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Alternaria cinsi, dünyada çok sayıda bitki türünde hastalığa neden olan önemli bir 

bitki patojenidir. Morfolojik özellikleri esas alınarak yapılan tür ayırımı oldukça 

karmaĢık olup klasik teĢhis yöntemleri her zaman baĢarılı sonuçlar 

vermemektedir. Son yıllarda diğer bitki patojenlerinde olduğu gibi bu cinsin 

türlerinin ayrımında da moleküler yöntemlerin kullanımı giderek artmıĢtır. 

Ülkemiz, önemli bir fındık ve havuç üreticisi konumunda olup bu her iki 

konukçuda Alternaria türlerinin neden olduğu hastalıklar önemli düzeyde zarara 

yol açmaktadır. Bu nedenle özellikle bu konukçulardan izole edilen Alternaria 

türlerinin teĢhisinde RAPD-PCR (Random Amplified Polymophic DNA-

Polymerase Chain Reaction) tekniğinin kullanılabilirliğinin araĢtırılması bu 

çalıĢma kapsamında amaçlanmıĢtır. Fındık ve Havuç baĢta olmak üzere farklı 

konukçulardan elde edilmiĢ doksan iki Alternaria izolatının kültür ve konidi 

morfolojisi detaylı olarak incelenmiĢtir. Bu izolatlardan Alternaria alternata, A. 

tenuissima, A. radicina, A. carotiincultae, A. brassicicola’nın teĢhisleri 

yapılmıĢtır. Bununla birlikte bu izolatlar arasından seçilmiĢ olan otuz altı izolat ile 

otuz iki farklı primer RAPD-PCR analizi ile değerlendirilmiĢ ve OPI-9, OPR-2, 

OPA-4, OPA-9, OPF-10 ve OPR-16 primerlerinin en iyi polimorfizmi sağladığı 

tespit edilmiĢtir. UPGMA algoritması kullanılarak oluĢturulan dendogramda 

alternata tür grubu, tenuissima tür grubu, radicina tür grubu, brassicicola tür 

grubunun oluĢtuğu gözlemlenmiĢtir. 
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The genus Alternaria is an important plant pathogen that causes disease in many plant 

species around the world. Species classification based on morphological characteristics 

is very complex and classical diagnostic methods do not always give precise results. In 

recent years, as in other plant pathogens, the use of molecular methods to differentiate 

species of this genus has gradually increased. Our country is an important hazelnut and 

carrot producer and the diseases caused by Alternaria species cause significant damage 

in both hosts. Therefore, The aim of this study was to investigate the usefulness of 

RAPD-PCR (Random Amplified Polymophic DNA - Polymerase Chain Reaction) 

technique in the identification of Alternaria species isolated from these hosts. The 

culture and conidia morphology of ninety-two Alternaria isolates obtained from 

different hosts, especially hazelnut and carrot, were examined in detail. Alternaria 

alternata, A. tenuissima, A. radicina, A. carotiincultae and A. brassicicola were 

identified from these isolates. However, thirty-six isolates selected from these isolates 

were evaluated by thirty two different primers primary with RAPD-PCR analyze and 

then OPI-9, OPR-2, OPA-4, OPA-9, OPF-10 and OPR-16 primers were found to 

provide the best polymorphism. It was observed that alternata species group, tenuissima 

species group, radicina species group, brassicicola species group were seperately 

clustered in the dendogram created using UPGMA algorithm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2019, 74 pages 

 

Key words: RAPD, genetic variation, Alternaria spp., carrot, hazelnut 

  



iv 

 

TEŞEKKÜR 

 
Bu çalıĢmanın her aĢamasında, akademik bilgi ve deneyimleriyle bana ıĢık tutan, motive edici 

yaklaĢımı ve fikirleriyle bana destek veren, uzun süre ara vermeme rağmen bu çalıĢmanın 

tamamlanması konusunda her zaman teĢvik edici yaklaĢan ve üzerimde büyük emeği olan 

değerli danıĢman hocam Sn. Prof. Dr. F. Sara DOLAR’ a (Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 

Bitki Koruma Bölümü, Ankara) sonsuz minnet ve teĢekkürlerimi sunarım. 

 

Ġzolatların temin edilmesinde kaynaklarını benimle paylaĢan Yrd. Doç. Dr. Arzu SEZER’e 

(Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ordu), Senem TÜLEK’e (Zirai 

Mücadele Merkez AraĢtırma Enstitüsü, Ankara); referans izolatların temininde ve laboratuvar 

protokollerini benimle paylaĢan değerli Prof. Dr. Barry Pryor’a (Arizona Üniversitesi, Bitki 

Bilimleri Fakültesi, Amerika); 

 

Laboratuvar çalıĢmalarında bana destek olan ve tezimin moleküler kısmında beni yönlendiren 

Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR’a (Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma 

Bölümü, Ankara) ve Dr. Filiz ÜNAL’a (Zirai Mücadele Merkez AraĢtırma Enstitüsü, Ankara); 

 

Yüksek Lisans tez çalıĢması aĢamasında birlikte çalıĢma fırsatı bulduğum, Ġspanya Cordoba 

Üniversitesinde bilgi ve tecrübelerini benimle paylaĢmaktan çekinmeyen, aralarına beni kabul 

eden değerli Dr. Teresa MILLAN ve ekibine, 

 

Bugüne kadar üzerimdeki emeklerinin karĢılığını hiç ödeyemeyeceğim aileme, 

 

Sonsuz teĢekkürler. 

 

 

Bu tez çalıĢması süresince bana emeği geçen rahmetli Babaannem Nazife KIZILIRMAK ve 

hayat ıĢığım Egem’e ithaf olunmuĢtur. 

 

 

 

 

Serkan KIZILIRMAK 

Ankara, Eylül 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



v 

 

İÇİNDEKİLER 

 

TEZ ONAY SAYFASI 

ETİK………………………………………………………………………………….. i 

ÖZET…………………………………………………………………………………. ii 

ABSTRACT………………………………………………………………………….. iii 

TEŞEKKÜR………………………………………………………………………….. iv 

KISALTMALAR DİZİNİ…………………………………………………………… vii 

ŞEKİLLER DİZİNİ………………………………………………………………….viii 

ÇİZELGELER DİZİNİ……………………………………………………………… ix 

1. GİRİŞ………………………………………………………………………………. 1 

2. KAYNAK ÖZETLERİ……………………………………………………………. 4 

2.1 Alternaria Cinsinin Taksonomik Durumu ile İlgili Yapılmış Çalışmalar……. 4 

2.2 Konukçuya Spesifik Toksin Oluşturan Alternaria Türleri Üzerine Yapılan     

Çalışmalar……………………………………………………………………………. 8 

2.3 Alternaria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu Üzerine Yapılmış 

Çalışmalar…………………………………………………………………………......11 

3. MATERYAL VE YÖNTEM………………………………………………………27 

3.1 Çalışmada Kullanılacak İzolatların Temini……………………………………..27 

3.2 Fungusların Elde Edilmesi ve Saklanması………………………………………30 

3.3 Alternaria Türlerinin Morfolojik ve Kültür Özelliklerine Göre Teşhis 

Çalışmaları………………………………………………………………………….....31 

3.4 DNA İzolasyonu…………………………………………………………………...31 

3.5 Alternaria İzolatlarının RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA)   

Yöntemi ile Analizi……………..…………………………………………………......33 

3.6 Agaroz Jel Elektroforezi………………………………………………………….34 

3.7 PCR Verilerinin Analizi ve Bilgisayar Programında Değerlendirilmesi……...35 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI……………………………………………...............36 

4.1 Alternaria spp. İzolatlarının Sporulasyonu ve Alt Kültüre Alınması.................36 

4.2 Alternaria spp. İzolatlarının Morfolojik Özelliklerine Göre Teşhis 

Çalışmaları……………………………………………………………….……………37 



vi 

 

4.2.1 Fındıktan izole edilen izolatların morfolojik özelliklerine göre teşhis 

çalışmaları………….……………………………………………………...………….44 

4.2.2 Havuçtan izole edilen izolatların morfolojik özelliklerine göre teşhis 

çalışmaları…………………….....................................................................................46 

4.2.3 Farklı konukçulardan izole edilen izolatların morfolojik özelliklerine  

göre teşhis çalışmaları....……………………………………………………..………48 

4.3 Alternaria spp. İzolatlarının RAPD-PCR ile Analizi…………………….……..52 

5. TARTIŞMA ve SONUÇ…………………………………………………………..60 

KAYNAKLAR……………………...………………………………………………..66 

ÖZGEÇMİŞ………………………..…………………………………………………74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

KISALTMALAR DİZİNİ 

 

 

 
AFLP   Amplified fragment length polymorphism  

bp   Baz çifti (base pair) 

dNTP   Deoxynucleotide 5” triphosphate  

EDTA   Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid  

ISSR  Inter-Simple Sequence Repeat  

ITS   Internal Transcribed Spacer  

kb   Kilo baz  

KCl   Potasyum klorür  

M   Molar  

mM  Milimolar  

MAT-PCR      Mating type PCR  

NTSYS Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis  

PCR   Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Polymerase chain reaction)  

PDB   Patates Dekstroz Broth  

r    Korelasyon katsayısı  

RAMS  Random Amplified Microsatellite-Technique  

RAPD   Random Amplified Polymorphic DNA  

RFLP   Restriction Fragment Length Polymorphism  

SIMQUAL  Similarity for qualitative data  

SSR   Simple Sequence Repeat  

STMS   Sequence-Tagged Microsatellite Site  

TAE   Tris-acetate-EDTA  

Tris-HCl  Tris-hydroxymethyl Amino Methane  

U   Ünite  

UPGMA  Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Averages  

UV   Ultra violet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

 

ġekil 4.1 Alternaria spp.’nin iç içe geçmiĢ halkalar Ģeklinde radyal koloni geliĢimleri.36 

ġekil 4.2 Farklı konukçulara ait Alternaria türlerinin koloniyal geliĢimi……………...38 

ġekil 4.3 Küçük sporlu ve büyük sporlu Alternaria türlerinin konidiofor geliĢiminin 

mikroskop altındaki görüntüsü (20x ve10x)...…………………………………………40 

ġekil 4.4 Alternaria tenuissima (20x) ve A. alternata’nın (10x) mikroskop altındaki 

görüntüsü ………………………………………………………………………………45 

ġekil 4.5 FO8-7 ve FSG-2 izolatlarının (10x) mikroskop altındaki görüntüsü …...…...45 

ġekil 4.6 Alternaria carotiincultae (10x) ve Alternaria radicina’nın (20x) mikroskop 

altındaki görüntüsü……………………………………………………………………..47 

ġekil 4.7 Lah-2 Bod ve Lah-5-Ank izolatları arasındaki kültür geliĢimi farklılığı .…...49 

ġekil 4.8 Alternaria brassicicola’nın konidi (40x) ve zincir yapısının (10x) mikroskop 

 altındaki görüntüsü………...…………………………………………………………..50 

ġekil 4.9 Lah-7-Ank izolatının zincir yapısının (10x) mikroskop altındaki görüntüsü...51 

ġekil 4.10 Kimyondan izole edilen Alternaria spp. ‘in (10x) mikroskop altındaki 

görüntüsü……………………………………………………………………………….52 

ġekil 4.11 Alternaria izolatlarının OPI-9 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde  

edilen RAPD profilleri………………………………………………………………….53 

ġekil 4.12 Alternaria izolatlarının OPI-9 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri………………………………………………………………………..54 

ġekil 4.13 Alternaria izolatlarının OPR-2 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri………………………………………………………………………..54 

ġekil 4.14 Alternaria izolatlarının OPR-2 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde  

edilen RAPD profilleri………………………………………………………………….55 

ġekil 4.15 Alternaria izolatlarının OPA-4 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri……………………………………………………………………......56 

ġekil 4.16 Alternaria izolatlarının OPF-10 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde 

edilen RAPD profilleri………………………………………………………………….56 

ġekil 4.17 Alternaria izolatlarının OPR-16 primeri ile amplifikasyonu sonucu  

elde edilen RAPD profilleri……………………………………………………………57 

ġekil 4.18 Alternaria izolatlarından elde edilen RAPD-PCR verilerinin UPGMA  

analizi ile oluĢturulan dendogramı…………………………………………………….58 



ix 

 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

 

 

Çizelge 2.1 Elliot’a göre Alternaria türlerinin gruplandırılması (Rotem 1994)…….....4 

Çizelge 2.2 Alternaria türlerinin gruplandırılması (Lawrence vd., 2013)………….….7 

Çizelge 3.1 ÇalıĢmada kullanılan Alternaria izolatlarının temin edildiği konukçu 

bitkiler ve lokasyonları………………………………………………………………...28 

 

Çizelge 3.2 Ön çalıĢmalarda test edilen RAPD primerleri…………………...…….....33 

Çizelge 3.3 RAPD analizinde kullanılmak üzere seçilen primerler …………….....…34 

Çizelge 4.1 Alternaria izolatlarının morfolojik ölçümleri …………..………......…...41 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. GİRİŞ 

Alternaria cinsi, bitkilerde önemli zararlara neden olan patojen türleri ve bunun yanı 

sıra çok sayıda saprofitik türleri de içeren geniş bir gruptur. Bu grubun üyelerinin bir 

kısmı tarla koşullarında zararlı olabildiği gibi bir kısmı da hasat sonrası ürünlerde 

zararlı olmakta ve milyonlarca dolarlık kayıplara neden olmaktadır (Chou 2002). 

Alternaria, tüm dünya üzerinde görülebilen ve oldukça fazla konukçuya sahip bir cinstir 

(Rotem 1994). Alternaria türleri genel olarak sıcak ve nemli bölgelerde daha yaygın 

görülmelerine rağmen düşük sıcaklıklara da adapte olmuşlardır. Bununla birlikte diğer 

bir genel özelliği de elverişsiz çevre koşullarına karşı tolerant olmalarıdır. Bu nedenle 

coğrafik olarak oldukça geniş bir yayılım gösterirler. Günümüze kadar birçok 

Alternaria türü neredeyse bütün dünya ülkelerinde tespit edilmiştir. Özellikle bazı 

türleri oldukça geniş yayılım gösterir. Bununla birlikte Alternaria patojenlerinin 

dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunması bunların hepsinin ekonomik öneme sahip 

olduğunu göstermez (Rotem 1994). 

 

Bu cinsin bazı türleri de insan ve hayvanlarda zararlı etkilere sahip olan mikotoksinleri 

üretmektedir. Özellikle cins içerisinde yer alan yedi türün konukçuya spesifik toksin 

ürettiği ve bu toksinlerin türlerin patojenisitesinde önemli rol oynadığı da bilinmektedir 

(Rotem 1994, Kang vd. 2003). 

 

Alternaria cinsinin ilk sınıflandırılmasından bugüne kadar ki taksonomik durumu 

sürekli olarak değişim göstermiştir. Alternaria türlerinin teşhisinde konidi morfoloji 

esas alınmakta ve bu kapsamda konidi boyutları, bölme sayısı, gaga yapısına 

bakılmaktadır. Bunun yanı sıra konidi zinciri ve zincirdeki spor sayısı da teşhis kriterleri 

içerisinde yer almaktadır. Çoğunlukla seksüel bir evrenin olmaması veya bulunamaması 

ise Alternaria türlerinin sınıflandırılmasındaki başlıca problemi oluşturmaktadır (Rotem 

1994).  
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Alternaria cinsi ilk olarak 1817 yılında Nees tarafından tanımlanmıştır (Rotem 1994). 

Simmon (1992) tarafından ise sınıf içerisinde belirgin özelliklerini temsil eden birkaç 

species-grup (tür-grubu) oluşturulmuştur. Bu tür-gruplarının özelikleri tanımlanmakla 

beraber Alternaria cinsi içerisindeki türlerin sınırları kesin olarak çözülememiştir. 

Alternaria cinsinin taksonomik sistemi hala tam açıklığa kavuşmamıştır ve filogenetik 

ilişkilerinin aydınlığa kavuşması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Chou 

and Wu, 2002). Alternaria türlerinin koloni özellikleri, toksin üretimi ve fiziksel 

karakterlerindeki belirsizlik başarılı bir sınıflandırmayı zorlaştıran unsurlar olmakla 

beraber son yıllarda uygulanmaya başlanan moleküler yöntemler tür ayrımına yardımcı 

olmakla kalmamış aynı zamanda intra spesifik varyasyonların bulunmasını da 

sağlamıştır (Cooke vd. 1998). Alternaria cinsinin intra ve interspesifik varyasyonlarının 

tespitinde AFLP, RAPD, ISSR gibi teknikler kullanılmakta olup bazı türlerin ayrımında 

başarılı sonuçlar alınmaktadır (Cooke vd. 1998). RAPD funguslarda sınıf, tür ve 

subspecies düzeyinde genetik varyasyon çalışmalarında kullanılmaktadır (Gherbawy, 

1999, 2001; Gherbawy & Abdelzaher, 2002). Ayrıca geleneksel morfolojik özelliklere 

dayanarak yapılan sistematikleri doğrulamak ve açığa kavuşturmak için kullanılmıştır 

(Assigbetse vd. 1994; Holmes vd. 1994; Gherbawy 2001). 

 

Ülkemizde Alternaria ile ilgili çalışmalar 1940‟lı yıllarda yapılmaya başlanmıştır. 

Çalışmaların büyük bir kısmı kimyasal mücadele ve etmenin tespitine yönelik olup 

bunlarla birlikte biyolojik mücadele ve toksin çalışmaları da yapılmıştır.  

 

Dünya da olduğu kadar ülkemizde de yaygın olarak görülen Alternaria türleri farklı 

araştırıcılar tarafından Türkiye‟nin çeşitli bölgelerinde de tespit edilmiş ve ekonomik 

öneme sahip konukçuları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde yetiştirilen önemli 

ürünlerden olan fındık ve havuçta Alternaria türlerinin ekonomik kayıplara neden 

olduğu son yıllarda tespit edilmiştir (Tülek ve Dolar, 2012, 2015). Ülkemizde oldukça 

geniş ekim alanına (7.283.808 da – Anonim 2018, Tüik) sahip olmasına rağmen fındıkta 

verim diğer yetiştirici durumunda olan ülkelerden çok düşüktür. Bunun nedenleri 

arasında hastalıklardan dolayı meydana gelen ürün kaybı önemli bir yer tutmaktadır. 
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Özellikle çotanaklarda ve meyve içlerinde zarara neden olan etmenler arasında 

Alternaria spp. Ülkemizde yaygın olarak izole edilmektedir (Sezer 2012). Dünyada 

fındık üretimi yapılan ülkelerde bu türler Alternaria arborescens, A. alternata ve A. 

tenuissima olarak bildirilmektedir (Belisario vd. 2004). Yine ülkemizde üretilen diğer 

bir ürün olan havuçta Alternaria türleri (A.dauci ve A. radicina) yaygın olarak 

bulunmaktadır.  

  

Ülkemiz önemli bir fındık ve havuç üreticisi konumunda olup bu her iki konukçuda 

Alternaria türlerinin neden olduğu hastalıklar önemli düzeyde zarara yol açmaktadır. Bu 

nedenle özellikle bu konukçulardan izole edilen Alternaria spp.‟lerin teşhisinde bir çok 

fungus cins ve tür ayrımında başarılı sonuç veren moleküler yöntemlerden RAPD-

PCR‟ın kullanılabilirliğinin araştırılması bu çalışma kapsamında amaçlanmıştır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

2.1.Alternaria Cinsinin Taksonomik Durumu ile İlgili Yapılmış Çalışmalar 

Alternaria cinsinin ilk sınıflandırılmasından bugüne kadar ki taksonomik durumu 

sürekli olarak değişim göstermiştir. 17. yüzyıldan günümüze kadar birçok araştırıcı 

Alternaria cinsinin taksonomik yerini belirlemeye çalışmıştır. Bu araştırıcılardan 

özellikle Nees (1817), Elliot (1912), Neergaard (1945), Joly (1964), Rotem(1994) ve 

Simmons (2007)‟un bu konudaki çabaları oldukça fazladır. 

 

Alternaria türlerinin teşhisinde konidi morfoloji esas alınmakta ve bu kapsamda konidi 

boyutları, bölme sayısı, gaga yapısına bakılmaktadır. Bunun yanı sıra konidi zinciri ve 

zincirdeki spor sayısı da teşhis kriterleri içerisinde yer almaktadır (Rotem 1994).  

 

İlk olarak 1817 yılında Nees tarafından tanımlanmış, daha sonra 1917‟de ise Elliot, 

ortak konidi özelliklerine sahip (en, boy, gaga) birbirine benzeyen türleri altı farklı 

gruba ayırmıştır (Çizelge 2.1, Rotem 1994).  

 

Çizelge 2.1 Elliot‟a göre Alternaria türlerinin gruplandırılması (Rotem 1994). 

Alternaria tenuis grubu Alternaria cucumerina grubu 

Alternaria brassicae grubu Alternaria sonchi grubu 

Alternaria hercula grubu Alternaria brassicae v. microspora grubu 

 

Ancak grupların kesin olarak tanımlayıcı özellikleri içermemesi ve detaylı olarak 

açıklayamaması nedeniyle kullanılamamıştır. 
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Angell (1929) ve Wiltshire (1933) tarafından ise kısa gagalı sporlardan meydana 

gelmiş, zincir oluşturan türler (A. tenuis vb.)  ve uzun ipliksi gagaya sahip ve nadiren 

zincir oluşturan türler (A. porri) olmak üzere iki gruba ayırmışlardır. 

