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Örümcek Zehirlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi
Nazife Yiğit 1
Özet
Dünya üzerinde çok geniş bir yayılışa sahip örümceklere çok değişik habitatlarda
rastlanılabilmektedir. Zehir bezine sahip bütün örümcekler zehirli olarak kabul
edilmektedir. Örümcek zehirleri ve toksinleri omurgasız hayvanlar ve omurgalı
hayvanlarda nöronların sinaptik fonksiyonlarının ve iyon kanallarının çalışılması için
gerekli araçlar olarak düşünülmektedir. Buna ilaveten tarımda hayvan kaynaklı özel
böcek toksinlerinin kullanımı için büyük bir ilgi vardır. Bu nedenle örümcekler başta
olmak üzere birçok hayvanın zehirleri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Birçok
antimikrobiyal peptid böceklerde tanımlanmış, diğer arthropodalarda varlığı ile ilgili
çok az çalışma rapor edilmiştir. Örümcek zehirlerinde bulunan antimikrobiyal
peptidler, antibiyotiğe dirençli mikroorganizmaların mücadelesinde doğal kaynaklı,
yeni ve etkili antibiyotik üretiminde önemli modeller oluşturmaktadır.
Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal peptid, örümcek zehri, toksin.

1. Örümcekler ve Örümcek Zehirleri
Örümcekler, Arthropoda filumunun Arachnida sınıfı içinde yer alan en geniş ve
önemli hayvan gruplarından biridir. Örümcekler, karbonifer periyodundan 300 milyon
yıl öncesine ait fosil kayıtları olan ve bilinen en eski gruptur. Böcekler hariç tutulursa,
örümcekler karada en başarılı omurgasızlardır. Dünya yüzeyinde tanımlanmış
yaklaşık 40.000 türü bulunmaktadır. Örümcekler; Everest dağının zirvesi gibi ekstrem
yerler de dahil, tabiatta çok değişik habitatlarda yaşayabilen hayvanlardır. Ayrıca,
birçok örümcek türü, insanların yaşadığı yerlere iyi bir uyum sağlamıştır ve
insanoğlunun var olduğundan bu yana uzun bir süredir aynı habitatları
paylaşmaktadır (1, 2).
Örümcekler ilginç bir beslenme şekline sahiptir. Av, örümcek tarafından zehirli bir
ısırma veya ağ ile yakalanır; avın üstüne sindirim sıvıları salınır. Birkaç dakika sonra
sindirim enzimleriyle sindirilmiş av yavaş yavaş emilir. Yani, sindirim vücudun dışında
başlar. Bazı türlerde sindirim sıvısı, avda açılan küçük bir delikten verilir ve sindirilen
kısımlar delikten dışarı güçlü emici mideleriyle çekilir; geride avın –özellikle
böceklerin- boş bir kitin iskeleti kalır. Bazı keliseral (zehir çengeline ait) dişlere sahip
örümcekler, avlarını tanınmaz biçimde ezerek öldürür ve daha sonra sindirir.
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Tarantula2 adlı büyük bir örümcek, yakaladığı kurbağayı bir yandan keliserleri ile
ezer, diğer taraftan da sindirim sıvıları ile parçalar. Bir müddet sonra kurbağa, birkaç
kemikten ibaret tanınmayacak bir kütleye dönüşür. Yakalama metodu ne olursa olsun
avın öldürülmesi zehrin enjeksiyonuyla gerçekleştirilmektedir (3).
