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COPRİNUS CİNEREUSUN MAKSİMUM ÇİMLENME SICAKLIĞININ 
SAPTANMASI VE NORMAL SICAKLIKTA GELİŞMİŞ VE YÜKSEK SICAKLIKTA 

GELİŞMİŞ MİSEL VE MEYVELERİN PROTEİN KOMBİNASYONLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI* 

 
Determining The Maximum Germination Temperature of Coprinus cinereus 

and Comparing the Protein Combinations of Mycel and Fruit Bodies which Grows 
up at Normal and Higher Temperatures

1
 

 
Ali Murat KÜLCÜ                                                                       Ömer  ÇOLAK 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Coprinus cinereus sporlarının maksimum çimlenme 
sıcaklığının belirlenmesi; normal ve yüksek sıcaklıkta gelişmiş misel ve 
meyvelerinin protein kombinasyonlarının karşılaştırılması ile sıcaklığa dayanıklılığı 
ifade eden protein yapılarının tespitidir.     

CYM besiyerine ekilmiş olan sporlar, 24 saat içinde 37 
o
C’da 3 defa ayrı 

ayrı çimlendirilmiş ve ortalama çimlenme yüzdeleri hesaplanmıştır. Bu işlemler, 40, 
41, 42, 43, 44 ve 47 

o
C sıcaklıklar için tekrarlanmıştır. Birbirinden farklı ve saf kültür 

halindeki 43 monokaryon misel 43 
o
C ve 46

 o
C sıcaklarda CYM besiyerinde 

geliştirilmiştir. Bu süreç sonunda gelişim hızlarının ölçülmesi ile, yüksek sıcaklığa 
dayanıklı olanlar ve olmayanlar belirlenmiştir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan 2 
farklı monokaryonun kendi aralarında ve yine yüksek sıcaklığa dayanıklı olan ve 
olmayan iki ayrı monokaryonun birbirleriyle eşleştirilmesi ile elde edilmiş olan 
dikaryon misel ve meyvelerinin ayrıca, yüksek sıcaklığa dayanıklı olan ve olmayan 
monokaryon misellerinin protein ekstraktları çıkarılmıştır. Proteinler, SDS-PAGE 
yöntemi ile analiz edilerek moleküler ağırlıklarına göre ayrıştırılmıştır.  

Sporlar yaklaşık olarak 41,2 
o
C’da maksimum çimlenme oranına (% 19,53) 

ulaşmıştır. 38 numaralı hariç, diğer monokaryon misel protein profilleri birbirine 
benzerlik göstermiştir. Meyve ile misel protein profillerinin farklı olduğu tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Basidiomycetes, Çimlenme, SDS-PAGE, Meyve, Misel 

 
ABSTRACT 

The aim of this study is determining maximum germination temperature of 
spores of Coprinus cinereus and the temperature resistant protein structures by 
comparing protein combinations of mycel and fruit-bodies which grows up at 
normal and higher temperature. 

Spores were germinated three times seperately on CYM media in 24 hours 
at 37 

o
C and average germination percentage was calculated. All applications were 

repeated at 40, 41, 42, 43, 44 and 47 
o
C temperatures. According to the result of 
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the growth value of 43 different and pure monokaryon mycel at 43 and 46 
o
C, one 

higher temperature resistant monokaryon  was chosen and paired with each other 
and,  paired the another monokaryon which is not resistant on higher 
temperatures. Thus these fruit-bodies and mycels were obtained. In addition, 
monokaryon mycels which resisted or not resisted at higher temperatures, were 
chosed and then obtained. All proteins of fruit-bodies and mycels were extracted. 
Proteins were analysed by using SDS-PAGE electrophoresis method for 
separating their molecular weights. 

Nearly at 41,0 
o
C, spore germination rate (19,53%) have been reached it’s 

maximum value. The profiles of monokaryon mycel proteins were showed nearly 
similar except number 38. It has been established that profiles of fruit-body and 
mycel proteins were different. 
Key Words: Basidiomycetes, Germination, SDS-PAGE, Fruit-body, Mycel  

Giriş 
Kültürü kolay yapılabilen C. cinereus, her zaman ve her koşulda mezofilik 

olarak misel gelişimini gerçekleştirebilir (Schaeffer,J 1774; Gray, 1821). 
 Bir yüzyıldan fazla, bu mantar model mantar olarak laboratuarlarda önem 
arz etmiştir. Bu mantar, homobasidiomycetes mantarların gelişim proseslerini 
çalışmak için kullanılmıştır. Bu mantar, aslında sentetik substratlarda meyve 
verebiliyor olması ve kültürünün kolayca yapılabiliyor olması, iki haftalık gibi kısa bir 
hayat döngüsüne sahip olması, geniş çapta genetik ve moleküler biyolojik 
tekniklere ve atılımlara uygun olması nedenleri ile kullanılmıştır (Binninger ve ark., 
1987; Moore, 1998; Walser ve ark., 2001). 

