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dört viral RNA segmentinin sırası ile 7093, 2252, 1490 ve 1472 nükleotid büyüklüğünde olduğu 
ve tek bir okunabilir alana sahip olduğu bildirilmiştir (Elbeaino ve ark., 2009). Günümüzde, 
İncir Mozaik Virüsü’nün gen dizilimini belirlemek amacıyla dot-blot ve RT-PCR yöntemleri 
kullanılmıştır (Elbeaino ve ark., 2009). Bu çalışma, virüs hastalıklarının tanısında kullanılan dot-
blot ve RT-PCR yöntemlerinin, İncir mozaik virüsü için geliştirilmesi amacıyla planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Sarılop ve Bursa siyahı incir çeşitleri kullanılmıştır. RT-PCR 
ve dot-blot hibridizasyon çalışmaları Elbeaino ve ark. (2009)’ne göre gerçekleştirilmiştir. İncir 
mozaik virüsü’ne ait RNA1, RNA2, RNA3 ve RNA4 primerleri kullanılarak RT-PCR testi 
gerçekleştirilmiştir. Dot-blot hibridizasyon yönteminde dsRNA, total nükleik asit ve RT-PCR 
amplikonları kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada kullanılan her bir RNA için elde edilen amplicon büyüklükleri sırası ile 
302bp, 1250 bp, 304bp ve 218 bp olarak belirlenmiştir. Dot-blot hibridizasyon testi; total nükleik 
asit, dsRNA ve PCR amplikonları kullanılarak gerçekleşmiştir.

Sonuç: İncir Mozaik Virüsü’nün RT-PCR ile tanılanmasında RNA1, RNA2, RNA3 ve RNA4 
primerleri ilk kez kullanılmış ve amplikon büyüklükleri sırası ile 302bp, 1250 bp, 304bp ve 218 bp 
olarak belirlenmiştir. Yine bu çalışmada, dsRNA ve RT-PCR amplikonları, dot-blot hibridizasyon 
testinde ilk kez denenmiş ve dsRNA ve RT-PCR amplikonlarının hibridizasyon başarısı total 
nükleik asit ile karşılaştırılmıştır. En başarılı sonuçlar PCR amplikonlarının kalıp olarak kullanıldığı 
hibridizasyonda gerçekleşmiştir. Dot-blot hibridizasyon ve RT-PCR yöntemlerinin incir mozaik 
virüsünün tanısında kullanılabileceği yapılan tekrarlamalı denemelerde, benzer sonuçlar elde 
edilerek belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İncir mozaik virüsü, dot-blot hibridizasyonu, RT-PCR, RNA1, RNA2 RNA3, 
RNA4

Teşekkür: Bu çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Çalışmamızda, Amasya ilinin Merzifon ilçesinde (400 52’ N, 350 27’ E) insanlar üzerinden 
toplanan kene türlerinin sistematik yönden incelenmesi ve bu kenelerde Rickettsia varlığının 
Polimeraz zincir Reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 2009 yılında Amasya ilinin Merzifon ilçesinde sağlık kurum ve 
kuruşlarına kene tutması şikayeti ile başvuran 254 kişi üzerinden toplanan 264 adet kene çalışma 
materyalini oluşturmaktadır. Toplanan örnekler %70’lik alkol içeren uygun cam şişelere konulmuş 
ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Akaroloji Laboratuarında 
getirilerek sistematik değerlendirilmeleri yapılmıştır. Bu örneklerinden bir kısmının DNA 
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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 