Daha sonra Neergaard, cinsi zincir oluşturma durumuna göre değerlendirmiş ve üç 

gruba ayırmıştır. Bu gruplar,  

 

1-)Longicatenatae (Uzun zincir oluşturan): A. tenuis, A. circinans vb. 

2-)Brevicatenatae (Kısa zincir oluşturan): A. dianthi, A. tenuissima vb. 

3-)Noncatenatae (Zincir oluşturmayan): A. porri, A. zinniae vb. (Neergaard,1945).  

 

Ancak bazı türlerin belirtilen ölçülerin dışında zincir oluşturmasından dolayı 

Neergaard‟ın gruplaması da yeterli olmamıştır. Örneğin; longicatenatae grubuna dahil 

olan bazı Alternaria alternata izolatları (turunçgillerden izole edilenler) aynı zamanda 

tekli konidi de oluşturmaktadır. Diğer taraftan noncatenatae grubuna dahil olan bazı 

türlerde ikili kısa zincirler oluşturabilme yeteneğindedir. Zincir oluşumu, gelişme 

koşullarına göre de değişiklik göstermektedir. A. brassicae konukçu bitki üzerinde çok 

nadir zincir oluşturmasına rağmen kültür ortamında kısa zincir oluşturmaktadır. Bu 

nedenle Neergaard‟ ın ayırımı da başarılı olamamıştır (Rotem 1994).  

 

Joly 1964 yılında içerisinde birkaç Ulacladium türünü de barındıran yirmisekiz tür 

yayınlamıştır. Ellis ise 1971 ve 1977‟de yayınladığı kitabında bir kısmı saprofitik olan 

kırkdört Alternaria türünü tanımlamıştır (Rotem 1994). 

 

Simmon (1992) ise Neergaard ve Elliot‟ un tezlerini genişletmiş ve Alternaria cinsini 

birkaç species-grup (tür-grup)‟a ayırmıştır. Bu gruplamada Simmon, hem konidi 

özelliklerini (en, boy, gaga) hem de zincir oluşturma durumunu göz önüne almıştır. 

Örneğin, Alternata species-grup,  Alternaria arborescens, A. tenuissima, A. gaisen, A. 
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citri, A. longipes gibi Alternaria alternata‟ya benzeyen türleri içermektedir. Bu gruptaki 

türler alternariol (AOH), alternariol methyl ether (AME) ve tenuazonic acid (TeA) gibi 

çok önemli mikotoksinleri üretirler. A. porri species-grubu ise A. solani benzeri, A. 

porri, Alternaria dauci, ve A. tomatophila türlerini içeririr ki bu türler AOH, altertoxin, 

altersolanol gibi toksinleri üretir ve havuç, patates, domates ve soğanlarda önemli 

zararlara neden olurlar. Diğer bir species grup ise Alternaria radicina species-grup‟tur 

ve radicinin, radicinol gibi önemli fitotoksik bileşikler üretirler. Infectoria species-grup 

ise diğer species grupta olmayan infectopyrones ve novae-zelandins gibi zararlı 

metabolitleri üretirler ve hem tarlada hem de depo koşullarında tahıl ürünlerini önemli 

derecede etkilerler (Pavón vd. 2010). Simmons tarafından species-grup‟larının 

özellikleri morfolojik olarak tanımlanmakla beraber Alternaria cinsi içerisindeki 

türlerinin ayırım sınırları kesin olarak belirlenememiştir. 

 

Rotem (1994) ise türleri oluşturdukları toksinlere göre trinomial isimlendirmeyi 

(Alternaria alternata f. sp. mali) önermiş ve yayınladığı kitabında Alternaria cinsine ait 

altmış tür bulunduğunu bunların yedi‟sinin konukçuya spesifik toksin oluşturduğunu 

belirtmiştir. Konukçuya spesifik toksin çalışmalarında farklı konukçular (elma, Japon 

armudu, tütün, domates vb.) üzerindeki patojenler “Alternaria alternata‟nın patotipi” 

olarak isimlendirilmiştir. Bu patotiplerin hepsi morfolojik olarak ayrılabilmektedir. 

Bununla birlikte hiçbiri tipik bir Alternaria alternata olarak kültürel, patolojik, 

metabolit yöntemlerle veya önemli moleküler tekniklerle tanımlanmış değildir 

(Simmons 1999, Roberts vd. 2000, Andersen vd. 2009). Tam olarak ayrılamayan türler 

için pratik olarak verilen f. sp. ve patotip isimlendirmeleri aslında başka tür olarak 

tanımlanıp birbirinden ayrılabilir. Alternaria türleri için kullanılan bu yanlış uygulama 

otoriteler tarafından türlerin kesin olarak ayırımı yapılmadıkça literatürde gün geçtikçe 

çoğalacaktır. Örneğin, “Alternaria alternata f. sp. lycopersici”  Grogan vd. (1975) 

tarafından domateslerde gövde çürüklüğü etmeni olarak bildirilmiştir. Ancak kültür 

ortamında oluşturduğu desen ve konidilerin morfolojik özellikleri bakımından 

Alternaria alternata‟dan kesin olarak farklı olduğu anlaşılmış ve Simmons (1999) 

tarafından f.sp. kavramı kaldırılarak ve “Alternaria arborescens” olarak tanımlanmıştır. 
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Günümüze kadar ulaşan bu çelişkilerden dolayı Alternaria cinsinin taksonomik sistemi 

hala tam olarak açıklığa kavuşmamış olmakla birlikte Simmons (2007) tarafından 

seksen sekiz‟i yeni tespit edilmiş tür olmakla beraber toplam iki yüz yetmiş altı türün 

bulunduğu bildirilmektedir. 

 

Bugüne kadar yapılmış olan en güncel ve geniş kapsamlı bir diğer çalışma da Lawrence 

vd. (2013) tarafından yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmanın temel amacı olarak, 

günümüze kadar yapılmış olan çalışmaların geleneksel olarak konidi morfolojisi esas 

alınarak yapıldığı; buna bağlı olarak Alternaria ve yakın ilişkili türlerin akrabalık 

derecelerinin kesin olarak ortaya koyulamadığı gösterilmiştir. Lawrence vd. (2013), 

yapılan bu çalışmada başta Alternaria cinsine ait yüz otuz bir adet Alternaria türü 

olmakla birlikte, dokuz farklı cinse ait türlerin on farklı gen bölgesini inceleyerek 

sistematik olarak yakınlıklarını ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu gen bölgeleri RPB2, 

TsrI, Chitin Synthase, Beta-tubilin, TEF, gpd, Alt a1, Actin, Plasma membrane ATPase, 

Calmodulin olarak belirlenmiştir. Ancak bu çalışma verilerine göre sadece gpd, Alt a1, 

Actin, Plasma membrane ATPase ve Calmodulin gen bölgelerinden elde edilen 

sonuçların Alternaria ve yakın ilişkili türlerin akrabalıklarının ortaya koyulmasında 

anlamlı sonuçlar verdiği, diğerlerinden elde edilen sonuçların ise çok net anlamlar 

ortaya koymaması sebebiyle değerlendirmeye alınmadığı belirtilmiştir. Anlamlı 

sonuçlar ortaya koyan beş gen bölgesine ait incelemeler Alternaria türlerinin sekiz ayrı 

grup oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır (Çizelge 2.2). Ancak infectoria tür-grubunun 

Alternaria içerisinde bir alt tür-grubu olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.  

 

Çizelge 2.2 Alternaria türlerinin gruplandırılması (Lawrence vd., 2013). 

Brassicicola grubu Alternata grubu 

Radicina grubu Alternantherae grubu 

Gypsophilae grubu Porri grubu 

Sonchi grubu Panax grubu 
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2.2 Konukçuya Spesifik Toksin Oluşturan Alternaria Türleri Üzerine Yapılan 

Çalışmalar 

 

Kusaba ve Tsuge tarafından 1994 yılında yapılan çalışmada konukçuya spesifik toksin 

oluşturan Alternaria türleri ve farklı konukçulardan elde edilmiş Alternaria örnekleri ile 

RFLP çalışması yürütülmüştür. Çalışmalar sonucunda konukçuya spesifik toksin üreten 

Alternaria izolatlarının hem birbirinden hem de Alternaria alternata izolatlarından 

ayrımı sağlanamamış fakat diğer konukçulardan ayrımı sağlanabilmiştir. 

 

Yine aynı araştırıcılar (Kusaba ve Tsuge) tarafından 1995 yılında Alternaria 

alternata‟nın patotip ve formspecies kavramlarını irdeleyen ve bu türlerin Alternaria 

alternata’nın çeşitli varyantları olduğunu belirten bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada 

konukçuya spesifik toksin oluşturan yedi Alternaria türü ( Alternaria alternata çilek 

patotipi, A. alternata f. sp. lycopersici, Alternaria citri limon patotipi, Alternaria citri 

tanjerin patotipi, A.kikuchiana Japon armudu patotipi, Alternaria longipes tütün patotipi 

ve Alternaria mali elma patotipi) ve dört Alternaria alternata izolatı ile farklı 

konukçulardan elde edilmiş Alternaria izolatları ( Alternaria dianthi, A. panax, A. 

dauci, A. bataticola, A.porri, A. sesami ve A. solani) kullanılmıştır. Yapılan çalışmada 

ITS (internal transcribed spacer) bölgeleri kullanılarak PCR‟ı yapılmış ve sekansı 

çıkartılmıştır. Çalışmanın asıl amacı konukçuya spesifik toksin üreten Alternaria türleri 

ve diğer Alternaria türleri arasındaki filogenetik ilişkiyi ve akrabalığı ortaya koymaktır. 

ITS sonuçlarına göre tüm türler iki gruba ayrılmaktadır. Konukçuya spesifik toksin 

oluşturan Alternaria türleri ve Alternaria alternata izolatları tek bir grupta toplanmıştır. 

Buna karşılık farklı konukçulardan izole edilen diğer Alternaria türleri ayrı bir grup 

oluşturmuştur. Bu türlerin ITS ile Alternaria alternata‟lardan ayrımı sağlanabildiği için 

morfolojik olarak da ayrılabileceği de bildirilmiştir. Konukçuya spesifik toksin üreten 

Alternaria patotipleri ve form specieslerinin tam olarak Alternaria alternata ile 

ayrımının sağlanamaması ve aynı grupta yer almaları, bu patotip ve form species‟lerin 

tek bir tür olan A. alternata‟nın çeşitli varyantları olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte A. solani, A. sesami, A. bataticola ve A.porri‟nin çok yakın akraba oldukları da 

belirtilmiştir.  
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Üzerinde bulunduğu konukçuda toksisite oluşturan bir diğer Alternaria türü ise 

Alternaria brassicicola’dır. Tayland‟da üretilen Brassica türlerindeki kara leke 

hastalığına yol açan etmenler hem morfolojik hem de moleküler yöntemlerle incelenmiş 

ve toksisiteleri araştırılmıştır (Pattanamahakul ve Strange, 1999).  Tayland‟daki lahana 

(yedi örnek), karnabahar (on örnek), Çin brokolisi (dokuz örnek) ve Çin Lahanası (üç 

örnek) bitkilerinin yapraklarındaki nekrotik lezyonlardan izolasyonlar yapılmıştır. PDA 

ortamında geliştirilen izolatların morfolojik teşhisleri Wiltshire (1947)‟a göre 

yapılmıştır. Hem koloni morfolojisi (rengi, yapısı) hem de konidi özellikleri incelenmiş 

ve etmenin Alternaria brassicicola olduğu tespit edilmiştir. Moleküler çalışmalarda ise; 

ITS1 ve 5.8S geni ve ITS2 bölgelerini içeren rDNA‟nın amplifikasyonu için ITS1 ve 

ITS4 primerleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler BLAST programı kullanılarak 

incelenmiştir. Bütün izolatlar aynı sekansı vermiştir bununla birlikte daha önceden 

teşhisi bilinen Alternaria brassicicola sekansı ile karşılaştırılmış ve A. brassicicola 

olduğu doğrulanmıştır. Czapek-Dox besin ortamında geliştirilen bitki kültür filtratları 

üzerinde toksisite denemesi yapılmış ve her dört bitkinin hücrelerine toksik olarak 

bulunmuştur. Bunların içerisinden karnabahar izolatı diğerlerine göre en az toksik 

olarak bulunurken; en yüksek toksisite lahana hücrelerinde tespit edilmiştir. 

 

Tür içi genetik çeşitliliğin araştırılması amacıyla Morris vd. (2000) bir çalışma 

yürütmüşlerdir. Bu çalışmada temel amaç California‟da tarla koşullarındaki 

domateslerde meydana gelen kara leke lezyonlarındaki farklılıkların, etmenin genetik 

farklılıkları ile ilişkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla incelenen iki yüz 

yirmi sekiz domates örneğinden %76‟sında (yüz yetmiş dört adet) Alternari alternata 

tespit etmişlerdir. Seçilen altmış dokuz izolat bol spor vermesi amacıyla PDA ve V8 

agarda geliştirilmiş ve Simmons (1967, 1981)‟a göre teşhisleri yapılmıştır. Rastgele 

seçilen yirmi dokuz primer ile RAPD analizi yapılmış ve veriler UPGMA yardımıyla 

filogenetik ağaca dönüştürülmüştür.  Elde edile sonuçlara göre iki ana gruba ayrılmıştır. 

Elli beş izolattan oluşan 1. grup kendi içerisinde %73 benzerlik oranına; on dört izolat 

içeren 2. grubun ise %80 benzerlik oranına sahip olduğu belirlenmiştir. İki grup 

arasındaki benzerlik oranı ise %50 olarak bulunmuştur. Önemli olarak sadece 

konukçuya spesifik toksin oluşturan yedi A.alternata izolatı ikinci grup arasında yer 
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almıştır. Genel olarak, RAPD analizi izolatlar arasında yüksek düzeyde genetik 

çeşitliliğin olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, izolatlar ve coğrafi konumları 

arasında ise herhangi bir bağlantı kurulamamıştır. 

 

Alternaria sınıfına ait bazı türler insan ve hayvanlarda zararlı etkilere sahip olan 

mikotoksinleri üretmektedir. Yaklaşık olarak altmış tür içeren bu cins içinde yer alan 

yedi türün konukçuya spesifik toksin ürettiği ve bu toksinlerin türlerin patojenisitesinde 

önemli rol oynadığı da bilinmektedir (Kang vd. 2002). Kang vd. (2003), yaptıkları 

çalışmada konukçusuna spesifik toksin üreten altı farklı Alternaria türünün (A. gaisen, 

A. mali, A. longipes, A.alternata f.sp. lycopersici, A. citri ve A. alternata) PCR 

polimorfizmini Universal rice primer (URP) kullanarak incelemişlerdir. Universal rice 

primer (URP) olarak adlandırılan primerler çeltik genomundan çıkarılan ve tekrarlayan 

dizilerden geliştirilmiş primerlerdir. Bu çalışmada da yirmi universal rice primer 

(URPs) kullanmış ve içlerinden PCR polimorfizmini sağlayan sekiz primer seçilmiştir. 

Bununla birlikte çalışmada konukçusuna spesifik toksin üreten altı Alternaria türü ile 

birlikte birkaç A.brassicicola ve A.solani izolatları da çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmalar sonucunda üç farklı grup ortaya çıkmıştır. A. gaisen izolatları ve A. longipes 

izolatları kendi içerisinde yüksek benzerlik gösteren iki farklı grup olarak ayrılmıştır. 

Diğer üçüncü grup ise geriye kalan diğer Alternaria türlerinden oluşmaktadır. Kang vd. 

(2003), yaptıkları bu çalışma ile URP-PCR kullanılarak A.gaisen ve A.longipes‟in diğer 

konukçusuna spesifik toksin üreten küçük sporlu Alternaria türlerinden ve patojen 

olmayan A. alternata‟dan ayrılabileceğini göstermişlerdir.  

 

Benzer bir çalışma ise Somma vd. tarafından 2011 yılında Arjantin‟de yapılmıştır. 

Domates ve domatesten elde edilen domates suyu, salça vb. ikincil ürünler Alternaria 

türleri ve bunların toksinleriyle kontamine olmaktadır. Bu çalışma kapsamında domates 

ve domates püresinden izole edilmiş altmış beş Alternaria izolatının AFLP analizi ile 

genetik çeşitliliğinin ve bunların mikotoksin üretimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

AFLP analizi için EcoRI ve MseI restirüksiyon enzimleri ile bunların farklı primer 

kombinasyonları kullanılmıştır. Toksin çalışmaları ise HPLC ile yürütülmüştür. AFLP 

sonuçlarına göre izolatlar üç farklı grup altında toplanmıştır. A. alternata / A.tenuissima 
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(kırk dört izolat), A. arborescens (on beş izolat) ve bilinmeyen grup (altı izolat)‟tan 

meydana gelmiştir. Temsil eden izolatların çoğu kültürde Tenuazonic asit, Alternariol 

monomethyl ether (AME) ve Alternariol oluşturmuştur. A. arborescens tarafından 

düşük düzeyde üretilen AME dışında, izolatların toksin oluşturma profilleri ve AFLP 

gruplaması arasında bir bağlantı saptanamamıştır. 

 

2.3 Alternaria Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu Üzerine Yapılmış 

Çalışmalar 

 

Sharma ve Tiwari (1998), dünyanın farklı bölgelerindeki Cruciferlerden izole edilmiş 

Alternaria brassicae, A. brassicicola ve A. raphani izolatlarını RAPD ve RFLP yöntemi 

kullanarak incelemişlerdir. RAPD analizi için OPA3, OPA4, OPA9 ve OPA18 

primerleri seçilmiş ve PCR uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre A. brassicae 

izolatları kendi içerisinde dört ayrı grup oluşturmuştur. Coğrafi konum ve genetik 

farklılık arasındaki ilişki ise düşük seviyede bulunmuştur. Bu durum A. brassicicola 

için biraz daha yüksektir. A. raphani izolatları arasında da değişik düzeylerde 

farklılıklar tespit edilmiştir. Aynı çalışma kapsamında her üç türden alınan birer örnek 

ile PstI, EcoR1 ve HindIII enzimleri kullanılarak RFLP analizi yapılmıştır. Her iki 

çalışma metodu kıyaslandığında RAPD‟in RFLP‟ye göre daha kolay, hızlı ve daha 

güvenli olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Türlerin teşhisinde kullanılan bir diğer yöntem ise AFLP (Amplified Fragment Lenght 

Polymorphism)‟dir. Genomik DNA‟nın restriksiyon enzimi ile kesimi sonucu oluşan 

DNA parçalarının bir grubunun selektif amplifikasyonu (seçici yükseltme) esasına 

dayanan bir genotipleme metodudur. Bock vd. (2002) Alternaria brassicicola’nın 

genetik çeşitliliği ve teşhisi üzerine bir çalışma yürütmüşlerdir. On sekiz A. brassicicola 

izolatı, beş A. alternata izolatı ve bir adet Rhynchosporium secalis izolatı kullanılarak 

yapılan AFLP analizinde DNA kesimi için EcoRI ve MseI restriksiyon enzimleri 

kullanmışlardır. UPGMA analizine göre Alternaria brassicicola izolatları ve A. 
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alternata izolatları birbirlerinden farklı gruplar oluşturmuşlardır. Ancak 

Rhynchosporium secalis izolatı daha çok A. alternata grubuna yakın olarak 

bulunmuştur.  Bununla birlikte POPGENE yazılımı aracılığı ile genetik uzaklık ve 

coğrafi uzaklık arasında pozitif bir kolerasyon tespit etmişlerdir. A. brassiciola’nın 

teşhisinde AFLP‟nin kullanışlı olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Tür içerisindeki genetik farklılıkları incelemek için kullanılan bir diğer analiz yöntemi 

ise RAMS (Ramdom Amplified Microsatellite) primerleri kullanımıdır. Bu yöntem 

kullanılarak A. solani izolatları arasındaki genetik farklılığı inceleyen ilk çalışma Van 

Der Waals vd. (2004) tarafından yapılmıştır. Bu çalışma ile Güney Afrika‟da patates 

yetiştiriciliği yapılan on altı farklı bölgedeki patateslerden erken yanıklık hastalığı 

etmeni olan A. solani izole edilmiş; virülenslikleri, vejetatif uyum testi ve RAMS 

analizi yapılmıştır. Kırk altı izolat kullanılarak yapılan RAMS testinde (CAC)5, 

(GACA)4 ve (CA)8 primerleri kullanılmıştır. Elde edilen bantlarda 280bp ve 1400bp 

arasındaki fragmentler dikkate alınarak istatistiksel analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

analiz sonucunda izolatlar arasında %27 oranında genetik farklılık tespit edilmiştir. 

Ayrıca RAMS analizi izolatların coğrafi konumları ve genetik farklılıkları arasında 

herhangi bir korelasyon olmadığını göstermiştir. Benzer şekilde virülenslik, VCG 

grupları ve RAMS profilleri arasında da herhangi bir korelasyon bulunamamıştır. 