 
Materyal ve Metot 
Materyal 

Bu araştırmada kullanılan C. cinereus örnekleri, Çukurova Üniversitesi 
Balcalı Yerleşkesinin Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği Ahırlarının bulunduğu 
bölgeden toplanmış ve elde edilmiş olan sporları da kuru halde buzdolabında 
muhafaza edilmiştir. 

Besi yerleri 
Çalışmada pH değeri 7,5’e ayarlanan sıvı CYM (Complete Yeast Medium) 

besi yeri ile buna 20 gr/l  agar eklenerek hazırlanan katı besi yeri (Elliott ve ark., 

1986) ayrıca at gübresinden hazırlanan katı besi yeri kullanılmıştır (Esser, 1976). 
Besi yerleri 121 

o
C’a ayarlı bir otoklavda sterilize edildikten sonra kullanılmıştır.   

Parçalama çözeltisi 
Çizelge 1. Parçalama çözeltisi (Rybicki ve Purves, 1996) 

Kimyasal Derişimi 

Tris-HCl (pH = 6,8) 25 M 

Merkaptoetanol % 10 

SDS % 10 

Gliserol % 10 
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Diğer Malzemeler 
Çalışmalarda antibiyotik olarak etken maddesi amoksisilin olan alfoxil (2 

mg/ml derişimli) ile marker olarak sığır albümini (66 kDa) kullanılmıştır. 
 

Metot  
Monokaryonların  Tespit Edilmesi 
Üzerinde az miktarda spor toplanan öze,  içinde steril su bulunan bir diğer 

tüpe daldırılarak, öze üzerindeki sporlar bu tüpe aktarılmıştır. Bu tüpteki 
süspansiyon, bir Vorteks cihazı ile karıştırılarak homojen hale getirilmiştir. İçlerinde 
antibiyotikli CYM besi yeri bulunan Petri kutularının her birine pipetle spor 
çözeltisinden birer damla eklenmiş ve bagetle de tüm yüzeye homojen bir şekilde 
yayılmış ve sporlar 37 

o
C de 24 saat inkübe edilmiştir. Mikroskop altında yapılan 

incelemelerle, tek spor kaynaklı kolonilerin bulunduğu bölgeler, bistüri yardımı ile 
kesilerek alınmıştır. Yeni hazırlanmış antibiyotikli CYM besi yeri içeren Petri 
kutularının her birine, tek spordan gelişen misel parçacıkları ayrı ayrı ekilmiştir. 
Etüvde (37

o
C) gelişmeye bırakılan örnekler mikroskop altında tekrar kontrol edilmiş 

ve tamamiyle gelişmiş olan monokaryon miseller buzdolabında saklanmıştır. 
 
Monokaryon Misellerin Stoklanması 
Tek bir sporun çimlenmesiyle elde edilen misel, CYM (Complete Yeast 

Medium) agarda +4 
o
C de (buzdolabında) stok kültür şeklinde saklanmıştır. 

 
Maksimum Çimlenme Sıcaklık Testleri 
Steril destile su barındıran tüplere minimal miktarda kuru halde mantar 

sporu ilave edilmiş ve Vorteks aleti ile homojen hale getirilmiştir. Steril pipetle 
sulandırılan mantar sporlarının bulunduğu çözeltiden birkaç damla alınarak Thoma 
lamına damlatılmıştır. Thoma lamında toplam 400 küçük kareden oluşan sayım 
alanında (0,1mm

3
) 1-2 spor bulunması halinde bir sonraki işleme geçilmiştir. Bir 

damlada yaklaşık 500-1000 spor bulunduğu hesaplanmıştır (Gürgün ve Halkman, 
1990). Fazla miktarda spor bulunması halinde ise seri sulandırma işlemleriyle 
sporlar 10

-1
 oranda seyreltilmiştir. 1 damla örnek CYM besi yerine damlatılmış ve 

bagetle yayılmıştır. 37 
o
C’da 24 saat bekletilen sporlar, mikroskopta incelenerek 

çimlenen ve çimlenmeyen spor sayıları kaydedilmiştir. Böylece 37 
o
C’da (24 saat) 

gelişen sporların çimlenme yüzdesi hesaplanmıştır. Bu işlemler, 3 kez tekrarlanmış 
ve ortalamalarının alınmasıyla 37 

o
C’daki çimlenme yüzdesi hesaplanmıştır. 

