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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.
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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 


