
EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE 

 

Proje Türü : Bağımsız Proje (B) 

Proje No : 19B0447001 

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR 

Proje Başlığı : Rhizoctonia solani'ye Karşı Mücadelede Bazı Biyokontrol Ajanlarının Etkisinin ve 

Yaygın Fasulye Çeşitlerinin Etmene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

 

 

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; 

 

İSTİYORUM   

İSTEMİYORUM         GEREKÇESİ: 

 

11.06.2021 

        Proje Yürütücüsü 

Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR     

       İmza 

 

  



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 

SONUÇ RAPORU 

              

Proje Başlığı 

Rhizoctonia solani'ye Karşı Mücadelede Bazı Biyokontrol Ajanlarının Etkisinin ve Yaygın Fasulye 

Çeşitlerinin Etmene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

  

Proje Yürütücüsünün İsmi 

Prof. Dr. Harun BAYRAKTAR 

 Araştırmacıların İsmi 

Doç. Dr. Göksel ÖZER 

Arş. Gör. Gülsüm PALACIOĞLU 

Proje Numarası 

19B0447001 

Başlama Tarihi 

28.03.2019 

Bitiş Tarihi 

28.09.2021 

Rapor Tarihi 

23.03.2021 

                     

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Ankara - 2021  

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Projenin Türkçe Adı: Rhizoctonia solani'ye Karşı Mücadelede Bazı Biyokontrol Ajanlarının 

Etkisinin ve Yaygın Fasulye Çeşitlerinin Etmene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi 

Projenin İngilizce Adı: Evaluation of the Effects of Some Biocontrol Agents for the Control of 

Rhizoctonia Solani and the Reactions of Some Bean Varieties to the Pathogen  

Projenin Türkçe Özeti:  

Rhizoctonia solani dünya genelinde yaygın olarak görülen ve toprakla taşınan en önemli kök 

patojenlerinden birisidir. Etmen fasulye bitkisinde hipokotil ve kök çürüklüğüne neden olarak oldukça 

önemli oranlarda verim ve kalitede kayıplara neden olabilmektedir. Etmenin çok geniş bir konukçu 

dizisine sahip olması ve toprakta uzun süre canlılığını koruyabilmesi nedeniyle mücadelesinde 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Hastalığa karşı kullanılan kimyasal mücadele yöntemleri ise hastalığın 

fide dönemindeki olumsuz etkilerinin azaltmasına rağmen hastalığın engellenmesinde yeterli etkiyi 

göstermemektedir. Bu kapsamda etmene karşı farklı dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi, alternatif 

mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve dayanıklılıkta rol oynayan gen ifadelerindeki farklılıkların 

ortaya konması oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca günümüzde pestisitlerin olumsuz etkileri ve 

özellikle organik tarıma yönelik artan talep nedeniyle farklı mücadele yöntemlerinin önemi giderek 

artmaktadır. Özellikle bitkide doğal savunma mekanizmalarının farklı biotik ve abiotik ajanlarla 

uyarılması üzerinde yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında da Rhizoctonia 

solani’ye karşı alternatif mücadele yöntemi olarak Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum ve 

Pseudomonas fluorescens’in biyokontrol etkisinin belirlenmesi ve dayanıklılıkta rol oynayan gen 

ekspresyonlarındaki farklıkların Real-time PCR yöntemi ile incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 

hassas fasulye çeşidi Gina kullanılarak yapılan çalışmalarda hastalık gelişimini önlemede en etkili 

uygulamanın Trichoderma harzianum’a ait olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapılan tüm 

uygulamaların dayanıklılık ile ilişkili gen ifadelerinde farklılıklara neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen 30 fasulye çeşidinin hastalık reaksiyonlarındaki farklılıklar 

araştırılmış ve Seher yıldızı, Karabacak, Sazova, Sarıkız ve Perolar çeşitlerinin hastalığa karşı dayanıklı 

reaksiyon gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda farklı reaksiyon gösteren çeşitler arasında 

dayanıklılık ile ilişkili gen ifadelerinde önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir.  Elde edilen sonuçların 

fasulyede R. solani’ye karşı yapılan ıslah çalışmalarına, hastalığa karşı dayanıklılık mekanizmasında 

rol oynayan gen ifadeleri ve mekanizmaların detaylı olarak ortaya konmasına ve hastalığa karşı 

alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağladığı düşünülmektedir. 
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Projenin İngilizce Özeti:  

Rhizoctonia solani is one of the most important soil-borne root pathogens worldwide. It causes 

hypocotyl and root rot in the bean plant, significant losses in yield and quality. To control this disease 

is very difficult due to the fact that it has many host plants and still alive for years in soil. Chemical 

control method used against pathogen isn’t enough to prevent the disease development. For this reason, 

it is quite significant development of alternative control strategies against pathogen, identification of 

resistance sources, reveal differences of resistance genes transcript levels. Development of alternative 

control strategies have become increasingly important due to negative effects of pesticide and especially 

increasing demand for organic agriculture. Many studies are carried out on the induction of natural 

defense mechanisms in plants with biotic and abiotic agents. Different biocontrol agents, such as 

Bacillus spp., Trichoderma spp. and Pseudomonas spp. have been found to have positive effects in 

systemically induced sistemic resistant in plants and manage distinct diseases. The aim of this study was 

to determine the biocontrol effect of Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum and Pseudomonas 

fluorescens as an alternative method of struggle to Rhizoctonia solani and to examine the differences in 

gene expressions that play a role in resistance by Real-time PCR method. It was seen that the most 

effective application in preventing disease development belongs to Trichoderma harzianum. However, 

it was determined that all the applications caused differences in gene expressions related to resistance. 

Also, the differences in disease reactions of 30 common bean cultivars that are widely grown in our 

country were investigated and it was determined that Seher yıldızı, Karabacak, Sazova, Sarıkız and 

Perolar cultivars showed resistant reactions to pathogen. At the same time, the quantitative PCR analysis 

showed significantly differences in the expression of bean defense-related genes depending on 

resistance between varieties showing different reactions. The result of this project is thought to 

contributed the breeding studies against R. solani in the beans, to revealing in detail the gene expressions 

and mechanisms that play a role in the disease resistance mechanism, and to the development of 

alternative control methods against the disease. 

II. Amaç ve Kapsam  

Rhizoctonia solani çok geniş bir konukçu dizisine sahip olan önemli bir toprak patojeni olup 

fasulye bitkisinde de verim ve kalite açısından önemli zararlara neden olabilmektedir. Hastalığa karşı 

yeterli dayanıklılık kaynaklarının olmaması ve hastalığın engellenmesi için önerilen tohuma fungusit 

uygulamalarının ise yeterli etki göstermemesi nedeniyle önemli ekonomik kayıplara neden 

olabilmektedir. Kimyasal mücadelenin çevre ve insan sağlığına olumsuz yönlerinden dolayı ise son 

yıllarda özellikle toprak patojenlerinin engellenmesinde biyokontrol ajanlarının kullanımı üzerine 
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yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Bu kapsamda bitki gelişimini teşvik eden bazı Bacillus spp., Trichoderma 

spp. ve Pseudomonas spp.’ nin bitkideki sistemik dayanıklılığın uyarılarak bitki patojenlerinin kontrol 

edilmesi üzerinde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu biyokontrol ajanları dünyada gri küf, külleme, kök 

çürüklüğü etmenleri, yanıklık, leke, benek gibi pek çok hastalığa karşı farklı ürünlerde ruhsatlı olup 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de ticari olarak satılan bu biyokontrol ajanlarından Bacillus 

subtilis domates, patates ve tütündeki Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp. 

kök çürüklüğü hastalıklarına karşı, Trichoderma harzianum Fusarium, Pythium, Rhizoctionia, 

Sclerotinia, Thielaviopsis, Cylindrocladium kök patojenlerine karşı, Pseudomonas fluorescens ise bağ, 

hıyar, çilek ve patateste Botryris, Fusarium spp., Pythium spp., ve Rhizoctonia spp.’ne karşı ruhsatlı 

olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında ise ülkemizdeki fasulye üretim 

alanlarında yaygın olarak bulunan bu etmene karşı alternatif bir mücadele yöntemi olarak biyokontrol 

ajanı olan Bacillus spp., Trichoderma spp. ve Pseudomonas spp.’ lerinin etkisinin ve dayanıklılıkta rol 

oynayan genler ve ekspresyonlarındaki farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla: 

-Tohuma uygulanan Bacillus subtilis, Trichoderma harzianum ve Pseudomonas fluorescens’in 

Rhizoctonia kök çürüklüğünü engellemedeki etkisinin in vivo koşullarda değerlendirilmesi. 