 

Küçük sporlu A.alternata‟ ların populasyon genetiği çalışmalarında AEM markerlardan 

yararlanılabileceği Dinh ve Hocking (2006), tarafından belirtilmiştir. Altmışdört 

Alternaria alternata örneği kullanarak polimorfik mikrosatellite marker 

karakterizasyonu ve izolasyonunu yapmayı amaçlamışlardır. Genom kütüphanesinden 

elde edilen bilgilerle mikrosatellite lokuslar tespit edilmiş, RsaI ve BstUI enzimleriyle 

kesilmiştir. Sekans yardımıyla beş microsatellite marker primeri sentezlenmiştir. Bu 

primerler kullanılarak yirmi dört‟ü CBS (Cenraalbureau voor Schimmelcultures)„den ve 

dört‟ü FRR (Food Science Australia) kültür kolleksiyonundan olmak üzere farklı yirmi 

sekiz Alternaria türü ile PCR çalışması yürütülmüştür.  Elde edilen sonuçlara göre 

yüksek düzeyde polimorfizm gösteren AEM markerlarının hem A.alternata 
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streynlerinin populasyon genetiği çalışmalarında hem de küçük sporlu Alternaria ve 

diğer türlerin tanımlanmasında kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Benzer bir çalışma ise Benichou vd. (2009) tarafından yürütülmüştür.  Bu çalışma 

kapsamında Alternaria dauci‟den on bir polimorfik mikrosatellite marker izole 

edilmiştir. Alternaria dauci‟ye ait sekans bilgileri genom kütüphanesinden elde edilmiş 

ve OLIGO 4 bilgisayar yazılımı yardımıyla primerler dizayn edilmiştir. Allellerdeki 

varyasyonları incelemek için farklı ülkelerden ve farklı konukçulardan izole edilmiş 

kırk üç Alternaria dauci izolatı incelenmiştir. Denenen on dört mikrosatellite lokusun 

on bir tanesi polimorfik olarak bulunmuştur. Böylece on bir polimorfik mikrosatellite 

marker‟ın Alternaria türleri arasında özellikle Alternaria solani, Alternaria bataticola 

ve A. zinniae gibi türlerin genetik çeşitliliğinin incelenmesinde kullanılabileceği 

belirtilmiştir. 

 

Dünya‟nın birçok yerindeki domates ve patateslerde görülen en önemli hastalıklardan 

biri olan erken yanıklık, Alternaria solani tarafından meydana gelmektedir. Epidemik 

çalışmalarda etmenin genetik yapısının ortaya konması önemli aşamalardan birisidir. 

Lourenco vd. (2009) Brezilya‟da bulunan Alternaria solani populasyonun genetik 

çeşitliliğini incelemek amacıyla bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışma kapsamında 

Brezilya‟da geniş bir coğrafyadan toplanan patates ve domateslerden izole edilen A. 

solani izolatlar RAPD ve AFLP metodu kullanılarak incelenmiştir. RAPD analizi için 

daha önce çalıştığı bildirilen P203, P284 primerleri ve OPC15, OPE14, OPE20 

primerleri seçilmiştir. AFLP analizi için ise EcoRI ve MseI restrüksiyon enzimleri 

kullanılmıştır. Ön amplifikasyon sonrası oluşan PCR ürünlerine çeşitli primer 

kombinasyonları uygulanmıştır. RAPD analizi ile toplamda yüz altmış sekiz, AFLP ile 

yüz kırk örnek incelenmiştir. Her iki yöntemde de yüksek oranda polimorfik lokus elde 

edilmiştir. RAPD ile hepsi polimorfik olan elli beş lokus; AFLP ile %85‟i polimorfik 

olan yirmi dört lokus tespit edilmiştir. Bununla birlikte patates populasyonu gen 

dağılımı Taylor‟s, Staddart ve Shannen çeşitlilik indeksine göre domates 

populasyonunun gen dağılımından daha fazla bulunmuştur. Ayrıca yapılan Cluster 



14 

 

analizi (gruplama) konukçu türleri ile patojen haplotipleri arasında bir ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Ancak Alternaria solani için coğrafi uzaklık ve genetik uzaklıklar 

arasında bir korelasyon tespit edilememiştir.    

 

Dhahi vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada Altermaria sınıfı içerisindeki genetik 

çeşitliliğin ortaya çıkarılmasında RAPD uygulamasının kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

Musul-Irak‟ta tespit edilmiş ve farklı konukçulardan elde edilen Alternaria örneklerinin 

incelendiği belirtilmiştir. Yapılan bu çalışma içerisinde bakladan izole edilmiş olan 

Alternaria radicina, lahana bitkisinden izole edilmiş olan A. state ve A. longipes, 

patates bitkisinden izole edilmiş A. raphani, börülce bitkisinden izole edilmiş olan 

A.tenuissima, pazı bitkisinden izole edilmiş olan A. alternata, turp bitkisinden izole 

edilmiş olan A. brassicae, kanola bitkisinden izole edilmiş olan A. alternata ve pancar 

bitkisinden izole edilmiş olan A. cheiranthi izolatları incelenmiştir. Çalışmada 

kullanılmış olan RAPD primerlerinin rastgele seçilmiş olan yirmi iki adet primer (OPC-

05, OPE-20, OPH-01, OPI-02,OPK-01, OPL-05, OPL-20, OPM-05, OPM-06, OPM-14, 

OPM-20, OPN-16, OPP-04, OPR-06, OPR-12, OPR-14, OPT-19, OPT-20, OPV-02, 

OPV-09, OPV-14, OPV-19) olduğu bildirilmiştir. Denenmiş olan tüm primerlerin farklı 

oranda monomorfik ve polimorfik bant oluşturduğu bildirilmiştir. Kullanılan primerler 

arasında bir primer hariç diğer yirmibir primerin hepsinin amplifikasyon oluşturduğu 

bildirilmiş olup, bunlar içerisinden en etkisiz olan primerin OPC-05, OPE-20 ve OPT-

20 primerleri oldukları; bunlardan farklı olarak OPM-05 primerinin ise ayrım gücü en 

yüksek primer olarak tespit edildiği bildirilmiştir. Oluşturulan dendogramda Alternaria 

türlerinin üç büyük gruba ayrıldığı ve bunların içerisinde A. state ve A. tenuissima, A. 

raphani ve A. alternata‟nın ayrı bir grup içerisinde, A.alternata, A. cheiranthi, 

A.brassicae ve A.longipesin ayrı bir grupta yer aldığı bildirilmiştir. Bununla birlikte A. 

radicina‟nın ayrı bir grup olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir. Son grup içerisinde ise A. 

state, A. tenuissima, A. raphani ve A. alternata‟nın yer aldığı belirtilmiştir. 

 

Aneja vd. (2014), Hindistanda yetiştirilen kanolalarda hastalığa neden Alternaria türleri 

arasındaki türiçi ve türlerarası çeşitliliği araştırmışlardır. Yapılan bu çalışma 

kapsamında kanolalardan elde edilen otuziki Alternaria brassicae izolatı, yirmi adet A. 
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brassicicola ve üç adet A. alternata izolatı olmak üzere toplamda elli beş örnek 

değerlendirilmiştir. Bu örneklerden elde edilmiş olan tekspor izolatları ile geliştirilmiş 

örnekler konidi morfolojileri, kültür morfolojileri ve RAPD analizine göre 

incelenmiştir. Kültürlere ait miselyal gelişimler incelendiğinde A. brassicae ve A. 

brassicicola için 30-80mm boyutlarında olduğu, A. alternata izolatlarının ise 45-55mm 

genişliğinde olduğu tespit edilmiştir. RAPD analizi için test edilmiş olan otuz dört adet 

primer içerisinden amplifikasyon oluşturan altı adet primer (FP1, FP2, RP1, OPG13, 

OPK07 ve OPM13) seçilmiştir. A. brassicae izolatları kendi içerisinde %82.83 oranında 

benzerlik göstermiştir. A. brassicicola izolatları ise kendi içerisinde %84.43 oranında 

benzerlik göstermiştir. A. alternata izolatları arasındaki genetik yakınlığın ise %96.3 

oranında olduğu görülmüştür. Cluster analizi sonuçlarına göre otuz iki A. brassicae 

izolatı 0.45–0.65 arasında ortalama genetik yakınlığa sahip olan dört ana gruba 

ayrılmıştır. A. brassicicola izolatlarının ise cluster analizinde üç ana gruba ayrıldığı 

görülmüştür. Üç adet A alternata izolatı arasındaki genetik uzaklık ise 0.20 olarak tespit 

edilmiştir.  

 

Tiwari vd. (2017) tarafından yürütülen çalışmada farklı konukçulardan izole edilen 

Alternaria türlerinin RAPD-PCR ile moleküler varyasyonlarının incelenmesi üzerine 

yapılmıştır. Kimyon, susam, domates, soğan, karnabahar, patates, şili biberi 

konukçularından elde edilen sekiz farklı Alternaria türü, A. burnsii, A. sesami, A. 

solani, A. melongenae, A. porri, A. brassicae, A. alternata ve A. tenuissima RAPD-PCR 

sonuçları ile Cluster analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle yirmi 

adet RAPD primeri ile deneme yapılmış olup bunlardan sadece sekiz primerin 

amplifikasyon oluşturması açısından uygun olduğu belirtilmiştir. Seçilen sekiz primerin 

içerisinden ise en fazla polimorfik bant oluşturan üç adet primer (OPH-02, OPH-06, 

OPH-09) ile analizler gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan dendogramda A. burnsii ve A. 

sesami %100 „lük benzerlik oranı göstermiş olup birbirinden ayrımı sağlanamamıştır. 

Benzer şekilde A. solani ve A. melongenae izolatlarının birbirinden ayrımı 

sağlanamamıştır. Aynı durum farklı konukçulardan elde edilen iki adet A. tenuissima 

izolatı içinde geçerli olmaktadır. Diğerlerinden farklı olarak büyük sporlu bir Alternaria 

türü olan A. porri izolatı dendogramda farklı bir noktada yer almıştır.  
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Tür içi ve türler arası ilişkiyi ortaya çıkarmak için Cooke vd. (1998) tarafından 

yürütülen çalışmada on üç farklı Alternaria türü (A. dauci, A. solani, A. longipes, A. 

alternata, A. citri, A. tenuissima, A. helianthi, A. brassicae, A. brassicicola, A. raphani, 

A. dianthi, A. cheiranthi ve A.radicina ) arasındaki filogenetik ilişki RAPD-PCR 

yöntemi ile incelenmiştir. İki örnek üzerinde farklı yirmi primer denenmiş ve yüksek 

polimorfizm sağlayan altı primer (OPA-3,4,9,10,11,20) çalışmada kullanılmak üzere 

seçilmiştir. Polimorfik bantlar değerlendirilerek KITSCH (Fitch & Margoliash) ve 

Statgraphics Version 5 bilgisayar programları yardımıyla filogenetik durumları 

incelenmiştir. Ayrıca filogenetik duruma göre oluşturulan grupların morfolojik olarak 

birbirini doğrulayıp doğrulamadığı da Ellis (1971)‟e göre değerlendirilmiştir. Ellis 

(1971), morfolojik olarak küçük sporlu, orta büyüklükteki sporlar ve büyük sporlular 

olmak üzere üç ana gruba ayırmıştır. Buna göre, küçük sporlular; A.alternata ve A.citri; 

orta büyüklükteki sporlar, A.radicina, A. brassicicola, A. raphani, A. dianthi, A. 

cheiranthi, A.tenuissima ve A.longipes; büyük sporlular ise A. brassicae, A. dauci, A. 

solani ve A.helianthi olarak gruplandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda filogenetik 

durumları incelendiğinde tüm izolatlar birbirine göre düşük benzerlik oranları 

göstermişlerdir. Elde edilen verilere göre tablo üzerinde dört farklı grup oluşmaktadır. 

Buna göre; A.solani, A. radicina ve A.helianthi aynı guba dahil olmuştur. Bu gruba ait 

türlerin morfolojik durumları Ellis‟e göre karşılaştırıldığında birbiriyle uyum 

göstermemektedir. Ellis, 1971‟e göre A.radicina orta büyüklükteki sporlulara dahil 

olurken diğer A.solani ve A.helianthi büyük sporlular grubuna girmektedir. Tablo‟ya 

göre A.cheiranthi ayrı bir gruba dahil olurken A. dianthi ve A.solani aynı grupta yer 

almaktadır. Bu gruba göre yine morfolojik veriler birbirini tutmamaktadır. Geriye kalan 

A. raphani, A. alternata, A. longipes, A. citri ve A.brassicae aynı grupta yer almaktadır. 

Özellikle bu grup içerisindeki beş A. brassicae izolatı, beş farklı ülkeden izole 

edilmelerine rağmen çok yüksek benzerlik oranı göstermişlerdir. Bu sonuç farklı 

coğrafik bölgelerden izole edilen örneklerin genetik farklılıklarının olmadığını 

göstermektedir. Yine bu grup morfolojik ve genetik analiz verileri ışığında 

kıyaslandığında diğer gruplardan farklı olarak kısmen birbiri ile uyuştuğu 

gözlemlenmiştir. Bu grup içerisinde birbirine yakın bulunan A.alternata ve A. citri‟nin 

Ellis, 1971‟e göre küçük sporlular grubuna dahil edilmiştir. 
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Günümüzde farklı Alternaria türlerinin varyetelerinin Alternaria alternata‟ya 

benzerliğinden dolayı yaygın olarak Alternaria alternata veya patotipi olarak 

isimlendirilmesi ve Alternaria sporlarının morfolojisinin farklı koşullara göre değişiklik 

göstermesi, özellikle küçük sporlu Alternaria türlerinin teşhisini önemli kılmıştır. Bu 

alanda yapılan önemli çalışmalardan birisi de Roberts vd. (2000) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Küçük sporlu Alternaria türlerinin / tür gruplarının morfolojik 

ayrımı ve RAPD profillerini karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada farklı coğrafi 

bölgelerden ve farklı konukçulardan (çilek, armut, arpa, buğday, tütün vb.) elde edilmiş 

iki yüz altmış adet Alternaria izolatı morfolojik olarak incelenmiş ve üç farklı primer 

(OPR 2-8-12) kullanılarak RAPD analizleri gerçekleştirilmiştir. Morfolojik ölçümler 

PCA (Patates Havuç Agar) kullanılarak Simmons ve Roberts (1993)‟a göre (PCA‟da 4-

7 gün 25°C ve 12 saat aydınlık/karanlık) yapılmış ve RAPD analizinin verileri ile 

karşılaştırılmıştır. Morfololojik çalışmalar sırasında Alternaria cinsinin standart bir 

morfoloji ve sporulasyon gelişimi göstermediği de bildirilmiştir. RAPD analizlerine 

göre altı farklı gruba ayrılmıştır. Bunlar; alternata grubu, arborescens grubu, infectoria 

grubu, tenuissima grubu, longipes grubu ve gaisen grubudur. Alternaria alternata ve 

Alternaria tenuissima’nın ayrımı sağlanabilmiştir. Ayrıca bu çalışma, farklı 

konukçulardaki bazı küçük sporlu Alternaria‟ların isimlendirilmesinde, yaygın olarak 

Alternaria alternata‟nın patotipi olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu belirtmekte 

ve patotip kavramından kesinlikle vazgeçilmesini önermektedir. 

 

Pryor ve Michailides (2001) yaptıkları çalışmada, Antep fıstığında geç yanıklığa neden 

olan Alternaria türleri arasındaki morfolojik karakterizasyonu, patojenisitelerini ve 

moleküler yakınlıklarını inceleyen bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Kaliforniya‟da 

Antep fıstığı yetiştirilen beş farklı bahçeden hastalıklı yaprak, çiçek ve meyve örnekleri 

toplanmış ve üç yüz sekiz Alternaria izolatı hazırlanmıştır. Sporulasyon ve koloni 

morfolojisi bakımından incelendiğinde A.infectoia, A.arborescens, A tenuissima ve A. 

Alternata species grup olmak üzere başlıca dört gruba ayrılmıştır. Birinci grup, 6-14 

sporun biraraya gelmesiyle oluşmuş konidi zincirleri ve bunlardan meydana gelen 2-8 

konidi içeren sekonder zincirleri içermektedir. Gaga boyutları ise minimal seviyededir. 

Bu özellikler A. alternata’ya yakın olduğu için bu grup A. alternata species grup olarak 
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değerlendirilmiştir. İkinci grupta ise zincirler 6-18 konididen meydana gelmektedir ve 

sekonder zincirlerinde ise 1-4 arasında konidi bulunmaktadır. Burada tipik olarak 

konidiler kendi uzunlukları kadar gaga oluşturmaktadır. Bununla birlikte 1-2 konidi 

transeptaya sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı A. tenuissima species grup olarak tespit 

edilmiştir.  Üçüncü grupta ise zincirler 2-6 konididen oluşmaktadır.  Bu grupta 

genellikle zincirden önceki ilk konidioforlar uzun yapıdadır. Gagaları küçük ve sporları 

oval yapıda olmasından dolayı A. arborescens grup olarak belirlenmiştir. Diğer bir 

grupta ise zincirler 2-8 konididen meydana gelmekte ve sekonder zincirlerde 1-3 

arasında konidi bulunmaktadır. Bu grup ise A. infectoria species grup olarak 

değerlendirilmiştir. Patojenisite testinde A. alternata, A. arborescens ve A. tenuissima 

species grup içerisindeki izolatlar Antep fıstığına göre patojenisitesi yüksek bulunurken; 

A. infectoria izolatlarının patojenisitesinin ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Patojenisite değerleri arasında ise önemli bir korelasyon bulunamamıştır. Moleküler 

olarak yapılan çalışmalarda RAPD, RFLP ve ITS analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

RADP analizinde Operon A01, A03, A08, A10, A12, A14, A16 ve A20 primerleri 

kullanılmıştır, RFLP yönteminde ise RsaI, MboI, HinfI, HaeIII ve AluI enzimleri 

kullanılmıştır. RAPD VE RFLP verileri benzer sonuçlar ortaya koymuştur. Bu 

sonuçlara göre üç belirgin grup ortaya çıkmıştır. Bunlar A. infectoria, A. arborescens ve 

A. alternata / A. tenuissima gruplarıdır. ITS sonuçları ise A. infectoria species grubun 

diğer species gruplardan belirgin olarak ayrı olduğunu göstermiştir. Diğer A. 

arborescens, A. alternata ve A. tenuissima species grupları ise tek bir grup içerisinde 

yer almıştır. 

 

Hong vd. (2006), Kahverengi uç nekrozu ve fındıktaki gri nekroz hastalıklarının son 

yıllarda İtalya ve Fransa‟da rapor edildiğini ve bu yıkıcı meyve hastalıklarına Alternaria 

sınıfı içerisinde bulunan küçük sporlu türlerinin yol açtığını bildirmişlerdir.  Her iki 

hastalıkta %30‟dan fazla olacak şekilde meyvede verim kaybına neden olmaktadır. 

Hong vd. (2006), yaptıkları çalışmada Avrupa‟da ki ceviz ve fındıklarda bu hastalığı 

meydana getiren küçük sporlu Alternaria türlerini (A. alternata, A. tenuissima, A. 

arborescens ve A. infectoria) izole etmiş, morfolojik ve genotipik olarak 

karşılaştırmışlardır. Kendi konukçuları üzerinde patojen olan otuz izolat morfolojik 
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olarak A. alternata grubu, A. tenuissima grubu ve A. arborescens grubu olmak üzere üç 

ana gruba ayrılmıştır. Genotipik açıdan yapılan çalışmalarda ise AFLP, ISSR 

methodları kullanılmış ve ayrıca H4 gen bölgesi incelenmiştir. AFLP verilerine göre 

A.alternata ve A.tenuissima izolatları aynı grup içerisinde yer almış ve ayırımı 

sağlanamamıştır. A.arborescens grubu ve A.infectoria (tek izolat) ise diğerlerinden 

ayrılmıştır. ISSR verileri ise AFLP verilerini desteklemiştir ancak diğerinden farklı 

olarak üç A.alternata izolatı ISSR verilerine göre A.arborescens grubuna dahil 

olmuştur. ISSR verilerine göre aynı şekilde A.tenuissima ve A.alternata izolatlarının 

ayrımı sağlanamamış ve tek bir grup içerisinde yer almıştır. Bununla birlikte 

A.arborescens grubu ve A.infectoria‟nın ayrımı sağlanmıştır. H4 gen bölgesi 

incelendiğinde ise birkaç farklılık dışında yine AFLP ve ISSR sonuçlarına yakın 

sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan bu çalışmada Hong vd. (2006), AFLP, ISSR ve H4 gen 

bölgesinin araştırılmasıyla elde edilen veriler ışığında A.arborescens ve A.infectoria‟nın 

ayrılabildiğini ancak A.alternata ve A.tenuissima izolatlarının birbirinden 

ayrılamadığını bildirmişlerdir. 

