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DanıĢman: Prof. Dr. Filiz Özçelik 

Türkiye’de farklı Ģarap bölgelerinde izole edilen 3 adet Saccharomyces cerevisiae 

suĢlarının ve bir adet referans suĢun farklı stres faktörleri karĢısında davranıĢları 

incelenmiĢtir. Her bir stres faktörünün farklı düzeyleri suĢlara ayrı ayrı uygulanmıĢ, 

süreye bağlı olarak ĢuĢların maya sayıları ve hücresel trehaloz düzeyleri belirlenmiĢtir. 

Sıcaklık stresi uygulamaları içerisinde, 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların inaktivasyonunu 

en fazla etkileyen uygulamanın 55 °C olduğu, YPG besiyeri ortamında 45. dakikada 

suĢların inaktivasyon oranlarının sırasıyla 5,20; 4,68; 3,84 ve 4,22 log olduğu 

belirlenmiĢtir. Etanol uygulamaları içerisinde, en yüksek inaktivasyonun % 14 etanol 

uygulamasına ait olduğu, ait 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlar için inaktivasyon oranlarının 

sırasıyla 4,54; 4,93; 4,38 ve 4,64 log olduğu tespit edilmiĢtir. Stres uygulamalarının 

Ģiddeti ve uygulanma süresi arttıkça, suĢların trehaloz düzeylerinin arttığı, en yüksek 

hücresel trehaloz düzeylerinin sıcaklık stresinde 45 ve 50 °C, etanol stresinde % 14 

konsantrasyonunda elde edildiği ve bu streslerde suĢların hücresel trehaloz miktarının 

süreye bağlı olarak fazla değiĢmediği bulgularına ulaĢılmıĢtır. Farklı ön iĢlemler 

sonrası, fermantasyon ortamına bırakılan suĢların tükettikleri glikoz ve fruktoz 

miktarları üzerine suĢ farkının, uygulama farkının ve sürenin etkisinin önemli olduğu 

(p<0,05), etanol üretimi üzerine uygulama farkı etkisinin önemli olduğu ve bu farkın 

etanol ön uygulaması sonunda etanol düzeyinde gözlemlenen artıĢtan kaynaklandığı 

belirlenmiĢtir. Ön etanol uygulaması sonrası, 48 saat fermantasyon sonunda suĢların 

ürettikleri etanol miktarı sırasıyla; 76,50; 70,45; 87,30 ve 85,30 g/L olarak tespit 

edilmiĢtir. Sigmoidal fonksiyonda ile tüm suĢların uygulamalar sonrası elde edilen R
2
 

değerinin en düĢük 0,964 olduğu, modelin uygulamalar sonrası fruktoz kullanımını çok 

iyi tanımladığı görülmüĢtür. 
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Anahtar Kelimeler: Saccharomyces cerevisiae, stres, sıcaklık, etanol, dondurup 

çözündürme, SO2,  hücresel trehaloz, fermantasyon, Sigmoidal model 
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AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF SOME STRESS FACTORS ON 

INDIGENOUS YEASTS Saccharomyces cerevisiae ISOLATED FROM 
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The behaviour of 3 Saccharomyces cerevisiae strain, isolated from different wine region 

in Turkey and one reference strain against stress were investigated. Different levels of 

each stress factor were applied to the strains, separately and yeast counts and 

intracellular trehalose levels of the strains at each stress level were determined. In the 

temperature stress applications, the most effective applicatiom was found at 55 °C with 

the inactivation rates 5.20, 4.68, 3.84 and 4.22 log for 2, 7, 47 and S122 coded strains, 

respectively. Among the ethanol applications, the highest inactivation belongs to 14 % 

ethanol application and the inactivation rates for the 2, 7, 47 and S122 coded strains 

were 4.54, 4.93, 4.38 and 4.64 log, respectively. As the levels and duration of stress 

applications increased, production of intracellular trehalose levels among all strains 

increased, the highest intracelluler trehalose levels were obtained at 45 and 50 °C in 

temperature stresses, similarity 14% concentration in ethanol stresses also increased the 

amount of intracellular trehalose level without change much regarding to the duration. 

After the different pre-treatments, it was observed that the effect of strain differences, 

application differences and durations on the amount of consumed glucose and fructose 

by the strains was not significantly important (p>0.05), but the effect of application 

difference on ethanol production was significantly important (p<0.05). It was observed 

that the difference was due to the increased after ethanol pre treatment. After the pre-

ethanol applications, the amount of ethanol produced by the strains at the end of 

fermentation for 48 hours, 76.50; 70.45; 87.30 and 85.30 g/L, respectively. 

 

July, 2109, 128 page 

Key Words: Saccharomyces cerevisiae, stress, temperature, ethanol, freezing thawing, 
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1. GĠRĠġ 

Ökaryotik hücreler, geliĢimleri ve üreme döngüleri sırasında birçok stres ile 

karĢılaĢabilmektedir. Hücreler stres karĢısında, genomlarında, sitoplazmalarında ve 

hücre zarlarında farklılıklar oluĢturarak strese cevap vermekte, aynı zamanda strese 

karĢı dayanım kazanmaya çalıĢmaktadırlar. Bir hücre örneğin, biyokütle artıĢı sırasında 

ozmotik, oksidatif, termik, etanol stresi ve ya da besin azalması gibi streslere tek baĢına, 

karıĢık veya birbiri ile bağlantılı Ģekilde maruz kalabilir. Bu stresler,  hücre sayısını, 

hücre yapısını, fermantasyon yeteneklerini ciddi Ģekilde etkilemektedir. Dolayısıyla, 

stres faktörlerinin neler olabileceği, bu stresler karĢısında hücrelerin verdiği tepkiler, 

kendilerini korumak amacıyla sentezlediği bileĢiklerin neler olduğu ve ne kadar 

üretildiğinin bilinmesi hücrelerin süreç boyunca korunabilmesi amacıyla çok önemlidir. 

 

Bir fermantasyon süreci, mikroorganizmaların saklama koĢullarından itibaren 

fermantasyon sonuna kadar ele alındığında, mikroorganizmaların bu süreçte 

karĢılaĢabilecekleri streslerin iyi tanımlanması, bu stresler karĢısında hücrelerin 

tepkilerinin ve davranıĢlarının doğru açıklanması, süreci tam olarak kontrol 

edilebilmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede, tam kontrollü bir fermantasyon sürecinde 

hücrelerin verimi artacak, süreç tesadüfi hatalara açık olmayacak ve sistem her seferinde 

aynı verimle çalıĢacaktır.  

 

ġarap üretimi birçok mikroorganizma tarafından gerçekleĢtirilen, karmaĢık bir süreç 

olup, etanol sadece mayalar tarafından oluĢturulmaktadır. Üzüm Ģırasında birçok farklı 

maya cinsi ve türü bulunmasına rağmen alkol fermantasyonu genellikle Saccharomyces 

cerevisiae türüne ait mayalar tarafından gerçekleĢtirilmektedir (Querol vd. 2003).   

 

Endüstriyel iĢlemlerde, özellikle alkol fermantasyonu sırasında mikroorganizmalar, 

metabolik faaliyetlerini ciddi Ģekilde değiĢtiren birçok farklı strese maruz 

kalabilmektedirler. Bu stres faktörleri arasında dondurup çözündürme, yüksek sıcaklık, 

yüksek etanol konsantrasyonu, ozmotik basınç, oksidatif stres, yüksek SO2 

konsantrasyonu bulunmaktadır.  
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Yüksek etanol konsantrasyonu, maya geliĢimini, mayanın etkinliğini, özellikle glikoz ve 

aminoasit taĢıma sistemlerini olumsuz etkilediği için (Leao ve van Uden 1982; Ibeas ve 

Jimenez 1997) en önemli stres faktörlerinden bir tanesidir. Etanol aynı zamanda 

hücrenin membran geçirgenliğini olumsuz etkilemektedir (Lloyd vd. 1993; Alexandre 

vd. 1994). Yüksek sıcaklık stresinin proteinlerin denatürasyonu üzerine etkili olduğu 

bilinmektedir (Morano vd. 1998). Ozmotik stres genellikle alkol fermantasyonun 

baĢında yüksek Ģeker konsantrasyonu nedeniyle gerçekleĢmektedir. Yüksek dıĢ ortam 

basıncı karĢısında hücre zamanla hücre içi suyunu kaybetmekte ve büzüĢmektedir 

(Hohmann 1997). Mayanın dondurup çözündürme sonrası kristal oluĢumu ve 

dehidrasyon gibi birçok fiziksel faktörden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Yüksek 

hızda dondurmada hücre içi buz kristalleri oluĢumu, düĢük hızda dondurmada hücre dıĢı 

buz kristalleri oluĢumunun daha baskın olması nedeniyle dehidratasyonun oluĢması 

hücrelerin zarar görmesine neden olmaktadır (Mazur, 1970).  

 

Stres karĢısında hücrelerin davranıĢları incelenirken hücrelerin bu stresler karĢısında 

kendilerini korumaya almak, strese toleranslarını artırmak amacıyla birçok hücresel 

faaliyetlerde bulundukları birçok çalıĢmaya konu olmuĢtur. Bu tez kapsamında, 

hücrelerin stres ile karĢılaĢtıklarında, hücresel depo disakkariti olan trehaloz 

miktarlarındaki değiĢimleri ve strese dayanım kazanımlarının araĢtırılması incelenen 

konulardan tanesidir. Trehalozun hücre içi su yapısını ve membranı düzenlemek için 

mayalar tarafından oluĢturulduğu düĢünülmektedir (Iwahashi vd. 1995). 

 

Elmacı vd. (2014) tarafından yapılan çalıĢmada, Türkiye’de üretilen çeĢitli Ģaraplardan 

izole edilmiĢ, tanımlanmıĢ, 3 adet Saccharomyces cerevisiae suĢu ve 1 adet referans suĢ 

kullanılarak, bu suĢların stres karĢısında davranıĢları incelenmiĢtir. Stres koĢulları 

olarak yüksek sıcaklık, yüksek etanol konsantrasyonu, dondurup çözündürme ve yüksek 

SO2 konsantrasyonu seçilmiĢtir. Bu stresler, farklı derece/konsantrasyon/tekrarlarda 

suĢlara uygulanarak, suĢların süreye karĢı davranıĢları incelenmiĢtir. Aynı stres 

faktörleri karĢısında hücrelerin trehaloz miktarları da tespit edilerek suĢların stres 

faktörleri ve hücresel trehaloz miktarı arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.    
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Stres faktörlerinin Ģiddeti hücrelerin toleransları adına en önemli noktalardan bir 

tanesidir. Hafif stres uygulamasına tabi tutulan hücrelerin daha Ģiddetli stres faktörleri 

ile karĢılaĢtıklarında, toleranslarının artacağı ve hücresel faaliyetlerine devam 

edebilecekleri de farklı bir bakıĢ açısı olarak çalıĢmalara konu olmuĢtur (Piper 1997, 

Park vd. 1997).  Tez kapsamında kullanılan suĢların ön koĢullandırma uygulanmıĢ ve 

kontrol örnekleri, üzüm Ģırasının özelliklerine çok benzer olan sentetik besiyerinde 

fermantasyona bırakılmıĢ ve fermantasyon süresi boyunca fermantasyon 

yeteneklerindeki farklılıklar belirlenmiĢtir. SuĢlar kullanılarak gerçekleĢtirilecek bir 

fermantasyon sürecinin tanımlanabilmesi ve tahmin edilebilmesi için elde edilen 

verilerin matematiksel modellerle uyumu araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla linear, exponential 

ve sigmoidal modelin verilere uygunluğu tespit edilmiĢ ve süreci iyi tanımlayan model 

ile ortamdaki glikoz ve fruktozun % 50 ve % 90’ ının kullanılması için gerekli olan 

süreler olan t50 ve t90 değerleri hesaplanmıĢtır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

ġarap, bir kısmı veya tamamı ezilmiĢ taze üzümlerin veya üzüm Ģırasının etil alkol 

fermantasyonuna terk edilmesi sonucu elde edilen alkollü bir içecektir (CanbaĢ 2003). 

ġarap üretimi sırasında, mayalar ve bakteriler, çeĢitli biyokimyasal reaksiyonlarla 

Ģıranın kimyasal bileĢimini değiĢtirerek Ģarabın oluĢmasını sağlamaktadırlar (Farkas, 

1988). Bu biyokimyasal reaksiyonlar içinde etil alkol fermantasyonu önemli bir aĢama 

olup, sadece mayalar tarafından gerçekleĢtirilmektedir (Farkas 1988; Querol vd. 1994). 

ġırada birçok farklı maya cinsi ve türü bulunmasına rağmen alkol fermantasyonu 

genellikle Saccharomyces cerevisiae türüne ait mayalar tarafından 

gerçekleĢtirilmektedir (Querol vd. 2003).  S. cerevisiae, yüksek fermantasyon 

kapasitesine sahip, alkol oluĢturma gücü ve etil alkole karĢı direnci yüksek bir maya 

olup (Knox vd. 2004), Ģarapçılıkta önemli bir yere sahiptir. ġarap üretiminde, 

fermantasyonun son aĢamasında ortamdaki maya sayısının giderek azalmasına neden 

olarak, bazı araĢtırmacılar ortamda maya tarafından kullanılabilir Ģekerin kalmamasını 

gösterirken (Boulton 1996), bazı araĢtırmacılar ortamda Ģeker olduğu halde artan 

yüksek etanol deriĢimi nedeniyle mayaların inaktive olduklarını düĢünmektedir 

(Ribe’reau-Gayon vd. 2006). 

ġarap fermantasyonu mayaların birçok stres faktörüne maruz kalabildiği dinamik ve 

karmaĢık bir süreçtir (Varela vd. 2005). Fermantasyonda kullanılan suĢların 

saklanmasından, fermantasyon sonrası ürün oluĢumuna kadar tüm süreç 

düĢünüldüğünde, mikroorganizmalarının zorlu bir süreçten geçtiği aĢikardır.  Bu stres 

faktörlerinin neler olabileceğinin ve suĢların bu stres faktörlerinden ne boyutta 

etkileneceğinin araĢtırılması Ģarap endüstrisinin en önemli araĢtırma konularında bir 

tanesidir. Stres koĢullarına en iyi uyum sağlayan veya stresten en az etkilenen suĢların 

fermantasyonda kullanılması fermantasyonun daha verimli olmasını sağlamaktadır. 
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2.1 Stres Uygulamaları 

Endüstriyel iĢlemlerde, özellikle alkol fermantasyonu sırasında mikroorganizmalar 

hayatta kalma oranlarını, canlılık faaliyetlerini ve istenilen son ürün miktarlarını önemli 

ölçüde değiĢtirebilecek birçok farklı streslere maruz kalabilmektedirler. Tüm süreç ele 

alındığında bu stres faktörleri arasında dondurup çözündürme (Park vd. 1997), yüksek 

sıcaklık (Lin vd. 2012), yüksek etanol konsantrasyonu, ozmotik basınç (Auesukaree vd. 

2009), oksidatif stres (Steels vd. 1994, Lewis vd. 1997), yüksek SO2 konsantrasyonu 

(Cocolin vd. 2004) sayılabilir. Yapılan çalıĢmalarda Ģarap üretiminde kullanılan 

suĢların, stres karĢısında davranıĢları, stresin suĢlar üzerine etkisi hücresel ve moleküler 

boyutta incelenmektedir.  

2.1.1 Sıcaklık stresi 

Alkol fermantasyonu sırasında sıcaklık artıĢı tanenlerin ve polifenollerin 

ekstraksiyonuna yardım edeceği için kırmızı Ģarap üretimde istenilen bir durum olabilir. 

Ayrıca maya hücresel sıcaklığını düzenleyemediği zaman sıcaklık stres haline gelmekte, 

hücre üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir.  

Sıcaklık stresi ile karĢılaĢan hücrelerde akıĢkanlık, proton ve diğer iyonların 

geçirgenliği, hücre zarı proteinlerinlerinin denatürasyonu, membran kabarcıklanmasının 

artması ya da hücre parçalanması gibi faaliyetler gerçekleĢebilmektedir (Ancin-

Azpilicueta vd. 2012). Hücresel sıcaklık arttığı zaman, hücre zarının daha akıĢkan 

olduğu, hücre zarı katmanının dengesinin bozulduğu, dolayısıyla hücresel katman 

bütünlüğünün bozulduğu belirtilmektedir (Hazel 1995, Martine de Maranon vd. 1999). 

Hücre sıcaklık stresine maruz kaldığında sitoplazmaya doğru pasif proton akıĢı olmakta, 

böylece hücresel pH azalmakta ve bu durum da fermantasyon hızını etkilemektedir 

(Neves and François, 1992). Ayrıca, sıcaklık stresi karĢısında pasif proton akıĢındaki 

artıĢ, zardaki H
+
-ATPaz etkisiyle, zar boyunca tutulan elektrokimyasal potansiyel 

gradyanını dağıtmak için hareket edecektir (Serrano, 1991). Bu elektrokimyasal 

potansiyel gradyanı potasyum dengesi ve hücre içi pH’nın ayarlanması için Ģarttır.  
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Lin vd. (2012) endüstriyel S. cerevisiae BY4742 suĢunu % 5 oranında YPG besiyerine 

inoküle ederek mikroaerobik kesikli ortamda suĢların fermantasyon yetenekleri üzerine 

yüksek sıcaklığın etkisini inceledikleri çalıĢmalarında, suĢların geliĢimlerinin ve etanol 

üretimlerinin 50 °C’de ciddi Ģekilde düĢtüğünü belirtmiĢlerdir. Bu düĢüĢe neden olarak 

yüksek sıcaklığın suĢ geliĢimine engel olmasını göstermiĢlerdir. Yüksek sıcaklığın, 

hücrenin alıĢveriĢ aktivitesini değiĢtirmesine ya da hücrede çözünebilir bileĢenlerin 

azalması nedeniyle, etanol dahil olmak üzere hücrede biriken toksinlerin artmasına 

neden olabileceğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca, yüksek sıcaklığın ribozomların ve 

enzimlerin denatürasyonuna neden olacağı ve zarın geçirgenliği üzerine olan olumsuz 

etkisinin de bu durumu destekleyebileceğini vurgulamıĢlardır. 

Gomes vd. (2002), Schizosaccharomyces pombe suĢu üzerine yüksek sıcaklığın etkisini 

araĢtırmıĢlardır. Bu amaçla kullandıkları UFMG-A533 ve UFMG-A1000 kodlu 

Schizosaccharomyces pombe suĢlarını 160 devir/dak.’de oda sıcaklığında (25±3 °C) 

üssel fazın ortasına kadar geliĢtirerek, 48 °C’deki su banyosuna almıĢ ve 15 ve 30. 

dakikada süspansiyonlardan örnek alarak maya sayımı yapmıĢlardır. Sıcaklık karĢısında 

canlı kalma oranı belirlenirken, strese uğratılan süspansiyonun maya sayısı, aynı sürede 

kontrol süspansiyonundaki maya sayısına bölünerek hesaplanmıĢtır. UFMG-A533 ve 

UFMG-A1000 kodlu suĢların, 48 °C’ de 15 dak. ve 30 dak. inkübasyon sonunda 

sırasıyla % 4,57; % 18,10 ve % 0,37, %12,5 canlı kalma oranlarıyla ortamda 

bulunduklarını belirtmiĢlerdir.  

2.1.2 Etanol stresi 

Etanol, fermantasyon sırasında suĢlar için stres faktörü olabilmektedir (Piper, 1995). 

Etanolün toksik etki gösterebilmesi için hücre sitoplazmasına ulaĢması gerekmektedir 

(Noti vd. 2018). Etanol konsantrasyonu hücre zarının kompozisyonunu, yapısını, hücre 

zarının polaritesini değiĢtirmekte ve zarın yüzeyindeki polar baĢ grupların hidrasyonuna 

neden olarak besin alımı ve etanol atımı gibi zarın fonksiyonlarını etkilemektedir 

(Mishra ve Prasad, 1988). Hücrenin doymamıĢ yağ asitleri, ergesterol ve zar protein 

içeriğindeki artıĢ, strese karĢı yanıtı olarak görülmektedir (Vanegas vd. 2012). Bu 

değiĢimlerin neden olabileceği sonuçlar i) pH dengesinde değiĢime neden olacak, 
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proton akıĢında çeĢitlilik, ii) Ca
++

 ve Mg
++

 yer değiĢtirme kapasitesinde düĢüĢ, iii) aktif 

zar taĢımacılarının aktivitelerinde değiĢim olarak verilmiĢtir (Bisson, 1999). 

Piper (1995), lipit kompozisyonu ile maya hücre zarı ve etanol konsantrasyonu arasında 

direk bir iliĢki olduğunu belirtmiĢtir. Örneğin, üzüm Ģırası fermantasyonu gibi 

mayaların hipoksi (yoğun) koĢullara ve yüksek etanol konsantrasyonuna maruz kaldığı 

ortamlarda mayaların açil zincir doymamıĢlığı yönetme yeteneğinin (You vd. 2003) ve 

ergesterol biyosentezi yeteneğinin (Shobayashi vd. 2005) koruyucu etki yarattığı öne 

sürülmüĢtür. 

Ivora vd. (1999), LYCC 047, LYCC 082 endüstriyel S. cerevisiae Ģarap ĢuĢları, aynı 

Ģirketten satın aldıkları T73 ve W303 diploid Ģarap suĢları üzerine farklı stress 

uygulamalarının etkisini incelemiĢlerdir. Bu amaçla eksponansiyel faza kadar 30°C’de 

YPG besiyerinde geliĢen suĢların yüksek sıcaklık ve yüksek etanol karĢısında suĢ 

sayısındaki değiĢimi araĢtırmıĢlardır. SuĢlara uygulanacak yüksek sıcaklık uygulaması 

olarak 45 °C’de 2 saat, yüksek konsantrasyonda etanol uygulaması olarak % 10 (v/v) 

konsantrasyonunda 2 saat belirlenmiĢtir. Maya sayılarındaki değiĢimleri, uygulama 

baĢlangıcındaki maya sayısını, uygulama sonundaki maya sayısına oranlayarak 

verdikleri çalıĢmalarında; 45 °C’de 2 saat bekletilen suĢlardan LYCC 047 kodlu suĢun 

% 0,45 canlı kalma oranı ile stresten en çok etkilenen suĢ olduğunu (diğer suĢlara göre 

6-8 kat daha az), % 10 etanol içeren ortamda 2 saat bekletilen suĢlardan ise sadece 

LYCC 047 kodlu suĢun geliĢiminde çok az bir düĢüĢ gözlemlendiğini, diğer suĢların 

yavaĢlayan geliĢim hızına rağmen geliĢmeye devam ettiklerini rapor etmiĢlerdir. 

Shobayashi vd. (2005) bir sake mayası olan S. cerevisiae K-9 ve bir laboratuvar mayası 

olan X2180-1A kullanarak farklı etanol oranlarının suĢlar üzerine etkisini belirlemek 

istemiĢlerdir. Bu amaçla 24 saat SD besiyerinde geliĢen suĢlar, % 0, % 5, % 7 etanol 

içeren SD besiyeri ortamında inoküle edilmiĢ, 30 °C’de inkübe edilen besiyeri 

süspansiyonun OD600 değerleri kaydedilmiĢtir. Zamana karĢı absorbans değerlerine 

bakılarak, yüksek etanol konsantrasyonun suĢların geliĢimi üzerine olumsuz etki 

yarattığını, X2180-1A suĢunun K-9’ a göre daha inhibe olduğunu belirtmiĢlerdir. 

ġuĢların etanol toleransları üzerine etkili olan önemli faktörlerden birinin plazma zarının 



8 
 

bütünlüğünü sağlayan ergesterol olduğunu, nitekim 25 °C’de 96 saat sonunda K9 

suĢunun toplam ergesterol miktarının diğer suĢa oranla 3 kat daha fazla olduğunu rapor 

etmiĢlerdir. 

2.1.3 Dondurma/Çözünme stresi 

Dondurma iĢlemi, mayaların muhafazasında sıklıkla kullanılan bir yöntem olmasının 

yanı sıra hücrelerin olumsuz etkilenmesine de neden olabilen bir yöntemdir. Dondurma 

ve dondurup çözündürme olaylarında organizmaların hücre duvarı, hücre zarı ve hücre 

organellerinin yapısı zarar görebilmektedir (Tulha vd. 2010). Ayrıca düĢük sıcaklığın 

hücrenin membran geçirgenliğinde ve difüzyon hızında düĢüĢe, moleküler topolojisinde 

değiĢikliğe veya enzim kinetiğinde farklılığa neden olduğu belirtilmektedir (Aguiler vd., 

2007).  

Donma hızı, dondurma iĢleminin en önemli parametrelerinden biridir. YavaĢ hızda 

donmada hücre içindeki su ozmoz yoluyla hücre dıĢına çıkabilmekte, buz kristalleri 

hücre dıĢında oluĢmaktadır. DıĢ ortamda buz kristallerinin oluĢması ile çözünenlerin 

konsantrasyonu artmakta, artan dıĢ ortam ozmozu hücrenin dehidratasyonuna neden 

olmaktadır (Park vd. 1997). Yüksek donma hızında ise, hücre içerisindeki su hücre 

dıĢına çıkacak vakit bulamayacağı için buz kristalleri hücre içinde meydana gelecektir. 

Hücre içi buz kristallerinin oluĢumu, genellikle canlı hücreye fazlaca zarar vermediği 

için dondurma hızının hücrenin dehidrasyonuna izin vermeyecek ölçüde hızlı olması 

önerilir (Nakamura vd. 2009). Her hücre için hızlı veya yavaĢ dondurma hızının farklı 

olmasının yanı sıra, 7 °C/dak’nın altındaki dondurma hızları yavaĢ dondurma olarak 

isimlendirilebilir (Mazur 1970).  

Mayaların çeĢitli dondurup çözündürme stresi karĢısında dayanıklılıklarının artırılması 

amacıyla genetik mühendislik alanında birçok çalıĢma yapılmakla birlikte, genetik 

mühendislik dıĢında daha kolay uygulanabilir yöntemlerle de mayaların strese 

dayanıklılıkları artırılmaya çalıĢılmaktadır. Genetik mühendislik dıĢında kullanılan 

yöntemlerin ticari mayalarda uygulanabilirliğin daha kolay olduğu belirtilmektedir 

(Izawa 2007).   
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Park vd. (1997), S. cerevisiae’nın stres karĢısında dayanılılıklığının artırılması ile ilgili 

çalıĢmalarında, dondurup çözündürmeyi ön koĢullandırma olarak seçmiĢler ve S. 

cerevisiae’nın ne dondurup çözündürme tekrarları, ne de dondurup çözündürme ile ön 

koĢullandırmanın, dondurup çözündürme stresi üzerine adaptasyon sağlayamadığını 

belirtmiĢlerdir. Tulha vd. (2010) diğer stres faktörlerinden farklı olarak 

dondurma/çözündürmenin suĢların stres toleranslarını artırmakta etkili olmadıklarını 

rapor etmiĢlerdir.  

Chima vd. (2003) ticari S. cerevisiae hamur mayaları kullanarak, mutant suĢların 

dondurup çözündürme tekrarından etkilenme düzeyini inceledikleri çalıĢmalarında, 

diploit homozigot car1 mutant (CA118) ve mutant olmayan (T118) suĢlarını 

karĢılaĢtırmıĢlardır. 30 °C’de 48 saat YPD besiyerinde tuttukları suĢları, -20 °C’de 24 

saat dondurma süresi aralıklarıyla dondurup çözündürme tekrarlarına maruz bırakarak, 

suĢların canlı kalma oranlarını belirlemiĢlerdir. Mutant hücrelerde dondurma 

çözündürme tekrarların canlı kalma üzerine önemli bir etkisi gözlemlenmezken, mutant 

olmayan hücrelerin dondurma çözündürme tekrarları arttıkça yaklaĢık 10-1000 kat daha 

fazla etkilendiği belirlenmiĢtir. 

Izawa (2007), durağan faza kadar farklı besiyeri ortamında geliĢtirilmiĢ yaklaĢık 2x10
6 

kob/mL S. cerevisiae W303-1A ekmek mayası suĢunu -30 °C’ de 7 gün dondurarak, 

suĢlar üzerine dondurup çözündürmenin etkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonuçlarına 

göre, suĢların farklı besiyeri ortamında geliĢtirilmelerinin dondurup çözündürme 

toleransını farklı Ģekilde etkilediğini, en yüksek toleransın yaklaĢık % 60 canlı kalma 

oranı ile soy peptit içeren (% 2 glikoz ve % 1,0–3,0 soy peptit, pH 5,5)  besiyerinde 

olduğunu, maya azot bazlı besiyerinde (%2 glikoz ve % 0.67 MNB w/w aminoasitler, 

pH 5,5) ise canlı kalma oranının yaklaĢık 6-7 kat daha az olduğunu belirtmiĢlerdir.  

Panadero vd. (2005), S. cerevisiae W303-1A ve BY4741 yabani suĢları ve bu suĢların 

isogenik mutantlarını kullanarak dondurup çözündürmenin suĢlar üzerine etkisini 

incelenmiĢlerdir. Bu amaçla, 30°C’de YPD besiyerinde inkübe edilen suĢlar logaritmik 

fazın ortasına geldiklerinde -20°C buzdolabına alınmıĢ ve suĢların zamana karĢı 

canlılıkları belirlenmiĢtir. 4 gün -20°C’de bekleyen yabani suĢların % 15, mutant 
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suĢların % 10 oranıyla canlı kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Logaritmik fazın ortasına 

geldikten sonra 4°C’de 2 gün inkübe edilip, -20°C’de 4 gün bekletilen suĢların canlılık 

oranlarının yabani ve mutant suĢlar için sırasıyla yaklaĢık % 60 ve % 40 olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ön sıcaklık uygulaması ile dondurup çözündürme stresine toleransı 

artan suĢların, hücrelerinde gliserol biriktirmeleri nedeniyle bu toleransı kazandıklarını 

iddia etmiĢler, bu iddialarına kanıt olarak da hücresel gliserol biriktirmelerine neden 

olan Hog1p (glycerol-3-phosphate dehydrogenase enzimininin üretilmesine neden olan 

gen) sahip olmayan mutant suĢların ön koĢullandırma sonrası dondurup çözündürme 

iĢleminden etkilenmemelerini göstermiĢlerdir.  

 2.1.4 SO2  

Güçlü bir antimikrobiyel, antiseptik, antioksidan ajan olarak bilinen sülfit (Hammont ve 

Carr, 1976; Ribéreau-Gayon vd. 2006), aynı zamanda insan sağlığı için toksik bir 

bileĢiktir. Her ne kadar toksik özelliği bilinse de henüz tam anlamıyla aynı etkiyi 

yaratan baĢka bir kimyasal bileĢik bulunamadığı için sülfit kullanımına devam 

edilmektedir ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) SO2’yi koruyucuların içinde yer 

vermektedir (Nadai vd. 2016). ġaraplarda SO2 kullanımı için limit ABD’ de 350 mg/L 

olup, 10 mg/L’ nin üzerinde SO2 kullanıldığında ise etiket üzerinde belirtilme 

zorunluluğu vardır (Fugelsang and Edwards, 2007).  

Sülfitin maya hücreleri ile olan etkileĢimi araĢtırılan konulardan bir tanesi olup, aslında 

bu molekül, organizmada indirgeyici sülfat asimilasyonu yolunda bir ara madde olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bir maya hücresinde sülfit, proteinlere ya da nükleik asitlere 

ulaĢarak, sülfit bağını koparmakta ya da bazı kofaktörlerle büyümeyi azaltıp, hücre 

ölümüne neden olabilmektedir (Nadai vd. 2016). 

SO2 bir kez suda çözündüğünde, moleküler SO2 (SO2•H2O), bisülfit (𝐻𝑆𝑂 
 ) ve sülfit 

(𝑆𝑂 
   olarak ayrılır. Ayrım aĢağıda gösterilmiĢtir (Fugelsang and Edwards 2007). 
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SO2 + H2O ↔ SO2•H2O 

SO2•H2O ↔ 𝐻𝑆𝑂 
 + H

+ 

𝐻𝑆𝑂 
 ↔ 𝑆𝑂 

 +H 

 

Yukarıda verilmiĢ olan denge, hücrenin pH’sına bağlıdır. pH 1,8’nin altında ağırlıklı 

olarak serbest SO2, pH 7,2’nin üzerinde çoğunlukla    
  , orta değerdeki pH 

değerlerinde ise     
 Ģeklinde bulunur (King vd. 1981). ġarap genellikle pH 3-4 

aralığında olduğu için, Ģarap içerisinde sülfit bisülfit anyonu Ģeklinde bulunur. Bisülfit, 

sülfit ve moleküler türleri ile dengede olmanın yanı sıra, serbest ve bağlı formda da 

bulunmaktadır. Burada, molekül karbonil bileĢikleri (örneğin, asetaldehit) ile reaksiyona 

girerek ilave ürünler veya hidroksisülfonik asitler gibi ekler oluĢturur (Fugelsang ve 

Edwards 2007). Bağlı SO2
’
nin hücreler üzerine antiseptik özelliği bulunmamakta, 

𝐻𝑆𝑂 
 ’nin antiseptik özelliğinin serbest SO2’ den 20 kat daha az olduğu belirtilmektedir 

(Ribereau-Gayon vd. 2006). Hücre pH’sı 6 nın üzerinde olduğunda, SO2 disosiye olur 

(ayrıĢır) ve hücre içerisine daha fazla moleküler SO2 geçiĢi olur. Hücre içerisinde 

proteinlerle ve enzimlerle birleĢen sülfit hücrenin inaktive olmasına neden olur. 

