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Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısı ve Amilaz Üretim 
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Amaç: Bu çalışmada, çeşitli kaynaklardan amilaz enzimi üretici mayaların izole edilmesi, farklı 
moleküler biyolojik yöntemlerle tanılarının gerçekleştirilmesi ve amilaz enzimlerinin optimum 
aktivite gösterdiği koşulların tayin edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, amilaz üretici mayaları izole etmek için 5 farklı kaynak 
(toprak, un, pirinç unu, ekmek ve pirinç) kullanılmıştır. İzole edilen mayaların amilaz enzimi 
açısından taranması için maya izolatları, %1 nişasta içeren Yeast Ekstrakt Pepton Glukoz (YPD) agar 
besiyerine ekilmiş ve 3 gün 27oC’de inkübe edilmiştir. Amilaz aktivitesinin tayini, Dinitrosalisilik 
asit (DNS) yöntemine göre yapılmış ve kültür filtratındaki protein miktarı da ayrıca belirlenmiştir. 
Amilaz üretici maya izolatlarının moleküler biyolojik tanısında, ITS-RFLP, 18S-RFLP ve 26 rDNA 
D1/D2 domaini sekans analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Amilaz üretimini artırmak için; 
farklı besin içeriklerine sahip besiyeri ortamları, farklı inkübasyon sıcaklıkları ve pH dereceleri 
denenmiştir. Bunlara ilave olarak, çeşitli konsantrasyonlarda farklı katkı maddelerinin amilaz 
üretimini ne şekilde etkilediği de saptanmıştır. Ayrıca, farklı sıcaklık ve pH değerleri ile çeşitli 
sürfaktan ve metal iyonlarının enzim üretimi üzerine etkisi de araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmada, 5 farklı kaynaktan 25 adet maya izolatı elde edilmiştir. Elde edilen maya 
izolatlarının nişasta içeren besiyeri ortamında inkübasyonundan sonra, besiyeri üzerine iyotun 
eklenmesi ile amilaz enzimi üreten kolonilerin çevresinde şeffaf zon oluşumunun gözlenmesi 
sonucunda toplam 12 izolatın bu enzimi üretme kabiliyetinde olduğu saptanmıştır. Bu izolatlardan 
3 tanesi en yüksek aktiviteyi göstermiştir. Moleküler identifikasyon çalışmaları sonucunda, 
amilaz enzim üretici bu 3 izolatın RFLP sonuçları Saccharomycopsis fibuligera türü ile benzerlik 
göstermiş ve 26S rDNA dizi analizi sonucu ise bu strainlerin S. fibuligera türü ile %99 oranında 
benzer olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara göre, izole ettiğimiz maya strainleri S. fibuligera olarak 
tanılanmıştır. Üretici strainlerimiz tarafından üretilen amilazların en yüksek aktivite gösterdikleri 
ortamın Amilaz Aktivite Ortamı, en yüksek aktivitenin ise 28oC ve pH5.6’da olduğu bulunmuştur. 
Katkı maddelerinden ise NaCl, SDS (100 ppm), PEG, Triton X100 ve Tween 80’nin üretimi pozitif 
yönde etkilediği bulunurken, SDS (1000 ppm), DMSO ve PMSF (1000 ppm) üretimi negatif 
yönde etkilemiştir. Ayrıca, katkı maddelerinden PMSF (100 ppm) ise üretime herhangi bir etki 
gösterememiştir.

Sonuç: Çalışma, izole edilen S. fibuligera strainleri tarafından üretilen amilaz enzimlerinin yüksek 
enzim aktivitesi ile termal, pH ve metal iyon stabilitelerine sahip olduklarını göstermiştir. İleriki 
çalışmalarda enzimin saflaştırılması gerçekleştirilecek ve endüstriyel açıdan potansiyeli ortaya 
koyulacaktır.
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