Zehir aygıtına sahip olan tüm örümcekler zehirli olarak düşünülmektedir. Örümcekler,
insan için tehlikeli olmasa da onların avları olan böcekleri etkileyecek derecede
zehirlidir (4). Zehirli hayvanların temsilinde hep yılanlar ve akrepler ön plana
çıkmıştır. Ancak son yıllarda örümcek zehirlerinin ve toksinlerinin kimyasal yapılarının
ve fonksiyonlarının açıklanması, ilgiyi bu hayvanlara çevirmiştir. Yılanlar ve akrepler
gibi diğer zehirli hayvanların zehirleri gibi örümcek zehirleri de türe özgüdür ve
oldukça karmaşık ve heterojen bir yapıya sahiptir. Örümcek zehirleri biyolojik olarak
aktif ve inaktif maddelerin bir karışımıdır. Zehirlerin esas yapısını proteinler, peptidler,
poliamin nörotoksinler, enzimler, nükleik asitler, serbest amino asitler, monoaminler
ve inorganik tuzlar oluşturmaktadır. Ancak esas biyolojik aktiviteye protein ve peptit
komponentlerinin sahip olduğu ileri sürülmektedir (5). Örümcek zehirlerinde
nörotoksinler, nekrotoksinler ve bunların yanında insektisidal ve antibakteriyal
peptidler izole edilmiştir. Örümcek zehirlerinden izole edilen biyolojik olarak aktif
maddeler kimyasal olarak incelendiğinde üç farklı gruba ayrılmaktadır: 1) glutamik
asit reseptörleriyle etkileşim gösteren nöromusküler (sinir- kas) geçişin
engellenmesine sebep olan poliamin benzeri toksinler, 2) membranlara ait iyon kanal
ve reseptörlerini etkilemek için pre- ya da post-sinaptik olarak iş gören düşük molekül
ağırlıklı protein ve peptidlerin bir grubu, 3) özel presinaptik reseptörlerle etkileşim
gösteren yüksek molekül ağırlıklı nörotoksinler (6, 7).
Nörotoksinler, genel olarak hem omurgasız hem de omurgalı sinir sistemini etkileyen
zehirlerdir. Birçok örümcek, avları olan böcekleri yakalayıp felç ettiğinden zehirlerinde
nöroaktif maddelerin bulunması doğaldır. Nörotoksik zehirler iki özel grupta
incelenmektedir: Birinci grup, hücre zarındaki kanalları açar ve elektrolitlerin serbest
geçişine imkan verir. İkinci grup ise, kanalları kapatır ve elektrolitlerin geçişini
engeller (8).
1980’lere kadar karadul örümceği (Latrodecstus cinsine ait örümcekler) ve birkaç
örümcek zehirinin nöroaktif olduğu biliniyordu. Bu nedenle son yıllara kadar insanlar
için tehlikeli örümcek toksinleri ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Günümüzde
birçok örümceğin zehirlerinin sinaptik etki gösteren nörotoksik peptidler içerdiği
bilinmektedir. Örümcek zehirleri nöronlarda reseptör ve iyon kanallarının işleyişini
etkileyen bir çok madde içermektedir. İnsan için zararsız olduğu düşünülen
toksinlerin çalışılması, nörobiyolojik açıdan son yıllarda aktif bir çalışma konusu
haline gelmiştir (9, 10).
Latrodectus cinsine ait olan karadul örümcekleri dünya üzerinde bilinen en tehlikeli
örümcek türleridir. En iyi bilinen iki türü: Amerikan karadul örümceği (Latrodectus
mactans) ve Akdeniz karadul örümceği (Latrodectus tedecimguttatus) olup bunların
zehirleri ile ilgili birçok çalışmalar yapılmıştır (11). Latrodectus zehiri, kas-sinir
bağlantı bölgesini etkileyen yoğun nörotoksinleri içermektedir. Nöromusküler geçişte
rol oynar, nöromusküler geçiş ile presinaptik membrandan postsinaptik membrana ve
presinaptik nörondan reseptöre uyarı iletimi sağlanmaktadır. Böylece sinir uçlarından
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nörotransmitterin yoğun olarak serbest kalmasına sebep olur (9, 10, 11). Çeşitli tabii
toksinler sinir uçlarının fonksiyonlarını etkilemektedir. Botulin ve tetanoz toksini
nörotransmitter salınımını bloke eden bakteri toksinleridir. Latrodectus toksini,
botulin toksini ile aynı yerde fakat zıt yönde rol oynamaktadır (4, 6). Çünkü botulin
toksini, sinapslardan sinir implus geçişi için gerekli olan asetilkolinin serbest
bırakılmasını engellemekte ve felce (paralize) neden olmaktadır. Yine bir bakteri
toksini olan tetanoz toksini, kasların gevşemesini inhibe ederek sinir sistemi üzerinde
etkili olan bir nörotoksindir (12).