Mikroorganizmaların sitoplazma pH’sı genellikle 6 civarındadır. Hücre duvarı, yüklü 

moleküllerin geçiĢine izin vermez, sadece moleküler SO2 hücreden geçiĢ yapabilir ve 

hücrenin inaktivasyonu üzerine etkili olur (Stratford vd. 1987). Beyaz Ģaraplarda 

istenmeyen mayaların inaktivasyonu için 0,8 mg/L moleküler SO2 kullanımı 

önerilmektedir (Fugelsang ve Edwards 2007). 

 

SO2, proteinler arasındaki disülfit köprülerine ya da NAD
+
 ve FAD gibi kofaktörlerle 

reaksiyonuna engel olarak mikroorganizmaları inhibe etmektedir. Ayrıca ATP ile 

reaksiyona girerek ve sitozinin urasile deaminasyonunu sağlayarak ölümcül 

mutasyonların olasılığını artırmaktadır (Fugelsang ve Edwards 2007). 

 

Mayalar sülfitin toksik özelliği karĢısında kendilerini korumak için farklı davranıĢlar 

sergilerler. Örneğin; asetaldehit üretiminin artması, sülfat alımının, asimilasyon yolunun 

ve membran pompası Sul1p ile hücreden sülfit akıĢının düzenlenmesi yolları SO2 

direncinde yer alan en yaygın mekanizmalar olarak tanımlanmıĢtır (Nadai vd. 2016). 
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S. cerevisiae suĢlarının kendi içerisinde sülfite dirençlerinin farklı olduğu, bu durumun 

sebebinin farklı bileĢikler, özellikle aldehitin üretilmesine bağlı olduğu, aldehitin sülfitle 

bağlanarak a-hidroksi fosfonatları oluĢturduğu belirtilmektedir (Pilkington ve Rose 

1988). Stratford vd. (1987) daha fazla miktarda asetaldehit üretebilen suĢların, sülfite 

daha dirençli olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Cocolin vd. (2004) Ġtalya’da 2 farklı Ģarap imalathanesinden elde ettikleri S. cerevisiae 

suĢlarının fermantasyon yeteneklerini belirledikleri çalıĢmalarında, suĢların SO2’ye olan 

dirençlerini de araĢtırmıĢlardır. Üzüm Ģırasına (pH 3,1, Ģeker ilavesiz) 25 °C’ de 48 sa. 

geliĢtirilmiĢ suĢlardan 1 mL (yaklaĢık 10
6
 hücre/mL) ve 0-300 mg/L aralığında farklı 

konsantrasyonlarda toplam SO2 ekleyerek fermantasyona bırakmıĢlardır. Seçilen 

imalathanelerden bir tanesinin kullandığı suĢun modern ve üretimde kullanılmakta 

olduğunu, diğerinin 1914 yılından bu yana saklanan eski bir suĢ olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bu suĢlar içerisinden endüstriyel olarak kullanılanın 150 mg/L ve 300 

mg/L toplam SO2 içeren üzüm suyu içerisinde, sırasıyla % 100, % 95 canlılık 

gösterdiklerini, çok eski zamandan bu yana saklanan suĢun ise aynı konsantrasyonlarda, 

sırasıyla % 65 ve % 45 canlılık gösterdiklerini belirtmiĢlerdir. 

2.2 Hücresel Trehaloz 

Trehaloz, 2 glikoz molekülünün alfa, alfa-1,1 bağı ile bağlı, indirgenmeyen (indirgen 

olmayan) bir Ģekerdir. Beyaz, kokusuz, katı formda, sakkaroza göre % 45 tatlılıkta olan 

trehaloz; bakteri, küf, böcek, bitki ve mayalar gibi birçok canlı organizmada 

bulunmaktadır (Wang vd. 2013). Trehalozun, maya hücrelerini yüksek sıcaklık (Gomez 

vd. 2002), dondurma (Hino vd. 1990), etanol stresi (Mansure vd. 1994), oksidasyon, 

ağır metaller ve organik bileĢikler gibi birçok stres faktöründen koruduğu 

bildirilmektedir.  

Trehaloz ilk kez H.A.L. Wiggers (1832) tarafından hastalıklı çavdardan hazırlanan 

çözeltilerde tanımlanmıĢ ve “miykoz” olarak adlandırılmıĢtır. Daha sonra Berthelot 

Ortadoğuda yapraklarda bitki paraziti dıĢ kutikula tabakası trehalamanadan salınan koza 

benzeri kabuk örnekleri elde etmiĢ ve kabuklardan saflaĢtırdığı bu yeni Ģekere 
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trehalamanadan türevlenen trehaloz ismini vermiĢtir (Richard vd. 2002, Argüelles 2000, 

Jules vd. 2004). 

Trehalozu diğer Ģekerlerden ayıran özellikleri indirgenmeyen bir Ģeker olmasının 

dıĢında yüksek hidrofilik oluĢu ve kimyasal stabilitesi, iç hidrojen bağ oluĢumunun 

olmayıĢıdır. Bu karbohidrat, prokaryotik organizmalarda dıĢ karbon kaynağı olarak 

kullanılabildiği gibi fotosentetik bakteriler tarafından uyumlu çözünen madde olarak 

kullanılmaktadır. Vakuollerdeki iyonik dengeyi sağlamak için sitoplazmada biriken ve 

normal biyokimyasal reaksiyonları engellemeyen, reaksiyonlarda su ile yer değiĢtiren 

düĢük molekül ağırlıklı bileĢiklerdendir (Yıldız vd. 2010). Birçok organizmada trehaloz 

depo karbohidratı olarak saklandığı gibi hücreyi strese karĢı koruyucu bileĢik ve 

glikolitik akıĢı düzenleyici olarak da rol oynamaktadır. 

Trehalozun, birçok çevresel faktöre karĢı organizmayı koruyucu bir rolü olduğu 

belirtilmektedir (Bandara vd. 2009). Trehalozun hücreyi koruyucu etkisi moleküler 

boyutta tam olarak anlaĢılamamıĢ olup, su yerine geçme ve vitrifikasyon (camlaĢtırma) 

hipotezleri öne sürülmektedir (Trevisol vd. 2011). Ġlk hipotez, trehalozun suyun yerine 

geçmesi ve fosfolipitlerin polar baĢ grupları ile bağlanarak hücre zarı bütünlüğünü 

koruması veya denatüre proteinlerin kümeleĢmesi gibi hücresel bir yaralanma 

gerçekleĢtiğinde proteinleri oldukları yerde dengede tutarak adeta bir refaketçi rolü 

üstlendiğini öne sürmektedir (Crowe vd. 1984). Ġkinci hipotez, trehalozun camsı formda 

bulunabilmesi ve camsı geçiĢ sıcaklığından sonra (Tg) buzun camsı formuna 

benzeyebilmesi ve daha sonra biyolojik molekülleri sıkıca paketleyebilmesidir (Wang 

vd. 2013).  
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ġekil 2.1 Trehaloz metabolizmasının Ģematik gösterimi 

 

ġekil 2.1’de görüldüğü gibi Trehalozun sentezinde, TPS1, TPS2 ve TSL1 tarafından 

kodlanan trehaloz sentaz kompleksi, hidrolize olmasında ise nötral trehalaz, NTH1 

tarafından kataliz edilir. S. cerevisiae’da trehaloz, UDP-glikoz ve glikoz-6-fosfattan 

sentezlenmektedir. Sentez sırasında bileĢikler, trehaloz-6-fosfat senteaz (TPS1) 

aracılığıyla trehaloz-6-fosfata ve trehaloz-6-fosfat fosfataz (TPS2) aracılığıyla trehaloza 

çevrilir (Thevelein 1984, Hohmann 2002). Trehaloz, ayrıca 2 farklı trehaloz-degrade 

enzimi içerir; nötr NTH, sitoplazamada yer alır ve asidik ATH1, vakuolde yer alır. 

(Mahmud vd. 2009, Trevisol vd. 2011). Trehaloz yıkımlanması sırasında açığa çıkan 

enerji, stres sırasında proteinlerin doğru renatürasyonunda kullanılabilmektedir (Singer 

ve Lindquist 1998).  

 

Mahmud vd. (2009), TPS1 ve TPS2 geni eksik olan 7 farklı kombinasyonda laboratuvar 

ortamında üretilen S. cerevisiae suĢlarının, yüksek tuz konsantrasyonu içeren stres 

ortamında, TPS1 ve TPS2 yokluğunda hücresel trehaloz birikimini azalttığını 

belirtmiĢlerdir. Soto vd. (1999), trehalos-6-fosfat-senteaz üretimini kodlayan TPS1 

geninin fazla bulunduğu suĢların hücresel trehaloz birikiminin daha fazla olduğunu ve 
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bu genin fazlalığı sayesinde Schizosaccharomyces pombe’nin strese dayanımının 

arttığını vurgulamıĢlardır.  

 

Stres sırasında NTH1 in faaliyeti aslında tam olarak anlaĢılamamıĢtır. Örneğin; sıcaklık 

stresi gibi stres koĢulu altında trehaloz, denatürasyonunu önlemek için proteinlere veya 

kritik hücresel hedeflere bağlanan, kimyasal bir Ģaperon (yardımcı protein) olarak iĢlev 

görebilir (Zahringer vd. 2000). Bununla birlikte, sıcaklık stresinden geri kazanım 

sırasında, hücresel yapılara bağlı olan trehalozun, trehalaz tarafından hidrolize edilmesi 

gerektiği görünmektedir (Singer ve Lindquist 1998). Trehalozun bir diğer görevi, 

hücresel yapıların enerji gereksinimlerini karĢılamak olabilir (Nwaka ve Holzer 1998). 

Bu, trehalozun bir stres durumuna yanıt olarak ve daha sonraki iyileĢme sırasında hem 

sentezinin hem de hidrolizinin uyumlu bir Ģekilde düzenlenmesi gerektiğini gösterir 

(Zahringer vd. 2000). 

 

Rossouw vd. (2013) sentetik üzüm suyu ortamında farklı S. cerevisiae suĢlarının 

anaerobik ortamda fermantasyon yeteneklerini gözlemledikleri çalıĢmalarında, hücresel 

trehaloz miktarının fermantasyon süresi boyunca farklılaĢtığını rapor etmiĢlerdir. 

Fermantasyonun 2, 5, 11 ve 18. günlerinde suĢların hücresel trehaloz miktarlarını 

belirlemiĢler ve en yüksek hücresel trehaloz miktarlarını 5. günde, en düĢük hücresel 

trehaloz miktarlarını da 2. günde ölçmüĢlerdir. Ayrıca; kullandıkları tüm suĢlarda aynı 

eğilimi gözlemlediklerini, durağan fazda suĢların hücresel trehaloz miktarının arttığını 

ilerleyen zamanda tekrar düĢtüğünü belirlemiĢlerdir. 

 

Vianna vd. (2017) Brezilya geleneksel alkollü içeceği cachaçadan izole edilen 7 endojen 

S. cerevisiae suĢları ve S. cerevisiae K1-V1116 Ģarap suĢlarının sıcaklık ve etanol stresi 

sonrası hücresel trehaloz miktarındaki değiĢimi incelemiĢlerdir. YPG besiyerinde, 30 

°C’de logaritmik fazın ortasına gelinceye kadar geliĢtirilen suĢlardan kontrol (30 °C’de 

yaklaĢık 4-5 saat, logaritmik fazın ortasına gelene kadar geliĢen, stres uygulanmamıĢ) 

örneklerinin hücresel trehaloz miktarları, cachaça suĢları içerisinde en düĢük ve en 

yüksek hücresel trehaloz miktarı sıralaması ile 0,47-1,31 µmolglikoz/yaĢ ağırlık, Ģarap 

suĢu olan K1-V1116 için ise 1,71 µmol glikoz/yaĢ ağırlık olarak hesaplanmıĢtır. 
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40°C’de 20 dak. sonunda aynı sıralama ile 15,30-79,38 ve 38,73 µmol glikoz/yaĢ 

ağırlık, 40°C’de 40 dak. sonunda aynı sıralama ile 19,68-75,10 ve 56,43 µmol 

glikoz/yaĢ ağırlık, 60 dak. sonunda 20,79-63,52 µmol glikoz/yaĢ ağırlık ve 55,48 µmol 

glikoz/yaĢ ağırlık olarak hesaplanmıĢtır.  

 

Lewis vd. (1997), 14 tane S. cerevisiae yabani mayasının farklı stres faktörleri 

karĢısında inaktivasyon oranlarını ve hücresel trehaloz miktarlarını belirlemiĢlerdir.  

SuĢlar üzerine inceledikleri stres faktörleri ve uygulamalarını; sıcaklık: 52 °C’ de 4,5 

dak., etanol: % 20 etanol içeren ortamda 30 dak., H2O2: 0,3M H2O2 içeren ortamda 60 

dak., hızlı dondurma: sıvı azotta 20 dak. bekleterek, yavaĢ dondurma: -20 °C’ de 4 ve 

20 saat tutarak 2 kez dondurma ve çözündürme, tuz: 1,5 M NaCl içeren katı besiyeri 

ortamına, asetik asit: % 4 v/v asetik asit içeren katı besiyeri ortamına ekim yaparak 

incelemiĢlerdir. SuĢların stresler karĢında % canlı kalma oranları ile hücresel trehaloz 

miktarları arasındaki iliĢkiyi korelasyon analizi ile incelemiĢ ve tüm stres uygulamaları 

içinden sadece asetik asit stresi ile hücresel trehaloz miktarı arasındaki iliĢkinin r=0,654, 

P=0,011 değerleri ile önemli olduğunu belirlemiĢlerdir.  

 

2.3 Fermantasyon 

ġarap fermantasyonunda saf maya kullanılması, “spontan fermantasyon” denen doğal 

flora ile gerçekleĢtirilen fermantasyonlardaki istenmeyen mikroorganizmaların 

geliĢmelerinden kaynaklanabilecek olumsuzlukları büyük ölçüde engeller. Tüm Ģarap 

mayalarının oluĢturdukları fermantasyon ürünleri cins ve miktarca aynı değildir ve 

Ģarap kalitesine etkileri de farklıdır. Fermentasyon sırasında oluĢan ve Ģarap kalitesini 

doğrudan etkileyen bazı fermentasyon yan ürünlerinin cins ve miktarının mayaya bağlı 

olarak değiĢtikleri bilinmektedir. Maya suĢu ile yakından ilgili olan bu ürünlerin 

baĢlıcaları; gliserin, aldehitler, esterler, organik asitler ve Ģarap aroma maddeleridir. Bu 

maddeler Ģarap bileĢimindeki en önemli kalite etkenleridir. Bu nedenle kaliteli Ģarap 

üretimi için saf maya kullanılmasının yanında, arzulanan kaliteye uygun Ģarap 

mayalarının belirlenip, uygulamaya alınması mutlaka gerçekleĢtirilmelidir (ġahin 1982, 

Özçelik ve Denli 1999).   
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ġarap üretiminde özel olarak seçilmiĢ maya türlerinin kullanılması, birçok iĢletmede 

çok iyi sonuçlar almaktadır. SaflaĢtırıldıktan sonra karakterize edilerek, Ģarap 

fabrikalarının kültür kolleksiyonuna katılan mayalar ile üretilen son ürünlerin 

kalitesinin, spontan fermantasyon yolu ile üretilenlerden daha iyi olduğu 

belirtilmektedir. Yerel maya suĢlarının, çevresel koĢullara daha iyi adapte olabilmeleri 

nedeni ile yarıĢçıl özelliklerinin daha fazla olduğuna inanılmaktadır. Uygun özelliklere 

sahip yerel maya türlerinin seçilmesiyle, belirli bir bölge üzümlerinden tipik duyusal 

nitelikler taĢıyan Ģarapların üretilebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, Ģarap 

fermantasyonunda ticari mayalar yerine yerli maya türlerinin kullanılması daha iyi 

enolojik özelliğe sahip Ģarapların üretilmesi açısından önem taĢımaktadır (Regodon vd. 

1997, Nikolaou vd. 2006). 

 

Alkol fermantasyonun kontrolü aslında 1880’lerin baĢlarında maya kültürünün 

geliĢmesiyle, Danimarka Kopenhag’daki Carlsberg Laboratuvarı baĢkanı Emil Christian 

Hansen’in çalıĢmasıyla baĢladığı belirtilmektedir (Albertin vd. 2011). Alkol 

fermantasyonununda kullanılan saf kültürün aĢamalı olarak sürece adapte edilmesi bira, 

Ģarap ve ekmek yapımında sıklıkla kullanılan bir aĢama olarak görülmektedir (Albertin 

vd. 2011). SuĢların fermantasyon ortamına adapte edilmelerinde kullanılabilecek 

yöntemlerden bir tanesi suĢların daha önceden hafif stres uygulamaları ile ön 

koĢullandırılmalarıdır. Örneğin; S. cerevisiae üssel çoğalma evresinde (logaritmik faz) 

iken ortam sıcaklığının 50 °C’ ye yükselmesi hücre ölümlerine yol açarken, sıcaklığın 

37 °C gibi daha düĢük sıcaklıklara yükselmesi durumunda maya geliĢimini yavaĢlatıp 

ortama adapte olduktan sonra tekrar sayısını artırmaya devam etmektedir (Piper, 1997). 

Bu nedenle, hücrelerin önceden daha düĢük dozda stres uygulaması ile ön 

koĢullandırılmasının yüksek stres koĢullarına karĢı dayanıklılığın artmasına neden 

olacağı belirtilmektedir (Park vd. 1997).  

 

Fermantasyon sırasında karĢılaĢabilecekleri stres koĢulları karĢısında organizmalar, 

karbohidrat metabolizması, reaktif oksijen türlerinin detoksifikasyonu, protein 

katlanması ve bozunması, büyüme süreçleri, RNA metabolizması ve nükleotit 

biyosentezi gibi çeĢitli yanıt yollarla gen ekspresyon profilini değiĢtirirler (Gasch vd. 
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2000). Bu sayede strese dayanıklılığı artan organizmaların, karĢılaĢabilecekleri çevresel 

streslere karĢı adaptasyonunun arttığı belirtilmektedir (Benjaphokee vd. 2012).  

 

ġarap fermantasyonunda, üzümde bulunan iki ana çözülebilir Ģeker (glikoz ve fruktoz), 

etanol, karbon dioksit ve küçük ama önemli metabolitlere fermente edilmektedir. Her 

iki monosakkarit, aynı ampirik formüle (C6H12O6) sahiptir fakat fizikokimyasal 

özelliklerini önemli ölçüde değiĢtiren farklı bir yapıya sahiptir. Üzüm Ģırası, 160 ila 300 

g/L toplam Ģeker arasında eĢit miktarda fruktoz ve glikoz içermesine rağmen (Fleet ve 

Heard, 1993), son yıllarda iklim farklılaĢması nedeniyle fruktoz oranının, glikoz 

oranından daha fazla olduğu görülmektedir (Jones vd. 2005). 

 

S. cerevisiae, fermantasyon sırasında ortamda bulunan glikoz ve fruktozu 

kullanmaktadır, fakat ilk tercihinin glikoz olması nedeniyle fermantasyon sırasında 

kullanılan Ģekerlerin miktarları arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Bertels vd. 

2004). Glikoz ve fruktozun fermantasyon oranları arasındaki farklığın nedeninin plazma 

zarı boyunca diferansiyel taĢınması (Guillaume vd. 2007) veya hücre içerisinde 

meydana gelen heksoz fosforilasyonundaki farklılıklar (Berthels vd. 2008) olabileceği 

belirtilmektedir. Fermantasyon sonunda kullanılmadan kalan Ģeker genellikle glikozdan 

daha fazla fruktoz içermektedir. Fruktoz, glikozun yaklaĢık 2 katı kadar tatlı olup (Lee, 

1987), kullanılmadan kalan Ģeker olarak Ģarabın tatlılığını artıracağı için ortamda kalan 

fazla fruktoz, Ģaraplarda istenmeyen tatlılığın ana nedenidir (Boulton vd. 1996). 

Ortamda kalan yüksek fruktoz miktarı aynı zamanda daha düĢük etanol verimi ve 

Ģarabın mikrobiyel bozulma riskinin artması anlamına gelmektedir (Bertels vd. 2004). 

Bu nedenle Ģarap fermantasyonunda kullanılacak suĢ seçilirken önemli noktalardan bir 

tanesi de suĢun fruktozu kullanabilme yeteneğidir.  

 

Berthels vd. (2004), 17 S. cerevisiae maya suĢunun Ģarap fermantasyonları sırasında 

glikoz ve fruktoz kullanımı arasındaki farklılığını inceledikleri çalıĢmalarında,  suĢların 

yanı sıra azot takviyesi ve etanol ilavesi gibi bazı çevresel değiĢkenlerin etkisini de bu 

farklılık üzerine etkili olduğunu rapor etmiĢlerdir. Ayrıca aynı araĢtırmacılar, 

glikoz/fruktoz tüketimindeki farklılığın, Sacch. suĢlarının farklı heksokinaz kinetik 
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özellikleri ile iliĢkili olduğunu göstermiĢtir (Berthels vd. 2008). Bununla birlikte, 

Guillaume vd. (2007), yüksek fruktoz kullanım kapasitesine sahip bir S. cerevisiae 

Ģarap mayası üzerine çalıĢmıĢ ve bu kabiliyetin mutasyona uğramıĢ bir Hxt3 alelinden 

kaynaklandığını belirtmiĢlerdir.  

Alkol fermantasyonu sırasında, mikrobiyel geliĢme fazları farklı metabolik olaylarla 

karakterize edilir. Durağan faz sırasında maya hücreleri metabolizmalarını, 

baĢlangıçtaki yüksek glikoz/fruktoz konsantrasyonlarına uyum sağlamak ve bu Ģekerleri 

etanole dönüĢtürmek üzere ayarlamaktadır. Toplam etanolün üçte biri ve gliserol 

miktarlarının çoğunun üretimi ve paralelinde biyokütledeki artıĢ logaritmik fazda 

gözlemlenir (Noti vd. 2018). Kalan etanolün tamamının üretimi ve aromatik bileĢiklerin 

üretimi ise durağan fazda gerçekleĢir. ġarap üretiminde son safhada ortamda maya 

sayısının azalmasına neden olarak bazı araĢtırmacılar ortamda maya tarafından 

kullanılabilir Ģekerin kalmamasını gösterirken (Boulton, 1996), bazı araĢtırmacılar 

ortamda Ģeker olduğu halde artan yüksek etanol konsantrasyonu (Ribe’reau-Gayon vd. 

2006) veya sıcaklık (Orozco vd. 2012) nedeniyle mayaların inaktive olduğunu 

düĢünmektedir. Fermantasyondan sorumlu mayanın inaktive olması, hücre 

bütünlüğünün bozulmasına, dolayısıyla hücre bileĢenlerinin fermantasyon ortamına 

ayrılmasına neden olabilmektedir. Bu durum da ortamda laktik asit bakterileri veya 

bozuma yapan mikroorganizmların geliĢmesine neden olacaktır (Orozco vd. 2012). 

 

Mannazzu vd. (2008), biri BY4743 kodlu laboratuvar suĢu, diğerleri M25 ve L2056 

kodlu 3 adet S. cerevisiae suĢunun fermantasyon davranıĢını incelemiĢlerdir. Bu amaçla 

kullanılan üzüm Ģırasına benzer Ģeker ve azot içeriğine sahip, pH’sı 4,4 olan SJ 

besiyerini kullanmıĢlar ve 20°C inkübasyon koĢullarında, 25 gün maya sayısı, glikoz, 

fruktoz tüketimi ve etanol üretimini incelemiĢlerdir. Fermantasyon süresi sonunda M25 

kodlu suĢun tamamen inaktive olduğunu, diğer suĢların geliĢimlerine devam ettiklerini, 

bir laboratuvar suĢu olan BY4743’ün fermantasyon sonunda en dirençli suĢ olduğunu 

belirtmiĢlerdir. ġeker kullanımları ve etanol üretimleri açısından incelediklerinde, Ģekeri 

en çok kullanan suĢ sıralamasının M25, L2056 ve BY4743 olduğunu, etanol 

üretimlerinin ise L2056, M25 ve BY4743 Ģeklinde sıralandığını belirtmiĢlerdir. 20 gün 

boyunca canlı kalan sayısının en az olmasına rağmen Ģeker kullanabilme yeteneğine 
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koruyan ve en fazla etanol üreten M25’in durumundaki tutarsızlık için, bu durumun 

fermantasyon sonu için çok da yabancı bir durum olmadığını, hücrelerin canlı ama 

kültüre edilemez özellikte olduklarını (Divol ve Lonvaudfurel, 2009) bildirmiĢlerdir. 

Her ne kadar fermantasyon hızı hem toplam hücre kütlesi hem de her bir hücrenin Ģeker 

kullanım hızına bağlı olsa da, M25’ in her bir canlı hücresinin yüksek fermantasyon hızı 

yeteneğinde olduğunu da eklemiĢlerdir. 

 

2.4 Matematiksel Modelleme 

ġarap fermantasyonunun geliĢtirilen bir kinetik model ile betimlenmesi, 

fermantasyonun baĢlangıcından sonuna kadar, maya fermantasyon performansının 

tahminini sağlamaktadır. Maya davranıĢını, ortamdaki substrat miktarındaki değiĢimi 

veya üretilen metabolitlerin miktarını iyi tanımlayan bir matematiksel modelin 

geliĢtirilmesi önemlidir. Karakteristik özelliği iyi tanımlanmıĢ bir ortamda 

gerçekleĢtirilecek fermantasyonun, doğru bir modelle tahmin edilmesi veya betimlemesi 

fermantasyon sürecinin kontrol altına alınmasına veya denetlenmesine yardımcı 

olacaktır (Wang vd. 2004). 

 

ġarap fermantasyonu sırasında ortaya çıkan olayları tanımlayan bir dizi matematiksel 

denklemden oluĢan modellerin çoğu, biyokimyasal olarak bilgiye dayalı modellerdir. 

Bu modellerin en büyük avantajı, biyolojik olayları hesaba katmalarıdır. Fermantasyon 

sırasında Ģeker konsantrasyonu ve sıcaklık gibi faktörlerin fermantasyon üzerine etkisini 

inceleyen modellerinden ilki Boulton (1980) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Caro vd. (1991) 

ayrıca üzüm Ģırası fermantasyonunda, solunum ve etanolden baĢka ürün sentezi gibi 

mikrobiyel faaliyetlerin tanımlamaları için benzer bir mekanik model geliĢtirmiĢlerdir. 

Nanba vd. (1987), mayaların etanol ve sıcaklık duyarlılığını içeren bir kinetik Ģarap 

fermantasyon modeli geliĢtirmiĢtir. Bununla birlikte, bu modellerin hiçbirinin sıcaklık 

ve baĢlangıç koĢullarını da içerisinde yer aldığı fermantasyon problemlerini kabul 

edilebilir bir Ģekilde öngörmediği gösterilmiĢtir (Coleman vd. 2007).  
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Modeller ile biyolojik öneme sahip model parametreleri elde edilebilir, ancak 

modellerin yapıları kuvvetle doğrusal olmayan, karmaĢık, doğrulanması zor olabilir ve 

parametrelerin tanımlanması açısından problem yaratabilir. Doğrusal olmayan 

modelleme tekniklerinin geliĢtirilmesinde fermantasyon sürecini tahmin etmek için 

betimleyici mikrobiyoloji alanındaki sigmoidal Ģekilli büyüme modellerinin 

kullanımında bir artıĢ olmuĢtur (Wang vd. 2004). 

Gompertz denklemi, doğrusal olmayan modellerden bir tanesi olup, üstel denklem 

örneklerindendir. Mikroorganizmların hayatta kalma olasılığının zamanla katlanarak 

arttığı varsayımına dayanarak, sınırlı besin içeren ortamlarda büyümeyi tanımlayan 

deneysel bir fonksiyondur. O’Neill and Muhlack (2011), üzüm suyunun 

fermantasyonunda substrat kullanımının modellenmesi üzerine yaptıkları çalıĢmada 

Gompertz modelin, özellikle fermantasyonun son kısımlarını tanımlamada zayıf 

kaldığını, modelin bu fermantasyonu tanımlamaya uygun olmadığını belirtmiĢlerdir. 

 

Fermantasyon sürecinde, mayalar tarafından kullanılan glikoz ve fruktoz oranının 

matematiksel modellenmesi ile ilgili yapılan bir çalıĢmada Tronchoni vd. 2009, 

üzerinde çalıĢtıkları ve içlerinde S. cerevisiae, S. bayanus var. uvarum, S. kudriavzevii 

türlerinin yer aldığı 12 adet suĢu 12 ve 28 °C’de fermantasyon ortamında 

geliĢtirmiĢlerdir. Fermantasyonunun tanımlanabilesi için 3 farklı modelin uygunluğunu 

araĢtırmıĢlar ve farklı suĢlar tarafından 12 °C’de gerçekleĢen fermantasyon 

denemelerindeki glikoz, fruktoz kullanımını genellikle geliĢtirilmiĢ Gompertz modelin 

çok iyi betimlediğini, 28 °C’de gerçekleĢen denemeleri ise suĢ farkına ve substrat 

farkına bağlı olarak doğrusal denklem, üssel fonksiyon denklemi ve geliĢtirilmiĢ 

Gompertz denklemin betimleyebileceğini belirtmiĢlerdir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Tez kapsamında kullanılan suĢlar üzerine farklı stres faktörlerinin etkisi araĢtırılmıĢ, 

stres uygulamaları sonrası maya sayıları ile hücresel trehaloz düzeyi arasındaki iliĢki 

incelenmiĢ, farklı ön koĢullandırma iĢlemlerinin suĢların fermantasyon yetenekleri 

üzerine olan etkisi araĢtırılmıĢtır.  

3.1 Materyal  

Tez kapsamında kullanılan kullanılan maya kültürleri ve kullanılan besiyerileri ayrıntılı 

olarak aĢağıda verilmiĢtir. 

3.1.1 Maya kültürleri 

Tez çalıĢmasında, Türkiye’ de üretilen çeĢitli Ģaraplardan izole edilmiĢ, Elmacı vd. 

(2014) tarafından yapılan çalıĢmada tanımlanmıĢ ve birçok S. cerevisiae Ģarap mayasına 

oranla stres koĢullarına daha dayanıklı olduğu belirlenmiĢ olan 3 adet S. cerevisiae suĢu 

ve 1 adet referans suĢ kullanılmıĢtır. SuĢlar “Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü Kültür Koleksiyonu” ndan temin edilmiĢtir. Kullanılan 

suĢların kodları ve elde edildiği kaynaklar Çizelge 3.1’de verilmiĢtir. 

Çizelge 3.1 Kullanılan mayalar ve elde edildiği kaynaklar 

 

Kültür 

 no. 

Maya 

kodu 
Maya türü Yöre ve kaynağı 

1 2 S. cerevisiae Kalecik II 
Ankara, Akman (1939) 

2 7 S. cerevisiae  Narince 3 
Amasya and Tokat, Pamir (1974) 

3 
47 

Sacch. bayanus 1A  (syn. Saccharomyces 

cerevisiae) 
NevĢehir, ġahin (1978) 

Reference S122 Fermicru AR2 S. cerevisiae  No.LO122 
DSM Food Specialities, Holland 
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3.1.2 Besiyerleri 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların geliĢimi için kullanılan besiyerleri ve fermantasyon 

ortamı aĢağıda verilmiĢtir.  

 

 GeliĢim besiyeri; 

 Yeast Pepton Glucose (YPG) ; 

maya özütü 10,0 g/L 

pepton 20,0 g/L 

glikoz 20,0 g/L 

pH 4,5 

 

 Maya sayımında kullanılan besiyeri; 

katı YPG; 

maya özütü 10,0 g/L 

pepton 20,0 g/L 

glikoz 20,0 g/L 

agar 15,0 g/L 

pH 5-5,5 

 

YPG besiyerleri,  121°C’ de 15 dak. otoklavda steril edilmiĢtir.  

 

 Fermantasyon besiyeri; 

Sentetik besiyeri; 

glikoz 115,0 g/L 

fruktoz 115,0 g/L 

YNB 
1
 6,7 g/L 

sitrik asit 0,2 g/L 

malik asit 3,0 g/L 

tartarik asit 5,0 g/L 

pH 3,5  

* Yeast Nitrojen Base (maya azot bazı); aminoasitten yoksun (amonyum sülfat ile 

hazırlanmıĢ) ortam 
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Erlenlerde gerçekleĢtirilen fermantasyon denemelerinde, hazırlanan sentetik besiyeri 

0,22 µm por çapında filtre içeren düzenekten (Sartorius, Göttingen, Almanya) 

geçirilerek steril edilmiĢtir.  

 

3.2 Yöntem 

3.2.1 SuĢların geliĢim eğrilerinin belirlenmesi ve generasyon sürelerinin 

hesaplanması 

SuĢlara ait geliĢim eğrilerinin belirlenmesi için suĢlar 10 mL YPG besiyerinde, 30°C ve 

250 devir/dak. çalkalamalı inkübatörde (ISS-3075,  Jeio Tech Lab Companion) bir 

gece (yaklaĢık 18 saat) geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen maya süspansiyonundan yaklaĢık 0,4 

mL alınarak 50 mL YPD besiyerine ekim yapılmıĢ, aynı Ģartlarda inkübasyona bırakılan 

süspansiyondan belli sürelerde örnek alınarak, örneklerin OD600 değerleri 

spektrofotometrede (Optima, SP-3000 Plus, Japonya) ölçülmüĢtür. Her bir suĢun süreye 

bağlı OD600 değerleri kullanılarak suĢlara ait geliĢim eğrileri belirlenmiĢtir. Yapılan 

denemelerde kör numune olarak steril YPG besiyeri kullanılmıĢ, ilerleyen sürelerde elde 

edilen yüksek konsantrasyonlarda seyreltme iĢlemi steril saf su ile yapılmıĢtır.  

