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PC–143

Kluyveromyces marxianus Maya Türlerinde Glikoz Baskılamasının 
β-Galaktozidaz Enzim Aktivitesine Etkileri

Tülay Turgut Genç, Tuğba Çelik
ÇOMU Fen-Edebiyat Fakültesi. Biyoloji Bölümü 17100 Çanakkale 

tturgut@hotmail.com 

Amaç: Süt ve süt ürünlerinden izole edilen Kluyveromyces marxianus maya türlerinde glikoz 
baskılamasının beta galaktozidaz enzim aktivitesine etkisi analiz edilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda süt ürünlerinden izole edilen K. marxianus maya suşları glikoz 
içeren zengin besi ortamında durağan faza kadar üretilerek glikoz baskılaması içeren (repress) ve 
glikoz baskılaması içermeyen (derepress) taze sıvı kültürlere aktarılmıştır. Logaritmik safhaya 
kadar üretilen kültürlerin beta galaktozidaz enzim aktiviteleri belirlenerek enzim aktiviteleri Miller 
Ünitesi olarak verilmiştir.

Bulgular: Çalışmamız sonucunda beta galaktozidaz enzim aktivitesi glikoz baskılamasında 10 
MU ile 150 MU arasında değişirken, glikoz baskılamasının olmadığı şartlarda (derepress) enzim 
aktivitesinin suşlara göre oldukça fazla değişken olduğu (55 MU -1 225 MU) kaydedilmiştir. 
Analiz edilen K. marxianus maya suşlarının % 6’sında glikoz baskılaması beta galaktozidaz enzimi 
aktivitesini arttırırken % 88’inde enzim aktivitesinin 100 kata kadar azalttığı görülmüştür. Maya 
suşlarının % 6’sı ise glikoz baskılanmasından etkilenmemiştir.

Sonuç: K. marxianus maya türlerinde glikoz baskılamasının beta galaktozidaz enzim aktivitesi 
üzerindeki etkisinin tür içerisinde değişken olmakla birlikte, glikoz alternatif karbon kaynaklarından 
laktozun kullanımı ile ilgili genleri baskılamaktadır. Glikoz baskılamasının görülmediği aksine 
artışa neden olduğu maya suşlarıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kluyveromyces marxianus, beta-galaktozidaz, glikoz baskılaması
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Kluyveromyces marxianus Maya Türlerinin Bazı Hücre Dışı Enzim 
Aktivitelerinin Belirlenmesi

Tuğba Çelik, Tülay Turgut Genç
ÇOMU Fen-Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı 17100 Çanakkale

tugbacelik88@hotmail.com

Amaç: Süt ürünlerinden izole edilerek tanımlanan Kluyveromyces marxianus maya türlerinin 
hücre dışı enzim profilleri oluşturularak hücre dışı beta-glikozidaz ve beta-galaktozidaz enzim 
aktivitelerini belirlenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Daha önce moleküler yöntemlerle tanımlamaları yapılan 66 K. marxianus 
maya türünün hücre dışı proteaz, lipaz, üreaz ve alkalinaz enzim profilleri ile invertaz ve beta 
galaktozidaz enzim aktiviteleri belirlenmiştir. Proteaz, lipaz, üreaz ve alkalinaz testleri uygun 
katı besi ortamlarında, beta-glikozidaz ve beta-galaktozidaz enzim aktiviteleri uygun sıvı besi 
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ortamlarında gerçekleştirilmiştir. İnvertaz aktivitesi sonuçları Unite (U) olarak , beta galaktozidaz 
aktivitesi sonuçları Miller Ünitesi (MU) olarak verilmiştir.

Bulgular: Çalışmamız sonucunda tanımlanan tüm K. marxianus maya türlerinde lipolitik aktivite 
tespit edilmemiştir. Tanımlanan türlerin yaklaşık %50’sinde proteaz aktivitesi gözlenirken % 
8’inde üreaz aktivitesi belirlenmiştir. Maya türlerinin alkilleme gücü yüksek olup tanımlanan maya 
türlerinin % 96’sında aktivite belirlenmiştir. Hücre dışı invertaz enzim aktivitesi genel olarak tüm 
suşlarda bulunmakla beraber maya suşlarının yalnızca % 22’sinde 1000U üzerinde, %90’ında ise 
500U altında ölçülmüştür. En yüksek invertaz aktivitesi 4000U, en düşük invertaz aktivitesi ise 
18U olarak belirlenmiştir. Maya suşlarının beta-galaktozidaz enzim aktiviteleri invertaz enzim 
aktivitelerine göre nispeten düşük olmakla birlikte en yüksek beta-galaktozidaz enzim aktivitesi 
700MU, en düşük beta-galaktozidaz enzim aktivitesi ise 11MU olarak kaydedilmiştir. 