 

Hindistan‟da benzer bir çalışma da domateslerde hastalık meydana getiren A. solani için 

yapılmıştır (Kumar vd. 2008).  Hindistan‟daki farklı coğrafyalardan elde edilmiş 

Alternaria solani izolatları hem morfolojik, patnojenik hem de moleküler açıdan 

aralarındaki farklılıklar incelenmiştir. PDA, V8 agar ve sentetik V8 agar ortamlarında 

geliştirilen Alternaria kültürlerinin koloni gelişimi ve pigmentasyonları 

karşılaştırılmıştır. Moleküler çeşitliliğin araştırılması amacıyla yapılan ön çalışmada 

seksenaltı RAPD primeri denenmiş ve bunlardan dört tanesi (5‟-GGGCGCCTAG-3‟/ 

5‟-CACGGCGAGT-3‟ / 5‟-CGCGTTCCTG-3‟ / 5‟-AAGCCTCGTC-3‟)  çalışmada 

kullanılmak amacıyla seçilmiştir. Değerlendirilen RAPD bantları Jaccord‟a göre 

değerlendirilmiş ve UPGMA methodu ile cluster analizi yapılmıştır. Alternaria 

izolatları arasında en etkili amplifikasyon ve polimorfizm 5‟-CGCGTTCCTG-3‟ 

primeri ile sağlanmıştır. 

 



20 

 

Ayçiçeği, 1970‟lerden bu yana Hindistan‟da önemli bir yağlık bitki olarak 

kullanılmaktadır. Kültürünün başarılı bir şekilde yapılabilmesi birkaç bakteri virüs ve 

fungus tarafından sınırlandırılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri tropik ve 

subtropik iklimlerdeki ayçiçeklerinde hastalık meydana getiren Alternaria helianthi’dir. 

A. helianthi, ayçiçeklerinde yaprak yanıklığı meydana getirerek başta verim olmak 

üzere, tohum sayısı, doluluk oranı, dane içi ağırlığı ve yağ miktarını önemli ölçüde 

azaltmaktadır. Prasad vd. 2009 yılında yaptıkları çalışma ile yabani Helianthus türleri 

arasında dayanıklı çeşit bulmayı amaçlamışlardır. Bununla birlikte yirmi altı A. 

helianthi izolatının morfolojik açıdan farklılıklarını ve RAPD metodu kullanarak 

genetik farklılıklarını da incelemişlerdir. Yirmi altı Hindistan orjinli A. helianthi izolatı 

morfolojik açıdan incelenmiştir. Tek sporu yapılan izolatların koloni pigmentasyonu, 

koloni çapı ve büyümesi incelenmiştir. Bununla birlikte Stereo binoküler yardımıyla 

rastgele olarak seçilen elli konidinin boyu, eni, genişliği ve septa sayısı ölçülmüştür. 

Yirmi altı izolat arasındaki koloni pigmentasyonu dikkate alındığında dört gruba 

ayrılmaktadır. En, boy, ve septa sayıları dikkate alındığında ise dördüncü grup 

izolatlarının diğer gruplara göre daha uzun olduğu bildirilmiştir. Genetik farklılıklarını 

incelemek amacıyla RAPD metodu kullanılmıştır. Bunun için OPA ve OPZ setlerinden 

oluşan yirmi altı adet primer seçilmiştir. Moleküler çalışmalar sırasında yirmi altı 

izolattan beş tanesi çalışmadığı için yirmi bir izolat ile çalışmaya devam edilmiştir. 

Toplamda beş yüz elli bir bant değerlendirilmiştir. Kullanılan benzerlik matriksine göre 

izolatların çoğunluğunun %83 benzerlik oranına sahip olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen 

RAPD verilerine göre değerlendirildiğinde ise altı farklı grup ve bazı gruplarda da alt 

gruplar meydan gelmiştir. Aynı çalışma kapsamında patojenisite ve Helianthus 

türlerinin A. helianthi türlerine karşı dayanıklılığı da ölçülmüştür. Helianthus 

occidentalis, Helianthus tuberosus ve Helianthus grosseserratus cinsleri orta ve yüksek 

dayanıklı bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında gelecekte A. helianthi’ye karşı dayanıklı 

hibritler oluşturulabileceği ve dayanıklılığın diğer türlere aktarılabileceği bildirilmiştir. 

 

Pryor ve Gilbertson (2000) yaptıkları çalışmada gagasız büyük sporlu Alternaria türleri 

ile konidi morfolojisi olarak benzer yapı gösteren Alternaria‟ya yakın türlerin 

(Ulacladium, Stemphylium) arasındaki filogenetik ilişkiyi ortaya koymayı 
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amaçlamışlardır. On sekiz farklı Alternaria türü ve on iki yakın türlerden elde edilen 

izolatın ITS1- ITS2 ve rDNA SSU sekansları incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında 

yapılan istatistiksel analizde iki ana grup meydana gelmiştir. Alternaria türleri ve 

Ulacladium türleri aynı grupta yer alırken diğer yakın türler ayrı bir grup oluşturmuştur. 

Beklenmedik bir farklılık olarak Alternaria longissima %79‟luk benzerlik oranı ile 

diğer Alternaria türleri ve Stemphylium‟dan daha fazla Bipolaris tetramera ve 

Exserohilum pedicellatum’ya yakın bulunmuştur. Alternaria türleri içerisinde A. 

alternata, A. radicina ve A. dauci arasında kısmen farklılıklar bulunmuştur. Elde edilen 

bu sonuçlar rDNA sekans analizi sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Bu çalışma, ITS 

ve rDNA sekanslarının Alternaria türlerinin filogenetik yapısının ortaya koyulmasını 

amaçlayan çalışmalarda kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

Benzer şekilde havuçlarda hastalık meydana getiren tohum kaynaklı bir diğer etmen ise 

Alternaria radicina’dır. Pryor ve Gilbertson (2001), tohum endüstrisinde Alternaria 

radicina’nın PCR temelli teşhisine yönelik bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada 

kullanılmak için Alternaria radicina, A. dauci, A. alternata izolatları seçilmiştir. PDA 

ve CMA ortamlarında geliştirilen funguslara DNA ekstraksiyonu uygulanmıştır. RAPD 

analizinde kullanılmak üzere geliştirilen Operon primer setlerinden A serisi 

kullanılmıştır. Elde edilen en iyi sonuç A20 primeri ile sağlanmıştır. Bu primer, A. 

radicina’nın A. dauci ve A. alternata’dan ayırımını sağlamıştır. Oluşan A. radicina 

spesifik fragmenti southern blot yöntemi ile klonlanmış ve daha sonrasında DNA 

sekansına uygun olarak özel primerler sentezlenmiştir. Yapılan çalışmada kullanılan bu 

primerler A. radicina’nın diğer türlerden ayrımını tam olarak sağlayamamıştır. A. 

petroselini, A. smyrnii gibi türlerle yakın akraba olduğu için ayrımı kesin olarak 

sağlanamamıştır. Ancak bu çalışma ile karmaşık olan morfolojik teşhise göre PCR 

temelli teşhisin daha avantajlı olduğu bildirilmiştir.  

 

Havuçlarda hastalık meydana getiren Alternaria türlerinin (Alternaria dauci, A. 

radicina ve A. alternata) tespiti ve teşhisine yönelik bir diğer çalışma da Konstantinova 

vd. (2002) tarafından yürütülmüştür. Alternaria türlerini teşhis etmek amacıyla PCR 
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temelli spesifik primer üretmeyi denemişlerdir. Ayrıca bu PCR metodu ile deep freze 

blotter methodu ve A. radicina için seçici ortam olan ARSA (Alternaria radicina 

Selective Agar) metodunu karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Bu çalışma için kırk beş 

farklı Alternaria izolatının ITS1 ve ITS4 primerleri kullanılarak ITS sekansları 

çıkarılmıştır ve RFLP uygulanarak bilgisayar programı yardımı ile filogenetik ağaç 

oluşturulmuştur.  Elde edilen verilere göre; üretilen yüksek hassasiyete sahip primerler 

A. dauci, A. radicina ve A. alternata’nın teşhisini ve birbirinden ayrımını başarı ile 

sağlamıştır. Bununla birlikte primerlerin Alternaria alternata ve Alternaria radicina’nın 

birbirinden ayrımının düşük enfeksiyon seviyelerinde bile mümkün olduğu göstermiştir. 

PCR temelli primerlerin kullanılması ile diğer deep freze blotter methodu ve ARSA 

metodu kıyaslandığında hepsinin benzer sonuçlar ortaya koydukları görülmüştür. Ancak 

zaman açısından değerlendirildiğinde PCR metodunun kullanılmasının daha avantajlı 

olduğu bir gerçektir.  

 

Genetik farklılıkların ve evrimsel değişmenin incelenmesinde ITS bölgelerinden de 

yararlanılmaktadır. Chou ve Wu (2002), Alternaria sınıfı içerisinde özellikle ipliksi 

gagalı Alternaria türlerinin ITS bölgelerinin filogenetik analizi üzerine bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışma kapsamında sekiz Alternaria türü, Nimbya gomphrenae, 

Stemphylium vesicarium ve Ulacladium botrytis’in ITS1 ve ITS2 bölgelerinin 

sekansları çıkartılmıştır. Ayrıca karşılaştırmak üzere otuz altı farklı türün sekans verileri 

Gen Bankasından temin edilmiştir. Bütün türlerin dataları Phylogenetic Analysis Using 

Parsimony (PAUP 4.0) bilgisayar yazılımı kullanılarak karşılaştırılmıştır.  Ortaya çıkan 

filogenetik ağaçta kırk yedi tür üç ana gruba ayrılmıştır. Birinci grupta ipliksi gagalı 

Alternaria türleri tek bir grup oluşturmuş ve diğer gruplardan keskin bir şekilde 

ayrılmıştır. İkinci grupta ise küçük sporlu Alternaria spp.‟ler, Ulacladium botrytis ve 

büyük sporlu Alternaria brassicae yer almıştır. Son grubu ise Stemphylium vesicarium 

ve Exserohilum spp. oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma, ipliksi gagalı Alternaria 

spp.‟lerin aynı sınıf içerisindeki diğer Alternaria türlerine göre evrimsel bir süreç 

geçirdiğini ortaya koymaktadır. 
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Guillemette vd. (2004), önemli tohum kaynaklı hastalık etmenlerinden olan A. 

brassica’nın standart PCR ve Real-Time PCR metodu ile teşhisine yönelik bir çalışma 

yapmışlardır. Morfolojik olarak teşhisleri Joly (1964) ve Neergard (1945) „a göre 

yapılmış olan A. brassica izolatlarının genom bölgeleri baz alınarak primer 

sentezlemişlerdir. Bu primerleri ITS ve Real-Time PCR için kullanarak iki yöntemi 

birbirine göre kıyaslamışlardır. Her iki yöntemde de A. brassica’nın teşhisi doğru olarak 

yapılmış olsa da Real-Time PCR‟ın daha hızlı ve güvenilir olduğu belirtilmektedir.  

Real-Time PCR ile elli saat sonunda enfekteli tohumdan A. brassica teşhisinin 

yapılabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Alternaria türlerinin akrabalık derecelerinin incelenmesinde ayrıca fungusun nüklear 

rDNA‟snın Intergenic Spacer Bölgelerinden de yararlanılır. Hong vd. (2005), yaptıkları 

çalışmada on beş farklı Alternaria türü ve Stemphylium botryosum’un IGS bölgelerini 

incelemişlerdir. Farklı restrüksiyon enzimleri kullanarak bu bölgelerin homolojilerinin 

incelenmesi ve restrüksiyon haritasının oluşturulması amaçlanmıştır. Bunun için 

yaptıkları ön çalışmada yirmi iki restrüksiyon enzimi kullanmış ve bunların içerisinden 

on bir tanesini seçerek çalışmaları yürütmüşlerdir. Elde edilen veriler çeşitli bilgisayar 

programları aracılığıyla değerlendirilerek restrüksiyon haritası ve filogenetik analizi 

yapılmıştır. Oluşan filogenetik ağaçta farklı benzerliklere sahip monofiletik gruplar 

oluşmuştur. Bu çalışma ile farklı Alternaria türlerinin IGS bölgelerinin yüksek düzeyde 

çeşitlilik gösterdiği ortaya koyulmuştur. Ayrıca türlerin ayrımında faydalı bilgiler 

sağlayabileceği belirtilmiştir. 

 

RAPD-PCR; cins, tür ve subspecies düzeyinde funguslardaki genetik varyasyon 

çalışmalarında son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. RAPD-PCR tekniğinin 

kullanımı, geleneksel markerlar kullanılarak tanımlanması zor olan birçok organizmanın 

populasyon yapılarının incelenmesine izin vermiştir. Bu tekniği kullanarak Gherbawy 

(2005), Mısır‟ da yetiştirilen çeşitli konukçulardan elde etmiş olduğu farklı Alternaria 

izolatlarındaki genetik varyasyonu incelemiştir. Çalışmasında dört farklı (OPA3-9-18 ve 

m13) primer kullanarak çoğunluğu Alternaria alternata olmak üzere dokuz farklı 
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Alternaria türü arasındaki genetik akrabalığı incelemiştir. Bu çalışmaya ayrıca 

Alternaria sınıfına yakınlığı bilinen Stemphylium botryosum türünü de dahil etmiştir.  

Yapılan istatistiksel analizlerde türlerin arasındaki benzerlik %14.8 ila %100 arasında 

çok değişken sonuçlar göstermiştir. Bazı durumlarda farklı Alternaria türleri arasında 

ayrım kısmen de olsa sağlanabilirken bazı durumlarda ise farklı tür hatta farklı sınıf 

bazında ayrımının sağlanamadığını göstermiştir (Stemphylium spp. ve Alternaria spp.). 

Gruplar kendi içlerinde bazı alt gruplara ayrılmıştır. A. alternata ve A. tenuissima’nın 

ayrımı kısmen sağlanabilmiştir. Her ikisi de aynı gruba ait farklı alt gruplarda yer 

almışlardır. Diğer izolatlardan ise A.brassicae, A. dauci, A.raphani ve A. solani aynı 

grupta yer almıştır. Ayrıca A. phragmospora, A. dianthicola ve taksonomik olarak 

tamamen farklı sayılan Stemphylium botryosum aynı grupta yer almış ve Stemphlium 

spp.‟un Alternaria spp.‟den tam olarak ayrılamadığını göstermiştir.  

 

Turunçgillerde meydana gelen Alternaria kahverengi leke hastalığı ülkemizde olduğu 

gibi dünya üzerindeki birçok coğrafyada da kendini göstermektedir. Epidemi gösteren 

Brezilya‟da Alternaria izolatlarının genetik çeşitliliklerin AFLP ve RAPD ile inceleme 

çalışmaları Andreote vd. (2009) tarafından yürütülmüştür. Çalışma, mangodan izole 

edilmiş üç A. arborescens, bir A. tenuissima  izolatı ile turunçgil ağaçlarından izole 

edilmiş yirmi dört A. alternata f.sp. citri izolatı kullanılarak fungusun genetik 

çeşitliliğini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. RAPD metodu ile kullanılmak üzere 

OPA16, OPC08, OPC06, G13, OPP16, OPP19, OPX12 ve OPX14 primerleri 

seçilmiştir. Bunlardan özellikle OPC06 ve OPX12 primerleri ile yapılan analizlerde 

yüksek oranda anlamlı bantlar oluşturmuştur. AFLP analizinde ise yüz yirmi bir‟i 

polimorfik olan toplam yüz elli bir bant değerlendirilmiştir. AFLP‟nin RAPD metoduna 

nazaran DNA parmak izi hakkında daha fazla bilgi verdiği görülmüştür. PCA (Principal 

Components Analysis) yardımıyla belirli gruplar oluşmuştur.  Yapılan bu çalışma ile 

genetik varyasyonların tespiti hakkında bilgi sahibi olmak için RAPD ve AFLP‟nin 

etkili iki yöntem olduğu bildirilmiştir. 

Son zamanlarda yapılmış olan ve Alternaria cinsinin detaylı taksonomik yapısını gün 

yüzüne çıkartmayı hedefleyen bir diğer çalışma da Woudenberg vd. (2013) tarafindan 

yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile DNA tabanlı analizler kullanılarak Alternaria cinsi 
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içerisinde değerlendirilen ancak monofiletik olmayan birçok grubun varlığının ortaya 

koyulduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte morfolojik karakterlerine göre yapılan 

değerlendirmelerinde her zaman doğru olmayacağı belirtilmiştir. Yapılan bu çalışma da 

18S nrDNA, 28S nrDNA, ITS, GAPDH, RPB2, TEF-1 alfa gen bölgelerinin nükleotit 

sekansı değerlendirilerek Alternaria cinsi filogenetik olarak incelenmiştir. CBS-KNAW 

kültür koleksiyonu ve genbankası verileri ile birlikte morfolojik olarakta 

değerlendirmeler yapılmıştır. Alternaria cinsi içerisinde yirmi dört adet ayrı grubun ve 

bu gruplara dahil olmayan altı adet monotipik türün bulunduğu bildirilmiştir. Allewia, 

Brachycladium, Chalastospora, Chmelia, Crivellia, Embellisia, Lewia, Nimbya, 

Sinomyces, Teretispora, Ulocladium, Undilum ve Ybotromyces cinslerinin Alternaria ile 

sinonim oldukları belirtilmiştir. Daha öncesinde Alternaria ile ilişkilendirilen 

Clathrospora and Comoclathris cinslerinin Pleosporaceae familyası içerisinde yer 

aldığı bildirilmiştir. Bununla birlikte on yeni isim önerisi ve otuz iki yeni birleşim ile 

Alternaria‟ nın genel sınırları çizilmiştir. Onaltı yeni Alternaria grubu için tanımlamalar 

yapılmıştır. 

  

Woudenberg vd. (2013) tarafından yapılan bu çalışmada Alternaria‟ nın yirmi dört ayrı 

gruba ayrıldığı ve bunların içerisinde en çok türü barındıran grubun Porri grubu olduğu 

belirtilmiştir. Bu çalışmanın devamı niteliğinde olan bir çalışma ise yine aynı 

araştırmacılar tarafından (Woudenberg vd. 2014) Porri grubu için gerçekleştirilmiştir. 

ITS, GAPDH, RPB2, TEF-1 ve Alt a1 gen bölgelerinin nükleotit sekansı 

değerlendirilmiş; türlerin morfolojik ve kültürel yapıları da incelenerek çalışma 

desteklenmiştir. Porri grubu içerisinde yirmi yedi tür isminin sinonim olduğu ve on 

tanesi yeni tür ismi olarak tanımlanmış toplam altmış üç türün olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Gen bankasından alınan ve karşılaştırılan veriler ışığında; çalışmada 

kullanılan A. solani olarak tanımlanan on örneğin dendogramda beş farklı gruba 

ayrıldığı ve bunlardan sadece üç tanesinin gerçekten A. solani izolatı olduğu 

anlaşılmıştır. Bugüne kadar domateslerde erken yanıklık etmeni olarak tespit edilen 

birçok türün A. solani‟den daha fazla A. tomatophila olduğu vurgulanmıştır. Yine aynı 

çalışmada domateslerde hastalığa neden olan Alternaria türlerine iki adet daha yeni tür 

olan A. cretica ve A. subcylindrica türleri eklenmiştir. Bununla birlikte A. protenta‟nın 

sadece ayçiçeğinde hastalık oluşturduğu bilinse de patateslerde de tespit edilmiş A. 
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protenta izolatının dendogramda A. solani izolatları ile yakınlık gösterdiği görülmüştür. 

Hatta A. solani olduğu bilinen iki izolat ve Simmon (2007) tarafından temsil izolatı 

olarak kullanılan başka bir A. solani izolatı A. protenta ile dendogramda beraber 

kümelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise soğanlarda mor 

lekelenmelere neden olan A. allii ve A. porri filogenetik olarak ayrılmış olsa da bu iki 

türün gaga yapısı ve zincir özellikleri gibi morfolojik karakterleri bakımından ayrımı 

yapılamamıştır. Benzer durum Passifloraceae familyasında hastalığa neden üç-dört 

Alternaria türü içinde geçerli olmaktadır. Tatlı patatesin bilinen bir patojeni olan A. 

bataticola‟ya ek olarak iki adet yeni tür daha tanımlanmıştır (A. ipomoeae, A. 

neoipomoeae). Porri grubunun haricinde iki adet büyük sporlu Alternaria türünü içeren 

bir adet tür-grubu tanımlanmıştır.  Yine aynı çalışma kapsamında elde edilen sekans 

bilgilerine göre A. euphorbiicola ve A. limicola kesin bir şekilde diğer Porri grubundaki 

türlerden ayrılmış ve bu durum morfolojik farklılıklar ile kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu 

iki türü içeren yeni bir tür grubu olan Euphorbiicola tür-grubu oluşturulmuştur. 

 

Aynı çalışmanın devamı niteliğinde olan ve Woudenberg vd. (2015) tarafından yapılan 

başka bir çalışma da ise küçük sporlu Alternaria türlerini barındıran Alternaria tür-

grubu (eski çalışmalarda Alternata grubu olarak değerlendirilmiştir) incelenmiştir. SSU, 

LSU, ITS, gapdh, rpb2, tef1, Alt a 1, endoPG ve OPA10-2 gene bölgelerinin nükleotit 

yapıları incelenerek grup içerisinde türlerin birbirinden ayrımı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Düşük korunmuş gen bölgeleri olan KOG1058 ve KOG1077 gen bölgeleri morfolojik 

olarak ayrımı sağlanmış olan Alternaria türlerinin ayrımında başarılı olamamıştır. 