 

SuĢlara ait generasyon süreleri, logaritmik fazda her bir suĢa ait OD600 değerlerinin 2 

katına çıktığı zaman aralığı dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. Her bir deneme, 3 tekrar ve 

2 parelelli gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3.2.2 Stres uygulamaları öncesinde suĢların geliĢtirilmesi 

SuĢlar, stres uygulamaları öncesinde 10 mL YPG besiyerinde, 30°C ve 250 devir/dak. 

inkübasyon koĢullarında 18 saat geliĢtirilmiĢ, besiyeri süspansiyondan 0,4 mL alınarak 

50 mL YPG besiyerine inoküle edilmiĢtir. Stres uygulamaları logaritmik fazın ortasına 

gelen suĢlara uygulanacağı için suĢlar, aynı inkübasyon koĢullarında logaritmik fazın 

ortasına geldikleri süre olarak karar verilen 4 saat geliĢtirilmiĢ, süre sonunda her bir suĢ 

stres uygulamalarına uğratılmıĢtır. Dondurup-çözündürme stres uygulamasında diğer 
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stres uygulamalarından farklı olarak, belirlenen her bir dondurma süresi örneğinin ayrı 

bir geliĢme ortamında olması sağlanmıĢtır. Her bir suĢ diğer streslerde olduğu gibi 

yaklaĢık 18 saat geliĢtirilmiĢ, farklı olarak süre sonunda 10 mL YPG besiyerine 0,1 mL 

süspansiyondan inoküle edilmiĢ, aynı inkübasyon koĢullarında 4 saat geliĢtirildikten 

sonra stres uygulamasına tabi tutulmuĢtur.  

 

3.2.3  Stres uygulamaları 

Tez kapsamında, 3 adet S. cerevisiae ve 1 adet S. bayanus suĢlarının normal bir 

fermantasyonda karĢılaĢabilecekleri 4 farklı stres koĢulu seçilmiĢ ve bu stresler 

karĢısında suĢların davranıĢlarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. SuĢlara uygulanacak 

stres faktörleri; yüksek sıcaklık, yüksek etanol konsantrasyonu, dondurup çözündürme 

ve yüksek SO2 konsantrasyonu olarak belirlenmiĢtir. Her bir stres faktörünün suĢlar 

üzerine olan etkileri belirlenirken, farklı sıcaklık/konsantrasyon/tekrarlarda süreye bağlı 

olarak suĢların maya sayıları ve sonrasında aynı stres uygulamaları sırasında hücresel 

trehaloz miktarları ölçülmüĢtür.  

 

3.2.3.1 Yüksek sıcaklık stres uygulamaları 

Bölüm 3.2.1’de verilen geliĢme koĢullarında geliĢtirilen her bir suĢ, logaritmik fazın 

yaklaĢık ortasına geldikten sonra ayrı ayrı optimum geliĢme sıcaklığı olan 30 °C, 

yüksek sıcaklık uygulamaları olan 40, 45, 50 ve 55 °C’de geliĢtirilmiĢ, suĢların yüksek 

sıcaklık karĢısındaki davranıĢları süreye karĢı maya sayıları ölçülerek belirlenmiĢtir. 

SuĢlara yüksek sıcaklık stres uygulaması yapılırken, suĢların geliĢtirildiği erlenler, 

logaritmik fazın ortasına geldikleri 4. saat sonunda, 60 °C’deki su banyosuna alınarak 

sıcaklığın çok kısa sürede uygulanacak stres sıcaklığı her ne ise o sıcaklığa gelmesi 

sağlanmıĢtır. Maya süspansiyonlarının sıcaklık kontrolü, uygulama sırasında aynı 

hacimde ve sıcaklıkta YPG besiyeri içeren bir kontrol erleninin su banyosuna 

daldırılması ve sıcaklıklığın sıcaklık ölçer (HD200, Extech Instruments, Nashua, USA) 

ile ölçülmesi yoluyla yapılmıĢtır. Sıcaklığı istenilen değere gelen süspansiyonlar hızlıca 
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uygulanacak sıcaklık değerinden ±2 °C fazlasına ayarlanmıĢ çalkalamalı su banyolarına 

yerleĢtirilmiĢ ve aseptik Ģartlar altında farklı sürelerde örnek alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

3.2.3.2 Yüksek etanol stres uygulamaları 

SuĢların, farklı konsantrasyonlarda etanol içeren ortamdaki davranıĢları zamana karĢı 

maya sayıları belirlenerek incelenmiĢtir. Yüksek etanol uygulamalarında, yaklaĢık 

logaritmik fazın ortasına gelen suĢların her biri Bölüm 3.2.1’de verilen geliĢme 

koĢullarında geliĢtirildikten sonra, besiyeri suĢ süspansiyonuna son konsantrasyonları 

ayrı ayrı % 12 ve 14 etanol içerecek Ģekilde % 99’ luk etanol ilave edilmiĢ, suĢ besiyeri 

süspansiyonları 30 °C’de 250 devir/dak.’de çalkalamalı su banyosunda tutularak farklı 

sürelerde örnek alınmıĢtır. Yüksek etanol konsantrasyonlarına karar verilirken ön 

denemelerle suĢların geliĢim gösterebildikleri en yüksek etanol konsantrasyonları 

seçilmiĢtir.  

 

3.2.3.3  Dondurup çözündürme stres uygulamaları 

Bir muhafaza yöntemi olan dondurmanın ve ardından yapılan çözündürme iĢleminin 

farklı Saccharomyces cinsi mayalar üzerine olan etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla suĢlar 

farklı sürelerde -20°C’de dondurma ve farklı sayılarda çözündürme tekrarı stresine 

maruz bırakılarak suĢların maya sayıları belirlenmiĢtir. Dondurma ve çözündürme 

iĢlemlerinde maya süspansiyonlarının sıcaklık kontrolü kontrol besiyeri ortamında 

yapılmıĢ, süreye karĢı sıcaklık değiĢimleri kullanılarak maya süspansiyonlarının 

dondurma hızı belirlenmiĢtir. 

 

Donma hızı aĢağıdaki (1) nolu eĢitlik kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

            
  

   
  

         

                 
.........................................................................(1) 
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Dondurma çözündürme stresi uygulamasında i) dondurma süresinin ii) farklı dondurup 

çözündürme tekrarının suĢların sayıları üzerine etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla ilk 

olarak, 10 mL YPG besiyerinin -20°C’de tutulması ile süreye karĢı sıcaklık değiĢimi 

belirlenmiĢtir. Besiyerinin 2 saat içerisinde -20°C’ye geldiği belirlenmiĢ, bu süre 

sonrasında baĢlatılmak üzere süspansiyonlar ayrı ayrı 2, 4, 8, 18, 24, 48 saat -20°C’de 

tutulmuĢtur. Ġkinci olarak, çözündürme tekrarının suĢlar üzerine etkisi belirlenirken, her 

bir suĢ, 2 ve 24 saat -20°C’de dondurma, 1 ve 2 kez çözündürme stresine tabi 

tutulmuĢlardır.  

 

Çözündürme iĢlemi, 20±3°C’deki su banyosunda, süspansiyondaki buz kristalleri 

tamamen çözünene kadar, ara ara örnekler karıĢtırıcıda karıĢtırılarak yapılmıĢtır. 

Çözünmenin hemen ardından, maya geliĢimine izin verilmeden maya sayıları yayma 

yöntemi ile belirlenmiĢtir. SuĢların stresten nasıl etkilendikleri belirlenirken, 

dondurucuya koymadan hemen önceki her bir suĢun maya sayıları N0 baĢlangıç maya 

sayısı olarak, çözündürme sonrası elde edilen maya sayısı ise N, stres sonrası maya 

sayısı olarak kaydedilmiĢtir. 

 

3.2.3.4 SO2 stres uygulaması 

Antioksidan, antimikrobiyal özellliği nedeniyle Ģarap yapımında kullanılan SO2’nin 

farklı konsantrasyonlarının tez kapsamında kullanılan suĢlar üzerine etkisi 

belirlenmiĢtir. 

  

Farklı SO2 konsantrasyonunda, logaritmik fazın ortasına gelen suĢların geliĢimleri 

incelenirken 2 farklı analiz yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemlerden birincisinde; 0, 80, 

160, 240, 320, 400 ve 480 ppm toplam SO2 konsantrasyonlarının suĢlar üzerine etkisi, 

spektrofotometrede (BioTek Power Wave XS2, Bad Friedrichshall, Almanya, software 

Gene5) 96 kuyucuk plakalar kullanılarak, 24 saat boyunca her 15 dakikada OD600 

değerlerinin cihaz tarafından otomatik alınması ve değerlerin kaydedilmesi ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yöntemde bazı konsantrasyonların tekerrürlerinde absorbans 

değerlerinin farklılıklar göstermesi nedeniyle, farklı bir yöntem daha kullanılmıĢtır. 
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Ġkinci yöntemde ise, Bölüm 3.2.1’deki gibi 4 saat geliĢtirilen suĢ besiyeri 

süspansiyonunun son konsantrasyonları 0 ve 420 ppm toplam SO2 içerecek Ģekilde 

ortama SO2 eklenmiĢ, 30°C’de çalkalamalı inkübatörde bekletilerek, 4 saat boyunca her 

bir saatte örnek alınarak, spektrofotometre ile (Jenway, 6705 UV/Vis, Staffordshire, 

UK) süspansiyonların süreye karĢı OD600 absorbans değerleri ölçülmüĢtür. Analizler 2 

tekerrürlü gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Analizlerde süspansiyon konsantrasyonları ayarlanırken, düĢük konsantrasyonlar için 

3000 ppm K2SO4 stok çözeltisi (1728 ppm toplam SO2 içeren, pH 4,5 YPG broth 

besiyeri ile analizlerin hemen öncesinde hazırlanmıĢ, taze stok çözeltiler kullanılmıĢtır), 

320 ppm ve üzerindeki yüksek konsantrasyonlar için 10 g/L K2S2O4 stok çözeltisi 

kullanılarak maya süspansiyonlarının çok fazla seyrelmesinin önüne geçilmiĢtir.  

 

Plakalar kullanılan yöntemde, ilk olarak plakaların ve plakaların içerdiği kuyucukların 

planlaması yapılmıĢtır. Her bir suĢ ve her bir konsantrasyona 2 paralel kuyucuk 

planlanmıĢ, bir sıra boyunca kuyucuklara sadece YPG besiyeri eklenerek,  analizde 

herhangi bir bulaĢma olup olmadığı da kontrol edilmiĢtir. 

 

Analizlerin hemen öncesinde, YPG besiyeri ile hazırlanmıĢ ve 0,22 µm filtrelerden 

geçirilerek steril edilmiĢ 0, 80, 160, 240, 320, 400 ve 480 ppm toplam SO2 

konsantrasyonlarındaki çözeltilerin her birinden belirlenen kuyucuklara 200 µL 

eklenmiĢ, 30 °C’de logaritmik fazın ortasına kadar geliĢmiĢ olan suĢ YPG besiyeri 

süspansiyonundan 2 µL eklenmiĢtir. Hazırlanan plakalar 30 °C’deki cihaza 

yerleĢtirilmiĢ, her 15 dakikada ortamın OD600 değerleri kaydedilerek suĢların geliĢimi 

incelenmiĢtir. ÇalıĢmalar 2 tekerrürlü gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Ortamın pH, sıcaklık ve etanol değerine bağlı olarak, kullanılan çözeltilerin toplam SO2 

konsantrasyonlarının, serbest ve moleküler SO2 konsantrasyonlarına çevirimi aĢağıdaki 

eĢitlikler kullanılarak yapılmıĢtır.  
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pK1
*
=1,9499+(sıcaklık-20)X1+(%etanol-10)X2 

X1=0,0322,  X2= 0,01971 

pK1=pH-pK1
*
 

Serbest SO2=(Toplam SO2+0,4556)/1,3604 

Moleküler SO2= (Serbest SO2)/(10
pK

1+1) 

 

3.2.4 Stres uygulamaları sonrasında yapılan analizler 

3.2.4.1 Koloni sayılarının ve inaktivasyon değerlerinin belirlenmesi 

Stres uygulamalarının suĢların sayıları üzerine etkisi belirlenirken, öncelikle stres 

uygulamasından hemen önce maya sayıları (N0), belirlenen süre sonunda da o süreye ait 

maya sayıları (N) yayma yöntemi ile belirlenmiĢtir. Uygulamalar sırasında stresin ilk 

baĢladığı 0. saatte örnekler alınırken bu süre 1-3 dak uzayabilmektedir, 0. saat 

uygulaması suĢun strese verdiği ilk tepki olarak düĢünülebilir. Yayma yöntemi ile 

yapılan ekimlerde suĢ maya süspansiyonlarından gerekli dilüsyonlar yapılarak, katı 

YPG besiyerine ekim yapılmıĢ ve besiyerleri inkübatörde 30°C’ de 48 saat 

bekletilmiĢtir. 

 

3.2.4.2 Hücresel trehaloz miktarlarının belirlenmesi 

Stres uygulamaları sırasında, suĢların hücresel trehaloz miktarlarındaki değiĢiklik 

gözlemlenmiĢtir. Bu amaçla, YPG besiyerinde 30 °C 250 devir/dak.’da yaklaĢık 18 saat 

geliĢtirilen suĢlardan 4 mL alınarak 50 mL YPG besiyerine inoküle edilmiĢtir. 

Hücrelerde hücresel trehaloz miktarının düĢük olması nedeniyle stres uygulamalarından 

farklı olarak bu uygulamalarda inoküle edilen miktar artırılmıĢtır. Aynı inkübasyon 

koĢullarında logaritmik fazın ortasına gelene kadar yaklaĢık 4 saat geliĢtirilen suĢlar ayrı 

ayrı stres uygulamalarına tabi tutulmuĢ ve süreye bağlı hücresel trehaloz miktarları 

belirlenmiĢtir.  
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Stres uygulamaları sırasında örneklerin hazırlanması Mahmud vd. (2009) tarafından 

önerilen yönteme göre yapılmıĢ, trehaloz miktarları tespiti sülfirik asit-anthrone 

yöntemine göre belirlenmiĢtir. Denemeler 2 tekrar ve 2 paralel olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 Örneklerin hazırlanması;  

Mahmud vd. (2009)’un önerdiği yönteme göre belli sürelerde suĢ besiyeri 

süspansiyonundan 1 mL örnek alınmıĢ, 15000 devirde 6 dak. 4 °C’de santrifüj edilerek 

(Sigma 2-16 PK) 2 kez soğuk steril su ile yıkama iĢlemi yapılmıĢ, analizler yapılana 

kadar peletler -20°C’ de tutulmuĢtur.  

 

 Sülfirik asit- Anthrone yöntemi; 

Örneklerin trehalose miktarının bulunması için Mahmud vd. (2009)’ un önerdiği 

yöntem yenilenerek kullanılmıĢtır. Dondurucudan çıkarılan soğuk örneklerin üzerine 

200 µL 0,5 M TCA eklenmiĢ, kuvvetlice karıĢtırılmıĢ ve trehaloz ekstraksiyonu için 40 

dak. oda sıcaklığında beklenmiĢtir. 15000 devirde 6 dak. santrifüj edilen tüplerden 

süpernatant ayrılmıĢ ve ayrı bir tüpte alınmıĢtır. Peletlere tekrar aynı ekstraksiyon iĢlemi 

tekrarlanmıĢ ve elde edilen süpernatan aynı örneğe ait bir önceki süpernatant ile 

birleĢtirilmiĢtir. Elde edilen karıĢımından 200 µL alınarak, buzdolabında bekletilmiĢ, 

içerisinde 2 mL soğuk anthrone bulunan tüplere ilave edilmiĢtir. Tüplerin ağzı 

kapatılarak, iyice karıĢtırıldıktan sonra kaynar su banyosunda 10 dak. tutulmuĢ, hızlıca 

buz dolu kovada oda sıcaklığına soğutulmuĢtur. Tüplerden yeterli miktarda örnek, 

küvetlere alınarak örneklerin 620 nm’de absorbans değerleri belirlenmiĢtir. Kör 

numuneler için 2 mL soğuk anthrone üzerine 200 µL saf su ilave edilmiĢtir. 

 

 Standart eğrinin oluĢturulması; 

SuĢların hücresel trehaloz miktarları hazırlanan standart eğri üzerinden hesaplanmıĢtır. 

Bu amaçla hazırlanan 0,01 mg/mL stok trehalose çözeltisinden sırasıyla 0, 0,2; 0,4; 0,6; 

0,8; 1 mL alınarak 1 mL’ ye tamamlanmıĢ böylece sırasıyla 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 

mg/mL trehalose çözeltileri elde edilmiĢtir. Hazırlanan çözeltilerden 200 µL alınarak 2 

mL soğuk anthrone üzerine eklenmiĢ ve sülfirik asit anthrone yöntemi uygulanmıĢtır. 

Denemeler 3 tekrarda yapılmıĢ ve denemeler sonucunda elde edilen absorbans 
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değerlerinin ortalamaları ile edilen eğri, eğrinin denklemi ve R
2
 değeri EK 1’de 

verilmiĢtir. 

 

3.2.4.3 SuĢların kuru madde (kuru hücre) değerlerinin belirlenmesi 

Tez kapsamında kullanılan 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların trehaloz miktarları, standart 

eğri üzerinden hesaplanan trehaloz miktarları, o uygulama sonundaki hücre kuru 

ağırlığına bölünerek hesaplanmıĢtır.  

 

SuĢlara ait hücre kuru ağırlıkları belirlenirken, stres uygulamaları sırasında belli 

sürelerde 1 mL suĢ besiyeri karıĢımı, daha önce vakumlu etüvde (OV 11, Jeio Tech, 

Korea) kurutulmuĢ ve desikatörde soğutulmuĢ, ilk ağırlıkları kaydedilmiĢ PVDF 

filtrelerden geçirilmiĢ, ardından filtreler vakum etüvde yaklaĢık 24 saat 70°C’de 

bekletilmiĢtir. Süre boyunca zaman zaman vakum etüvün kapağı açılmıĢ, etüv 

kapağında oluĢan su damlaları temizlenmiĢ ve etüve tekrar vakum yapılarak örnekler 

kurutulmaya bırakılmıĢtır. Yeterince kuruyan filtreler, desikatörde bekletildikten sonra 

tartılmıĢ, son ağırlıktan ilk ağırlıktan çıkarılarak, suĢların kuru ağırlıkları mg/mL 

cinsinden belirlenmiĢtir.   

 

3.2.5 Fermantasyon denemeleri 

YPG ortamında geliĢtirilen suĢların farklı stresler karĢısındaki davranıĢları, stres 

uygulamaları sırasında suĢların sayılarındaki ve hücresel trehaloz miktarlarındaki 

değiĢimlerine bakılarak değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme sonunda, tüm suĢların 

hücresel trehaloz miktarının artırmasına neden olan, fakat maya sayısında çok fazla 

düĢüĢe neden olmayan uygulamalar seçilerek ön koĢullandırma uygulamaları olarak 

belirlenmiĢtir. 2 ayrı ön koĢullandırma uygulamasının her bir suĢun fermantasyon 

yetenekleri üzerine etkisi belirlenmiĢtir. 
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3.2.5.1 Erlende yapılan fermantasyon denemeleri 

SuĢların hücresel trehaloz miktarlarının artmasına neden olan ve maya sayıları üzerine 

çok fazla etkisi olmayan uygulamalar hafif stres uygulaması yani ön koĢullandırma 

uygulaması olarak seçildikten sonra, bu uygulamaların suĢların fermantasyon 

yeteneklerinde bir farklılığa neden olup olmayacağının incelenmesi amacıyla, suĢlar 

seçilen her bir ön koĢullandırma uygulamasına tabi tutulduktan sonra, erlenlerde 

anaerobik ortamda fermantasyon besiyerinde geliĢtirilmiĢlerdir. 

 

SuĢlar, Bölüm 3.2.1’de anlatıldığı gibi geliĢme ortamlarında geliĢtirildikten sonra, log 

fazının ortasına geldiği anda ön koĢullandırma stresine tabi tutulmuĢtur. Strese uğratılan 

suĢ YPG besiyeri süspansiyonundan 1 mL alınarak, 10 mL sentetik besiyeri içeren 

erlenlere inoküle edilmiĢtir. Kontrol örnekleri için suĢlar aynı Ģekilde geliĢtirilmiĢ, ön 

koĢullandırma uygulamaları yapılırken kontrol örnekleri +4 
°
C’de bekletilmiĢtir. 

GeliĢtirilen kontrol örneklerinden, maya sayılarının ön koĢullandırma uygulanmıĢ 

örneklerle maya sayısının yaklaĢık olabilmesi için inoküle edilen miktar daha az 

belirlenmiĢ, 10 mL sentetik besiyerleri içeren erlenlere suĢ maya süspansiyonundan 0,1 

mL inoküle edilmiĢtir. Her bir suĢun hem kontrol hem de ön koĢullandırma yapılmıĢ 

örnekleri 30 °C’de, 100 mL erlenlerin ağızlarına fermantasyon baĢlıkları kapatılarak 

inkübatörde fermantasyona bırakılmıĢtır. Fermantasyon baĢlıklarının içerisine yaklaĢık 

3 mL % 10 H2SO4 eklenerek sadece CO2’nin ortamdan çıkıĢına izin verilmiĢtir. Her bir 

sürede örnek almak için ayrı bir erlen hazırlanmıĢ bu sayede erlenlerin hava almasının 

önüne geçilmiĢtir.  

 

3.2.6 Fermantasyon sırasında yapılan analizler 

30°C’de geliĢen suĢların zamana karĢı koloni sayıları, glikoz, fruktoz ve etanol 

miktarları belirlenmiĢtir. 
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3.2.6.1 Koloni sayısı 

Belirli sürelerde, erlenlerdeki suĢ besiyeri süspansiyonu iyice karıĢtırılmıĢ, 1 mL örnek 

alınmıĢ, steril fizyolojik tuzlu su ile gerekli seyreltmeler yapılarak, katı YPG besiyerine 

yayma yöntemi ile ekim yapılmıĢtır. 30°C’de 48 saat inkübatörde bekletilen örneklerin 

koloni sayımları yapılmıĢ ve maya sayıları hesaplanmıĢtır.  

 

3.2.6.2 ġeker ve etanol oranları 

Üretilen etanol ve Ģeker tüketim miktarları, seri olarak bağlanan RI detektörle ve 

SH1821 (300-8 mm) (Shodex, München, Almanya) kolonu ile donatılmıĢ bir HPLC 

sistemi (L 7000, Merck Hitachi) ile belirlenmiĢtir. Mobil faz olarak, 0,5 mL/dak. akıĢ 

hızında 5 mM H2SO4 kullanılarak yapılmıĢtır. Kolon fırını sıcaklığı ise 50 °C olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

Belli sürelerde, iyice karıĢtırılan erlenlerden alınan 1 mL suĢ besiyeri süspansiyonu, 

Eppendorf tüplere alınmıĢ, 14500 devir/dak. da 10 dak. santrifüj edilmiĢ (Microspin 12, 

Biosan, SIA) ve süpernatant kısımları ayrı bir tüpe alınarak etanol ve Ģeker ölçümleri 

yapılana kadar -18 °C’de saklanmıĢtır. 

 

3.2.7 Glikoz ve fruktoz kullanımlarına iliĢkin matematiksel modellemeler 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların sentetik besiyeri ortamında bulunan glikoz ve fruktoz 

düzeylerinden her süre için kullanılan % glikoz ve % fruktoz düzeyleri hesaplanmıĢtır. 

SuĢların glikoz ve fruktoz kullanım düzeyleri çeĢitli eĢitlikler kullanılarak, aynı sürelere 

iliĢkin model verileri tahmin edilmiĢ, modeller ile elde edilen R
2
, RMSE değerlerinden 

modelin süreci tanımlamadaki uygunluğu tartıĢılmıĢtır. Bu amaçla aĢağıdaki denklemler 

kullanılmıĢ ve her bir modele iliĢkin parametreler belirlenmiĢtir. Kullanılan denklemler; 

 

1. Doğrusal denklem (Berthels vd. 2004); 

  𝑆      
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Y: ortamda bulunan % glikoz veya fruktoz düzeyi 

S0: intercept değeri  

K: kinetik sabiti (sa
-1

) 

t: süre (sa) 

 

2. Üstel fonksiyon denklemi (Arroyo-López vd. 2008); 

    𝑆        

Y: ortamda bulunan % glikoz veya fruktoz düzeyi 

t: süre (sa) 

D: t→∞ iken spesifik değer 

S: değiĢimin tahmin edildiği değer 

K: kinetik sabiti (sa
-1

) 
 

3. Sigmoidal veya değiĢtirilmiĢ Gompertz fonksiyon denklemi (Lambert ve 

Pearson (2000);  

                
 

Y: ortamda bulunan % glikoz veya fruktoz düzeyi 

t: süre (sa) 

A: t→∞ iken en düĢük asimptot değeri  

K: kinetik sabit (sa
-1

) 

C: yüksek ve düĢük asimptote arasındaki fark 

M: kırılmanın gözlemlendiği nokta 

 

Gözlemlenen ve modeller sayesinde tahmin edilen verilerin arasındaki farkın kareler 

toplamını en düĢük tutacak Ģekilde denklemelere iliĢkin parametreler SPSS paket 

programında doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizleri ile hesaplanmıĢtır. 

Modellerin süreci tanımlamaktaki uyumu, regresyon katsayısı (R
2
) ve ortalama hata 

karenin karekökü (RMSE) değerleri belirlenerek değerlendirilmiĢtir. RMSE değeri 

aĢağıdaki eĢitlikten hesaplanmıĢtır, 

 

  𝑆  [
 

 
∑ |(           )|

 

 

 

]

 
 ⁄

 

N: veri sayısı 

C: Substrat kullanım yüzdesi 
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Modeller değerlendirilirken, en yüksek R
2
 değerini ve en düĢük RMSE değerini veren 

model, süreci doğru tanımlayan model olarak seçilmiĢtir. Ortalama hata karenin 

karekökü (RMSE) değerinin mümkün olduğunca 0 veya 0’a yakın bir değer olması, 

modelin gözlemlenen verilerle aynı veya çok yakın değerler ile tahmin ettiğini gösterir. 

En uygun olarak belirlenen modele iliĢkin parametreler kullanılarak, süreye karĢı % 

glikoz ve fruktoz kullanımını açıklayan denklemler oluĢturulmuĢtur.  

 

Her bir suĢ ile gerçekleĢtirilen farklı uygulamalar sonrası gerçekleĢtirilen 

fermantasyonlarda glikoz ve fruktozun % 50’sinin kullanılması için gerekli olan süre t50 

ve % 90’ının kullanılması için gerekli olan süre t90 değerleri hesaplanmıĢ ve farklı 

uygulamaların ve suĢ farkının glikozun, fruktozun % 50 ve % 90’ının kullanılması için 

gerekli olan süre üzerine etkisi incelenmiĢtir.  

 

3.2.8 Ġstatistiki analizler 

Tez çalıĢmasında faktörlerin bağımlı değiĢkenlerin üzerine olan etkisi SPSS Statistics 

for Windows, (versiyon 16.0, Armonk, NY: IBM Corp.) programı kullanılarak varyans 

analizleri ile belirlenmiĢtir. Varyans analizleri ile ortaya koyulan farklılıkların hangi 

uygulamalardan kaynaklandığı ise aynı program kullanılarak Tukey testi ile ortaya 

koyulmuĢtur. Korelasyon analizleri ise Statistica paket programı (1995, StatSoft, Tulsa, 

OK, USA) kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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4. BULGULAR VE TARTIġMA 

Türkiye’ de farklı Ģarap bölgelerinde izole edilen 3 adet S. cerevisiae suĢu ve 1 adet 

referans suĢ kullanılarak suĢların farklı stresler karĢısında davranıĢları belirlenmiĢtir. 

Farklı stres faktörleri olarak, suĢların muhafazasından ürün oluĢumunun sonuna kadar 

Ģarap fermantasyonu bir bütün olarak ele alındığında, suĢların karĢılaĢabilecekleri 

yüksek sıcaklık, yüksek etanol konsantrasyonu, dondurup çözündürme ve yüksek SO2  

konsantrasyonu seçilmiĢtir.  

Stres faktörleri karĢısında maya sayılarındaki değiĢim gözlemlenen mayaların, aynı 

stresler karĢısında hücresel trehaloz miktarları karĢılaĢtırılmıĢ, stres sırasında süreye 

bağlı hücresel trehaloz miktarındaki değiĢim gözlemlenmiĢtir. 

Stres, suĢların sayılarında azalmaya neden olan aynı zamanda suĢların daha dirençli 

olabilmeleri için hücresel bileĢenlerinde farklılık yaratmalarına neden olan bir 

durumdur. Bu nedenle, suĢların sayılarını çok fazla düĢürmeden hücresel trehaloz 

miktarlarında artıĢa neden olan uygulamalar ön koĢullandırma uygulamaları olarak 

seçilmiĢ ve ön koĢullandırmanın suĢlar tarafından gerçekleĢtirilen fermantasyon üzerine 

etkisi belirlenmiĢtir. 

4.1 ġuĢlara Ait GeliĢim Eğrilerinin Belirlenmesi 

30°C 250 devir/dak. inkübasyon koĢullarında bir gece YPG besiyerinde bekletildikten 

sonra, 10 mL YPG besiyerine alınan 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların, aynı inkübasyon 

koĢullarında 2 saat aralıklarla belirlenen OD600 değerleri çizelge 4.1’de verilmiĢtir. 

SuĢların 10. saatten itibaren OD600 değerlerinin hemen hemen aynı olduğu, bu sürelerde 

suĢların durağan fazda oldukları belirlenmiĢtir.  
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Çizelge 4.1 Mayaların YPG ortamında zamana karĢı OD600 değerleri 
 

Maya 
kodu 

Süre (saat) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

2 0,13±0,03 0,14±0,01 0,44±0,09 1,1±0,08 1,79±0,08 1,79±0,02 1,84±0,02 1,92±0,06 1,98±0,06 

7 0,11±0,03 0,15±0,03 0,49±0,13 1,2±0,19 1,69±0,06 1,98±0,38 2,07±0,44 2,03±0,29 1,84±0,17 

47 0,08±0,02 0,11±0,05 0,27±0,13 0,71±0,31 1,29±0,23 1,97±0,42 2,04±0,39 2,07±0,36 1,86±0,11 

S122 0,1±0,02 0,15±0,05 0,43±0,13 1,12±0,31 1,62±0,23 2,02±0,42 2,06±0,39 2,06±0,36 1,84±0,11 

 

SuĢların YPG besiyerinde elde edilen absorbans değerlerinin logaritmaları alınarak, 

suĢlara ait geliĢim eğrileri oluĢturulmuĢ ve geliĢim eğrileri Ģekil 4.1’de verilmiĢtir. 

SuĢların geliĢme eğrileri OD değeri üzerinden belirlendiği için suĢların ölüm evreleri 

belirlenememiĢtir. ġekil 4.1’den görülebileceği gibi suĢların geliĢme eğrilerinde önemli 

bir fark belirlenmemiĢ olup, lag fazları yaklaĢık 0-2 sa, log fazları yaklaĢık 2-8 sa 

aralığında sürmüĢ, durağan faz ise 8. saatten itibaren baĢlamıĢtır. Bu verilerden, suĢların 

logaritmik fazın yaklaĢık ortasına geldiği süre tüm suĢlar için 4 saat olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.1 SuĢların geliĢim evreleri 
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SuĢlara ait generasyon süreleri ve spesifik geliĢme/çoğalma hızı çizelge 4.2’de 

verilmiĢtir. 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların 4. saatteki maya sayıları sırasıyla 8x10
5
, 

5,9x10
5
, 4,8x10

5
, 5,7x10

5
 kob/mL olarak hesaplanmıĢtır. Generasyon sürelerine 

bakıldığı zaman, generasyon süresi tüm mayalarda yaklaĢık 2 saat olmakla birlikte, en 

kısa generasyon süresine sahip suĢ 2,19±0,14 saat ile 47, en uzun generasyon süresine 

sahip suĢ ise 2,32±0,04 saat ile 7 kodlu suĢtur. 

 

Çizelge 4.2 YPG besiyerinde 30°C’ de geliĢen suĢlara ait generasyon süreleri (sa) ve 

spesifik geliĢme/çoğalma hızları (sa
-1

) 

 

 

 

 

 

4.2 Stres Uygulamaları 

Tez kapsamında kullanılan Ģarap mayaları üzerine normal bir fermantasyon sürecinde 

mayaların karĢılaĢabilecekleri stres faktörlerinin, suĢların sayıları üzerine etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Bu stres faktörleri yüksek sıcaklık, yüksek etanol, dondurup çözündürme 

ve yüksek SO2 konsantrasyonu olarak belirlenmiĢtir. 

 

4.2.1  SuĢlara yüksek sıcaklık stresi uygulamaları sonrasında belirlenen maya 

sayıları 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların optimum geliĢme sıcaklığı olan 30 °C, sıcaklık stres 

uygulamaları olan 40 °C, 45 °C, 50 °C ve 55 °C inkübasyon koĢullarında farklı 

sürelerdeki  maya sayıları çizelge 4.3’de verilmiĢtir.  

 

Maya 
Generasyon süresi 

(sa) 

Spesifik büyüme hızı 

(sa
-1

) 

2 

7 

47 

S122 

2,20±0,11 

2,32± 0,04 

2,19±0,14 

2,31±0,13 

0,143±0,020 

0,133±0,019 

0,153±0,015 

0,136±0,021 
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2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlar üzerine sıcaklık stresinin etkisi çalıĢmaları “full 

faktöriyel” deneme deseni ile planlanmıĢ olsa da, suĢların hızlı inaktivasyonlarına neden 

olan 45 ve 50 °C sıcaklık uygulamalarında, zamanla ortamdaki maya sayısı çok azaldığı 

için maya sayılarının belirlendiği süreler 30 ve 40 °C sıcaklık uygulamalarına göre 

birbirlerine daha yakın tutulmak zorunda kalınmıĢtır. 55 °C sıcaklık uygulamasında ise 

suĢlar çok daha hızlı inaktive oldukları için örnek alınan süreler çok daha kısa 

tutulmuĢtur. Denemeler sırasında optimum geliĢme sıcaklığı olan 30 °C ve suĢların 

fazla inaktive olmadan, geliĢimlerine devam edebildikleri 40 °C’de maya sayıları aynı 

sürelerde belirlenebilmiĢtir. Bu nedenle, istatistiki analizlerde suĢ farkının, sıcaklık 

uygulamasının ve sürenin sayım sonuçları üzerine olan etkisi incelenirken, 30 ve 40 °C 

sıcaklık uygulamalarının suĢlar üzerine etkisi bir arada, 45 ve 50 °C sıcaklık 

uygulamasının suĢlar üzerine olan etkisi bir arada, 55 °C ise kendi içerisinde 

değerlendirilmiĢtir. 

