 Genel olarak gözle net
olarak görülemeyecek kadar
küçük canlıları inceleyen ve
onları konu olarak ele alan
bilim dalıdır.
 Gözle ayırt edilemeyen
canlılar;
Virüsler, bakteriler, mantarlar
(mayalar ve küfler), algler ve
protozoonlar
mikrobiyolojinin temel
materyalini oluşturur.

 Bakteriler Tek hücreli basit canlılardır.
Yararlı, zararlı, patojen ve bozucu pek
çok etkileri vardır.
 Mantarlar Küfler (küf mantarları)
(sporlanma yoluyla üreyen, çok
hücreli canlılar) Mayalar
(tomurcuklanma yoluyla üreyen tek
hücreli canlılar)
 Virüsler Bilinen en küçük canlıdır.
Basit ışık mikroskobunda
görünmezler, hücre içi parazittirler;
ancak yaşayan bir hücre içinde
faaliyetlerini sürdürüler.
 Algler Klorofil ihtiva eden, fotosentez
yapan tek hücreli canlılardır.
 Protozoonlar Tek hücreli mikroskobik
canlılar.

 Mikroorganizmaların tanımlanması
ve kendilerine özgü özelliklerinin
belirlenmesi,
 Mikroorganizmaların morfolojileri,
fizyolojileri, çoğalma şekli ve
aşamaları, taksonomi (sınıflandırma)
ve genetik yapılarının araştırılması,
 Diğer bilimlerle olan ilişkileri, insan ve
diğer canlılar için önemleri,
 Yaşam için yararlı ve zararlı olan
etkileri (çevre, insan, hayvan, su ve
hava için); yol açtıkları fiziksel ve
kimyasal değişimler.

Çizelge 1. İncelediği konulara göre mikrobiyolojinin çalışma alanları.
Genel
Mikrobiyoloji

Morfoloji
Fizyoloji
Sistematik
Üreme
Genetik
Simbiyozlar ve
parazitler
Islah ve
mücadele
Işık biyolojisi

Özel Mikrobiyoloji
Hijyen Açısından

Ekonomik Açıdan

Enfeksiyon
Hastalıkları

Çevre Kirliliği

Fermantasyon Ziraat
Mikrobiyolojisi Mikrobiyolojisi

İnsanlarda
Hayvanlarda
Bitkilerde

İçme suyu

Fermantasyon
Ekmekçilik
Gıdaların
fermantasyon
yoluyla
dayanıklı hale
getirilmesi
Antibiyotikler
Tekstil bitkileri
atıkları

Gıda Kontrolü
Salgınlarla
savaş
Çöplerin yok
edilmesi

Toprak
Silo yemleri
Süt
Zararlılarla
mücadele
Organik gübre
Otlar

Mikroorganizmaların tipi dikkate alınarak yapılan
sınıflandırma:
Bakteriyoloji: Bakterileri konu alır.
Fikoloji: Algleri inceler.
Mikoloji: Maya ve küfleri (mantarları) inceler.
Protoozoloji : Protzooları inceler.
Viroloji: Virüsleri inceler.
Mikroorganizmaların çevre ile olan ilgisi dikkate alınarak
yapılan sınıflandırma:
Toprak mikrobiyolojisi
Hava mikrobiyolojisi
Su mikrobiyolojisi
Deniz mikrobiyolojisi
Gıda mikrobiyolojisi

Mikroorganizmaların bulunduğu veya
kullanıldığı alan dikkate alınarak
oluşturulan bölümlere göre sınıflandırma:
Klinik mikrobiyoloji
Patojenik Mikrobiyoloji
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Ziraat Mikrobiyolojisi
Mikrobiyal Ekoloji
Mikrobiyal Genetik
Gıda Mikrobiyoloji

 Toprak Çoğalmaları için en uygun ortam
topraktır. Topraktaki mikro floranın türü,
cinsi ve sayısı toprağın besin madde
çeşitliliği, fiziksel ve kimyasal yapısı, nem
miktarı, toprağı kaplayan bitki örtüsü, iklim
ve meteorolojik faktörlere bağlı olarak
değişim gösterir.

 Su Suyun kirliliği oranında mikroorganizma
sayısı artar.