Moleküler çalışmalar sonucunda genom karşılaştırmaları yapıldığında Alternaria tür-

grubu içerisinde 11 filogenetik tür ve bir adet tür-kompleksinden oluştuğu görülmüştür. 

Alternaria grubu içerisinde yer alan türler Alternaria alstroemeriae, Alternaria 

alternata, Alternaria eichhorniae, Alternaria betae-kenyensis, Alternaria burnsii, 

Alternaria gaisen, Alternaria gossypina, Alternaria iridiaustralis, Alternaria 

jacinthicola, Alternaria longipes, Alternaria tomato. Alternaria arborescens tür 

kompleksi içerisinde ise Alternaria arborescens, Alternaria cerealis, Alternaria 

geophila, Alternaria senecionicola türleri yer almıştır.   
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Çalışmada Kullanılacak İzolatların Temini 

Toplamda doksan iki izolat ile yürüttüğümüz çalışmalarda materyal olarak kullanılan 

Alternaria izolatları Türkiye‟de havuç ve fındık üretiminin yaygın olduğu bölgeler 

dikkate alınarak seçilmiştir. Havuçlardan izole edilmiş olan otuz dört Alternaria izolatı 

Ankara Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde yürütülen Yüksek Lisans tez 

çalışmasına ait kültür kolleksiyonundan tesadüfi olarak seçilmiştir. İzolatlar, survey 

çalışmaları 2008- 2009 yıllarında yapılan Beypazarı (Merkez, Acısu, İnce Pelit, Yoğun 

Pelit, Kızılcasöğüt, Dikmen, Oymaağaç, Kayabükü, Yukarı Ulucak, Kırbaşı, Gürsöğüt, 

Kargı, Harmancık, Tacettin köyleri)  ve Ayaş  (Akkaya, Uğur Çayırı köyleri) 

ilçelerinden hasat öncesi ve hasat dönemlerinde hastalık belirtisi gösteren bitki 

örneklerinden elde edilmiştir (Çizelge 3.1).  

 

Çalışmada kullanılan kırk dört fındık izolatı ise, Ankara Üniversitesi Bitki Koruma 

Bölümü içerisinde yürütülen yine Doktora tez çalışmasına ait kültür koleksiyonu 

arasından tesadüfi olarak seçilmiştir. Çalışma kapsamında kullanılan bu izolatlar 

Karadeniz bölgesindeki farklı bölgelerden (Ordu, Trabzon, Giresun) ve farklı yıllarda 

toplanmış hastalıklı bitkilerden izole edilmiştir (Çizelge 3.1).   

 

Fındık ve havuç izolatlarının dışında Türkiye‟nin çeşitli bölgelerinde yetişen farklı 

konukçulardan izole edilmiş ve dış grup olarak değerlendirilmek üzere on dört adet 

Alternaria izolatı da çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca referans izolat olarak 

kullanılmak üzere beş adet Alternaria izolatı Arizona Üniversitesi, Bitki Bilimleri 

Fakültesinden Prof. Dr. Barry Pryor‟a ait kültür koleksiyonundan temin edilmiştir 

(Çizelge 3.1).  
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Çizelge 3.1 Çalışmada kullanılan Alternaria izolatlarının temin edildiği konukçu bitkiler ve lokasyonları 

No İzolat Adı Konukçu Bitki Lokasyon / İl 
1 FG8-1 Fındık Giresun 

2 FG8-2 Fındık Giresun 

3 FG8-3 Fındık Giresun 

4 FG8-4 Fındık Giresun 

5 FG8-5 Fındık Giresun 

6 FG8-6 Fındık Giresun 

7 FG8-7 Fındık Giresun 

8 FG8-8 Fındık Giresun 

9 FG8-9 Fındık Giresun 

10 FG9-1 Fındık Giresun 

11 FG9-2 Fındık Giresun 

12 FO8-1 Fındık Ordu 

13 FO8-2 Fındık Ordu 

14 FO8-3 Fındık Ordu 

15 FO8-4 Fındık Ordu 

16 FO8-5 Fındık Ordu 

17 FO8-7 Fındık Ordu 

18 FO9-1 Fındık Ordu 

19 FO9-2 Fındık Ordu 

20 FO9-3 Fındık Ordu 

21 FO9-4 Fındık Ordu 

22 FT8-1 Fındık Trabzon 

23 FT8-4 Fındık Trabzon 

24 FT8-5 Fındık Trabzon 

25 FT8-6 Fındık Trabzon 

26 FT8-7 Fındık Trabzon 

27 FT8-8 Fındık Trabzon 

28 FT8-9 Fındık Trabzon 

29 FT8-10 Fındık Trabzon 

30 FT9-1 Fındık Trabzon 

31 FT9-2 Fındık Trabzon 

32 FT9-3 Fındık Trabzon 

33 FSG-1 Fındık Giresun 

34 FSG-2 Fındık Giresun 

35 FSG-3 Fındık Giresun 

36 FSG-4 Fındık Giresun 

37 FSG-5 Fındık Giresun 

38 FSG-7 Fındık Giresun 

39 FSG-8 Fındık Giresun 

40 FSG-9 Fındık Giresun 

41 FSG-10 Fındık Giresun 

42 FSG-12 Fındık Giresun 

43 FSG-13 Fındık Giresun 

44 FSG-15 Fındık Giresun 

45 H1 Havuç Ankara 

46 H3 Havuç Ankara 

47 H4 Havuç Ankara 

48 H5 Havuç Ankara 

49 H6 Havuç Ankara 
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50 H7 Havuç Ankara 

51 H8 Havuç Ankara 

52 H9 Havuç Ankara 

53 H10 Havuç Ankara 

54 H11 Havuç Ankara 

55 H12 Havuç Ankara 

56 H13 Havuç Ankara 

57 H14 Havuç Ankara 

58 H15 Havuç Ankara 

59 H16 Havuç Ankara 

60 H17 Havuç Ankara 

61 H19 Havuç Ankara 

62 H20 Havuç Ankara 

63 H21 Havuç Ankara 

64 H23 Havuç Ankara 

65 H24 Havuç Ankara 

66 H26 Havuç Ankara 

67 H28 Havuç Ankara 

68 H29 Havuç Ankara 

69 H30 Havuç Ankara 

70 H31 Havuç Ankara 

71 H33 Havuç Ankara 

72 H34 Havuç Ankara 

73 H35 Havuç Ankara 

74 H36 Havuç Ankara 

75 H37 Havuç Ankara 

76 H38 Havuç Ankara 

77 H39 Havuç Ankara 

78 H41 Havuç Ankara 

79 Lah-1 Ank Lahana Ankara 

80 Lah-2 Bod Lahana Muğla 

81 Lah-3 Bod Lahana Muğla 

82 Lah-4 Ank Lahana Ankara 

83 Lah-5 Ank Lahana Ankara 

84 Lah-6 Ank Lahana Ankara 

85 Lah-7 Ank Lahana Ankara 

86 Lim-1 Bod Limon Muğla 

87 Man-Mer Mandalina Mersin 

88 Lim-2-Bod Limon Muğla 

89 Man-Mer 2 Mandalina Mersin 

90 Km-1 Kimyon Ankara 

91 Çilek-1 Çilek Ankara 

92 Çilek-1 Çilek Ankara 

    

1 PRYOR/Referans  A. alternata (0269) Bilinmiyor - 

2 PRYOR / Referans A. alternata (00154) Fındık - 

3 PRYOR/ Referans A. radicina (0079) Havuç - 

4 PRYOR/ Referans A. dauci (0167) Havuç - 

5 PRYOR/ Referans A. carotiincultae (0129) Havuç - 

 

 

Çizelge 3.1 Çalışmada kullanılan Alternaria izolatlarının temin edildiği konukçu bitkiler ve lokasyonları (devam) 
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3.2 Fungusların Elde Edilmesi ve Saklanması 

Kültür koleksiyonundan seçilen izolatlar bu çalışmada tekrar saflaştırmak amacıyla 

öncelikle PDA (Patates Dekstroz Agar) ortamına aktarılarak 22± 1°C sıcaklık ve 12 saat 

aydınlık/12 saat karanlık periyot içeren koşullarda yedi gün süreyle inkübe edilmiştir. 

Koloni gelişimi tamamlanan kültürlerden agar diski alınarak içerisinde 1,5ml steril su 

bulunan eppendorf tüplerine yerleştirilmiştir. Vortex uygulanan eppendorf tüplerinde 

etmenin sulu spor süspansiyonu oluşturulmuş ve bir öze yardımıyla %1,5‟luk su agarı 

ortamına çizimi yapılmıştır. Yukarıda belirtilen koşullarda 48 saat süresince inkübe 

edilen kültürlerden binoküler altında tek sporlar PDA ortamına aktarılarak izolatlar 

saflaştırılmıştır.  

 

Farklı bölgelerden toplanmış çeşitli konukçulara ait bitki materyallari ise laboratuarda 

incelendikten sonra hastalık belirtisi gösteren kısımlar 0.2-0.5 cm büyüklükteki 

parçalara ayrılmıştır. Kesilen doku parçaları yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla %1‟lik 

sodyum hipoklorür‟de (NaOCl) iki dakika tutulmuş ve bunu takiben birer dakika 

bekletilmek üzere üç kez steril saf sudan geçirilmiştir. Daha sonra steril filtre kağıtları 

arasında kurutularak PDA ortamı içeren petri kaplarına karşılıklı ikişer parça olmak 

üzere yerleştirilmiştir. 22± 1°C  sıcaklık ve 12 saat aydınlık/12 saat karanlık periyot 

içeren koşullarda üç-dört gün inkübasyona bırakılan kültürlerde etmenin gelişimi 

gözlemlenmiş ve en genç kolonilerden alınan hif uçları PDA ortamına aktarılmıştır. 

Daha sonra yukarıda belirtildiği gibi tek spor izolasyonu için  %1,5‟luk su agarı 

ortamına çizimleri yapılmıştır. 

 

Kültür koleksiyonunun devamlılığını sağlayabilmek ve daha uzun süre izolatları 

koruyabilmek amacıyla kağıtta saklama tekniği de kullanılmıştır. Bu yöntem ile 

izolatlar 1x1 cm boyutlarında kesilmiş ve daha önceden steril edilmiş filtre kağıtları ile 

birlikte inkübe edilmiştir. On beş gün boyunca 22°C‟de floresan ışık altında 12 saat 

aydınlık /12 saat karanlık periyoduna göre inkübe edilen izolatlar, miselyum ve 

konidileri ile kağıtları kapladıktan sonra steril eppendorf tüplerine yerleştirilmiştir. +4 
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°C‟de buzdolabında muhafaza edilmiştir. Ayrıca tüm izolatlar eğik agar şeklinde 

hazırlanarak stok olarak bulundurulmak üzere +4°C‟de muhafaza edilmiştir. 

 

3.3 Alternaria Türlerinin Morfolojik ve Kültür Özelliklerine Göre Teşhis 

Çalışmaları 

Çalışmada kullanılan Alternaria izolatlarının morfolojik teşhisi konidi özellikleri 

dikkate alınarak Ellis (1976), Rotem (1994) ve Simmons (2007)‟a göre yapılmıştır. 

Konidilerin mikroskopta incelenmesine yönelik farklı gözlem teknikleri (bantla konidi 

alma, preparat hazırlama ve doğrudan inceleme vb.) denenmiştir. Ancak en iyi sonucun 

20x optik büyütme altında kültür ortamından yapılarak elde edildiği gözlemlenmiştir. 

Bu nedenle konidilerin ve konidi zincirlerinin mikroskopta incelenmesi doğrudan kültür 

ortamında yapılmıştır. Pryor‟a göre hazırlanan zayıf PDA(1,2g patates dekstroz broth, 

16g agar, 1000ml distile su) ortamına aktarılan izolatlar 22± 1°C‟ de on beş gün 

boyunca 12 saat aydınlık/12 saat karanlık periyot içeren koşullarda inkübe edilmiştir. 

Koloni morfolojisi ve miselyum yapıları (havai olup olmadığı, renk durumları) 

incelendikten sonra mikroskop yardımıyla doğrudan petri üzerinde sporların yapıları 

incelenmiştir. İzolatların hepsi 20x optik büyütme altında mikroskopta incelenmiş ve 

her bir izolattan rastlantısal seçme yöntemiyle yirmibeş konidi zinciri seçilmiştir. 

Olgunluklarını tamamlamış oldukları için her zincirin sadece ilk iki konidisi dikkate 

alınmış ve bu konidilerin eni, boyu, gaga uzunluğu,  enine septa sayısı ve bağlı 

bulunduğu zincirdeki konidi sayıları incelenmiştir. Elde edilen değerlerin ortalamaları 

dikkate alınarak her bir türün teşhisi yapılmaya çalışılmıştır. 

 

3.4 DNA İzolasyonu 

 

DNA izolasyonu modifiye edilerek Reader and Broda (1975) yöntemine göre 

gerçekleştirilmiştir. DNA izolasyonu için her bir Alternaria izolatı 100ml PDB (Potato 

Dextrose Broth, Difco) ortamı içeren 250 ml‟lik erlenmayerlerde inkübatörlü orbital 

shaker (150 rpm) üzerinde (25±1 °C) yedi gün süreyle geliştirilmiştir. PDB ortamında 
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geliştirilen fungusların miselyumları miracloth bezi yardımıyla süzülerek toplanmış ve 

sıvı azot içerisinde donmaya bırakılmıştır. Steril porselen havanlarda sıvı azot ile 

birlikte iyice ezilerek 1.5 ml‟lik eppendorf tüplere aktarılmıştır. Bu aşamadan sonra her 

tüpe 500 µl ekstraksiyon bufferı (200 mM Tris-HCl pH:8.5, 25 mM NaCl, 25 mM 

EDTA, % 0.5 SDS) ilave edilerek süspanse edilmiştir. Daha sonra elde edilen ekstrakt 

nükleik asitleri parçalamak amacıyla 65 °C‟de 1 saat inkübasyona bırakılmıştır. Bu 

inkübasyon periyodundan sonra eppendorf tüplerine eşit hacimde fenol:kloroform 

(25:24 v/v, AppliChem Darmstadt, Germany) eklenerek 13.000 g‟ de 1 saat 

santrifügasyona bırakılmıştır. Üstte toplanan süpernatant bölge‟den 400 µl alınarak 

temiz bir eppendorf‟a aktarılmış ve üzerine 25 µl RNase A (10 mg/ml, AppliChem 

Darmstadt, Germany) ilave edilmiştir. Bu aşamadan sonra inkübasyon için yarım saat 

süreyle 37 °C‟de bekletilmiş ve sonrasında üzerine 250 µl kloroform:isoamilalkol (24:1 

v/v, AppliChem Darmstadt, Germany) eklenerek 15 dakika santrifüj uygulanmıştır. 

Üstte toplanan süpernatant bölge yeniden temiz eppendorflara aktarılmış ve üzerine eşit 

hacimde isopropanol eklenmiştir. Bir saat veya tüm gece -20 °C‟de inkübasyondan 

sonra 5 dakika boyunca santrifüj uygulanmış ve tüpün dip kısmında toplanan DNA 

pelleti 100 µl %70‟ lik ethanol (Merck) ile yıkanarak ortam koşullarında kurutulmuştur. 

Elde edilen DNA pelleti 25-50 µl steril bi-destile (d2H2O) su ile süspanse edilerek -20 

°C‟de saklanmıştır. 

 

Konsantrasyon tayininde elde edilen genomik DNA (2 µl DNA örneği, 2 µl yükleme 

bufferı, 6 µl d2H2O) % 0,8‟ lik agaroz jelde 100 V‟da 1 saat elektroforez yapılarak farklı 

konsantrasyonlarda seyreltilen λ DNA (MBI Fermentas GmbH, Germany) ile 

karşılaştırılmıştır. Daha sonra örnek DNA‟ları steril bi- d2H2O ile 25-50 ng/ µl olacak 

şekilde seyreltilmiştir. 
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3.5 Alternaria İzolatlarının RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

Yöntemi ile Analizi 

 

Çeşitli konukçulardan elde edilen hem farklı Alternaria türleri hemde aynı türlerin 

kendi aralarındaki genetik farklılıkları tespit etmek amacıyla RAPD analizi 

kullanılmıştır. Yapılan ön çalışmalarda farklı Operon (Operon Technologies, Alameda, 

CA, USA) setlerine ait otuz iki oligonükleotit primer (Çizelge 3.2) test edilmiştir. 

Bunların içerisinden en iyi polimorfizm sağlayan altı adet primer seçilerek çalışmalar 

yürütülmüştür (Çizelge 3.3). 

 

Bu çalışmada izolatların RAPD analizi modifiye edilen Williams vd. (1990) yöntemine 

göre yapılmıştır. PCR reaksiyonları; 0.1 25 mM dNTPs, 0.32 µM primer, 1.5 mM 

MgCl2, 10 mM Tris-HCl ph:8.8, 50 mM KCl, 0.8 % Nonident P40, 0.6 U Taq DNA 

polimeraz (MBI Fermentas GmbH, Germany)  içeren 25 µl‟lik hacimlerde 

gerçekleştirilmiştir. DNA amplifikasyonu ise 94 °C‟de 20 saniye, 36 °C‟de 1 dakika, 72 

°C‟de 1 dakika 40 döngü ve en son döngüden sonra 72 °C‟de 8 dakika olacak şekilde 

programlanan thermocyclerda (Techne Progene) gerçekleştirilmiştir. 

 

Çizelge 3.2 Ön çalışmalarda test edilen RAPD primerleri 

 

Primer 
Kodu   

Primer 
Kodu   

Primer 
Kodu   

Primer 
Kodu 

1 OPA-3  9 OPB-20  17 OPH-11  25 OPJ-17 

2 OPA-4  10 OPE-4  18 OPH-14  26 OPK-12 

3 OPA-9  11 OPE-14  19 OPI-1  27 OPR-2 

4 OPA-13  12 OPE-17  20 OPI-9  28 OPR-5 

5 OPA-20  13 OPF-6  21 OPJ-4  29 OPR-6 

6 OPB-1  14 OPF-10  22 OPJ-7  30 OPR-10 

7 OPB-8  15 OPF-16  23 OPJ-13  31 OPR-16 

8 OPB-9  16 OPH-8  24 OPJ-16  32 OPR-18 
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Çizelge 3.3 RAPD analizinde kullanılmak üzere seçilen primerler  

Primer Kodu Primer Sekansı 5'→3' 

OPA-4 AATCGGGCTG 

OPA-9 GGGTAACGCC 

OPF-10 GGAAGCTTGG 

OPI-9 TGGAGAGCAG 

OPR-2 CACAGCTGCC 

OPR-16 CTCTGCGCGT 

 

3.6 Agaroz Jel Elektroforezi 

 

PCR ürünlerinin görsel hale getirilmesi amacıyla, çoğaltılan DNA ürünleri %1.4‟lük 

agaroz jel içerisinde elektroforetik olarak ayrılmıştır. Agaroz jelin hazırlanmasında 

elektroforez tankında tampon çözeltisi olarak 1XTAE (40mM Tris-acetate, 1mM 

EDTA) kullanılmıştır (Sambrook vd. 1989). Ayrıca tüm çalışmalarda elde edilen 

bantların molekül ağırlıklarının belirlenmesinde marker olarak GeneRuler 100bp DNA 

Ladder Plus (MBI Fermentas GmbH, Germany) kullanılmıştır. Elektroforez işlemi 100 

V‟da iki saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Agaroz jel, DNA‟nın ultraviyole ışık altında 

görünmesini sağlayan “ethidium bromid” (1 mg/ml) ile boyanarak bio-imaj bilgisayar 

sistemi (Syngene, Cambridge UK) kullanılarak incelenmiş ve görüntüler kaydedilmiştir. 
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3.7 PCR Verilerinin Analizi ve Bilgisayar Programında Değerlendirilmesi 

 

İzolatların PCR analizlerinde farklı primerler ile oluşturdukları tüm bantlar 

değerlendirmeye alınmış ve NTSYS ver. 2.02 (Numerical Taxonomy and Multivariate 

Analysis) bilgisayar programına aktarılmıştır (Rohlf 1998). Her primer tarafından 

oluşturulan belirli moleküler ağırlığa sahip bantların varlığı için 1, yokluğu için 0 

değerleri verilerek rectangular matriks verisi kullanılarak değerlendirilmiştir. Daha 

sonra SIMQUAL (Similarity for qualitative data) programı kullanılarak Dice‟ın 

methoduna göre izolatlar arasındaki benzerlik matriksi oluşturulmuştur. Elde edilen 

benzerlik katsayısı UPGMA (Unweighed Pairgroup Method with Arithmetic Average) 

yardımıyla dendongram oluşturularak izolatlar arasındaki genetik akrabalıklar 

değerlendirilmiştir (Sneath ve Sokal 1973).   
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1 Alternaria spp. İzolatlarının Sporulasyonu ve Alt Kültüre Alınması 

 

Alternaria türlerinin farklı kültür ortamlarında ve farklı koşullarda sabit bir sporulasyon 

göstermemesi nedeniyle bu tez çalışmasında kullanılan bütün örnekler için 

uygulanabilecek optimum sporulasyon koşulları denenmiştir. 24°C‟de sürekli karanlık, 

24°C‟de UV+floresan ışık altında on iki saat aydınlık / on iki saat karanlık ve 22°C‟de 

sadece floresan ışık altında on iki saat aydınlık / on iki saat karanlık olmak üzere 

sporulasyon koşulları denenmiştir. Sürekli karanlıkta bekletilen izolatların koloniyal 

gelişimlerinin bazı izolatlarda daha zayıf ve renksiz bazı izolatlarda ise sporulasyonun 

radyal gelişime göre daha yoğun olduğu gözlemlenmiştir. UV ışık desteği kullanılarak 

inkübe edilen kültürlerin bir kısmında sporulasyon elde edildiği halde bazı izolatların 

(domates) bütün tekerrürlerinde sadece konidiofor gelişimi gözlemlenmiş, sporulasyon 

sağlanamamıştır. Domates izolatları için PDA ortamı ile birlikte domates suyu agar 

ortamı da oluşturulmuş fakat yine de sporulasyon sağlanamamıştır. Yapılan ön 

çalışmada bütün izolatlar için en iyi optimum koşullar 22°C‟de beyaz floresan ışık 

altında on iki saat aydınlık / on iki saat karanlık periyodu olarak belirlenmiştir.  

