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Amaç: Araştırmamızda Çanakkale yöresinde şarap yapımında kullanılan çeşitli üzümlerin yüzey 
mikro florasında bulunan ve yüksek invertaz enzim aktivitesine sahip maya türlerinin tespit edilerek 
tür tanımlamalarının yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Öncelikle izolasyonları yapılan yaklaşık 800 maya örneğinden 500 tanesi 
klasik yöntemle ve API ID 32C maya identifikasyon kit sistemi kullanılarak türleri tanımlanmıştır. 
Tanımlanan maya türlerinden her tür için rastgele 10 örnek seçilerek invertaz enzim aktivitesi 
belirlenmiştir. Daha sonra enzim aktivitesi yüksek çıkan türlerin tüm izolatlarının enzim aktiviteleri 
belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmamız sonucunda Candida pulcherrima, C. norvegensis, C. sake, C. holmii, 
C. colliculosa, C. rugosa, C. datilla, C. globosa, C. norvegica, C. famata, C. magnoliae, C. 
membranifaciens, C. humicola, C. zeylanoides, Cryptococcus neoformans, Cr. laurentii, Cr. albidus, 
Rhodotorula mucilaginosa, R. glutinis, Kloeckera apis, K. apiculata, K. japonica olmak üzere 22 
farklı non-Saccharomyces maya türü tanımlanmıştır. Cr. neoformans, Cr. laurentii, C. holmii, C. 
colliculosa, R. mucilaginosa, R. glutinis, C. sake, K. apis ve K. apiculata maya türlerinde düşük ve 
orta seviyede invertaz enzim aktivitesi gözlenirken C. pulcherrima, C. norvegensis, C. rugosa, C. 
datilla, C. globosa, C. norvegica, C. famata, C. magnoliae, C. membranifaciens, C. humicola, C. 
zeylanoides, Cr. albidus ve K. japonica maya türlerinde enzim aktivitesi görülmemiştir. En yüksek 
invertaz enzim aktivitesine C. holmii (ortalama 7960 U) ve C. colliculosa (ortalama 2480 U) maya 
türlerinde rastlanmıştır.

Sonuç: Maya türleri invertaz enzimi ile üzümde bulunan sukrozu glikoz ve fruktoza hidrolize 
ederler. Üzüm yüzeyinde bulunan ve sukrozu hidrolize edemeyen maya türleri diğer invertaz 
enzim aktivitesine sahip maya türleri ile birlikte bulunarak onların parçaladığı glikozu ve fruktozu 
kullanırlar. R. muciloginosa gibi orta seviyede invertaz enzim aktivitesine sahip maya türlerinin 
hemen hemen tüm üzümlerin yüzeyinde dağılım göstermesine rağmen C. holmii gibi yüksek 
invertaz enzim aktivitesine sahip maya türlerinin üzüm yüzeyinde az dağılım göstermesi oldukça 
ilginç bir sonuçtur.
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