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Amaç: Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Basidiomycetes kültür 
koleksiyonu (OBCC) bünyesinde bulunan makrofungus izolatları arasından bir tarama çalışması ile 
seçilen Polyporus arcularius izolatının ligninolitik enzim üretim ve boya renk giderim kapasitesi 
araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında; ligninolitik enzim üretimi ve boya renk giderimi 
konusunda yüksek aktivite gösteren izolat(lar)ın seçilmesi, seçilen izolatın enzim üretimine farklı 
tarımsal atıkların ve kültür tiplerinin etkisi, ligninolitik enzim üretiminin zamana bağlı değişimi, 
boya renk giderim kapasitesi ve moleküler tanımlanması konuları araştırılmıştır.Tarama çalışması, 
42 Basidiomycetes izolatının 3 substrat ve 6 boya varlığında büyütülmesi sonucunda toplam 8 
parametre ile değerlendirilmiştir. Seçilen izolatın enzim üretimini etkileyen kültür ve tarımsal atık 
tipinin belirlenmesi için; 3 farklı atık tipi (buğday kepeği, çay atığı, portakal kabuğu) 3 kültür 
tipinde (katı faz, statik ve derin) 20 gün süresince ligninolitik enzim aktivitesi, protein, glikoz, pH 
gibi inceleme parametreleri ölçülmüştür. Bu yolla üretimi arttırılan enzimin % boya renk giderim 
kapasitesi 6 farklı boya ile 24 saat süresince belirlenmiştir. Kullanılan makrofungus izolatı rDNA-
ITS diziliminin GenBank: www.ncbi.nlm.nih.gov veri tabanına kayıtlı makrofungus suşları ile 
benzerlik oranlarının belirlenmesi yolu ile tanımlanmıştır.

Bulgular: Tarama çalışması kapsamında kullanılan izolatlar ligninolitik enzim üretimi ve boya 
renk giderimi kapasitesi için değerlendirilmiş, pozitif kontrol suşlarından elde edilen sonuçlar ile 
karşılaştırılmış ve OBCC 3501 makrofungus izolatı seçilmiştir. OBCC 3501 kodlu makrofungus 
izolatının diğer enzimlere oranla daha yüksek seviyede mangan peroksidaz (MnP) ürettiği 
görülmüştür. Fungusun en yüksek MnP aktivitesi, katı faz kültür yöntemi ile çay atığı ortamında, 
inkübasyonun 11. gününde, 438,1±5,5 u/L olarak belirlenmiştir. Amonyum sülfat çöktürmesi ve 
diyaliz sonucunda, enzim etkinliği 7 kat, spesifik aktivite 2 kat artmıştır. Enzimin 24 saat sonunda 
cibacron blue, kristal viyole, malaşit yeşili, RBBR, remazol black ve amaranth boyalarının 
rengini sırası ile; %70, 64, 34, 70, 44 ve 52 oranında giderdiği belirlenmiştir. Belirlenen rDNA-
ITS diziliminin GenBank veri tabanında BLAST analizi yapılması sonucunda, OBCC 3501 kodlu 
makrofungus izolatımızın Polyporus arcularius türüne (Accession# AF516524.1) % 97 oranında 
benzediği belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, diğer beyaz çürükçül funguslar kadar araştırılmamış bir tür olan Polyporus 
arcularius’un ligninolitik enzim üretim ve boya renk giderim potansiyeli vurgulanmıştır. 
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