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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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 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.
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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.
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