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Rcsearching Auxin Hormone (Indole acetic acid) Potentlal in Several
Anim.1 Feces

Summary: The aiııı of this study is to determine the potentinl of the planı
(auxin) in feces of sheep. goaı and cow by HPLC
The average lAA concenlration in sheep, goals and cows are fouııd as
1070±198.6 ng/g, 729.5±107.4 ng/g and 4350±1172 ng/g wet ıveiglıt, respecfively.
No significanı differences for IM concenlration beMeen sheep and cow
fece s ıııere faımd. Buı. colll flces conlain ıııare IAA than sheep and goat feces
(P<O.OJ).
LA.A levels in feccs \Yere ıııeasured after 48 hol/rs slOl'ed in an anaerobic
condifions al +3"JOC and -2(fJC. The average L4A valuesfor sheep, goaıs and cows
were 1.089 ±0.02 j.lglg. 0.985 ±0.06 #g/g and 1.531 ±-0.02 j.lglg_wet weight at2(fJC, respectiveJy. The average IM values for sheep, goaı and COIl' were i. 089
±-0.02 j.lg/g, 6. 478 ±0.46 Jiglg, 6.376 ±O. 73 Jig/g and 4. 736±0.29 pglg Illet nreight
at +3"JOC. respectively.
LAA Jevels aı + 3"JOC of sheep. goat and cow lI'ere found lo be Increased
signifiCLInl~v (P<O.OOOI). No significaııı differeııces for LAA values between sheep
and goat feces slored at 3"JOC and -2(fJC ıııere determined. lAA [evels between
feces of sl/lall ruminanls and large rııminant storer! at 3"JOC and -2rPC \Ilere found
(O be significanı (at /east P<O. 05).
IAA leve/s are increased approximately 300-600 % rotios by effect ofthe
bacteria and hea/.
(jzet: Bıı araştırmanın amacı koyun. keçi ve sığır gayıasmdaki bitki bÜYilme
harıl/onu (aııxiıı hormaıı) potansiyelini HPLC ile belirlemektir.
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Ortalama intlol flseıik asit kon$(lntrasyonu koyundo, keçide \It' sığırdo
/070 ± /98.6 Ilglg, 729.5 % 107. .J nglg ve 4350 ± / i 72 nglg ytlş madde

sırasıyle

olarak bulunmuşıur.
Koyl/n ve keçi Jeçesinde indol flseıik asit konsonfmsyonlan araslıida 6neıııli
bir farklılık bu lunıııamışıır Faktll sığır feçesi koyun ve keçi feçesin,len daha fazln
indol asetik asil ihtiVtl ettiği bulunmuştur (P<O. 05).
Feçesler + 3 JOC ve -2(fJC de 48 $(101 oksijensiz orlal/ula $(Ik/anuıklon sonra
L4A değerleri ofÇiiM? -2(fJC saklanan koyun, keçi ve sığır feçesleril1(leki ortalnmo
IAA Illiktarıarı sımsıyle 1.089 ±0.02 j.JgIg, 0.985 %0.06 j.JgIg ve /.53/ %0.02 .uglg
yaş ağırlık olduğu bulıımlu. +3?VC de saklrınan koylin. keçi ı'e sığır feçesimleki
orta/:ııııalAA mikıarlan sırasıyle 6.47jj %0.46 /1g18,. 6.376 ±0.73 ",glg ve ~. 736
=0.29 ",glg.vaş ağırlık olduğıı !esbit edildi.
Koyun. keçi ve sığır feçeslerinin l4A dii=eyi +3 iOC'de önemli derecede
orttığı bu/unll/uştur (P<O. 000/). + 3 jOe ve -!(fJC saklanan koyun-keçi feçes/ertnin
lAA değerleri arasmda (}neıııli birfarklılık lesbi ı t'(lileıııeıııiştir. +3jOe Fe -!(fJC
saklanan küçük rıııııinanl/ar ile bi/yük rııııı inanl/arm Jeçes{eri amsıııda!':i IAA
değerleri için farklılık anlnll/II bıılunmuştur (en az P<0.05). IAA (/iI=eyleri isi ve
bakteriye/ etki ile ,vakınşık %300-600 omnmdo artıııış/ ır.
G i riş

