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Bu çalışmada Ülkemizde; ekonomik değeri 

yüksek, lezzetli spesifik yabani ve kültür 
mantarların (P. eryngii, P. eryngii var. ferulae, T. 
boudieri, P. ostreatus, P. sajor-caju ve A. bisporus) 
besin değerleri araştırılmıştır. Kuru madde, nem, 
kül, organik madde, ham protein ve ham yağ 
içerikleri sırasıyla; P. eryngii’de;  % 91.5, % 8.5, % 
5.2, % 94.8, % 15.48 ve % 0.33. P. eryngii var. 
ferulae’de; % 92.0, % 8.0, % 5.5, % 94.5, % 14.00 
ve % 2.90. T. boudieri’de; % 89.7 , % 10.3, % 7.87, 
% 92.13, % 20.13 ve % 3.43. P. ostreatus’da;  % 
90.5, % 9.5, % 5.8, % 94.2, % 20.21 ve % 2.0. P. 
sajor-caju’da;  % 91.2, % 8.8, % 6.5, % 93.5, % 
25.55 ve % 2.0. A. bisporus’da; % 92.9, % 7.1, % 
8.4, % 92.6, % 23.97 ve % 3.33 olarak saptanmıştır.  
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Polifenol oksidaz (PFO) ya da tirosinaz 

(E.C.1.14.18.1) mikroorganizmalardan, bitki ve 
hayvanlara kadar geniş canlı gruplarında bulunan, 
prostetik grup olarak bakır(II) iyonu ihtiva eden, 
oksidoredüktazlar sınıfına ait bir metaloenzimdir. 
PFO sebze ve meyvelerin esmerleşme 
proseslerinden sorumludur. Enzimin aktivitesi için 
oksijen gereklidir ve oksijen varlığında enzim iki 
farklı reaksiyonu katalizler. Mono fenollerin o-
dihidroksi fenollere hidroksilasyonu (monofenolaz 
aktivitesi) ve o-dihidroksi fenollerin o-kinonlara 
oksidasyonu (difenolaz aktivitesi). 

Bu çalışmada, yabani ve yenilebilir bir 
mantar olan Russula delica’dan elde edilen ham 
özütteki PFO enzimi spektrofotometrik bir yöntem 
kullanılarak karakterize edilmiştir. Ham özütün 3,4-
dihidroksi fenilalanin (L-DOPA) ile boyanan doğal 
elektroforezinde Rf değerleri 0,34 ve 0,64 olan iki 
bant gözlenmiştir. Substrat özgünlüğü için katekol, 
4-metil katekol (4-MK), L-DOPA ve 
dihidroksifenil propiyonik asit substratları 
kullanılmıştır ve en yüksek aktivitenin 4-metil 
katekol varlığında olduğu gözlenmiştir. Bu 
aşamadan sonraki çalışmalarda 4-metil katekol 
substrat olarak kullanılmıştır. Russula delica’dan 
elde edilen ham özütün difenolaz aktivitesi için 
optimum pH 5,0 olarak bulunmuş ve bu pH’da, 4 
˚C’de ve 24 saat sonunda enzimin aktivitesini % 90 
oranında koruduğu gözlenmiştir. Difenolaz 
aktivitesi için optimum sıcaklığın 30 ˚C olduğu ve 
bu sıcaklıkta 1 saat sonunda enzimin aktivitesini % 
88 oranında koruduğu belirlenmiştir. Difenolaz 
aktivitesi için 4-MK varlığında Vmaks = 384,6 µM 
dak-1 mg protein-1 ve Km = 3,33 mM olarak 
belirlenmiştir. Askorbik asit, sodyum metabisülfit, 
sistein ve benzoik asit kullanılarak yapılan 
inhibisyon çalışmasında askorbik asidin  0,5 mM 
nihai konsantrasyonda % 100 inhibisyon sağladığı, 
diğer inhibitörlerin ise sıra ile 1 mM , 8mM , 32 
mM nihai konsantrasyonlarda yaklaşık % 90 
inhibisyona neden oldukları tespit edilmiştir. 1mM 
nihai konsantrasyonda bazı metal iyonlarının enzim 
aktivitesi üzerine etkisi incelendiğinde; Mn2+, Co2+, 
Al3+, Ni2+,  Zn2+, Hg2+ ve Cd2+ iyonları farklı 
oranlarda inhibisyona neden oldukları,  K+, Ca2+, 
Cu2+  iyonlarının ise sırası ile % 3, % 7, % 3 
oranlarında aktivasyona neden oldukları tespit 
edilmiştir. Bu veriler ışığında Russula delica’dan 
hazırlanan ham özütteki PFO enziminin genel PFO 
inhibitörleri ve bazı metal iyonlarına karşı hassas 
özellikler sergilediği ve hafif asidik pH’larda kararlı 
olduğu söylenebilir. 
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