-Biyokontrol ajanı uygulaması ile bitkide sistemik uyarılmış dayanıklılıkta rol oynayan gen 

ekspresyonlarındaki farklılıkların ve olası etki mekanizmalarının incelenmesi. 

-Hastalığa karşı farklı fasulye çeşitlerinin reaksiyonlarındaki farklılıkların patojenisite testi ile 

belirlenmesi. 

-Patojene karşı hassasiyeti değişkenlik gösteren farklı fasulye çeşitleri arasında dayanıklılık ile ilişkili 

gen ifadelerindeki farklılıkların belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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III. Materyal ve Yöntem  

 

Bazı fasulye çeşitlerinin hastalık etmenine karşı reaksiyonlarının belirlenmesi ve gen 

ifadelerindeki farklılıkların incelenmesi 

Patojen izolatın geliştirilmesi ve inokulum hazırlanması 

Fasulye bitkilerinin inokulasyonu amacıyla daha önceki çalışmalarda elde edilen ve saflaştırılarak 

4°C’ de saklanan Rhizoctonia solani AG-4 izolatı kullanılmıştır. İnokulum hazırlanması amacıyla 

patojen izolatı 23±1 °C’ de 12 saat aydınlık (yakın ultraviole ısık) 12 saat karanlık periyot içeren 

inkübasyon odasında 7 gün süreyle geliştirilmiştir (Şekil 1). İnokulum kaynağı olarak steril buğday 

daneleri kullanılmıştır. Bu amaçla 250 ml’lik erlenlerde 2 saat süreyle ıslatılmış 50 g buğday danesi 

otoklav edilmiş ve PDA ortamında geliştirilen fungus kültüründen alınan 5 adet agar diski ile inokule 

edilmiştir. Bu şekilde hazırlanan erlenler patojenin kolonizasyonu amacıyla 23±1 °C’ de karanlık 

koşullarda 2 hafta süreyle inkubasyona bırakılmıştır. Enfekte edilen buğday daneleri inkubasyondan 

sonra kurutulmuş ve inokulasyon çalışmalarında kullanılmıştır (Şekil 2).  

 

Şekil 1. Çeşit reaksiyonu denemelerinde kullanılan R. solani izolatının PDA ortamı üzerindeki gelişimi. 
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Şekil 2. Patojen izolatı ile kolonize olmuş ve inokulum kaynağı olarak kullanılan buğday daneleri. 

 

Bitkilerin geliştirilmesi ve patojen inokulasyonu 

Ülkemizde ekimi yapılan 30 adet fasulye çeşidinin Rhizoctonia solani’ye karşı reaksiyonları 

kontrollü koşullarda patojenisite testi ile değerlendirilmiştir (Tablo 1). Tohumlar ekimden önce yüzeysel 

dezenfeksiyon amacıyla % 1’ lik sodyumhipoklorit’ de (NaOCl) 2 dakika tutulmuş ve bunu takiben 3 

seri steril saf sudan geçirilmiştir. Daha sonra fasulye tohumları saksılara koyularak üzerine 100 mg/kg 

toprak oranında hazırlanan patojen inokulumu yerleştirilmiştir. Ardından steril torf ile kapatılan saksılar 

hastalık gelişimi için 12 saat aydınlık-12 saat karanlık ve 23±2 °C sıcaklık içeren bitki yetiştirme 

odasında 14 gün süreyle inkubasyona bırakılmıştır. Deneme, 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve her 

saksıda 5 bitki bulunmuştur.  

Hastalık değerlendirilmesi ve örnekleme 

İnokulasyondan 14 gün sonra bitkiler topraktan dikkatlice çıkarılmış ve kök sistemi yıkanarak 

kurutulmuştur. Hastalık değerlendirmesi için her bitkinin kök ve hipokotil kısmındaki nekrotik lezyon 

gelişimine bakılarak 0-5 skalası ile değerlendirilmiştir (Cardoso ve Echandi 1987). Buna göre 0: 

hipoktilde lezyon gelişimi yok, 1: 2.5 mm’den daha küçük lezyonlar, 2: 2.5-5 mm uzunluğunda lezyon 

oluşumu, 3: 5 mm lezyon gelişimi, 4: bitki gövdesini kuşatan lezyonlar 5: bitki tamamen ölü. Daha 

sonra % hastalık şiddeti belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar Minitab programı kullanılarak varyans 

analizi ile değerlendirilmiştir. 

Ayrıca gen ekspresyonu çalışmalarında kullanılmak üzere dayanıklı (Seher yıldızı, Sazova) ve 

hassas (Yalova-5, Özayşe) reaksiyon gösteren 4 fasulye çeşidi seçilmiş ve bu bitkilerin ilk çıkan trifoliat 
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yapraklarından örnekler alınarak sıvı azot içerisinde dondurulmuş ve örnek havuz oluşturularak daha 

sonra yapılacak Real time PCR çalışmaları için -80 °C ‘de saklanmıştır.   

Tablo 1. Çeşit reaksiyonu çalışmalarında kullanılan fasulye çeşitleri 

Çeşit ismi Fasulye Türü Elde Edilen Kurum 

Seher yıldızı Taze Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE)  

Zeynebim Taze Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) 

Karabacak Taze Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (KTAE) 

40 günlük  Taze Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GKTAE) 

Fransız Taze Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GKTAE) 

Boncuk Taze Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GKTAE) 

Sazova Taze Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GKTAE) 

Magnum Taze May Tohum 

Java Taze May Tohum 

Asya Taze May Tohum 

Sofia Taze May Tohum 

Volare Taze May Tohum 

Gina Taze May Tohum 

Özayşe Taze Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) 

Yalova 5 Taze Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

Yalova 17  Taze Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

Perolar Taze Makrogen Tohumculuk 

Sarıkız Taze Makrogen Tohumculuk 

Gelincik Taze Makrogen Tohumculuk 

Hanımteni Taze Sim Arzuman Tarım Ürünleri 

Tavil Taze Makrogen Tohumculuk 

Miray Taze Sim Arzuman Tarım Ürünleri 

Nazende Taze Makrogen Tohumculuk 

Mina Taze Makrogen Tohumculuk 

Buse Oturak  Barbunya Makrogen Tohumculuk 

Selim  Barbunya Sim Arzuman Tarım Ürünleri 

Sembol Barbunya Makrogen Tohumculuk 

Belinay Sırık Barbunya Makrogen Tohumculuk 

Klas Barbunya Poltar Tarım 

Sırık barbunya Barbunya Poltar Tarım 
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Bitki dokularından RNA izolasyonu 

Bitki örneklerinden RNA izolasyonu NucleoZOL (Macherey-Nagel) kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla üretici firma protokolüne göre önceden liyofilize edilen fasulye 

yaprakları (50 mg) sıvı azot ile iyice ezilmiş ve içerisine 500 µL NucleoZOL eklenerek eppendorf 

tüplerde iyice karıştırılmıştır. Daha sonra üzerlerine 200 μL Nuclease-free su eklenerek 15 dakika oda 

sıcaklığında inkübe edilmiş ve 12.000 g’de 15 dakika santrifüj edilmiştir. Oluşan üst sıvı yeni eppendorf 

tüplere alınarak üzerine 500 µl isopropanol ilave edilmiş ve 10 dakika inkube edilmiştir. Daha sonra 

süspansiyon 12.000 g’de 10 dk santrifüj edilmiş ve üst sıvı dökülmüştür. Tüpün dip kısmında oluşan 

pellet %75 EtOH ile iki kez yıkanmış ve 8.000 g’de 3 dakika santrifüj edilmiştir.  Elde edilen pellet, 50 

µl RNAse-free suda çözülerek daha sonra kullanılmak üzere -20 °C’de saklanmıştır. RNA miktar ve 

saflıkları Nanodrop ND-Spectrometer 1000 cihazı ile 260/280 ve 260/230 nm dalga boylarındaki 

absorbans oranları ile tespit edilmiştir. 

