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Ashhya gossypii İLE RİBOFLAVİN ÜRETİMİNDE GLİSİNİN ETKİLERİ
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Riboflavin fermentasyon yoluyla üretilebilen ve suda çözünebilen bir vitamindir. 
Ticari üretiminde bir çok farklı mikroorganizma türü denenmiş olup, 1974 yılında bir 
ascomycete olan Ashbya gossypii kullanılarak diğer fermentasyon proseslerine 
göre daha yüksek vitamin verimlerinin elde edildiği bir proses geliştirilmiştir.

Besin ortamının sıcaklığı, pH'ı, karıştırma ve havalandırma hızı ve bileşimi gibi 
faktörler riboflavin fermentasyonunu önemli ölçüde etkilemektedir. Ashbya gossypii 
ile vitamin sentezinde mezo-inositoî, biotin, tiamin, metionin gibi büyüme 
faktörlerinin üretilen riboflavin miktarını artırdığı bulunmuştur>3

Bu çalışmada bir büyüme faktörü olan glîsinin riboflavin fermentasyonu 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Glisin başlangıç derişiminin etkisi substrat olarak 
glukozun kullanıldığı besin ortamlarında denenmiş ve optimum glisin başlangıç 
derişimi 2 g/î olarak belirlenmiştir. Bir karbonhidrat ve yağın substrat olarak birlikte 
kullanıldığı besin ortamlarında sentezlenen riboflavin miktarının arttığı bilinmektedir. 
Bu amaçla bileşiminde glisin bulunan glukozlu besin ortamlarına farklı zamanlarda 
mısır özü yağı ilave edilerek fermentasyon üzerindeki etkileri de araştırılmıştır 
(Tablo 1 ).

Tablo 1. Ashbya gossypii ile riboflavin fermentasyonunda glisin içeren besin 
ortamlarına farklı zamanlarda mısır özü yağının ilave edilmesinin etkileri (T=30 C, 
pH=6.5, karıştırma hızı^l 00 rpm)_______]_________________ ______________

Yağ/glukoz Yağın eklenme 
zamanı (saat)

Riboflavin verimi Mikroorganizma 
derişimi (g/l)

0:1 - 5.9 1 1 .6
1 :1 67 8.9 13.8
1 : 1 91 28.0 26.3
1 :1 115 13.1 10 .0

Besin ortamı bileşimi (g/l): glukoz, 20.0; mısır özü yağı, 20.0; maya özütü, 5.0; malt 
özütü, 5.0; pepton, 5.0; MgS0 4 .7 H20 , 0 .2 ; K2HP04, 0.2; glisin, 2.0.

Elde edilen sonuçlara göre bir karbonhidrat ve büyüme faktörü olarak glisin 
içeren bir besin ortamına mısır özü yağının eklenmesiyle üretilen riboflavin miktarı 
artmaktadır. En yüksek riboflavin derişimi fermentasyonun başlangıcından 91 saat 
sonra mısır özü yağı ilave edilen ortamda elde edilmiştir.
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