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Trabzon’daki Fındık ve Tahıl Depolarından Bacillus sp. İzolasyonu, 
Karakterizasyonu ve İnsektisidal Özelliklerinin Araştırılması
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Amaç: Trabzon’daki depolardan toplanan öğüntülerden yeni toksin kombinasyonlu Bacillus 
suşlarının farklı alt türlerini belirlemek amacıyla bakteri izolasyonu yapıldı. Bu bakteriyal 
izolatların morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonları gerçekleştirildi ve 
depo zararlıları üzerindeki insektisidal etkileri tespit edildi.

Gereç ve Yöntem: Bacillus cinsine ait 26 bakteriyal izolat elde edildi. Bunlar B1-5, F2-7, N1-
10 ve Bg1-5 olarak kodlandı. Bu izolatların öncelikle kolonial sonra ise hücresel özellikleri ışık 
mikroskobuyla, fizyolojik özellikleri manual testler ile biyokimyasal özellikleri ise API kitleri 
kullanılarak tespit edildi. Moleküler karakterizasyonları için ise 16S rDNA baz dizileri ve Cry gen 
içerikleri belirlendi. İzolatların Plodia interpunctella (kuru meyve güvesi) 3. dönem larvaları ve 
Sitophilus granarius erginleri üzerinde biyoassay çalışmaları yapıldı. 

Bulgular: Yapılan karakterizasyon çalışmaları sonucunda yüksek insektisidal etkiye sahip Bg2 
izolatının Bacillus sp., Bg5 izolatının Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, B4 izolatının Bacillus 
amyloliquefaciens, oldukları tespit edildi. Elde edilen sonuçlara göre Bg5 numaralı izolatta cry1; 
B2, B3, N6 ve N7 numaralı izolatlarda ise cry3 geni belirlendi. Biyoassay sonuçlarına göre en 
yüksek insektisidal etkiler Bg5 numaralı izolat tarafından %100 oranıyla P. interpunctella larvaları 
üzerinde, B4 numaralı izolat tarafından ise %63.3 oranıyla S. granarius erginleri üzerinde 
gerçekleşti. 

Sonuç: Özellikle yüksek insektisidal etki gösteren Bg5 numaralı izolatın (Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki) lepidopteran depo zararlıları ile mücadelede etkili bir kontrol ajanı olabileceği 
düşünülmektedir.
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Amaç: Bir böcek virüsü olan Chilo iridesent virüs (CIV)’e ait ekzonükleaz (012L) geninin 
transkriptomik analizi ve bakülovirus ekspresyon vektör sisteminde ifade edilmesi.
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Gereçler ve Yöntemler: CIV ekzonükleaz geninin transkripsiyon sınıfı, Bombyx moori (Bm) 
hücrelerinin Ara-C ve siklohekzimit varlığında CIV ile enfeksiyonu ve takiben izole edilen 
RNA’lardan gerçekleştirilen RT-PCR ile belirlendi. Genin transkripsiyon başlangıç saati, CIV ile 
enfekte hücrelerden farklı saatlerde izole edilen RNA’ların kullanılarak yapıldığı RT-PCR deneyi 
ile gösterildi. Genin transkripsiyon başlangıç noktası ise 5’-RACE yöntemi ile aydınlatıldı.

CIV ekzonükleaz geninin Bakülovirüs ekspresyon vektör sisteminde ifade edilebilmesi için 
bu gen, histidin kuyruğuna sahip ara transfer vektörüne klonlandı. Bu ara vektör, ekzonükleaz 
geninin, bakülovirüs genomunu taşıyan bacmid DNA’sına aktarılmasında aracı olarak kullanıldı. 
Ekzonükleaz genini taşıyan bacmid DNA’sı, rekombinant virüs üretimi için transfeksiyon işlemi ile 
Spodoptera frugiperda9 (Sf9) hücrelerine aktarıldı. CIV ekzonükleaz proteininin ekspresyonunu ve 
ekspresyon saatini belirlemek için Sf9 hücreleri, rekombinant virüs ile enfekte edildi. Enfeksiyonu 
takiben farklı saatlerde çözünebilen ve çözünemeyen hücre lizatları alınarak SDS-PAGE’de 
elektroforez edildi ve rekombinant proteinin üretimi Western hibridizasyonu ile araştırıldı. 

Bulgular: RT-PCR sonuçlarına göre CIV ekzonükleaz geninin en erken grubu gen olarak ifade 
edildiği ve transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 0-1 saatleri arasında başladığı belirlendi. 
5’ RACE yöntemi ile yapılan deneyin sonucuna göre ise genin transkripsiyon başlangıç noktasının 
ATG’den 31 baz yukarıda olduğu gözlendi.

CIV ekzonükleaz geninin bakülovirüs ekspresyon vektör sistemine klonlanmasının ardından, bu 
gene ait proteinin Sf9 hücrelerinde 96. saatte en fazla seviyede ifade edildiği ve proteinin moleküler 
ağırlığının yaklaşık 75 kDA olduğu belirlendi. 

Sonuç: Bu çalışma Chilo iridesent virüs (CIV)’ün bilimsel ve endüstriyel öneminden dolayı 
moleküler mekanizmasının aydınlatılması doğrultusunda temel bir çalışma olmuştur. Yapılan 
transkripsiyonel çalışmalar sonucunda CIV ekzonükleaz geninin en erken grubu gen olarak 
ifade edildiği, transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 0-1 saatleri arasında başladığı ve 

genin transkripsiyon başlangıç noktasının ATG’den 31 baz yukarıda bulunduğu belirlendi. CIV 
ekzonükleaz proteininin bakülovirus ekspresyon vektör sisteminde ifade edilmesinin ardından 
moleküler ağırlığının yaklaşık 75 kDA olduğu gözlendi. 
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Amaç: Son yıllarda, İncir Mozaik Hastalığına neden olan yedi viral etmenin varlığı tespit 
edilmiştir. Bu hastalık etmenleri arasında İncir mozaik virüsünün (Fig mosaic virus, FMV) dünyada 
ve ülkemizde daha yaygın olduğu bilinmektedir. İncir Mozaik Virüsü’nün (Fig mosaic virus, FMV) 