Bu işlemler, 40 
o
C, 41 

o
C, 42 

o
C, 43 

o
C, 44 

o
C, 47 

o
C için de tekrar 

edilmiştir. 

 
Eşleşme Testi 
Uyumlu monokaryon çiftlerin tespiti için eşleşme testleri yapılmıştır. 
İlk olarak stoklardan 0,7 cm çapındaki misel örnekleri kesilerek alınır ve 

antibiyotikli yeni CYM besi yerine (9 cm çaplı Petri kutularında hazırlanmış) 
aktarılmıştır. Diğer monokaryon misel kesitleri, merkeze ve birbirlerine aynı 
uzaklıkta olacak düzende ekilmişlerdir. Petri kutuları, 37 

o
C da bekletilmiştir. Farklı 
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monokaryonlara ait misellerin temas ettiği bölgelerde mikroskop altında 
incelenerek kanca yapılarının oluşup oluşmadığı incelenmiştir.  

 
Meyve Oluşum Kontrolü ve Monokaryon Testleri 
Uyumlu olan monokaryon çiftlerin, CYM besi yerinde (antibiyotikli) 

geliştirilen misellerinden, steril bir biçimde, alınan karesel kesitler (4cm
2
) steril 

edilmiş olan at gübresi besiyerlerine, karşılıklı ekilmiştir. Kavanozlarda bulunan 
misel örnekler sırasıyla, 37 

o
C da 5 gün (kavanozun her yanını kaplayıncaya kadar) 

ve 27
 o

C’ da 7 gün boyunca ardışık olarak 12 saat aydınlık-karanlık periyodun 
gerçekleştiği bir ahşap düzenek (Şekil 1) içinde bekletilmiş ve incelenmişlerdir 
(Hamada ve ark., 2002). 

 

A   B 
Şekil 1. Meyve yetiştirilen düzeneğin görüntüsü; A. içten; B.dıştan 
Monokaryon testlerinde amaç; meyve oluşturan yeteneğinde olan mutant 

monokaryonların saptanmasıdır. Meyve oluşum kontrolü testlerindeki tüm deneysel 
uygulamalar burada aynen tekrarlanmıştır. Testlerin arasındaki tek fark, burada tek 
bir monokaryon misel örneğiyle çalışılmasıdır. 

 
Monokaryon Misellerin Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılık Testleri 
43 farklı monokaryon misel örneğinin kullanıldığı bu testlerde, her bir 

örnek, 7 cm çaplı Petri kutularında hazırlanmış olan CYM besi yerinin tam 
merkezine 0,7 cm çaplı dairesel kesitler halinde ekilmiş ve, 43 

o
C da 

bekletilmişlerdir. Başlangıç anından itibaren 2., 4., 6., 7. günlerde misellerin çapı bir 
cetvel ile ölçülerek gelişim hızları tespit edilmiştir. Aynı işlemler, 46

 o
C için tekrar 

edilmiş ve 2., 4., 5., 6., 7. ve 12. günlerde ölçümleri yapılmıştır. 
 
Örneklerin Hazırlanması ve Protein Ekstraksiyonu 
Örneklerinin Hazırlanması 
SDS-page elektroforezinde kullanılan örnekler, başta yüksek sıcaklık 

testleri olmak üzere eşleşme gibi diğer testlerin de sonuçları göz önünde tutularak 
seçilmiştir. 

Seçilmiş olan 1, 5, 34, 37 ve 40 numaralı monokaryon örnekleri yüksek 
sıcaklığa dayanıklı; 4, 7, 30 ve 33 numaralılar ise yüksek sıcaklığa dayanıksız ve 8 
ile 38 numaralı örnekler de karşılaştırma amaçlı olarak değerlendirilmiş ve 
kullanılmışlardır. Uyumlu monokaryon çiftlerin (30-37, 34-37 ve 34-38) elde 
edilmesindeyse; yüksek sıcaklığa dayanıklı olan 2 farklı monokaryonun kendi 
aralarında ve yine yüksek sıcaklığa dayanıklı olan ve olmayan iki ayrı 
monokaryonun birbirleriyle eşleştirilmesi yolu izlenmiştir. Elektroforez deneylerinde, 
normal ve yüksek sıcaklıkta gelişmiş temel mantığına göre, monokaryon miseller 
ile dikaryon misel ve meyvelerin protein yapıları karşılaştırılmıştır. 
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Tüm misel örnekleri, sıvı ve katı CYM besiyerlerinde (antibiyotiksiz) 
geliştirilmek suretiyle elde edilmişlerdir. Buna göre örnekler, 9 cm çapındaki Petri 
kutularının merkezine ayrı ayrı ve 1 cm ebatlarında kare kesitler halinde ekilmiştir. 
37 

