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literatürdeki cry3 genleri ile karşılaştırılması sonucu 
bu bakteriye ait cry3 geninin Bacillus thuringiensis 
subsp tenebrionis’in sahip olduğu cry3Aa ile %100 
benzer olduğu belirlendi. Bu gen tarafından üretilen 
proteini belirlemek için genin kodlayan bölgesi 
ekspresyon vektörü pET28a’e klonlandı ve cry 3Aa 
proteininin ekspresyonu gerçekleştirildi. 
Ekspresyon vektörü tarafından ekspreslenen cry3Aa 
proteini  izole edildi ve SDS-PAGE analizi yapıldı. 
Neticede 73 kDa’luk bir protein bandı belirlendi. 
Böylece daha önce tanımlanan bu bakterinin 
içermiş olduğu toksin geninin detaylı 
identifikasyonu yapıldı.  Sonuç olarak, Xyleborus 
dispar’dan izole edilen ve detaylı identifikasyonu 
yapılan B. thuringiensis’in, bakterideki insektisidal 
toksininin veya toksin geninin zirai mücadele 
amacıyla kullanılabileceği bu çalışma ile 
belirlenmiş oldu. 
 
Anahtar kelimeler: Bacillus thuringiensis,  cry3Aa 
δ-endotoksin, Xyleborus dispar, fındık zararlısı 
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Günümüze kadar halk sağlığı açısından 
önem arz eden zararlıların mücadelesi kimyasal 
ilaçlarla yapılmış, özellikle II. dünya savaşından 
sonra sentetik organik maddelerin sentezi ve 
zararlılara karşı aşırı kullanımı sonucu, bu kimyasal 
maddelerin birçok olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. 
Bunun sonucu olarak zararlılarla mücadelede 
kimyasal mücadele dışındaki mücadele 
yöntemlerine önem verilmeye başlanmış ve 
biyolojik mücadele önem kazanarak zararlıların 
doğal düşmanlarının tespiti ve biyolojik 
mücadelede kullanılma olanaklarının 
araştırılmasına ağırlık verilmiştir. Doğadaki 
canlıların popülasyonları beslenme ilişkisinin 
gereği olarak belirli bir dengede devam etmektedir. 
Zararlı türler ile beslenen birçok canlı türü vardır. 
İşte, bu canlılar, zararlıları baskı altında tutarak 
popülasyon artışını sınırlamaktadırlar. Bu canlılara 
doğal düşman adı verilir. Zararlıların 
popülasyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında 
tutmak amacıyla, zararlıların predatörleri, 

parazitoyitleri, patojenleri kullanılarak yapılan 
mücadele çalışmalarına “Biyolojik Mücadele” adı 
verilir. Halk sağlığı açısından önem arz eden zararlı 
arthropodlara karşı insan ve çevreye dost 
mikrobiyal pestisitlerin kullanımı günümüzde ön 
plana çıkmıştır. Mikrobiyal pestisitler 
entomopatojenlerden elde edilir. Entomopatojenler 
parazit mikroorganizmalar olup konukçularının 
ölümüne sebep olurlar. Ölen konukçu binlerce 
mikroorganizmayı etrafa dağıtır. Özellikle, rüzgar 
ve yağmurun etkisiyle yayılma alanı geniş alanları 
kapsar. Patojenlerin, konukçu içerisinde çok hızlı 
çoğalmaları ve küçük cesametli olmaları sebebiyle 
kitle halinde üretimleri kolay olmaktadır. 
Zararlılarla mücadelede; fungus, bakteri, virüs ve 
protozoonların bizzat kendileri, öldürülmüş formları 
veya üretmiş oldukları metabolitlerden 
yararlanılmaktadır. Dünyada giderek artan çevre 
bilinci, sentetik pestisitlerin insan ve çevre sağlığına 
olumsuz etkileri, doğal dengenin bozulması gibi 
sebepler sonucu son yıllarda mikrobiyal pestisitler 
üzerinde daha yoğun çalışmalar yapılarak birçok 
biyopreparatın piyasaya verilmesine sebep 
olmuştur. Günümüzde kullanılan mikrobyial 
pestisitlerden, 104 bakteri, 44 nematod, 12 fungus, 
8 virüs ve 6 protozoon preparatının bulunduğu 
belirtilmektedir. Keza insan sağlığı açısından önem 
arz eden böcek ve akarların mücadelesinde 
entomopatojen bakterilerden Bacillus thringiensis, 
funguslardan Beauveria bassiana ve virüslerden ise 
baculovirüsler kullanılmaktadır. Bu çalışmada insan 
sağlığını tehdit eden böcek ve akarlar belirtilmiş ve 
bu zararlılarla mücadelede entomopatojenlerin 
kullanılma imkanları literatür ışığında tartışılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: İnsan sağlığı, zararlı böcek ve 
akarlar, biyolojik mücadele, mikrobiyal pestisitler  
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Bir orman zararlısı olan Lymantria dispar, 
başta meşe olmak üzere birçok geniş yapraklı 
orman ağacında zarar oluşturmaktadır.  Ayrıca, 
elma, armut, erik, kayısı, kestane ve fındık gibi 
birçok meyve ağacında zararlar meydana getirerek 
önemli ürün ve ekonomik kayıplara neden olurlar.   


