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Kahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus thuringiensis 
İzolatlarının Karakterizasyonu Ve Tarımsal Zararlılar Üzerindeki 
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Amaç: Kahramanmaraş ilinin değişik habitatlarından alınan toprak örneklerinden Bacillus 
thuringiensis (Berliner) (Bt) izolasyonu, bu izolatların moleküler özelliklerinin tespiti ve spor-
kristal karışımının tarımsal zararlısı böcekler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Topraktan izole edilen saf koloniler Luria Bertani (LB) Agar besiyeri 
ortamına ekilmiştir. Elde edilen 55 farklı izolat spesifik (cryIAb/Ac, cryIC, cryIB, cryIAc, cryIAd, 
cryIAa/Ad, cryID) ve genel primerler (cry2, cry3-7-8, cyt2gral) kullanılarak Polimeraz Zincir 
Reaksiyonu (PZR) yapılmıştır. cry geni taşıyan izolatlar ve Bacillus thuringiensis var. kurstaki’nin 
250-500-1000 (µg/g) oranlarındaki spor-kristal karışımı Ephestia kuehniella Zeller ve Plodia 
interpunctella (Hübner) larvalarına uygulanmıştır. Larvaların ölüm oranları 10 gün boyunca 
kaydedilmiştir. Plazmit DNA izolasyonu alkali lizis yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Kristal protein analizi Sambrook ve ark. (1989) göre %-12’lik ayırma jeli ve %5’lik yükleme jeli 
kullanılarak SDS-PAGE jel elektroforezi ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Bu çalışma sırasında toplam 55 adet Bt izolatı elde edilmiştir. Bu izolatların 33 tanesinin 
cry geni taşıdığı belirlenmiştir. Ayrıca 1 tane izolatın cyt ve 1 tanesinin ise hem cry hem de cyt 
genlerini taşıdığı belirlenmiştir. Toplam 55 izolatın cryIC, cryIB, cryIAc, cryIAd, cryIAa/Ad ve 
cry3-7-8 primerleri kullanılarak DNA amplifikasyonları yapılmış ve hiçbir izolatın bu primerlerle 
bant vermediği gözlenmiştir. Elde edilen Bt izolatlarıyla birlikte Bt var. kurstaki (Btk), Bt var. aizawa 
(Bta) ve Bt var. tenebrionis (Btte) suşlarının plazmitleri incelendiğinde profillerinin birbirinden farklı 
olduğu görülmüştür. Ayrıca izolatların taşıdığı plazmit sayısının 1 ile 6 arasında değiştiği; plazmit 
DNA büyüklüklerinin >19,3 kb ile 1,8 kb arasında olduğu belirlenmiştir. İzolatların kristal protein 
profilleri SDS-PAGE jel elektroforeziyle belirlenmiş ve bu proteinlerin molekül ağırlıklarının 14.4 
ve 130 kDa arasında değiştiği gözlenmiştir. Bt olduğu belirlenen izolatların toksisite denemelerinde 
%7.27’sinin standart suşa yakın etki gösterdiği, % 10.9’unun ise düşük etkili olduğu görülmüştür. 
İzolatların %81.81’inin ise ya çok az ya da hiç etki göstermediği belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda Kahramanmaraş’ın farklı yerlerinden elde ettiğimiz izolatlar arasında cry 
ve cyt genleri spektrumu ve çeşitliliği bakımından önemli farklılıklar gözlenmiştir. Ayrıca bu 
izolatların insektisidal etkileri de oldukça farklı olmuştur. Elde edilen bulgular Bt izolatlarının 
tarımsal zararlıları E. kuehniella ve P. interpunctella kontrolünde etkili bir biçimde kullanılabileceği 
anlaşılmaktadır.
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