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Giriş

Pyrethrum ekstraktı, Compasitae familyasından Chrysanthemum
cinerariaejolium Vis. bitkisinin kurutulmuş çiçeklerinden perkalasyon
yöntemiyle hazırlanır. Bazan Chrysanthemum roseum Adam, Chrysant-
hemum marshallii Aschers ve Chrysanthemum leucanthemum L. çiçeklerinin
de ya pyrethri [los sübstitütü, ya da katışığı olarak kullanıldığına ta-
nık olunmaktadır. Pyrethrum ekstraktı içinde "pyrethrin'ler" genel
adıyla anılan dört organik bileşik bulunmaktadır. Pyrethrin'ler cyclo-
propan halkası tutan asidIerle, cyclopentan halkası tutan alkollerin
esterleşme ürünüdür. Oluşumları, iki chrysanthemum asidi ile iki
ketonik alkale dayanmaktadır. Pyrethrin i ile Cincrin I, pyrethro-
lone ve cinerolone keto alkollerinin chrysanthemik asidIe; Pyrethrin
II ile Cinerin II de yine bu alkollerin pyrethrik asidie oluşturduğu
esterlerdir (2, g, i I, 12, 14-, 18, ıg).

Pyrethrin I (Pyrethrin i + Cinerin I karışımı), Pyrethrin II
(Pyrethrin II + Cinerin II karışımı)'den daha toksik niteliktedir.
Bu öz ve özellik; Aphis, Blatlella ve Musca'da özellikle göze çarpar.
Pyrethrin II ise yalnız paralytik etki yönünden, Pyrethrin I'e üstün
durumdadır (5, io, i I, i 7).

Pyrethrin'ler, fumigant bir etki yapacak derecede volatil de-
ğildir. Bundan başka, durağan karakterde olmadığı için de kalıntı-
sal zehirlenme yapacak gücü gösteremez. Değinim inscktisidleri
aym zamanda güçlü mide zehiri niteliğine sahip bulunmalarına kar-
şın, salt pyrethrin'ler bu kuralın dışında kalır. Sindirim yolunda hyd-
roHz sonunda toksisiteleri ortadan kalkar. Homoiotherm hayvan-
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larda detoksifiye edildiklerinden zehirlenme görülmez. İnsektlerin
poikilotherm olması detoksifikasyonun yeter oranda yapılmasına en-
gelolur (3, 7, '3, 20). Ayrıca synergist özdekler de, insektlerde pyret-
hrin'lerin detoksifikasyonunu önler. Pyrethrin'lerin detoksifiye edil-
mesinde biyolojik oxidasyonun önemli payı oIduğu ileri sürülür.
Synergist etki, biyoIojik oxidasyonun inhibisyonu iIe ortaya çıkar,
deniImektedir (, i, ,6, 22, 24). Aşağıdaki tablo, Pyrethrin II ilc
Pyrethrin II + Sesamex'in LDso değerini göstermektedir (5).
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İnsektler, katı bir salgı materyaIi olan kutikula ileçevriIidir.
Kutikulanın en dıştaki katmanı üst kutikuIa adını alır; bunun görevi
hydrophilik özdeklerle suyun içeriye, ya da dışarıya sızmasının önü-
ne geçmektir. est kutikuIa, kutikuIaya yüksek oranda ayrışabilen
hiIeşiklere engel oImak özelliğini kazandırır. Üst kutikuIanın IipoidaI
doğadaki yağıitısı aIkaIi bir özdekle gideriIirse, bütün özdekIerin
bu katmandan eşit hızIa geçtiği görülür.

İnsektisid iIaçIarın cmiImesini güçIeştiren ikinci engel, iç kuti-
kulanın kaIınIaşmış ve esmer renkteki dış porsiyonu olan dış kutikuIa-
dır. Dış kutikuIa ne kadar kaIın ve skIerotizasyon ne kadar iIeri ise
o oranda iIaçIarın geçişini zorlaştırır. Bu tür insektlerde geçiş özellik-
le segmentlerarası membranIar aracılığıyla olur. Kutikula perforas-
yonundan başka bir şey oImayan porlar ise ilaçların geçişini kolay-
laştırır. Bombyx mori (evcil ipek böeeği kelebeği), Dendrolimus pini,
Smerinthus ocellata (akşam tavus kclebeği) ve Vanes.fa io (gündüz tavus
kelebeği)'da porlar insektisidlere karşı aşırı denecek derecede duyar-
lık gösterir. Normal durumda Rhodnius'da iğri büğrü oIan porlar,
insektin anüsüne basınç yapılarak düzlqtirilirse Pyrethrin II emil-
mesinin üç kat arttığı görülür. Carpocapsa pomonella larvalarının' py-
rethrin'lere karşı direnç göstermesi; bir yandan dış kutikulanın
kalınlığından, öte yandan da porların azlığından iIeri gelmektedir.
Bundan ayrı olarak, kutikulada duyu organlarının çokluğu oranın-
da insektin ilaçlara. karşı duyarlığının arttığı görülür. Bombyx mori
larvalarının duyarlığı kutikuIada microtrichia'Iarın çokIuğu ile
iIgiIidir (3,6,12, '7,20,23).