Nekrotoksinler, zehirlenmenin olduğu bölgede doku nekrozunu uyaran örümcek
toksinleri olarak tanımlanmaktadır. Bu hasarlar ülser ya da daha yoğun doku tahribatı
şeklinde olmaktadır. Loxosceles cinsine ait kahverengi örümceklerinin zehirleri
canlılarda yavaş iyileşen nekrotik lezyonlara neden olurlar (13).
Son yıllarda birçok araştırmacı örümcek zehirlerinin insektisidal komponentlere sahip
olduğunu belirtmiş ve bu tabi insektisidal toksinler Agelenopsis aperta, Atrax
robustus, Segesteria florentina, Hololena curta’dan izole etmiştir. Örümceklerden
izole edilen bu tür insektisidal toksinler tipik olarak böceklerde paralize (felce) sebep
olmaktadır. Sisteince zengin peptidler 55-60 amino asit uzunluğundadır. Tarımda,
kimyasal pestisidlerin yerine hayvan kaynaklı bu özel böcek toksinlerinin kullanımı
için büyük bir ilgi vardır. Örümceklerden elde edilen peptidlerin incelenmesiyle,
çevreyle dost ve daha etkili yeni insektisidlerin üretimine çalışılmaktadır (14).

2. Antimikrobiyal Aktiviteye Sahip Peptidler
Çin’de geleneksel tıp uygulamalarında akrep, kırkayak ve örümceklerden elde edilen
çeşitli özütler yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu canlıların zehirleriyle ilgili bilimsel
çalışmalar son yıllarda batılı araştırmacıların ilgi odağı olmuştur.
Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanması araştırmacıları etkili yeni tedavi ajanları
aramaya itmiştir. Bunun üzerine son yıllarda antimikrobiyal aktiviteye sahip peptidler
ve bunları üreten canlılar üzerine araştırmalar yoğunlaştırılmıştır. İlk antimikrobiyal
peptid, bir güve türü olan Hyalophora cecropia’dan izole etmiş ve sekropinler olarak
tanımlamıştır (15). Daha sonra farklı çalışmalar sonucunda antimikrobiyal aktiviteye
sahip bu tür peptidler bakterilerden, farklı böcek takımlarından, kırkayaklardan,
örümceklerden, akreplerden, çeşitli kabuklu hayvanlardan, amfibilerden,
memelilerden ve insanlara kadar çeşitli tabii kaynaklardan elde edilmiştir (16).
Böcekler bakteriyal enfeksiyonlara oldukça dirençlidirler. Bu nedenle çalışmalar
özellikle böcekler üzerine yoğunlaştırılmıştır. Bu direncin sebebi araştırılmış,
bakteriyal direnc, enfeksiyondan 2 ile 4 saat sonra hızlı bir şekilde sentezlenen küçük
molekül ağırlıklı ve pozitif yüklü peptidler ile açıklanmıştır (17).
Sekropinlerin keşfinden sonra 100’den fazla antimikrobiyal aktiviteye sahip peptidler,
elde edilmiştir. Bu peptidlerin yapısal farklılıkları göz önünde tutularak dört esas
gruba ayrılmıştır: 1) Sekropinler, yaklaşık 4 kDa ağırlığında , gram-pozitif ve gramnegatif bakteriler üzerinde etkili linear heliks şeklinde peptidlerdir (18, 19). 2)
Defensinler, yaklaşık 4 kDa ağırlığında anti-gram-pozitif peptidlerdir. Bu peptidler 6
sistein ve moleküller arasında 3 disülfid köprüsü bulunduran β-tabaka yapısındadır
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(20), 3) Prolin ve arjinince zengin küçük peptidlerdir. Özellikle gram-negatif
bakterilere etkilidir. Apidaesinler, abaesinler bu grupta yer alan peptidlerdir (21, 22).
4) Diğer antimikrobiyal peptidler. 8-27 kDa ağırlığında, çoğunluğu glisince zengin,
disülfid köprülerine sahip peptidleri içermektedir. Bu peptidlerin çoğu gram-negatif
bakterilere etkilidir. Attasinler, sarkotoksin, dipterisinler (23), koleopterisinler (24) bu
gruba örnektir.