 

30 ve 40 °C’lerde mayaların inaktivasyonu 

 

30 ve 40 °C’ de geliĢen 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların maya sayılarındaki farklılık 

Varyans analizi ile incelenmiĢtir. Varyans analizi sonuçları EK 2.1’de verilmiĢ olup, 

maya sayıları üzerine suĢ, sıcaklık farkı, süre ve bu faktörlerin tüm interaksiyonlarının 

etkisi önemli bulunmuĢtur (p<0,05). Varyans analizi düzeltilmiĢ R
2
 değerinden, 

kurgulanan modelin toplam varyasyonun % 93’ünü karĢıladığı anlaĢılmaktadır.  

 

Çizelge 4.3’de verilen Tukey’s testi sonuçlarına göre, optimum geliĢme sıcaklığı olan 

30 °C’de, suĢların geliĢimleri incelendiğinde, 2, 7 ve 47 kodlu suĢların 360. dakikada, 

S122 kodlu suĢun da 240. dakikada en yüksek maya sayısına ulaĢtığı ve 2, 7 ve S122 

kodlu suĢların devam eden süreçte maya sayısındaki artıĢın istatistiki olarak önemsiz 

olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların 40 °C ile ilk 

karĢılaĢtıkları andaki maya sayıları ile 30 °C’de aynı süredeki maya sayıları arasında 

istatistiki bir farklılık belirlenmemiĢtir (p>0,05). 40 °C’de herbir suĢun zamana bağlı 

davranıĢları çizelge 4.3’den incelendiğinde, 2, 7 ve S122 kodlu suĢların zaman bağlı 

maya sayıları arasında önemli bir fark belirlenmediği, 47 kodlu suĢun ise 360. dakikada 

maya sayısında istatistiki olarak önemli bir düĢüĢ olduğu gözlemlenmiĢtir. 30 ve 40 
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°C’de geliĢen suĢlar arasında gözlemlenen farklılık, 30 °C’deki maya sayılarında 

gözlemlenen artıĢtan ve 47 kodlu suĢun 40 °C 360 dakika sonunda maya sayısındaki 

fazla düĢüĢten kaynaklanmıĢtır. 

 

Çizelge 4.3 Farklı yüksek sıcaklık uygulamaları sırasında süreye karĢı suĢların maya 

sayıları 
 

 

Sıcaklık (°C) 

 

Süre (dak) 
Maya kodu 

2 7 47 S122 

Log N (kob/mL) 

30  

(kontrol) 

0
2
 6,20±0,05

cd
 6,21±0,08

cd
 6,22±0,24

cd
 6,56±0,02

bc
 

120 6,51±0,08
bc

 6,56±0,28
bc

 6,57±0,26
bc

 7,18±0,01
a
 

240 7,18±0,06
a
 7,12±0,08

a
 6,83±0,24

b
 7,49±0,03

a
 

 

360 7,37±0,09
a
 7,49±0,02

a
 7,17±0,27

a
 7,48±0,02

a
 

40 0
3 

6,30±0,21
bc

 6,25±0,08
c
 5,96±0,23

cd
 6,35±0,16

bc
 

 
120 6,19±0,12

cd
 6,16±0,05

cd
 5,91±0,04

cd
 6,43±0,05

bc
 

 
240 6,17±0,06

cd
 6,09±0,07

cd
 5,58±0,23

cd
 6,33±0,09

bc
 

 
360 6,12±0,21

cd
 6,04±0,23

cd
 4,75±0,41

e
 6,26±0,19

c
 

45 0
3 

6,05±0,16
a
 6,30±0,10

a
 5,80±0,27

ab
 6,13±0,20

a
 

 
120 3,75±0,44

cdef
 3,75±0,27

cdef
 3,75±0,53

cdef
 3,94±0,20

cde
 

 
180 3,30±0,63

cdefgh
 2,05±0,10

cdefghij
 3,35±0,65

cdefgh
 3,63±0,13

cdefg
 

 

240 2,72±0,60
cdefghij

 2,10±1,37
fghij

 2,33±0,89
cdefghij

 2,98±0,03
cdefghij

 

50 0
3 

4,30±0,72
bc

 3,77±0,47
cdef

 4,02±0,35
 cd

 3,44±0,69
 cdefgh

 

 
120 2,03±1,10

ghij
 1,76±1,49

 hij
 1,98±0,88

hij
 2,36±0,95

 defghij
 

 
180 1,69±0,26

ij
 2,42±0,62

defghij
 GG

4k
 2,39±1,42

 efghij
 

 
240 1,69±0,26

ij
 1,42±1,31

jk
 1,25±0,3

 jk
 1,68±0,80

 ij
 

55 0
3 

4,00±0,38
a
 4,25±0,04

a
 3,73±0,42

ab
 3,78±0,47

ab
 

 
45 1,00±0,70

fg
 1,53±1,26

def
 2,38±1,02

cde
 2,34±0,54

ab
 

 
80 1,51±0,56

def
 1,35±0,22

def
 1,77±0,21

def
 2,55±0,08

ab
 

 
125 0,66±0,40

fg
 0,73±0,34

fg
 3,16±0,84

abc
 1,25±0,88

ef
 

 
155 0,64±0,74

fg
 GG

4g
 1,75±1,32

def
 1,19±0,32

efg
 

1
Üç tekerrürün ortalama ± standart sapması. Birlikte değerlendirilen sıcaklıklar için, tüm sütun ve 

satırlarda benzer harflere sahip değerler birbirinden önemli düzeyde farklı değildir (p>0.05).
 2

 4 saat YPG 

besiyerinde geliĢen suĢların verilerini temsil etmektedir. 
3 

YPG besiyerinde 30°C’ de 4 saat geliĢen 

suĢların herbir sıcaklıkla karĢılaĢtıkları andaki sayılarını göstermektedir.
 4

GG: Süspansiyonlardan 

doğrudan yapılan ekimlerde koloni geliĢimi gözlemlenmemiĢtir. 
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45 ve 50 °C’lerde mayaların inaktivasyonu 

 

45 ve 50 °C sıcaklık uygulamalarında suĢ, sıcaklık farkı ve uygulama süresi 

faktörlerinin 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlar üzerine olan etkisi Varyans analizi ile 

belirlenmiĢtir (Ek 2.2). Varyans analizi sonuçlarına göre 45 ve 50 °C sıcaklık 

streslerinin suĢların maya sayıları üzerine etkisinde suĢ, sıcaklık farkı, uygulama 

süresinin etkisi ve “sıcaklık farkı*süre”, “suĢ*sıcaklık farkı*süre” interaksiyonlarının 

etkisinin önemli olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). Ayrıca varyans analizi sonuçlarından, 

düzeltilmiĢ R
2
 değerinden modelin, toplam varyasyonun % 88’sini karĢıladığı 

görülmektedir (EK 2.2).  

 

45 ve 50 °C sıcaklık uygulamaları ile karĢılaĢan her bir suĢun 0. dakikadaki sayım 

sonuçları, 30 C deki (kontrol) 0. dak daki sonuçlar ile karĢılaĢtırıldığında, suĢların 50 

C’ de, beklenildiği gibi 45 °C’ ye nazaran daha fazla inaktive oldukları, 45 ve 50 C 

streslerinde baĢlangıçtaki maya sayılarının birbirinden önemli düzeyde (p<0,05) farklı 

olduğu belirlenmiĢtir. Kontrol örneklerine kıyasla 45C de 7 kodlu suĢ dıĢındaki 2, 47, 

S122 kodlu suĢların sırasıyla,  0,15; 0,42 ve 0,43 log azaldıkları, 50 C’de ise, 2, 7, 47 

ve S122 kodlu suĢlardaki azalıĢın sırasıyla 1,90; 2,44; 2,20; 3,12 log olduğu 

görülmüĢtür.  Ancak, tüm suĢlar için 45 ve 50 C ki stres uygulamaları kendi içinde 

değerlendirildiğinde, 2, 7, 47, S122 kodlu suĢların 0. dakikadaki sayım sonuçları 

arasındaki farklılığın istatistiki olarak önemli olmadığı gözlenmiĢtir (p>0,05). 

 

Tüm suĢların 45 °C, 120. dakikadaki sayım sonuçları arasındaki farklılık önemli 

değilken, 0. dak. ile 120. dak. maya sayıları arasındaki farkın önemli olduğu 

belirlenmiĢtir. Ancak 45 °C stresine maruz kalma süresi 120 dakikanın üzerine 

çıktığında suĢların etkilenme durumları farklılaĢmıĢtır.  2 ve S122 kodlu suĢların 120 ile 

240. dakikalardaki sayım sonuçları arasında istatistiki olarak önemli farklılık 

gözlenmezken, 7 ve 47 kodlu suĢlar sürenin uzamasından daha fazla etkilenmiĢlerdir. 

Ancak, 7 kodlu suĢ 45 °C stresinden 47 kodlu suĢa göre daha erken etkilenmiĢ ve sayım 

sonuçları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. 240. dakika 

sonunda 2, 7, 47, S122 nolu suĢlarda kontrol grubuna (30°C, 0.dak) göre sırasıyla 3,48; 

4,11; 3,89; 3,58 log azalma tespit edilmiĢtir.   
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SuĢların 50 °C stresi ile karĢılaĢtıkları andaki (0. dak.) sayım sonuçları arasında 

istatistiki olarak önemli bir farklılık gözlenmemiĢ olmasına karĢın, tüm suĢların 120. 

dakikadaki sayım sonuçları hem kendi aralarında hem de 0. dak. sayım sonuçları 

arasında önemli farklılık gözlenmiĢtir (p<0,05). 7 ve 47 kodlu suĢlar,  50 °C’de 120. 

dakikada diğer suĢlara oranla daha fazla inaktive olmuĢlardır.  50 °C sıcaklık 

uygulamaları sırasında 2 kodlu suĢ 120. dakikaya göre fark yaratan maya sayısına 180. 

dakikada, S122 kodlu suĢ ise 120. dakikaya göre fark yaratan maya sayısına 240. 

dakikada ulaĢmıĢtır (Çizelge 4.3). Bu durumda 45 ve 50 °C sıcaklık uygulamalarında en 

önemli farkın 50 °C sıcaklık uygulamasından kaynaklandığı, 50 °C uygulamaları 

sırasında 240. dakikaya kadar direnen S122 kodlu suĢun en dayanıklı suĢ olduğu, 7 ve 

47 kodlu suĢların ise sürece en kısa süre dayanan, en dayanıksız suĢlar oldukları 

belirlenmiĢtir.  

 

55° C’de mayaların inaktivasyonu 

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların 55 °C’deki maya sayıları çok hızlı düĢtüğü için maya 

sayımı yapılan süreler kısa tutulmuĢ, bu nedenle 55 °C’de suĢların davranıĢları kendi 

içinde değerlendirilmiĢtir. Farklı suĢların farklı sürelerdeki maya sayılarındaki değiĢim 

Varyans analizi ile incelenmiĢ ve analiz sonuçları EK 2.3’de verilmiĢtir. Analiz 

sonuçlarına göre suĢ farkının, sürenin ve “suĢ*süre” interaksiyonunun maya sayıları 

üzerine olan etkisi istatistiki olarak önemli çıkmıĢtır (p<0,001). Çizelge 4.3’ten 2, 7, 47, 

S122 kodlu suĢların süreye karĢı maya sayılarına bakıldığında, suĢların 55 C stresi ile 

ilk karĢılaĢtıklarında (0. dak.) kontrol grubuna kıyasla sayım sonuçlarında sırasıyla 2,20; 

1,96; 2,49 ve 2,78 log düĢüĢ olduğu belirlenmiĢtir. Tüm suĢların 55 °C stresi ile 

karĢılaĢtıkları andaki sayım sonuçları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli 

olmamasına karĢın, bu sıcaklıkta 45 dak. kalan suĢların sayım sonuçlarındaki azalma 

önemli (p<0,05) bulunmuĢtur (Çizelge 4.3). Deneme kapsamındaki suĢlardan 2 kodlu 

suĢun sayısı 45. dakikada diğer suĢlardan önemli düzeyde azalmıĢ ve sayım 

sonuçlarında 155 dak. boyunca azalıĢlar gözlense de bu azalıĢlar arasındaki farklılık 

önemli bulunmamıĢtır (p>0,05). Streste kalma süresinin etkisi 7 kodlu suĢ için 

değerlendirildiğinde, bu suĢun sayım sonuçları arasındaki farklılık 45 ile 80. dakikalar 

arasında önemli değilken, sayı 125. dakikada önemli düzeyde azalmıĢtır. 47 ve S122 
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kodlu suĢlarda ise, 2 kodlu suĢa benzer Ģekilde 45. dakikada sayıları önemli düzeyde 

azalmıĢ ve sonraki süreçlerde gözlenen azalıĢlar önemli bulunmamıĢtır. Ancak, 55 °C 

stresinden 45. dak en fazla etkilenen suĢun 2 kodlu suĢ olduğu ve bunu 7 kodlu suĢun 

izlediği, 47 ve S122 kodlu suĢların 55 °C stresinden ve süreçten diğerlerinden daha az 

ve birbirilerine benzer Ģekilde etkilendikleri gözlenmiĢtir. 

 

SuĢların sıcaklık uygulamaları ile karĢılaĢtıkları andaki sayım sonuçları üzerine sıcaklık 

ve suĢ farkının etkisi varyans analizi ile incelendiğinde, sadece sıcaklık farkının 

etkisinin önemli olduğu gözlenmiĢtir. Farklılığın hangi sıcaklıktan kaynaklandığını 

belirlemek için yapılan Tukey testinde, farkın 50 ve 55 °C uygulamalarından 

kaynaklandığı ve 50-55°C uygulamaları ve 30-40-45 °C uygulamalarının kendi 

aralarında önemli farklılık olmadığı görülmüĢtür. SuĢlar 50 ve 55 °C stresleri ile 

karĢılaĢtıklarında suĢa bağlı olarak sayım sonuçları arasında önemli farklılık 

gözlenmese de, yukarıda da belirtildiği gibi bu streslerde kalma süresinin artmasından 

suĢlar farklı etkilenmiĢlerdir. SuĢların 50 ve 55°C’ deki sayılarının 2 log’ un altına 

düĢtüğü süreleri gösteren çizelge 4.4 incelendiğinde, 7 kodlu suĢ 50 ve 55 ° C 

uygulamasından diğer suĢlardan daha önce etkilenmiĢ, S122 kodlu suĢun ise bu 

uygulamalara daha uzun süre direndiği görülmüĢtür.  

 

Çizelge 4.4 50 ve 55 °C uygulamaların suĢlara göre karĢılaĢtırılması 

SuĢ 

Kodları 

Sıcaklık 

C 

Süre 

(dak.) 
Log N 

2 50 180 1,69 

55 80 1,51 

7 50 120 1,76 

55 45 1,53 

47 50 120 1,98 

55 80 1,77 

S122 50 240 1,68 

 
55 125 1,25 

 
 

Ivora vd. (1999), LYCC 047, LYCC 082 endüstriyel S. cerevisiae Ģarap ĢuĢları ve T73, 

W303 diploid Ģarap suĢları üzerine yüksek sıcaklık uygulamasının etkisini 

incelemiĢlerdir. 45 °C’de 2 saat bekletilen suĢlardan LYCC 047 kodlu suĢun % 0,45 
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canlı kalma oranı ile stresten en çok etkilenen suĢ olduğunu (diğer suĢlara göre 6-8 kat 

daha az) belirtmiĢlerdir. Gomes vd. 2002, UFMG-A533 ve UFMG-A1000 kodlu 

Schizosaccharomyces pombe suĢların, 48°C’de 15 dak. inkübasyon sonunda sırasıyla % 

4,57; % 18,10 ve 48°C’de 30 dak. inkübasyon sonunda sırasıyla % 0,37, % 12,5 canlı 

kalma oranlarıyla ortamda bulunduklarını bildirmiĢlerdir. Tez kapsamında kullanılan 

suĢlar ile kıyaslanabilmesi için 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların 45°C’de 2 saat 

bekletildikten sonra canlılık oranları hesaplanmıĢ ve oranlar sırasıyla % 60,48; 60,38; 

60,28 ve 60,06 olarak belirlenmiĢtir. Ivora 1999 ve Gomez vd. 2002’nin yaptıkları 

çalıĢmada kullandıkları suĢlara göre tez kapsamında kullanılan suĢların sıcaklık stresine 

çok daha dayanıklı olduğu söylenebilir. 

 

Lin vd. (2012), S. cerevisiae BY4742 suĢunun fermantasyon yeteneği üzerine yüksek 

sıcaklığın etkisini inceledikleri çalıĢmalarında, suĢların geliĢimlerinin ve etanol 

üretimlerinin 50°C’de ciddi Ģekilde düĢtüğünü, bu durumun kaynağı olarak yüksek 

sıcaklığın suĢların inaktivasyonuna neden olmasını göstermiĢlerdir. Yüksek sıcaklığın 

hücre alıĢveriĢini olumsuz etkileyebileceğini, hücrede çözünebilir bileĢenlerin 

miktarının azaltabileceğini veya etanol de dahil olmak üzere hücrede toksinlerin 

artmasının neden olabileceğini rapor etmiĢlerdir. Ayrıca yüksek sıcaklığın ribozomların 

ve enzimlerin denatürasyonu ve zarın geçirgenliği üzerine olumsuz etkisinin de 

olabileceğini belirtmiĢlerdir. Tez kapsamında kullanılan suĢların yüksek sıcaklık 

uygulaması karĢısında maya sayılarındaki düĢüĢün Lin vd. 2012 tarafından önerildiği 

gibi olabileceği düĢünülmektedir.  

 

4.2.2 Etanol stresi karĢısında mayaların davranıĢları 

2, 7, 47 ve S122 kodlu mayaların 30 °C’de 4 saat inkübasyonun hemen sonunda, maya 

sayılarının logaritmaları sırasıyla ortalama 6,19; 6,19; 6,21; 6,56 kob/mL olarak 

belirlenmiĢtir. Çizelge 4.5’de verildiği gibi, etanol stresine bırakılan suĢların 0. 

dakikadaki maya sayıları, % 12 etanol içeren besiyerinde sırasıyla 4,81; 5,31; 4,96; 5,67 

log kob/mL; % 14 etanol içeren besiyerinde ise 3,79; 3,00; 3,20; 4,37 log kob/mL 

olarak bulunmuĢtur. Optimum geliĢme sıcaklığı olan 30 °C’de geliĢen suĢların 4 saat 
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sonundaki, (Çizelge 4.4’de 0. dak. olarak verilmiĢtir) maya sayılarının (N0) 

logaritmasından, stres uygulamaları sürecinde ele alınan sürelerdeki maya sayılarının 

(N) logaritması çıkarılarak suĢların inaktivasyon değeri hesaplandığında; 2, 7, 47 ve 

S122 kodlu suĢların % 12 etanol içeren ortamda 0. dakikada sırasıyla 1,38; 0,88; 1,25 ve 

0,89 log, % 14 etanol içeren ortamda ise sırasıyla 2,4; 3,19; 3,01 ve 2,19 log azalmaya 

maruz kaldıkları belirlenmiĢtir. Bu verilere göre suĢlar beklenildiği gibi % 14 etanol 

konsantrasyonu ile ilk karĢılaĢtıkları anda, %12 etanol içeren ortama göre daha fazla 

inaktive olmuĢlardır. Ayrıca her iki yüksek konsantrasyonda etanol ortamında 240. 

dakikada %12 etanol içeren ortamda 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlarda sırasıyla 2,59; 

2,77; 4,00 ve 3,22 log azalıĢ, %14 etanol içeren ortamda ise sırasıyla 5,52; 4,91; 4,37 ve 

4,64 log azalıĢ gözlemlenmiĢtir. %12 etanol içeren ortamda 240. dakika sonunda en 

fazla inaktive olan suĢ 47 iken, bunu sırasıyla S122, 7 ve 2 kodlu suĢ takip etmiĢtir. % 

14 etanol içeren ortamda ise en fazla inaktive olan suĢ sıralaması 2, 7, S122 ve 47 

Ģeklindedir. Etanol stresinin konsantrasyonuna bağlı olarak suĢların strese 

toleranslarının farklı olduğu belirlenmiĢtir. SuĢlar arasında stres toleransları farklılıklar 

için Thomas vd. (1978) suĢların hücre zarındaki yağ kompozisyonunu değiĢtirebilme 

yeteneklerindeki farklılığın etkili olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların sayım sonuçları üzerine suĢ, konsantrasyon farkı ve 

sürenin etkisi Varyans analizi ile incelenmiĢtir (EK 2.4). Analize göre etanol içeren 

ortamda maya sayıları üzerine suĢ, konsantrasyon farkı ve sürenin etkisi önemli 

(p<0,05) iken, interaksiyonların etkisi önemsiz bulunmuĢtur. Etanol içeren ortamda 

suĢlar faktörlerin esas etkilerinden önemli düzeyde etkilendiklerinden, her bir faktörün 

etkisi ayrı ayrı Tukey’s testi ile incelenmiĢtir. SuĢ farklılığı karĢılaĢtırıldığında, %12 ve 

%14 etanol uygulamalarına en dirençli suĢun S122 kodlu suĢ olduğu, diğer suĢlar 

arasındaki farklılığın önemli olmadığı görülmüĢtür (Çizelge 4.6). SuĢların %14 etanol 

deriĢiminden önemli düzeyde etkilendiği, %12 ve %14 etanol deriĢimlerinde 180 dakika 

tutulduklarında sayılarının önemli düzeyde (p<0,05) azaldığı belirlenmiĢtir (Çizelge 

4.6).  

 

Marza vd. (2012) etanol konsantrasyonundaki artıĢa bağlı olarak hücrelerin 

inaktivasyonlarının da artmasının, hücre zarı geçirgenliğinin de artmasına bağlı 
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olduğunu belirtmiĢtir. Tez kapsamındaki çalıĢmada da görüldüğü gibi artan etanol stresi 

altında suĢlar daha fazla inaktive olmaktadır. 

 

Çizelge 4.5 Farklı etanol konsantrasyonu karĢısında suĢların zamana göre maya sayıları 

 

Konsatrasyon  

(%) 

 

Süre 

(dak) 

Maya kodu 

2 7 47 S122 

Log N (kob/mL) 

12 0 4,81±0,27 5,31±0,33 4,96±0,13 5,67±0,14 

 
60 3,95±0,13 4,13±0,78 4,83±0,28 4,82±0,09 

 
120 3,47±1,11 3,68±0,37 3,35±1,20 4,19±0,02 

 

180 

240 

3,23±0,75 

3,60±0,08 

3,51±0,36 

3,42±0,36 

2,73±0,12 

2,21±0,13 

4,66±0,14 

3,34±0,18 

14 0 3,79±0,88 3,00±0,49 3,20±0,20 4,37±0,67 

 
60 2,28±0,45 2,53±0,38 2,56±0,39 2,69±0,15 

 
120 1,97±0,57 2,06±0,49 2,35±0,65 2,36±0,08 

 
180 1,62±0,28 1,57±0,58 2,07±0,84 2,02±0,42 

 
240 1,66±0,63 1,28±0,63 1,84±0,85 1,92±0,1 

 

Çizelge 4.6 Etanol içeren ortamda faktörlerin logN üzerine etkisi 

SuĢ Farkının Etkisi Etanol DeriĢiminin Etkisi Sürenin Etkisi 

SuĢ Kodu LogN DeriĢim (%) LogN Süre 

(dak.) 

LogN 

2 3,04
b 

12 3,99
a 

0 4,39
a 

7 3,05
b 

14 2,29
b 

60 3,47
a 

47 2,88
b 

  120 2,88
ab 

S122 3,61
a 

  180 2,61
bc 

    240 2,35
c 

1
Ortalama değerler. Herbir sütunda benzer harflere sahip değerler birbirinden önemli düzeyde farklı 

değildir (p>0.05). 

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların yüksek sıcaklık ve etanol uygulamalarında farklı 

streslerle ilk karĢılaĢtığı anlardaki maya sayıları kullanılarak suĢların farklı stres 

uygulamaları karĢısındaki davranıĢları da Varyans analizi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Varyans 

analizi sonuçları Ek 2.5’de verilmiĢ olup, suĢ, uygulama farkı ve “suĢ*uygulama farkı” 
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interaksiyonun etkisi önemli bulunmuĢtur (p≤0,05). Kurulan modelin düzeltilmiĢ R
2
 

değeri 0,903 olup, model toplam varyasyonun % 90,3’ünü temsil etmektedir. Çizelge 

4.7’den stres ile ilk karĢılaĢan suĢların nasıl etkilendikleri incelendiğinde, tüm suĢların 

30, 40 ve 45°C ile ilk karĢılaĢtıklarında aynı tepkiyi verdikleri görülmektedir. 2 kodlu 

suĢun, 50, 55°C sıcaklık, %12 ve %14 etanol stresleri ile ilk karĢılaĢtıkları anda verdiği 

tepki istatistiki açıdan önemsiz olarak belirlenmiĢtir (p<0,05). 7 kodlu suĢ, en yüksek 

etanol uygulaması olan %14 etanol uygulaması ile en fazla inaktivasyona uğramıĢtır,  

%12 etanol uygulaması karĢısında dirençli olup, 50 ve 55 °C karĢısında gösterdiği tepki 

istatistiki olarak önemsizdir (p>0,05). 47 kodlu suĢun, en yüksek sıcaklık uygulaması 

olan 55 °C ve en yüksek ethanol konsantrasyonu uygulaması olan %14 etanol karĢısında 

sayım sonuçları arasındaki farkın önemsiz olduğu, ayrıca 50 °C ve %12 etanol 

konsantrasyonları karĢısındaki maya sayıları arasında da fark olmadığı belirlenmiĢtir. 

S122 kodlu suĢun %12 etanol stresine en dayanıklı suĢ olduğu, 30 °C’de stresle henüz 

tanıĢmamıĢ suĢlar arasında bir fark olmadığı, 50, 55 °C sıcaklık uygulaması ve %14 

etanol konsantrasyonu karĢısında aynı tepkiyi verdiği belirlenmiĢtir.  

 

Ivora vd. (1999), yaptıkları çalıĢmada Ģarap suĢları üzerine etanolün etkisini de 

incelemiĢlerdir. % 10 etanol içeren ortamda 2 saat bekletilen suĢlardan sadece LYCC 

047 kodlu suĢun geliĢimde çok az bir düĢüĢ gözlemlendiğini, diğer suĢların yavaĢlayan 

geliĢim hızına rağmen geliĢmeye devam ettiklerini rapor etmiĢlerdir. Tez kapsamında 

yapılan çalıĢmada aynı eğilim tüm suĢlar için 40 °C sıcaklık uygulamalarında 

belirlenmiĢtir. 

 

Hu vd. (2005), suĢların inaktivasyonları üzerine ortamın önemine dikkat çekmiĢ, birçok 

suĢun % 20 (v/v) etanol konsantrasyonu içeren ortamda 30 °C’de 9 saat bekletilmesi 

halinde tüm hücrelerin öleceğini fakat 3 amino asitin: isolosin, methionin, fenilalanin 

ortamda bulunması durumunda hücrelerin hayatta kalma oranının % 57 olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 
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Çizelge 4.7 Stresin hemen öncesindeki ve sıcaklık/etanol stresi ile ilk karĢılaĢan suĢların 

maya sayıları 

 

Maya 

Kodu 

Stres 

Uygulamaları* 

Log N  

(kob/mL) 

2 

30 °C 6,20±0,05
ab

 

40 °C 6,30±0,21
ab

 

45 °C 6,05±0,16
abc

 

50 °C 4,30±0,72
efgh

 

55 °C 4,00±0,38
fghi

 

% 12 4,81±0,19
defg

 

% 14 3,79±0,88
fghi

 

7 

30 °C 6,21±0,08
ab

 

40 °C 6,25±0,8
ab

 

45 °C 6,30±0,10
ab

 

50 °C 3,77±0,44
ghi

 

55 °C 4,25±0,04
efgh

 

% 12 5,31±0,33
bcde

 

% 14 3,00±0,49
i
 

47 

30 °C 6,22±0,24
ab

 

40 °C 5,96±0,23
abcd

 

45 °C 5,80±0,27
abcd

 

50 °C 4,02±0,35
fghi

 

55 °C 3,73±0,42
ghi

 

% 12 4,96±0,13
cdef

 

% 14 3,20±0,20
hi

 

122 

30 °C 6,56±0,02
a
 

40 °C 6,35±0,16
ab

 

45 °C 6,13±0,20
abc

 

50 °C 3,44±0,69
hi

 

55 °C 3,78±0,47
fghi

 

% 12 5,67±0,14
abcd

 

% 14 4,37±0,67
efgh

 

*30°C verileri, stresten hemen önceki maya sayılarını, diğer stres uygulamalarında ise ilgili stres ile ilk 

kez karĢılaĢan suĢların 0. dakikadaki maya sayılarını yansıtmaktadır. 

 



49 
 

Yapılan çalıĢmada belirlendiği gibi suĢların stres karĢısında toleranslarının farklı 

olmasına örnek bir çalıĢma olarak Shobayashi vd. (2005) bir sake mayası olan Sacc. 

cerevisiae K-9 ve bir laboratuvar mayası olan X2180-1A kullanarak farklı etanol 

oranlarının suĢlar üzerine etkisini belirlemiĢlerdir. Bu amaçla suĢları % 0, % 5, % 7 

etanol içeren SD besiyeri ortamında inoküle etmiĢler, süspansiyonun OD600 değerlerini 

kaydetmiĢlerdir. Zamana karĢı absorbans değerlerine bakılarak, yüksek etanol 

konsantrasyonun suĢların geliĢimi üzerine olumsuz etki yarattığını, X2180-1A suĢunun 

K-9’ a göre daha fazla inhibe olduğunu belirtmiĢlerdir.   

 

4.2.3 Dondurup çözündürme iĢlemi karĢısında mayaların davranıĢları 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların -20°C’de YPG besiyeri ortamında dondurma ve 

sonrasında çözündürme iĢlemleri sırasında süreye karĢı sıcaklık değiĢimi Ģekil 4.2’de 

verilmiĢtir. Bu verilere göre, -20°C’de YPG besiyerinin dondurma hızı 0,4°C/dak. 

olarak belirlenmiĢtir. Mazur vd. (1967) e göre 0,7 °C/dak.’nın altındaki dondurma 

hızları yavaĢ dondurma olarak sınıflandırıldığı için yapılan çalıĢmada mayalara 

uygulanan dondurma iĢleminin yavaĢ dondurma olduğu belirlenmiĢtir. ġekil 4.2’de, 10 

mL maya süspansiyonunun orta noktasının -20 °C’ye gelmesi için gerekli olan süre 

yaklaĢık 2 saat olup, maya süspansiyonlarının oda sıcaklığında (20±3°C) hiç buz kristali 

kalmayacak kadar yeterince çözünmesi için gerekli süre ise yaklaĢık 35 dakika olarak 

belirlenmiĢtir. Dondurup çözündürme stres uygulamalarında belirtilen dondurma 

süreleri süspansiyonların orta noktalarının -20 °C’ye gelmesinin ardından (yaklaĢık 2 

saat) baĢlatılmıĢtır. 

 

Çizelge 4.8’de farklı sürelerde -20°C’de tutulan suĢ besiyeri süspansiyonlarının farklı 

sürelerde dondurulması ve bir kere çözündürülmesi sonrasında elde edilen maya sayıları 

log N, dondurma uygulamasının hemen öncesinde belirlenen log N0 değerleri ile 

hesaplanan inaktivasyon oranları ve % canlı kalma sayıları verilmiĢtir. 2, 47 ve S122 

kodlu suĢun en kısa uygulama süresi olan 2 saat -20 °C’de tutulup, süre sonunda 

çözündürülmesi ile elde edilen % canlı kalma oranları sırasıyla 85,66; 81,22 ve 81,64 

olarak belirlenmiĢtir. Çizelge 4.8’den farklı sürelerde dondurma çözündürülme sonrası 

% canlı kalma oranları incelendiğinde, 2, 47 ve S122 kodlu suĢların -20°C sıcaklıkta 
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bulunma süresi arttıkça % canlı kalma oranının da düĢtüğünü göstermektedir. 7 kodlu 

suĢun ise diğer suĢlardan farklı olarak, merkez noktası sıcaklığı -20 °C’ye geldikten 

sonra dondurucuda 2 saat tutulup, süre sonunda çözündürülmesi sonucunda % 68,42 

canlı kalma oranıyla diğer suĢlara göre daha fazla inaktive olduğu, fakat 4 saat -20 

°C’de tutulup çözündürülmesinin ardından % 80,69 canlı kalma oranı ile 2. saate 

nazaran canlı maya sayısının arttığı ve diğer suĢlarla aynı sürelerde hemen hemen aynı 

% canlı kalma oranına geldiği çizelge 4.8’ de verilmiĢtir. 7 kodlu suĢun bu davranıĢının 

aynısı % 14 etanol uygulamasında da gözlemlemiĢ (Çizelge 4.5), suĢ % 14 etanol stresi 

ile karĢılaĢır karĢılaĢmaz diğer ĢuĢlara nazaran daha fazla inaktive olmuĢ fakat stres 

karĢısında süreye bağlı olarak % canlı kalma oranı, ilk karĢılaĢtığı süreye kıyasla 

artmıĢtır.  