 Hava Mikroorganizma sayısı havanın kirlilik
oranına göre değişir. Genel olarak havadaki
mikroorganizmalar atmosferik hava
hareketlerinin etkisi ile havada yüzer
durumda bulunurlar. Kontaminasyonun
önemli kaynağını oluşturur.

Mikroorganizmaların
kaynağı

 Mikroorganizmaların varlığı ancak mikroskobun keşfi ile
ortaya konulmuş ve bundan sonra önemli mesafeler
kaydedilmiştir. «Mikroskop» kelimesi ilk kez 1625
yılında kullanılmıştır.
 Lister 1830 yılında modern mikrobun prensiplerini
ortaya koymuştur.
 Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) mikroskobik
canlıları mikroskop altında gören ve çizen ilk kişi.
 Robert Koch (1843-1910) mikroorganizmaları saf halde
üretebilmek için katı besiyeri geliştirmiş ve bunları katı
besiyerinden izole etmiştir. Bakterileri boyama
tekniklerini ve verem hastalığının nedeni olan mikrobun
(Mycobacterium tuberculosis) özelliklerini bulmuştur.

 Louis Pasteur (1822-1895) şarap ve biranın bozulma
nedenlerinin mikroorganizmalar olduğunu bunun da
engellenmesi için ortamların mutlaka Pastörize edilmesi
gerekliliğini ortaya koymuştur. Kuduz hastalığının
mikrobunu izole etmiş ve kuduz aşısını bulmuştur.
 1889 yılında Cohn tarafından süt teknolojisinde bugünkü
anlamda starter olarak bakterilerin kullanımı gerçekleşmiş
ve yararlı etkileri ortaya konmuştur.
 1933 yılında ilk elektron mikroskobu yapılmıştır. Bu
sayede bakteriyofajlar görüntülenmiş ve çalışmalar
yapılmıştır.

 Abiyogenezis Teorisi
(Canlı ile başlamayan canlılık teorisi)
Cansız yapıların kimyasal yollarla bir araya
gelerek canlı bir organizmaya dönüşmesini
açıklamaktadır. Fransız biyolog Louis
Pasteur, evrime temel oluşturan bu inancı
kesin olarak çürüttü.
 Biyogenezis Teorisi Her canlı daha önce var
olan bir başka canlıdan meydana gelmiştir
görüşüdür.

 Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük
cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla
büyütülerek görüntüsünün incelenmesini
sağlayan bir alettir.
 İnsan gözü çapı 200-250 µm den daha fazla
olan cisimleri görebilir.
 Mikroorganizmaların boyutları ise 0.1-10
µm’dir.
 Mikrometre (µm)= 10-6 m

 Basit ışık mikroskobu: 1000-3000 büyütmelidir.
Çapları yaklaşık 0.2 µm olan canlılar görülebilir.
 Karanlık saha mikroskobu: Işık mikroskobunda
görülmeyen bazı ince yapılı mikroorganizmaları
(spiroketler gibi) incelemek ve
mikroorganizmaların hareket muayenelerini için
kullanılır. Bu mikroskopta mikroorganizmalar,
karanlık zemin üzerinde parlak görüntü verirler.
 Fluoresan mikroskobu: Işık kaynağı olarak
ultraviyole ışınları kullanılır. Bazı
mikroorganizmalar fluoresans veren boyaları özel
olarak alırlar bu mikroskop ile incelendiğinde
fluoresans verirler. Fluoresans veren boyalar
antikor gibi bir aracıya bağlanarak da klinik
örneklerde mikroorganizma aranır.

 Faz-Kontrast Mikroskobu:
Mikroorganizmaların hücre iç yapılarının
görülmesini sağlar. Bu amaçla kullanılan
mikroskopların, ışık mikroskobundan iki
önemli farkları vardır. Bunlar, özel
kondansatör ve özel faz objektiflerin
kullanılmasıdır.
 Elektron mikroskobu: ≥50.000 büyütmelidir.
Çapları 0.001 µm olan mikroorganizmaları
(virüsler gibi) görme olanağı verir. Elektron
mikroskobunda ışık kaynağı yerine dalga boyu
çok kısa olan elektronlar ve cam mercekler
yerine elektromanyetik kondansatörler
kullanılır.

