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Objective: Probiotics are defined as living organisms which upon ingestion in certain numbers 
exert health benefits. One of the most significant groups of probiotic organisms are the lactic 
acid bacteria, commonly used in fermented dairy products. The activity of lactic acid bacteria are 
species and strain specific, and depend on sufficient numbers of bacteria being available in the 
intestines. The aim of the present study is to investigate the effect of a probiotic strain Iranian native 
Lactobacillus pentosus on gastric ulcer healing. 

Materials and Methods: to determine the effect of this probiotic strain, 54 wistar male rats 
divided into 3 groups; experimental, control1 and control2 (n=9). Rats were deprived of food but 
not water for 24 hours and gastric ulcers were induced by luminal application of 0.12ml acetic acid 
solution (60% v/v). After 24 hours, One day after ulcer induction, the experimental groups received 
sterilized milk with Lactobacillus pentosus at concentration of 1×10¹º cfu/day, the control 1 groups 
received sterilized milk and the control 2 groups received normal saline through oral gavage for few 
consecutive days (control groups 1 and 2 received …., respectively). After 4, 7, 10 days, Rats were 
sacrificed for assessment of ulcer sizes (mm²). Thereafter, the gastric ulcer healing was determined 
in each stomach, histopathologicly. 

Results : Results analysis by one way Anova demonstrated that Lactobacillus pentosus significantly 
decreased gastric ulcer area in compared to control 1 and control 2 groups. Also inflammation 
factors and fibroblasts on day 4 and 7 had significant increased and on day 10 and 14 had significant 
decreased in treatment groups. 

Conclusion: Lactobacillus pentosus showed significant effects on gastric ulcer healing induced by 
acetic acid in rats.
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Amaç: Bu çalışmada, ülkemiz ve dünyada önemli tarım zararlılarından biri olan Pamuk yaprakkurdu 
(Spodoptera littoralis Boisd., Lepidoptera: Noctuidae)’nun kültüre edilebilir bakteriyal florasının 
belirlenmesi ve zararlının bakteriyal mücadele etmeninin araştırılması amaçlanmıştır. 
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Gereçler ve Yöntemler: Bakteriyal etmenlerin zararlı ile mücadelede kullanılmasına yönelik 
yapılan bu çalışmada, ilk olarak Adana ilinin Ceyhan ve Doğanköy ilçelerinden toplanan S. 
littoralis larvalarından bakteri izolasyonu yapıldı. İzolatların morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal 
ve moleküler özellikleri belirlenerek, tanımlanmaları yapıldı. Bakteriyal flora üyeleri ve daha önce 
farklı zararlılardan izole edilmiş Bacillus cinsine ait 12 bakterinin OD

600
’de 1.89 konsantrasyonunun 

25ºC’de, 10 gün süre ile zararlı üzerindeki insektisidal etkileri araştırıldı. Spodoptera littoralis 
üzerinde yüksek öldürücü etkiye sahip olduğu tespit edilen Mnd (Malacosama neustria’dan 
izole Bacillus thuringiensis var. kurstak)’nin zararlının farklı evreleri üzerinde ve farklı besin ve 
koşullardaki etkinliği araştırıldı. Aynı bakterinin marul yapraklarına püskürtülmesi ile kurulan 
laboratuar koşullarındaki saksı denemelerinde de zararlı üzerindeki etkinliğinin önemli olup 
olmadığı tespit edildi.

Bulgular: Zararlıdan bakteri izolasyonu çalışmaları sonucunda 10 adet kültüre edilebilir bakteriyal 
izolat elde edildi. Bu izolatların morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler özelliklerine 
göre, S. littoralis’in kültüre edilebilir bakteriyal florası Flavobacterium sp. (SLTRB 1), Klebsiella 
variicola (SLTRB 2), Enterobacter hormaechei (SLTRB 3), Enterobacter sp. (SLTRB 4), 
Arthrobacter sp. (SLTRB 5), Klebsiella pneumoniae (STRB 6), Serratia marcescens (SLTRB 
7), Pseudomonas aeruginosa (SLTRB 8), Acinetobacter sp. (SLTRB 9) ve Staphylococcus sciuri 
(SLTRB 10) olarak belirlendi. Bakteriyal flora üyelerinden SLTRB 6’nın zararlı üzerinde % 76’lik 
ölüm etkisine sahip olduğu belirlenirken, Mnd’nin (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) 10 günlük 
uygulama sonucunda % 100’lük bir ölüm etkisine sahip olduğu tespit edildi. Mnd’nin zararlının 1, 
2, 3 ve 4. evreleri üzerinde 10 günde sırasıyla %97, %27, %97 ve %97 ölüm etkisine sahip olduğu 
tespit edildi. Aynı bakterinin S. littoralis larvaları üzerinde 20ºC’de %76, 30ºC’de ise % 86 oranında 
ölüm etkisine sahip olduğu gözlendi. Bu izolatın farklı besinler ile zararlı üzerindeki öldürücü 
etkisi; marulda %93, fasulyede %83, lahanada %70, pazide %63, maydonozda %50 ve mısırda %43 
şeklinde tespit edildi. Mnd’nin Bt spor-kristal karışımının da zararlı üzerinde %100’lük öldürücü 
etki gösterdiği belirlendi. Bakterinin, laboratuar koşullarındaki saksı denemeleri sonucunda da 
zararlı üzerindeki etkinliğinin önemli derecede olduğu tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışma ile ülkemiz ekonomisinde büyük bir yeri olan başta pamuk olmak üzere, 
çok sayıda tarım ürününde zarar oluşturan Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)’na karşı 
uygulanmakta olan mücadele yöntemleriyle uyumlu, hatta onlara alternatif oluşturabilecek bir 
bakteriyal mücadele etmeni tespit edilmiştir. Saksı denemeleri sonucunda bu zararlının hedef bitki 
üzerindeki hasarının Bacillus thuringiensis var. kurstaki etkisiyle gözle görülür derecede azaldığı 
tespit edilmiş olup, bu bakterinin S. littoralis üzerinde etkili bir mikrobiyal mücadele etmeni olarak 

kullanılabileceği bu testler sonucunda da belirlenmiştir. 
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thuringiensis

Teşekkür: Spodoptera littoralis larvalarının toplanmasındaki katkılarından dolayı Ziraat Mühendisi 
Mustafa Güllü’ye teşekkür ederiz.