DNase uygulaması 

DNA kontaminasyonunu engellemek için elde edilen RNA’lara üretici firma protokolü modifiye 

edilerek DNase uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 4 µg RNA,   1 U DNase I enzimi (Thermo 

Scentific), 10x reaksiyon bufferı olacak şekilde genomik DNA uzaklaştırılmıştır. Hazırlanan 

süspansiyon 37°C’de 30 dakika inkübe edilmiş ardından 5 mM EDTA ilave edilerek 65°C’de 10 dakika 

inkübe edilmiştir.  

Elde edilen bitki örneklerinden cDNA sentezi ve real-time PCR analizi 

cDNA sentezi, iScript™ cDNA sentez kiti (Bio-Rad) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

DNAse uygulaması yapılan her bir örnekten 2 µg RNA alınarak, 5X Reverse Transcriptase Reaction 

buffer, 0.5 µL iScript Revers Transkriptaz enzimi olacak şekilde reaksiyon hacmi 15 µL’e ayarlanmıştır. 

Daha sonra 25°C’de 5 dk, 42 C’de 30 dk ve 85 C’de 5 dk inkübasyon yapılarak cDNA sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen cDNA’lar 300 µL’e tamamlanarak ekspresyon çalışmalarında 

kullanılmıştır.  

Real time PCR çalışmaları çift sarmal DNA’ya bağlanarak floresan özellik gösteren SYBR Green 

yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Real time PCR amplifikasyonları 2x SYBR Green reaksiyon 

karışımı, 0.5  µM primer (Tablo 2) ve 2 µL cDNA örneği içeren 10 µL’ lik hacimlerde 

gerçekleştirilmiştir. PCR koşulları ise 50°C’ de 2 dk, 95°C’ de 30 s ilk denatürasyon, 95°C’ de 15 s, 

60°C 60 s süreyle 40 döngü olacak şekilde programlanan LightCycler® 96 Real-Time PCR (Roche) 

sisteminde gerçekleştirilmiştir. Her Real time PCR uygulamasından sonra non spesifik amplifikasyonlar 

ve dimer oluşumunu kontrol etmek amacıyla 95°C’ de 60 s, 65°C’de 60 s, 97°C 1 s okuma yapılarak 

http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/4106228.pdf
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erime eğrisi (melting curve) analizi gerçekleştirilmiştir. Test edilen genlerdeki nispi değişim miktarının 

belirlenmesinde housekeeping gen olarak actin geni kullanılmış ve elde edilen sonuçlar Livak ve 

Schmittgen (2001)’e ait 2 -ΔΔCT formülü kullanılarak belirlenmiştir. Denemeler 3 tekerrürlü olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2. Gen ekspressiyonu çalışmalarında kullanılan primerler ve özellikleri 

Primer Gen Primer Sekansı 

PvPR1  Pathogenesis-related PR-1 F:AAAGCCAAGAGCGATTCTCTTTTCA 

R: GAACACTCTGATTTGATAACACTTC 

PvPR2  β,1-3 endoglucanase F: GAAGATGAGCTCAAAGCTGGTAA 

R: CAAGGATTGGCCAAAAGGTA 

PvPR3  Chitinase class I F:   ATTGTTGTGCCAATCCCTTT 

R: CACCGCCATACAGTTCAAAA 

PvPAL Phenylalanine ammonia-

lyase 

F: GACACACAAGTTGAAGCACCA 

R: TGCAGCTTCTTAGCATCCTTC 

PvGST Glutatione S-transferase F: AGCTCTTCAAGGACACTGAGCCAA  

R: AAAGGCTGTGGATGCTGCACTAGA 

WRKY33 WRKY transcriptionfactors F: TTTCACAGGACAGGTTCCAGC 

R: CCTTTGACAGAAATGACTGAAGGA 

 

Hastalık gelişimi üzerine bazı biyokontrol ajanlarının engelleyici etkisinin belirlenmesi 

R. solani’nin neden olduğu hastalık gelişiminin engellenmesi ve bitkideki dayanıklılık genlerinin 

uyarılması için aktif madde olarak B. subtilis QST 713 (Serenade, Bayer Crop Science), Trichoderma 

harzianum  (T-22 planter box, Bioglobal) ve Pseudomonas fluorescens  (Cedrixs, Agrobest) içeren ticari 

fungisitler kullanılmıştır. Bu amaçla ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Gina fasulye çeşidi 

kullanılmıştır. Bu kapsamda tohumlar ekimden önce yüzeysel dezenfeksiyon amacıyla % 1’ lik 

sodyumhipoklorit’ de (NaOCl) 2 dakika tutulmuş ve bunu takiben 3 seri steril saf sudan geçirilmiştir. 

Dezenfekte edilen tohumlar daha sonra önerilen dozlarda (B. subtilis QST 713 109 cfu/ml; T. harzianum 

108 spor/ml; Pseudomonas fluorescens 108 cfu/ml) hazırlanan süspansiyonlar içerisinde 4-5 saat 

bekletilmiştir. Biyokontrol ajanı uygulanan ve uygulama yapılmayan tohumlar (kontrol) kurutulduktan 

sonra içerisinde 1:1:1 (v/v/v) oranında toprak-kum-gübre bulunan saksılara ekilmiştir. 

İnokulasyon çalışmalarında ise yukarıda belirtildiği gibi biyokontrol ajanı uygulanan fasulye 

tohumları saksılara koyulduğunda üzerine 100 mg/kg toprak oranında hazırlanan patojen inokulumu 
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yerleştirilerek gerçekleştirilmiştir. Daha sonra üzeri steril torf ile kapatılan saksılar hastalık gelişimi için 

12 saat aydınlık-12 saat karanlık ve 23±2 °C sıcaklık içeren bitki yetiştirme odasında 14 gün süreyle 

inkubasyona bırakılmıştır. Deneme, 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiş ve her saksıda 5 bitki 

bulunmuştur. Hastalık değerlendirmesi ise yukarıda belirtildiği gibi gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca gen ekspresyonu çalışmalarında kullanılmak üzere değerlendirilen bitkilerin 

yapraklarından örnekler alınmış ve örnek havuzları oluşturulmuştur. Bu kapsamda sadece patojen 

uygulanan, sadece biyokontrol ajanı uygulanan,  biyokontrol ajanı+patojen uygulanan ve sağlıklı 

bitkilerden örnekler alınarak sıvı azotta -80 °C’de saklanmış ve RNA izolasyonu çalışmalarında 

kullanılmıştır. Elde edilen RNA’lara yukarıda belirtildiği gibi DNAse ve cDNA sentezi uygulamaları 

yapıldıktan sonra Real Time PCR ile dayanıklılık genleri üzerindeki farklılıklar tespit edilmiştir. Real 

time PCR çalışmaları ve sonuçların değerlendirilmesi ise fasulye çeşitlerinde kullanılan yöntemler ile 

gerçekleştirilmiştir.  

IV. Analiz ve Bulgular 

 

Bazı fasulye çeşitlerinin hastalık etmenine karşı reaksiyonlarının belirlenmesi ve gen 

ifadelerindeki farklılıkların incelenmesi 

Rhizoctonia solani AG-4 grubuna ait izolat ile gerçekleştirilen patojenisite testinde fasulye 

bitkilerinin kök ve hipokotil sistemleri inokulasyondan 14 gün sonra Muyolo vd. (1993)’ün 1-5 skalası 

kullanılarak değerlendirilmiş ve farklı büyüklüklerde kahverengi hafif çökük lezyon gelişimleri 

gözlemlenmiştir (Şekil 3). Patojen inokulasyonu yapılan bitkiler kontrol bitkileri ile kıyaslandığında 

genel bir gelişme geriliği, bitki boyunda kısalma ve deformasyon şeklinde simptomlar tespit edilmiştir 

(Şekil 4). Ayrıca bazı fasulye tohumlarının çimlenemeden öldüğü, kök ve hipokotilin oluşamadığı ve 

tamamen patojen miselleri ile kaplandığı gözlemlenmiştir. Bu belirtiler dikkate alınarak değerlendirilen 

fasulye bitkilerindeki hastalık şiddeti oranları arasında ise istatistiksel olarak önemli farklılıkların 

olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). Fasulye çeşitlerindeki hastalık şiddeti oranı en düşük 2.8 ile Seher 

yıldızı çeşidinde görülür iken en yüksek 4.5 ile Yalova 5 çeşidinde tespit edilmiştir. En dayanıklı olarak 

değerlendirilen Seher yıldızı çeşidini Karabacak (2.9), Sazova (2.9), Sarıkız (2.9) ve Perolar (2.9) 

fasulye çeşitleri takip ederken en hassas olarak sınıflandırılan Yalova 5 çeşidini Java (4.4) ve Magnum 

(4.2) çeşitleri takip etmiştir. 