Bölüm 2
MİKROORGANİZMALARIN KLASİFİKASYONU ve İSİMLENDİRME
Mikroorganizmalar, daha kolay incelenebilmeleri için belirli özellikleri dikkate alınmak suretiyle sınıflara
ayrılmaktadır.
Mikroorganizmaların sınıflandırılması fikri çok eskiden başlamış olmasına karşın yeni
mikroorganizmaların bulunması, bunların değişik özelliklere sahip olması gibi nedenlerle
sınıflandırmalar sürekli değişmekte ve yeni bulgulara uygun olarak yeniden düzenlenmektedir.
Aşağıda organizmaların sınıflandırılması ile ilgili bazı hususlar tarihsel gelişim süreci içerisinde
verilmeye çalışılmıştır.
Yunan filozof Aristo (İÖ 384-322) canlı formlarını bitki veya hayvan olarak gruplandırmıştır.
Aristo döneminde mikroskobik canlılar henüz bilinmemekte idi.
Plantae
Bitkiler
Funguslar

Animalia
Hayvanlar

1735 yılında, İsveçli doğa bilimci Karl Linne, her bir organizmayı tanımlamak için iki Latince
ismin kullanıldığı binomiyal adlandırma sistemini ortaya koymuştur. Linne tarafından geliştirilen
modern sınıflandırma grupları şu şekildedir: Alem, bölüm, sınıf, takım, familya, cins ve tür. Tek
hücreli organizmalar gözlenmiş, fakat sınıflandırmaya alınmamıştır.
Alem:
Organizmalar:

Plantae
Bitkiler
Funguslar

Animalia
Hayvanlar

1886 yılında, Alman biyolog Haeckel tek hücreli canlıları gerçek hayvan ve bitkilerden ayırmak
için bunları “Protista” adını verdiği üçüncü ve ayrı bir alem içinde toplamıştır. Bazı
taksonomistler tarafından deniz yosunu gibi basit çok hücreli organizmalar da bu alem
içerisine dahil edilmiştir.
Alem:
Organizmalar:

Protista
Tek hücreli tüm
organizmalar
örn., amipler ve
diyatomeler; ve
bazen deniz
yosunları

Plantae
Bitkiler

Animalia
Hayvanlar

1938 yılında, Amerikalı biyolog Copeland yalnızca bakterileri içine alan dördüncü bir alem
önermiş ve bu aleme Monera adını vermiştir. Bu sınıflandırma ile canlılar aleminde, ilk kez,
çekirdeği olmayan ve prokaryot adı verilen organizmalar çekirdeğe sahip olan ökaryot
organizmalardan ayrılmıştır.

Alem:
Organizmalar:

Prokaryot

Ökaryot

Monera
(Prokaryot)
Bakteriler

Protista

Plantae

Animalia

Amipler,
diyatomeler
ve diğer tek
hücreli
ökaryotlar,
ve bazen
deniz
yosunları

Bitkiler
Funguslar

Hayvanlar

1957 yılında, Amerikalı biyolog Whittaker, yapılarına ve beslenme şekillerine bağlı olarak
Fungusları 5. alem içerisinde toplamıştır. Funguslar, hayvanlar ve bitkilerden farklı olarak,
besin maddesini önce sindirim enzimleri ile parçalar, daha sonra hücre içerisine alırlar.
Alem:
Organizmalar:

Monera
(Prokaryot)
Bakteriler

Protista

Fungi

Plantae

Animalia

Amip,
diyatome

Besin
maddesini

Besinlerini
fotosentez

Besinlerini
yutarak

ve diğer tek
hücreli
ökaryotlar ve
deniz
yosunları

absorbe
eden çok
hücreli,
filamentli
org.lar

yoluyla
sağlayan
çok hücreli
org.lar

sağlayan
çok hücreli
org.lar

1990 yılında, Amerikalı biyolog Woese, nükleik asitler üzerinde yürütülen çalışmaların
sonuçlarını esas alarak familyalar arası ilişkilerin daha doğru bir şekilde ortaya konabileceğini
belirtmiş ve super alem olarak adlandırılan yeni bir kategori önermiştir. Buna göre,
organizmalar hücrelerindeki ribonükleik asitin tipine göre 3 super alemde toplanmaktadır.
Prokaryot
Süper alem:
Alem:

Archae

Ökaryot
Bacteria

Eucarya
Protista

Fungi

Plantae

Animalia

Virüsler aselülar oldukları, canlı ve canlı olmayan özelliklere sahip oldukları için ökaryot ve
prokaryotların dışında tutulmuştur.
Ökaryot ve prokaryot ayrımı daha çok nükleus’a göre yapılan bir tanımlamayı belirtmektedir. Buna
göre, Ökaryotlar gerçek nükleus’a sahip olanlar; Prokaryotlar ise ilkel nükleus’lu olanlardır. Bu temel
görüş, sonradan daha birçok karakter dikkate alınarak daha kapsamlı hale getirilmiştir. Tarihsel gelişim
sürecinde, ilk önce prokaryotların, daha sonra ökaryotların meydana geldiği kabul edilmektedir.
Prokaryot ve ökaryotlar arasındaki başlıca farklılıklar aşağıdaki çizelgede verilmiştir.
Çizelge 2.1. Prokaryot ve ökaryot canlılar arasındaki bazı farklılıklar
Özellikler

Prokaryot

Ökaryot

Büyüklük (çap)
Kromozom sayısı
Çekirdek zarı
Histon (kromozomda)
Mitoz bölünme
Sentromer
Ribozom
Mezozom
Kloroplast
Golgi cihazı
Endoplazmik retikulum
Peptidoglikan (hücre duvarında)

0.2-2 µm
1
yok
yok
yok
yok
70 S
var
yok
yok
yok
var

10-100 µm
birden fazla
var
var
var
var
80 S
yok
var
var
var
yok

2.1. Bakterilerin Klasifikasyonu ve İsimlendirilmesi
Bakterilerin sınıflandırılması ve identifikasyonunda, sırasıyla, “Bergey’s Manual of Systematic
Bacteriology” ve “Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology” isimli kitaplar standart kaynak
kitaplar olarak kabul edilmektedir. Sınıflandırmada, aşağıdaki sıra izlenmekte ve ağırlıklı olarak
bakterilerin mensup oldukları familya ele alınmaktadır. Parantez içinde gösterilen kelimeler Latince
isimleri belirtmektedir.
Alem (Regnum)
Bölüm (Divisio)
Sınıf (Classis)
Takım (Ordo) (ales eki ile son bulur, örneğin, Mucorales)
Familya(Familia) (aceae eki ile son bulur, örneğin Bacillaceae)
Cins
(Genus) (örneğin, Bacillus)
Tür
(Species) (örneğin, Bacillus cereus)
Tek bir hücreden türeyen bakteriler grubuna “suş” adı verilmektedir. Suş kavramının hayvanlar veya
bitkiler alemindeki ırklara ya da alt türlere karşılık geldiği söylenebilir. Birbirine benzeyen, diğer bir
ifadeyle yakın akraba olan suşlar bakteri türlerini oluşturur. Bakteri türlerinin benzerliklerinin
saptanmasında biyokimyasal reaksiyonlar, kimyasal bileşim, selülar yapı, genetik özellikler ve
immünolojik nitelikler incelenir.