Çeşitli hayvan gruplarından elde edilen antimikrobiyal aktiviteye sahip peptidler pozitif
yüklü ve küçük yapılı olması ve de amfipatik yapıları oluşturma kabiliyeti gibi ortak
özellikleri vardır. Bu peptidler ya bakteriyal enfeksiyonu takiben uyarılarak bağışıklık
sisteminin ilk savunması olarak(defensinler), ya da bir kurbağa türü olan Xenopus
leavis’in deri yüzeyinde olduğu gibi sürekli olarak(magaininler) sentezlenirler (25, 26,
27).
At nalı yengecinden de antimikrobiyal aktiviteye sahip peptidler izole edilmiştir.
Sisteince zengin pozitif yüklü bu peptidler, diğer hayvanlarda elde edilen
antimikrobiyal peptidler gibi hem gram-pozitif hem de gram-negatif bakteriler
üzerinde etkilidir (28, 29, 30).
Akrepler de böcekler gibi bakteriyal enfeksiyonlara oldukça dirençlidir ve bu direnç
mekanizmasının açıklanması oldukça ilgi çeken bir konudur. Böceklerden sonra
akrepler üzerinde de çalışılmış, akrep hemolenflerinden izole edilen savunma
peptidlerine yapı olarak akrep zehirlerinden elde edilen toksik peptidlere benzediği
anlaşılmıştır (31). Leiurus quinquestriatus ve Androctonus australis akreplerinin
hemolenfinden defensinler ailesine ait antimikrobiyal peptidler izole edilmiştir. Ayrıca
Androctonus australis akrebinin zehrinden elde edilen buthinin, bakterisidal ve
fungisidal bir peptiddir. Hadrurus aztecus (hadrurin) ve Parabuthus schlechteri
(parabuthorin) akreplerinin zehirinden heliks şeklinde antimikrobiyal bir peptid rapor
edilmiştir (32). Yine Afrika akrebinin (Pandinus imperator) zehrinden iki yeni
antimikrobiyal peptid tanımlanmıştır. Pandinin 1 ve 2 adı verilen bu peptidler heliks
şeklinde ve polikatyoniktir. Pandanin 1: daha önce böcek, kurbağa ve akreplerde
tanımlanmış antibakteriyal peptidler grubuna, Pandinin 2: kurbağalardan elde edilen
kısa, heliks şeklinde magainin tipi antimikrobiyal peptidler grubuna dahildir
edilmektedir Her iki peptid de gram-pozitif bakterilerin geniş bir spektrumuna karşı
yüksek derecede etkilidir, fakat gram-negatiflere karşı daha az etkilidir (33). Akrep
zehirleri ve diğer arthropodaların zehirleri yeni antibiyotiklerin keşfedilmesi için yeni
bir model oluşturmaktadır. Akrep zehirlerinde antibakteriyal peptidlerin yanında aynı
zamanda sıtma etkeni olan parazitlere karşı da etkili olan bir polipeptid de izole
edilmiştir (34 ).

3. Örümceklerden Elde Edilen Antimikrobiyal Peptidler
Lycosa singoriensis’den (kurt örümceği) ilk antimikrobiyal peptid izole edilmiş ve
tanımlanmıştır(35). Daha sonra yine bir kurt örümcek olan Lycosa carolinensis’in
zehrinden antimikrobiyal aktiviteye sahip iki toksin tanımlanmıştır. Her iki peptid ayrı,
ayrı izole edilmiş ve bunlara likotoksin I ve II adları verilmiş ve amino asit dizileri
belirlenmiştir. Bu peptidler membranda bulunan iyon ve voltaj gradientlerini
düşürebilme yeteneğine sahiptirler. Antimikrobiyal denemeler, her iki likotoksinin
bakteri ve mayaların üremesini inhibe ettiğini göstermiştir (36).