Test edilen fasulye çeşitleri genel olarak değerlendirildiğinde 5 adet çeşitte (Seher yıldızı, 

Karabacak,  Sazova, Sarıkız,  Perolar) 3 skala değerinin altında hastalık oranının bulunduğu tespit 

edilmiştir. Değerlendirilen 19 fasulye çeşidinde ise 3-4 arasında değişen hastalık indeksi oranlarının 
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bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu kapsamda en hassas olarak değerlendirilen 6 fasulye çeşidinde (Yalova 

5, Magnum, Java, Özayşe, Gina, Selim) skala değeri 4’ün üzerinde hastalık oranları tespit edilmiştir. 

 

Şekil 3. Rhizoctonia solani izolatının farklı fasulye çeşitlerinin kök ve hipokotil kısmında neden olduğu 

hastalık belirtileri 

 

Şekil 3.  Rhizoctonia solani izolatının farklı fasulye çeşitlerinde neden olduğu gelişme 

geriliği belirtileri 
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Tablo 3. Rhizoctonia solani izolatı ile gerçekleştirilen patojenisite testi sonucunda fasulye çeşitlerinde 

tespit edilen hastalık oranları değerleri 

Fasulye çeşidi Fasulye cinsi Hastalık oranı değerleri* 

Zeynebim Taze 3.5±0.23 cdefgh 

Seher yıldızı Taze 2.8±0.6 h 

Karabacak Taze 2.9±0.23 gh 

Fransız Taze 3.5±0.3 cdefgh 

Sazova Taze 2.9±0.41 gh 

Boncuk Taze 3.6±0.2 cdefg 

40 günlük Taze 3.6±0.23 cdefg 

Magnum Taze 4.2±0.2 abc 

Asya Taze 3.8±0.34 abcdef 

Java Taze 4.4±0.11 ab 

Volare Taze 3.4±1.05 defgh 

Sofia Taze 3.7±0 bcdef 

Özayşe Taze 4.1±0.11 abcd 

Yalova 5 Taze 4.5±0.34 a 

Yalova 17 Taze 3.9±0.2 abcde 

Hanımteni Taze 3.3±0.61 efgh 

Miray Taze 3.9±0.61 abcdef 

Gina Taze 4.1±0.6 abcd 

Tavil Taze 3.5±0.3 cdefgh 

Sarıkız Taze 2.9±0.34 gh 

Perolar Taze 2.9±0.46 gh 

Gelincik Taze 3.8±0.11 abcdef 

Nazende Taze 3.9±0.11 abcde 

Mina Taze 3.4±0.52 defgh 

Sırık barbunya Barbunya 3.2±0.2 efgh 

Klas Barbunya 3.8±0.72 abcdef 

Belinay Sırık Barbunya 3.1±0.3 fgh 

Selim Barbunya 4.1±0.57 abcd 

Buse Oturak Barbunya 3.5±0.75 cdefgh 

Sembol Barbunya 3.5±0.41 cdefgh 

*Farklı harfle gösterilen hastalık değerler arsındaki fark istatiksel olarak önemlidir (LSD, P=0.05) 
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Patojenisite testi sonucuna dayanılarak test edilen çeşitlerden Seher yıldızı, Yalova-5, Sazova ve 

Özayşe çeşitleri dayanıklılık genleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi amacıyla yapılacak 

çalışmalarda kullanılmak üzere seçilmiştir. Bu amaçla yukarıda belirtildiği gibi inokule edilen bu 

bitkilerin ilk trifoliate yapraklarından örnekler alınarak RNA izolasyonları gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen RNA miktarları ve saflıkları Nanodrop’ta belirlenmiş ve absorbans değerleri Tablo 4.’de 

verilmiştir. Ayrıca izole edilen RNA’ların bleach jel görüntüsü Şekil 4’ de verilmiştir. Daha sonrasında 

elde edilen cDNA’lar 1:20 oranında seyreltilerek gen ekspresyonu çalışmasında kullanılmıştır. 

Tablo 4. R. solani ile enfekteli bitki dokularından elde edilen RNA miktarları  

Çeşit RNA miktarı (ng/ µL) 260/280 260/230 

Patojen+Seher Yıldızı 1 1129 2.01 2.24 

Patojen+Seher Yıldızı 2 1238 2.01 2.36 

Patojen+Seher Yıldızı 3 1579 2.04 2.32 

Seher Yıldızı KN1 973 2.04 2.29 

Seher Yıldızı KN2 924 2.02 2.33 

Seher Yıldızı KN3 719 1.99 2.05 

Patojen+Özayşe 1 992 1.99 2.07 

Patojen+Özayşe 2 842 2.00 2.31 

Patojen+Özayşe 3 1579 2.04 2.34 

Özayşe KN 1 1053 2.00 2.18 

Özayşe KN 2 554 1.98 2.42 

Özayşe KN 3 882 2.02 2.31 

Sazova KN 1 755 2.02 2.38 

Sazova KN 2 780 2.02 2.30 

Sazova KN 3 678 2.01 2.17 

Patojen+ Sazova 1 2375 2.08 2.26 

Patojen+ Sazova 2 2929 2.07 2.28 

Patojen+ Sazova 3 849 2.03 2.32 

Yalova-5 KN 1 1342 2.03 2.18 

Yalova-5 KN 2 708 1.96 2.10 

Yalova-5 KN 3 687 1.96 2.02 

Patojen+ Yalova-5 1 1470 2.03 2.22 

Patojen+ Yalova-5 2 1170 2.04 1.92 

Patojen+ Yalova-5 3 834 1.99 2.14 
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Şekil 4. İzole edilen RNA’larınnın bleach agaroz jel görüntüsü (M: marker 100 bp ladder) 

Çalışma kapsamında actin geni housekeeping gen olarak kullanılmış ve fasulyede dayanıklılık ile 

ilişkili PR1, PR2, PR3,PAL, GST ve WRYK gen ekspresyonlarındaki farklılıklar incelenmiştir. Bu 

genler ile elde edilen melting curve analizleri ve erime sıcaklıkları şekilde belirtilmiştir (Şekil 5). Bu 

kapsamda tüm primerler tek bir spesifik ürününün (PvPR1 170 bp, PvPR2 80 bp, PvPR3 87 bp, PvPAL 

102 bp, PvGST 144 bp, WRKY33 162 bp ) çoğalmasını sağlamıştır. 