Yüksek yüzey etkinIiğine sahip aIkoI gibi eriticiIerin kutikuIa-
dan geçmesi koIaydır. İnsektlerde Pyrethrin II çözeltisi, genel ola-
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rak setal membranlar ve kıl sensilla'sını kuşatan areola'lar yardımı
ile emilmektedir (ıı, ıs, 17, ı8).

üçüncü engel, hypodermal hücreleri koruyan iç kutikuladır.
Fakat insektisidlerin bukatmana ulaşması bütün engellerin aşıl-
dığını göstermektedir.

Emildikten sonra pyrethrin'lerin etkisi sinir'sistemi üzerinde top-
lanır. Yalnız sinir sisteminin hangi kısmına etkidiği tartışma konusu
olmaktadır. Roy ve arkadaşları (20) Periplaneta americana'nın thorasik
gangliyonuna uygulanan pyrethrin'lerin,bu gangliyonla innerve
edilen ayaklarda paralizi yaptığını saptamışlardır. Bu olay, pyreth-
rin'lerin santral etkisini ortaya koymaktadır. Yalnız, motor ve duyu
sinirlerine etkisiz olduğunu açıkça belirtmemektedir. Earle (8) etki
yeri yönünden ortaya çıkan çelişmenin, iki çeşit zehirlenmeyi biri bi-
rinden ayırmakla çözüleceğini söylemektedir. Yani Earle, eklentiler-
de paralizi yapan zehirlenmeyle,' ölüm doğuran zehirlenmeyi ayrı
ayrı ele almak gerektiği görüşündedir. Bir insektin çeşitli kısımlarına
pyrethrin'lerin uygulanması ile tipik zehirlenme semptomları ortaya
çıkar. Bu semptomlar, bunların canlı yapıda üniform dağılışım göster:
mektedir. Earle (8) Periplaneta americana'da ventral cervical memb-
rana pyrethrin'leri uyguladıktan sonra, insektin can çekişmekte ol-
duğu sırada ventral sinir kordonu üzerinde yaptığı testlerle sinirsel
etkinliği değerlendirmeyi başarmıştır. Cercal ..,timülasyona sinir
kordonunun abdominal porsiyonunda tepkinin normalolduğu gö-
rülmüştür. Thorasik seksiyonda sinirsel etkinlik görülmemiştir. Py-
rethrin'ler cercus'a uygulanınca da zehirlenme semptomları görül-
müş, fakat cercal stimülasyona tepkisiz kalmıştır. Earle, bu deneyleri-
ne dayanarak paralizinin pyrethrin'lerin cerci'ye yerel etkisinin bir
sonucu olduğunu ileri sürmektedir.

.•
Materyal ve Metod

Deneyler için, her birinde 2o'şer ev sinegı (Afusca dom~stica L.)
bulunan 4 gr\.!-pev sineği kullanıldı. Ayrı ayrı sineklerin her birine
ı mikrolitre ethyl alkol içinde eritil.miş i mikrogram Pyrethrin II
verildi. (Sineklere önce CÜz ilc anestezi yapılmış, daha sonra da
elektrik akımı ile devinen bir mikro iğne yardıriı! ile Pyrethrin II
çözeltisi thorax'ın dorsum'una topikal olarak uygulanmıştır). Sinek-
ler grup grup ı 25 ml oylumundaki erlenmeyer şişelerinde toplandı.
Her şişenin ağzına bir tülbent geçirilerek boyun kısmından bir lastikle
sıkıştırıldı. Tülbentin üzerine doymuş şeker çözeltisi ile ıslatılmış bir
tutam pamuk yerleştirildi.
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I, 6, i6, ve 24 saat sonra, sineklerin üzerinde bulunan Pyrethrin
II'yi almak için ayrı ayrı her şişeye 10 ml diethyl eter katıldı. Bu i~lem
iki kez yapıldı. Birleştirilen eterlerin oylumu aşağı yukarı 3 ml'ye
ininceye kadar su banyosunda uçuruldu. Geriye kalan eter kalıntısı
sıcak hava akımı yardımıyla tüketildi. Şişelerin her birine % 80
şurup kıvamındaki tribazik phosphorik asidden 3 ml ve % 20 ethyl
asetat çözeltisinden de 3 ml katildı. İçerik, 3 dakika süreyle buhar
ban'yosuna tutularak ısıtıldı. I, 6 ve 16 saat sonra yapılan testlerde,
sinekler üzerinde emilmeden kalan Pyrethrin II'nin miktarı ile oran-
tılı olarak ısıtma sırasında pembe -kırmızı bir rengin oluştuğu görüldü.
24 saat sonra yapılan testte renk oluşması görülmemiştir. Çünkü
Pyrethrin II çözeltisinin emiimiş olması, sonucun olumsuz olarak
belirmesine yol açmaktadır.

