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Amaç: Bu çalışmada, konvansiyonel ve moleküler biyolojik yöntemlerle kesin tanıları 
gerçekleştirilmiş ve killer toksin üretim potansiyelleri belirlenmiş olan askomisetik Debaryomyces 
hansenii strainlerinin killer toksin üretim kapasiteleri üzerine farklı koşulların etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılacak olan mikroorganizmalar (D. hansenii TEM 8 ve 
TEM 17), Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (06-FEN-049 ve 11-FEN-076) kapsamında 
izole edilerek konvansiyonel ve moleküler biyolojik yöntemlerle tanılanmış maya strainleridir.

Farklı koşulların killer toksin üretimi üzerine etkilerini belirlemek için; farklı besin içeriklerine sahip 
besiyeri ortamları, farklı inkübasyon sıcaklıkları ve farklı pH dereceleri denenmiştir. Bunlara ilave 
olarak, besiyeri ortamlarına çeşitli konsantrasyonlarda farklı katkı maddeleri ilave edilmiş ve bu 
katkı maddelerinin toksin üretimini ne şekilde etkilediği de saptanmıştır. Killer aktivite sonuçlarını 
değerlendirmek için, optik yoğunluğu 600 nm’de 1.0 olan kültürlerden 100 ml alınmış, 0.45 µm milipor 
membranlar ile süpernatant filtre edilmiş ve süpernatant, killer aktivite açısından test edilmiştir.

Bulgular: D. hansenii killer toksin üretimi üzerine gerçekleştirilen ilk çalışma farklı besiyeri 
ortamlarının incelenmesi olmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, en yüksek killer aktivite 
eldesi Yeast Malt Broth (YMB), Yeast Carbon Base (YNB) ve Yeast Extract Peptone Glucose 
(YPD) besiyerlerinde gerçekleşmiştir. En yüksek spesifik aktivite YMB besiyerinde elde edilmiş 
ve bunu, sırasıyla YCB ve YPD besiyerleri takip etmiştir. Potato Dextrose Broth (PDB) besiyerinde 
ise en düşük toksin üretimi gerçekleşmiştir. Killer toksin üretimi açısından optimum sıcaklığının 
20oC olduğu ancak 15 ile 25oC arasında da optimuma yakın killer toksin eldesinin gerçekleştiği 
bulunmuştur. Bunların yanı sıra 5oC’in aşağısındaki ve 35oC’in yukarısındaki inkübasyon 
sıcaklıklarında toksin üretimi gerçekleşmemiştir. Farklı pH değerlerinin killer toksin üretimi 
üzerine etkisi incelendiğinde, en yüksek toksin üretiminin pH4.0’de elde edildiği görülmüştür. 
Ancak, 3.0 ila 7.0 pH değerlerinde de killer toksin eldesi gerçekleşmiştir. 3.0’ın altında ve 7.0’ın 
üzerindeki pH değerlerinde ise toksin üretiminin gerçekleşmediği bulunmuştur. Farklı katkı 
maddeleri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, NaCl, PEG ve PMSF bileşiklerinin killer toksin 
üretimi üzerine pozitif etki gösterdikleri, SDS, gliserol ve sorbitolün ise negatif etki gösterdikleri 
bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışma, killer maya olan D. hansenii strainlerinde toksin üretiminin, hücre büyüme 
koşulları ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. İlave olarak, killer toksinin oldukça geniş 
sıcaklık ve pH aralıklarında üretilebilmesi nedeni ile bu toksinlerin, endüstriyel fermentasyon ve 
biyokontrolde kullanılabilme potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir.
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Teşekkür: Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(11-FEN-076) tarafından 
desteklenmiştir.