Bergey’s Manual’de bakteriler 24 grupta toplanmış olup, aşağıda bu gruplara ve bazı özelliklerine yer
verilmiştir.
1. Spiroketler
Helezon şeklinde gram-negatif bakterilerdir. Doğada pek çok yerde bulunurlar. Bazı türleri serbest
yaşayabilir, bazıları ise canlı bir konakçıya gerek duyar. Parazit olarak yaşayanların bir kısmı patojen
özellik gösterirler.
2. Aerobik/mikroaerofilik, hareketli, spiral ve kıvrımlı gram-negatif bakteriler
Sert kıvrımlı bakterilerdir. Spiroketlerden farklı olarak kamçıları hücre ucundaki deliklerden çıkar, tek
veya püskül şeklinde olabilir. Bazı türleri deniz suyunda ve tatlı sularda serbest halde yaşar, bazıları
saprofit veya parazitiktir. Patojen olan türlerin sayısı azdır. Bu gruptaki bakteriler enerji ihtiyaçlarını
organik asitlerin tuzlarını okside etmek suretiyle karşılarlar. Fermentatif özellik göstermezler. En
önemli cinsleri Spirillum ve Campylobacter’dir.
3. Hareketsiz (veya nadiren), gram-negatif kıvrımlı bakteriler
4. Gram-negatif aerobik çubuk ve koklar
Bu gruba giren bakterilerin tümü enerjilerini organik bileşiklerden aerobik oksidasyon yoluyla sağlarlar.
Anaerobik veya fermentatif metabolik faaliyetlerde bulunmazlar. Tek ya da püskül şeklindeki polar
kamçıları ile hareket ederler. Bu grupta yer alan en önemli cinsler Pseudomonas, Rhizobium,
Azotobacter, Halobacterium ve Halococcus’dur.
Bunlardan Pseudomonas cinsi bakteriler suda, toprakta ve bitki yüzeylerinde bulunurlar. En önemli
özellikleri diğer tüm gruplara göre çok daha fazla organik maddeyi parçalamalarıdır. Bazı türleri
ürettikleri antimikrobiyel maddeler nedeniyle bulundukları ortamda diğer mikroorganizmaların
gelişmesini önler ve kendilerini korurlar. Bazı türleri iise antibiyotiklere dayanıklı oldukları için hastane
enfeksiyonlarında önemli rol oynarlar.
Rhizobium cinsine dahil olanlar ise baklagillerle simbiyotik halde yaşar ve havanın serbest azotunu
bitkinin kullanabileceği şekle dönüştürürler. Bu sırada kendileri de gereksinim duydukları besin
maddelerini bitkiden sağlarlar.
5. Fakültatif anaerobik gram-negatif çubuklar
Bu grupta yer alan bakteriler hem oksijen varlığında hem de oksijen bulunmaması durumunda
gelişebilirler. Büyük bir kısmının polar veya peritrik kamçıları vardır. Çoğu tıbbi açıdan önem taşır.
Önemli cinslerden bazıları aşağıda verilmiştir.
Salmonella, Shigella, Yersinia: Primer patojenlerdir, diğer bir deyişle doğrudan hastalık yaparlar.
Salmonella tifo ve paratifo; Shigella dizanteri; Yersinia ise yersiniyosis hastalıklarının etmenleridir.
Erwinia: Önemli bir bitki patojenidir. Bazıları insanlarda oportünistik enfeksiyona yol açar.
Vibrio: kolera etmenidir.
Escherichia: Bu cins içinde en önemli tür Escherichia coli’dir. Doğada yalnızca sıcak kanlı hayvanların
barsaklarında bulunur. Dışkı veya lağım suları yoluyla gıda, toprak, su gibi ortamlara karışabilir.
Dolayısıyla bu ortamlarda E.coli varlığına rastlanması fekal bulaşıklığın bir göstergesidir. Bazı tipleri
patojendir.
6. Gram-negatif, anaerobik, düz, kıvrımlı ve spiral çubuklar
Bu bölümde yer alan bakterilerden bazıları (Bacteriodes, Fusobacterium, Leptotrichia) barsak, üst
solunum yolları ve ürogenital sistemde bulunur, barsak florasının %90’nı oluştururlar. Doğrudan
enfeksiyon yapmaz, fakat oportünistik enfeksiyon etmeni olabilirler. Bir kısmı da su ekosistemlerinde
bulunur ve enerji üretiminde sülfatı elektron akseptörü olarak kullanırlar.
7. Riketsiyalar ve Klamidiyalar

