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Bor elementi doğada çeşitli bileşikler 
halinde bulunmakta ve organik atıklardan biyogaz 
üretimi esnasında mikrobiyal aktiviteyi olumlu 
etkilemektedir. Çalışmamızda bu etkinliğin bor 
bileşiklerin ihtiva ettiği bor elementinden mi yoksa 
bileşikteki diğer elementlerden kaynaklandığını 
araştırılmıştır.  

Çalışmamız laboratuar ölçeğinde 
gerçekleştirildi. Hayvansal atıklar % 50 oranında su 
ile karıştırılarak 250 ml hacimlerde hava 
geçirmeyen cam şişelerde üretim birimleri 
oluşturuldu. Üretim birimlerine; kontrol (-), 
potasyum tetraborat (78 mg/L), potasyum klorür 
(16 mg/L),  amonyum tetraborat  (66 mg/L), ve 
amonyum klorür (18 mg/L),  eklenerek 18  gün 
boyunca 37oC’ de bekletildi. Üretilen biyogaz gaz 
ölçüm kabinine aktarılarak günlük ölçümler yapıldı. 
Üretilen gaz hacmi kümülatif olarak değerlendirildi. 

18 günlük ölçümler sonucunda üretilen 
biyogaz miktarı kontrole (2.785 mL) oranla 
potasyum tetraborat (3.635 ml) ve amonyum 
tetraborat (3.760 ml) eklenen üretim birimlerinde 
daha yüksek bulunurken, potasyum klorür (2.990 
ml) ve amonyum klorür  (2.935 ml) eklenen 
birimlerde kontrole değerlerde bulundu.  

Çalışmamızda biyogaz oluşumu esnasında 
meydana gelen anaerobik bakteriyel aktivite artışı 
üzerine asıl etkinliğin bileşiklerin ihtiva ettiği diğer 
bileşenlerden çok bor elementinden 
kaynaklandığını düşünmekteyiz. 
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Farklı Pichia Türlerinde Hücre Dışına 
Salgılanan α-amilaz Enzim Aktivitesinin 

Belirlenmesi 
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Alfa-amilaz (1,4-α-D-Glukan 
Glukanhidrolaz, EC. 3.2.1.1) amilolitik bir enzim 
olup poliglikozitlerde (nişasta ve glikojen gibi) 
bulunan α-1,4 glikosidik bağın parçalanmasından 
sorumludur. Amilaz enzimleri (α-amilaz, β-amilaz 
ve glikoamilaz) biyoteknolojide ve endüstride 
yaygın olarak kullanılan enzim grubunu oluşturur. 
Doğada nişastayı hidroliz edebilen 150’den fazla 
maya türü bulunmaktadır. Bu maya türleri en az bir 
veya daha fazla çeşitte amilaz enzimi salgılar. Bazı 
Pichia maya türleri hücre içine ve dışına protein 
üretimi yapabilmeleri, translasyon sonrası bazı 
modifikasyonları kolaylıkla yapabilme yeteneği ve 
metanol gibi oldukça ucuz karbon kaynağında 
üreyebilme özelliğinden dolayı endüstride yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Bazı Pichia türlerinde 
amilaz enzim aktivitesi hücre dışındaki nişastanın 
parçalanması ve karbon kaynağı olarak kullanılması 
için gereklidir. 

Bu çalışmada değişik Pichia türlerinde 
hücre dışı α-amilaz aktiviteleri ve enzim sentezinin 
yapıldığı üreme aşamasının zamanları araştırıldı. 
Araştırmamızda kullandığımız maya türleri Pichia 
farinosa, Pichia angusta, Pichia anomala, Pichia 
jadinii ve Debaryomyces occidentalis’tir. Maya 
türlerinin nişasta kullanıp kullanmadıklarını 
belirlemek için Nişasta-Potasyum iodid-Agar 
boyama yöntemi kullanıldı. Maya hücrelerinin 
nişasta tüketim hızları % 2 nişasta içeren minimal 
besi ortamında belirlendi.  

P. farinosa’da nişasta içeren ortamda 
üreme gözlenmesine rağmen nişasta kullanımı 
görülmedi. P. angusta ve P. jadinii maya türlerinde 
nişasta tüketimi ile üremenin doğru orantılı olarak 
değişmediği gözlendi. P. anomala’da üremeye 
paralel bir nişasta tüketimi belirlendi. Kullanılan 
maya türleri içinde en yüksek amilaz aktivitesi, D. 
occidentalis maya türünden sonra P. anomala’da 
kaydedildi. P. farinosa, P. angusta ve P. jadinii’de 
gözlenen sonuçlar oldukça önemli olup, maya 
türlerinin amilaz sentezini farklı zamanlarda ve 
değişen oranlarda yaptığını göstermektedir.  

Bu araştırma A.İ.B.Ü. Bilimsel Araştırma 
Projeler (BAP) (Proje No: 2001.03.01.151) 
komisyonunca desteklenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Pichia, alfa-amilaz   