 

Kolonilerin radyal gelişimlerinin iç içe halkalar şeklinde meydana geldiği görülmüştür 

(şekil 4.1).  Çalışmada kullanılmak üzere tüm izolatların tek sporları yapılarak üçerli 

tekerrürler halinde inkübe edilmişlerdir. 

 

 
Şekil 4.1 Alternaria spp.‟nin iç içe geçmiş halkalar şeklinde radyal koloni gelişimleri 
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Yürütülen çalışma boyunca izolatların saklanmasında kullanılan yöntemlerden filtre 

kağıdında saklama yöntemi en başarılı yöntem olmuştur. Çalışmamızda bu yöntemle 

saklanan bazı izolatların üç yıl sonra dahi canlılığını sürdürdüğü görülmüştür. Bu 

saklama yöntemi ile normal PDA‟da saklama yöntemlerine göre kültürlerin dört-beş kat 

daha uzun süre ile saklanabildiği ve hacimsel alan bakımından çok daha az yer 

kaplaması nedeniyle en elverişli ve pratik yöntem olduğu gözlemlenmiştir. 

 

4.2 Alternaria spp. İzolatlarının Morfolojik Özelliklerine Göre Teşhis Çalışmaları 

 

Geçmişten günümüze kadar Nees, Elliot, Neergaard, Joly, Rotem ve Simmons gibi 

birçok araştırıcı Alternaria sınıfını çeşitli morfolojik özelliklere göre değerlendirerek 

sınıflandırmaya çalışmışlardır. Gerek moleküler tanılama yöntemlerinin o dönemlerde 

olmaması gerekse araştırma imkânlarının kısıtlı olması araştırıcıları sadece koloni 

gelişimi ve konidi şekilleri üzerine yoğunlaşmaya itmiştir.  

 

Bu çalışma kapsamında konukçu olarak fındık ve havuç bitkilerinden elde edilen 

Alternaria spp. izolatları ile birlikte farklı konukçulardan izole edilen Alternaria spp. 

izolatlarının kültür özellikleri (konidi eni ve boyu, gaga uzunluğu, septa yapısı ve sayısı, 

zincir özellikleri) detaylı olarak incelenmiştir. 

 

Koloni morfolojileri dikkate alındığında iç içe geçmiş halkalar şeklinde geliştikleri 

gözlemlenmiştir. Zeytuni yeşil, koyu gri ve kahverenginden siyaha yakın renklerde 

koloni gelişimleri tespit edilmiştir (Şekil 4.2). Bununla birlikte yoğun olarak havai ve 

grimsi misel yapıları gözlenmiştir. Ayrıca yine beyaz pamuksu yapıda havai hifler 

geliştiren türlerde görülmüştür. Makroskobik ve mikroskobik olarak yapılan gözlemler 

misellerin gelişim yönünün akropetal (büyüme noktasına, yeni teşekkül eden noktaya 

doğru) istikamette olduğunu ve gelişme sürecinin hızlı gerçekleştiğini göstermiştir. 

Konidiler, konidioforun uç noktasından başlayarak blastocatenate (uç uca eklenerek 

zincir şeklinde) şeklinde meydana gelmektedir. Koloni gelişim yoğunluğu bakımından 

incelendiğinde konukçu bazında veya tür bazında herhangi bir ayrım yapılamasa da 

ortamdaki besin miktarının yoğunluğuna bağlı olarak misel gelişiminin daha güçlü 

olduğunu görülmüştür. Buna karşılık yapılan mikroskobik gözlemlerde su agarı ve zayıf 
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PDA ortamında izolatların konidiofor ve konidi gelişimlerinin daha muntazam ve stabil 

olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Şekil 4.2 Farklı konukçulara ait Alternaria türlerinin koloniyal gelişimi 
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Tüm izolatların koloni gelişimi açısından çok belirgin farklılıkları görülmese de uzun 

zincir yapısına sahip izolatların havai misellerinin daha fazla belirgin olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte küçük spor yapısına sahip (Alternaria alternata, 

Alternaria tenuissima vb.) izolatların diğer izolatlara göre koloni renklerinin koyu 

kahveden siyaha doğru daha koyu renkli olduğu görülmüştür. Havuç izolatları arasında 

bulunan 1105 no‟lu A. radicina izolatının ise besi ortamını sarı renge boyadığı tespit 

edilmiştir. Lahana bitki dokusundan izole edilen Lah-2-Bod. izolatı diğer tüm izolatlara 

göre daha farklı olarak zeytuni yeşil renkte ve havai hiflere sahip bir koloni 

oluşturmuştur. Bununla birlikte turunçgillerden (limon-mandalina-portakal) saflaştırılan 

Alternaria spp. izolatları ise diğer tüm izolatlardan farklı olarak daha sık dokulu bir 

miselyal koloni gelişimi göstermiştir (Şekil 4.2). Karadenizin farklı bölgelerinden 

toplanmış fındık izolatları ise koyu kahve renkte koloni deseni oluşturmuşlardır. 

Çileklerin yaprak dokusundan elde edilen izolatlar ise yine koyu kahve renkte ve 

muntazam koloniler oluşturmuşlardır. Diğer tüm izolatlardan farklı olarak kimyon 

tohumlarından elde edilmiş Alternaria izolatı besi yerinde siyaha çok yakın bir renkte 

koloni gelişimi göstermiştir. 

 

Çalışmada kullanılan tüm örneklerin konidiofor yapıları da detaylı olarak incelenmiştir. 

Çok hücreli konidileri üzerinde barındıran konidioforların dallanma noktalarından kısa 

veya uzun konidioforlara bağlandığı gözlemlenmiştir. Bu bağlanma noktalarına belirli 

bir açı ile bağlanmadığı tespit edilmiştir. Işık mikroskobunda incelendiğinde 

konidioforların şeffaf yapıda olduğu ancak septaların belirgin şekilde görüldüğü 

gözlenmiştir. Bununla birlikte küçük sporlu Alternaria türlerinin konidiofor yapılarının, 

büyük sporlu olanlara göre daha karmaşık ve dağınık yapıda olduğu gözlenmiştir (Şekil 

4.3).  
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Şekil 4.3 Küçük sporlu ve büyük sporlu Alternaria türlerinin konidiofor gelişiminin mikroskop 

altındaki görüntüsü (20x ve 10x) 

 

Serbest şekilde bulunan konidioforlar üzerinde konidiler meydana gelmektedir. 

Konidiler çeşitli şekillerde ve büyüklüklerde olmakla birlikte genellikle obpyriform 

(ters armut şeklinde gittikçe daralan), elipsoidal veya lobut formunda olduğu 

gözlemlenmiştir. Konidioforun bağlantı ucundan meydana gelmeye başlayan konidiler 

türlere bağlı olmakla birlikte tekli veya zincirler oluşturarak gelişimlerini sürdürürler. 

Yapılan mikroskobik incelemelerde konidilerin koyu renkli olduğu, enine ve boyuna 

septalara sahip olduğu, konidinin sonlarına doğru küçük bir apikal çıkıntıya sahip 

olduğu gözlenmiştir. Bu özellikler türlere göre farklılık gösterdiğinden türlerin 

ayrımının yapılabilmesinde faydalı olabilmektedir. Yaptığımız bu çalışmada farklı 

konukçulardan elde edilmiş doksan iki adet Alternaria izolatı on beş gün süreyle zayıf 

agar ortamında geliştirilmiş ve her örnekten elli adet konidinin zincir ve septa sayısı ile 

en, boy, gaga uzunlukları ölçülmüştür. Yapılan ölçümler sonucunda her izolat için 

sayısal ortalamalar hesaplanarak türlerin teşhis çalışmalarında kullanılmıştır (Çizelge 

4.1). 
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 Çizelge 4.1 Alternaria izolatlarının morfolojik ölçümleri 

Sıra  Konukçu 

İzolat 

Adı Septum 

Zinci

r En Boy Gaga Teşhis 

         

1 Fındık FG8-1 3,44 13,24 8,27 21,67 4,83 A. alternata 

2 Fındık FG8-2 3,48 16,68 8,92 22,77 5,37 A. alternata 

3 Fındık FG8-3 3,16 8,84 9,48 20,9 6,54 A. alternata 

4 Fındık FG8-4 2,82 8,52 8,71 19,07 5,74 A. alternata 

5 Fındık FG8-5 2,72 13,04 8,52 18,57 5,62 A. alternata 

6 Fındık FG8-6 3,28 14,56 9,13 22,74 4,99 A. alternata 

7 Fındık FG8-7 3 8,56 9,91 20,32 5,72 A. alternata 

8 Fındık FG8-8 3,08 9,6 9,3 22,16 4,82 A. alternata 

9 Fındık FG8-9 3,72 11,4 8,58 25,96 5,33 A. alternata 

10 Fındık FG9-1 2,84 9,44 8,85 18,9 6,8 A. alternata 

11 Fındık FG9-2 2,84 11 9,75 24,5 15,9 Alternaria sp. 

12 Fındık FO8-1 2,76 9,68 10,5 21,5 6,1 A. alternata 

13 Fındık FO8-2 2,88 9,44 9,95 20,5 3,3 A. alternata 

14 Fındık FO8-3 2,84 10,76 9,6 18,45 0,3 Alternaria sp. 

15 Fındık FO8-4 3,28 10 10,3 22,05 3,15 A. alternata 

16 Fındık FO8-5 3,18 7,24 9,33 22,62 4,81 A. alternata 

17 Fındık FO8-7 2,53 1,15 9,3 15,76 15,1 A.infectoria 

18 Fındık FO9-1 3,32 9,48 9,8 22,3 6,07 A. alternata 

19 Fındık FO9-2 2,88 19,4 12,9 25,65 24,5 Alternaria sp. 

20 Fındık FO9-3 2,8 8,88 9,15 19,1 3,5 A. alternata 

21 Fındık FO9-4 2,64 12,28 9,4 20,55 7,9 A. alternata 

22 Fındık FT8-1 2,5 13,61 9,17 17,5 4,44 A. alternata 

23 Fındık FT8-4 2,73 4,84 10,04 18,95 3,85 tenuissima 

24 Fındık FT8-5 2,74 9,32 9,56 20,79 4,94 A. alternata 

25 Fındık FT8-6 3,04 13,2 9,03 21,45 5,17 A. alternata 

26 Fındık FT8-7 2,98 12,52 9,27 21,7 5,25 A. alternata 

27 Fındık FT8-8 2,93 4,76 9,33 22,38 6,75 tenuissima 

28 Fındık FT8-9 2,86 7,6 9,32 22,1 5,1 A. alternata 

29 Fındık FT8-10 3,36 10 10,37 24,92 4,92 A. alternata 

30 Fındık FT9-1 2,72 6,76 9,45 19 3,3 tenuissima 

31 Fındık FT9-2 2,84 13,2 13,25 24,9 3,2 A. alternata 

32 Fındık FT9-3 3,04 13,88 9,15 20,75 3,2 A. alternata 

33 Fındık FSG-1 3,52 11,8 9,35 22,44 4,4 A. alternata 

34 Fındık FSG-2 2,93 1,36 9,92 19,78 25,2 A.infectoria 

35 Fındık FSG-3 3,32 11,56 9,51 21,82 5 A. alternata 

36 Fındık FSG-4 2,86 9,04 10,13 22,57 6,3 A. alternata 

37 Fındık FSG-5 2,86 6,84 9,81 18,64 3,3 A. tenuissima 
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38 Fındık FSG-7 2,88 15,36 9,59 20,81 5,44 A. alternata 

39 Fındık FSG-8 3,08 9,68 10,04 23,3 4,92 A. alternata 

40 Fındık FSG-9 3,58 12,04 10,09 25,31 4,4 A. alternata 

41 Fındık FSG-10 3,14 12,4 9,6 22,31 5,44 A. alternata 

42 Fındık FSG-12 2,76 9,64 9,07 18,7 5,57 A. alternata 

43 Fındık FSG-13 3,38 13,64 9,42 23,27 5,56 A. alternata 

44 Fındık FSG-15 2,73 9 10,05 19,25 8,4 A. alternata 

45 Havuç H-1 3,12 5,92 10,34 23,1 6,84 A. tenuissima 

46 Havuç H-3 2,76 7,96 32,38 20,75 4,97 Alternaria sp. 

47 Havuç H-4 2,34 11,3 9,25 21,25 6,46 A. alternata 

48 Havuç H-5  2,86 9 10,05 19,25 7,24 A. alternata 

49 Havuç H-6 2,92 5,44 8,98 19,39 9,11 A. tenuissima 

50 Havuç H-7 3,08 1 17,1 35,1 0 A. radicina 

51 Havuç H-8 3 1 12,03 27,5 0 A. radicina 

52 Havuç H-9 2,5 3,8 8,34 16,48 2,23 A. tenuissima 

53 Havuç H-10 2,4 5,12 9,23 15,23 2,9 A. tenuissima 

54 Havuç H-11 2,68 5,48 9,13 16,06 2,21 A. tenuissima 

55 Havuç H-12 2,17 4,72 8,56 15,69 2,85 A. tenuissima 

56 Havuç H-13 2,12 3,84 8,81 14,48 2,65 A. tenuissima 

57 Havuç H-14 3,28 7,24 9,1 26,2 6,65 A. alternata 

58 Havuç H-15 3,04 7,32 9,17 22,82 8,31 A. alternata 

59 Havuç H-16 3,16 15,88 9,81 22,75 6,17 A. alternata 

60 Havuç H-17 2,52 3,76 8,77 15,03 2,27 A. tenuissima 

61 Havuç H-19 2,6 6,36 9,27 17,25 2,15 A. tenuissima 

62 Havuç H-20 2,48 5,72 8,18 16,92 5,36 A. tenuissima 

63 Havuç H-21 2,32 3,84 8,44 15,31 1,88 A. tenuissima 

64 Havuç H-23 2,82 8,24 8,69 20,92 3,97 A. alternata 

65 Havuç H-24 2,2 7,64 8,21 14,7 2,1 A. alternata 

66 Havuç H-26 3,44 16,84 9,93 23,77 4,97 A. alternata 

67 Havuç H-28 2,48 4,2 8,95 15,22 2,69 A. tenuissima 

68 Havuç H-29 

sayılamı

yor 14,27 8,88 21,31 5,41 

A. alternata 

69 Havuç H-30 3,36 8,56 8,29 20,91 3,82 A. alternata 

70 Havuç H-31 2,62 5,2 8,6 14,53 2,67 A. tenuissima 

71 Havuç H-33 1,63 1 10,31 15,13 0 A. radicina 

72 Havuç H-34 3,64 1 18,1 36,64 0 A. radicina 

73 Havuç H-35 3,54 1 10,94 15,32 0 A. radicina 

74 Havuç H-36 3,51 1,16 15,86 34,77 0,86 A. carotiincultae 

75 Havuç H-37 2,58 1,28 10,06 13,19 0 A. radicina 

76 Havuç H-38 3,5 1,12 16,5 33 1,16 A. carotiincultae 

77 Havuç H-39 1,74 1 10,41 18,54 0 A. radicina 

Çizelge 4.1 Alternaria izolatlarının morfolojik ölçümleri (devam) 
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78 Havuç H-41 1,8 1 12,1 20,92 0 A. radicina 

79 Lahana 
Lah-1 

Ank 3,12 10,12 9,81 22,32 7,77 A. alternata 

80 Lahana 
Lah-2 

Bod 2,72 7,56 14,96 45,59 0 A. brassicicola 

81 Lahana 
Lah-3 

Bod 2,74 6,68 16,19 39,46 0 A. brassicicola 

82 Lahana 
Lah-4 

Ank 3,02 8,84 9,48 21,38 7,05 A. alternata 

83 Lahana 
Lah-5 

Ank 3,08 7,24 9,56 22,81 4,96 

Alternaria sp. 

(alternata / 

brassicinae) 

84 Lahana 
Lah-6 

Ank 3,20 7,40 9,60 22,35 6,31 

Alternaria sp. 

(alternata / 

brassicinae) 

85 Lahana 
Lah-7 

Ank 2,98 8,76 9,51 21,73 8,86 

Alternaria sp. 

(alternata / 

brassicinae) 

86 Limon 
Lim-1 

Bod 3,16 9,08 10,26 23,49 7,19 

A. alternata 

87 Mandalina 
Man-

Mer 2,90 8,60 9,85 19,60 6,48 

A. alternata 

88 Limon 
Lim-2-

Bod 2,63 6,87 9,93 17,33 5,05 A. tenuissima 

89 Mandalina 
Man-

Mer 2 2,82 7,94 10,20 19,13 5,93 A. alternata 

90 Kimyon Km-1 2,59 2,88 9,78 16,61 5,67 Alternaria sp. 

91 Çilek Çilek-1 2,96 10,00 9,77 20,67 5,73 A. alternata 

92 Çilek Çilek-2 3,26 10,36 10,21 23,95 6,39 A. alternata 

1 Bilinmiyor 

PRYOR/ 

Referans 

(0269) 2,70 9,47 9,95 17,62 6,05 A. alternata 

2 Fındık 

PRYOR/ 

Referans  

(00154) 2,73 9,00 10,05 19,25 8,40 A. alternata 

3 Havuç 

PRYOR/ 

Referans 

(0079) 3,33 1,00 22,33 35,90 0,00 A. radicina 

4 Havuç 

PRYOR/ 

Referans 

(0167) 7,73 1,00 26,40 83,83 162,67 A. dauci 

5 Havuç 

PRYOR/ 

Referans 

(0129) 3,60 1,07 16,27 34,07 0,67 
A. 

carotiincultae 

 

 

 

 

Çizelge 4.1 Alternaria izolatlarının morfolojik ölçümleri (devam) 
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4.2.1 Fındıktan izole edilen izolatların morfolojik özelliklerine göre teşhis 

çalışmaları 

 

Konidi morfolojisi esas alınarak yapılan mikroskobik gözlemler sonucunda hastalıklı 

fındık izolatlarından elde edilen kırk dört örneğin küçük sporlu Alternaria türleri 

oldukları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte incelenen izolatlar üç farklı morfolojik grup 

altında toplanmıştır. Yoğunluklarına göre sıralayacak olursak otuz beş izolat Alternaria 

alternata, dört izolat Alternaria tenuissima ve iki adet izolat da Alternaria infectoria 

olarak teşhis edilmiştir. Bununla birlikte morfolojik kriterler çerçevesinde birbirine çok 

yakın değerler içermeyen ve tür bazında kesin teşhisi yapılamayan üç örnek ise 

Alternaria spp. olarak değerlendirilmiştir. 

 

Fındık izolatlarından elde edilen A. alternata örnekleri zincir yapısı bakımından 

incelendiğinde A. tenuissima‟ya göre daha uzun zincir oluşturan bir yapıya sahip olduğu 

gözlenmiştir. A. alternata, PDA kültür ortamında dokuz ve üzeri konidinin bir araya 

gelmesiyle oluşan zincirlere sahipken; A. tenuissima‟nın genellikle yedi ve altında 

konidi içeren zincirler meydana getirdiği tespit edilmiştir (Şekil 4.4). Bununla birlikte 

A. alternata zincirlerinin kültür ortamında daha dağınık, etrafında birçok zincir 

kümeleri ile dallanmış bir yapıya sahip olduğu buna karşılık A. tenuissima konidi 

zincirlerinin daha muntazam ve düzenli, sekonder konidiofor oluşumunun ve 

dallanmanın daha az olduğu gözlenmiştir. Zincir oluşturan bu iki tür için en önemli 

ayrım kriterinin zincir uzunlukları (zincirde taşıdıkları konidi sayısı) olduğu 

anlaşılmıştır. Benzer durum konidinin sahip olduğu septa sayısı (enine) içinde geçerli 

olmuştur. Yapılan gözlemlerde hastalıklı fındık bitkilerinden saflaştırılan A. alternata 

ve A. tenuissima izolatlarının yanında diğer tüm izolatların konidilerinin ortalama iki-üç 

enine septaya sahip olduğu ve bununda bir morfolojik ayrım kriteri olarak 

kullanılamayacağı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan bu iki tür için konidi uzunluğu (gaga 

hariç) referans alındığında ise A. alternata‟nın A. tenuissima‟ya göre belirgin olarak 

daha uzun olduğu tespit edilmiştir. A. alternata izolatlarının konidi boyu ortalama 

20≈25µm uzunlukta ve A. tenuissima izolatlarının 17≈20µm uzunluklarında olduğu 

gözlemlenmiştir. Bununla birlikte gaga uzunlukları dikkate alındığında ise A. alternata 
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konidilerinin gaga uzunluklarının ortalama 6≈8µm, A. tenuissima konidilerinin gaga 

uzunluklarının ise ortalama 3≈5µm uzunluğunda olduğu ancak bu sonuçların bir ayrım 

kriteri olarak kullanılamayacağı gözlemlenmiştir.  Elde edilen bu veriler Ellis (1976)‟e 

göre benzerlik göstermiştir. 

