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izolasyonu yapıldıktan sonra, DNA örnekleri Rickettsia türlerinin varlığı için Rickettsia citrate 
synthase geni spesifik primerler kullanılarak PCR yöntemi ile test edilmiştir. PCR ürünleri agaroz-
jel elektroforezinde koşturularak pozitif PCR ürünleri belirlenmiş ve dizi analizleri yapılmıştır. 
Elde edilen DNA dizilerinin NCBI BLAST analizleri yapılarak Rickettsia türleri belirlenmiştir.

Bulgular: Keneler çeşitli konaklardan kan emdiklerinden dolayı insanlara ve hayvanlara çok 
sayıda hastalık etkenini bulaştırma potansiyeline sahiptirler. Bu hastalık etkenlerinden birisi olan 
Rickettsia türlerinin insanlarda ölümle sonuçlanabilen hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. 
Amasya ili Merzifon ilçesinde insanlar üzerinden elde edilen sert kenelerde Rickettsia varlığının 
araştırılmasını amaçlayan çalışmamızda, Dermacentor niveus (1♀), Dermacentor marginatus (9♂, 
7♀), Haemaphysalis parva (5♂, 2♀), Haemaphysalis punctata (1♀), Hyalomma anatolicum 
(2♀), Hyalomma excavatum (1♂), Hyalomma marginatum (60♂, 36♀), Hyalomma aegyptium 
(1♂, 1♀), Ixodes redikorzevi (2♀), Ixodes ricinus (1nimf, 2♀), Rhipicephalus bursa (2♂, 
5♀), Rhipicephalus sanguineus (3♂, 5♀) ve Rhipicephalus turanicus (74♂, 44♀) olmak üzere 
çeşitli cinslere ait toplam 13 türün insanlar üzerinde parazitlendiği belirlenmiştir. Bu kenelerden 
izole edilen DNA ekstraksiyonlarının Rickettsia pozitif PCR sonuçları ve yapılan dizi analizleri, 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının da etkeni olan H. marginatum türünde Rickettsia 
aeschlimannii’nin varlığı göstermiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Basil şekilli gram negatif bakteriler olan Rickettsia’ların insanlarda ölümcül 
hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. H. marginatum türünde belirlenen R. aeschlimannii 
insanlarda Rickettsia conorii ile benzer semptomları (eskar, makülopapüler doküntü ve ateş) 
göstermekte ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilecek vakalara neden olmaktadır. Ülkemizde 
kene vakalı hastalıklarda Rickettsial enfeksiyonlar da göz önüne alınmalı ve ülkemiz kenelerinde 
Rickettsia türlerinin varlığı daha ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Son yıllarda Tokat, Amasya ve 
Çorum gibi Orta Karadeniz’de bulunan illerde özellikle tarımsal alanlarda çalışan insanların kene 
tutması şikayetiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduğu ve H. marginatum türünün bölgede 
yaygın olduğu göz önüne alındığında konunun önemi bir kat daha artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan, Ixodidae, Kene, Amasya
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 105T357).
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Amaç: Bu çalışmada Aydın ilinden toplanan kuru incirlere kontamine Aspergillus flavus ve A.niger 
populasyonlarının mikrosatellit belirteçleri kullanılarak genetik farklılıklarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Aydın ilindeki 12 ilçeye bağlı 37 farklı köyden 2010 Ekim ayında kuru incir 
örnekleri steril poşetler ile toplanarak ADU Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda + 4 °C’de muhafaza 
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edildi. Toplanan incirlerdeki aflatoksin varlığı 366 nm ‘de UV ışığı altında incelenerek tespit edildi. 
Kuru incir örneklerinden toplam mikrofungus izolasyonunun ilk aşamasında incirler steril FTS 
çözeltisinde homojenize edildi. Uygun dilusyonlardan RBCA (Rose-Bengal Kloramfenikol Agar) 
‘a inokule edilerek dökme plaka yöntemi uygulandı. Petriler 30 °C’de 7 gün inkubasyona bırakıldı. 
İnkubasyon sonunda koloniler saflaştırıldı. Saf kültürler yatık MEA (Malt Ekstrakt Agar)’da stok 
yapılarak +4 dereceye kaldırıldı. İzole edilen tüm mikrofunguslar morfolojik özelliklerine göre 
tanılandı. Aflatoksin üreticisi A. flavus ve yaygın olarak okratoksin üreticisi olan A. niger suşları 
seçilerek sırasıyla 8 ve 6 mikrosatellit lokusu çalışıldı. Mikrosatellit lokuslarının allel büyüklükleri 
ABI 3730 Automated DNA Analyzer (Applied Biosystems) ile saptandı ve GENEMAKER v1.8 
(SoftGenetics LLC™) programı kullanılarak hesaplandı. Bu iki populasyonun genetik yapılanması 
GENEPOP, STRUCTURE ve ARLEQUİN Programları kullanılarak belirlendi.

Bulgular: İzolasyon sonunda toplam 99 mikrofungus suşu elde edildi. İzolatların morfolojik özel-
liklerine göre tanılanması sonucu 10 farklı cins (Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Cladospori-
um, Alternaria, Acremonium, Mortierella, Rhizopus, Trichoderma ve Trichophyton) ve 15 farklı tür 
tespit edildi. Kuru incirlerin UV muamelesi sonucunda belirlenen pozitif sonuçları ile izolasyon so-
nunda elde edilen A. flavus suşlarının aflatoksin varlığı bakımından korelasyon gösterdiği saptan-
mıştır. 13 farklı lokaliteden izole edilen 15 A. flavus suşu ve 30 farklı lokaliteden izole edilen 45 A 
.niger suşu seçilerek sırasıyla 8 ve 6 mikrosatellit lokusu ile çalışıldı. Analiz edilen lokusların poli-
morfik olduğu belirlendi. GENEPOP ve STRUCTURE Programları kullanılarak bu iki populasyon 
arasındaki genetik farklılıklar lokalitelere bağlı olarak tespit edildi.

Sonuç: Aflatoksijenik Aspergillus flavus ve A.niger suşları kuru incirlerde kontaminasyonu sonucu 
sağlık açısından ve ciddi ekonomik sorunlara yol açmaktadır. Bu iki suşun moleküler düzeyde genetik 
farklılıklarının, evrimsel kökenlerinin ve Aydın’daki dağılımlarının belirlenmesi Türkiye’de bugüne 
kadar yapılmamıştır. Bu çalışmada ilk defa bu iki populasyonun, yüksek düzeyde polimorfizm 
gösteren ve bir populasyondaki türlerin ayırt edilmesinde sıklıkla kullanılan mikrosatellit 
belirteçleri ile genetik farklılıklarının lokalitelere bağlı tespiti bu bakımdan önem arz etmektedir. 
Çalışmamız moleküler teknikler kullanılarak aflatoksin ve okratoksin kontaminasyonunun önüne 
erken dönemde geçilmesi için gerekli mücadele yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli veriler 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aspergillus flavus, Mikrosatellit, Genetik farklılık, A . niger, kuru incir 

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 111T620 – 1002 Hızlı Destek Programının desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir. 
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Amaç: Aspergillus section Nigri üyeleri kuru incir, üzüm, kahve ve kakao gibi ürünlerde 
Okratoksin-A (OTA) üretici funguslar olarak bilinmektedir. Çalışmamızda Ege Bölgesinin İzmir 