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Birkaç yıl önce yapılan başka bir çalışmada neotropikal gezici bir örümcek olan
Cupiennius salei’nin zehrinden antimikrobiyal aktiviteye sahip beş ayrı peptid izole
edilmiş ve tanımlamıştır (37). Peptidlerin 3-4 kDa arasında bir molekül ağırlığına
sahip olduğu belirlenmiş ve bu peptidlerin antimikrobiyal etkisi, beş farklı bakteri türü
üzerinde denenmiştir. Bakterinin hepsinin bu beş antimikrobiyal peptide de duyarlı
olduğu bulunmuştur. Bu peptidler, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler üzerinde
etki göstermektedir. Bilinen antimikrobiyal peptidlerin çoğunluğu bakteri hücrelerini
lisize uğrattığı düşünülmektedir. Fakat bu mekanizmanın nasıl gerçekleştirildiği
henüz açıklanamamaktadır (37, 38).
Cupiennius salei örümceğinin zehrinde bulunan antimikrobiyal peptidlerle ilgili yapılan
başka bir çalışmada da, Cupiennius salei’nin zehrinden yeni bir antimikrobiyal peptid
grubu tanımlanmıştır. Kupiennin 1 olarak adlandırılan bu grup içinde birbirine oldukça
benzer yapıya sahip dört farklı peptid izole edilmiştir ve bunlar sırasıyla Kupiennin 1a,
1b, 1c ve 1d olarak adlandırılmıştır. Pozitif yüklü bu peptidlerin amino asit sekansları
belirlenmiş ve Cupiennius salei’nin zehrinden elde edilen peptidlerin prokaryot
hücreler üzerinde yüksek derecede antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları
saptanmıştır (39).
Bir tarantula örümceği olan Acanthoscurria gomesiana’nın hemolenfinden izole
edilen sisteince zengin antimikrobiyal peptide Gomesin adı verilmiştir. Gomesin’in,
bakteriyal gelişimi güçlü bir şekilde inhibe ettiği, aynı zamanda küf ve mayaların
gelişimini de engellediği belirtilmiştir. Bunlara ilaveten, gomesinin; bir parazit olan
Leishmania amazonensis üzerinde de etkisi saptanmıştır (40). Gomesinin
tanımlanması için yapılan çalışmalarda pozitif yüklü bir peptid olduğu, 18 amino
asitten oluştuğu, 4 sistein ve 2 disülfid köprüsü bulundurduğu ortaya konulmuştur
(41) .Yapısal olarak gomesinin bazı özelliklerinin akreplerden elde edilen androktonin
ve porkine benzerliği saptanmıştır. Yapısal bu benzerlikten dolayı membran
reaksiyonlarının da benzer olabileceği ileri sürülmüştür (40, 41).

4. Örümcek Antimikrobiyal Peptidlerinin Muhtemel Etki Şekilleri
Örümcekler ilginç bir beslenme şekli ile sindirimi vücudun dışında başlatmaktadır.
Örümcek zehirlerinde bulunan toksinler örümceğin avını yakalamasında ve avın
sindirilmesi sırasında mikroorganizmalardan doğacak enfeksiyonlardan korumasında
rol alabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda bazı örümcekler, zehir enjekte ederek
yakaladıkları avları günlerce bozulmadan saklayabilmektedirler. Avın bozulmadan
saklanmasında antimikrobiyal peptidlerin iş gördüğü düşünülmektedir (3, 36).
Örümcek zehir peptidlerinin nasıl iş gördüğü, son yıllarda üzerinde çokça durulan bir
konudur. Bilinen antimikrobiyal peptidlerin çoğu bakteri hücrelerini lisize uğratmakta,
fakat bu lisizin nasıl gerçekleştirildiği henüz açıklanamamaktadır (37). Bu peptidlerin
bakteri membranında farklı kanal ya da porlar oluşturarak ve hücre fizyolojilerini
bozarak hücreyi lisize götürdüğü düşünülmektedir (36,39). Amfipatik alfa heliks
yapısına sahip tabii antimikrobiyal peptidlerin biyolojik membranlarda por oluşturarak
membranları tahrip ettiği ileri sürülmüştür. Bu peptidler, peptid monomerlerinin kendi
kendine toplanmasıyla kanallar oluşturlar. Öyle ki, alfa heliks yapısındaki hidrofobik
amino asit kökleri çift tabakalı lipid membrandaki yağ asitleri ile etkileşime girerek por
oluşturlar (33, 36).