 
Şekil 4.4 Alternaria tenuissima (20x) ve A. alternata’nın (10x) mikroskop altındaki görüntüsü 

 

Alternaria alternata ve A. tenuissima örnekler içerisinde yaygınlık göstersede FO8-7 ve 

FSG-2 izolatlarının yapılan klasik teşhis çalışmalarında elde edilen veriler ışığında A. 

infectoria olabileceği düşünülmektedir. Bu türü diğerlerinden ayıran en önemli 

özellikler ise diğer türler gibi uzun zincirler halinde değil de tekli, ikili ve nadiren üçlü 

kısa zincirler oluşturması ve en son konidinin apikal kısmında sekonder konidiofor 

oluşumunun görülmesidir. Özellikle bu sekonder konidiofor, konidinin iki veya üç katı 

uzunluğunda olabilmektedir (Şekil 4.5).  

 

  

Şekil 4.5 FO8-7 ve FSG-2 izolatlarının (10x) mikroskop altındaki görüntüsü 



46 

 

Klasik teşhiste karşılaşılan bir diğer zorlukta bu sekonder konidioforun gagaya olan 

benzerliğinden dolayı yanlış değerlendirilmesi durumunda yapılan teşhisin 

güvenilirliğine gölge düşürmesidir. FO8-7 ve FSG-2 izolatlarının teşhislerinin 

doğrulanmasında ayrıca Pryor ve Michailides (2001)‟te belirtilen teşhis anahtarı 

kullanılmış ve bu iki örneğin A. infectoria verileriyle uyuştuğu görülmüştür. Bununla 

birlikte FO9-2 izolatı ile birlikte FG9-2 ve FO8-3 izolatlarının ölçüm değerleri 

morfolojik kriterler çerçevesinde hiçbir gruba dahil olamamış ve Alternaria spp. olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

4.2.2 Havuçtan izole edilen izolatların morfolojik özelliklerine göre teşhis 

çalışmaları 

 

Yine aynı çalışma kapsamında otuz dört adet havuç izolatının morfolojik özellikleri 

incelenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Teşhis aşamasında Simmons (2007), Rotem 

(1994), Ellis (1971 ve 1976) „ten yararlanılmış olup bununla birlikte, referans izolatların 

konidi ölçümlerinden de yararlanılmış ve elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Havuç 

izolatları kendi aralarında başlıca dört farklı gruba ayrılmıştır. Bunlar yoğunluklarına 

göre sıralandığında on üç izolat A. tenuissima, on izolat A. alternata, sekiz izolat A. 

radicina, ve iki izolat ise A. carotiincultae olarak teşhis edilmiştir.  

 

Bu çalışma kapsamında da tüm havuç izolatları arasında A. radicina ve A. 

carotiincultae izolatları diğer küçük sporlu A. alternata ve A. tenuissima izolatlarından 

kolay bir şekilde ayrılabilmiştir. Zincir oluşturma durumları incelendiğinde A. radicina 

ve A. carotiincultae türlerinin genellikle zincir oluşturmadığı, nadiren ikili zincir 

oluşturduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4.6). Bununla birlikte bu iki türün birbirinden 

ayrımı ise gaga oluşturma durumları incelenerek sağlanmıştır. A. radicina‟nın hiç gaga 

oluşturmaması ve buna karşılık A. carotiincultae‟nın küçük bir gagaya sahip olması bu 

ikisi arasındaki ayrımın yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bununla birlikte yapılan 

teşhislerin doğruluğunu sağlayabilmek için her iki türün referans izolatlarının konidi 

ölçümleri karşılaştırılmış ve birbirleriyle uyum sağladıkları görülmüştür. Buna karşılık 

küçük sporlu Alternaria türlerinden olan A. tenuissima ve A. alternata izolatlarının 

zincir oluşumları ve zincir üzerinde bulunan konidi sayıları birbirine yakın değerler 
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gösterdiğinden bir ayrım kriteri olarak değerlendirilemese de A. tenuissima izolatlarının 

çok az bir farkla daha az sayıda spor taşıdığı görülmüştür. A. alternata PDA kültür 

ortamında yaklaşık 3-8 konididen oluşan zincirler meydana getirirken; A. 

tenuissima‟nın ise 3-6 konidi içeren zincirler meydana getirdiği tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 4.6 Alternaria carotiincultae (10x) ve Alternaria radicina’nın (20x) mikroskop altındaki 

görüntüsü 

 

Diğer konidi özellikleri dikkate alındığında ise yapılan ölçümlerde tüm izolatların septa 

sayılarının birbirine çok yakın değerler (2≈3) taşıdığı görülmüştür. Buna karşılık A. 

radicina konidilerinin diğer türlere göre sahip olduğu septa sayısının genelde üç ve 

üç‟ten fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ancak yinede tür bazında teşhis yapabilmek için 

yeterli olamayacağı anlaşılmıştır. Benzer şekilde konidilerin genişlik ölçüleri 

değerlendirildiğinde ise çok sayıda izolatın ortalama 8≈9µm genişliğinde olduğu 

görülmüştür. Ancak A. radicina ve A. carotiincultae konidilerinin diğer türlerin 

konidilerine göre belirgin olarak çok daha geniş yapıda olduğu gözlemlenmiştir.  Bu 

konidilerin ortalama 15µm genişliğinde olduğu ve diğer konidilerin yaklaşık iki katı 

büyüklüğünde olabileceği tespit edilmiştir. Bu durum A. radicina ve A. carotiincultae 

türlerinin diğer türlerden morfolojik olarak ayrılabilmesine olanak sağlamıştır. Konidi 

uzunluğu (gaga hariç) referans alındığında ise A. alternata ve tenuissima‟nın ortalama 

15-20µm uzunluğunda oldukları buna karşılık A. radicina ve A. carotiincultae 

konidilerinin ortalama 20-35µm uzunluğa sahip oldukları gözlemlenmiştir. Sadece gaga 

uzunlukları baz alındığında ise A. alternata ve A. tenuissima ayrı bir grup, A. radicina 
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ve A. carotiincultae ise ayrı bir grup oluşturmaktadır. A. alternata ve A. tenuissima 

izolatlarının oluşturdukları gaga yapıları 2-9µm arasında değişen ölçülerde farklılıklar 

göstermiştir. Ancak A.radicina ve A. carotiincultae izolatlarının bulunduğu grupta yer 

alan A. radicina örneklerinde hiç gaga oluşumu tespit edilememiş; A. carotiincultae 

örneklerinde ise çok ufak gaga yapıları (0,86µm ve 1,16 µm) tespit edilmiştir. Böylece 

bu iki türün kendi içinde ayrımı başarıyla yapılabilmiştir. Yapılan ölçümler referans 

izolatların ölçümleriyle karşılaştırılmış ve bire bir uyum sağladıkları tespit edilmiştir. 

 

4.2.3 Farklı konukçulardan izole edilen izolatların morfolojik özelliklerine göre 

teşhis çalışmaları 

 

Aynı çalışma kapsamında havuç ve fındık bitkilerinden izole edilen Alternaria türleri ile 

birlikte çalışmaya çeşitlilik katması adına Türkiye‟nin farklı bölgelerinden elde edilmiş 

Alternaria simptomları gösteren farklı konukçu örnekleri alınarak çalışmaya dahil 

edilmiştir.  

 

Konidi ölçümlerini esas alan gözlemlere dayanılarak yapılan değerlendirmelerde 

Brassicaceae familyasına ait yedi adet örneğin 3 farklı grup altında toplandığı 

görülmüştür. Bunlar içerisinden iki izolat A. alternata, iki izolat A. brassicicola ve üç 

izolat Alternaria spp. olarak teşhis edilmiştir.  

 

Brassicaceae familyasına ait konukçulardan elde edilmiş yedi adet lahana izolatı 

morfolojik ayrım kriterleri dikkate alınarak makroskobik ve mikroskobik olarak 

incelenmiştir. Koloni gelişimi ve renkleri esas alınarak yapılan gözlemler sonucunda 

Brassicaceae familyasına ait yedi örneğin PDA ortamı üzerinde iç içe konsantrik 

halkalar şeklinde gelişme gösterdiği, bu halkaların diğer fındık ve havuç gibi farklı 

konukçulardan elde edilen izolatlara göre daha düzenli şekilde yerleştiği görülmüştür.  

 

Brassicaceae familyasına ait tüm izolatların kendi aralarındaki en dikkat çekici farklılığı 

koloni renkleri bakımından gözlemlenmiştir. Genel olarak koloni gelişim renkleri koyu 

yeşil ve kahverengiye yakın bir gelişme gösterirken Lah-2-Bod ve Lah-3-Bod izolatları 

diğerlerinden farklı olarak açık zeytuni yeşil renkli bir gelişme göstermiştir (Şekil 4.7). 
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Koloniyal gelişimleri ve renkleri kesin bir ayrım kriteri olarak kabul edilemese de ayrı 

türler olduğu fikrinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır.  

 

 
Şekil 4.7 Lah-2 Bod ve Lah-5-Ank izolatları arasındaki kültür gelişimi farklılığı 

 

Brassicaceae familyasına ait konukçulardan elde edilen Alternaria örnekleri zincir 

yapısı bakımından incelendiğinde çoğunlukla 6-11 arasında değişen sayıda konidilerden 

meydana geldiği ve tür içi ayrımda bunun bir ayrım kriteri olarak kullanılamayacağı 

görülmüştür. Birbirlerine benzer sonuçlar ortaya koymuş olsalar da A. alternata 

izolatlarının diğer örneklere göre nispeten daha uzun zincir(10-11 konidi) oluşturduğu 

gözlenmiştir.  

 

Yapılan gözlemlerde tüm lahanagillere ait izolatların konidilerinin 2≈3 enine septaya 

sahip olduğu ve septa sayısının bir ayrım kriteri olamayacağı anlaşılmıştır. Diğer 

taraftan konidi uzunlukları (gaga hariç) referans alındığında ise Lah-2-bod ve Lah-3-

bod izolatlarının diğerlerinden kolayca ayrılabildiği görülmüştür (Şekil 4.8).  
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Şekil 4.8 Alternaria brassicicola’nın konidi (40x) ve zincir yapısının (10x) mikroskop altındaki 

görüntüsü 

 

Yapılan ölçümlerde bu iki izolatın ortalama konidi boyu 39-45 µm iken diğer örneklerin 

ortalama konidi uzunlukları 21≈22 µm olarak ölçülmüş ve bu iki izolatın diğerlerine 

göre net bir şekilde daha uzun konidilere sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte 

diğer bir konidi özelliği olan gaga uzunluğu dikkate alındığında da bu iki izolat 

diğerlerinden kolay bir şekilde ayrılabilmiştir. Aynı grup içerindeki diğer izolatlar 

ortalama 6-8 µm gaga uzunluğuna sahip iken, bu iki izolatın gerçek bir gagaya sahip 

olmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan bu ölçümler ışığında Lah-2-bod ve Lah-3-bod 

izolatları A. brassicicola olarak teşhis edilmiş ve sonuçların Rotem (1994) ve Simmons 

(2007)‟a göre uyum sağladığı görülmüştür. Bu iki izolatın dışında kalan diğer izolatların 

kültür özellikleri ve konidi morfolojisi bakımından birbirinden ayrımı oldukça güç 

olmuştur. Lah-5-Ank, Lah-6-Ank ve Lah-7-Ank izolatları konidi ölçümleri bakımından 

A. alternata olarak teşhis edilen Lah-4 ve Lah-1izolatlarına yakın sonuçlar vermiş olsa 

da kodiyoforların tekli ve muntazam bir yapıya sahip olması, ayrıca agar yüzeyinden 

havai bir şekilde konidi zinciri oluşturmaya başlaması diğer küçük sporlu A. alternata 

ve A. tenuissima dan ayrılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Ancak bu sonuç kesin tür 

teşhisini yapmaya yeterli değildir. Lah-5-Ank, Lah-6-Ank ve Lah-7-Ank izolatlarının 

morfolojik ölçümleri Simmons (2007)‟a göre de değerlendirilmiş ve brassicinae için 

verilmiş olan kültürel özellikler ile yakım uyum sağladığı görülmüştür. Bu nedenle bu 

üç izolatın kesin olmamakla birlikte A. brassicinae olabileceği kanaatine varılmıştır 

(Şekil 4.9). 
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Şekil 4.9 Lah-7-Ank izolatının zincir yapısının (10x) mikroskop altındaki görüntüsü 

 

Konukçu olarak turunçgillerden (mandalina ve limon) izole edilmiş olan dört adet 

izolata ait morfolojik özellikler incelenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Koloni morfolojisi 

açısından değerlendirildiğinde yetiştirme ortamında herhangi bir farklılık oluşturmadığı 

gözlemlenmiştir. Konidi morfolojisi değerlendirildiğinde ise iki gruba ayrıldığı 

görülmektedir. Lim-1 Bod, Man-Mer ve Man-Mer 2 izolatlarının kendi içlerinde konidi 

ölçümlerinin benzerlik gösterdiği ancak Lim-2 Bod izolatının zincir oluşturan konidi 

sayısının daha az olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan değerlendirmede Lim-1 Bod, Man-

Mer ve Man-Mer 2 izolatlarının teşhisi A. alternata olarak; diğer Lim-2 Bod izolatı ise 

A. tenuissima olarak yapılmıştır. 

 

Diğer bir konukçu olarak Cuminum cyminum (Kimyon)‟dan elde edilmiş Alternaria 

izolatı koloni morfolojisi olarak değerlendirildiğinde, diğer türlerden daha farklı olarak 

gelişme gösterdiği gözlemlenmiştir. Diğer Alternaria türlerinden farklı olarak, radyal 

koloni gelişimin daha muntazam düzende ilerlediği, renk olarak gri ye yakın renkte 

koyu bir miselyum gelişimi gerçekleştiği görülmüştür. Ancak konidi morfolojisi esas 

alınarak yapılan değerlendirmede tür bazında kesin teşhisi yapılamamış olup Alternaria 

sp. olarak değerlendirilmiştir (Şekil 4.10). 



52 

 

  

Şekil 4.10 Kimyondan izole edilen Alternaria spp. „in (10x) mikroskop altındaki görüntüsü 

 

Bunlarla birlikte farklı konukçu grubu içerisinde yer alan ve çileklerden elde edilen 

farklı iki izolatın konidiofor gelişimi incelendiğinde diğer türlere göre besi yerindeki 

gelişiminde çok fazla sayıda dallanma oluşturduğu gözlemlenmiştir. Konidi ölçümleri 

değerlendirilerek iki izolatında A. alternata olduğu kanaatine varılmıştır.  

 

4.3 Alternaria spp. İzolatlarının RAPD-PCR ile Analizi 

 

Dünya üzerinde çok geniş bir konukçu yaygınlığına sahip olan Alternaria cinsine ait 

izolatların hem türler arası hem de tür içi genetik farklılıklarını tespit etmek amacıyla 

RAPD-PCR analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında morfolojik olarak konidi 

ölçümleri ve teşhisleri yapılmış olan doksan iki örnek içerisinden konukçuları temsil 

edecek şekilde ve tür bazında farklı türleri temsil edecek şekilde otuz altı izolat RAPD-

PCR analizi için seçilmiştir. Teşhis edilen fungus izolatlarının moleküler 

karakterizasyonu için yapılan ön çalışmalarda farklı Operon (Operon Technologies, 

Alameda, CA, USA) setlerine ait öncelikle otuz iki oligonükleotit primer test edilmiş 

olup, bunların içerisinden en iyi polimorfizm sağlayan ve değerlendirilebilir bantlar 

oluşturan OPI-9, OPR-2, OPA-4, OPA-9, OPF-10 ve OPR-16 primerleri seçilerek 

çalışmalar yürütülmüştür.  

 

RAPD-PCR analizi sonucunda Alternaria izolatlarından toplamda beş yüz kırk altı adet 

fragment amplifiye edilmiştir. Bunlardan dört yüz yirmi yedi adedinin Alternaria 

izolatları arasında polimorfik olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen DNA 

fragmentlerindeki polimorfizm seviyesi ise %78,20 olarak bulunmuştur (polimorfik 
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band sayısı / toplam band sayısı X 100) . Kullanılan primerler ile amplifiye edilen band 

sayısı ise bir-yedi arasında değişmiştir.  

 

OPI-9 primerinin PCR verileri sonucunda 500bp – 2000bp arasında değişen 

büyüklüklerde bantlar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Polimorfik bantlar 

değerlendirildiğinde A. radicina türlerinin diğer türlerden başarılı bir şekilde ayrıldığı 

görülmüştür (Şekil 4.11).  

 

 
 
Şekil 4.11 Alternaria izolatlarının OPI-9 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri  
 

Bunlarla birlikte OPI-9 primeri, A. alternata ve A. tenuissima türlerinin ayrımında 

başarı sağlamıştır. Alternaria tenuissima olarak teşhisleri yapılmış olan H-9, H-19, H-

28, H-31 izolatlarını, Alternaria alternata olarak teşhisi gerçekleştirilen FT8-6 

izolatından ayırmayı başarmıştır (Şekil 4.12).   
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Şekil 4.12 Alternaria izolatlarının OPI-9 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri 
 

OPR-2 primeri ise 600bp – 2000bp arasında farklı büyüklüklerde bantlar amplifiye 

etmiştir. Polimorfik bantlar değerlendirildiğinde OPR-2 primerinin A. radicina‟nın 

diğer türlerden ayrımında başarılı olduğu görülmüştür (Şekil 4.13).  

 

 
 
Şekil 4.13 Alternaria izolatlarının OPR-2 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri 
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Ayrıca diğer konukçular ve lahana izolatları arasında da brassicicola‟nın ayrımını başarı 

ile sağlamıştır. Kimyondan izole edilmiş olan örneğin her ne kadar morfolojik olarak tür 

bazında kesin teşhisi yapılamamış olsa da RAPD-PCR ile diğer örneklerden ayrımında 

OPR-2 primeri başarılı olmuştur (şekil 4.14)  

 

 
 
Şekil 4.14 Alternaria izolatlarının OPR-2 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri 
 

OPA-4 primeri kullanılarak yapılan PCR sonucunda 500bp – 2000bp arasında değişen 

büyüklüklerde bantlar oluştuğu gözlemlenmiştir. OPA-4 primeri, en fazla sayıda 

polimorfik bantları ortaya koyması sebebiyle Alternaria‟nın genetik tür içi ve türler 

arası ayrımında oldukça faydalı olabileceğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte 

Alternaria brassicicola izolatı olan Lah-2-Bod izolatını diğerlerinden ayırmıştır (Şekil 

4.15).  
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Şekil 4.15 Alternaria izolatlarının OPA-4 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri 
 

OPF-10 primeri ise 900bp – 2000bp arasında değişen büyüklüklerde bantlar 

oluşturmuştur. Polimorfik bantlar değerlendirildiğinde A. radicina‟nın ayrımında 

başarılı olduğu görülmüştür (Şekil 4.16). 

 

 
 

Şekil 4.16 Alternaria izolatlarının OPF-10 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri 
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OPR-16 primeri, 900bp – 2000bp arasında değişen büyüklüklerde bantlar 

oluşturmuştur. A. radicina ve diğer türlerin ayrımına katkı sağlamıştır. Bunlarla birlikte 

diğer konukçular ve lahana izolatları arasından Alternaria brassicicola‟nın ayrımını 

sağlamıştır. OPR-2 primeri ile benzer şekilde kimyondan izole edilmiş olan Alternaria 

sp.'in diğer örneklerden ayrımında başarılı olmuştur (Şekil 4.17).  