Gram-negatif, obligat, intraselülar parazitlerdir. Laboratuvarlarda besiyerinde (in vitro) üretilemez,
mutlaka canlı bir konakçıya gerek duyarlar. Riketsiya cinsi mikroorganizmalar bit, kene gibi
eklembacaklılar vasıtasıyla insanlara taşınırlar. Tifüs bu şekilde taşınan en önemli riketsiya
hastalığıdır. Fakat, yukarıda belirtilen taşıyıcıların dışında iken fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı son
derece duyarlık gösterirler.
8. Mikoplazmalar
Hücre duvarları olmayan, en küçük boyutlu prokaryotlardır. Ozmotik olarak çok duyarlı oldukları için
laboratuvar koşullarında geliştirilmeleri zordur. Morfolojik olarak farklı formlar gösterirler, buna
pleomorfizm adı verilmektedir.
9. Endosimbiyontlar
10. Gram-pozitif koklar
Aerop ve/veya fakültatif anaerop ve anaerop olmak üzere 2 alt grup içinde toplanırlar. Bazı cinsleri
(Micrococcus) zorunlu aerop bakterilerdir, su ve toprakta bulunurlar. Bazı cinsleri (Stapylococcus)
aerop ve anaerop koşullarda gelişebilir, memelilerin derisinde ve insanların burun mukozasında çok
fazla bulunurlar. Bazı cinsleri de (Streptococcus) süt endüstrisinde faydalı bakteriler olarak bilinen
starter bakteri suşlarını içine aldığı gibi, insanlarda hastalık yapan patojenleri ve fekal bulaşıklık
göstergesi olan bakterileri de kapsar.
11. Endospor oluşturan gram-pozitif çubuk ve koklar
En önemli cinsleri Bacillus ve Clostridium’dur. Bacillus aerop veya fakültatif anaerop; Clostridium ise
mutlak anaeroptur. Her iki cinsin üyeleri de toprakta genellikle uyuşuk spor halinde bulunurlar.
Botulizm, gazlı kangren, şarbon, tetanoz gibi hastalıklara yol açarlar. Fakat, tarımsal mücadelede
yararlanılan biyoinsektisitlerin, çeşitli antibiyotiklerin, aseton ve butanol gibi bileşiklerin üretimini
gerçekleştirmek suretiyle faydalı bir rol de oynarlar.
12. Regular, sporsuz gram-pozitif çubuklar
Lactobacillus ve Listeria cinsleri en önemli üyeleridir. Laktobasiller çeşitli bitkilerde, süt ve süt
ürünlerinde, insanların ağız, barsak ve ürogenital sistemlerinde bulunurlar. Ender olarak patojenlik
gösterir, yaralardan doğrudan kan sistemine girerlerse zararlı etki yapabilirler. Bu bakteriler laktik asit
oluşturur ve bu sayede bazı türleri yoğurt, peynir, turşu gibi ürünlerin yapımında starter kültür olarak
kullanılırlar. Ayrıca, oluşturdukları laktik asit yardımıyla insan vücudunda diğer bakterilerin gelişmesini
engelledikleri kabul edilmektedir.
13. İrregular, sporsuz gram-pozitif çubuklar
Bazı cinsleri (Propionibacterium, Bifidobacterium) süt ürünlerinin üretiminde kullanılır. Bazı cinsleri
geviş getiren hayvanların rumenlerinde bulunur ve sindirim olayına yardımcı olur. Bazı cinsleri de
patojendir (Corynebacterium diphteriae gibi).
14. Mikobakteriler
En önemli üyesi tüberküloz (verem) hastalığı etmeni olan Mycobacterium tuberculosis’dir.
15. Nokardiyoformlar
Bazı cinsleri atık su arıtma sistemlerinde kullanılır.
16. Oksijenik fototrof bakteriler
Fototrof, “ışığı enerji kaynağı olarak kullanan” anlamına gelmektedir. Fototrof bakteriler fotosentez
sonunda su ve karbondioksitten oksijen meydana getirirler. En önemlileri Siyanobakterlerdir. Bunlar
mavi-yeşil algler olarak da bilinir, denizlerde ve tatlı sularda, sıcak kükürtlü sularda ve toprakta
yaşarlar. Normal bakteri hücresine kıyasla büyüklükleri çok fazladır. Tek hücreli çubuk veya kok
şeklinden dallanmış şekle kadar çok değişken bir biçim gösterirler.