Indol-3-asetik asit (IAA) bitkilerin bü}üme ve gelişme hormonu (auxin
hormon)olarak bi linir. I AA'nın inSt1n idm rında . mayadan, nıantar (Rhiı.opus
suinus)dan, ve bitki lerde var lığı gösıe rilmiştir ( 1. 3. 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15).
Indol-3-asetik ıısit ıripı o fa nı n son y ıkılma ürünü 5-Iıi droksi indol asetik asit
ve indolpiruvat'ın dekarboksilasyonu ve oksidas)'onuyle oluşur. Indol-3-asctik asiı
idrar ve fcçesle atılır . Triptofan amino asidi memelilerde başlıca iki yolla
parçalanır: Bu yollard.1 1ı birisinde triptofan,5-hidroksitriptoran'a oksitlenir, bunu
takiben 5-hidroksi triptamin' e (serotonin) dekarboksile olur.
Sindirim
sistemindeki ba7..ı bakterİlerde ıri ptofanı tripıanıine dekarboksile eder ve daha sonra
oksidasyonla indol-3-asetik asit o l uşur (4. 8. 10, 15).
fAA'mn ta nı sında önceleri biyolojik ve ka ~ıt kro maıografisi tek nikleri (4)
kullanılmışSt1 da, son ".amanlard.1 g.1Z kromatografisi (GC) (8, 9 ). GC mass
spektrorotometri (9, Iii . 17) ve HPLC (6. 7. 16, 17. i S) teknikleri ile l AA 'nı n
analizleri ya p ıl mıştır .
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Indol-3-asetik asit 'ın tanısı , indol çekirdeginin fluoresan dedektörde 280
nm eksitasyonu ve 360 nm yaydıgı emisyonla ölçülebilmiştir (15, 17, 18).
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i

H
Indol-3-Asetik Asid
(IAA)

Örneklerin hazırlanması: Aynı merada otlayan ve akşam ağıla dönen 8
adet yerli sığır, 13 adet Akkaraman koyun ve 13 adet yerli kıl keçisinin taze feçesi
alındı. Toplanan örnekler analiz edilmeden önce - 30 o C de saklandı ve ertesi gün
analiz edildi.
300-1000 mg arasında tarttlan fcçcslcr 2 ml mobil faz eklenip, vortex ile
homojenize oluneaya kadar karıştırıldı. Kaba partiküller süzüldükten (Whatman #
42) sonra, 4000 rpm devirde 15 dakika santriflij edildi. Üsteki berrak sıvı filtre
edilip, 20 ,ll 'si alınıp kolona enjekte edildi.
Koyun, keçi ve sığır fcçcs lerindcn dokuzar adet alındı. Aynı türlere ait
numuneler homojenize edildi ve iki ana guruba ayrıld ı . Her gurup kendi arasında
tekrar dokuza bölündü. Her tür için 9 numune -20oC d~, diğer 9 numunede +37 oC
de ctüvdc kapalı tüplerde 48 saat saklandI. Her türe ait IAA ekstraksiyonu yukarıda
izah edildiği şekilde yapıldı ve konsantrasyonları okundu.
Standart:400 mg lAA (İndo l -3-asetik asit) (Sigma Chem Co. St louis)
eumolde çözdürüldü. 120 ng/ml ' ye ulaşıncaya kadar su l andırıldı.
Mobil faz: Mobil raz olarak çift distilc su ilc pH 6.95 olacak şekilde 20 mM
K.H2P04 de % LO luk etanol hazırlandı. Mobil faz kullanılmadan önce filtereden
geçirilip (Miııipor, 0.45) vakum alt ı nda degaz edildi.
Kromatografi: Mobil faz LC-lO AD model HPLC pompa (Sehimadzu,
Japan) ile ımı/min lık bir akı ş hızında izsokratik olarak ku lla nıldı .
Numuneler Rheodyne 7124 injeksiyon va l vından verildi.Shimadzu RF-ıoA
model spektrofotometrik dedeklör ile eksi ıasyon 280 ve emisyon 360 nm' de
okundu.
Numuneler C I 8 kolonda (150;.;4.6 mm, Shimadzu, Japan) ve oda ısısında
ayrı l dı. Sonuçlar C-R6A model kromatopak integrator (Shimadw) tarafından
hesaplandı.
Tartışma \'C

Sığır,
gösterilmiştir.

Sonuç

keçi ve koyunların feçeslerinin tanı kronıatograınları şekill'de
Feçeslerdeki IAA'nın kromatogramda tutulma zamanı 1.9 dakika
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olarak bulunmuştur. Bu tutulma 7..amanı ile numunelerin ard arda kısa sürede
okunabilmesine imkan tanınmıştır.
Koyun, keçi ve sıgır feçeslerine ait IAA miktarl arı aşa~ıdaki tabloda
veri l miştir. tndol asetik asil konsantrasyonu koyunda ortalama 1070 ± 198.6 ng/g,
keçide 729.5 ± 107.4 ng/g , sıgırda 4350 ± 1172 ng/g yaş agırıık olarak
bulunmuştur.

