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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.
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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.
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