 
Actin gen ekspresyonuna ait melting curve analizi (Erime sıcaklığı 82.75°C)

 
PR1 gen ekspresyonuna ait melting curve analizi (Erime sıcaklığı 81.76°C) 

Şekil 5. Farklı fasulye çeşitlerindeki dayanıklılık ile ilişkili gen eskpresyonlarına ait melting curve 

analizi 

M 
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PR2 gen ekspresyonuna ait melting curve analizi (Erime sıcaklığı 81.6°C) 

 
PR3 gen ekspresyonuna ait melting curve analizi (Erime sıcaklığı 77.3°C) 

 
PAL gen ekspresyonuna ait melting curve analizi (Erime sıcaklığı 83.46°C) 

Şekil 5. (Devam) Farklı fasulye çeşitlerindeki dayanıklılık ile ilişkili gen eskpresyonlarına ait melting 

curve analizi 
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GST gen ekspresyonuna ait melting curve analizi (Erime sıcaklığı 83.03°C) 

 
WRYK gen ekspresyonuna ait melting curve analizi (Erime sıcaklığı 83.39°C) 

Şekil 5. (Devam) Farklı fasulye çeşitlerindeki dayanıklılık ile ilişkili gen eskpresyonlarına ait melting 

curve analizi 

Çalışma kapsamında farklı dayanıklılık seviyesine sahip bazı fasulye çeşitlerindeki (Sazova, 

Seher Yıldızı ve Yalova-5, Özayşe) hastalığa karşı dayanıklılık ile ilişkili gen ekspresyonlarındaki 

farklılıklar housekeeping gen olarak kullanılan actin geni ile normalizasyon yapılarak belirlenmiştir 

(Şekil 6). Genel olarak değerlendirildiğinde β-1-3 endoglucanase enzim aktivitesinde rol oynayan PR2 

protein seviyesinin nispeten dayanıklı olan Sazova ve Seher yıldızı çeşitlerinde, hassas olan Yalova-5 

ve Özayşe çeşitlerine göre daha yüksek seviyede eksprese olduğu gözlemlenmiştir. Yine bitkilerde 

patojen enfeksiyonlarına karşı etkin bir rol oynayan PR1 gen ifadesinin hassas çeşit Yalova-5’de 1.33 

kat artışla diğer çeşitlere göre oldukça yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bitkilerde abiyotik ve 

biyotik stres faktörlerine karşı etkin olan WRKY gen transkriptinin ise dayanıklı çeşitlerde 0.03-0.06 

kat artarak oldukça düşük seviyelerde olduğu görülürken, hassas çeşitlerde 0.41-1.28 katlık artışlarla 

belirgin bir fark yarattığı görülmektedir. Patojenisite ile ilişkili test edilen diğer dayanıklılık genlerinden 

PR3, PAL ve GST gen ekspresyonlarında ise dayanıklı ve hassas çeşitler arasında belirgin bir fark 

gözlenmemiştir. 
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Şekil 6. Bazı fasulye çeşitlerinin patojen enfeksiyonuna karşı gen ifadelerinde meydana gelen değişim miktarı. 
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Hastalık gelişimi üzerine bazı biyokontrol ajanlarının engelleyici etkisinin belirlenmesi 

R. solani’in neden olduğu hastalık gelişiminin engellenmesi ve bitkideki dayanıklılık genlerinin 

uyarılması için B. subtilis QST 713 (Serenade, Bayer Crop Science), Trichoderma harzianum  (T-22 

planter box, Bioglobal) ve Pseudomonas fluorescens  (Cedrixs, Agrobest) uygulamalarının etkisi in vivo 

koşullarda araştırılmıştır. Bu kapsamda yüzeysel olarak dezenfekte edilen fasulye tohumları önerilen 

dozlarda (B. subtilis QST 713 3 ml/ kg tohum; T. harzianum 7.5 g/ kg tohum; P. fluorescens 5 ml g/ kg 

tohum) hazırlanan süspansiyon içerisinde bekletilmiş ve sonrasında 12 saat süreyle kurumaya 

bırakılmıştır. Bu şekilde hazırlanan tohumlar patojenisite çalışmalarında kullanılmıştır. İnokulasyon ve 

değerlendirme çalışmaları yukarıda belirtildiği gibi gerçekleştirilmiştir. Biyokontrol ajanlarının 

uygulanması sonucunda fasulye bitkilerindeki hastalık indeks oranları arasında istatiksel olarak (P<0.5) 

önemli farklılıkların bulunduğu gözlemlenmiştir (Şekil 7).  

  
Şekil 7. Farklı biyokontrol ajanlarının R. solani’nin neden olduğu hastalık gelişimi üzerine etkileri. 

(Aynı harfi alan hastalık indeks ortalamaları arasındaki fark istatiksel (P<0.5) olarak önemli değildir) 

Kontrol olarak kullanılan Gina fasulye çeşidi hastalığa karşı yüksek derecede hassas olup hastalık 

indeksi 4.03±0.23 olarak tespit edilmiştir. B. subtilis QST 713 ve P. fluorescens uygulamalarının 

hastalık gelişimi üzerinde benzer derecelerde etkili olduğu görülmüş olup hastalık indeks değerleri 

sırasıyla 3.37±0.18 ve 2.79±0.29 olarak bulunmuştur. Değerlendirilen biyokontrol ajanları arasında en 

yüksek etki T. harzianum ile sağlanmış olup hastalık indeksi 2.28±0.24 olarak tespit edilmiştir (Şekil 

7). Biyokontrol ajanlarının bitki gelişimleri üzerine etkisi incelendiğinde ise sadece aktivatör uygulanan 

bitkilerde bitki boyunun sağlıklı kontrol ile benzer olduğu ve hatta B. subtilis QST 713 uygulamasının 

bitki gelişimini teşvik ettiği görülmüştür. Bununla birlikte patojen+B. subtilis QST 713 ve patojen+P. 

fluorescens uygulanan bitkilerde bitki gelişim geriliği görülürken, patojen+ T. harzianum 
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uygulananlarda nekroz oluşumunun azaldığı ve bitki gelişiminin normale yakın olduğu gözlenmiştir. 

(Şekil 8; Şekil 9).    

 

Şekil 8. Farklı biyokontrol ajanlarının tek başına ve R. solani ile uygulanması sonucu bitki gelişimi 

üzerine etkileri (SER; R. solani+B.subtilis QST713, SER KN; sadece B.subtilis QST713, CED; 

R. solani+P. fluorescens, CED KN; sadece P. fluorescens, T22; R. solani+T. harzianum, T22 

KN; sadece T. harzianum, PAT Kontrol; Patojen Kontrol, SAĞ Kontrol; Sağlıklı Kontrol) (Aynı 

harfi alan bitki boyu ortalamaları arasındaki fark istatiksel (P<0.5) olarak önemli değildir)  

 

Şekil 9. Cedriks; R. solani+P. fluorescens (a), Serenade; R. solani+B.subtilis QST713 (b), T22; R. 

solani+T. harzianum (c) uygulanan tohumlarda bitki gelişimleri 
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Patojenisite sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte tüm uygulama yapılan bitkilerin 

yapraklarından örnekler alınarak dayanıklılık ile ilişkili PR1, PR2, PR3, PAL, GST ve WRKY 

genlerinin transkript seviyelerindeki değişimler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda uygulamaların 

kendi içerisinde ve arasında gen ifadelerinde önemli farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 

kapsamda sadece B. subtilis QST713 uygulaması yapılan bitkilerde, PR1 gen ifadesinin  8.22 kat artış 

göstererek, kontrol ve R. solani+B.subtilis QST713 uygulanan bitkilerdeki gen ifadesinden oldukça 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde PR2, PR3, PAL ve WRKY genlerinin de transkript 

düzeylerinin sadece B. subtilis QST713 uygulanan bitkilerde diğer uygulamalara göre önemli bir fark 

yaratarak daha yüksek artış oranına sahip olduğu görülmüştür. Glutatione S-transferase (GST) gen 

ifadesinde ise diğer genlerin aksine sadece B. subtilis QST713 uygulaması yapılan bitkilerde 2.24 katlık 

artış ile kontrolden daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. R. solani+B. subtilis QST713 

uygulanan bitkilerdeki gen ifadeleri incelendiğinde ise belli miktarlarda artış görülmesine rağmen PR1, 

PR3, GST ve WRKY genlerinin sadece B. subtilis QST713 uygulananlardan ve kontrol grubundan daha 

düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte PR2 ve PAL gen transkripti kontrol ile benzer 

seviyedeyken, sadece B. subtilis QST713 uygulamasından daha düşük ekspresyon sergilemiştir (Şekil 

10).  