o
C’da bir hafta bekletilmiştir. Bu süre sonunda tüm Petri kutusunu saracak kadar 

gelişmişlerdir. Aynı örnekler, sıvı CYM besi yeri içeren deney tüplerine, 2-3 adet 
mini kare kesitler (≤0,5 cm) halinde ekilmişler ve bir hafta süre ile etüvde yatık 
vaziyette inkübasyona bırakılmışlardır. 

Meyve örneklerin elde edilmesi için, meyve oluşum testlerinde uygulanan 
işlemler aynen tekrarlanmıştır (Hamada ve ark., 2002). Fakat aradaki tek fark, bir 
dikaryon misel parçasının merkeze ekilmiş olmasıdır.  

 
Proteinlerin Ekstraksiyonu  
Yaş ağırlığı 1 gram olarak tartılan her bir misel ve meyve örneği havanda 

sıvı azotla dondurup ezme yöntemiyle öğütülmüştür. Örnek üzerine 1,5 ml (Brom-
Fenol Mavisi içeren) parçalama (Çizelge 1) çözeltisi eklenmiş ve iyice 
karıştırılmıştır. Karışım, steril eppendorf tüplere alınmıştır. Bu tüpler, -30 

o
C’da 5 

dakika ve +95 
o
C’a ayarlı su banyosunda 10 dakika süreyle bekletilmiştir (Rybicki 

ve Purves, 1996). Örnekler santrifüjde 10000 rpm’de 15 dakika süreyle 
çöktürülmüş ve üst faz yeni steril eppendorf tüplere aktarılmıştır. Örnekler -33

o
C’da 

saklanmıştır. 
 
Protein Örneklerinin Uygulanması ve Elektroforez  
Ekstraksiyonu yapılan örnekler SDS-PAGE elektroforez yöntemi ile analiz 

edilmiştir (Bollag ve Edelstein, 1991). 
 

 
Şekil 2. Çalışır durumda bir elektroforez düzeneğin görüntüsü 
 

Bulgular ve Tartışma  
Monokaryon Misellerin 43 

o
C’daki Gelişimine Ait Bulgular 

Elektroforezde kullanılan örneklerin gelişimleri Çizelge 2’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 2. Monokaryon misellerin gelişimleri  [çapları cm cinsinden] 
C.cinereus 
örnekleri 

İlk 
çapı  

2.gün 
çapı  

4.gün 
çapı 

6.gün 
çapı 

7.gün 
çapı 

C-1 0,7 2,95 5,55 + + 

C-4 0,7 3,10 5,45 + + 

C-5 0,7 3,00 5,90 + + 

C-7 0,7 3,40 6,10 + + 

C-8 0,7 3,55 6,00 + + 

C-30 0,7 3,15 5,30 + + 

C-33 0,7 3,10 5,90 + + 

C-34 0,7 2,85 5,30 + + 

C-37 0,7 2,75 5,55 + + 

C-38 0,7 3,30 6,85 + + 

C-40 0,7 2,75 6,00 + + 

             + gelişimini tamamlamış 
Monokaryon Misellerin 46 

o
C’daki Gelişimlerine Ait Bulgular  

Elektroforezde kullanılan örneklerin gelişimleri Çizelge 3’de ve bir diğer 
bulguda Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 
Çizelge 3. Monokaryon misellerin gelişimleri [çapları cm cinsinden] 

