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Amaç: Tekrarlı kesikli süreçte üretilen ham lakkaz enziminin aktivite ve kararlılığı üzerine çeşitli 
maddelerin etkisinin ve buna bağlı olarak uygulamada kullanılabilecek bu enzim kaynağının 
kararlılığının saptanmasıdır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, beyaz çürükçül fungus olan Funalia trogii kullanılmıştır. 
Fungus, Sabouraud dextrose sıvı besiyerinde üretildikten sonra homojenize edilmiş ve taze 
Sabouraud dextrose sıvı besiyerlerine ekilmiştir. Üretim sonrası, elde edilen pelletler lakkaz üretimi 
amacıyla kullanılmıştır. Bu amaçla, pelletler tekrarlı kesikli süreçte 5 gün kullanılmıştır. Kültürler 
daha sonra süzülmüş ve süzüntü ham lakkaz enzim kaynağı olarak kullanılmıştır. Çalışmada, çeşitli 
inhibitörlerin lakkaz enzim aktivitesi üzerine etkisi de araştırılmış ve bu amaçla farklı miktarlarda 
sodium azid, potasyum siyanür, EDTA ve SDS inhibitor olarak kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca, 
çeşitli ağır metaller, inorganik tuzlar ve organik çözücülerin kararlılığa etkisi de saptanmıştır. 
Lakkaz enziminin ölçümünde ABTS (2,2′-azino-bis(3-etilbenzthiazolin-6-sulfonik asit)) substrat 
olarak kullanılmış ve ABTS’nin 420 nm’de oksidasyonuna bağlı olarak elde edilen değerlerden, 
lakkaz enzim aktivitesi (U/mL) hesaplanmıştır. Elde edilen enzimin renk giderim aktivitesi, hem 
doğal PAGE jellerinde hem de sıvı ortamda gösterilmiştir. Doğal PAGE jellerinde renk giderim 
aktivitesi boyar maddeyle muamele edilen jeldeki rengin enzim aktivitesine bağlı olarak giderimine 
göre değerlendirilmiştir. Boyar madde içeren sıvı ortamda renk gideriminin saptanmasında ise, 
boyar maddenin ışığı maksimum absorbladığı dalga boyunda absorbans değerleri spektrofotometrik 
olarak ölçülmüş ve sonuçlar % renk giderimi olarak ifade edilmiştir. 

Bulgular: NaN
3 
ve KCN en etkili inhibitörler olarak saptanmıştır. NaN

3
, enzim aktivitesini tümüyle 

inhibe etmiştir. Çalışmada kullanılan ek faktörlerin enzim kararlılığı üzerine pozitif veya negatif, 
farklı oranlarda etkisi olmuştur. Elde edilen ham enzimin, boyar maddenin rengini etkili bir şekilde 
giderdiği de saptanmıştır. 

Sonuç: Ham enzimin özellikleri ve yüksek renk giderim yeteneği, bu kaynağın saflaştırmaya 
ihtiyaç duymadan etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. 
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