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Kuhn-Nentwig ve arkadaşları (38), pozitif yüklü antimikrobiyal peptidlerin bakterisidal
etkilerini, tabii peptidlerin ve kimyasal olarak değiştirilmiş analoglarının, pozitif yükleri
ile açıklamışlardır. Pozitif yüklü, küçük molekül ağırlığı olan antimikrobiyal peptidler,
negatif yükle yüklenmiş bakteri membranlarını tanımakta ve membran üzerine
birikmektedir. Antimikrobiyal aktiviteyi artırmak, peptide yüksek derecede hidrofobik
etki sağlayan iyi gelişmiş hidrofobik bir alana sahip olmasıyla mümkündür (38).

5. Sonuç
Antimikrobiyal peptidler, virüsler de dahil olmak üzere gram-pozitif, gram-negatif
bakteriler, protozoanlar, maya ve mantarlara karşı oldukça etkili non-spesifik
aktiviteye sahiptir. Bu peptidler hem omurgalı hem de omurgasızlarda tanımlanmıştır.
Bu peptidler omurgalıların derisinde, epitel hücrelerinde ve kanında, böceklerin
hemolenfinde, arı, akrep ve örümceklerin zehir salgılarında bulunmuştur. Bu
peptidlerin hepsi, değişik uzunluklarda, sekanslarda, bazik, amfipatik ve oldukça
küçük (2-5 kDa) peptidlerdir (25, 26, 31, 34). Bu peptidlerin, hücre membranında por
ya da kanal oluşturarak hücre geçirgenliğini ve hücre fizyolojisini bozarak etki ettiği
düşünülmektedir (36, 39).
Antibakteriyal peptidler hem gram-pozitif hem de gram-negatif bakterileri lisize
uğratırlar. Fakat ökaryot hücrelere zararlı etkilerinin olmadığı ya da çok az zararlı
etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Örneğin defensinlerin ve maganinlerin az da olsa
ökaryot hücreleri üzerinde zararlı etkilileri bilinmektedir. Ökaryot hücreler özgül
membranları sayesinde hücrelerini tahrip edilmekten korurlar. Antimikrobiyal
peptidler, bakterileri membranlarında bulunan D-amino asitlerden tanımaktadır.
Ökaryotik hücre memranları D-aminoasit içermemeleri nedeniyle antimikrobial
peptidler sadece prokaryot hücrelerde etki gösterirler. Genellikle antibakteriyal
peptidlerin, geniş etki spektrumlu olması ve üretim maliyetinin düşük olması istenir.
Bu nedenle bakteriyal enfeksiyonlara karşı primer savunmanın önemli parçasını
oluşturan antimikrobiyal peptidler araştırmaların odak noktası olmuşlardır (17, 19).
Antimikrobiyal peptidlerin çalışılması, mikroorganizmalar ve konukçular arasındaki
dinamik etkileşiminde yeni anlayışlar ve hastalıkların tedavisinde yeni gelişmeler
sağlamaktadır. Yüksek organizasyonlu ökaryotlardan elde edilen antimikrobiyal
peptidler, yapısal olarak bakteri ve funguslar tarafından üretilen geleneksel
antibiyotiklerden farklıdır. Her geçen gün mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı
direncinin arttığı düşünülürse, mikroorganizmalara karşı daha etkili yeni farmostatik
bileşiklere ihtiyaç vardır. Bu bileşiklerin üretilmesi için yeni modeller aranmakta ve
sunmaktadır (42).
Hastanelerde çok yaygın, patojen bir bakteri olan Staphyloccocus aureus suşlarının
bir çoğu metisillin ve türevi antibiyotiklere dirençlidirler. Yine tıbbi açıdan önemli olan
enterokoklar tedavi için yaygın olarak kullanılan vankomisin ve türevi antibiyotiklere
dirençlidirler (42). Bu nedenle hali hazırda kullanılan antibiyotiklere direnç geliştirmiş
bakterilerle mücadele ve yeni antibiyotiklerin üretilmesinde, antimikrobiyal aktiviteye
sahip peptidleri içeren örümcek zehirleri gibi doğal kaynakların, alternatif olabileceği
düşünülmektedir.
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