 

 

ġekil 4.2 Denemelerde kullanılan 10 mL besiyeri ortamının dondurma ve çözündürme 

sırasında süreye karĢı sıcaklık değiĢimi 
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Çizelge 4.8 Farklı sürelerde 1 kere dondurup çözündürmenin maya sayıları üzerine 

etkisi 

Maya 

Dondurma 

süresi 

(sa) 

Dondurup 

çözündürme 

(tekrar) 

Log N Log N/N0 
% canlı 

kalma 

2 

2 1 5,31±0,30
a*

 -0,89±0,33 85,66 

4 1 4,86±0,59
ab

 -1,34±0,56 78,36 

8 1 4,48±0,32
ab

 -1,72±0,36 72,27 

18 1 3,93±0,41
b
 -2,27±0,42 63,44 

24 1 3,99±0,43
b
 -2,21±0,39 64,32 

48 1 3,38±0,41
bc

 -2,82±0,44 54,52 

7 

2 1 3,86±0,31
b
 -2,46±0,39 68,42 

4 1 4,99±0,13
ab

 -1,17±0,19 80,69 

8 1 4,61±0,33
ab

 -1,54±0,40 74,32 

18 1 4,61±0,10
b
 -2,12±0,12 64,45 

24 1 3,53±0,63
bc

 -2,62±0,58 56,91 

48 1 3,44±0,04
bc

 -2,71±0,05 55,46 

47 

2 1 5,05±0,19
ab

 -1,17±0,43 81,22 

4 1 4,66±0,32
ab

 -1,56±0,57 74,94 

8 1 4,42±0,47
ab

 -1,79±0,42 71,13 

18 1 3,98±0,29
b
 -2,24±0,40 64,01 

24 1 4,42±0,54
ab

 -1,79±0,67 71,13 

48 1 4,49±0,21
ab

 -1,73±0,34 72,24 

S122 

2 1 5,36±0,18
a
 -1,21±0,20 81,64 

4 1 4,95±0,12
ab

 -1,61±0,12 75,72 

8 1 4,13±0,37
b
 -2,44±0,37 62,99 

18 1 4,14±0,25
b
 -2,43±0,23 63,16 

24 1 4,06±0,15
b
 -3,42±0,17 61,87 

48 1 2,76±0,06
c
 -3,81±0,52 41,97 

*Harflendirmeler, uygulamalar sonrası suĢların maya sayıları arasındaki farklılıkları göstermektedir 

p<0,05.  
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2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların maya sayıları üzerine suĢ farkının ve dondurma 

süresinin etkisi Varyans analizi ile incelenmiĢ ve Ek 2.6’da verilmiĢtir. Varyans testi 

sonuçlarına göre suĢların sayıları üzerine tüm bağımsız değiĢkenlerin ve tüm 

interaksiyonların etkisi önemli bulunmuĢtur (p<0,05). Uygulamalar arasındaki 

farklılıklar Tukey testi ile incelenmiĢ ve farklılıklar çizelge 4.8 üzerinde harflendirmeler 

ile gösterilmiĢtir. Bu verilere göre, 7 kodlu suĢ en kısa uygulama süresi olan 2 saatte % 

68,42 canlı kalma oranı ile stresten en çok etkilenen suĢ olmakla birlikte 48 saatte kadar 

olan uygulama sürelerinde % canlı kalma oranları arasındaki fark önemsiz olarak 

belirlenmiĢtir. 47 kodlu suĢ % 81,22 canlı kalma oranı ile 7 kodlu suĢtan sonra, 2 saat 

uygulamasından en fazla etkilenen 2. suĢ olmuĢtur. 47 kodlu suĢun 48 saat 

uygulamasına kadar olan uygulamalar içerisindeki fark önemsiz belirlenmiĢ olup, 

%72,24 canlılık oranıyla 48 saat sonunda 1 kere dondurma çözündürme stresine en 

dayanıklı suĢ olarak belirlenmiĢtir. S122 kodlu suĢ 2 saat dondurup çözündürme 

stresinden en çok etkilenen 3. suĢ olmuĢ ve 24 saate kadar olan uygulamaların maya 

sayıları arasındaki fark önemsiz olup (p<0,05), 48 saat dondurup çözündürme stresi 

sonrası % 41,97 canlılık oranı ile 48 saat uygulamasına en dayanıksız suĢ olarak 

belirlenmiĢtir. 2 saat dondurup çözündürme stresine en dayanıklı suĢ 2 kodlu suĢ olup, 8 

saat dondurup çözündürmeye kadar farklılığın önemsiz olduğu fakat 48 saat dondurma 

uygulaması sonunda % 54,52 canlılık oranı ile strese dayanıklılığının S122 kodlu suĢ ile 

aynı olduğu belirlenmiĢtir. 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların 2 saat uygulamasına 

dayanıklılıkları büyükten küçüğe 2, S122, 47 ve 7 kodlu suĢ olarak,  48 saate 

dayanıklılıkları büyükten küçüğe 47, 7, 2 ve S122 kodlu suĢlar olarak belirlenmiĢtir. 

SuĢların dondurma süresine bağlı olarak dayanıklılıklarının farklılılaĢtığı görülmüĢtür. 

Buradaki farkın ortaya çıkma nedeni, stresin baĢlangıcında (2 saat) 7 ve 47 kodlu 

suĢların maya sayılarının hızla düĢmesi, stres devam ettikçe canlılık oranları arasındaki 

farkın önemsiz çıkması, diğer taraftan stresin baĢlangıcında nispeten daha dayanıklı 

olan 2 ve S122 kodlu suĢların uygulama devam ettikçe stresten daha fazla 

etkilenmeleridir. 

 

Dondurma iĢlemi, hücrelerde inaktivasyona neden olabilen bir uygulamadır. Bunun 

nedeni, dondurma iĢlemi sırasında organizmaların hücre duvarı, hücre zarı ve hücre 

organellerinin yapısının zarar görebilmesidir (Tulha vd. 2010). Ayrıca düĢük sıcaklığın, 
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hücrenin membran geçirgenliğinde ve difüzyon hızında düĢüĢe, moleküler topolojisinde 

değiĢikliğe veya enzim kinetiğinde farklılığa neden olduğu belirtilmektedir (Aguiler vd. 

2007).  

 

Panadero vd. (2005), S. cerevisiae W303-1A ve BY4741 yabani suĢları ve bu suĢların 

isogenik mutantlarını kullanarak dondurup çözündürmenin suĢlar üzerine etkisini 

inceledikleri çalıĢmalarında -20°C’de 4 gün dondurulup akabinde çözündürülen yabani 

suĢların % 15, mutant suĢların % 10 oranıyla canlı kaldıklarını belirtmiĢlerdir.  

 

Izawa (2007), farklı besiyeri ortamında geliĢtirdikleri S. cerevisiae W303-1A ekmek 

mayası suĢlarını -30°C’de 7 gün dondurmuĢ ve çözündürmüĢ, en yüksek toleransın 

yaklaĢık % 60 canlı kalma oranı ile soy peptit içeren (%2 glikoz ve % 1,0–3,0 soy 

peptit, pH 5,5)  besiyerinde olduğunu, maya azot bazlı besiyerinde (%2 glikoz ve % 

0.67 MNB w/o amino asitler, pH 5,5) ise canlı kalma oranının yaklaĢık 6-7 kat daha az 

olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

Tez kapsamında yapılan çalıĢmada suĢların -20 °C sıcaklıkta bekletilme süresi en fazla 

48 saat olduğu için verilen çalıĢmalarla sayısal bir kıyas yapılması doğru olmayacaktır. 

Fakat kullanılan suĢların 48 saat dondurma ve çözündürme stresi sonrası en az % 41,97 

canlılık oranlarında olması nedeniyle suĢların dondurma çözündürme stresine dayanıklı 

oldukları belirlenmiĢtir. 

 

Merkez noktasının -20 °C’ye gelmesini takiben belirtilen sürelerde buzdolabında 

bekletilen, ardından 1 veya 2 kez çözündürülen suĢların canlılık oranları Çizelge 4.9’da 

verilmiĢtir. Çizelge 4.9’dan hem donma süresinin hem de tekrarın arttıkça maya 

sayılarının azaldığı görülmektedir. Dondurma çözündürme tekrarının suĢlar üzerine olan 

etkisi Varyans analizi ile incelenmiĢ olup, analiz tablosu EK 2.7’de verilmiĢtir. Modelin 

düzenlenmiĢ R
2 

değeri 0,862 olup, suĢların maya sayıları üzerine suĢ farkının, dondurma 

süresinin, çözündürme tekrarının ve suĢ farkı*çözündürme tekrarı, donma 

süresi*çözündürme tekrarı interaksiyonlarının etkisi önemli bulunmuĢtur (p<0,05). 

Uygulamalar arasındaki farklılıklar Tukey testi ile araĢtırılmıĢ, çizelge 4.9’de 
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harflendirmeler ile gösterilmiĢtir. 2, 7 kodlu suĢun aynı sürelerin farklı çözündürme 

tekrarlarından nasıl etkilendiğine baktığımızda hem 2 saat, hem de 24 saat uygulamalar 

arasında fark belirlenmemiĢtir. Her ne kadar 2 kez çözündürme iĢlemlerinde 

buzdolabında kalınan süre 2 kat artsa da, örneğin 2 saat dondurma süresi ve 2 kez 

dondurma (örneğin toplam 4 saat -20 °C sıcaklıkta bulunması anlamına gelmektedir), 

bu durumun 2 kodlu suĢ için önemli olmadığı belirlenmiĢtir. 47 kodlu suĢ ise 2 saat 

dondurma 1 ve 2 kez çözündürme uygulamalarından önemli etkilenmemiĢ fakat 24 saat 

dondurmada 1 ve 2 kez çözündürmenin farklılığı belirlenmiĢtir. S122 kodlu suĢun ise 

hem 2 saat hem de 24 saat farklı çözündürmelerden etkilendiği belirlenmiĢtir. Çizelge 

4.9’da 24 saat dondurulup 1 kez çözündürmenin etkisi önemsiz olarak belirlenmiĢ, aynı 

Ģekilde 24 saat dondurulup 2 kez çözündürme uygulamasında suĢlar arasında farklılık 

belirlenmemiĢtir. 

 

Park vd. 1997, S. cerevisiae üzerine dondurup çözündürmenin etkisini araĢtırdığı 

çalıĢmalarında S. cerevisiae’nın diğer ökaryotlardan farklı olarak ne dondurup 

çözündürme tekrarlarından, ne de dondurup çözündürme ile ön koĢullandırma 

uygulamasından etkilenmediğini belirtmiĢlerdir. Tulha vd. (2010) da diğer stres 

faktörlerinden farklı olarak dondurma/çözündürmenin suĢların stres toleranslarını 

artırmakta etkili olmadıklarını rapor etmiĢlerdir. 

 

Chima vd. (2003) ticari S. cerevisiae hamur mayaları olan diploit homozigot car1 

mutant (CA118) ve mutant olmayan (T118) suĢlarını -20 °C’de 24 saat dondurma süresi 

aralıklarıyla dondurup çözündürme tekrarlarına maruz bırakarak, suĢların canlı kalma 

oranlarını belirlemiĢlerdir. Mutant hücrelerde dondurma çözündürme tekrarların canlı 

kalma üzerine önemli bir etkisi gözlemlenmezken, mutant olmayan hücrelerin 

dondurma çözündürme tekrarları arttıkça yaklaĢık 10-1000 kat daha fazla etkilendiği 

belirlenmiĢtir. 

 

Tez çalıĢmasında, 47 kodlu suĢun 24 saat dondurulup 2 kez çözündürülmesi ile S122 

kodlu suĢun 2 ve 24 saat dondurulup 1 ve 2 kez çözündürme uygulamalarında Chima 

vd. (2003)’ ün yapmıĢ oldukları çalıĢma ile aynı davranıĢı sergiledikleri 
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gözlemlenmiĢtir. 2 ve 7 kodlu suĢların ise 2 ve 24 saat dondurulan ve 1 veya 2 kez 

çözündürülen tüm uygulamalarında  Park  vd. (1997) ve Tulha vd. (2010)’un yaptıkları 

çalıĢmada belirttikleri aynı davranıĢı sergiledikleri belirlenmiĢtir. 

 

Çizelge 4.9 Farklı sürelerde farklı dondurup çözündürme tekrarlarının maya sayıları 

üzerine etkisi 

Maya 

Dondurma 

süresi 

(sa) 

Dondurup 

çözündürme 

(tekrar) 

Log N Log N/N0 
% canlı 

kalma 

2 

2 1 5,31±0,30
ab

 -0,89±0,34 85,66 

2 2 4,46±1,18
ab

 -1,74±0,21 72,00 

24 1 3,99±0,43
bc

 -2,21±0,40 64,32 

24 2 2,99±0,12
c
 -3,20±0,16 48,32 

7 

2 1 3,87±0,31
bc

 -2,46±0,39 68,42 

2 2 3,96±0,11
bc

 -2,29±0,15 63,09 

24 1 3,53±0,62
bc

 -2,62±0,58 56,91 

24 2 2,62±0,63
c
 -3,59±0,57 42,18 

47 

2 1 5,05±0,19
ab

 -1,17±0,43 81,22 

2 2 4,20±0,10
b
 -2,01±0,32 67,60 

24 1 4,42±0,54
ab

 -1,80±0,67 71,13 

24 2 3,02±0,21
c
 -3,20±0,03 48,51 

S122 

2 1 5,36±0,18
a
 -1,19±0,20 81,64 

2 2 4,33±0,18
b
 -2,22±0,16 66,07 

24 1 4,06±0,15
b
 -2,49±1,17 61,87 

24 2 2,79±0,98
c
 -3,76±0,4 42,33 

 

4.2.4 SO2 stres uygulaması sonrası mayaların davranıĢları 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların farklı SO2 konsantrasyonları içeren YPG besiyeri 

ortamında geliĢimleri 0-24 saat aralığında Mikrotiter cihazında OD600 ölçülerek 
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belirlenmiĢtir. Ancak çalıĢmada kullanılan 160, 240 ve 480 ppm toplam SO2 içeren 

ortamlarda, tekerrürler arasındaki farklılık çok yüksek bulunmuĢtur. Bu nedenle 

tekerrürleri arasındaki farkın en az olduğu 0, 80, 320 ve 400 ppm toplam SO2 içeren 

ortamlarda her bir suĢa ait OD600 verilerinin zamana karĢı değiĢimini gösteren eğriler 

çizilmiĢ ve Ģekil 4.3-4.6’da verilmiĢtir. ġekiller incelendiğinde, suĢların tümünün, 

incelenen toplam SO2 konsantrasyonlarında, belli bir adaptasyon döneminden sonra 

geliĢmeye baĢladıkları dolayısıyla OD600 değerlerinin arttığı gözlenmiĢtir. 2, 7, 47 ve 

S122 kodlu suĢların sırasıyla, yaklaĢık 12, 18, 11, 14. saatten itibaren OD600 

değerlerinin yükselmeye baĢladığı belirlenmiĢtir. Bu sürelerden sonra suĢa ve 

konsantrasyona bağlı olarak OD600 değerlerindeki artıĢ farklılık göstermiĢtir.  

 

En yüksek OD600 absorbans değerleri 2 kodlu suĢta belirlenmiĢtir (ġekil 4.3). Her bir 

suĢun farklı konsantrasyonlarda SO2 içeren ortamdaki geliĢimlerini incelendiğinde; 2 

kodlu suĢun beklenildiği gibi en yüksek absorbans değerine 0 ppm de ulaĢtığı, fakat 400 

ppm deki absorbans değerlerinin, daha düĢük SO2 konsantrasyonu olan 320 ppm deki 

absorbans değerlerinden fazla olduğu görülmüĢtür. 7 kodu suĢun 320 ve 400 ppm 

değerleri birbiri ile karĢılaĢtırıldığında 24. saatte 400 ppm deki absorbans değeri 320 

ppm e göre daha yüksek olmuĢtur (ġekil 4.4). 47 kodlu suĢun 18. saatten sonra 

absorbans değerlerinde 400 ppm in en yüksek absorbans değerinde olduğu, diğer en 

yüksek absorbans değerinin ise sırasıyla 80, 0, 320 ppm konsantrasyonlarında elde 

edildiği gözlemlenmiĢtir (ġekil 4.5). S122 kodlu suĢun ise en yüksek absorbans 

değerlerinin sırasıyla 320, 0, 400 ve 80 ppm toplam SO2 içeren ortamlarda elde edildiği 

Ģekil 4.6’da görülmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak, suĢların uygulanan SO2 

konsantrasyona verdikleri tepkiler arasında farklılık olduğu, artan SO2 konsantrasyonu 

ile suĢların inaktivasyonları arasında doğru orantı olmadığı, suĢların konsantrasyona 

bağlı olarak yüksek SO2 konsantrasyonunda daha fazla geliĢebildiği görülmüĢtür. 
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ġekil 4.3 Farklı konsantrasyonlarda SO2 uygulaması ile 2 kodlu suĢun zamana karĢı 

absorbans değerleri 

 
ġekil 4.4 Farklı konsantrasyonlarda SO2 uygulaması ile 7 kodlu suĢun zamana karĢı 

absorbans değerleri 

 

ġekil 4.5 Farklı konsantrasyonlarda SO2 uygulaması ile 47 kodlu suĢun zamana karĢı 

absorbans değerleri 
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ġekil 4.6 Farklı konsantrasyonlarda SO2 uygulaması ile S122 kodlu suĢun zamana karĢı 

absorbans değerleri 

Caridi (2002), üzüm suyuna inoküle edilen 6 farklı S. cerevisiae suĢu ile gerçekleĢtirilen 

fermantasyonlar üzerine farklı konsantrasyonlarda SO2’nin etkisini araĢtırmıĢtır. Bu 

çalıĢmada 6 suĢtan 2’sinin, fermantasyon hızının 100 ppm SO2 içeren ortamda, SO2 

içermeyen orama göre daha hızlı olduğunu belirtmiĢlerdir. Maier vd. (1986) sülfitin, 

gliseraldehid-3-fosfatın 1,3-difosfogliserat’a dönüĢtürülmesinde rol oynayan 

gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz enziminin konformasyonunu değiĢtirerek inhibe 

olmasına neden olan bazı moleküllerle reaksiyona girebileceğini ve bu nedenle 

glikolitik yol ve etanol oluĢumunun etkilenebileceğini ifade etmiĢlerdir. Gliseraldehit-3-

fosfat, piruvat’ a dönüĢtürülen moleküldür ve bu da etanolün oluĢmasına neden olur 

(Boulton vd. 1996). Ancín‐Azpilicueta vd. (2012) ticari Sacch. cerevisae inoküle 

edilmiĢ üzüm suyuna, farklı konsantrasyonlarda SO2 ekleyerek, farklı 

konsantrasyonlardaki SO2’nin fermantasyon hızı üzerine etkisini incelemiĢlerdir. 

Fermantasyon hızlarının sırasıyla en fazla 35 ppm SO2 içeren ortamda tespit edildiğini, 

daha sonra sırasıyla en hızlı fermantasyonların ise 0 ve 70 ppm SO2 içeren 

fermantasyon koĢullarına ait olduğunu belirtmiĢlerdir. Tez kapsamında yapılan 

çalıĢmalarda da, ortama ilave edilen konsantrasyona ve kullanılan suĢa bağlı olarak 

SO2’nin geliĢim hızını artırabileceği görülmüĢtür. 

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların YPG besiyerinde 30°C’de 4 saat geliĢtirilmelerinin 

ardından, ortama 0 ve 420 ppm toplam SO2 eklenerek gerçekleĢtirilen çalıĢmanın 

sonuçları Ģekil 4.7-4.9’de verilmiĢtir. 420 ppm toplam SO2 konsantrasyonu Ģarap 

üretiminde üzüm Ģırasına eklemek için çok yüksek bir konsantrasyondur. Ancak, tez 
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kapsamında bu kadar yüksek SO2 konsantrasyonlarının suĢlar üzerine etkisinin 

incelenmesindeki amaç; ortamın pH’sına bağlı olarak SO2 antimikrobiyal etkisinin 

değiĢmesidir. Kükürt dioksit stresinin etkisinin incelenmesinde kullanılan YPG 

besiyerinin pH değeri 4,5 iken, Ģarap suĢlarının normal ortamı olan üzüm Ģırasının pH 

değeri yaklaĢık 3,5 dur. Sulu çözelti içindeki SO2, zayıf asitler gibi davranır ve ortamın 

pH’sına bağlı olarak aĢağıdaki eĢitlikte görüldüğü gibi, bisülfit ve sülfit eĢlenik 

bazlarını oluĢturur.  

 

𝑆𝑂 

    
↔  𝐻𝑆𝑂 

 
    
↔  𝑆𝑂 

   

 

DüĢük pH’lı ortamlarda, pKa1 yaklaĢık 1,77 olup bu durumda, SO2 çoğunlukla 

moleküler SO2 formunda, yüksek pH değerlerinde ise, pKa2 7.20 olup, ortamda 

çoğunlukla sülfit (SO3
-2

) formunda bulunur. DüĢük ve yüksek pH aralığında ise, farklı 

oranlarda bisülfit (HSO3
-
) formundadır (Stratford ve Rose 1986, Lisanti vd. 2019). 

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢları içeren besiyeri süspansiyonlarının zamana karĢı 

absorbans değerlerinden hesaplanan inaktivasyon oranlarını gösteren Ģekil 4.7-4.9 

incelendiğinde, tüm suĢların YPG besiyerinde 420 ppm SO2 konsantrasyonunda 

geliĢmelerine devam ettikleri ve süreç içerisinde herhangi bir inaktivasyona 

uğramadıkları gözlenmiĢtir. 2 kodlu suĢun 180. dakikadan itibaren, S122 kodlu suĢun 

ise 60. dakikadan itibaren hücresel geliĢimin daha fazla olduğu, 7 kodlu suĢun 420 ppm 

geliĢiminde 0 ppm konsantrasyona kıyasla çok az bir düĢüĢ olduğu, 47 kodlu suĢun 420 

ppm’ de geliĢen örnekleri ile kontrol örneklerinin (0 ppm SO2) maya geliĢimlerinin aynı 

olduğu belirlenmiĢtir.   

 

Besiyeri ortamında S. cerevisiae TC8 suĢu ile yapılan bir çalıĢmada, ortam pH’sı 3-5 

aralığında arttıkça hücre içindeki sülfit birikiminin azaldığı ve bu azalıĢın yüksek pH’ lı 

ortamdaki moleküler SO2 konsantrasyonundaki azalıĢla sıkı bir iliĢkisinin olduğu ifade 

edilmiĢtir (Stratford and Rose 1986). Bu çalıĢmada ayrıca, moleküler SO2’ nin aktif 

taĢıma gerektiren bisülfit (HSO3) iyonundan farklı olarak basit difüzyonla hücre içine 

taĢındığı belirtilmiĢtir. Bu nedenle, moleküler SO2 en yüksek antimikrobiyal aktiviteye 
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sahiptir ve moleküler SO2 hücre içine difüze olduktan sonra, hücre içinin 6-6,5 olan pH’ 

sında bisülfit iyonlarına dönüĢtürülür (Lisanti vd. 2019). Bu da SO2’nin hücre içi 

konsantrasyonunu azaltır ve plazma zarının her iki tarafında SO2 konsantrasyonu eĢit 

oluncaya kadar hücre içine daha fazla difüze olmasına izin verir. Bisülfit iyonu aynı 

zamanda karbonil bileĢikleri ile "bağlı SO2" olarak adlandırılan sülfonatları oluĢturur, 

Bağlı SO2 zayıf bir antibakteriyel aktivite sergilerken, mayalar üzerinde antimikrobiyal 

bir etkiye sahip değildir (Ribéreau ‐ Gayon vd. 2006). Bu çalıĢmalarda belirtildiği gibi, 

tez kapsamında yapılan çalıĢmada stres ortamı olarak kullanılan YPG besiyerinin pH’sı 

4,5 olduğu için, besiyerine eklenen SO2’nin önemli bir kısmı bisülfit formunda olup 

hücre içine giriĢinin aktif taĢıma gerektirmesi ve ortamdaki moleküler SO2 nin ise hücre 

içine taĢındıktan sonra yüksek hücre içi pH’ da bisülfit formuna dönüĢmesi nedeni ile 

suĢların eklenen SO2 den fazla etkilenmediği sonucuna varılmıĢtır.  

 

 

ġekil 4.7 0 ve 420 ppm SO2 uygulaması ile 2 kodlu suĢun süreye karĢı absorbans 

değerlerinden hesaplanan maya sayısındaki değiĢim 
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ġekil 4.8 0 ve 420 ppm SO2 uygulaması ile 7 kodlu suĢun süreye karĢı absorbans 

değerlerinden hesaplanan maya sayısındaki değiĢim 

 

 

ġekil 4.9 0 ve 420 ppm SO2 uygulaması ile 47 kodlu suĢun süreye karĢı absorbans 

değerlerinden hesaplanan maya sayısındaki değiĢim 
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ġekil 4.10 0 ve 420 ppm SO2 uygulaması ile S122 kodlu suĢun süreye karĢı absorbans 

değerlerinden hesaplanan maya sayısındaki değiĢim 

 

ġarapta pH 3-4 aralığında olduğundan, baskın serbest SO2’nin %90 dan fazlası bisülfit 

iyonu (HSO3
−
) formunda iken, sülfit iyonu (SO3

-2
) ise ihmal edilebilir düzeydedir. 

ġarapta “serbest SO2” ifadesi, moleküler SO2 ve bisülfit iyonlarının toplamını 

yansıtmaktadır. ġarabın pH’ sı ne kadar düĢükse moleküler formdaki SO2 oranı da o 

kadar yüksektir. pKa1 değeri hem alkol düzeyi hem de sıcaklığa bağlı olduğundan diğer 

parametreler eĢit olduğunda, aktif moleküler SO2 yüzdesi artan sıcaklık ve alkol 

düzeyine bağlı olarak Ģarapta artar. ġarap mayalarının SO2’ye karĢı gösterdikleri direnç 

suĢa bağlı olarak farklılık gösterdiğinden, Ģarap üretiminde kullanılacak SO2 düzeyi 

için, suĢa uygun deneysel olarak türetilmiĢ düzeltme faktörlerinin uygulanması 

gerektiği belirtilmiĢtir (Lisanti vd, 2019). Ayrıca, birçok S. cerevisiae suĢunun 1-2 

mg/L moleküler SO2’ e dirençli oldukları ifade edilmiĢtir. Bu nedenle tez kapsamında 

gerçekleĢtirilen SO2 stresi uygulamalarında kullanılan her bir toplam SO2 düzeyi için, 

“Materyal Yöntem” bölümünde 3.2.3.4 SO2 stres uygulaması baĢlığı altında verilen 

eĢitliklerden yararlanılarak serbest ve moleküler SO2 düzeyleri hesaplanmıĢ ve bu 

değerler çizelge 4.10’da verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.10 SO2 stres uygulamasında kullanılan toplam, serbest ve moleküler SO2 

düzeyleri 

Toplam SO2 

(mg/L) 

Serbest SO2 

(mg/L) 

Moleküler SO2 

(mg/L) 

0 0 0 

80 59,14 0,22 

320 235,55 0,88 

400 294,37 1,02 

420 309,06 1,16 

 

Çizelge 4.10’dan da görüldüğü gibi, pH’sı 4,5 olan YPG besiyerinde, çalıĢma 

kapsamında kullanılan en yüksek toplam SO2 konsantrasyonunda bile hesaplanan 

moleküler SO2 düzeyinin, S. cerevisiae suĢlarının direnç gösterdiği 2 mg/L düzeyinin 

üzerinde olmadığı görülmüĢtür.  Ayrıca, tüm suĢlar 1,16 mg/L moleküler SO2’ye direnç 

göstermiĢtir.  

 

Tez kapsamında kullanılan 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların 420 ppm toplam SO2’ de 

dahi geliĢim gösterdikleri gözlemlenmiĢtir. Sülfit katkı maddeleri görünür güvenliği 

nedeniyle 1970’lere kadar birçok gıdada yaygın kullanılırken, 1970’ lerde sülfitler, 

tüketicilerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyen bazı reaksiyonlarla iliĢkilendirilmiĢtir 

(Vally vd, 2009). Avrupa yasaları (EU Regulation No. 606/2009), toplam S02 

konsantrasyonunu kırmızı Ģaraplarda 150 mg/L’ye, beyaz ve maksimum 5 g/L indirgen 

Ģeker içeren pembe Ģaraplarda ise 200 mg/L’ye kadar sınırlandırmıĢtır (Lisanti vd, 

2019). S. cerevisiae suĢlarının SO2 stresinden etkilenmeleri ortam pH’sı, etanol 

deriĢimi, sıcaklık ve iyonik kuvvetine bağlı olmakla beraber tez çalıĢmasında kullanılan 

tüm suĢlar güvenli kabul edilmeyecek olan 420 ppm toplam SO2 direnç 

gösterdiklerinden daha yüksek konsantrasyonlarda denemelere devam edilmemiĢtir.  
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4.3 Mayaların Stres Uygulamaları Sonrası Hücresel Trehaloz Miktarları 

SuĢlar, 10 mL YPG besiyerinde 30°C, 250 devir/dak.’de 4 saat geliĢtirilmiĢ, süre 

sonunda ayrı ayrı stres uygulamalarına tabi tutulmuĢlardır. SuĢların hücresel trehaloz 

miktarlarının stres uygulamaları ile nasıl değiĢtiğinin belirlenmesi için kontrol 

örneklerinin de (strese uğratılmamıĢ) aynı sürelerde hücresel trehaloz miktarları 

ölçülmüĢtür. ġekil 4.11’de verilen 0. saat; 4 saat optimum koĢullarda geliĢerek 

logaritmik fazın yaklaĢık ortalarına gelen suĢların hücresel trehaloz miktarlarını 

göstermektedir. Aynı ortamda geliĢen suĢların 4 saat sonundaki trehaloz miktarlarının 

grafikte 0. saat olarak verilmesinin amacı, aynı süre sonunda suĢların stresle 

karĢılaĢtıkları andaki trehaloz miktarlarını kontrol örnekleri ile karĢılaĢtırabilmektir.   

 

Optimum geliĢme koĢullarında geliĢen 2, 7, 47, S122 kodlu suĢların 0. ve 240. dak. 

sonundaki hücresel trehaloz miktarları sırasıyla 2,72-13,83 mg/g hücresel kuru madde; 

2,30-3,30 mg/g hücresel kuru madde; 2,70-5,94 mg/g hücresel kuru madde; 2,75-11,52 

mg/g hücresel kuru madde olarak bulunmuĢtur. ġekil 4.11’de görüldüğü gibi 2 ve S122 

kodlu suĢların trehaloz miktarlarında 3. ve 4. saatte artıĢ gözlemlenmiĢtir. Belirtildiği 

gibi, Ģekil 4.11’de verilen saatler aslında 4 saat YPG besiyerinde geliĢtikten sonraki 

süreleri temsil ettiği için 3. ve 4. saatler, aslında suĢların YPG besiyerine 

inokülasyonlarını takiben 7. ve 8. saatlerine denk gelmektedir ve geliĢim eğrilerinde 

durağan faza yaklaĢtıkları saatlerdir. Optimum geliĢme sıcaklığında geliĢen herhangi bir 

stres ile karĢılaĢmayan suĢların, ortamındaki besin miktarının giderek azalması ile stres 

ile benzer etki göstererek hücresel trehaloz miktarlarını artırmıĢ olabilecekleri 

düĢünülmektedir. Benzer olarak, Rossington vd. 2003 fermantasyon sırasında, durağan 

faza gelen mayaların, ortamdaki kullanılabilir azot kaynaklarının tükenmeye baĢlaması 

ile, hücrelerinde karbohidrat biriktirmeye baĢladıklarını belirtmektedir. Ayrıca Gasch 

vd. 2000 ve Zuzuarregui ve Olmo 2004,  yaptıkları çalıĢmalarda durağan faza geçiĢin 

suĢlar üzerine stres etkisi yarattığını söylemiĢlerdir.   
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ġekil 4.11 SuĢların 30 °C’de ölçülen zamana karĢı trehaloz miktarları (0. dakika ve 

sonrası; suĢların 4 saat YPG besiyerinde geliĢtirildikten sonra belirlenen 

hücresel trehaloz miktarlarını temsil etmektedir) 

4.3.1 Yüksek sıcaklık uygulaması sonrası suĢların hücresel trehaloz 

miktarlarındaki değiĢim 

45 °C suĢların inaktivasyonuna neden olan hafif sıcaklık uygulamasıdır. ġekil 4.12’de 

verilen hücresel trehaloz miktarları incelendiğinde, tüm suĢların süreye bağlı olarak 

kontrol örneklerine göre hücresel trehaloz miktarlarını artırdıkları gözlemlenmiĢtir. 