 

Şekil 10. Serenade uygulamasının PR1, PR2, PR3, PAL, GST ve WRKY gen ifadelerindeki değişim 

grafiği (Serenade KN; sadece B. subtilis QST713, Serenade; R. solani+B. subtilis QST713) 

(Aynı harfi alan gen ekspresyon seviyesi ortalamaları arasındaki fark istatiksel (P<0.5) olarak 

önemli değildir)  

 

Cedriks uygulamalarının R. solani’ye karşı dayanıklılıkta rol oynayan gen ifadelerine etkisi 

incelendiğinde ise PR1, PR2 ve PR3 genlerinde uygulamalar arasında istatistiksel olarak bir fark 
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olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 11). Uygulamalar arasında PR1 gen ifadesi 1.06 ile 3.00 kat, PR2 0.72-

1.49 kat ve PR3 geni 0.62 ile 1.05 aralığında artışlar göstermiştir. Savunma ile ilişkili bileşiklerin 

sentezinde rol oynayan PAL gen ifadesinin ise R. solani+P. fluorescens uygulaması neticesinde 2.02 

kat artış gösterdiği ve diğer uygulamalardan daha yüksek ekspresyon artışı ile farklı olduğu görülmüştür. 

Bitkilerde H2O2 birikiminde etkili bir gen olan Glutathione S-transferase (GST) gen transkriptinin ise 

uygulamalar arasında oldukça farklı olduğu ve R. solani+P. fluorescens uygulanan bitkilerde 0.27 kat 

artış ile en düşük seviyede artış gösterdiği belirlenmiştir. Dayanıklılıkta etkin bir rol oynayan WRKY 

gen ifadesinde ise kontrol ve sadece P. fluorescens uygulanan bitkilerde sırasıyla 3.63 ve 3.4 kat artış 

olduğu gözlenmiş ve aralarında bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte R. solani+P. 

fluorescens uygulanan bitkilerdeki WRKY gen ifadesi bu iki uygulamadan farklı olarak 0.25 kat ile çok 

daha düşük seviyede artışa neden olmuştur.   

 

Şekil 11. Cedriks uygulamasının PR1, PR2, PR3, PAL, GST ve WRKY gen ifadelerindeki değişim 

grafiği (Cedriks KN; sadece P. fluorescens, Cedriks; R. solani+P. fluorescens) (Aynı harfi 

alan gen ekspresyon seviyesi ortalamaları arasındaki fark istatiksel (P<0.5) olarak önemli 

değildir)  

 

T22 uygulamalarının dayanıklılık gen seviyelerine etkisi incelendiğinde ise uygulamaların 

tamamında gen ifadelerinin arttığı görülmüştür (Şekil 12). Bununla birlikte PR1 ve WRKY gen 

ifadelerinin uygulamalar arasında bir fark oluşturmadığı ve PR1 geninin 1.57 ile 3.00 kat aralığında, 

WRKY geninin ise 2.21-3.63 kat artış gösterdiği belirlenmiştir. Bitkilerde hastalıklara karşı 

dayanıklılıkla ilişkili β-1-3 endoglucanase enzim aktivitesinde rol oynayan PR2 gen ifadesi ise sadece 

T. harzianum uygulanan ve R. solani+T. harzianum uygulanan bitkilerde daha yüksek kat artışına neden 
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olmuş ve kontrol grubundan ayrı yer almıştır. Benzer şekilde PR3 gen ifadesi de uygulama yapılan 

bitkilerde kontrolden daha fazla artış göstermiştir. PAL geninin transkript değişimi ise 3.64 katlık bir 

artışla sadece T. harzianum uygulanan bitkilerde en yüksek seviyeye ulaşırken, bunu sırasıyla R. 

solani+T. harzianum uygulanan bitkiler ve kontrol grubu izlemiştir. GST gen ifadesinde ise diğer 

genlerin aksine uygulama yapılan bitkilerde kontrolden daha düşük seviyede ekspresyon artışı 

gözlenmiş ve uygulamalar arasında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.   

 

Şekil 12. T22 uygulamasının PR1, PR2, PR3, PAL, GST ve WRKY gen ifadelerindeki değişim grafiği 

(T22 KN; sadece T. harzianum, T22; R. solani+T. harzianum) (Aynı harfi alan gen ekspresyon 

seviyesi ortalamaları arasındaki fark istatiksel (P<0.5) olarak önemli değildir)  

 

Tüm uygulamalar arasında dayanıklılık gen ifadelerindeki değişimler incelendiğinde ise PR1 gen 

transkriptinin sadece B. subtilis QST713 uygulanan bitkilerde en yüksek seviyede bir artışa neden 

olduğu görülmüştür (Şekil 13). Bunu 3.00 katlık bir artışla kontrol grubu izlerken, diğer uygulamalar 

arasında R. solani+B. subtilis QST713 haricinde PR1 gen ifadesindeki değişiminin oldukça benzer 

olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda R. solani+B. subtilis QST713 uygulanan bitkilerde bu gen 

ifadesinde 0.57 kat artış oranıyla en düşük seviye tespit edilmiştir. Uygulamalar arasında PR2 gen 

ifadesindeki değişimler incelendiğinde ise T22 uygulamalarında ve sadece B. subtilis QST713 

uygulanan bitkilerde 2.9 ile 3.5 aralığındaki artış oranları ile en yüksek seviye olduğu gözlenmiştir. 

Cedriks uygulanan bitkilerde ise diğer uygulamalara göre bu genin daha düşük düzeyde eksprese olduğu 

belirlenmiştir. PR3 gen ifadesi ise diğer dayanıklılık genlerine kıyasla daha düşük seviyede eksprese 

olmakla birlikte T22 uygulamalarında 1.38-1.8 kat artış oranları ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır.  
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Benzer şekilde PAL gen ifadesinde de en yüksek artışın T22 uygulamalarında olduğu gözlenmiştir. Bu 

kapsamda sadece T. harzianum uygulanan bitkilerde 3.64 kat,  R. solani+T. harzianum uygulanan 

bitkilerde ise 2.32 kat artış olduğu tespit edilmiştir. GST gen ifadesi incelendiğinde, diğer genlerin 

aksine tüm uygulamalarda bu genin kontrolden daha düşük seviyede eksprese olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte T22 uygulanan bitkilerde 1.53 ve 2.01 kat artarak diğer uygulamalara kıyasla daha 

fazla artış olduğu tespit edilmiştir. WRKY gen ifadesinde ise sadece Serenade uygulanan bitkilerde 8.29 

kat artış gözlenmiş ve diğer uygulamalara göre oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Sadece Cedriks 

uygulanan, T22+R.solani uygulanan ve kontrol grubundaki bitkilerde ise bu gen ifadesindeki artışın 

oldukça benzer olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte en düşük artış miktarının Cedriks+R.solani 

uygulanan bitkilerde olduğu belirlenmiştir. Patojen+biyokontrol ajanı uygulamalarının dayanıklılık 

genlerine etkisi genel olarak değerlendirildiğinde T22+R.solani uygulamasının tüm gen ifadelerinde 

diğer uygulamalara kıyasla daha yüksek seviyede ekspresyon artışına neden olduğu tespit edilmiştir.  

 

Şekil 13. Tüm uygulamaların PR1, PR2, PR3, PAL, GST ve WRKY gen ifadelerindeki değişim 

grafiği.  