 

 
 

Şekil 4.17 Alternaria izolatlarının OPR-16 primeri ile amplifikasyonu sonucu elde edilen 

 RAPD profilleri 
 

RAPD-PCR analizi ile elde edilen OPI-9, OPR-2, OPA-4, OPF-10 ve OPR-16 

primerlerine ait polimorfik fragmentlerin UPGMA algoritması kullanılarak dendogramı 

oluşturulmuştur (Şekil 4.18). Oluşturulan bu dendogram ile Alternaria izolatları 

arasındaki genetik polimorfizmlerin ortaya çıkarılmasında oldukça faydalı bilgilere 

ulaşılmıştır. UPGMA algoritması kullanılarak oluşturulan dendogramda farklı 

genotiplerde yer alan tüm olası çiftler arasındaki benzerlik katsayısının 0.2-1 arasında 

değiştiği görülmüştür. En yüksek benzerlik oranının A. alternata olarak teşhis edilen 

çlk-1 ve çlk-2, A. radicina olarak teşhis edilen H-39 ve H-35 izolatları arasında olduğu 

gözlemlenirken; benzer şekilde A. tenuissima olarak teşhis edilen H-21 ve H19, H-28 ve 

H-31 izolatları arasındaki benzerlik oranının en yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Oluşturulan dendogramda %50 benzerlik indeksi ile beş ana gruba ayrıldığı  tespit 

edilmiştir. Bu gruplamalarda en dikkat çekici sonucun daha önceden yapılmış bir çok 

çalışmada da benzerlik gösterdiği gibi “tür grubu” kavramının bu çalışmada da öne 

çıkmış olmasıdır. Farklı konukçulardan elde edilmiş olan ve morfolojik olarak teşhisleri 

yapılmış olan otuz altı adet izolat, kendi içerisinde tür grubu olarak dağılım 

göstermiştir.  
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Şekil 4.18 Alternaria izolatlarından elde edilen RAPD-PCR verilerinin UPGMA analizi 

ile oluşturulan dendogramı 

 

I. grubun diğer tüm izolatlardan ayrılmış olarak sadece H-3 izolatı tarafından 

oluşturulduğu görülmüştür.  

 

II. grup ise kendi içerisinde iki alt gruba ayrılmaktadır. RAPD-PCR analizinde 

kullanılan tüm yirmi bir A. alternata izolatının II. gruba dahil olarak Altarnata tür-

grubunu (II-a) oluşturduğu görülmüştür. Bunun dışında sadece farklı bir izolat‟ın bu 

grup içerisinde kaldığı; bu izolatın ise Alternaria sp. olarak teşhisi yapılan FO9-2 izolatı 

olduğu görülmüştür. Bu izolat ise II. grubun alt grubu olan II-b grubunu 

oluşturmaktadır. 

 

III. grubu ise radicina tür-grubu oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan tüm A. radicina 

izolatları (H-7, H-8, H-37, H-39, H-35) tek bir gruba dahil olarak radicina tür grubunu 

oluşturdukları görülmüştür. 
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IV. grubu ise RAPD-PCR çalışmasında kullanılan tek A. brassicicola izolatı olan Lah-

2-Bod izolatı oluşturmaktadır. Dendogram üzerinde diğer tüm izolatlardan ve türlerden 

ayrılarak tek başına bu grubu oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte büyük 

sporlu Alternaria türlerinden biri olan A. brassicicola‟nın, benzerlik indeksine göre 

küçük sporlu Alternaria türlerinden ayrı olarak grup oluşturduğu; yine kendisi gibi 

büyük sporlu radicina türünü içeren III. gruba ise yakın olarak dendogramda yer aldığı 

görülmüştür. Bu şekilde benzerlik indeksine göre büyük sporlu Alternaria türlerinin 

küçük sporlu Alternaria türlerinden ayrıldığı da gözlemlenmiştir. 

 

V. grubu oluşturan küçük sporlu Alternaria türleri bu grubu iki alt gruba ayırmaktadır. 

RAPD-PCR analizinde kullanılan tüm A. tenuissima izolatları bu gruba dahil olarak 

tenuissima tür-grubunu (V-a) oluşturduğu görülmüştür. Bununla birlikte Alternaria spp. 

olarak değerlendirilen ve konukçu olarak fındıktan izole edilmiş olan FG9-2 izolatı ve 

kimyondan izole edilen km-1 izolatı da yine bu grup içerisinde yerini almıştır. Yine 

fındıktan izole edilmiş olan FO8-3 (Alternaria sp.) izolatının da tek başına bu grubun 

diğer bir alt grubu olan V-b grubunu oluşturduğu gözlemlenmiştir. 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Alternaria, tüm dünya üzerinde görülebilen ve oldukça fazla konukçuya sahip bir fungal 

cinstir. Bununla birlikte elverişsiz çevre koşullarına karşı oldukça tolerant 

olabilmektedirler. Bu nedenle coğrafik olarak oldukça geniş bir yayılım gösterirler. 

Günümüze kadar birçok Alternaria türü neredeyse bütün dünya ülkelerinde tespit 

edilmiştir (Rotem 1994). Ülkemizde de bugüne kadar bir çok konukçu üzerinde 

Alternaria türleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte önemli bir fındık ve havuç üreticisi 

konumunda olan ülkemizde Alternaria türlerinin neden olduğu hastalıklar önemli 

düzeyde zarara yol açmaktadır. 

 

Alternaria türlerinin son yıllarda yetiştiriciliği yapılan birçok bitkide epidemiye neden 

olması sebebiyle yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle genetik yapısının ve morfolojik özelliklerinin tanımlanması önem arz 

etmektedir. Funguslarda tür ayrımlarını güvenilir bir şekilde belirlemek ve tür içi/türler 

arası genetik ilişkileri göstermek üzere çeşitli gen bölgelerinin dizi analizlerine ait 

verilerin kullanılması bilgilendirici olmaktadır. Bu çalışma ile konukçulardan izole 

edilen Alternaria türlerinin teşhisinde moleküler yöntemlerden RAPD-PCR‟ın 

kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.  

 

Çalışma kapsamında konukçu olarak fındık bitkisinden izole edilmiş kırk dört izolat, 

havuç bitkisinden izole edilmiş otuz dört izolat ve lahanadan izole edilmiş yedi izolat, 

turunçgillerden izole edilmiş dört izolat, çilekten izole edilmiş iki izolat ve kimyondan 

izole edilmiş bir adet izolat ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; bu 

konukçulara ait Alternaria türlerinin tür içi ve türler arası genetik farklılıklarının 

RAPD-PCR analizi ile ortaya koyulması olsa da; morfolojik olarak bu türlerin 

teşhislerinin gerçekleştirilmesi de yine bu çalışma kapsamında üzerinde durulan önemli 

bir husus olmuştur.  

 

Morfolojik konidi ölçümlerine dayanılarak yapılan teşhislerde doksan iki izolattan elli 

iki izolat A. alternata, on sekiz izolat A. tenuissima, sekiz izolat A. radicina, sekiz izolat 

Alternaria spp., iki izolat A. brassicicola, iki izolat A. carotiincultae ve iki izolat A. 



61 

 

infectoria olarak teşhis edilmiştir. Yapılan teşhis çalışmalarında büyük sporlu 

Alternaria türleri ile küçük sporlu Alternaria türlerinin birbirinden ayrımı kolay olsa da; 

küçük sporlu Alternaria türlerinin birbirinden ayrımı oldukça güç olmuştur. Pryor ve 

Michailides (2001), Hong vd. (2006) yaptıkları çalışmalarda da bu türlerin morfolojik 

ayrımında kriter olarak sadece zincir sayılarından yararlandıklarını belirtmişlerdir.  

Diğer konidi özellikleri dikkate alındığında ise; birbirine çok yakın bu iki türün tüm 

örnekleri incelendiğinde genişlik (en) ölçülerinin ortalama 8≈10µm olduğu ve birbirine 

çok yakın değerler taşıdıklarından bir ayrım kriteri olarak kullanılamayacağı 

anlaşılmıştır. 

 

Çok geniş bir konukçu aralığına sahip olan Alternaria cinsi içerisindeki türler, 

laboratuvar ortamında farklı ortam koşullarında farklı kültürel özellikler 

gösterebilmektedir. Farklı ortam koşullarına örnek olarak sıcaklık, nem, aydınlanma 

süresi gösterilebilir. Bu nedenle Alternaria sınıfının içerisinde bulunan birçok türün bu 

koşullara karşı ortaya koydukları tepkiler birbirlerinden farklı olabilmektedir. Örneğin, 

A. cucumerina kültürleri hiçbir müdahaleye gerek duymadan spor oluştururken, 

pamuktaki A. macrospora hafif bir tetikleyici etkiye ihtiyaç duyar. Patateslerdeki A. 

solani ise güçlü bir indüksiyona ihtiyaç duyar. Buna karşılık A. alternata gibi birçok tür 

özelliklede saprofitik streynleri ve kolayca sporulasyon yapan türler genelde teşvik edici 

bir etkiye ihtiyaç duymazlar (Rotem 1994). 

 

Tüm izolatlara ait konidioforların bölmeli yapıda ve çoğu zaman tekli zincir 

oluşturduğu görülse de sekonder konidioforlara da sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer 

tüm Alternaria türlerine nazaran A. brassicicola konidioforlarının daha muntazam 

zincirler şeklinde teşekkül ettiği ve bu zincirlerin üzerinde bulunan konidilerin agar 

yüzeyinden başlamak suretiyle havai bir şekilde geliştiği görülmüştür. Konidioforların 

gelişimi ve spor oluşturma şekilleri (Simmons, 2007) ile de benzerlik göstermektedir. 

 

Lahanalardan elde edilmiş izolatların kendi içlerinde sadece morfolojik olarak farklılık 

göstermediği, RAPD-PCR sonuçlarına göre de diğerlerinden farklı olduğu ve tür olarak 

A. brassicicola olduğu doğrulanmıştır. Morfolojik ölçüm çalışmalarının devamı olan 

RAPD-PCR analizi ile oluşturulan dendogramda bu grubu temsil eden Lah-5Ank ve 
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Lah-7-Ank izolatlarının Lah-2-Bod ve Lah-1-Ank izolatlarından farklı olarak birbirine 

yüksek benzerlik oranı (0.9) ile farklı bir grup oluşturdukları gözlemlenmiştir. Bu tespiti 

referans almak suretiyle tekrar morfolojik ölçümleri Simmons (2007)‟a göre 

değerlendirilmiş ve Alternaria brassicinae için verilmiş olan kültürel özellikler ile 

yakım uyum sağladığı görülmüştür. Bu durum, elde edilen bu türün küçük sporlu bir tür 

olan Alternaria brassicinae olduğunu düşündürmektedir. 

 

Brassicaceae familyasına ait yedi örneğin PDA ortamı üzerinde iç içe konsantrik 

halkalar şeklinde gelişme gösterdiği, bu halkaların diğer fındık ve havuç gibi farklı 

konukçulardan elde edilen izolatlara göre çok daha muntazam şekilde yerleştiği 

görülmüştür. Ancak bu değerlendirme türlerin tam anlamıyla teşhisinin yapılabilmesi 

için yeterli değildir. 

 

Havuç izolatlarının klasik teşhisinde en önemli ayrım kriterleri zincir oluşturma durumu 

ve gaga yapısı olmuştur. Bugüne kadar benzer şekilde birçok araştırıcı bu kriterleri baz 

alarak çeşitli gruplandırmalar yapmıştır (Neergard,1945; Simmons ve Roberts, 1993). 

Yapılan gruplandırmalarda konukçusu büyük ölçüde havuç olan A. radicina, A. porri, 

A. dauci gibi Alternaria türleri bu kriterler ele alınarak diğer küçük sporlu Alternaria 

türlerinden çok daha kolay ayrılabilmiştir. 

 

Bu çalışma kapsamında fındıktan elde edilmiş izolatların otuz beş adedi A. alternata, 

dört adedi A. tenuissima, iki adedi A. infectoria ve üç adedi Alternaria spp. olarak 

teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Hong vd. (2006), Avrupa‟ da yetiştirilen fındık ve 

cevizlerde hastalığa neden küçük sporlu Alternaria türlerinin teşhisi ve genetik 

farklılıklarının ortaya koyulması konusunda yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar elde 

etmişlerdir. Yaptıkları çalışmada Alternaria alternata, A. tenuissima, A. infectoria ve A. 

arborescens tespit ettiklerini, morfolojik olarak üç ayrı gruba A. alternata tür grubu, A. 

tenuissima tür grubu ve A. arborescens gruplarına ayrıldıklarını bildirmişlerdir. Bu 

çalışmadan farklı olarak kullandıkların moleküler yöntemlerin (AFLP – ISSR) farklı 

olması sebebiyle A. alternata ve A. tenuissima‟nın genetik olarak ayrımını 

sağlayamadıklarını bildirmişlerdir.  
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Pryor ve Michailides (2001), yaptıkları çalışmada Antep fıstığında geç yanıklığa neden 

olan Alternaria türlerinin morfolojik karakterizasyonu ve genetik farklılıklarını 

araştırmışlardır. Elde edilen bilgiler bu çalışmanın sonuçlarını doğrular nitelikte olup; 

benzer şekilde A. alternata tür grubu, A. tenuissima tür grubu, A. infectoria tür grubu ve 

A. arborescens tür grubu olmak üzere başlıca dört tür grubu tespit ettiklerini 

bildirmişlerdir. Moleküler çalışmalarda RAPD, RFLP ve ITS kullandıklarını, RAPD 

için OPA-1, OPA-3, OPA-08, OPA-10, OPA-12, OPA-14, OPA-16 ve OPA-20 

primerlerini kullandıklarını bildirmişlerdir, ancak yapılan RAPD analizinden elde edilen 

verilere göre A. arborescens, A. infectoria ve A. alternata / A.tenuissima olarak üç ayrı 

tür grubu oluştuğunu ve A. tenuissima / A. alternata tür gruplarının net olarak 

ayrılamadığını bildirmişlerdir. 

 

Bugüne kadar yapılan moleküler çalışmalarda A. alternata ve A. tenuissima‟nın 

ayrımının net bir şekilde yapılabildiği çalışmalarda mevcuttur. RAPD analizinde 

kullanılmak üzere seçilen primerlerin bir kısmı polimorfizm sağlamakla birlikte bir 

kısmı da monomorfik fragmentler amplifiye etmektedir. Yapılan bu çalışmada 

kullanılan OPR-2 primeri benzer şekilde Roberts vd. (2000) tarafından yapılmış olan 

çalışmada da kullanılmış olup; Alternaria alternata ve Alternaria tenuissima‟ nın net 

bir şekilde ayrılabildiğini bildirmişlerdir. Gherbawy (2005), farklı konukçulardan elde 

edilmiş Alternaria türlerinin RAPD-PCR ile moleküler karakterizasyonu üzerine yaptığı 

çalışmada OPA-3, OPA-9 ve OPA-18 primerlerinin kullanıldığını belirterek A. 

alternata ve A. tenuissima‟nın kısmen birbirinden ayrılabildiğini bildirmiştir.  

 

Dhahi vd. (2010) ise Alternaria türleri ile yaptıkları çalışma sonucu elde ettikleri 

verilere dayanarak RAPD-PCR analizinde birçok primer kombinasyonu denemiş 

olduklarını; bunların içerisinden OPM-05 primerinin ise ayrım gücü en yüksek primer 

olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Pryor ve Gilbertson (2001), A. radicina, A. dauci ve A. alternata türlerinin PCR temelli 

teşhisi konusunda yaptıkları çalışmada OPA-20 primerinin en iyi sonucu veren primer 

olduğunu bildirmiştir. A. radicina‟nın diğer iki türden ayrımını başardığı bildirilmiştir. 
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Çalışmamızda benzer sonuçlar elde edilmiş olup; kullanılan tüm primerler A. 

radicina‟nın diğer türlerden ayrımında başarı sağlamıştır. 

 

Çalışmamızda kullanılan ve en fazla polimorfik bant veren primer olan OPA-4 primeri, 

Cooke vd., 1998 tarafından yapılan başka bir çalışmada kullanılmış ve benzer sonuçlar 

elde edilerek, araştırmacılar tarafından daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere 

tavsiye edilmiştir. Yaptıkları çalışmada ayrıca Alternaria izolatlarının morfolojik 

durumları Ellis (1971)‟e görede incelenmiştir. Morfolojik olarak üç ana gruba ayrılmış 

olan Alternaria türleri; küçük sporlular, orta büyüklükteki sporlular ve büyük sporlular 

olmak üzere üçe ayrılmıştır. Alternaria alternata küçük sporlular grubuna, Alternaria 

tenuissima, A. radicina, A. brassicicola orta büyüklükte sporlular grubuna ve Alternaria 

dauci ve A. solani büyük sporlular grubuna dahil edilerek konidi ölçümlerinin 

ortalamaları paylaşılmıştır. Burada türlere ve gruplara ait verilmiş olan konidileri 

morfolojik ölçümleri çalışmamızda kullanılan türlerin konidi ölçümleri ile uyum 

sağlamaktadır. Bununla birlikte Cooke vd. (1998)‟nin yapmış oldukları çalışmada 

RAPD-PCR  verileri ile işlenerek oluşturulan dendogramda bizim çalışmamıza benzer 

şekilde A. radicina‟nın, A. alternata‟nın, A. tenuissima‟nın ve A. brassicicola‟nın 

ayrılabildiği gözlemlenmiştir.  

 

Brezilya da yapılan bir çalışmada (Andreote vd., 2009) turunçgillerden elde edilmiş 

Alternaria izolatlarının RAPD-PCR ve AFLP analizi ile genetik çeşitliliği incelenmiş 

olup; OPC-06 ve OPX-12 primerlerinin analizlerde yüksek oranda anlamlı bantlar 

oluşturduğu gözlemlenmiştir. İzolatlar arasında sadece limonda konukçuya spesifik 

genotipin oluştuğu bildirilmiş ve limonlarda tespit edilen Alternaria spp.‟lerin 

Alternaria citri olarak sınıflandırılabileceği hususunda düşüncelerin doğru olabileceğini 

belirtmiştir. Bugüne kadar yapılan tanımlamalarda Alternaria alternata için zaman 

içerisinde f.sp. ve patotip kavramı yaygın olarak kullanılmış ancak güncel yöntemler ve 

ileri moleküler tekniklerin ışığında bu kavramlarda uzaklaşılmış ve Alternaria alternata 

olmadıkları konusunda yaygın düşünceler ortaya çıkmaya başlamıştır. Çalışmamıza 

dahil olan iki adet turunçgil izolatının konukçuları mandalina ve limon olmakla birlikte; 

dendogramda otuz altı izolat arasında birbirine çok yakın benzerlik indeksi (0.83) ile 

kendi aralarında küçük bir alt grup oluşturmuşlardır.  
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Son zamanlarda yapılan Alternaria‟nın taksonomisi ile ilgili çalışmalarda bu çalışmada 

da olduğu gibi tür-grubu kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır. Lawrence vd. (2013), 

yaptıkları çalışmada altı farklı tür grubuna ayırmışlardır. Benzer şekilde çalışmamızda 

oluşturduğumuz dendogramda dört farklı tür grubu oluşmuştur. Bunlar alternata tür 

grubu, tenuissima tür grubu, radicina tür grubu ve brassicicola tür grubudur. 

 

Morfolojik teşhis aşamasında doğal ortam koşulları ve laboratuvar koşullarında elde 

edilen ölçülerin birbirini tutmaması veya gözlemleme esnasında yapılan yanılgılar 

teşhislerin doğruluğuna gölge düşürebilmektedir. Bu nedenle bugüne kadar yapılan 

birçok çalışmada A. tenuissima‟nın yanlış şekilde A. alternata olarak tespit ve teşhis 

edildiği görülmüştür (Simmons, 2007). Bu çalışma kapsamında yapılan gözlemlerde de 

benzer şekilde zorluklarla karşılaşılmıştır. Genel olarak her ne kadar büyük ve küçük 

konidilere sahip türlerin birbirinden ayrımı kolay olsa da, küçük sporlu türlerin daha 

fazla sayıda olması ve birbirlerine çok benzemeleri ayrımlarını zorlaştırmaktadır. 

Özellikle A. alternata ve A. tenuissima‟nın ayrımı morfolojik açıdan çok güçtür. 

Bununla birlikte küçük sporlu Alternaria türlerinin konidi benzerliği bulunan 

Stemphylium gibi tür dışı farklı etmenlerden de başarılı bir şekilde ayırt edilmesi 

gerekmektedir. Bunun için yapılacak olan gözlemlerde yetiştirme ortamı türünün doğru 

belirlenmesi ve yetiştirilme ortamının bulunduğu çevresel koşulların (sıcaklık-ışık 

dengesi vb.) iyi belirlenerek her kültür için için stabil tutulmasının önemli olduğu bu 

çalışma ile bir kez daha anlaşılmıştır.  

 

Morfolojik tanılama çalışmalarında kullanılan ayrım kriterleri değerlendirildiğinde en 

çok yarar sağlayan kriterlerin zincir oluşturma durumu (zincirde bulundurduğu konidi 

sayısı) ve gaga uzunluk ölçüsü olduğu gözlemlenmiştir. En önemli ayrım kriteri olan bu 

ölçütlerin aynı tür için farklı sonuçlar ortaya koyması, Alternaria türlerinin tür içi ve 

türler arası ayırımının sadece morfolojik kriterler çerçevesinde yapılmasının teşhisleri 

ve yapılacak çalışmaları yanlış yönlendirebileceğini göstermektedir. Bu nedenle ilave 

olarak moleküler tanılama yöntemlerine ihtiyaç duyulacağı aşikardır. 
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