Ġnaktivasyon verilerinde (Çizelge 4.3) de, 45 °C uygulaması ile ilk karĢılaĢan suĢların 0. 

andan itibaren inaktive olmaya baĢladıkları gözlemlenmiĢtir. ġuĢlar içerisinde 47 kodlu 

suĢun 60. dakikadaki hücresel trehaloz miktarındaki artıĢın diğer suĢlara göre fazla 

olduğu, 60. dakikada en yüksek hücresel trehaloz miktarına ulaĢtığı ve diğer sürelerde 

belirlenen hücresel trehaloz miktarının 60. dakikaya göre düĢtüğü gözlemlenmiĢtir. 2,7 

ve S122 kodlu suĢlarında 60. dakikada hücresel trehaloz miktarının arttığını ve zamana 

bağlı hücresel trehaloz miktarlarının çok az değiĢtiğini söyleyebiliriz.  2, 7, 47 ve S122 

kodlu suĢların, 45 
°
C’de 0 ve 240. dakika hücresel trehaloz miktarlarının sırasıyla 5,30-

17,64 mg/g hücresel kuru madde; 11,78-18,58 mg/g hücresel kuru madde; 12,28-35,14 

mg/g hücresel kuru madde; 7,11-9,62 mg/g hücresel kuru madde olarak belirlenmiĢtir. 
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ġekil 4.12 SuĢların 45 °C sıcaklık uygulaması ile zamana karĢı trehaloz miktarları 

 

50 °C suĢların inaktivasyonuna neden olan yüksek sıcaklık uygulamalarındandır. 50 °C’ 

nin suĢların hücresel trehaloz miktarları üzerine etkisi incelenecek olursa, 2, 47, S122 

kodlu suĢların hücresel trehaloz miktarlarının 60. dakikada en yüksek değere ulaĢtığını, 

7 kodlu suĢun ise hücresel trehaloz miktarınının genel olarak çok fazla değiĢmediğini, 

en yüksek hücresel trehaloz miktarının 2 kodlu suĢa ait olduğunu söyleyebiliriz (ġekil 

4.13). 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların hücresel trehaloz miktarlarının 0. ve 240. 

dakikada sırasıyla 17,94-25,78 mg/g hücresel kuru madde; 11,71-14,29 mg/g hücresel 

kuru madde; 7,26-8,07 mg/g hücresel kuru madde; 11,23-9,62 mg/g hücresel kuru 

madde olarak belirlenmiĢtir. 

 

Yüksek sıcaklık uygulamaları içinde suĢların en hızlı Ģekilde inaktive olmasına neden 

olan 55 °C uygulamasıdır. 55 °C’nin suĢların hücresel trehaloz miktarlarını nasıl 

etkilediği incelendiğinde suĢların stres ile ilk karĢılaĢtıkları 0. dakikada hücresel 

trehaloz miktarlarının kontrol örneklere göre daha fazla olduğu, 60, 120, 180. 

dakikalarda ise kontrol örnekleri ile aynı seviyelerde tespit edilmiĢtir. Fakat  240. 

dakikada tüm suĢların da en yüksek hücresel trehaloz miktarları elde edilmiĢtir (ġekil 

4.14). 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların hücresel trehaloz miktarları 0. ve 240. dakikada 

sırasıyla 13,59-30,18 mg/g hücresel kuru madde, 9,27-19,12 mg/g hücresel kuru madde, 

22,89-16,13 mg/g hücresel kuru madde ve 20,18-15,46 mg/g hücresel kuru madde 

aralığında olduğu belirlenmiĢtir. 55 °C yüksek sıcaklık uygulamasında, 7 kodlu suĢun 0. 
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dakikası haricinde, diğer suĢların hücresel trehaloz miktarlarının en yüksek 0. ve 240. 

dakikalarda olduğu, diğer dakikalarda suĢların hücresel trehaloz miktarlarının düĢük 

olduğu söylenebilir. 

 

ġekil 4.13 SuĢların 50 °C sıcaklık uygulaması ile zamana karĢı trehaloz miktarları 

Tüm sıcaklık uygulamaları sonrasında zamana karĢı hücresel trehaloz miktarları 

incelediğinde; optimum geliĢme sıcaklığı olan 30 °C’den daha yüksek sıcaklık ile 

karĢılaĢan suĢların hücresel trehaloz miktarlarının yükseldiği görülmektedir. 

Ġnaktivasyonun çok hızlı olduğu 55 °C uygulamasında ise, yüksek sıcaklık ile karĢılaĢan 

suĢların ilk anda hücresel trehaloz miktarlarını yükselttiği fakat zamanla, diğer 

uygulamalara nazaran hücresel trehaloz miktarının düĢtüğünü söyleyebiliriz. Buradaki 

farkın nedeni, 55 °C yüksek sıcaklık uygulamasında ortamdaki suĢların çok hızlı 

inaktive olmaları fakat buna rağmen hücresel kuru madde ölçümlerinin sabit kalmasıdır. 

Ölçülen hücresel trehaloz, ortamda canlı kalan suĢlara ait iken, hücresel trehalozun 

oranlandığı hücresel kuru madde sabit kalmakta, böylece hücresel trehaloz miktarının, 

baĢlangıca oranla çok daha düĢük çıkmaktadır. Fakat 240. dakikada trehaloz miktarı 

tekrar çok ciddi yükselmeltedir. Bu saatlerde canlı kalmayı baĢaran suĢların tekrar 

trehaloz üretmeye baĢladıkları düĢünülmektedir. 
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ġekil 4.14 SuĢların 55 °C sıcaklık uygulaması ile zamana karĢı trehaloz miktarları 

 

45 ve 50 °C sıcaklık uygulamalarında, diğer uygulamalara (en yüksek sıcaklık 

uygulaması olan 55 °C de dahil) oranla suĢların hücresel trehaloz miktarlarının daha 

yüksek olduğu ve sıcaklık uygulaması boyunca hücresel trehaloz miktarlarının çok da 

fazla değiĢmediğini belirlenmiĢtir.  

 

Tez kapsamında yapılan trehaloz çalıĢmalarında gözlemlenen genel eğilime benzer 

olarak, Wang vd. (2013) Zygosaccharomyces rouxii ve Torulopsis versatilis suĢlarının 

ve mutanlarının yüksek tuz konsantrasyonu içeren stres koĢullarında hücresel trehaloz 

miktarlarındaki değiĢimi inceledikleri çalıĢmalarında % 0, 3, 6, 9, 12 ve 15 tuz içeren 

ortamlarında, her iki suĢun normal ve mutant suĢlarının en fazla hücresel trehaloz 

miktarını sırasıyla % 9 ve % 12 tuz konsantrasyonu içeren ortamlarda belirlemiĢlerdir. 

Aynı çalıĢmada, sıcaklığın hücresel trehaloz miktarı üzerine etkisi de araĢtırılmıĢ, 30 

°C, 35 °C, 40 °C ve 45 °C’de 120 dakika boyunca yaptıkları ölçümlerde, 45 °C’deki 

hücresel trehaloz miktarının zamana göre en az dalgalanma gösteren stres çalıĢması 

olduğunu göstermiĢlerdir. Lewis vd. (1995), yüksek sıcaklık stresinin suĢlar üzerine 

etkisini araĢtırdıkları çalıĢmalarında S. cerevisiae A9 yabani hamur mayasının 52 °C 

yüksek sıcaklık stres uygulaması sırasında, stresin 30. dakikasında suĢun yaklaĢık % 5 

(w/w kuru hücre) hücresel trehaloz miktarına sahip olduğunu ifade etmiĢlerdir. Ancak, 

180 dakika boyunca aynı stres ortamında kalan suĢun hücresel trehaloz miktarının genel 
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eğilim olarak süreyle düĢtüğünü, süre sonunda suĢun sahip olduğu hücresel trehaloz 

miktarının kuru hücrede yaklaĢık % 3 olduğunu belirlemiĢlerdir.  

 

S. cerevisiae’ nın stres karĢısında hücresel trehaloz miktarını artırdığını gösteren bir çok 

çalıĢma bulunmaktadır (Mahmud vd. 2010, Cao vd. 2014). Liu vd. (2018) farklı türlerin 

stres toleranslarının farklı olduğunu fakat bu farkın kaynağının tam olarak ortaya 

koyulamadığını belirtmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmalar, birçok organizmanın hücresel 

trehaloz miktarının stres ile ilk karĢılaĢıldığı anda artığını, zamanla bu eğilimin azalma 

yönünde olduğunu göstermektedir (Kong vd. 2012, Liu vd. 2016, Liu vd. 2018). 

Trehalozun hızlı bir Ģekilde bozulmasının aslında hücrenin normal faaliyetlerine tekrar 

geri dönmesi için gerekli olduğu belirtilmektedir (Gibson vd. 2007). Çünkü trehaloz, 

hücresel homeostazın düzenlenmesi ve hücrenin oksidatif zararlardan korunması 

üzerine rol oynayan glutatiyonin redüktaz enziminin de dahil olduğu esansiyel 

enzimlerin aktivitesini sınırladığı bildirilmektedir (Sebollela vd. 2004). 

 

Gomez vd. (2002), FMG-A533 ve UFMG-A1000 kodlu Schizosaccharomyces pombe 

suĢlarının, 48 °C’de 15 dak. ve 30 dak. inkübasyon sonucunda hücresel trehaloz 

miktarlarını belirlemiĢlerdir. 48 °C’de 15 dak. ve 48 °C’de 30 dak. inkübasyon 

sonucunda suĢların hücresel trehaloz miktarları kontrol örnekleri için sırasıyla 3,46; 

5,50 UFMG-A533 örnekleri için sırasıyla 82,90; 50,18 ve UFMG-A1000 örnekleri için 

sırasıyla 63,28; 58,27 µmol glikoz/g yaĢ ağırlık olarak belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmada 

kullanılan analiz yöntemi ve birimler tez kapsamında yapılan ile aynı olmasa da, yüksek 

sıcaklık karĢısında genel davranıĢ olarak; her iki suĢun da kontrol örneklerine nazaran 

hücresel trehaloz miktarlarını artırdıkları, UFMG-A533 kodlu suĢun 48 °C’de 30 dak. 

sonundaki hücresel trehaloz miktarının 15 dak. ya nazaran azaldığı, UFMG-A1000 

kodlu suĢun aynı durumda hücresel trehaloz miktarının çok az arttığı görülmektedir. 

Tez kapsamında yapılan çalıĢma ile kıyaslandığında suĢların stres karĢısında hücresel 

trehaloz miktarlarınında da kimi suĢta azalıĢ, kimi suĢta artıĢ gözlemlenmektedir.  
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Çizelge 4.11 Yüksek sıcaklık stresi karĢısında her bir ĢuĢun değiĢkenlerle iliĢkisi 

 

 

DeğiĢkenler 

SuĢ kodları ve korelasyon katsayıları 

2 7 47 S122 

Trehaloz Log N Trehaloz Log N Trehaloz Log N Trehaloz Log N 

Sıcaklık 0,42* -0,86* 0,45* -0,83* 0,18 -0,80* 0,42* -0,90* 

Süre 0,24 -0,32* 0,13 -0,36* 0,03 -0,25 -0,09 -0,25 

Trehaloz 1,00 -0,42* 1,00 -0,39* 1,00 -0,25 1,00 -0,22 

*p<0,05 

 

Optimum geliĢme sıcaklığı olan 30 °C ve sıcaklık uygulamaları olan 45, 50 ve 55 °C’ 

de her bir suĢ için sıcaklık, süre, Log N ve trehaloz düzeyleri arasındaki iliĢki Pearson 

korelasyonu ile incelenmiĢ ve korelasyon katsayıları (r) Çizelge 4.11’de verilmiĢtir. 47 

kodlu suĢ dıĢında, diğer suĢlar için sıcaklık ve trehaloz düzeyleri ve de sıcaklık ve Log 

N değerleri arasındaki iliĢki önemli (p<0,05) bulunmuĢtur. 2, 7 ve S122 kodlu suĢlarda 

sıcaklık ve trehaloz düzeyleri arasındaki iliĢki pozitif olup, bu suĢlarda sıcaklık 

arttığında trehaloz düzeyleri de artmıĢtır. Sıcaklık ve Log N değerleri arasındaki 

iliĢkinin ise çok sıkı ve negatif yönde olduğu, dolayısıyla sıcaklık arttıkça deneysel 

verilerden de gözlendiği gibi, her bir suĢun sayısının azaldığı belirlenmiĢtir.  

 

2, 7 ve S122 kodlu suĢlar için sıcaklık ile trehaloz ve Log N arasındaki iliĢkiyi gösteren 

Ģekil 4.15 - 4.16 incelendiğinde, 2 kodlu suĢun bulunduğu ortamın sıcaklığındaki her bir 

birim artıĢın, suĢun trehaloz düzeyinde 0,446 mg/g kuru madde arttıĢa, Log N 

düzeyinde ise, 0,192 log azalıĢa neden olduğu görülmüĢtür. Aynı durum 7 ve S122 

kodlu suĢlar için değerlendirildiğinde, sıcaklıktaki bir birimlik artıĢ 7 ve S122 kodlu 

suĢların trehaloz düzeylerinde sırası ile 0,390 ve 0,217 mg/g kuru madde artıĢa, Log N 

değerlerinde ise sırasıyla, 0,195 ve 0,208 log azalmaya neden olmuĢtur.  

 

Trehaloz düzeyi ile Log N düzeyleri arasındaki korelasyon her bir suĢ için 

incelendiğinde, sadece 2 ve 7 kodlu suĢlarda zayıf ama önemli bir korelasyon olduğu ve 

her iki suĢun sayısının azalmasının, hücresel trehaloz düzeyini artırdığı belirlenmiĢtir 
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(Çizelge 4.11). 2 kodlu suĢun trehaloz düzeyindeki değiĢimin % 18’nin ve 7 kodlu suĢta 

ise % 15’nin maya sayılarındaki düĢüĢle açıklanabileceği görülmüĢtür. 

 

Gomez vd. 2002 yaptığı çalıĢmada da bu çalıĢmaya benzer Ģekilde, hücre canlı kalma 

oranı ile hücresel trehaloz miktarı arasındaki iliĢkinin UFMG-A533 kodlu suĢ için 

önemli, UFMG-A1000 kodlu suĢ için önemsiz olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

 

 

ġekil 4. 15 SuĢların sıcaklık ve trehaloz düzeyleri arasındaki iliĢki 
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ġekil 4.16 Yüksek sıcaklık uygulanan suĢların sıcaklık ve Log N düzeyleri arasındaki 

iliĢki 
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4.3.2 Yüksek etanol uygulamaları sonrasında mayaların hücresel trehaloz 

miktarındaki değiĢim 

ġekil 4.17’de görülebileceği gibi, %12 etanol uygulamasının 7 kodlu suĢ haricinde 2, 47 

ve S122 kodlu suĢların hücresel trehaloz miktarı üzerine etkisi zamanla artmaktadır. 2, 

7, 47, S122  kodlu suĢların 0. ve 240. dakikalarda hücresel trehaloz miktarları sırasıyla 

13,59-30,18 mg/g hücresel kuru madde; 9,27-19,12 mg/g hücresel kuru madde; 22,28-

16,13 mg/g hücresel kuru madde ve 20,18-15,46 mg/g hücresel kuru madde olarak 

belirlenmiĢtir. % 2 etanol içeren ortamda, 120. dakikaya kadar tüm suĢların kontrol 

örnekleri ile benzer davranıĢlar sergilediği gözlemlenmiĢtir. 47 ve S122 kodlu suĢlar, 

120. dakikadan baĢlayarak hücresel trehaloz miktarlarını zamanla yükseltmiĢlerdir. 7 

kodlu suĢ ise uygulama süresi boyunca hemen hemen aynı hücresel trehaloz miktarına 

sahip olmuĢtur. Ġnaktivasyon verilerine bakıldığında, 7 kodlu suĢun maya sayısının 

süreye bağlı olarak çok fazla değiĢmediği görülmektedir (Çizelge 4.5). Aynı verilerden 

47 ve S122 kodlu suĢlar kontrol edildiğinde, 120. dakikada baĢlangıca göre yaklaĢık 1,5 

log azaldığı ve ortamda yaklaĢık 3-4 log mayanın kaldığı görülmekte olup, ortamda 

kalan suĢların zamanla hücresel trehaloz miktarlarını arttığı belirlenmiĢtir. 

 

 
ġekil 4.17 %12 etanol uygulaması ile suĢların zamana karĢı hücresel trehaloz miktarları 
 

Yüksek sıcaklık 55 °C uygulamasında da tespit edildiği gibi % 14 yüksek etanol 

uygulamasında da 0. anda suĢların trehaloz miktarlarında ciddi artıĢ olduğu 
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görülmektedir. 60. dakikada suĢların trehaloz miktarlarında azalma olmuĢ fakat zamanla 

trehaloz miktarlarının giderek arttığı belirlenmiĢtir. % 14 yüksek ethanol uygulamasında 

suĢların hücresel trehaloz miktarları 0. ve 120. dakikada 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlar 

için sırasıyla 22,11-27,41 mg/g hücresel kuru madde; 34,01-17,49 mg/g hücresel kuru 

madde; 36,05-25,94 mg/g hücresel kuru madde ve 35,30-11,11 mg/g hücresel kuru 

madde olarak belirlenmiĢtir (ġekil 4.18).  

 

 
ġekil 4.18 %14 etanol uygulaması ile suĢların zamana karĢı hücresel trehaloz miktarları 
 

Yapılan çalıĢmalar, stres ile karĢılaĢan organizmaların hücresel trehaloz miktarını 

artırdığını belirtseler de henüz tam olarak bu mekanizma açıklanamamaktadır. S. 

cerevisiae trehaloz metabolizması en ayrıntılı incelenen organizmalardan bir tanesi olup 

trehaloz, TPS1 tarafından kodlanan trehaloz-6-fosfat sentaz (TPS), TPS2 tarafından 

kodlanan trehaloz-6-fosfat fosfataz (TPP), ayrıca TSL1 ve TSL3 genleri tarafından 

kodlanan iki düzenleyici alt birimi içeren birçok enzim kompleksi ile sentezlenir. TSL1 

ve TSL3 genleri katalitik bir rol oynamamasına rağmen, TPS ve TPP ile önemli 

benzerlikleri bulunmaktadır. Trehaloz-6-fosfat (T6P), üridin-difosfosfo-glikoz (UDP-

glikoz) ve glikoz-6-fosfat substratlarından TPS ile sentezlenir ve trehaloz-6-fosfat, 

trehaloz ve inorganik fosfata ayrıĢır (Miranda vd. 2007).  
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Winkler vd. (1991) ise sıcaklık stresi karĢında, mayaların TPS enzimi için UDP glikoz 

ve glikoz-6-fosfat substratının fazla olduğu ortamda hücresel trehaloz miktarında ciddi 

bir artıĢın olduğunu bildirmektedirler. Liu vd. (2016) sıcaklık stresinin uzun sürdüğü 

(12-24 saat) durumlarda, trehaloz sentezinden sorumlu enzimlerin degrade olduğunu 

dolayısıyla aktivitelerinde düĢüĢ olduğunu, böylece hücresel trehaloz miktarının 

düĢtüğünü açıklamıĢlardır. Kullanılan Ģarap mayası suĢlarının stres karĢısında hücresel 

trehaloz miktarlarındaki artıĢın bu mekanizmalar ile gerçekleĢmiĢ olabileceği 

düĢünülmektedir. 

 

Gomez vd. (2002), FMG-A533 ve UFMG-A1000 kodlu Schizosaccharomyces pombe 

suĢlarının, % 10 etanol içeren ortamda 28 °C’ de 24 sa. inkübasyonu sonucunda suĢların 

hücresel trehaloz miktarlarını belirlemiĢtir. Ġnkübasyon sonucunda UFMG-A533 kodlu 

suĢun, kontrol ve stres uygulanmıĢ örneklerinin hücresel trehaloz miktarları sırasıyla 

24,5; 22,6 µmol glikoz/g yaĢ ağırlık; UFMG-A1000 kodlu suĢun kontrol ve stres 

uygulanmıĢ örneklerinin hücresel trehaloz miktarları sırasıyla 71,5; 14,4 µmol glikoz/g 

yaĢ ağırlık olarak belirlemiĢlerdir. UFMG-1000 kodlu suĢun hücresel trehaloz miktarı 

etanol stresi sonrası, kontrol örneklerine göre ciddi Ģekilde düĢmüĢtür. AraĢtırmacılar, 

bu duruma neden olarak 24 saatlik inkübasyonu göstermiĢ, mayaların durağan faza 

kadar hücresel trehaloz miktarılarını artırdıklarını ve durağan fazdaki suĢların besin 

sıkıntısına girmiĢ olabileceklerini, bu nedenle hücresel trehaloz miktarının ciddi Ģekilde 

düĢmesinin normal olduğunu belirtmiĢlerdir. Aynı Ģekilde Alexander vd. 1998 ve 

Ribeiro vd. 1999,  S. cerevisiae ile yaptıkları çalıĢmada etanol stresi sonrasında suĢların 

hücresel trehaloz miktarları ve canlı kalma oranları arasında bir etkileĢim 

belirleyemediklerini rapor etmiĢlerdir.  

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların %12 ve 14 etanol konsantrasyonuna karĢı farklı 

sürelerde, hücresel trehaloz miktarlarındaki değiĢimi üzerine olan etkisi kontrol 

örnekleri (30 °C) de dahil edilerek ANOVA testi ile incelenmiĢtir. ANOVA testi 

sonuçları Ek 2.8’de verilmiĢ olup, test sonuçlarına göre maya, konsantrasyon farkı ve 

uygulama süresinin ayrıca maya*stres, maya*süre, stres*süre ve maya*stres*süre 

interaksiyonunun hücresel trehaloz farkı üzerine etkisi önemli çıkmıĢtır (p≤0,001).  
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Her bir suĢ için, Log N, etanol konsantrasyonu ve sürenin, trehaloz düzeyi ile iliĢkisi 

Pearson korelasyonu ile incelenmiĢ ve r değerleri çizelge 4.12 de verilmiĢtir. 2, 7, 47 ve 

S122 kodlu suĢların her biri için etanol konsantrasyonu ile hücresel trehaloz miktarı ve 

Log N değerleri ile hücresel trehaloz düzeyi arasındaki iliĢkinin önemli olduğu 

belirlenmiĢtir (p<0,05). 2, 7 ve 47 kodlu suĢların her birinin hücresel trehaloz ve Log N 

düzeyleri arasında sıkı ve ters yönlü bir iliĢki belirlenirken, S122 kodlu suĢ için bu iliĢki 

yine ters yönlü fakat diğerlerine göre daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, 

suĢların bulunduğu ortamdaki etanol konsantrasyonu arttıkça hücresel trehaloz 

düzeyinin arttığı fakat bu iliĢkinin S122 kodlu suĢta diğerlerine göre daha zayıf olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

Çizelge 4.12 Farklı etanol konsantrasyonları karĢısında her bir ĢuĢun değiĢkenlerle 

iliĢkisi 

 

 

DeğiĢkenler 

SuĢ kodları ve korelasyon katsayıları 

2 7 47 S122 

Trehaloz Log N Trehaloz Log N Trehaloz Log N Trehaloz Log N 

Etanol  0,58* -0,89* 0,61* -0,89* 0,65* -0,90* 0,50* -0,89* 

Süre 0,49* -0,16 -0,12 -0,16 0,20 -0,18 0,18 -0,19 

Trehaloz 1 -0,62* 1 -0,65* 1 -0,74* 1 -0,37* 

*p<0,05 

 

ġekil 4.19’da her bir suĢun karĢılaĢtığı etanol konsantrasyonu ile hücresel trehaloz 

miktarı arasındaki iliĢki incelendiğinde, 2 kodlu suĢun bulunduğu ortamdaki etanol 

konsantrasyonundaki her bir birim artıĢın hücresel trehaloz miktarında 0,900 mg/g kuru 

madde artıĢa neden olduğu belirlenmiĢtir. 2 kodlu suĢ için etanol konsantrasyonu ile log 

N arasındaki iliĢkide ise, etanol konsantrasyonundaki bir birimlik artıĢ maya sayısında 

0,282 log azalıĢa neden olmuĢtur (ġekil 4.20). 7, 47 ve S122 kodlu suĢların ise 

bulunduğu ortamdaki etanol konsantrasyonundaki 1 birimlik artıĢın trehaloz düzeyinde 

sırasıyla 0,785; 1,108; 0,751 mg/g kuru madde artıĢa ve Log N düzeylerinde ise 

sırasıyla 0,287; 0,277; 0,286 log azalmaya neden olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre 

suĢlar içerisinde, etanol konsantrasyonundaki her bir birimlik artıĢ karĢısında hücresel 

trehaloz miktarını en çok artıran suĢun 47 kodlu suĢ olduğu belirlenmiĢtir. 
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ġekil 4.19 Yüksek etanol uygulanan suĢların sıcaklık ve trehaloz düzeyleri arasındaki 

iliĢki 
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ġekil 4.20 Yüksek etanol uygulanan suĢların sıcaklık ve Log N düzeyleri arasındaki 

iliĢki 
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2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların hücresel trehaloz miktarları ve Log N değerleri 

arasındaki korelasyon katsayılarından (Çizelge 4.12) hesaplanan R
2
 değerleri 

incelendiğinde, suĢların trehaloz düzeyindeki değiĢimin sırasıyla % 0,39; 0,42; 0,55 ve 

0,14’ünün maya sayısındaki düĢüĢle açıklanabildiği belirlenmiĢtir. Verilerden 

anlaĢılabileceği gibi, maya sayısı ile hücresel trehaloz miktarı arasındaki en yüksek 

iliĢki 47 kodlu suĢta gözlemlenirken S122 kodlu suĢta ise bu iliĢkinin diğerlerinden 

daha zayıf olduğu gözlemlenmiĢtir.  

 

4.3.3 Dondurup çözündürme iĢlemi sonrasında mayaların hücresel trehaloz 

miktarındaki değiĢim 

1 kere dondurup çözündürme iĢleminin tez kapsamında kullanılan suĢlar üzerine etkisi 

Ģekil 4.21’ de verilmiĢtir. 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların farklı sürelerde dondurma ve 

ardından çözündürme iĢlemi sonucunda, hücresel trehaloz miktarlarının 48 saat boyunca 

çok fazla değiĢmeği görülmektedir. Ġnaktivasyon çalıĢmalarında da 1 kere dondurup 

çözündürmenin ĢuĢların inaktivasyonu üzerine çok etkili olmadığı belirlenmiĢtir 

(Çizelge 4.5). 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların 0. ve 48. saatte hücresel trehaloz 

miktarları sırasıyla 2,40-5,90 mg/g hücresel kuru madde, 3,06-4,98 mg/g, 4,29-6,08 

mg/g ve 1,48-9,46 mg/g hücresel kuru maddedir. Dondurma süresi boyunca hücresel 

trehaloz miktarının 8. ve 18. saatte en yüksek seviyede olduğu, aslında genel olarak 48 

saat boyunca tüm suĢların hücresel trehaloz miktarının hem kontrol hem de stres 

uygulamalarına göre çok da yükselmediği tespit edilmiĢtir. 

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların farklı sürelerde dondurulup 1 kere çözündürülmesi 

sonucunda elde edilen hücresel trehaloz miktarları arasındaki farklılık ANOVA testi ile 

incelenmiĢtir (Ek 2.8). ANOVA testi sonuçlarına göre dondurup çözündürme stresinin 

hücresel trehaloz üzerine etkisinde maya farkının önemli olmadığı (p>0,05), dondurma 

süresinin ve maya*süre interaksiyonunun ise önemli olduğu (p<0,05) belirlenmiĢtir. 

Dondurup çözündürme stresi karĢısında suĢların maya sayıları ile hücresel trehaloz 

miktarlarındaki iliĢki korelasyon analizi ile incelendiğinde iliĢki önemli bulunmamıĢtır 

(p<0,05). Benzer bir çalıĢma örneği olarak Lewis vd. (1997) de dondurup çözündürme 
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stresi ile hücresel trehaloz arasındaki iliĢkiyi korelasyon analizi ile incelemiĢ ve bu 

değiĢkenler arasında önemli bir iliĢki belirleyememiĢtir.  

 

 
ġekil 4.21 Farklı sürelerde dondurma ve 1 kez çözündürme iĢlemi karĢısında suĢların 

trehaloz miktarları 

 

4.4 Fermantasyon Denemeleri 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların YPG besiyerinde, 30 °C, 250 devir/dak. inkübasyon 

koĢullarında 4 saat geliĢtirilmelerinin ardından, süspansiyondan belli miktar sentetik 

besiyeri ortamına alınmıĢ, fermantasyon baĢlıkları ile oksijensiz ortam oluĢturularak, 

ĢuĢların süreye bağlı glikoz ve fruktoz kullanımları ve etanol üretimleri incelenmiĢtir. 

Hafif stres uygulaması olarak bilinen ön koĢullandırma uygulamalarının suĢların 

fermantasyon yeteneklerinde fark yaratıp yaratmayacağının anlaĢılması için YPG 

besiyerinde logaritmik fazın ortasına kadar geliĢtirilen suĢlar, Materyal Yöntem 

bölümünde anlatıldığı gibi ayrı ayrı ön sıcaklık (45 °C 1 saat), ön etanol (%14 etanol 0 

dak.) uygulamalarına tabi tutulmuĢ ve hızlıca sentetik besiyeri ortamına inoküle 

edilmiĢlerdir.   

 

Her bir suĢ için, farklı ön iĢlemlere uğratılmıĢ ve ön koĢullandırma uygulanmayan 

“kontrol” örneklerinin fermantasyonun farklı dönemlerindeki glikoz, fruktoz tüketimleri 
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ve etanol üretim düzeyleri belirlenmiĢtir. Bu amaçla, fermantasyon süreci, etanolün 

ortaya çıkmaya baĢladığı (0-19. saat), fermantasyon sürecinin ortası (0-24. saat) ve 

fermantasyonun sona erdirildiği (0-48. saat) 3 ayrı döneme ayrılarak incelenmiĢtir. 

Fermantasyonun 19, 24 ve 48. saatlerinde ortamdaki glikoz, fruktoz ve etanol 

düzeylerinin baĢlangıçtaki düzeyleri ile olan mutlak farkları belirlenmiĢ ve suĢlar 

tarafından kullanılan glikoz, früktoz ve ürettilen etanol düzeyleri, sözü edilen 3 ayrı 

dönem için çizelge 4.13’de verilmiĢtir.   

 

Her bir suĢa uygulanan farklı ön koĢullandırma iĢlemlerinin fermantasyon yetenekleri 

üzerine etkisi öncelikle,  suĢ bazında ön koĢullandırma uygulanmayan “kontrol” 

örnekleri ile karĢılaĢtırılarak değerlendirilmiĢtir. 

 

2 kodlu suşun fermantasyon yeteneği;   

2 kodlu suĢun kontrol ve farklı ön koĢullandırma örneklerinin süreye bağlı maya sayıları 

Ģekil 4.22’de verilmiĢtir. Sentetik fermantasyon ortamına eklenen ve ön sıcaklık 

iĢlemine maruz bırakılmıĢ 2 kodlu suĢların kontrol örneğine göre 0,9 log daha az sayıda 

fermantasyona baĢladığı, ilk 24 saat boyunca maya sayısını arttırdığı, 24. saatte maya 

sayısının kontrol örneği ile hemen hemen aynı olduğu Ģekil 4.22’de görülmektedir. Ön 

etanol uygulanmıĢ örneklerin maya sayısının, fermantasyon boyunca kontrol örnekleri 

ile hemen hemen aynı olduğu, tüm örneklerin maya sayılarının 19. saatten sonra 

değiĢmediği yani suĢların bu sürelerde durağan fazda olduğu ve bu fazda maya 

sayılarının yaklaĢık 8 log kob/mL olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 4.13 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlarla farklı ön iĢlemler sonrası gerçekleĢtirilen 

fermantasyonun farklı dönemlerinde glikoz, fruktoz ve etanol 

deriĢimlerinin baĢlangıca göre değiĢimi 

 

SuĢ 

Kodu 
ĠĢlem 

Süre 

Farkı 

(saat) 

Glikoz 

(g/L) 

Fruktoz 

(g/L) 

Etanol 

(g/L) 

2 

Kontrol 

0-19 39,01±6,36 18,79±7,09 21,65±1,45 

0-24 57,23±4,34 28,48±7,46 30,65±8,49 

0-48 95,08±5,93 75,38±13,40 66,93±9,93 

Ön 

sıcaklık 

0-19 10,68±4,42 2,30±2,30 7,68±7,68 

0-24 33,33±29,45 14,53±12,27 18,63±18,63 

0-48 89,50±16,26 60,18±8,10 58,70±0,01 

Ön etanol 

0-19 60,50±16,05 27,53±1,52 24,05±10,18 

0-24 76,63±14,04 34,10±1,56 34,72±2,14 

0-48 127,35±7,00 73,93±1,38 76,50±1,27 

7 

Kontrol 

0-19 22,28±2,30 14,15±1,98 5,33±5,33 

0-24 41,00±15,63 20,40±2,19 20,20±15,13 

0-48 99,75±0,95 83,15±15,27 92,43±23,43 

Ön 

sıcaklık 

0-19 31,23±1,03 24,35±5,73 9,75±2,76 

0-24 47,35±2,62 32,40±6,65 26,63±8,03 

0-48 103,18±7,81 98,15±2,83
 

71,78±9,93 

Ön etanol 

0-19 32,60±1,34 19,53±0,11 18,05±3,82 

0-24 39,40±11,03 24,53±9,58 26,93±5,34 

0-48 77,53±9,86 66,73±6,33 70,45±19,45 

 

47 

Kontrol 

0-19 43,70±2,48 17,08±1,10 11,65±11,65 

0-24 38,04±18,23 29,98±6,19 34,95±5,02 

0-48 102,18±6,98 83,10±18,74 76,55±3,96 

Ön 

sıcaklık 

0-19 20,85±16,12 11,14±9,03 11,67±69,60 

0-24 38,04±12,89 19,56±11,83 22,35±12,23 

0-48 91,36±5,96 84,24±2,05 75,89±3,80 

Ön etanol 

0-19 60,93±1,31 18,58±13,47 21,53±21,53 

0-24 75,45±2,26 39,33±1,66 47,48±1,52 

0-48 110,88±5,27 87,68±6,97 87,30±3,68 
*Her bir bağımlı değiĢken (glikoz, fruktoz ve etanol) kendi içerisinde değerlendirilerek harflendirmeler 

yapılmıĢtır. 
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Çizelge 4.13 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlarla farklı ön iĢlemler sonrası gerçekleĢtirilen 

fermantasyonun farklı dönemlerinde glikoz, fruktoz ve etanol 

deriĢimlerinin baĢlangıca göre değiĢimi (devam) 

 

 

SuĢ 

Kodu 
ĠĢlem 

Süre 

Farkı 

(saat) 

Glikoz 

(g/L) 

Fruktoz 

(g/L) 

Etanol 

(g/L) 

S122 

Kontrol 0-19 32,13±0,74 19,30±0,85 20,80±0,42 

 
0-24 45,58±0,32 28,98±0,74 33,38±1,80 

 
0-48 90,05±1,95 90,45±1,98 80,25±4,45 

Ön 

sıcaklık 

0-19 4,92±2,58 1,15±0,85 6,15±2,76 

0-24 22,48±8,38 14,08±6,12 13,85±5,80 

 
0-48 80,58±6,89 77,73±6,26 71,33±1,31 

Ön etanol 0-19 48,35±16,48 23,50±6,51 34,23±8,87 

  
0-24 67,33±13,75 38,60±2,69 40,85±7,50 

  
0-48 105,85±12,37 87,93±6,61 85,30±0,85 

 

2 kodlu suĢun kontrol, ön sıcaklık ve ön etanol uygulanan örnekleri tarafından 

kullanılan glikoz, fruktoz ve üretilen etanol miktarlarının süreye göre değiĢimi 

incelendiğinde,  etanol üretiminin 19. saatten itibaren baĢladığı belirlenmiĢtir (ġekil 

4.23). Sadece etanol ön koĢullandırması yapılmıĢ örneklerde ise 0. saatte ortamda etanol 

tespit edilmiĢtir. 0. saatte tespit edilen etanol, ön koĢullandırma aĢamasından besiyerine 

eklenen etanoldür. Kontrol örneklerinin 43 ve 48. saatlerde üretilen etanol miktarı 

hemen hemen aynı iken glikoz ve fruktozun aynı sürelerde ortamda azalmaya devam 

ettiği belirlenmiĢtir. Ön sıcaklık uygulanan örneklerde ise 43 ve 48. saatlerde tespit 

edilen bu eğilimin glikoz, fruktoz ve etanol için de geçerli olduğu saptanmıĢtır.   