 

V. Sonuç ve Öneriler  

Fasulye üretim alanlarında yaygın olarak görülen hastalıklardan birisi Rhizoctonia solani Kühn 

(eşeyli dönemi: Thanatephorus cucumeris)’in neden olduğu kök çürüklüğü hastalığıdır ve önemli ürün 

kayıplarına neden olmaktadır (Galvez ve ark. 1989; Costa-Coelho ve ark. 2014). Etmenle mücadele 

çalışmalarında kültürel önlemler ve tohum ilaçlaması yapılmakla birlikte bu yöntemlerin tam bir 

koruma sağlamadığı bildirilmiştir (Estévez de Jensen 2000; Conner ve ark. 2014). Bununla birlikte 
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diğer kök patojenlerinde olduğu gibi R. solani için de dayanıklı fasulye çeşitlerinin geliştirilmesi ve 

kullanılması önerilmektedir. Ancak hastalığa karşı ticari olarak dayanıklı çeşit bulunmamakla beraber 

fasulye çeşitlerinin hastalık reaksiyonlarında önemli farklılıklar oluşturduğu bildirilmektedir (Estévez 

de Jensen, 2000; Conner ve ark. 2014). Bu kapsamda dünyada yaygın olarak yetiştirilen fasulye çeşit 

ve genotiplerinin R. solani’ye karşı reaksiyonlarını inceleyen ve olası dayanıklılık kaynaklarını 

araştıran çok sayıda çalışma gerçekleştirilmektedir.  Ülkemiz ise önemli bir fasulye üreticisi olmasına 

rağmen, oldukça yaygın olan bu hastalığa karşı farklı dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Erper ve ark. 2003; Eken ve ark. 2008). Bu 

çalışma kapsamında ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen 30 fasulye çeşidinin etmene karşı 

reaksiyonlarında önemli farklılıklar olduğu ve 5 çeşidin (Seher yıldızı, Karabacak, Sazova, Sarıkız, 

Perolar) dayanıklı reaksiyon gösterdiği tespit edilmiştir. Erper ve ark. (2003) Rhizoctonia solani AG 2-

2 izolatına karşı 10 fasulye çeşidinin reaksiyonunu laboratuvar ve sera koşullarında değerlendirdikleri 

çalışmada ele alınan hiçbir çeşidin hastalığa karşı dayanıklı reaksiyon sergilemediğini bildirmiştir. Bu 

nedenle etmene karşı farklı dayanıklılık kaynaklarına sahip fasulye çeşitlerinin belirlenerek ıslah 

çalışmalarının yönlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Konukçu patojen interaksiyonu esnasında bitkide hastalık gelişimini önlemek amacıyla 

dayanıklılık ile ilişkili bazı genler uyarılmakta ve patojene karşı direnç oluşmaktadır. Bu korunma, 

bitkinin kendisini daha etkili savunmasını sağlayan metabolik değişimler ile savunma 

mekanizmalarının uyarılmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda bitkide dayanıklılığı sağlayan 

biyokimyasal, sitolojik ve moleküler değişimler meydana gelmekte ve bu olaylarla ilişkili gen 

ekspresyonlarında önemli farklılıklar gözlenmektedir. Fasulyede yapılan bitki patojen interaksiyonu 

çalışmalarında patojen enfeksiyonları esnasında birçok farklı genin rol oynadığı ve bunların 

transkripsiyonlarında önemli farklılıkların bulunduğu farklı araştırıcılar tarafından tespit edilmiştir 

(Borges ve ark. 2012; Padder ve ark. 2016; Vasconcellos ve ark. 2016; Fontenelle 2017; Todd ve ark. 

2017). Bu çalışma kapsamında da R. solani izolatına karşı dayanıklı (Seher yıldızı, Sazova) ve hassas 

(Yalova-5, Özayşe) reaksiyon gösteren bazı fasulye çeşitlerinde dayanıklılığın uyarılmasında rol 

oynayan gen ekspresyonlarındaki farklılıklar Real time PCR yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar fasulyede savunmayla ilişkili olan gen ifadelerinde (PR1, PR2, PR3, PAL, GST ve WRKY) 

istatiksel olarak farklılıkların bulunduğunu göstermiştir. Savunmayla ilişkili PR proteinlerinden PR2 

geninin dayanıklı çeşitlerde hassas çeşitlere kıyasla daha fazla eksprese olduğu gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte PR1 gen transkriptinin sadece hassas çeşit Yalova-5’de daha fazla artışa sebep olurken, 

PR3 gen ifadelerinde çeşitler arasında bir fark oluşmadığı tespit edilmiştir.  Benzer şekilde Motallebi 

vd. (2017) hassas ve tolerant buğday çeşitlerinde Fusarium culmorum’un neden olduğu kök ve kök 

boğazı çürüklüğüne karşı farklı uygulamaların bitkideki dayanıklılık genlerine etkisini incelemiş ve her 
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iki çeşitte de PAL, LOX, CYP709C1, PR3, PR4 ve PR9 gen ifadelerinde önemli farklılıklar meydana 

geldiğini bildirmiştir. Diğer bir çalışmada Borges ve ark. (2012) fasulye genotipi olan SEL 1308 ile 

avirulent C. lindemuthianum 73 ırkı arasında interaksiyon sonucu meydana gelen değişimleri 

inokulasyondan 24, 48, 72, 96 saat sonra incelemiş ve PR proteinlerini kodlayan genlerin patojen 

inokulasyonu sonrasında farklı düzeylerde eksprese olduğunu ve ekspresyon seviyelerinin doku ve 

zamana göre değiştiğini belirtmiştir. Araştırıcılar, incelenen PR proteinleri arasında PR1 ve PR2 

genlerinin ekspresyon seviyelerinin önemli ölçüde arttığını bildirmiştir. Fasulye-S. sclerotiorum 

arasındaki savunma ile ilişkili genlerdeki değişimi inceleyen Oliveira ve ark. (2015), PR1 ve PR2 

genlerinin enfeksiyon zamanına bağlı olarak artış gösterdiğini ve 72. saatte en yüksek ekspresyon 

seviyesine ulaştığını belirtmiştir. Benzer şekilde PR3 geninin sadece enfeksiyonun başlangıcında (6 ve 

12. saatlerde) eksprese olduğu daha sonra tespit edilemediğini bildirmişlerdir.   

Fitoaleksinlerin biyosentezinde rol oynayan PAL gen aktivasyonunun ise dayanıklı çeşit Seher 

yıldızında daha düşük seviyede kat artışına neden olurken, diğer çeşitler arasında bir fark oluşturmadığı 

gözlenmiştir. Bizim çalışmamızdan farklı olarak Motallebi vd. (2017) buğdayda Fusarium culmorum’a 

karşı MeJA uygulaması sonrasında PAL gen ifadesinin hassas çeşitlerde daha yüksek oranda eksprese 

olduğunu bildirmiştir. GST gen ifadesinde ise dayanıklı çeşitlerin kendi içerisinde oldukça yakın 

değerlere sahip olduğu görülürken, hassas çeşitler arasında farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Bununla 

birlikte hassas çeşit Özayşe’de diğer tüm çeşitlerden farklı olarak bu genin daha düşük seviyede artış 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bizim elde ettiğimiz sonuçlara karşın Mayo ve ark. (2016) yaptıkları 

çalışmada, fasulyede Trichoderma velutinum ve Rhizoctonia solani varlığında bitkideki GST geninin 

her iki etmenin hem tek başına bulunması durumunda hem de bir arada olduklarında önemli düzeyde 

azaldığını bildirmiştir. Bitkilerde patojen enfeksiyonlarına karşı etkin rol oynayan WRKY gen 

ifadesinde ise dayanıklı ve hassas çeşitler arasında önemli düzeyde bir fark oluştuğu gözlenmiştir. Bu 

kapsamda WRKY geninin dayanıklı çeşitlerde çok düşük düzeyde olduğu görülürken, hassas çeşitlerde 

belirgin bir artışa neden olduğu tespit edilmiştir.  Cheng ve ark. (2016), çeltikte Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae enfeksiyonuna karşı WRKY gen ailesine ait WRKY22 ve WRKY25 gen transkriptlerinin 

artış gösterdiğini ancak WRKY1 geninde bir değişim gözlenmediğini bildirmiştir. Mayo ve ark. (2016) 

ise bitkide sadece Trichoderma velutinum bulunduğunda WRKY33 gen ifadesinin arttığını belirtmiştir.   

Biyokontrol ajanlarının R. solani enfeksiyonuna karşı etkisini in vivo koşullarda araştırmamız 

sonucunda kullanılan ajanların hastalık gelişimini engellemede farklı seviyelerde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Bu kapsamda B. subtilis QST 713 uygulaması kontrole daha yakın bir etki göstermiş ve diğer 

uygulamalara göre daha az etkili olmuştur. Bununla birlikte T. harzianum uygulaması hastalık 

gelişiminin önlemede en yüksek etkiyi gösteren uygulama olmuş ve hastalık indeksi 2.28 olarak tespit 

edilmiştir. Biyokontrol ajanlarının tek başına uygulamalarının bitkideki dayanıklılık genlerine etkisi 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

incelendiğinde ise test edilen bazı genlerin ekspresyon seviyelerinde değişimlere neden olduğu 

gözlenmiştir.  B. subtilis QST 713 uygulanan bitkilerde genellikle kontrolden daha yüksek gen artışları 

meydana gelirken, P. fluorescens uygulamalarında kontrole yakın değerler elde edilmiştir. Benzer 

şekilde Arseneault ve ark. (2014) patates bitkisinde Pseudomanas spp.’nin tek başına uygulanmasının 

etilen ve jasmonik asit pathwayleri ile ilişkili genlerden PAL, PIN2 ve ERF3’ün, salisilik asit ile ilişkili 

pathwaylerden ChtA, PR1b ve PR2 gen ifadelerinin kontrol bitkileri ile benzer olduğunu bildirmiştir. 