Tartışma

İlaçların canlıyapıya girişinde membranıarın önemli rolü bulun-
maktadır. Membranıarın başlıcası deri, gastrointestinal epithelium
ve solunum yolunun astarıdır. Bunların yanısıra, kan ve öteki
doku sıvılarını kuşatan membranıar, hücre dokusunun bireysel
membranıarı ve hücrelerarası strüktürü çevreliyen membranlar
da ilaçların geçişini ve dolayısıyle emilmesini geciktirir (2 i ).

İnsektlere gelince, değinim insektisidierinin emilmesini güçleştiren
başlıca engel kutikuladır. Bununla beraber bazı insektisidlerin kuti-
kuladan geçmesi ve emilmesi kolaydır. Biz burada, Pyrethrin II çö-
zeltisini ev sineklerinin dorsal yüzeyine topikal uygulayarak, bu bo-
tanik kökenli insektisidin emilme hızını ölçtük. Topikal uygulamada
en çarpıcı zehirlenme, insektisidin başa ya da thorax'a uygulanma-
sında görülür; çünkü. buralardan insektisidin vital merkezlere ulaş-
ması daha çabuktur (8, 17, 18, 21). Pyrethrin II'yi seçmemizin ne-
deni, bu özdekle ev sineğinin dış yüzeyini saran ve eriyebilen lipid-
lerin renk oluşmasıyla' çatışma yapmayışıdır. Deneylerde elde etti-
ğimiz sonuçlar; uygulamadan i ve 6 saat sonra Pyrethrin II çözel-
tisinin emilmeksizin kaldığını, 16 saat sonra ancak emilmcye başla-
dığını ve emilmenin tamamlanması için de en az 24 saatin geçmesi
gerektiğini göstermektedir.

Emilmemiş olan Pyrethrin II'nin nitel determinasyonu için ön-
ce eritici olarak diethyl eter kullanılmış, sonra da Pyrethrin lI'nin
phosphorik asid ve ethyl asetat çözeltisi ile tepkimesinden yararlanıl-
mıştır. ,Chang (4), nitel determinasyonda, önce Pyrethrin lI'deki
methoxyl öbeğini hydrolytik olarak methanol'e ayrıştırdıktan sonra
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buhar distilasyonu ile separasyonunu yaparak formaldehyd'e oksid.
lemektedir. Formaldehyd de chronotropik asidIe kondansasyon so-
nunda leylak rengi vermektedir. Bizim burada uyguladığımız yön-
tem, Chang'ın testine oranla çok daha yalındır. Bu yöntem ayrıca
karışık tozlarda ve unda nitel Pyrethrin II tayini için de uygun bu-
lunmaktadır. Bundan başka, içeriği küçük bir küvete aktararak emi-
len Pyrethrin II miktarını nicel olarak 550 milimikron dalga uzunlu-
ğunda bir Coleman spektrofotometresi yardımı ile ölçmek olanağı
da vardır. EmiImiyen Pyrethrin II miktarını saptama~ için kalib-
rasyon kürvesi yapılabilir (ı, 4, 22).

Özet

Pyrethrin II'nin insekt kutikulasından emilmesi ile ilgili de-
neyler ev sinekleri üzerinde gerçekleştirilmiş ve cv sineklerinde emil-
menin meydana gelmesi için 24 saatin geçmesi gerektiği ortaya kon-
muştur.

Suuımary

Permeability of the Cutiele to Pyrethrin n
it is convenient to use Pyrethriıı II to demonstrate the rate of

absorption of an insecticide topicaııy applied to the dorsal surface
of the house fly, because the soluble lipids on the external surface of
. the house fly do not interfen~ with the color development.

Pyrethrin II was removed from the batch of the treated flies by
adding diethyl ether. Ether was evaporated and then 3 ml of a solution
of 80 per cent syrupy phosphoric acid and 20 per cent ethyl acetate
were added and. the contents were heated for 3 minutes. The amount
of Pyrethrin II which remained on the flies is proportionate to the
rose-red color which develops after heating.
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