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PK’de elde edilmiştir. P. eryngii’nin primordium 
oluşumu; en kısa süre 26.2 günle BS’de, en uzun 
süre ise 44.2 gün ile BS-MS (1:1) + % 20.0 PK’de 
saptanmıştır. P. eryngii’de ilk hasat; en erken 37.4 
gün ile BS’de, en uzun süre ise 54.8 günle BS-MS 
(1:1) + % 20.0 PK’de gözlenmiştir. Toplam hasatta; 
en düşük verim (% 70 nem içeren 100 g kompostta) 
14.4 g olarak BS’de, en yüksek verim ise 25.6 g ile 
BS-DS (1:1) + 10.0 % PK’de elde edilmiştir. En 
yüksek Biyolojik etkinlik düzeyi (BE) % 85.2 ile 
BS-DS (1:1) + % 10.0 PK’de, en düşük BE ise % 
48.0 ile BS’de saptanmıştır. Sonuç olarak, değişik 
lokal tarımsal atık ürünlerin P. eryngii’nin kültürü 
için kolaylıkla kullanılabildiği saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tarımsal atıklar, kültür 
mantarcılığı, P. eryngii  
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Bu araştırmada tekstil atık suları deşarjı ile 

kirliliğe maruz kalan topraklardan izole edilen 
fungal türlerin boya giderimi kapasiteleri ile daha 
önce denenmemiş bazı Pleurotus türlerinin de 
dekolorizasyon yeteneklerini araştırmayı ve elde 
edilen sonuçları literatürde belirtilen referans 
değerler ile mukayese etmeyi amaçladık. Aydın, 
İzmir ve Manisa illerindeki tekstil atıklarının 
arıtılmadan bırakıldığı veya kirliliğin yoğun olduğu 
bu bölgelerdeki 14 ayrı istasyonlardan mevsimsel 
olarak toprak örnekleri alınmış. Toprak örneklerinin 
toplam tuz, pH ve organik madde miktarı ve fungal 
yükleri tespit edilmiş. Toprağı Sulandırma Yöntemi 
ile mikrofungusların izolasyonları yapılmış. Renk 
giderim potansiyeli yüksek olan mikrofungus 
türlerinin morfolojik ve biyolog sistem ile tanıları 
yapılmıştır. 

TÜBİTAK-ÇAYDAĞ-104Y393 Nolu 
Proje Desteği İle Yürütülen Bir Çalışmadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dekolorizasyon, fungi, tekstil, 
boyar madde  
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İnvertaz, gıda endüstrisinde kullanılan 
önemli bir enzim olup, bitkiler, mayalar ve bazı 
filamentöz funguslar tarafından sentezlenmektedir. 
Düşük kalorili tatlandırıcılar, veya serumda 
kolesterol ve lipid miktarlarını düşürmek için 
kullanılan maddelerin üretiminde rol oynarlar. 
Günümüzde bu enzimlere olan ilgi, oldukça 
artmıştır.  

Bu çalışmada, laboratuar kültürlerimizde 
bulunan 9 farklı Aspergillus niger suşundan 
invertaz enzimi eldesi çalışıldı. Bu funguslar 
invertaz üretimi için hazırlanan besiyerinde üretildi 
ve invertaz enzimi üretimi açısından tarandı. 
Aralarından en yüksek enzim aktivitesi gösteren 
suş, Aspergillus niger T4 olarak belirlendi ve 
seçilen bu fungus ile çalışmalara devam edildi. 
Üretim şartlarının optimize edilmesi için bazı 
fizyolojik koşullar araştırıldı.  
  
Anahtar Kelimeler: Aspergillus niger, fungus, 
invertaz, enzim üretimi  
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Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Kültür 
koleksiyonunda kalitatif amilaz taramasında seçilen 
Penicillium citrinum HBF62’nin fermentasyon 
ortamında amilaz üretimi yapıldı. Amilazın 
saflaştırılması için nişasta afinite kromatografisi 
kullanıldı ve amilaz nişasta afinite kromatografisi 
ile % 88 verimle 20 kat saflaştırıldı. Saflaştırılan 
enzimin SDS-PAGE ile molekül ağırlığı belirlendi. 
Zimogram tekniği ile enzim görüntülendi. 
Saflaştırılan enzimin optimum pH’sı 5,5 ve 
sıcaklığı 55 ºC olarak saptandı. Sıcaklık ve pH 
stabiliteleri saptandı. Amilazın nişastayı 
hidrolizlemesi ile oluşan ürünlerin ince tabaka 
kromatografisi (TLC) yapıldığında Penicillium 
citrinum HBF62 tarafından üretilen amilazın α-
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amilaz olduğu belirlendi. α-amilaz’nın nişasta için 
Km değeri 0,02 mg/ml ve Vmax değeri 5000 U/mg 
protein olarak saptandı. Penicillium citrinum 
HBF62’nin fermentasyonu ile elde edilen α-
amilazın substrat spesifitesine bakıldığında denenen 
substratlar içinde en yüksek aktiviteyi sırasıyla 
pirinç nişastası, amilopektin, buğday nişastası ve 
maltoza karşı gösterdiği bulundu. α-amilaz 
aktivitesi Mn2+, Ca2+, Co2+, Fe3+, Ba2+, NH4+ ve 
Al3+ tarafından aktive edilirken,  K+, Zn2+ ve Hg2+ 

