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Doğu Mediterranean), “Endemik” olanlar da (Balkan, Balkan-Anatolian, Anatolo-Caucasian ve 
Türkiye) korotiplerini temsil etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Kaz dağları, fauna,Formicidae, horizontal-vertikal dağılım

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBAP tarafından - 403 No ile “Bilimsel araştırma Projesi” olarak 
desteklenmiştir.

SE–002

Petek Güvesi (Galleria mellonella) Larvalarından Beta-glukozidaz 
Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu 

 Sabiha Tümer, Aylin Şahin Er, Mesut Acar, Yusuf Turan, Selma Sinan, Hatibe Kara
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Amaç: Arıcılıkta peteklere büyük zararı dokunan Galleria mellonella larvalarından, amonyum 
sülfat çöktürmesi ve hidrofobik etkileşim kromatografisi yöntemleri ile β-glukozidaz enziminin 
saflaştırılması amaçlanmıştır. Saflaştırılmış enzimin karakterizasyonu ve bazı inhibitörlerin 
inhibisyon etkisi belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada uygun laboratuar koşullarında petek ile beslenen larvalar 
kullanılmıştır. 

Larvalar 0,1M Tris-HCl, 1M NaCl, %0,02NaN
3
 pH 8 tampon içersinde homojenizatörle homojenize 

edilmiş ve 4oC’de, 1000rpm, 30 dk santrifüj yapılarak üstte kalan süpernatant ham ekstrakt olarak 
kullanılmıştır. Ham ekstrakta %70 amonyum sülfat çöktürmesi uygulanarak çökelek en küçük 
hacimde çözülmüştür. Hidrofobik etkileşim kromatografisi jeli olarak Sepharose 4B-L-tirozin-1-
Naftilamin laboratuarımızda sentezlenerek kullanılmıştır. 

Enzimin para-nitrofenol β-D-glukopiranosid (p-NPG) ve orto-nitrofenol β-D-glukopiranosid 
(o-NPG) substratlarına karşı Km ve Vmax değerleri Lineaweaver Burk grafiği ile hesaplanmıştır. 
Söz konusu enzimin genel inhibitörleri olan glukoz ve δ-glukanolakton bileşiklerinin inhibisyon 
etkisinin belirlenmesi için aktiviteyi %50 oranında azaltan inhibitör konsantrasyonu olan IC

50
 

bulunmuş ve inhibisyon tipleri Lineweaver-Burk grafikleri ile tespit edilmiştir.

Bulgular: Galleria mellonella larvalarından petek ile beslenmekte olanlar seçilerek amonyum 
sülfat çöktürmesi ve hidrofobik etkileşim kromatografisi yapılmış ve β-glukosidaz enzimi %26 
verimle 54,7 kat saflaştırılmıştır. 

Enzimin p-NPG substratına karşı Km değerinin 0,29mM ve Vmax değerinin 1428 EU olduğu, 
o-NPG substratına karşı Km değerinin 1,19mM iken Vmax değerinin 625 EU olduğu hesaplanmıştır. 

Enzimin optimum sıcaklık ve ısı denatürasyonunu belirleme çalışmaları devam etmektedir. pH 4-8 
değerleri arasında yapılan çalışmalardan optimum pH’nın 8 olduğu tespit edilmiştir. 

β-glukozidaz enzimlerinin genel inhibitörlerinden glukoz ve δ-glukonolaktonun, saflaştırılmış 
enzim üzerindeki etkileri incelenmiştir. Her iki inhibitörün de p-NPG ve o-NPG substratlarına karşı 
enzim aktivitelerini yarıya düşüren IC

50
 değerleri bulunduğunda δ-glukonolaktonun glukoza göre 

çok daha kuvvetli bir inhibitör olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada δ-glukonolaktonun hem 
p-NPG hem de o-NPG substratına karşı enzimi yarışmalı olarak inhibe ettiği tespit edilmiştir. 
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Sonuç: Galleria mellonella arıcılıkta büyük zararı dokunan bir petek güvesidir. Bu canlı literatüre 
bakıldığında pek çok araştırmaya konu olmuştur ancak canlının β-glukozidaz enzimiyle ilgili bir 
çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışma ile Galleria mellonella larvasının β-glukozidaz enzimi 
laboratuarda sentezlenen Sepharose 4B-L-tirozin-1-Naftilamin hidrofobik jeli ile saflaştırılmış 
ve karakterizasyonu yapılmıştır. Peteklerin saklanması sırasında ciddi problemlere yol açan söz 
konusu güvenin fizyolojik açıdan önemli bir enzimi olduğu düşünülen beta-glukosidazın inhibe 
edilmesi, biyolojik mücadelede aday yöntem olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Galleria mellonella, β-glukozidaz, Hidrofobik etkileşim kromatografisi
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Amaç: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsü ve meşelik ağaçlandırma alanının 
örümcek faunasının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi 2008-2009 Mayıs – Ağustos ayları aralığında Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsünden toplanan örümcek örnekleri oluşturmaktadır. 
Örnekleme tüm alan detaylı bir şekilde taranarak, özellikle gündüz saatlerinde yapılmıştır. Araştırma 
bölgesinden materyaller direkt olarak elle, küçük pens, şişeler veya geniş ağızlı şişeler kullanılarak 
toplandığı gibi çukur tuzaklar ile de örnekleme yapılmıştır. Yakalanan örnekler, içerisinde %5 
oranında gliserin içeren %70lik alkol olan ayrı tüp ve şişelere konularak öldürülmüştür. Her bir tüp 
ve şişe etiketlenerek kayıtları tutulmuştur.

Örneklerin ayrımları ve teşhisleri Olympus stero binokülker mikroskop ile yapılmıştır. Teşhisi 
yapılan örneklerin taksonomik karakterlerinin çekimleri Leica MZ16 stero mikroskop ile bağlantılı 
Leica DFC 490 görüntüleme sistemi ile yapılmıştır. Türlerin tayinlerinde Thaler and Knoflach 
1995, Varol 2001, Herausgegeben 2003, Kutbay 2004, Özdemir 2004, Soysal 2004, Türkeş 2006, 
Oraltay 2006, Sancak 2007, Seyyar 2009 ve online olarakta www.aranea.unibe.ch kaynaklarından 
yararlanılmıştır. Örneklerin tümü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Entomoloji 
laboratuarında saklanmaktadır.

Bulgular: 2008-2009 yıllarının Mayıs – Ağustos aylarında araştırma bölgesinde yapılan 
çalışmalarda 370 örnek yakalanmış, yapılan teşhis çalışmaları sonucu 6 familya 11 cins ve 12 
türün varlığı tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin ayırt edici yapıları fotoğraflanmış, morfolojileri, 
habitatları, dünya ve Türkiye’deki yayılışları verilmiştir.

Sonuç: Araştırmada Eskişehir il sınırları içinde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ana 
yerleşkesi ile Meşelik Ağaçlandırma Bölgesi’nde 6 farklı familyaya ait, 11 cins ve 12 örümcek 
türünün varlığı tespit edilmiştir. Elde elden sonuçlar faunistik, ekolojik ve sistematik açıdan 
irdelenmiştir. 