 

2 kodlu suĢun kontrol örneklerinin çizelge 4.13’deki verileri incelendiğinde, 19 saat 

sonunda, kontrol örneklerinin baĢlangıca göre kullandıkları glikoz, fruktoz ve ürettikleri 

etanol düzeyleri sırasıyla 39,01±6,36 g/L, 18,79±7,09 g/L, 21,65±1,45 g/L olarak 

belirlenmiĢtir. 48 saat sonunda glikoz ve fruktoz miktarı ciddi Ģekilde azalmıĢ, süre 

sonunda 95,075±5,93 g/L glikoz, 73,38±13,40 g/L fruktoz kullandığı ve 66,93±7,03 g/L 

etanol ürettiği belirlenmiĢtir.  
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ġekil 4.22 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların farklı uygulamalar sonrası fermantasyon 

ortamında süreye karĢı maya sayıları 
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ġekil 4.23’den 2 kodlu suĢun glikoz, fruktoz kullanımı ve etanol üretimi üzerine ön 

sıcaklık uygulamasının etkisi incelendiğinde, 19. saate kadar glikozun çok az 

kullanıldığı, fruktozun baĢlangıca göre hemen hemen aynı kaldığı ve etanolün de çok az 

olmakla birlikte ortaya çıkmaya baĢladığı görülmektedir. Ayrıca, 19. saatten sonra 

glikoz, fruktoz kullanımının ve etanol üretiminin hızlandığı belirlenmiĢtir. Ön sıcaklık 

koĢullandırması uygulanmıĢ 2 kodlu suĢun 19. saat sonunda kullandığı glikoz ve fruktoz 

miktarları sırasıyla 10,68±4,42 ve 2,30±2,30, ürettiği etanol miktarları; 7,68±7,68 g/L 

olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 4.13). 19-43 saat arasında süreye karĢı substrat 

konsantrasyon değiĢimi eğrilerinin eğimlerinin arttığı bu nedenle fermantasyon hızının 

arttığı düĢünülen ön sıcaklık uygulanmıĢ 2 kodlu suĢun 48 saat sonunda kullandığı 

glikoz, fruktoz ve ürettiği etanol düzeyleri sırasıyla 89,50±16,26; 60,18±8,10; 

58,70±0,01 g/L olarak hesaplanmıĢtır (Çizelge 4.13). Ayrıca kontrol örneğinden farklı 

olarak, ön sıcaklık koĢullandırması uygulanmıĢ 2 kodlu suĢun 43 ve 48 saatleri arasında 

glikoz, fruktoz ve etanol konsantrasyonlarının değiĢmediği, bu nedenle fermantasyonun 

tamamlandığı düĢünülmektedir (ġekil 4.23). 48 saat sonunda glikoz, früktoz kullanımı 

ve etanol üretimi kontrol örnekleri ile kıyaslandığında ön sıcaklık iĢlemi uygulanmıĢ 2 

kodlu suĢun konsantrasyonlarının daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Bu duruma neden 

olarak 2 kodlu suĢun ön sıcaklık iĢlemi sırasında inaktivasyonun fazla olması, Ģekil 

4.22’ de görüldüğü gibi kontrol örneğine göre 0,9 log daha düĢük sayıda suĢun 

fermantasyon ortamında bulunması olabilir. Her ne kadar 19-43. saatler arasında 

fermantasyon hızı artmıĢ olsa da takip edilen 48 saat sonunda üretilen etanol miktarı 

kontrol örneklerine göre daha düĢük belirlenmiĢtir.  

 

Ön etanol uygulamasının ardından sentetik besiyerinde geliĢime bırakılan 2 kodlu suĢun 

fermantasyonu incelendiğinde, glikoz kullanımına ön sıcaklık uygulamasına göre daha 

erken baĢladığı, fermantasyonun 19. saatinden baĢlayarak tüm örnek alınan saatlerde 

üretilen etanol miktarının kontrol örneklerine göre fazla olduğu görülmektedir (ġekil 

4.23). 19. saat sonundaki ve 0. saatteki konsantrasyonların farkından hesaplanan glikoz, 

früktoz kullanım ve etanol üretim düzeyleri sırasıyla 60,50±16,09 g/L, 27,53±1,52 g/L, 

24,05±10,18 g/L olarak belirlenmiĢtir. Ön etanol uygulamasına tabi tutulan 2 kodlu 

suĢun, 48 saat sonundaki baĢlangıca göre kullandığı glikoz, fruktoz ve ürettiği etanol 

miktarları sırasıyla 127,35±7,00 g/L, 73,93±1,38 g/L ve 76,50±1,27 g/L olarak tespit 
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edilmiĢtir. Böylece ön etanol uygulamasına tabi tutulan örneklerin kontrol örneklerine 

kıyasla daha fazla Ģeker kullandığı fakat üretilen etanolün de kontrol örnekleri ile hemen 

hemen aynı olduğu belirlenmiĢtir.  

 

 

 

ġekil 4.23 2 kodlu suĢun kontrol, ön sıcaklık, ön etanol uygulaması sonrası 

fermantasyon ortamındaki süreye karĢı substrat ve etanol miktarları 
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7 kodlu suşun fermantasyon yeteneği;  

 

7 kodlu suĢun kontrol örneklerinin ve ön sıcaklık uygulanan örneklerinin sentetik 

besiyeri ortamına yaklaĢık aynı sayıda, 5 log kob/mL inoküle edildiği ve kontrol ve ön 

koĢullandırma uygulanmıĢ örneklerin 19. saatte durağan fazda oldukları Ģekil 4.22’ de 

verilmiĢtir. 7 kodlu Ģusun kontrol örneklerinin diğer 7 kodlu örneklere göre durağan 

faza daha geç ulaĢtığı (24. saatte) belirlenmiĢtir. 2 kodlu suĢ da olduğu gibi 7 kodlu 

suĢun tüm gruplarının durağan fazda maya sayıları yaklaĢık 8 log kob/ mL olarak tespit 

edilmiĢtir. ġekil 4.24 den 7 kodlu suĢun kontrol örneklerinin glikoz, fruktoz ve etanol 

değiĢimi incelendiğinde ilk 27 saat boyunca glikoz, fruktoz kullanım hızının düĢük 

olduğu, 27- 43. saat aralığında kullanım hızının diğer 7 kodlu örneklere göre daha fazla 

olduğu, Ģekil üzerinde süreye karĢı glikoz ve fruktoz konsantrasyonu eğrilerinin 

eğimlerinden anlaĢılmaktadır. 7 kodlu suĢun kontrol örneklerinin 19. saate kadar 

kullandığı glikoz, fruktoz ve ürettiği etanol miktarı 22,28±2,30 g/L, 14,15±1,98 g/L, 

5,33±5,33 g/L olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 4.13). Kontrol örneklerinin 48 saat sonunda 

kullanıldığı glikoz, fruktoz ve ürettiği etanol miktarları 99,75±0,95 g/L, 77,750±7,100 

g/L, 83,15±15,27 g/L olarak tespit edilmiĢtir. Kontrol örneklerinin 43 ve 48. saatlerinde 

glikoz ve fruktoz konsantrasyonunun değiĢmediği fakat aynı sürede etanol 

konsantrasyonun artmaya devam ettiği belirlenmiĢtir. 

 

Ön sıcaklık iĢlemi uygulanmıĢ 7 kodlu suĢun, kontrol örneklerine kıyasla ilk 27 saat 

daha fazla substrat kullandığı fakat kontrol örnekleri ile aynı miktarda etanol ürettiği 

belirlenmiĢtir (ġekil 4.24). 19. saatteki tükettiği glikoz, fruktoz ve ürettiği etanol 

miktarları, sırasıyla 31,23±1,03 g/L, 24,35±5,73 g/L, 9,75±2,76 g/L olarak 

hesaplanmıĢtır (Çizelge 4.13). 7 kodlu suĢun kontrol ve sıcaklık ön koĢullandırması 

örneklerinde 19. saat sonundaki glikoz, fruktoz kullanımı ve etanol üretiminin benzer 

olduğunu görülmektedir. 7 kodlu suĢun sıcaklık ön koĢullandırması uygulanan 

örneklerinin 48. saat sonunda kullandığı glikoz, fruktoz ve ürettiği etanol miktarları 

sırasıyla 103,175±5,525 g/L, 98,15±2 g/L, 71,775±7,025 g/L olarak belirlenmiĢtir. 

Sentetik ortamda fermantasyona bırakılan ön sıcaklık uygulanmıĢ 7 kodlu suĢun 48 saat 

boyunca kontrol örneklerine göre daha fazla glikoz ve fruktoz kullandığı fakat daha az 

etanol ürettiği tespit edilmiĢtir. 
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ġekil 4.24 7 kodlu suĢun kontrol, ön sıcaklık, ön etanol uygulaması sonrası 

fermantasyon ortamında süreye karĢı substrat ve etanol miktarları 
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Ön etanol uygulamasının ardından fermantasyon ortamına bırakılan 7 kodlu suĢun 

bulunduğu ortamda çok az etanol bulunduğu Ģekil 4.24’den görülmektedir. 2 kodlu 

suĢta da belirtildiği gibi bu tespit edilen etanol ön koĢullandırma uygulamasından gelen 

etanoldür. Ön etanol uygulanan örneklerin 19 saat sonunda tükettikleri glikoz, fruktoz 

ve ürettikleri etanol miktarları sırasıyla 32,60±1,34 g/L; 19,53±2,83 g/L ve 18,05±3,82 

g/L olarak belirlenmiĢtir. Her ne kadar fermantasyonun baĢlangıcında ortamdaki Ģeker 

miktarı diğer örneklerden düĢük olsa da 19 saat içerisindeki davranıĢı ön sıcaklık iĢlemi 

ile benzerlik göstermekte fakat üretilen etanol miktarının daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir. 48 saat fermantasyon sonunda ise kullanılan glikoz miktarı 77,53±9,86 

g/L,  fruktoz miktarı 66,73±6,33 g/L, üretilen etanol miktarı ise 70,45±19,45 g/L olarak 

hesaplanmıĢtır.  

 

47 kodlu suşun fermantasyon yeteneği;   

47 kodlu suĢun farklı ön iĢlemler sonrası sentetik besiyeri ortamında geliĢmeye 

bırakılması ile süreye karĢı belirlenen maya sayıları Ģekil 4.22’de verilmiĢtir. Kontrol ve 

ön etanol uygulaması sonrası suĢların baĢlangıç sayıları yaklaĢık 6 log kob/mL olarak 

hemen hemen benzer iken, ön sıcaklık uygulaması sonrasında 47 kodlu suĢun maya 

sayısı yaklaĢık 2 log daha az belirlenmiĢtir. Ön sıcaklık uygulanan 47 kodlu suĢun diğer 

örneklere kıyasla daha geç durağan faza geçtiği ve 24. saatten sonra maya sayısının 

değiĢmediği Ģekil 4.22’de görülmektedir. 

 

47 kodlu suĢun kontrol örneklerinin glikoz, fruktoz kullanımları ve etanol üretim 

miktarları Ģekil 4.25’de verilmiĢtir. Kontrol örneklerinin 19. saatteki glikoz, fruktoz 

kullanımı ve etanol üretim miktarı sırasıyla 43,70±2,48 g/L, 17,08±1,10 g/L, 

11,65±11,65 g/L olarak belirlenmiĢtir. 47 kodlu suĢun kontrol örneklerinin 19 saatten 

sonra glikoz, fruktoz kullanımının ve etanol üretiminin arttığı gözlemlenmiĢtir. 48 saat 

sonunda kontrol örneklerinin 102,18±6,98 g/L glikoz, 83,10±18,74 g/L fruktoz 

kullandıkları ve 76,55±3,96 g/L etanol ürettikleri tespit edilmiĢtir. 

 

ġekil 4.25’den ön sıcaklık uygulanan 47 kodlu suĢun substrat değiĢimi ve etanol üretimi 

incelendiğinde, ilk 19 saat içerisinde 20,85±16,12 g/L glikoz, 11,14±9,03 g/L fruktoz 
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kullandığı ve 11,67±6,90 g/L etanol ürettiği belirlenmiĢtir. Kontrol örneklerine kıyasla, 

ilk 19 saat içerisinde ön sıcaklık iĢlemi sonrası 47 kodlu suĢun daha az glikoz ve fruktoz 

harcadığı fakat hemen hemen aynı miktarda etanol ürettiği görülmektedir. 48 saat 

sonunda ise kullanılan glikoz, fruktoz ve üretilen etanol miktarları sırasıyla 91,39±5,96 

g/L, 84,24±2,05 g/L ve 75,89±3,80 g/L olarak belirlenmiĢtir. Kontrol ile kıyaslanınca 

ön sıcaklık uygulaması uygulanmıĢ örneklerin 48 saat boyunca glikoz, fruktoz kullanımı 

ve etanol üretiminin aynı olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Albertin vd. (2011) 3 ayrı fermantasyon ürününden sorumlu suĢun (Ģarap, kahve, 

hamur) fermantasyon sürecini inceledikleri çalıĢmalarında, maksimum fermantasyon 

hızının,  hücre baĢına substratın spesifik akıĢından ziyade popülasyon büyüklüğüne 

bağlı olduğu sonucuna varmıĢlardır. Yapılan tez çalıĢmasında, 47 kodlu suĢun ön 

sıcaklık koĢullandırması yapılan örnekleri için kullanılan glikoz, fruktoz ve üretilen 

etanol miktarları değerlendirildiğinde, Albertin vd. (2013)’ün belirttiği ifadenin 

fermantasyonun ilk 19 saati için geçerli olduğu, ön sıcaklık koĢullandırması yapılmıĢ 

örneklerin substrat tüketimlerinin ve etanol üretimlerinin kontrol örneklerine göre az 

olduğu, fakat 48 saat gözlemlenen fermantasyonda 2 log daha fazla suĢ sayısı ile 

fermantasyona baĢlayan kontrol örnekleri ile ön sıcaklık koĢullandırması yapılan 

örnekler arasında farkın kapandığı belirlenmiĢtir.   

 

Etanol ön koĢullandırması uygulanan 47 kodlu suĢun ilk 19 saatte substrat ve ürün 

değiĢimine bakıldığında 60,93±1,31 g/L glikoz, 18,58±13,47 g/L fruktoz tüketildiği ve 

21,53±21,53 etanol üretildiği belirlenmiĢtir. Kontrol grubunun 19. saat verileri ile 

kıyaslandığında fruktoz kullanımının aynı olduğu, glikozun daha hızlı kullanıldığı ve 

daha fazla etanol ürettiği çizelge 4.13’de görülmektedir. 47 kodlu suĢun ön etanol 

uygulaması sonrasında 48 saat fermantasyon besiyerinde kalması ile ortamdan 110,88 

g/L glikoz, 87,68±6,97 g/L fruktoz kullandığı ve 87,30±3,68 g/L etanol ürettiği 

belirlenmiĢtir 
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ġekil 4.25 47 kodlu suĢun kontrol, ön sıcaklık, ön etanol uygulaması sonrası 

fermantasyon ortamında süreye karĢı substrat ve etanol miktarları 
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S122 kodlu suşun fermantasyon yeteneği;  

 

S122 kodlu suĢun kontrol ve sıcaklık ön koĢullandırması ve etanol ön koĢullandırması 

yapılan örneklerinin, fermantasyon ortamında süreye göre maya sayısındaki değiĢim, 

Ģekil 4.22’de verilmiĢtir. Ön koĢullandırma uygulanan örneklerin, kontrol ve ön etanol 

uygulamasına bırakılan örneklerden yaklaĢık 1 log daha düĢük düzeyde fermantasyona 

baĢladığı ve 47 kodlu suĢ haricinde diğer tüm suĢların kontrol ve ön iĢlem uygulanan 

örneklerinde olduğu gibi 19 saatte durağan fazda olduğu belirlenmiĢtir.  

 

S122 kodlu referans suĢun oksijensiz ortamda sentetik besiyerinde fermentasyonu 

incelendiğinde, kontrol örneklerinin, 19. saatte glikoz ve fruktoz tüketimlerinin sırasıyla 

32,13±0,74 g/L, 19,30±0,85 g/L olduğu ve etanol üretimlerinin ise, 20,80±0,42 g/L 

olduğu belirlenmiĢtir. 48 saat boyunca gözlemlenen fermantasyonun sonunda kontrol 

örneklerinin 90,05±1,95 g/L glikoz ve 90,45±1,98 g/L fruktoz tükettiği ve 80,25±4,45 

g/L etanol ürettiği Ģekil 4.26’da görülmektedir. 

 

ġekil 4.26’de gözlemlendiği gibi, ön sıcaklık uygulaması sonrası fermantasyon ortamına 

bırakılan S122 kodlu suĢun ilk 19 saat boyunca glikoz, fruktoz kullanımının çok fazla 

olmadığı, etanol üretiminin de kontrol örneklerine göre daha geç baĢladığı 

görülmektedir. Bunun nedeni Ģekil 4.22’de görüldüğü gibi ön sıcaklık uygulaması 

sonrası fermantasyon ortamına alınan suĢun,  kontrol öreneklerine göre 1 log daha az 

sayıda olmasıdır. Ön sıcaklık koĢullandırmasına uğramıĢ S122 kodlu suĢun 

fermantasyonun baĢlangıcından 19 saat sonra glikoz, fruktoz ve etanol deriĢimindeki 

değiĢim sırasıyla 4,92±2,92 g/L, 1,15±0,85 g/L ve 6,15±2,76 g/L olarak belirlenmiĢtir. 

ġekil 4.26’dan kontrol örneklerinin 19-43. saatler arası süreye karĢı glikoz ve fruktoz 

miktarının eğrisinin eğimi ile ön koĢullandırma uygulanmıĢ örneklerin eğimi kontrol 

edildiğinde glikoz, fruktoz kullanım hızının bu saatler aralığında aynı olduğu 

görülmektedir. Çizelge 4.13’den ön sıcaklık uygulanan örneklerin 48 saat sonundaki 

tükettikleri glikoz, fruktoz ve etanol miktarlarının sırasıyla 80,58±6,89, 77,73±6,26 ve 

71,33±1,31 g/L olduğu belirlenmiĢtir. Buna göre, her ne kadar kullanılan substrat ve 

üretilen etanol miktarları aynı olmasa da genel davranıĢın aynı olduğu belirlenmiĢtir. 
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ġekil 4.26 S122 kodlu suĢun kontrol, ön sıcaklık, ön etanol uygulaması sonrası 

fermantasyon ortamında süreye karĢı substrat ve etanol miktarları 
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fruktozun glikozdan önce kullanılmaya baĢlandığı, fakat zamanla glikozun daha hızlı 

tüketilmeye baĢlandığı, 0. saatte ortamda 8,20 g/L etanolün tespit edildiği 

görülmektedir. 0. saatteki etanol, ön koĢullandırma sırasında ortama eklenen etanolden 

gelmektedir ve diğer uygulamaların Ģekillerinde verilmemesinin nedeni cihaz tarafından 

tespit edilememiĢ olmasıdır. Ġlk 19 saat kullanılan substrat ve üretilen etanol miktarı; 

48,35±16,48 g/L glikoz, 23,50±6,51 g/L fruktoz ve 34,23±8,87 g/L etanol olarak tespit 

edilmiĢtir. 48 saat boyunca gözlemlenen fermantasyonun sonucunda ön etanol iĢlemine 

tabi tutulan S122 kodlu suĢun 105,85±12,37 g/L glikoz, 87,93±4,61 g/L fruktoz 

kullandığı ve 85,80±0,85 g/L etanol ürettiği belirlenmiĢtir. Kontrol örnekleri ile 

kıyaslanınca daha fazla glikoz, daha az fruktoz kullandığı ve etanol üretiminin daha az 

olduğu belirlenmiĢtir.  

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların farklı ön iĢlemler sonrasında,  fermantasyonun 3 farklı 

zaman aralığında (0-19, 0-24 ve 0-48 sa) kullandıkları glikoz, fruktoz ve ürettikleri 

etanol miktarı üzerine suĢ, süre farkı ve ön koĢullandırma iĢlemlerinin etkisi ANOVA 

testi ile incelenmiĢ, test sonuçları Ek 2.10’ da verilmiĢtir. SuĢ farkının sadece glikoz 

kullanımı üzerine etkili olduğu, beklenildiği gibi süre farkının tüm bağımlı değiĢkenler 

üzerine etkili olduğu, uygulama farkının tüm bağımlı değiĢkenler üzerine etkili olduğu, 

uygulama* suĢ farkı interaksiyonunun glikoz ve fruktoz değiĢimi üzerine etkili olduğu 

belirlenmiĢtir (p<0,05). Uygulama* suĢ farkı interaksiyonunun glikoz ve fruktoz 

kullanımı üzerine önemli etkisinin hangi suĢ ve uygulamadan kaynaklandığının 

anlaĢılması amacıyla farklılık Tukey testi ile incelenmiĢ, benzer iliĢkide olanlar aynı 

harflerle çizelge 4.14’de belirtilmiĢtir. Etanol üretimi üzerine faktörlerin interaksiyonları 

önemsiz belirlendiği için, etanol üretimi üzerine sadece uygulama farklılığın etkisi 

çizelge 4.14’da verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.14 incelendiğinde, 2, 47 ve S122 kodlu suĢların ön etanol uygulaması 

sonrasında kullandıkları glikoz düzeyinin arttığı ve bu artıĢın önemli olduğu (p<0,05) 

görülmektedir. Ayrıca suĢların glikoz kullanımları arasındaki farklılık, her bir uygulama 

için değerlendirildiğinde, kontrol örneklerinde suĢlar arasında fark olmadığı fakat ön 

uygulamalar sonrasında suĢların glikoz kullanımları arasında farklılıklar olduğu tespit 

edilmiĢtir. Ön sıcaklık uygulamaları içerisinde 7 kodlu suĢun en fazla glikoz kullandığı 
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ve bu farkın en az glikoz kullanan S122 kodlu suĢtan önemli düzeyde farklı olduğu, ön 

etanol uygulaması sonrasında ise en fazla glikoz kullanan 2 kodlu suĢ ile en az glikoz 

kullanan 7 kodlu suĢ arasında farklılık olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). 

 

Çizelge 4.14 Faktörlerin glikoz, fruktoz ve etanol düzeyindeki değiĢimler üzerine olan 

etkisi 

 

Uygulama SuĢ kodu Glikoz Fruktoz Ethanol 

Kontrol 

2 63,768
abcde*

 40,878
ab

 

41,229
a
 

7 54,342
cdef

 39,233
ab

 

47 69,375
abcd

 43,843
ab

 

122 55,917
cdef

 46,242
ab

 

Ön sıcaklık 

2 44,500
ef

 25,667
b
 

32,865
a
 

7 60,583
cde

 51,633
a
 

47 50,083
def

 38,313
ab

 

122 35,992
f
 30,983

b
 

Ön etanol 

2 88,158
a
 45,183

ab
 

47,280
b
 

7 49,842
def

 36,925
ab

 

47 82,417
ab

 48,525
a
 

122 73,842
abc

 50,008
a
 

*Harflendirmeler, her bir bağımlı değiĢkenin kendi içerisindeki benzerlikleri veya farklılıkları temsil 

etmektedir. Tukey testinde, glikoz ve etanol düzeylerindeki değiĢimleri üzerine etkisi önemli belirlenen 

suĢ* uygulama farkı interaksiyonu ve etanol düzeyi üzerine interaksiyonun etkisi önemsiz belirlendiği 

için, etkisi önemli belirlenen uygulama farkının etkisi verilmiĢtir. 

 

SuĢların farklı uygulamalar sonrasında fruktoz kullanımları arasındaki farklılık 

incelendiğinde, 7 kodlu suĢun ön sıcaklık uygulamasında, 47 ve S122 kodlu suĢların ön 

etanol uygulamasında fruktoz kullanımlarının diğer suĢ*uygulama interaksiyonlarından 

önemli düzeyde yüksek olduğu (p<0.05) ve kendi aralarında ise önemli farklılık 

olmadığı gözlenmiĢtir (p>0.05). Ayrıca, 2 ve S122 kodlu suĢların ön sıcaklık 

uygulamasında diğer suĢ*uygulamalardan önemli düzeyde daha az früktoz kullandıkları 

belirlenmiĢtir. 
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Fermantasyon sonuçlarından anlaĢılmıĢtır ki, kullanılan Ģarap mayası suĢlarının 

kullandıkları glikoz veya fruktoz miktarlarındaki artıĢ veya değiĢim, üretilen etanol 

miktarında da aynı oranda bir artıĢa veya değiĢime neden olmamaktadır. Bu her bir suĢ 

için ayrı ayrı incelenmesi gereken bir durumdur.  Benzer olarak, Mannazzu vd. (2008), 

bir adet BY4743 kodlu laboratuvar suĢu ile M25 ve L2056 kodlu 3 adet S. cerevisiae 

suĢunun fermantasyon davranıĢını incelemiĢlerdir. Bu amaçla kullanılan üzüm Ģırasına 

benzer Ģeker ve nitrojen içeriği olan, pH sı 4,4 olan SJ besiyerini kullanarak 20 °C 

inkübasyon koĢullarında, gerçekleĢtirdikleri fermantasyonun sonunda, Ģekeri en fazla 

kullanan suĢ sıralamasının M25, L2056 ve BY4743 Ģeklinde olduğunu, en fazla etanol 

üretim sırasının ise L2056, M25 ve BY4743 Ģeklinde olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca, 

20 gün boyunca canlı kalan maya sayısının en az olmasına rağmen Ģeker kullanabilme 

yeteneğini koruyan ve en çok etanol üreten M25’in durumundaki tutarsızlık için bu 

durumun fermantasyon sonu için çok da yabancı bir durum olmadığını, hücrelerin canlı 

ama kültüre edilemez özellikte olmalarından kaynaklandığını (Divol ve Lonvaudfurel, 

2009) bildirmiĢlerdir. Her ne kadar fermantasyon hızı hem toplam hücre kütlesi hem de 

her bir hücrenin Ģeker kullanım hızına bağlı olsa da, M25’in her bir canlı hücresinin 

yüksek fermantasyon hızı yeteneğinde olduğunu da eklemiĢlerdir. 

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların, farklı uygulamalar sırasında kullandıkları glikoz ve 

fruktoz miktarlarındaki farklılığın anlaĢılabilmesi için her bir substratın baĢlangıca göre 

% değiĢim miktarı farklı sürelerde hesaplanmıĢtır. Ortamda kalan % glikoz ve fruktoz 

miktarları ile süre arasındaki iliĢki Pearson korelasyonu ile incelenmiĢ, Ģekil 4.27’de 

verilmiĢtir. 

 

Beklenildiği gibi ortamda kalan glikoz ve fruktoz yüzdelerindeki değiĢim ile süre 

arasında ters yönlü sıkı bir iliĢki vardır. ġekil 4.27’de de görüldüğü gibi, sürede her bir 

birimlik artıĢ ortamda kalan glikoz yüzdesinde % 2,061 azalıĢa, ortamda kalan fruktoz 

yüzdesinde ise % 1,668 azalıĢa neden olmaktadır. Dolayısıyla, kullanılan Ģarap mayası 

suĢları ortamdaki glikozu, fruktozdan daha fazla kullanmıĢlardır. Yapılan çalıĢma 

sonucunda elde edilen bulgulara benzer olarak, Bertels vd. (2004),  S. cerevisiae’nın ilk 

tercihinin ortamda bulunan Ģeker arasında glikoz olması nedeniyle fermantasyon 

sırasında kullanılan Ģeker miktarları arasında farklılıklar ortaya çıktığını belirlenmiĢtir.  
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Aynı Ģekilde, Viana vd. (2014), Ģeker ve azot bakımından sentetik besiyerine benzeyen 

pH 3,3 RB-SGM isimli besiyerini kullanarak, S. cerevisiae suĢlarının fermantasyon 

yeteneklerini araĢtırmıĢlardır. Anaerobik ortamda 25°C’de gerçekleĢen fermantasyon 

sonucunda, beklenildiği gibi suĢların fruktozu, glikozdan daha uzun sürede bitirdiklerini 

belirtilmiĢlerdir.  

 

 

 

 

ġekil 4.27 Fermantasyon sırasında ortamda kalan substratların % değiĢiminin süre ile 

iliĢkisi 

Üzüm Ģırası, 160 ila 300 g/L toplam Ģeker arasında eĢit miktarda fruktoz ve glikoz 

içermektedir (Fleet ve Heard 1993). Ortamda neredeyse eĢit miktarda bulunan glikoz ve 

früktozun, fermantasyon sırasında ne kadar kullandığı, ortamdaki son ürün 

konsantrasyonunu etkileyeceği için önemlidir. Glikoz ve fruktozun fermantasyon 

oranları arasındaki farklığın nedeni olarak farklı fikirler sunulmaktadır.  Bu farklılığın 

nedenini, Guillaume vd. (2007) farklı Ģekerlerin plazma zarı boyunca diferansiyel 

taĢınımlarındaki farklılık ile iliĢkili olduğunu bildirirken, Berthels vd. 2008 ise hücre 
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içerisinde meydana gelen heksoz fosforilasyonunda ortaya çıkan farklılıklardan 

kaynaklanabileceğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca, Guillaume vd. (2007), yüksek fruktoz 

kullanım kapasitesine sahip S. cerevisiae Ģarap mayası üzerine çalıĢmıĢ ve bu 

kabiliyetin mutasyona uğramıĢ bir Hxt3 alelinden kaynaklandığını ifade etmiĢlerdir. 

Fermantasyon sonunda ortamda fruktozun fazla kalmasının istenmemesinin nedeni, 

Ģarabın tatlılığını artırması (Boulton vd. 1996), daha düĢük etanol verimine ve Ģarabın 

mikrobiyal bozulma riskinin artmasına neden olabilmesidir (Bertels vd. 2004). 

Mayaların alkol üretim hızları üzerine en etkili parametrelerden birinin Ģekerlerin 

özellikle fruktozun kullanım hızı olduğu bildirilmiĢtir (Pretorius vd. 2003, Pretorius, 

2001). Bu nedenle Ģarap fermantasyonunda kullanılacak suĢ seçilirken önemli 

noktalardan bir tanesi de suĢun fruktozu kullanabilme yeteneğidir. Tez kapsamında 

kullanılan suĢların glikozu, früktozdan daha çok kullandıkları belirlenmiĢtir. 

 

SuĢların farklı uygulamalar sonrasında etanol üretimlerindeki farklılıklar 

değerlendirildiğinde, sadece ön etanol iĢlemi sonrasında suĢların etanol üretim 

miktarlarının diğer uygulamalardan önemli düzeyde daha fazla olduğu belirlenmiĢtir 

(Çizelge 4.14). 

