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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 
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ve Aydın illerinden TARİŞ tarafından toplanan kuru incirlerin potansiyel okratoksin üreticisi küf 
florasının araştırılması ve toksin üretimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı kalitede 
kuru incir (hurda, A ve B kalite incir örneği gibi) ve yaş incir örnekleri ile çeşitli incir bahçesi toprak 
örneklerinden küf izolasyonu yapılmış ve daha sonra potansiyel okratoksin üreticisi küf suşlarının 
pirinç kültüründe Okratoksin-A üretimleri incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: İncir örneklemlerinden dökme plaka yöntemi ile küf izolasyonları 
yapılmış ve klasik morfolojik ve mikroskopik yöntemler kullanılarak izolatların tür düzeyinde 
tanılaması yapılmıştır. Daha sonra potansiyel okratoksin üreticisi olan türlerin pirinç kültürleri 
yapılarak metanol-bikarbonat esasına dayalı özütleme işlemi ve immunoaffinite kolon kullanılarak 
özütün temizlenmesinden sonra HPLC’de OTA üretip üretmedikleri saptanmıştır

Bulgular: Kuru ve yaş incir ile toprak örneklemlerinden toplam 755 küf izolatı elde edilmiş ve klasik 
morfolojik ve mikroskopik yöntemler kullanılarak tür düzeyinde tanılaması yapılmıştır. Tanılama 
soncunda 12 genusa ait 59 tane farklı tür tanılanmış ve en yaygın genuslar olarak Penicillium ve 
Aspergillus belirlenirken Aspergillus section Nigri türlerinin baskın olduğu saptanmıştır. Potansiyel 
OTA üretici suşlardan 93 tanesinin OTA üretimi açısından incelenmesi sonucunda pirinç kültüründe 
30 suşun minumum 0,71 ng/g ile maksimum 136,66 ng/g arasında değişen oranlarda OTA ürettiği 
saptanmıştır.

Sonuç: Kuru incirlerde OTA üretiminden esas olarak Aspergillus section Nigri türlerinin sorumlu 
olduğu belirlenmiştir. Kuru incirlerde toksin üretiminin azaltılması ve kalitenin artırılması için kuru 
incirde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: kuru incir, okratoksin-A (OTA), Aspergillus section Nigri,, küf florası

Teşekkür: Kuru incir örneklerinin temininde yardımcı olan TARİŞ AR-GE Müdürlüğüne teşekkür 
ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada Suillus bovinus makrofungusunun büyümesini etkileyen çevresel ve besinsel 
faktörler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyalini karpofor örnekleri Türkmenbaba Dağından 
(Eskişehir) toplanan ve dikaryotik misel formunda izole edilen Suillus bovinus makrofungus 
kültürü oluşturmaktadır. 