17. Anoksijenik fototrof bakteriler
Yeşil ve menekşe bakteriler olarak bilinirler. Fotosentez şekli ve klorofil tipi açısından
Siyanobakterlerden farklılık gösterirler. Bu bakteriler fotosentez sonunda oksijen oluşturmaz, hidrojen
sülfür ve karbondioksiti kullanarak elementer kükürt, su ve karbonhidrat meydana getirirler. Bu işlem
hücre içinde çok hızlı bir şekilde gerçekleşir, elementer kükürt ise yavaş bir reaksiyon ile sülfata okside
olur. Klorofil, Siyanobakterlerde “klorofil a” tipinde, yeşil/menekşe bakterilerde “bakteriyoklorofil”
tipindedir. Anoksijenik fototrof bakteriler su ortamlarının anaerobik katmanlarında bulunurlar. Yeşil
bakteriler hareketsizdir. Menekşe bakteriler ise kamçılı olmaları nedeniyle hareket edebilirler.
18. Aerobik kemolitotrof bakteriler ve bunlarla bağlantılı organizmalar
Kemolitotrof kelimesi “inorganik bileşiklerin oksidasyonu yoluyla enerji sağlanması” anlamına
gelmektedir. Bu grupta yer alan bakteriler amonyak, azot, kükürt, demir ve manganezi okside eder,
okside formdaki demir ve manganezi biriktirebilirler. Dolayısıyla, su ve toprak ekolojisi açısından
önemli çevrimlere katılan bakterilerdir.
19. Tomurcuklanan ve/veya kuyruklu bakteriler
Bu bakteriler yaşam döngülerinde sap, hifa gibi çeşitli sekonder organeller meydana getirirler.
Sitoplazma içeren bu organellerin oluşumunda, önce tomurcuk şeklinde bir çıkıntı meydana gelir,
sonra bu çıkıntı uzayarak kuyruk veya sap şeklini alır. Kuyruk ya da sapın alt ucu bakteri hücresinin
tutunmasını sağlar. Tomurcuklanan bakteriler besin maddelerinin az olduğu deniz ve içme sularında,
su borularında, laboratuvar su banyolarında bulunurlar.
20. Tomurcuklanmayan bakteriler
21. Morfolojik olarak nadiren tomurcuklanan bakteriler
22. Zarflı (kılıflı) bakteriler
En tipik özellikleri, jelatin yapısında bir kılıfın bakteri hücresi veya bakteri zincirini çevrelemesidir. Bu
tabaka sayesinde, katı yüzeylere tutunurlar. Bir kılıf içerisinde birden fazla bakteri hücresi bulunabilir.
Bakteriler kılıftan dışarı çıkarak kendilerine yeni bir kılıf oluşturabilirler. Kılıfın diğer bir görevi bakteriyi
parazit ve predatörlere karşı korumaktır. Besin maddelerince zengin, kirlenmiş sularda ve atık su
arıtmada kullanılan aktif çamur içinde bulunurlar.
23. Kayan, meyveli bakteriler
Katı yüzeyde kayma hareketi yaparlar. Arkalarında polisakkaritten oluşan yapışkan bir iz bırakarak
kayarlar.
24. Fotosentetik olmayan, kayan bakteriler
2.1.1. Klasifikasyon tipleri
Bakterilerde, ele alınan kriterlere göre yapılan sınıflandırmaların en önemlileri aşağıdaki gibidir.
2.1.1.1. Doğal (filojenik) klasifikasyon
Bu sınıflandırmada, mikroorganizmaların birbirlerine çok benzeyenleri, muhtemelen aynı kökenden
gelenleri bir araya toplanır. Ayrı özelliklere sahip olanları sınıflandırma dışında bırakılır. Benzerlik
kavramı, morfolojik, kültürel, fizyolojik, biyokimyasal, kimyasal, serolojik, patolojik vb özellikleri içine
alır.
2.1.1.2. Nümerik klasifikasyon

