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İnkübasyon süresi sonunda 6000 r.p.m’de 10 dakika santrifüj edilerek hücreler uzaklaştırılmış 
süpernatanttan yüzey tansiyometre ile yüzey gerilimi ölçümü yapılmıştır. 

Bulgular: Yapılan ölçümlere göre yüzey geriliminin belirlenen en küçük değerinin alındığı 7. 
besiyeri bileşimi optimum besiyeri bileşimi olarak belirlenmiştir. Besiyeri bileşimi (g/L): Glikoz 
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Anahtar sözcükler: Biyosürfektan, Plackett Burman, Drop-Collapse

Teşekkür: Araştırmada yapılan yüzey gerilimi ölçümleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya 
Bölümü Polimer Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır. Çalışma süresince destek olan Prof.Dr. 
Vural Bütün ve Arş.Gör. Cansel Tuncer’e teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışmada, OBCC 5014 izolatının farklı tarımsal atık ve kültür tiplerinde, ligninolitik 
enzim üretim yeteneği araştırılmıştır. En iyi tarımsal atık ve kültür tipi belirlendikten sonra hücre 
immobilizasyonu yöntemiyle enzim üretiminin arttırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü 
Basidiomycetes Kültür Koleksiyonundan (OBCC) temin edilmiştir. En iyi enzim üretim 
koşullarının belirlenmesi amacıyla 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. İzolatın enzim üretimini artırmak için dört 
farklı taşıyıcı (poliüretan köpük, pomza taşı, fiber bulaşık süngeri ve Na-alginat kürecikleri) test 
edilmiştir. Taşıyıcılar 0,5 cm3 boyutunda hazırlanarak makrofungus hücrelerinin immobilize olması 
sağlanmıştır. Hücre immobilizasyonu sağlanan taşıyıcılar portakal atığı bulunan enzim üretim 
ortamına aşılanarak 20 gün derin kültürde inkübe edilerek bahsedilen inceleme parametreleri 
açısından değerlendirilmiştir. 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: OBCC 5014 izolatının her üç ligninolitik enzimi de değişik seviyelerde ürettiği, ancak diğer 
enzimlere oranla mangan peroksidaz (MnP) enzimini daha yüksek seviyede ürettiği belirlenmiştir. 
En yüksek MnP aktivitesi derin kültür yöntemi ile, portakal kabuğu ortamında, inkübasyonun 

17. gününde, 1791,8±158,6 u/L olarak belirlenmiştir. Test edilen taşıyıcı tiplerinden fiber bulaşık 
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süngeri ve Na-alginat küreciklerine immobilize OBCC 5014 izolatının mangan peroksidaz enzim 
aktivitesinin inkübasyonun 15. gününde sırasıyla %45 ve %19, lakkaz enzim aktivitesinin ise 
8.günde sırasıyla %39 ve %34 arttığı gözlenmiştir. Belirlenen rDNA-ITS diziliminin GenBank 
veri tabanında BLAST analizi yapılması sonucunda, OBCC 5014 kodlu makrofungus izolatımızın 
Trametes hirsuta türüne (Accession# FR686582.1) % 97 oranında benzediği belirlenmiştir. Bu 
durum, geleneksel yöntemler ile de aynı tür olarak isimlendirdiğimiz makrofungus izolatımızın 

identifikasyonunun doğrulanmasını sağlamıştır.

Sonuç: Derin kültür koşullarında ligninolitik enzim üretimi bilinmeyen Trametes hirsuta 
makrofungusunun portakal kabuğu varlığında ve hücre immobilizasyonu yolu ile enzim üretiminin 
% 45’e varan oranda arttırıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Basidiomycetes, immobilizasyon, ligninolitik enzimler, Trametes hirsuta.

Teşekkür: Bu çalışma, Eskişehir Osmagazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Projeleri 
Komisyonu tarafından 201019039 no’ lu proje kapsamında desteklenmiştir.
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Objectives: Pleurotus eryngii (DC.) Gillet (MCC58) was investigated for their ability to produce 
various ligninolytic enzymes such as laccase (Lac), manganese peroxidase (MnP), aryl alcohol 
oxidase (AAO) and lignin peroxidase (LiP) by solid state fermentation (SSF), which was carried 
out using a support-substrate from fruit juice industry. The production patterns of these extracellular 
enzymes were researched during the growth of the organism for a period of 20 days and the protein, 
reducing sugar and nitrogen levels were monitored during the stationary cultivation. 

Materials and Methods: Ligninolytic enzymes by P. eryngii were performed with SSF using 
pomegranate and apricot wastes obtained from fruit juice industry during 20 days on stationary 
conditions at 28˚C. The enyzme activities of LiP, MnP, AAO and Lac were determined 
spectrophotometrically. The chemical contents of pomegranate and apricot wastes were also studied.

Results: The highest Lac activity was obtained as 975 U/L on 12th day in using apricot waste and 
this value was 4.33-fold higher than that of using pomegranate waste. In addition, the highest MnP 
activity was attained as 439.091 U/L in using pomegranate waste on 17th day. And also, the highest 
LiP and AAO activities were obtained by using apricot waste. Decolorization of methyl orange, 
reactive black 5 and reactive red 2 azo dyes was also achieved with ligninolytic enzymes, produced 
in SSF of P. eryngii. 