 
Ccö* 

 
İÇ** 

 
2. G 

 
4. G 

 
5. G 

 
6. G 

 
7. G 

 
12. G 

C-1 0,7 1,45 3,70 4,60 5,00 6,10 + 

C-4 0,7 1,50 3,15 3,55 4,00 4,40 5,95 

C-5 0,7 2,15 5,20 5,60 6,45 6,90 + 

C-7 0,7 2,80 4,40 4,65 5,15 5,20 6,40 

C-8 0,7 2,20 3,90 4,50 5,20 6,00 + 

C-30 0,7 2,45 3,45 3,90 4,60 5,15 + 

C-33 0,7 1,80 2,90 2,95 3,45 4,05 + 

C-34 0,7 2,90 4,25 5,00 5,20 6,85 + 

C-37 0,7 2,05 4,20 5,00 5,50 6,25 + 

C-38 0,7 2,30 4,40 4,80 5,40 6,15 + 

C-40 0,7 2,90 4,80 5,10 6,30 + + 

 + gelişimini tamamlamış; - gelişimi durmuş; * Ccö: Coprinus cinereus 
örnekleri; ** İÇ: ilk çapı; G gün 

 

A  B 
Şekil 3. 46 

o
C’da Monokaryon Misellerin 5. Gün Sonundaki Gelişim 

             Durumları; A. 5 numaralı monokaryon; B. 15 numaralı 
monokaryon 

 
Coprinus cinereus’un Maksimum Çimlenme Sıcaklığına Ait Bulgular 
Şekil 4’e göre, sporların maksimum çimlenme potansiyelinin 41,2 

o
C da en 

üst düzeyde olduğu saptanmıştır. 
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Şekil 4. Coprinus cinereus sporlarının çimlenme yüzdesi 
 
Sporlar yüksek bir sıcaklık olan 47 

o
C’da (%8,44) çimlenmesinin 

sürdürmüştür. Bu da sıcaklık faktörünün çimlenmeyi teşvik ettiğini göstermiştir. 
Chrysosporium crassitunicatum, Nannizzia fulva (+), Nannizzia fulva (-) ve 

Trichophyton equinum mantar sporlarını çimlendirmek (24 saat içinde) üzere 
karbon kaynağı olarak glükozu kullanmışlardır. Chrysosporium crassitunicatum, 
Nannizzia fulva (+), Nannizzia fulva (-) mantar sporlarının 35 

o
C’ye kadar 

çimlenebildiğini, fakat daha yüksek sıcaklıklarda çimlenemediğini belirlemişlerdir. 
Fakat T. equinum’un ise, 40 

o
C’ın üzerinde düşük bir oranda çimlenebildiğini 

saptamışlardır (Singh ve Agrawal., 1982).  
Bu çalışmada (24 saatlik) ise, mezofilik bir mantar Coprinus cinereus 

mantarı, yüksek sıcaklık olan 47 
o
C da bile çimlenmesini sürdürebilmiştir.  

 
Eşleşme Testlerine Ait Bulgular 
Misellerin gelişim sürecinde, uyumlu misel örneklerde gelişim hızının, 

uyumlu olmayanlara kıyasla fazla olduğu Şekil 5’da görülmektedir. 
 

 A  B 
Şekil 5. Eşit koşullar altında misel gelişim hızların karşılaştırılması; 
 

A. 30-37 numaralı dikaryon örnek; B. 37 monokaryon 
numaralı örnek 
Eşleşme testlerinde birçok varyasyon denenmiş ve (kanca yapısı taşıyan) 

30-37, 34-37 ve 34-38 (Şekil 6A) monokaryonlar birbirleriyle uyum göstermiştir. 
 

 A  B 
Şekil 6. Eşleşmelerden görüntü; A. 34-38 uyumluluğu; B. uyumsuzlar  
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Meyve Oluşum Kontrolü ve Monokaryon Testlerine Ait Bulgular. 
30-37, 34-37 ve 34-38 numaralı dikaryonlar meyve verebilmiştir. Şekil 7’de, 

C. cinereus’a ait meyve ve sporların görüntüsü verilmiştir. 
 

    
Şekil 7. C. cinereus’un meyve ve dökülmüş sporlarının görüntüleri 
 
Dikaryon miseller 4-5 günden fazla karanlıkta tutulduğunda, normalde 

aydınlıkta oluşan meyveler karanlıkta da meydana gelmiş, ancak bu meyvelerin 
şapka kısmı gelişmemiştir (Şekil 8A). Yeterli ışığın alınmasıyla, şapka kısmı 
gelişmeye başlamıştır (Şekil 8B). 

 

A B 
Şekil 8. Şapka gelişim görüntüleri  
 
Coprinus cinereus Monokaryon Testlerine Ait Bulgular 
43 monokaryon örnekten 2, 3, 5, 6 ve 23 numaralı olanlarda meyve 

oluşumu gözlemlenmiştir.  
Buna ek olarak; normal bir dikaryona kıyasla, meyve vermiş olan Amut Bmut 

monokaryonlarda meyve gelişiminin yavaş olduğu ve meyvelerin şapka 
kısımlarının da cüce bir görünümde olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 9). 