Sonuç: K. marxianus maya türlerinde alkalinaz, üreaz, proteaz, invertaz ve beta-galaktozidaz enzim 
aktiviteleri tür içinde farklılıklar göstermektedir. Özellikle mayaların invertaz enzim aktiviteleri 
arasında çok fazla (200 kat) fark olduğu görülmüştür. Bu durum tür içinde enzim aktivitelerinin 
aynı üreme koşullarında dahi farklı olduğunu dolayısıyla enzimlerin ilgili genlerinin de farklı 
şekillerde kontrol edildiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kluyveromyces marxianus, beta-glikozidaz, beta-galaktozidaz
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Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianus 
Maya Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu
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Amaç: Süt ve süt ürünlerinden izole edilerek Kluyveromyces marxianus (Candida kefyr) olarak 
tanımlanan maya türlerinin ITS1-5,8S rDNA-ITS2 DNA bölgesi kullanılarak moleküler seviyede 
karakterizasyonları yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tür tanımlamaları sonucunda K. marxianus olarak tanımlanan 70 maya örneği 
ve K. marxianus (DBVPG-6072) maya türü moleküler tanımlama için kullanılmıştır. Genomik 
DNA izolasyonu sonrası, ITS1- 5,8S rDNA -ITS2 bölgesi ITS1 ve ITS4 primerleri kullanılarak 
PCR ile çoğaltılmış ve görüntülenmiştir.

Bulgular: Klasik yöntemle yapılan ve API ID 32C kiti kullanılarak yapılan identifikasyon sonrasında 
70 maya örneği K. marxianus olarak tanımlanmıştır. Maya suşlarının moleküler karakterizasyonu 
sonrasında daha önce K. marxianus olarak tanımlanan 4 maya örneğinin kontrol maya türünden 
farklı uzunlukta PCR ürünü verdiği diğer 66 maya örneğinin kontrol türü ile aynı uzunlukta (700bp) 
PCR ürünü verdiği gözlenmiştir.

Sonuç: Klasik yöntemle ve API ID 32C identifikasyon kiti kullanılarak yapılan maya türü 
tanımlamalarının 100% güvenilir olmadığı, tür tanımlamalarında mutlaka moleküler yöntemlerle 
tür tanımlarının doğrulanması gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kluyveromyces marxianus, 5,8S rDNA, ITS1, ITS2.
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Catharanthus Roseus Bitkisinin In Vıtro Biyokütle Değişimi Üzerine 
Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri

Nergis KAYA1, Cüneyt AKI2
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Amaç: Yapılan araştırmada, çeşitli kanser türlerinde kullanılan vinblastin ve vinkristin 
metabolitlerinin en önemli kaynağı olan Catharanthus roseus (L.) G. Don bitki türünden in 
vitro şartlarda kallus oluşumu ve bu biyokütle üzerinde farklı bitki büyüme düzenleyicisi 
konsantrasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Hücre süspansiyon kültürü oluşturmadaki ilk aşama 
olan kallus biyokütle eldesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Biyokütle artışı açısından en 
uygun bitki büyüme düzenleyici konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu temelden yola çıkarak in vitro 
koşullarda sekonder metabolit üretim düzeyini arttıracak işlemlere yardımcı olunabilecektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Catharanthus roseus türüne ait olan tohumlar in vivo olarak yetiştirilerek, 
12 haftalık sağlıklı fidelerden alınan yaprak eksplantları kallus elde etmek amacı ile 5 mg/L NAA+2 
mg/L BAP, 8 mg/L NAA+2 mg/L BAP, 10 mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren MS ortamlarına 
alınmışlardır. Petriler, daha sonra 16/8 fotoperiyoda ve 25±2 ̊ C ve 28.080 lüks floresan ışık şiddetine 
ayarlanmış bitki yetiştirme odasına yerleştirilmiştir. Birinci alt kültürden itibaren Catharanthus 
roseus türünün biyokütle değişimini saptayabilmek için canlı kütle dört haftada bir kere olmak 
üzere altı defa alt kültüre alınarak hassas terazide laminar flow içerisinde ölçülmüş ve altıncı alt 
kültüre kadar izlenerek gerekli değerlendirmeler istatistiki olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Biyokütle üzerinde farklı bitki büyüme düzenleyicilerinin etkilerinin araştırıldığı 
deneme sonuçlarına göre altı ay sonunda biyokütle artışının en fazla olduğu uygulama grubunun 5 
mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren ortamlar olduğu saptanmıştır. 10 mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren 
uygulama grubunda biyokütle artışının birinci gruba nazaran daha düşük olduğu, 8 mg/L NAA+2 
mg/L BAP uygulama grubunda ise biyokütle artışının diğer iki gruba nazaran çok düşük olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca 10mg/L NAA+2 mg/L BAP içeren ortamda daha yumuşak, kırılgan yapıda ve 
açık renkli kallus oluşumu gözlenmiştir. Catharanthus roseus türünde hücre süspansiyon kültürü 
oluşturmadaki ilk aşama olan kallus biyokütle eldesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Sonuç: Elde edilen sağlıklı kallus biyokütlesinin NAA, BAP gibi bitki büyüme düzenleyicilerinin 
farklı konsantrasyonlarına bağlı olarak değişimler gösterdiği ortaya konmuştur. Belirli sürelerde 
yapılmayan uzun vadeli altkültürleme ile canlı kallus biyokütlesinde kayıplar yaşandığı anlaşılmıştır. 
Tamamlanan araştırma ile ileride gerçekleştirilmesi planlanan hücre süspansiyon kültürleri ve 
sekonder metabolitlerin eldesi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Catharanthus roseus, NAA, BAP, Biyokütle.


