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da görülmektedir. Fazla miktarda misel geliştirme eğilimde olan hakiki ev mantarı tipik bir selüloz 
tahripçisidir. Ağaç malzemede esmer çürüklük (destruksiyon çürüklüğü) yapar. Kuru çürüklük 
mantarı uygun rutubette gelişmeye başladıktan sonra, daha uzaktaki kuru oduna da arız olabilmekte, 
kendisi odunu rutubetlendirebilmektedir. Bakır içerikli emprenye maddeleri odun tahripçisi 
mantarlarla mücadelede uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bakır mantarlara karşı kuvvetli biosid 
aktivite göstermekle beraber, bakır içeren emprenye maddelerinin formülasyonlarında en önemli 
sorun, bakıra toleranslı mantarlara karşı etkili olmamalarıdır. Bu araştırmanın amacı, ağaçların 
anatomik ve kimyasal yapılarında tahribata neden olan ve fiziksel-mekanik özellikleri olumsuz 
yönde etkileyen Serpula lacrymans mantarının oksalik asit üretimi ile çürüklük kapasitesi ve bakır 
toleransı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: B u çalışmada, 19 x 19 x 19 mm (toprak blok) ve 250 (boyuna) x 25 
(teğet) x 10 mm (radyal) boyutlarında hazırlanmış Fagus orientalis, Populus euramericana, Pinus 
sylvestris, Abies bornmülleriana odun örneklerinde ve ACQ ve CCA emprenye maddeleriyle işlem 
görmüş sarıçam ve kavak odunlarında Serpula lacrymans mantarının iki ırkının etkisi iki farklı 
çürüklük testi uygulanarak belirlenmiş, mantarın etkisi sonucu oluşan çürüklük, oksalik asit üretimi 
ve bakır toleransı arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Toprak blok denemelerinde yüksek ağırlık kayıpları meydana geldiği, 
eğilme direnci deneme örneklerinde meydana gelen direnç kayıplarının ağırlık kayıplarına göre 
daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Çürüklük denemelerinde sonrasında hem ağırlık kaybı ile 
oksalik asit üretimi hem de eğilme direnci kaybı ile oksalik asit üretimi arasında kuvvetli ilişki 
olduğu belirlenmiştir. Serpula lacrymans mantarının bir ırkının emprenyeli örneklerde bakıra 
tolerans gösterdiği, mantarın oksalik asit üretim değerlerinin, oluşturduğu ağırlık kayıpları ve bakır 
toleransının ağaç türü ve emprenye maddesi formülasyonundan etkilendiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serpula lacrymans, oksalik asit üretimi, ağırlık kaybı, direnç kaybı, bakır 
toleransı

Teşekkür: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No:T-
176/06032003) ve TÜBİTAK (Proje No:TOGTAG-3395) tarafından desteklenmiştir.
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Amaç: Tirosinaz fenol oksidazların bir üyesidir. Çevre için oldukça zehirli ve tehlikeli olan fenolik 
bileşiklerin oksidasyon reaksiyonlarını katalizlediği gösterilmiştir. Bu nedenle, tirosinaz enzimi 
çevrede özellikle atıksulardan fenol gideriminde ayrıca ilaç sanayiinde önemli bir rol oynar. Bu 
çalışmada farklı fungus türleri arasından filamentöz üreme sırasında tirosinaz üretimi bakımından 
en verimli türün saptanması çalkalamalı-şişe fermentasyon tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. 
Daha sonra tirosniaz enziminin üretimi bakımından yüksek verimlilik gösteren türden tirosinaz 
enziminin üretimi optimize edilerek uygun fizyolojik koşullar saptandı.
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Gereçler ve Yöntemler: F. trogii fungusu Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji anabilim dalı 
kültür stoğundan elde edildi. Tirosinaz üretimini araştırmak ve optimize etmek amacıyla, Vogel 
minimal sıvı besiyeri içeriğinde bazı değişiklikler yapılarak kullanıldı. Çeşitli fizyolojik koşulların 
( optimum pH, sıcaklık, karbon kaynağı, azot kaynağı ve çalkalama hızı ve süresi v.b. gibi ) enzim 
üretimi üzerine etkileri araştırıldı. Aktivite ölçmek için enzimin özgül substratı olan L-DOPA’nın 
kullanıldığı yöntemden yararlanıldı.

Bulgular: Çalışmamız süresince yapılan her deneyde bir önceki deneyde optmize edilen koşullara 
göre besiyerleri hazırlandığından son deney tüm optimize koşulları içermektedir.

Sonuç: Bu deney sonucunda elde edilen değer (104.5 U/mg protein), optimize edilmemiş 
koşullardaki değerle (55 U/mg protein) karşılaştırıldığında, enzim aktivitesinde yaklaşık olarak 2 
kat artış gözlendi. 

Anahtar Kelimeler: Beyaz-çürükçül, Fenol oksidazlar, Funalia trogii, Optimizasyon, Tirosinaz
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Amaç: Endüstriyel uygulamaların çoğu sulu çözeltilerde gerçekleştirildiğinden katalizör olarak 
kullanılan ve reaksiyon ortamında çözünür olarak bulunan serbest enzimin aktivitesini yitirmeden, 
kullanıldığı ortamdan geri kazanılması mümkün değildir.. Bu durumda bazen enzimin yeniden 
kullanılması mümkün olmaz. Ayrıca ürünün enzimden ayrılması da maliyeti artırmaktadır Bu ise 
enzimlerin çok spesifik, ama o ölçüde de pahalı katalizörler olmaları nedeniyle maliyeti yükselten 
önemli bir etmendir. Enzimler, suda çözünmeyen bir matrikse bağlandıklarında, matrikslerin içinde 
tutulduklarında veya katalitik etkileri kaybolmadan birbirlerine bağlandıklarında immobilize 
olurlar. İmmobilize enzimlerin özellikleri kullanılan metoda ve matriksin yapısına bağlı olarak 
değişebilir. Bu çalışmada modifiye Vogel sıvı besiyeri kullanarak, bir beyaz-çürülçül olan F.trogii 
fungusunun optimize kültüründen elde edilen tirosinaz enziminin dayanıklılığı ve bentonit üzerinde 
tutuklaması çalışılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda bir beyaz çürükçül olan Funalia trogii fungusu Hacettepe 
Üniversitesi biyotenoloji anabilim dalı kültür stoğundan elde edildi. Çalışmamızda midifiye Vogel 
sıvı besiyeri içeriği optimize edilerek elde edilen kültür, süzüldükten sonra süzüntü (crude extract) 
dayanıklılık ve tutuklama çalışması için enzim kaynağı olarak kullanıldı. Bentonit üzerinde tutuklama 
gerçekleştirildikten sonra immobilize enzim ve enzim kaynağı olarak kullanılan kültür süzüntüsü 
-20º C’de 24 saat saklanıp, oda sıcaklığında çözüldükten sonra aktivite ölçümleri gerçekleştirildi 
ve bu işlem 30 gün süreyle tekrarlandı. Enzim aktivitesini ölçmek için en yaygın yöntem, enzimin 
özgül substartı olan L-DOPA’nın kullanıldığı yöntem olup, enzimin aktivitesini ölçmekte kullanıldı. 

Sonuç: Tirosinaz enziminin betonite tutuklanması önce ve sonrasında örneklerde Lowry protein 
tayin metodu kullanarak total protein tayini yapılmış ve tutuklama öncesi enzim kaynağında 


