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kullanılmakta olup batıdaki popülerliği oldukça 
yenidir. Ülkemizde henüz çok fazla tanınmayan 
Kombu mantarı Dünya ‘da gıda sanayinde, 
kozmetik alanında, alternatif tıp alanında 
kullanılmaktadır. Birçok hastalığa iyi geldiği 
bildirilen ancak Ülkemizde çok fazla çalışma 
yapılmayan Kombu mantarının ekstresinin fungus 
misel gelişimine etkileri bu çalışmanın konusunu 
oluşturmuştur. Kombu mantarı ekstresi 1lt suya 60 
gr şeker ve siyah çay ilavesi ile hazırlanan ortamda 
geliştirilen Kombu mantarının fermentasyonu 
sonucu elde edilmiştir.  Elde edilen ekstre 0, 100, 
150, 200cc olarak patates dekstroz agar besiyerine 
ilave edilmiştir. Hazırlanan agarlı ortamlara 
Polyporus versicolor ve Morchella esculenta ’nın 
8mm çapındaki miselyal agar diskleri inokule 
edilmiştir. Polyporus versicolor 30°C’de Morchella 
esculenta 23°C’de 1 hafta süre ile geliştirilerek 
misel gelişimleri incelenmiştir. İnkübasyon süresi 
sonunda kontrol grubundaki gelişme Kombu 
mantarı ekstresi ilave edilen ortamlara göre oldukça 
iyi olmuştur. Ekstre ilave edilen besiyerlerinden 
100cc ve 150cc konsantrasyonlarda misel gelişimi 
gözlenirken 200cc ilave edilen besiyerinde gelişme 
gözlenmemiştir. Elde edilen veriler makroskobik 
olarak görüntülenmiştir.  
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Ksilan bitki hücre duvarı hemiselülozik 
yapısının önemli bir bileşeni olup molekülün ana 
iskeletini β-D-1,4 bağıyla birleşmiş 
ksilanopiranositler oluşturmuştur. Asetil, arabinosil 
and glukuronosil yan zincirlerin ana yapıya 
bağlanması molekülü kompleks bir polimer 
yapmıştır. Ksilanın hidrolozinde hidrolitik enzimler 
sinerjik çalışırken, molekülün ana iskeletinin 
hidrolizinde en etkili enzim endo-β-1,4-ksilanazdır 
(ksilanaz; EC 3.2.1.8). 

Bir çok küf ve bakteri suşları ksilanaz 
enzimini çeşitli seviyelerde üretebilmektedir. Bazı 
ksilanazlar, yapısında farklı miktar ve çeşitte ksilan 
bulunduran tarımsal atıkların biyo-çevirim yolu ile 
değerlendirilmesi ve  tek hücre proteini, yakıt gibi 
değerli ürünlerin eldesi işleminde kullanılmaktadır. 

Enzimin ayrıca biyobeyazlaştırma işleminde, gıda 
ve yem sanayiinde kullanımı, ksilanaza ve ksilanın 
parçalama mekanizmasına olan ilgiyi arttırmıştır. 
Buna bağlı olarak, bir çok bilimsel araştırma yeni 
ve iyi ksilanaz üreticileri bulmaya ve bu üreticilere 
ait ksilanazlarının karakterizasyonuna yönlenmiştir. 

Bir önceki çalışmamızda, beş ayrı 
endüstriyel bitki türünden on altı ksilanaz üreticisi 
endofit bakteri izole edilerek, izolatlar çeşitli 
biyokimyasal ve mikrobiyolojik testler sonucunda 
“Bacillus” olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmamızda 
on altı  farklı ksilanaz üreticisi içinden, en yüksek 
miktarda ksilanaz üreten dört izolat (A1, M1, D2 ve 
T5), içerisinde tek karbon kaynağı ve indüklecisi 
olarak mısır koçanı ve buğday kepeği gibi tarımsal 
atıkları (%3; a/h) bulunduran sıvı besi yerinde 
çoğaltılmıştır. Bir hafta boyunca fermentasyon 
ortamından örneklerde ksilanaz aktivitesi ölçülerek 
izolatların enzim üretim profilleri belirlenmiştir. Bu 
profile göre izolatların, %3’lük mısır koçanı ve 
buğday kabuğu üzerinde sırasıyla maksimum 188-
393 U/ml ve 177-308 U/ml aralığında enzim 
ürettiği gözlenmiştir. Ayrıca, D2 ve M1 izolatlara 
ait  kaba fementasyon özütü ksilanaz örnekleri 
olarak kullanılmış ve bu izolatlara ait enzimler 
kısmı karakterize edilmiştir. Enzimlerin maksimum 
aktivitelerinin 70-75°C ve pH 7.0-7.5 aralığında 
olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda ayrıca 
ksilanazların Michaelis-Menten katsayıları gibi 
kinetik değerleri de belirlenmiştir 
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Fungusların hücre dışına enzim salgılama 
yetenekleri iyi bilinmektedir. Bundan dolayı 
funguslar ekonomik olarak ta önem arz 
etmektedirler. Bundan dolayı, endüstriyel açıdan 
oldukça büyük bir öneme sahiptirler. 
Mikrofunguslar arasında da Mucor cinsi 
biyoteknolojik olarak büyük önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada topraktan izole edilen ve daha önce 
lipolitik aktiviteleri test edilen 15 cinse ait 213 
mikrofungus suşu arasında en iyi aktivite gösteren 
Mucor hiemalis f. corticolus lipazının 