 

4.5 Matematiksel Modelleme 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların farklı ön koĢullandırma iĢlemleri sonrası 

gerçekleĢtirdikleri fermantasyonlar sırasında süreye karĢı ortamda kalan glikoz ve 

fruktoz oranları kullanılarak, süreci tanımlayabilecek matematiksel modellerin 

uygunlukları karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Bu amaçla, kullanılan her bir suĢ için farklı uygulamalar sonrası 3 ayrı matematiksel 

model ile tahmin edilen verilerin gözlemlenen verilerle uyumunu gösteren regresyon 

katsayıları (R
2
) ve gözlenen verilerle, modellerle tahmin edilen veriler arasındaki gerçek 

sapmayı gösteren RMSE değerleri kullanılarak modeller karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Matematiksel model olarak, doğrusal denklem, üssel fonksiyon denklemi ve sigmoidal 

foksiyon denklemi kullanılmıĢtır. 
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2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların farklı uygulamalar sonrası glikoz kullanımlarının 

modellerle uyumuna iliĢkin R
2
 ve RMSE değerleri incelendiğinde (Çizelge 4.15), 

doğrusal model ve üssel fonksiyon modellerine iliĢkin R
2
 değerlerinin sırasıyla 0,806-

0,990 ve 0,763-0,993 aralığında olduğu belirlenmiĢtir. Sigmoidal modelin verilerine 

bakıldığında R
2
 değerlerinin en düĢük 0,991 olduğu ve modelin tüm suĢların farklı 

uygulamalarını tanımlamak için çok uygun olduğu görülmektedir. Tahmin edilen 

verilerle, gözlemlenen veriler arasındaki farkı belirten RMSE değerinin ise en fazla 

4,524 olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, tahmin edilen veriler ve gözlemlenen veriler 

arasındaki farkın çok düĢük olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Çizelge 4.16’da fruktoz kullanımına iliĢkin model uyum verileri incelendiğinde, R
2
 ve 

RMSE değerlerinin doğrusal model için sırasıyla 0,795-0,976 ve 4-20,182 aralığında 

olduğu, üssel fonksiyon için R
2
 değeri tespit edilemeyen ve RMSE değeri çok yüksek 

uygulamalar olduğu belirlenmiĢtir. Sigmoidal fonksiyonda ise tüm suĢların uygulamalar 

sonrası elde edilen R
2
 değerinin en düĢük 0,964 olduğu, modelin uygulamalar sonrası 

fruktoz kullanımını çok iyi tanımladığı görülmüĢtür. Sigmoidal modele iliĢkin RMSE 

değerinin ise en yüksek 5,709 olduğu ve tahmin edilen değerler ile gözlemlenen 

değerler arasındaki farkın düĢük olduğu belirlenmiĢtir. ġekil 4.28-4.31’de sigmoidal 

model ile tahmin edilen verilerin, gözlemlenen verilerle uyumunun çok iyi olduğu 

görülmektedir. 
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Çizelge 4.15 Glikoz kullanımına iliĢkin modellerin uyum verileri 

 

SuĢ kodu Uygulama 

Modeller ve modele uyum verileri 

Doğrusal Üssel fonksiyon 
Sigmoidal 

fonsiyon 

R
2
 RMSE R

2
 RMSE R

2
 RMSE 

2 

Kontrol 0,9906 3,225 0,9936 2,698 0,9943 2,505 

Ön sıcaklık 0,8055 16,144 0,7633 21,441 0,9994 0,888 

Ön etanol 0,9813 4,169 0,9872 3,599 0,9858 3,631 

7 

Kontrol 0,9608 6,192 0,9607 40079,323 0,9885 3,594 

Ön sıcaklık 0,9894 3,913 0,9894 3,922 0,9925 3,303 

Ön etanol 0,9877 3,864 0,9877 13,023 0,9911 3,290 

47 

Kontrol 0,9785 5,596 0,9904 3,740 0,9981 1,664 

Ön sıcaklık 0,9653 7,001 0,9652 7,008 0,9968 2,141 

Ön etanol 0,9477 8,701 0,9899 3,824 0,9957 4,524 

S122 

Kontrol 0,9900 3,828 0,9901 3,807 0,9987 1,390 

Ön sıcaklık 0,9630 7,437 0,9629 7,445 0,9964 2,313 

Ön etanol 0,9736 6,148 0,9890 3,976 0,9965 2,252 

 

Çizelge 4.16 Fruktoz kullanımına iliĢkin modellerin uyum verileri 

SuĢ 

kodu 
Uygulama 

Modeller ve modele uyum verileri 

Doğrusal Üssel fonksiyon 
Sigmoidal 

fonsiyon 

R
2
 RMSE R

2
 RMSE R

2
 RMSE 

2 

Kontrol 0,9464 6,836 0,9463 8,140 0,9772 4,462 

Ön sıcaklık 0,7945 11,521 0,7945 14,021 0,9716 4,297 

Ön etanol 0,9550 4,000 0,955 6,220 0,9642 3,568 

7 

Kontrol 0,9464 12,152 ND 6049,574 0,9936 2,207 

Ön sıcaklık 0,7945 20,182 0,7943 19,683 0,9732 5,709 

Ön etanol 0,9550 12,513 0,93 16,115 0,9876 3,260 

47 

Kontrol 0,9656 5,504 0,9655 5,511 0,9955 1,990 

Ön sıcaklık 0,8934 10,633 0,8933 10,636 0,9952 2,266 

Ön etanol 0,9699 5,253 ND ND 0,9878 3,353 

S122 

Kontrol 0,9597 7,126 0,9596 7,133 0,9992 1,007 

Ön sıcaklık 0,9161 10,262 0,9160 10,267 0,9957 2,323 

Ön etanol 0,9756 4,700 0,9755 4,707 0,9880 3,295 

*ND model uygun olmadığı için değerler belirlenememiĢtir. 
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ġekil 4.28 2 kodlu suĢun farklı uygulamalarının sigmoidal model ile uyumu 

 

 

 

ġekil 4.29 7 kodlu suĢun farklı uygulamalarının sigmoidal model ile uyumu 
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ġekil 4.30 47 kodlu suĢun farklı uygulamalarının sigmoidal model ile uyumu 

 

 

ġekil 4.31 S122 kodlu suĢun farklı uygulamalarının sigmoidal model ile uyumu 

 

Modellere iliĢkin uyum verileri değerlendirildiğinde, glikoz ve fruktoz kullanımını 

açıklamada en uygun modelin sigmoidal model olduğu belirlenmiĢtir. Bu nedenle, 

suĢların farklı uygulamalar sonrasında gerçekleĢtirdikleri fermantasyonlar sonrasında 

ortamda kalan % glikoz ve fruktoz kullanımına iliĢkin sigmoidal model denklemleri ve 

bu denklemlerden hesalanan t50 ve t90 değerleri çizelge 4.17 - 4.18’de verilmiĢtir. Bu 
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verilere göre, suĢların glikoz kullanımlarındaki t50 ve t90 değerlerinin suĢların kontrol 

örnekleri için sırasıyla 21,671-24,604 sa. ve 36,391-49,217 sa. aralığında, ön sıcaklık 

uygulanmıĢ örnekler için sırasıyla 25,641-34,596 sa. ve 33,385-43,712 sa. aralığında, ön 

etanol uygulanmıĢ örnekler için sırasıyla 18,382-22,597 sa. ve 34,519-49,125 sa. 

aralığında değiĢtiği belirlenmiĢtir (Çizelge 4.17). Ortamda bulunan fruktozun % 50 ve 

90’ ının kullanımı için gerekli olan süreler t50 ve t90 değerleri çizelge 4.18’ den 

incelendiğinde, değerlerin kontrol örnekleri için sırasıyla 30,844-36,827 sa. ve 36,262-

41,581 sa. aralığında, ön sıcaklık uygulanmıĢ örnekler için sırasıyla 31,591-42,032 sa. 

ve 47,189-54,500 sa. aralığında, ön etanol uygulanmıĢ örnekler için sırasıyla 30,262-

41,581 sa. ve 50,700-74,834 s.a aralığında değiĢmiĢtir. 

 

Çizelge 4.17 Sigmoidal model ile elde edilen, fermantasyon sürecinde glikoz 

kullanımını tanımlayan denklemler, t50 ve t90 değerleri 

 

Kullanılan glikoz %’si için hesaplanan t50 ve t90 değerleri üzerine suĢ farkının ve 

uygulama farkının etkisi varyans analizi ile incelendiğinde (Ek 2.11), suĢ farkının t50 ve 

t90 değerleri üzerine etkisi önemli iken uygulama farkının ise t50 değerleri üzerine 

etkisi önemli olarak belirlenmiĢtir (p<0,05). Çoklu değerlendirme analizinden t50 

değerleri üzerine suĢlar arasındaki farklar incelendiğinde, t50 ve t90 değerinin büyükten 

küçüğe sıralamasının 2, 7, S122 ve 47 kodlu suĢlar Ģeklinde olduğu belirlenmiĢtir. t90 

değerleri için 2 ve 7 kodlu suĢlar arasındaki fark önemsiz olup, kendi aralarında önemli 
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farklılık belirlenmeyen 122 ve 47 kodlu suĢlar ile aralarındaki farkın önemli olduğu 

belirlenmiĢtir (p<0,05). 

 

Çizelge 4.18 Sigmoidal model ile elde edilen, fermantasyon sürecinde fruktoz 

kullanımını tanımlayan denklemler, t50 ve t90 değerleri 

 
 

Uygulamalar arasındaki farkın t50 değerleri üzerine etkisi incelendiğinde; t50 

değerlerinin büyüklük sıralamasının, ön sıcaklık iĢlemi, kontrol ve ön etanol uygulaması 

olarak sıralandığı tespit edilmiĢtir. Buna göre, her ne kadar uygulama farkı t50 değerleri 

üzerine önemli olsa da, t90 değerleri üzerine önemsiz olduğu belirlenmiĢtir. SuĢ farkının 

ise glikoz kullanımında t90 değeri üzerine etkisinin önemli olduğu belirlenmiĢtir.  

 

2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlar tarafından kullanılan fruktoz düzeyi üzerine maya farkı ve 

uygulama farkının etkisi varyans analizi ile incelendiğinde (Ek 2.12), maya farkının t50 

ve t90 değerleri üzerine etkisi önemli (p<0,05), uygulama farkının sadece t90 değeri 

üzerine etkisinin önemli olduğu, maya*uygulama farkı interaksiyonun ise t50 ve t90 

değerleri üzerine etkisi önemli olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05). SuĢların fruktoz t50 

değerleri arasında, en yüksek t50 değerinin 2 kodlu suĢa ait olduğu ve diğer tüm 

suĢlardan farklı olduğu belirlenmiĢtir (p<0,05), ayrıca diğer suĢların fruktoz t50 

değerleri arasındaki fark önemsiz olarak belirlenmiĢtir (p>0,05). SuĢlara ait fruktoz t90 
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değerleri değerleri incelendiğinde ise en yüksek değerin 2 kodlu suĢa ait olduğu, 

sıralamanın 7, 47 ve S122 olarak devam ettiği belirlenmiĢtir.  

 

Uygulamaların, fruktoz t90 üzerine olan etkisi incelendiğinde, en yüksek t90 değerinin 

ön etanol uygulamasına ait olduğu, sıralama kontrol ve ön sıcaklık uygulaması olarak 

devam etmiĢtir. Buna göre, fruktoz kullanımı üzerine uygulama etkisinin, glikoz 

kullanımından farklı olduğu, ön etanol uygulaması sonrası her ne kadar glikozun % 90’ 

ının kullanılması için gereken süre kontrol örneklerine göre istatistiki olarak önemli 

düzeyde azalsa da, fruktoz kullanımında durumun tam tersi olduğu ve kontrol 

örneklerine göre daha fazla süreye ihtiyaç duyulduğu belirlenmiĢtir.   
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5. SONUÇ 

Türkiye, birçok farklı Ģaraplık üzüm çeĢidinin yetiĢmesine uygun, eski zamanlardan bu 

yana Ģarapçılık için önemli bir bölgedir. Türkiye Ģaraplarından izole edilmiĢ, 

tanımlanmıĢ ve Ģarap yapımında kullanılan suĢların fermantasyon sırasında 

faaliyetlerini etkileyebilecek stres faktörlerinin neler olduğunun belirlenmesi ve bu 

faktörlerin mayalar üzerinde oluĢturacakları etkilerin iyi tanımlanması sürecin daha 

kontrollü olmasını sağlayacaktır. Kontrollü Ģartlarda gerçekleĢtirilen ve herhangi bir 

stres karĢısında sonuçları doğru tahmin edilen bir fermantasyon, son ürünün her zaman 

aynı kalitede olmasına neden olacaktır. 

 

Bu çalıĢmada, Türkiye’de üretilen Ģaraplardan izole edilen ve önceki çalıĢmalarda 

birçok Saccharomyces cerevisiae Ģarap mayasına oranla strese daha dayanıklı oldukları 

belirlenmiĢ 3 adet S. cerevisiae ve 1 adet referans suĢ kullanılarak, suĢların stres 

karĢısındaki davranıĢları belirlenmiĢtir. Hafif stres uygulamaları olan ön koĢullandırma 

iĢlemlerinin suĢların fermantasyonları üzerine olan etkisi de araĢtırılmıĢtır. Tez 

çalıĢması kapsamında elde edilen sonuçlar;  

 

 SuĢlar, YPG besiyerinde 30°C, 250 devir/dak.’da geliĢtirilmiĢ ve suĢların süreye 

karĢı OD600 değerleri kaydedilerek, suĢların geliĢim eğrileri oluĢturulmuĢtur. 

GeliĢim eğrilerinden, suĢların generasyon süreleri hesaplanmıĢ ve 2, 7, 47, S122 

kodlu suĢlar için generasyon süreleri sırasıyla 2,20; 2,32, 2,19 ve 2,31 saat 

olarak belirlenmiĢtir.  

 

 Doğal bir fermantasyon sürecinde, suĢların, muhafaza iĢleminden baĢlayarak 

karĢılaĢabilecekeleri stres faktörlerinden olan; yüksek sıcaklık, yüksek etanol, 

dondurup çözündürme ve yüksek SO2 konsantrasyonu karĢısında süreye karĢı 

maya sayıları ve hücresel trehaloz miktarları belirlenmiĢtir. Elde edilen 

verilerle, farklı stresler karĢısında suĢların hücresel trehaloz miktarı ile maya 

sayıları arasındaki iliĢki belirlenmiĢtir.  
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 Stres faktörlerinden bir tanesi olan sıcaklık uygulamalarında; 30 ve 40°C 

uygulamalarında elde edilen tüm suĢlara ait süreye karĢı maya sayıları bir arada, 

40 ve 45°C verileri bir arada, 55°C süreye karĢı maya sayıları kendi içerisinde 

değerlendirilmiĢtir. 30 ve 40°C’de geliĢen suĢlar arasında gözlemlenen 

farklılığın, 30°C’ deki maya sayılarında gözlemlenen artıĢtan ve 47 kodlu suĢun 

40°C 360 dakika sonunda maya sayısındaki fazla düĢüĢten kaynaklandığı 

belirlenmiĢtir. 45 ve 50°C sıcaklık uygulamalarında en önemli farkın 50°C 

sıcaklık uygulamasından kaynaklandığı, 50°C uygulamaları sırasında 240. 

dakikaya kadar direnen S122 kodlu suĢun en dayanıklı suĢ olduğu, 7 ve 47 

kodlu suĢların ise sürece en kısa süre dayanan, en dayanıksız suĢlar oldukları 

belirlenmiĢtir. 55°C stresinden 45 dak. en fazla etkilenen suĢun 2 kodlu suĢ 

olduğu ve bunu 7 kodlu suĢun izlediği, 47 ve S122 kodlu suĢların 55° C 

stresinden ve süreçten diğerlerinden daha az ve birbirilerine benzer Ģekilde 

etkilendikleri gözlenmiĢtir (Çizelge 4.3).  

 

 Yüksek etanol uygulamaları karĢısında suĢlar beklenildiği gibi % 14 etanol 

konsantrasyonu ile ilk karĢılaĢtıkları anda, % 12 etanol içeren ortama göre daha 

fazla inaktive olmuĢlardır. Ayrıca her iki yüksek konsantrasyonda etanol 

ortamında 240. dakikada % 12 etanol içeren ortamda 2, 7, 47 ve S122 kodlu 

suĢlarda sırasıyla 2,59; 2,77; 4,00 ve 3,22 log azalıĢ, % 14 etanol içeren ortamda 

ise sırasıyla 5,52; 4,91; 4,37 ve 4,64 log azalıĢ gözlemlenmiĢtir. SuĢ farklılığı 

karĢılaĢtırıldığında, %12 ve %14 etanol uygulamalarına en dirençli suĢun S122 

kodlu suĢ olduğu, diğer suĢlar arasındaki farklılığın önemli olmadığı 

belirlenmiĢtir. 

 

 -20°C’ de farklı sürelerde bekletilip, çözündürülen suĢların dondurma süresine 

bağlı olarak dayanıklılıklarının farklılılaĢtığı görülmüĢtür. Buradaki farkın 

ortaya çıkma nedeni, stresin baĢlangıcında (2 saat) 7 ve 47 kodlu suĢların maya 

sayılarının hızla düĢmesi, stres devam ettikçe canlılık oranları arasındaki farkın 

önemsiz çıkması diğer taraftan stresin baĢlangıcında nispeten daha dayanıklı 

olan 2 ve S122 kodlu suĢların uygulama devam ettikçe stresten daha fazla 

etkilenmeleridir (Çizelge 4.8). 
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 Yapılan SO2 denemeleri sonucunda, tez kapsamında kullanılan 2, 7, 47 ve S122 

kodlu suĢların 420 ppm toplam SO2’ de dahi geliĢim gösterdikleri 

gözlemlenmiĢtir. Bu nedenle kullanılan suĢlar üzerine SO2’ nin stres faktörü 

olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (ġekil 4.3-4.10) . 

 

 Stres uygulamaları sonrasında suĢların maya sayılarında düĢüĢe neden olduğu 

belirlenen yüksek sıcaklık, yüksek etanol ve dondurup çözündürme 

uygulamalarının suĢların hücresel trehaloz miktarları üzerine olan etkisi 

belirlenmiĢtir. Tüm sıcaklık uygulamaları sonrasında zamana karĢı hücresel 

trehaloz miktarları incelediğinde; optimum geliĢme sıcaklığı olan 30°C’ den 

daha yüksek sıcaklık ile karĢılaĢan suĢların hücresel trehaloz miktarlarının 

yükseldiği görülmektedir. 45° ve 50°C sıcaklık uygulamalarında, diğer 

uygulamalara (en yüksek sıcaklık uygulaması olan 55°C de dahil) oranla 

suĢların hücresel trehaloz miktarlarının daha yüksek olduğu ve sıcaklık 

uygulaması boyunca hücresel trehaloz miktarlarının çok da fazla değiĢmediğini 

tespit edilmiĢtir. Ayrıca, 2, 7 ve S122 kodlu suĢlarda sıcaklık ve trehaloz 

düzeyleri arasında pozitif bir iliĢki olup, sıcaklık arttıkça suĢların hücresel 

trehaloz miktarlarının da arttığı belirlenmiĢtir (ġekil 4.15-4.16). Trehaloz düzeyi 

ile Log N düzeyleri arasındaki korelasyon her bir suĢ için incelendiğinde, sadece 

2 ve 7 kodlu suĢlarda zayıf ama önemli bir korelasyon olduğu ve her iki suĢun 

sayısının azalmasının, hücresel trehaloz düzeyini artırdığı belirlenmiĢtir 

(Çizelge 4.11).  

 

 Etanol uygulamalarının, suĢların hücresel trehaloz miktarı üzerine etkisi 

incelendiğinde, en yüksek hücresel trehalozun % 14 yüksek ethanol 

uygulamasında elde edildiği belirlenmiĢtir. SuĢların hücresel trehaloz miktarları 

0. ve 120. dakikada 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢlar için sırasıyla 22,11-27,41 

mg/g hücresel kuru madde; 34,01-17,49 mg/g hücresel kuru madde; 36,05-25,94 

mg/g hücresel kuru madde ve 35,30-11,11 mg/g hücresel kuru madde olarak 

tespit edilmiĢtir. 2, 7 ve 47 kodlu suĢların her birinin hücresel trehaloz ve Log N 

düzeyleri arasında sıkı ve ters yönlü bir iliĢki belirlenirken, S122 kodlu suĢ için 

bu iliĢki yine ters yönlü fakat diğerlerine göre daha düĢük olarak tespit 
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edilmiĢtir. Buna göre, suĢların bulunduğu ortamdaki etanol konsantrasyonu 

arttıkça hücresel trehaloz düzeyinin arttığı fakat bu iliĢkinin S122 kodlu suĢta 

diğerlerine göre daha zayıf olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 Dondurup çözündürme iĢleminin 2, 7, 47 ve S122 kodlu suĢların hücresel 

trehaloz miktarı üzerine etkisi incelendiğinde, 0. ve 48. saatte hücresel trehaloz 

miktarları sırasıyla 2,40-5,90 mg/g hücresel kuru madde, 3,06-4,98 mg/g 

hücresel kuru madde, 4,29-6,08 mg/g hücresel kuru madde ve 1,48-9,46 mg/g 

hücresel kuru madde olarak tespit edilmiĢtir. Dondurup çözündürme stresi 

karĢısında suĢların maya sayılarında ve hücresel trehaloz miktarlarındaki 

değiĢim korelasyon analizi ile incelendiğinde iliĢki önemli bulunmamıĢtır 

(p<0,05). 

 

 SuĢların hafif stres uygulaması olan ön koĢullandırmalar sonrasında sentetik 

besiyerinde fermantasyona bırakılması ile süreye bağlı glikoz ve fruktoz 

kullanımları ve etanol üretimleri incelenmiĢtir. 48 saatlik fermantasyonu 

boyunca 2 kodlu suĢun farklı ön iĢlemler uygulanmıĢ örneklerinin kullandığı 

glikoz, fruktoz ve ürettiği etanol düzeyleri incelendiğinde; kontrol örnekleri için 

düzeylerin sırasıyla 95,08 g/L, 75,38 g/L ve 66,93 g/L, ön sıcaklık uygulanmıĢ 

örneklerinin düzeyleri sırasıyla 89,50 g/L, 60,18 g/L ve 58,70 g/L; ön etanol 

uygulanmıĢ örneklerin düzeyleri ise sırasıyla 127,35 g/L, 73,95 g/L, 76,50 g/L 

olarak tespit edilmiĢtir. 7 kodlu suĢun farklı ön koĢullandırmalar uygulanmıĢ 

örneklerinin kullandığı glikoz, fruktoz ve etanol düzeyleri incelendiğinde;  

kontrol örneklerinin düzeyleri sırasıyla kontrol örnekleri için 99,75 g/L, 83,15 

g/L ve 92,43 g/L; ön sıcaklık iĢlemi uygulanmıĢ örneklerin sırasıyla 103,18 g/L, 

98,15 g/L, 71,78 g/L; ön etanol iĢlemi uygulanmıĢ örneklerin sırasıyla 77,51 

g/L, 66,73 g/L ve 70,45 g/L olduğu belirlenmiĢtir. 47 kodlu suĢun farklı ön 

iĢlemler uygulanmıĢ örneklerinin tükettiği glikoz, fruktoz ve ürettikleri etanol 

düzeyleri incelendiğinde kontrol örnekleri için bu düzeylerin sırasıyla 102,18 

g/L, 83,10 g/L ve 76,55 g/L olduğu, ön sıcaklık uygulanan örnekler için 

sırasıyla 91,36 g/L, 84,24 g/L ve 75,89 g/L olduğu; ön etanol iĢlemi sonunda 

aynı düzeylerin sırasıyla 110,88 g/L, 87,68 g/L ve 87,30 g/L olarak 
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belirlenmiĢtir.  S122 kodlu suĢun farklı ön iĢlemler sonrası kullandıkları glikoz, 

fruktoz ve ürettikleri etanol düzeyleri sırasıyla kontrol örnekleri için 90,05 g/L, 

90,45 g/L ve 80,25 g/L olarak, ön sıcaklık uygulanan örnekleri için bu düzeyleri 

sırasıyla 80,58 g/L, 77,73 g/L ve 71,33 g/L olarak, ön etanol uygulaması sonrası 

bu düzeyler ise 105,85 g/L, 87,93 g/L ve 85,30 g/L olarak tespit edilmiĢtir. 

 

 Ön sıcaklık uygulamaları içerisinde 7 kodlu suĢun en fazla glikoz kullandığı ve 

bu farkın sadece en az glikoz kullanan S122 kodlu suĢtan önemli düzeyde farklı 

olduğu, ön etanol uygulaması sonrasında ise en fazla glikoz kullanan 2 kodlu 

suĢ ile en az glikoz kullanan 7 kodlu suĢ arasında farklılık olduğu belirlenmiĢtir. 

Farklı uygulamalar sonrasında fruktoz kullanımı önemli düzeyde değiĢen suĢun 

sadece 2 kodlu suĢ olduğu, 2 kodlu suĢun ön sıcaklık iĢlemi sonrasında daha az 

fruktoz kullandığı belirlenmiĢtir. Ortamda kalan glikoz ve fruktoz miktarı 

arasındaki iliĢki değerlendirildiğinde; bu iliĢkinin sıkı ve ters yönlü bir iliĢki 

bulunduğu belirlenmiĢtir. Sürede her bir birimlik artıĢ ortamda kalan glikoz 

miktarında % 2,061 azalıĢa, ortamda kalan fruktoz miktarında % 1,668 azalıĢa 

neden olmaktadır. Bu durumda, kullanılan Ģarap suĢların ortamdaki glikozu, 

fruktozdan daha fazla kullandıkları belirlenmiĢtir. 

 

 SuĢların süreye karĢı glikoz ve fruktoz kullanımlarını açıklamak için kullanılan 

modeller içinde sigmoidal modelin uygun olduğu belirlenmiĢtir. Glikoz için R
2
 

değeri 0,991-0,994 aralığında, RMSE değerinin 0,88-4,524 aralığında 

değiĢmiĢtir. Fruktoz için R
2
 değeri 0,972-0,999 aralığında, RMSE değeri 1,007-

5,709 aralığında değiĢmiĢtir. Modellere iliĢkin uyum verileri üzerinden 

hesaplanan t50 ve t 90 değerleri incelendiğinde (Çizelge 4. 17 ve 4.18) glikoz ve 

fruktoz kullanımında en yüksek t50 ve t90 değerlerinin 2 kodlu suĢa ait olduğu, 

dolayısıyla 2 kodlu suĢun glikoz ve fruktoz kullanımı için diğer suĢlardan daha 

fazla süreye ihtiyaç duyduğu belirlenmiĢtir. 

 

Bu bulgular ıĢığında, tez kapsamında kullanılan suĢlara uygulanan stres faktörleri 

karĢısında, stresin cinsine ve Ģiddetine bağlı olarak suĢların farklı tepkiler verdikleri, bir 

suĢun stres karĢısında davranıĢının tanımlanabilmesi için suĢun karĢılaĢtığı stresin 
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tanımının çok önemli olduğu belirlenmiĢtir. SuĢların stres karĢısında kendilerini 

korumaya almak adına hücre içinde miktarını artıkları hücresel trehaloz düzeyi ve 

stresler arasındaki iliĢkide en önemli faktörün stresin Ģiddeti olduğu söylenebilir. 

SuĢların fermantasyon iĢlemi öncesinde farklı ön iĢlemlere tabi tutulmalarının glikoz ve 

fruktoz kullanımlarını ve etanol üretimleri değiĢtirdiği belirlenmiĢtir. 
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EK 1 Trehaloz Analizinde Kullanılan Standart Eğri 
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EK 2 Varyans Analizleri  

Ek 2.1 30 ve 40°C sıcaklık uygulamalarının Log N üzerine etkisi 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M) 3 1,645 58,387*** 

Sıcaklık farkı (S) 1 16,450 
583,782**

* 

Süre farkı (S.F) 3 ,619 21,955*** 

M * S 3 ,315 11,170*** 

M * S.F 9 ,145 5,150*** 

S * S.F 3 2,607 92,513*** 

M * S * S.F 9 ,100 3,547** 

R
2
= ,950 (DüzeltilmiĢ R

2
= ,926) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

Ek 2.2 45 ve 50°C sıcaklık uygulamalarının Log N üzerine etkisi 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M) 3 1,379 4,792** 

Süre farkı (S.F) 3 41,962 
145,856**

* 

Sıcaklık farkı (S) 1 58,943 
204,883**

* 

M * S.F 9 ,430 1,495 

M * S 3 ,855 2,971* 

S * S.F 3 1,400 4,866* 

M * S * S.F 9 1,251 4,350*** 

R
2
= ,920 (DüzeltilmiĢ R

2
= ,881) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 
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Ek 2.3 55°C yüksek sıcaklık uygulamasının Log N üzerine etkisi 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M) 3 4,101 9,588*** 

Süre farkı (S.F) 4 14,356 33,567*** 

M * S.F 12 1,785 4,175*** 

R
2
= ,842 (DüzeltilmiĢ R

2
 = ,767) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

Ek 2.4 Farklı etanol konsantrasyonlarının Log N üzerine etkisi 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya  (M) 3 2,684 9,172*** 

Konsantrasyon farkı (K.F) 1 77,162 263,662*** 

Süre 4 15,566 53,189*** 

M*K.F 3 ,896 3,062* 

M*S 12 ,226 ,771 

K.F*S 4 ,320 1,093 

M*K.F*S 12 ,436 1,491 

R
2
= ,872 (DüzeltilmiĢ R

2
= ,809) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

Ek 2.5 Farklı sıcaklık ve etanol konsantrasyonlarının Log N üzerine etkisi 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya  (M) 3 ,428 3,080* 

Uygulama farkı (U.F) 6 17,371 125,067*** 

M*U.F 18 ,343 2,469** 

R
2
 = ,935 (DüzeltilmiĢ R

2
= ,903) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

 

 

 



124 
 

Ek 2.6 Bir Kez Dondurup Çözündürme Stresinin Log N üzerine etkisi 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M) 3 ,569 4,989** 

Dondurma süresi (D.S) 5 3,520 30,876*** 

M*D.S 15 ,615 5,392*** 

R
2
 = ,839 (DüzeltilmiĢ R

2
= ,762) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

Ek 2.7 Bir-2 kez Dondurup Çözündürme Stresinin Log N üzerine etkisi 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M) 3 1,357 12,877*** 

Dondurma süresi (D.S) 1 15,618 148,255*** 

Dondurma tekrarı (D.T) 1 9,720 92,268*** 

M*D.S 3 ,291 2,760 

M*D.T 3 ,355 3,366* 

D.S*D.T 1 ,715 6,791* 

M*D.S*D.T 3 ,115 1,093 

R
2
 = ,906 (DüzeltilmiĢ R

2
= ,862) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

Ek 2.8 Farklı etanol konsantrasyonları karĢısında suĢların hücresel trehaloz 

miktarlarındaki değiĢim 

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M.F) 3 94,905 10,265*** 

Konsantrasyon farkı (K.F) 
2 2032,255 

219,800**

* 

Süre (S) 4 346,155 37,439*** 

M.F* K.F 6 92,662 10,022*** 

M*S 12 47,623 5,151*** 

K.F.*S 8 316,664 34,249*** 

M * K.F* S 24 36,259 3,922*** 

R
2
 = ,949 (DüzeltilmiĢ R

2
 = ,898) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 
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Ek 2.9 Farklı dondurma süreleri ve çözündürme karĢısında suĢların hücresel 

trehaloz miktarlarındaki değiĢim  

 

Varyasyon kaynakları 
Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M.F) 3 7,661 2,821 

Süre (S) 5 56,728 20,892*** 

M.F * S 15 6,666 2,455** 

R
2
 = ,862 (DüzeltilmiĢ R

2
 = ,729) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

Ek 2.10 SuĢların farklı ön iĢlemler sonrası gerçekleĢtirdikleri fermantasyonda 

glikoz, fruktoz kullanımları ve etanol üretimleri üzerine farklı 

değiĢkenlerin etkisi 

 

Varyasyon kaynakları Bağımlı değiĢken 
Serbestlik 

derecesi 
Kareler ortalaması F 

Uygulama farkı (U.F) Glikoz deg
a
 2 3986,344 36,684*** 

Fruktoz deg
b
 2 453,384 7,247** 

Etanol deg
c
 2 1257,563 14,136*** 

Süre farkı (S.F) Glikoz deg 2 26339,421 242,387*** 

Fruktoz deg. 2 28483,374 455,299*** 

Etanol deg 2 23927,386 268,957*** 

Maya farkı (M.F) Glikoz deg 3 776,018 7,141** 

Fruktoz deg. 3 142,591 2,279 

Etanol deg 3 165,783 1,863 

U.F*S.F Glikoz deg 4 214,824 1,977 

Fruktoz deg. 4 145,914 2,332 

Etanol deg 4 49,981 ,562 

U.F*M.F Glikoz deg 6 933,023 8,586*** 

Fruktoz deg. 6 439,423 7,024*** 

Etanol deg 6 130,316 1,465 

S.F*M.F Glikoz deg 6 25,546 ,235 

Fruktoz deg. 6 113,647 1,817 

Etanol deg 6 124,164 1,396 

U.F*S.F*M.F Glikoz deg 12 51,761 ,476 

Fruktoz deg. 12 24,194 ,387 

Etanol deg 12 78,085 ,878 

a.R
2
 = ,947 (DüzeltilmiĢ R

2
 = ,896), b. R

2
= ,965 ( DüzeltilmiĢ R

2
 = ,931), c. R

2
=,944, 

(DüzeltilmiĢ R
2
=,889) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 
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Ek 2.11 Glikoz kullanımına iliĢkin sigmoidal model ile tahmin edilen t50 ve t90 

değerleri  

 

Varyasyon 

kaynakları 

Bağımlı 

değiĢken 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M.F) t50
a
 3 30,988 4,922* 

t90
b
 3 184,492 23,934*** 

Uygulama farkı 

(U.F) 

t50 2 124,822 19,825*** 

t90 2 23,555 3,056 

U.F*M.F t50 6 13,081 2,078 

t90 6 11,265 1,461 
a
 R

2
 = ,848 (DüzeltilmiĢ R

2
 = ,708), 

b
 R

2
= ,878 ( DüzeltilmiĢ R

2
 =  ,767) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 

 

 

Ek 2.12 Fruktoz kullanımına iliĢkin sigmoidal model ile tahmin edilen t50 ve t90 

değerleri 

 

Varyasyon 

kaynakları 

Bağımlı 

değiĢken 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

ortalaması 
F 

Maya farkı (M.F) t50 3 64,822 18,524*** 

t90 3 196,182 190,637*** 

Uygulama farkı 

(U.F) 

t50 2 3,804 1,087 

t90 2 91,648 89,057*** 

U.F*M.F t50 6 21,057 6,018* 

t90 6 79,709 77,456 

a.R
2
 = ,887  (DüzeltilmiĢ R

2
 = ,783), b. R

2
= ,990 ( DüzeltilmiĢ R

2
 = ,981) 

***p<0,001, **p<0,05, *p<0,01 
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