Tablo I'de verilen degerlerin varyans analizinde (ANOVA)(2), auxin
hormon konsantrasyonunda hayvan fcçesleri arasında önemli bir farklılık olduı}!
ortaya Çıktı (P<O.OO3). Duncan'nın testine göre koyun ve keçi feçeslerinin indol
asetik asit ko nsantrasyonları arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır Fakat
sığır feçesi koyun ve keçi feçesinden daha fazla indo! asetik asit ihtiva ettigi
bulunmuştur (P<0.05).
Yukardaki bulgular ışıw. nda f~~sl erin bitki büyüme hormon potansiyeli
incelendiginde, koyun ve keçi aras ında bir fark yoktur. Halbuki sığır feçesi ihtiva
ettiği yüksek IAA konsantrasyonuyla. daha fa7Ja bitki büyüme hormonu ihtiva
etmektedir. Kısaca sığır reçesi taze olarak kul anılacak olursa daha fazla gübre
potansiyel ine sahiptir. Feçesteki indol asetik asit konsantrasyonuna, feçesi
oluşturan hayvansal, bitkisel ve b.1kteriyel indol kaynakları katkıda bulunmaktadır.
Feçesteki lAA' miL kaynagının tesbiti daha ileri çalışmaları gerektirmektedir. Bu
çalışmada feçese karışan bitkisel IAA kaynağı , h'ayv3nların aynı merada otlanıış
ol masına dikkat edilerek. hayvanlar arasındak i bitkisel LAA kaynagı sabit tutu\ınası
düşünülmüştür. Taze feçeste IAA tesbit etmekle de, bakteriyel faliyetlere ball;1ı
oluşabilecek LAA düzeyleri sabiı tutulmaya ça lı şıl m ı ştı r.
Tablo 1. Koyun, keçi ve sığır feçcsl erine ait lAA miktarları (ngl g yaş agırıık)
n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
X

SE
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Kovun
1058
605.7
851.9
1580
664.4
847.9
912 .7
2887
322 .5
702.5
2113
623.8
736.2
1070
198,6

Keci

İnek

497
419.2
547.1
573.8
360.5
362. 2
705.1
614.9
434.9
ı 127
968.9
1847
1475
729.5
107.4

9059
7129
8265
3&56
2304
715
J33 1
2139

4350
1172

~(A)

•
(B)

•
(c)

•
(D)

Şekil ı . Koyun, keçi ve s ı g:ı r fcçeslerinde l AA'nılı ıam kromatogramı (A)
Standart IM'nın (120 ng/ml) krornaragramı (B)Koyun reçesinde lAA'nm
kromatagmını (c) Keçi feçesinde IAA'nı n kromatograını (D) S ı g,ır feçes inde
I AA'nın kromatagfaıııı. IM'lar C l 8 kolonunda ıOmM KHıP04 (pH:6.95)Metaııol (90: 10) mobil [;10)'1<1 ayrılmıştır. Tanılar nuorcsan detektörde 280 nm
eksitasyon ve 360 Ilm emisyanda yapılm ı ştır.
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Şekil 2. Koyun. keçi ve sı~r feçeslerinin -20 oC ve +37OC de 48 saat
inkübasyondan sonraki IAA hormon konsantrasyondaki de!işimi .
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Bakteriyel faaliyetlerin, feçesd eki indol kayna~ına etkisini araştırmak
homojenize edilmiş aynı tür hayvanlara aiı feçeslerdcn bir gunıp -20o C
de, d i ğer gurupıa +37oC de 48 &131 i nküb.-ısyona bırakı lm ışı ır. Bunlara ai t IAA
değerleri Şe kil 2'de gösterilmiştir.
ilerin dondurucuda (-20 0 C) &1klanan koyun, keçi ve s ığır feçesindeki
ortalama lAA miktarları s ıras ıyle 1.089 ±O.02 )lglg, 0.985 ±O.06 ııg /g ve 1.53 1
±O.02 ııg /g yaş ağırlık olduğu bulundu. +37 o C de saklanan koyun, kzçi ve s ı ğ ır
feçes indeki ortalama LAA miktarları s ı ras ıy le 6.478 ±O.46 ılg/g, · 6.376 ±0.73 )ıg/g
ve 4.736 ±O.29 ıı g/g yaş ağır lık olduğu tesbit edildi .
Yapılan (-testi sonucunda Koyun, keçi ve sığır feçcsleriniıı lAA düzeyi
+37 oC de öneml i derecede artığı bulu n muştu r (p<O.OOOI). +37 o C ve -20o C
saklanan koyun-keçi feçelerini n tAA değerle ri am s ında önemli bi r farklılık tesbit
edilememiştir. +37o C ve -20 oC sakla nan küçük ru m imını ile büyük rum inantl a rııı
feçeslerindeki lAA değer l e ri aras11ldaki farklılık önemli b u l unmuştu r (en az
P<O.OS). Bu değer l e r, feçesler in ısıya ıııaruz bırak ı lmasıy l e IAA düzeylerinin CiL az
48 saat sonra yaklaşık %300-600 amnında bir artış olmaktadır. Bu art ı ş ın nedeni
fcçcstc devam edeli bakteriyel veya enzimatik siııdirimc ba ğ l anab ili r.
amac ıyle
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