 

 
Şekil 9. AmutBmut monokaryonuna ait olan meyvelerin görüntüsü  
 
SDS-PAGE Elektroforezine Ait Bulgular 
Genel olarak, 66 kDA‘ dan daha düşük ve yüksek moleküler ağırlıkta olan 

protein bandların sayısının birbirine yakın sayıda olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 10). 
  
Monokaryon Misellerin Elektroforezine Ait Bulgular 
 38 numaralı monokaryon örneğinde bir protein bandının eksikliği 

belirlenmiştir. 
Agaricus, Boletus, Lactarius, Leccinium, Macrolepiota ve Suillis türlerinden 

bir ya da birkaç mantarın protein yapılarını SDS-PAGE analizleri ile 
karşılaştırmışlardır. Sonuçta aynı aileye mensup türlerde bazı benzerliklerin 
olduğunu tespit etmişlerdir (Petrovska ve ark., 2004). 
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Yukarıda sözü edilen saptamanın bu çalışmada elde edilenler için de 
geçerli olduğu, yani genelde protein bantları arasında temel benzerlikler olduğu 
Şekil 10’ dan anlaşılmaktadır. 38 numaralı örnekte 66 kilodaltondan daha düşük 
ağırlıkta bir proteinin eksikliği ve 5 numaralı Amut Bmut homokaryon örneğin diğer 
monokaryon misel örnekleri ile benzer bir protein yapıda olduğu saptanmıştır.  

 

 
Şekil 10. Monokaryon misellerinin protein elektroforez sonucu (soldan 

sağa: Marker, 4, 7, 30, 33, 38, 8, 5 (AmutBmut homokaryon), 40, 37 ve 34 
monokaryon miseli) 

 
Misel ve Meyvelerin Elektroforezine Ait Bulgular 
Bipolar Coprinus sp. ile yapılan araştırmada, karışık monokaryon örnek 

bantlarının, gerçek dikaryon örneklerindekine benzemediğini, ama farklı tek 
monokaryonlardaki ile benzer olduklarını saptamışlardır. (Ross ve ark.,1973).  

Bu çalışmada ise, Şekil 11 ’de gösterildiği gibi, gerçekten de 
monokaryonlar ile dikaryonların protein bantları arasında bir farklılığın ve de, 
meyve ile misel örnekleri arasında bazı farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir.   

Genel olarak, 66 kDA’ dan daha düşük ve yüksek moleküler ağırlıkta olan 
protein bandların sayısının birbirine yakın sayıda olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 11). 

  

 
Şekil 11. Misel ve meyve protein elektroforez sonuçları (III) (Soldan 

sağa: 34-38, 30-37, 34-37 meyve; 34-38, 30-37, 34-37 dikaryon misel; 38, 37, 34, 
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30 monokaryon misel; 11. cepte marker bulunuyor). Not: soldan 3. cepteki 34-37 
numaralı örnek jelden kaçmıştır. 

 
Sonuç ve Öneriler  

Sporlar 41,2 
o
C’da maksimum düzeyde çimlenmiştir. Proteinlerin SDS-

PAGE elektroforezinde; genelde, 66 kDA’dan daha düşük ve yüksek moleküler 
ağırlıkta olan protein bandların sayısının birbirine yakın sayıda olduğu ve, temel 
benzerlikler dışında 38 numaralı örnekte 66 kDA’ dan daha düşük ağırlıkta olan bir 
proteinin eksik olduğu saptanmıştır. 5 numaralı Amut Bmut monokaryon örneğinin de 
diğer monokaryon misel örnekleri ile benzer protein profiline sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Gerçekten de monokaryonlar ile dikaryon örneklerin protein bantları 
arasında bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, meyve ile misel örneklerinin de 
farklılıklar gözlemlenmiştir. 

Sporların maksimum çimlenme sıcaklık testlerinin bağıl nem, pH değeri, 
farklı besiyerleri ve radyasyon parametrelerinden nasıl etkileneceğinin de ayrıca 
araştırılmasında yarar vardır. Ayrıca, yüksek sıcaklığa dayanıklı enzimlerden geniş 
pH bandında çalışan, yüksek sıcaklık ve alkalilere karşı kararlı olanların 
saptanması, endüstriyel atık su uygulamalarında birçok avantaj sağlayabilir. 
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