
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

778

ile gerçekleştirilmiştir. Yapraklar tamponda homojenize edilerek 13.000 rpm’de 4 °C’de 15dk. 
santrifüj edilmiştir. Homojenatın üst fazından Bradford yöntemine göre total protein içerikleri 
hesaplanmıştır. 

Bulgular: Yapılan denemeler sonucunda Auxi Gro ve Crop Set uygulanan C. annuum var. 
longum türünde 24 saat, 48 saat ve 72 saat sonunda örneklerin protein miktarlarındaki değişimler 
karşılaştırılmıştır. In vitro ortamda yetiştirilen bitkilerin Auxi Gro ve Crop Set preparatlarının 
önerilen doz, önerilenin iki katı doz ve önerilenin dört katı dozlarında uygulamasından 24 saat 
sonra kontrol grubuna oranla in vivo yetiştirilen fidelere nazaran 2 kat fazla protein içeriğine sahip 
oldukları görülmüş, Auxi Gro ve Crop Set preparatlarının önerilen doz, önerilenin iki katı doz ve 
önerilenin dört katı dozlarında uygulanmasından 48 saat ve 72 saat sonra ise in vitro ve in vivo 
yetiştirilen bitkilerin yaprak analizleri sonucunda total protein miktarlarının birbirine yakın olduğu 
saptanmıştır. 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre in vitro yetiştirilen bitkilerde aktivatör etkinliğinin 24 saat 
sonunda en yüksek düzeye ulaştığı saptanmıştır. Her iki aktivatör in vitro yetiştirilen bitkilerde in 
vivo yetiştirilenlere oranla daha iyi etki göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre biber fidelerinin in 
vitro koşullara farklı metabolik yollara yöneldikleri ve savunma sistemlerini daha hızlı ve etkili bir 
şekilde uyarabildikleri saptanmıştır. 
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Amaç: Bu çalışmada farklı coğrafik bölgelerden toplanan ruminant hayvan dışkı örneklerinden 
anaerobik fungusların izolasyonu ve izolasyonu yapılan funguslardan Neocallimastix, Piromyces, 
Orpinomyces ve Caecomyces cinslerinin saflaştırma işleminin yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Anaerobik fungusların izolasyonu Theodoroy ve ark (1993)’nın seyreltme 
yöntemine göre gerçekleştirilmiş, saflaştırılması ise temeli Hungate (1969) metoduna dayanan 
Joblin (1981) in Roll tüp metoduna göre yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Neocallimastix, Piromyces, Orpinomyces ve Caecomyces cinslerinin selülaz 
enzim aktivitesi için optimum pH ve sıcaklık değerinin 6 ve 45-50°C olduğu belirlenmiştir. Aynı 
örneklerle ksilenaz aktivitesi için pH değerlerinin 6-7, 5-7, 6-7 ve 5-7; optimum sıcaklık değerinin 
tüm cinsler için aynı olmak üzere 45-50°C olduğu saptanmıştır. Her 4 cins fungusun hücresel enzim 
aktivitelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 


