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besiyerinden 10 gün boyunca inkübe edildikten sonra santrifüj edildi ve süpernatant etil asetat ile 
ekstraksiyon yapıldıktan sonra evaporatörde fazla sıvı uzaklaştırıldı.

Bulgular: Çeşitli konsantrasyonlarda Cypermethrin (100-200 mg/L) bulunan minimal besiyerinde 
üreyebilen 6 strain elde edildi. Elde edilen bu izolatlar arasında Pseudomonas putida Cy1, 
Pseudomonas fluorescens Cy2, Acitenobacter calcoaceticus Cy3, Bacillus megaterium Cy4, 
Pseudomonas aeruginosa Cy5 ve Pseudomonas huttiensis Cy6 bulunmuştur. Seçilen bu izolatların 
MIS ve BIOLOG ile tür teşhisleri yapılmıştır. Elde edilen izolatların arasında çok sayıda 
Pseudomonas cinsine ait bakterilerin bulunması, bu pestisitin Pseudomonas cinsi üyelerince 
daha kolay parçalanabildiğini ve bu bakterilerin Cyprmethrin’e karşı daha dirençli olduğunu 
göstermektedir. Etkili olan bakteriler arasından bu çalışma için Pseudomonas aeruginosa Cy5 
straini en etkili organizma olarak bulundu. Biyodegredasyonun varlığı önce TLC ile daha sonra 
GC-MS cihazı ile yapılan ölçümlerle belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada bir piretroid insektisit olan Cypermethrin’in 10 gün inkübasyon 
sonunda minimal pestisitli besiyeri ortamında parçalandığı TLC ve GC-MS cihazı ile tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Biyodegredasyon, Cypermethrin

Teşekkür: Bakterilerin tanılanmasında yardımcı olan Doç. Dr. Recep KOTAN’a ve GC-MS 
sonuçlarının yorumlanmasında yardımcı olan Prof. Dr. Hamdullah KILIÇ’a teşekkür ederiz. Bu 
çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir ( Proje 
No: 2009/236).
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Amaç: İnsanlar yıllardır bitki hastalıkları ile savaşım için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. 
Son dönemde ekosisteme zararı olmayan bitki aktivatörleri ile savunma sistemlerinin uyarılması 
popüler hale gelmiştir. Capsicum annuum türü, ekonomik önemi olan bir bitki türüdür. Bu türden 
elde edilen alkoloidlerden kapsaidol, kapsaisin türevleri pek çok hastalıkta ilaç hammaddesi 
olarak kullanılmaktadır. In vitro ve in vivo yetiştirilen C. annuum fidelerinin bitki aktivatörü 
uygulamalarına zamana bağlı olarak vermiş oldukları cevaplar protein düzeyinde karşılaştırılmıştır. 
Fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı duyarlı olan biber fidelerinin savunma mekanizmasının in 
vitro ve in vivo yetiştiricilikte savunma sistemi üzerine etkileri belirlenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Deneme materyali olarak C. annuum var. longum türüne ait sertifikalı 
tohumlar kullanılmıştır. In vivo uygulamalarda sekiz haftalık fidelerin yapraklarına Auxi Gro 
0.4g/L, 0.8g/L, 1.6g/L dozlarında, Crop Set isimli bitki aktivatörü ise 0.6ml/L, 1.2ml/L, 2.4ml/L 
dozlarında spreyleme yolu ile püskürtülmüştür. Aynı uygulamalar in vitro yetiştirilip steril 
edilmiş toprak içeren viyollere aktarılan sekiz haftalık fidelerin yapraklarına da spraylama yolu 
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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. 

Anahtar Kelimeler: Capsicum annuum L. var longum, Auxi Gro, Crop Set, total protein
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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. 