Lahlali ve ark. (2013) ise lahanada Plasmopora brassicae enfeksiyonuna karşı B. subtilis QST713 

uygulanan bitkilerde PAL gen transkriptinin artarken, PR1, PR2 ve PR5 gen ifadelerinde herhangi bir 

değişim gözlenmediğini belirtmiştir. Çalışmamızda sadece T. harzianum uygulanan bitkilerde ise test 

edilen gen ifadelerinin birçoğunun kontrole göre değişken olduğu görülürken WRKY geninin fark 

oluşturmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların aksine Mayo ve ark. (2016) fasulyede T. 

velutinum’un tek başına bulunması durumunda WRKY33 gen ifadesinin artış gösterdiğini bildirmiştir.  

Biyokontrol ajanlarının R. solani ile birlikte uygulanmasının bitkideki savunma ile ilişkili genlere 

etkisi incelendiğinde ise uygulamaların kendi içerisinde ve arasında önemli farklılıklar oluşturduğu 

tespit edilmiştir. B. subtilis QST713+R. solani uygulanan bitkilerde kontrole kıyasla PR2 ve PAL gen 

ifadelerinin benzer olduğu görülürken, PR1, PR3, GST ve WRKY gen ifadelerinin kontrole göre daha 

düşük seviyede eksprese olduğu gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Lahlali ve ark. (2013) lahanada 

Plasmopora brassicae enfeksiyonuna karşı B. subtilis QST713 uygulanan bitkilerde PR2 gen ifadesinde 

bir değişim olmadığını fakat PAL gen transkriptinin artış gösterdiğini bildirmiştir. Domateste Erwinia 

carotovora sub sp. carotovora’ya karşı B. subtilis QST713’nin etkisini araştıran Chandrasekaran ve 

Chun (2016) ise patojenle birlikte yapılan uygulamalarda PAL ve β-1,3-glucanase gen ifadelerinde 

kontrolden daha yüksek ekpsresyon artışına neden olduğunu belirtmiştir. 

 R. solani+P. fluorescens uygulanan bitkilerde ise hastalık şiddetinin %31 oranında azaldığı, 

bununla birlikte bitkide savunmayla ilişkili genlerden PR1, PR2, PR3’ün transkript seviyesinin kontrol 

ile benzer, GST ve WRKY gen transkriptlerinin ise kontrolden daha düşük artış gösterdiği 

belirlenmiştir. İncelenen genler arasında sadece PAL ifadesinin kontrole göre daha yüksek düzeyde 

eksprese olduğu tespit edilmiştir.  Benzer şekilde Daval ve ark. (2011) buğday köklerinde 

Gaeumannomyces graminis var. tritici enfeksiyonuna karşı Pseudomonas fluorescens Pf29Arp ajanı 

uygulamış ve köklerde lezyon gelişiminin azaldığını, hastalık şiddetinin %35 oranında düştüğünü 

bildirmiştir. Ayrıca araştırıcılar, bizim çalışmamızdan farklı olarak GST gen ifadesinin enfeksiyonun 

başlangıcında (4.gün) kontrol ile aynı olmasına rağmen ilerleyen süreçte kontrolden daha fazla artış 

gösterdiğini belirtmiştir. Gruau ve ark. (2015) ise bağda Botrytis cinerea’ya karşı uygulanan 

Pseudomonas fluorescens PTA-CT2’in lokal ve sistemik dayanıklılıkta rol alan moleküler ve 

biyokimyasal faktörlere etkilerini araştırdıkları çalışmada, hipersensitive reaksiyonu kapsayan savunma 
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ile ilişkili genlerin büyük çoğunluğunun (PR2, PR3, PR5, PAL, ERF1, HSR, NAC1, STS, LOX9, 

JAZ9) ekpsresyon seviyelerinde azalış meydana geldiğini bildirmiştir. Bununla birlikte PR1 gen 

ifadesinin değişmezken, GST gen transkriptinin artış gösterdiği belirtilmiştir. Nihayetinde araştırıcılar, 

bakteri uygulanan bitkilerde patojen kolonizasyonunun engellenmesinde, hipersensitive reaksiyondaki 

ikincil metabolizma pathwaylerinin aktivasyonunda rol alan bu gen transkriptlerindeki azalışın sorumlu 

olabileceğini ifade etmiştir.  

T. harzianum+R. solani uygulanan bitkilerde ise hastalık gelişiminin en yüksek düzeyde 

engellendiği ve savunma ile ilişkili genlerden PR2, PR3 ve PAL gen transkritlerinin kontrolden daha 

fazla artış gösterdiği gözlenmiştir. Benzer şekilde fasulyede R. solani’nin neden olduğu kök 

çürüklüğünün kontrol edilmesinde biyokontrol ajanı olarak Trichoderma harzianum’un etkisini qPCR 

yöntemiyle araştıran Mayo ve ark. (2015) bu biyokontrol etmeninin bitki savunma reaksiyonlarıyla 

ilişkili olan CH5b, CH1, PR1, PR2, PR3, PR4, ve PAL genlerinin ekspresyonlarının uyarılmasında 

oldukça etkili olduğunu belirtmiştir. Patateste kök çürüklüğüne neden olan R. solani’ye karşı T. 

harzianum uygulanan bitkilerde dayanıklılık genlerinde meydana gelen değişimleri inceleyen Gallou 

ve ark. (2009) ise, PR1, PR2, PAL ve GST gen ifadelerinin 72. saatte, LOX geninin ise enfeksiyonun 

başlangıcında (24.saatte) en yüksek artış oranına ulaştığını bildirmiştir. Yapılan çalışma PR2 ve PAL 

gen ifadelerinin artışı yönüyle tespit ettiğimiz sonuçlar ile uyumlu iken PR1 ve GST genlerinde 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Trichoderma spp.‘nin jasmonik asit, etilen ve salisilik asit 

pathwaylerinde rol alan ikincil metabolitlerin sentezlenmesinde, patojenisiteyle ilişkili genlerin, 

fitoaleksinlerin üretiminde tetikleyici rol oynadığı çok sayıda araştırıcı tarafından bildirilmiştir (Elad 

ve ark. 2000; Gallou ve ark. 2009). 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde fasulyede kök çürüklüğüne 

neden olan R. solani’ye karşı kullanılan biyokontrol ajanlarından T. harzianum ve P. fluorescens 

uygulamalarının hastalıkla mücadelede oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.  

Ayrıca çalışmada kullanılan tüm ajanların dayanıklılık gen ifadelerinin uyarılması üzerinde oldukça 

etkili olduğu görülmüştür. Dayanıklılık gen ifadelerindeki değişimler bu ajanların farklı hastalık 

etmenlerine karşı da fasulye bitkisinde kullanılabilme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca patojene karşı farklı reaksiyon gösteren fasulye çeşitlerindeki dayanıklılık gen ifadelerindeki 

değişimlerde de farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu kapsamda dayanıklı çeşitlerde dayanıklılık ile 

ilişkili diğer genlerin transkriptlerini kontrol eden mekanizmaların araştırılmasının ıslah çalışmalarına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçların geniş spektrumlu olarak hem bu 

hastalığa hem de diğer patojenlere karşı alternatif bir mücadele yöntemi sağlaması açısından oldukça 

yararlı olduğu düşünülmektedir. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00E5zCjaPFPA2tc-6sQYxsd5WT_3w:1610212190283&q=P.+fluorescens&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjLiPXsq4_uAhUElIsKHb3sDGYQkeECKAB6BAgaEDU
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VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar -- 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler -- 

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları -- 
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