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sonucu % 0.788 olarak tespit edilmiştir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan özütün pBR322 
plasmid DNA’sı ile muamelesi sonucunda H

2
O

2
 ve UV ışınlarından DNA’nın korunabilmesi 0.005 

mg/µl konsantrasyonda gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: P.terebinthus, pBR322 plasmid DNA, HPLC-DAD, Antimikrobiyal, MİK, 
Antioksidan
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Amaç: Kombucha mantarıyla çayın ve Anacardiaceae familyasına ait bir bitki olan P. vera 
bitkisinin ham ve olgun perikarplarının fermantasyonu sonucu oluşan ürünlerin fitokimyasal içeriği, 
antimikrobiyal aktivitesi, antioksidan aktivitesi ve DNA koroyucu aktivitenin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kullanılan P. vera bitkisi gelişiminin farklı periyotlarında 
Gaziantep Üniversitesi kampüsünden toplandı. Çay bitkisi ise ticari olarak satın alındı. Bitkinin 
meyve kabukları ve çay gölgede kurutulup, öğütülerek toz haline getirildi. Tartım işlemi yapıldıktan 
sonra Kombucha mantarıyla bitkiler fermente edildi. Ekstraktlar, su ve kloroform yardımıyla polar 
ve nonpolar bileşenlerine ayrıştırılıp, liyofilizatör yardımıyla toz haline getirildi. Fitokimyasal 
içerikleri HPLC-DAD ile belirlendi. Antimikrobiyal aktivite tespitinde ise minimum inhibisyon 
konsantrasyonu (MİK) testi uygulandı. Antioksidan aktivite, DPPH serbest radikal yakalama ve 
Rel Assay Total Antioksidan Kit Yöntemi ile belirlendi. DNA koruyucu aktivite pBR322 plasmid 
DNA’sının ultraviyole ışınları ve hidrojen peroksit varlığında korunabilmesi esasına dayalı olarak 
gerçekleştirildi. 

Bulgular: : Çay veP. vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının antimikrobiyal aktiviteleri 
özütlerinin farklı konsantrasyonlarda gösterdikleri etkiyle belirlenmiştir. Çay bitkisinin fermante 
ürünlerini HPLC analizinde gallik asit, proto-kateşik asit;olgun perikarp ürününde gallik asit, 
proto-kateşik asit ve o-kurarik asit; ham perikarpın ürününde analizde gallik asit, proto-kateşik asit 
ve kafeik asit tespit edilmiştir. Rel Assay Total Antioksidan Kit ile ham ve olgun perikarpın TAS 
ve TOS sonuçları elde edilmiştir. DNA koruyucu aktivitenin belirlenmesi farklı konsantrasyonlarda 
hazırlanan özütler içerisindeki pBR322 plasmid DNA’sının hidrojen peroksit ve ultraviyole ışınlara 
maruz bırakılmasıyla ekstraktların koruyucu aktivitesinin olduğu gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Fermantif ürünler en iyi bakteriosit etkiyi Staphylococcus aureus ATCC 29213 suşunda 
göstermiştir. HPLC-DAD analizlerinde çay ve olgun perikarpından oluşan fermantif ürünlerde 
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en baskın fenolik bileşik gallik asit olarak tespit edilirken, ham perikarpın ürününde kafeik asit 
olarak belirlenmiştir. Ürünler ABTS radikaline karşı %98 oranında benzer antioksidan aktivite 
gösterirken, DPPH radikaline karşı Kombucha çayı %46 oranında, olgun perikarp ürünü %77, 
ham perikarp ürünü %91 oranında antioksidan aktivite göstermiştir. Farklı konsantrasyonlarda 
hazırlanan özütlerin pBR322 plasmid DNA’sı ile muamelesi sonucunda H
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2
 ve UV ışınlarından 

DNA’nın korunabilmesi çay, olgun ve ham perikarplarda sırasıyla 0.02 mg/µl, 0.04 mg/µl ve 0.005 
mg/µl konsantrasyonlarda gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: P.vera, Plasmid, HPLC-DAD, Kombucha, MİK, Antioksidan
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Amaç: Çalışmamızda Metschnikowia pulcherrima maya türünde sentezlenen pulcherrimin 
pigmentinin başlangıç molekülünün tespit edilmesi amacıyla farklı azot kaynaklarının üremeye ve 
pigment sentezine etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmamızda pulcherrimin pigment sentezi göstermeyen, hücre dışına 
pigment sentezi gösteren ve hücre içine pigment sentezi gösteren M. pulcherrima maya suşları 
seçilmiştir. Azot kaynağı olarak lösin amino asiti, kuvvetli azot kaynağı olarak amonyum sülfat ve 
zayıf azot kaynağı olarak prolin kullanılmıştır. Seçilen maya suşları glikoz içeren zengin sıvı besi 
ortamında logaritmik aşamaya kadar üretilerek daha önce hazırlanan katı besi ortamlarına ekimleri 
yapılmıştır. Uygun sıcaklıkta inkübe edilen mayaların üremeleri ve pigment sentezi zon çapları 
ölçülerek fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Kullanılan tüm azot kaynaklarını içeren üreme ortamlarında (YNB-Prolin, YNB-
Amonyum Sülfat, YNB-Prolin-Lösin, YNB- Amonyum Sülfat –Lösin ve YNB-Lösin) ve azot 
kaynağı içermeyen üreme ortamında maya suşlarının üremeleri arasında farklılık gözlenmemiştir. 
Yine tüm maya suşlarında pigment sentezi yalnızca kuvvetli azot kaynağı içeren üreme ortamlarında 
(YNB-Amonyum Sülfat ve YNB- Amonyum Sülfat –Lösin) gerçekleşirken diğer azot kaynakları 
içeren üreme ortamlarında pigment sentezi tespit edilmemiştir. Ayrıca minimal üreme ortamında 
gerçekleşen pigment sentezlerinin tümünün hücre dışı olduğu pigment sentezi göstermeyen maya 
suşunda dahi pigment sentezinin gerçekleştiği ve hücre dışına salgılandığı belirlenmiştir.

Sonuç: Azot açlığının dolayısıyla amino asit açlığının üremeyi etkilemediği, azot açlığı ile 
oluşturulan amino asit açlığı stresine karşılık maya hücrelerinin oldukça dirençli olduğu 
belirlenmiştir. Lösin içeren ortamda pigment sentezinin gözlenmemesi hücre dışında bulunan 
lösin amino asitinin başlangıç molekülü olmadığını göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre 
olası başlangıç molekülünün kuvvetli azot kaynağında TOR benzeri bir kompleks tarafından 
aktifleştirilen ve amino asit metabolizması içinde yer alan bir molekül olması ihtimali kuvvetlidir.

Anahtar Kelimeler: Metschnikowia pulcherrima, azot, pulcherrimin


