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 Lipazlar ve esterazlar ester bağlarını 
parçalayabilen, biyoteknolojik öneme sahip 
hidrolaz sınıfı enzimlerdir. Bu çalışmada, 
Trabzon’un Maçka ilçesinin Lişer yaylasından 
toplanan Amanita vaginata (A. vaginata) ve 
Tricholoma terreum (T. terreum) mantar türlerinden 
hazırlanan özütlerde lipaz/esteraz enziminin 
karakterizasyonu incelenmiştir. Özütlerdeki 
esterolitik aktiviteden sorumlu enzimin varlığını 
ortaya koymak için doğal protein elektroforezi 
yapılmış ve her bir mantar için Rf değerleri tespit 
edilmiştir. A. vaginata için Rf değeri 0,47 ve 0.61, 
T. terreum için ise Rf değeri 0,47 ve 0,42 olarak 
hesaplanmıştır. Özütlerin p-nitrofenil bütirat 
(pNPB) substratı varlığında en yüksek aktivite 
gösterdiği tespit edilmiştir. Her iki mantar özütü 
için optimum pH değerinin 8,0, optimum sıcaklığın 
ise 30–40 ˚C’ de olduğu belirlenmiştir. Lineweaver 
–Burk eğrisinden elde edilen Vmaks ve Km 
değerleri A. vaginata için sırasıyla 14,20 U/L ve 
0,071 mM; T. terreum içinse 34,60 U/L ve 9,6 µM 
olarak hesaplanmıştır. Her iki mantarın 
lipaz/esteraz aktivitesi içinde pH kararlılıklarının 3–
10 arasında sabit olduğu gözlenmiştir. A. vaginata 
için yapılan ısıl kararlılığı denemesinde en yüksek 
aktivite değerlerine 30°C’de ulaşılmıştır. Aktivite 
genel anlamda 10–40°C aralığında oldukça yüksek 
olup zaman ilerledikçe fazla bir azalma 
göstermemiştir. T. terreum için aktivite 10–40°C 
aralığında kontrol deneyine nazaran önemli bir 
azalış olmamıştır. Esterolitik aktivite üzerinde 
metal iyonların etkisini açıklamak için NH4+ ,Na+ 
,K+ ,Li+ ,Ni2+ ,Mn2+ ,Hg2+ ,Cu2+,Co2+,Ca2+,Cd2+ 
,Cr3+,Al3+ iyonlarının klorür tuzları kullanılmıştır. 
Ayrıca, NaN3, EDTA, PMSF, DTT gibi 
kimyasallarının enzim aktivitesi üzerine etkileri 
incelenmiş ve bu inhibitörlerin I50 değerleri 
hesaplanmıştır. Bütün bu veriler her iki mantar için 
de esteraz/lipaz varlığını göstermektedir. Ayrıca iki 
mantar için kısa karbon zincirli bir substrat olan 
pNPB mevcudiyetinde aktivitenin maksimum 
olması ve uzun karbonlu substratlar varlığında 
aktivitenin oldukça azalması veya tamamen 

kaybolması karakterize edilen enzimlerin esteraz 
olabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. 
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Endüstriyel atık sularda bulunun ağır 
metallerin toksik derişimleri önemli çevre 
problemlerini beraberinde getirmektedir. Ağır 
metallerin endüstri atıklarından uzaklaştırılması için 
mevcut konvansiyonel fiziksel ve kimyasal 
süreçlerin yerine biyolojik moleküllerin kullanımı 
etkili bir alternatif metottur. Özellikle bu amaç için 
kullanılan mikroorganizma grubu içerisinde 
alglerde dahil olmak üzere çeşitli bakteri, maya, 
mantar türlerini saymak mümkündür. Mantarlardan 
Neurospora, Penicillium, Aspergillus, Rhizopus ve 
Pleurotus türleri metal kontaminasyonunda 
kullanılan organizmalardandır. Özellikle Pleurotus 
türleri biyodegradasyon çalışmalarında sıkça 
kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda bazı 
metallerin (Ni, Cd, Co, Zn, Hg, Pb), 0.001-0.1 mM 
konsantrasyonlarının, farklı Pleurotus türlerinin (P. 
ostreatus, P. florida ve P. sajor-caju) gelişimi 
üzerime etkileri belirlenmiştir. P. florida’daki 
inhibisyon, Cd hariç denenen tüm metallerin 
uygulanan konsantrasyonları istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Cd’un 0.01 mM’dan 
düşük konsantrasyonları anlamlı değil iken, 0.01 ve 
0.1 mM’lık konsantrasyonlar istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu saptanmıştır. P. sajor-caju, Zn, Hg 
ve Cd’un 0.001mM’lık konsantrasyonunda 
istatistiksel olarak anlamlı bir inhibisyon meydana 
gelmemiş, daha yüksek konsantrasyonlarda 
inhibisyon anlamlı bulunmuştur. Ni ve Pb’un 
uygulanan tüm konsantrasyonlarının, Co’ın ise 
0.005mM’dan yüksek konsantrasyonları P. sajor-
caju’ nun gelişimini inhibe ettiği saptanmıştır. P. 
ostreatus’un 0.005 ve 0.001mM Pb 
konsantrasyonları hariç uygulanan tüm metal 
konsantrasyonlarındaki inhibisyonu anlamlıdır.   
 
 
 
 
 
 