tarafından inhibe edildiği ve diğer iyonların ise 
aktiviteyi etkilemediği bulundu. Bir şelat ajanı olan 
EDTA’nın ise, aktiviteyi %17 oranında inhibe ettiği 
bulundu. α-amilaz’ın NaCl’e karşı toleransı 
saptandı. Dithiothreitol (DDT), β-merkaptoetanol 
ve 5,5-dithiobis(2-nitrobenzoik asit) (DTNB) gibi 
inhibitörler α-amilaz aktivitesini yükseltirken, fenil 
metil sülfonil florit (PMSF), sikloheksil-N-(2-
morfolinoetil)-karboimid metil-p-toluen-sulfonat 
(CMC) ve N-bromo suksinamit (NBS) ise enzim 
aktivitesini inhibe etti. Üre α-amilaz aktivitesini çok 
fazla etkilemezken, sodyum dodesil sülfat (SDS) 
inhibisyona neden oldu. α-amilaz’ın ham nişasta 
adsorbsiyonu yüksek bulundu.  
 
Anahtar Kelimeler: Penicillium citrinum, α-
amilaz, saflaştırma, karakterizasyon  
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 Beyaz çürükçül funguslarla lakkaz 
üretimine yönelik yapılan pek çok çalışma 
ligninolitik fungusların doğal yaşam şartlarını 
yansıtmayan sıvı ortamlarda gerçekleştirilmektedir. 
Biyoteknolojik açıdan oldukça önemli olan bu 
enzimin üretiminde katı substrat fermentasyonu 
yöntemi de test edilmektedir. Beyaz çürükçül 
fungusların doğal çevrelerine benzeyen katı substrat 
fermentasyonu ortamlarında lakkaz dahil birçok 
enzim üretilebilir. 
 Geleneksel sıvı fermentasyona göre 
ekonomik avantajlarının olması ve substrat olarak 
ucuz ve bol bulunan tarım endüstrisi atıklarının 
kullanılabilmesinden dolayı mikrobiyal ürünlerin 
üretiminde katı substrat fermentasyonu önem 
kazanmaktadır. Bu atıkların pek çoğunun 
ligninolitik aktivitenin indükleyicisi olarak rol 
oynayan lignin, selüloz ve hemiselülozları içermesi 
ve ayrıca pek çoğunun yüksek oranda şeker 
içermesi işlemlerin çok daha ekonomik olmasını 
sağlamaktadır. Katı substrat olarak kullanılacak 

tarımsal atıklar bu süreçle değerlendirileceğinden, 
tarımsal atıklardan dolayı oluşabilecek çevre 
problemlerinin alternatif bir çözümü olabilecek bir 
işlemdir. Çeşitli tarımsal substratlar, beyaz çürükçül 
funguslarla enzim üretiminde başarılı şekilde 
kullanılabilmektedir . Bu amaçla, F. trogii’ nin 
farklı substratlarla hazırlanmış katı substrat 
ortamında lakkaz üretimi incelenmiş ve bu 
ortamlarda lakkaz üretilebileceği saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Katı substrat fermentasyonu , 
lakkaz,   
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 Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Kültür 
koleksiyonunda kalitatif lipaz taraması ile seçilen 
Aspergillus foetidus HBF55 fermentasyon 
ortamında geliştirilerek lipaz üretimi yapıldı. 
Enzimin SDS-PAGE ile molekül ağırlığı belirlendi 
ve zimogram tekniği ile enzim görüntülendi. 
Saflaştırılan enzimin optimum pH’sı 5,5 ve 
sıcaklığı 40 ºC olarak saptandı. Sıcaklık ve pH 
stabiliteleri saptandı. A. foetidus HBF 55 lipazının 
p-nitrofenil laurat için Km değeri 0,18 mg/mL ve 
Vmax değeri 7,24 U/mg protein olarak saptandı. A. 
foetidus HBF55’in fermentasyonu ile elde edilen 
lipazın substrat spesifitesine bakıldığında denenen 
substratlar içinde en yüksek aktiviteyi p-nitrofenil 
kaprilata karşı gösterdiği belirlendi. Lipazın 
aktivitesinin Cu2+ ve Hg2+  tarafından kuvvetle 
inhibe edildiği saptandı. Bir şelat ajanı olan 
EDTA’nın ise, aktiviteyi %28 oranında inhibe ettiği 
bulundu. N-bromo suksinamit (NBS) denenen tüm 
konsantrasyonlarda, dithiothreitol (DDT) ve fenil 
metil sülfonil florit (PMSF) ise 5 ve 10 mM ’lık 
konsantrasyonlarında enzim aktivitesini inhibe etti. 
Sikloheksil-N-(2-morfolinoetil)-karboimid metil-p-
toluen-sulfonat (CMC) ve β-merkaptoetanol’ün 
enzim aktivitesinde çok büyük bir inhibisyona yol 
açmadığı görüldü. Üre A. foetidus HBF 55 lipazının 
aktivitesini çok fazla etkilemezken, sodyum dodesil 
sülfat (SDS)  enzimin % 50’den fazlasını inhibe 
etti.  
 
Anahtar Kelimeler: Aspergillus foetidus, lipaz, 
esteraz, karakterizasyon  
 
 
 