Fransız zoolog Adanson tarafından 1757’de yapılan ve kendi adı ile anılan (Adansonian
klasifikasyonu) bir sınıflandırmadır. Bu sistemde mikroorganizmalar benzeyen ve benzemeyen
yönlerine göre değerlendirmeye alınır. Bunun için birçok fenotipik özelliğin (görülebilen ve
saptanabilen) kıyaslanmasına gereksinim vardır. Ele alınan her özellik aynı değerdedir. Değerlendirme
yapabilmek için, her iki bakteride benzer olan özelliklerin toplamı ve benzer olmayan özelliklerin
toplamı belirlenir. Bulunan değerler incelenen toplam özellik sayısına oranlanmak suretiyle iki
mikroorganizma arasındaki benzerlik indeksi (% S) veya benzerlik katsayısı hesaplanır. İncelenen iki
bakteri arasında %90 ve daha yüksek oranda benzerlik bulunursa bu iki bakterinin aynı türe ait
olduğuna karar verilir.
2.1.1.3. Antijenik klasifikasyon
Antijen, antikor üretimini tetikleyen toksin veye enzim halindeki herhangi bir unsurdur. Bir bakterinin
hücre duvarı, pilus, flagella, kapsül gibi bölümlerinde antijenik özellikler gösteren moleküller vardır.
Bakteri antijeni deney hayvanlarına aşılandığında hayvanın kanında bu antijene özgü antikor oluşur.
Hayvandan alınan kanın antikorları taşıyan serum kısmı ayrılabilir, Elde edilen bu seruma “antiserum”
adı verilir. Antiserumlar ticari olarak elde edilip pazarlanmaktadır. Antijen-antikor reaksiyonu oldukça
spesifik bir reaksiyondur. Bu nedenle, örneğin A bakterisinden elde edilen A antiserumu yalnızca A
bakterisi ile reaksiyona girer. Böylece farklı antiserumlar ile karıştırılıp pozitif reaksiyon veren
antiseruma göre bakterinin tanımlaması yapılır.
Cins veya türler içinde çok fazla antijenik değişimler olduğu için, bu sınıflama şekli ancak bakteri türleri
içinde bir sınıflama yapmak açısından yarar sağlayabilir.
2.1.1.4. Kemotaksonomi
Bu sınıflandırma, bakterilerin kimyasal yapılarını esas almak suretiyle yapılır. İncelenen kimyasal
özellikler arasında hücre duvarının bileşimi, lipid kompozisyonu, proteinlerin amino asit dizilimleri ve
çeşitleri, enzim özellikleri, flagella proteinlerinin bileşimi gibi özellikler vardır. Bakterilerin kimyasal
yapıları, genetik bir özellik göstermesine karşın, bakterinin ürediği besiyerinin kimyasal yapısı, ozmotik
basıncı, pH değeri gibi çevresel faktörlerden etkilenmekte ve bu nedenle değişim gösterebilmektedir.
Bu nedenle kemotaksonomik sınıflandırmanın tutarsız yönleri vardır.
2.1.1.5. Fajla tiplendirme
Her bakteri türünün kendine özgü bakteriyofaja (kısaca faj) sahip olması esasına dayanan bir
sınıflandırmadır. Fajlar, bakterilerde enfeksiyon oluşturan ve onun lize olmasına yol açan virüslerdir.
Fajla tiplendirme yapabilmek için, bakteri farklı fajlarla karıştırılır ve bakteriyi lize eden faja göre o
bakteri tanımlanır.
Ancak, her yönü ile kesin teşhisi yapılan bir mikroorganizma kendi türüne özgü fajlarla her zaman
reaksiyon vermeyebilir. Bu nedenle fajlara dayalı sınıflandırma şekli ancak cins aşamasına kadar
teşhisi yapılmış olan bakterilerin kesin tanılarının yapılmasında kullanılır.
2.1.1.6. Genetik klasifikasyon
Mikroorganizmaların genetik materyalleri, özellikle de deoksiribonükleik asitleri (DNA) arasındaki
homojenlik durumlarına dayanan bir sınıflandırma şeklidir. Mikroorganizmalar arasındaki benzerlik ve
ayrılıklara dayalı sınıflandırma şekilleri yüzeysel ve değişken bir durum gösterdiği için, bu yolla daha
tutarlı bir sınıflandırma yapılabilmektedir.
Bütün nükleik asitlerin yapısında pürin (adenin, guanin) ve pirimidin (sitozin, timin, urasil) bazları ile
pentozlar (riboz, deoksiriboz) bulunmakta, ribozlar fosforik asitlerle fosfat-di-ester bağı yaparak
birbirlerine bağlanmaktadır. DNA’nın yapısında adenin, guanin, timin, sitozin bazları ile deoksiriboz
şekeri bulunmaktadır. Ribonükleik asitte (RNA) ise timinin yerine urasil, deoksiribozun yerine de riboz
geçmiştir. DNA moleküllerinin hepsinde adenin miktarının sitozin miktarına eşit olduğu gösterilmiştir.
Diğer bir ifadeyle, adeninin timine, guaninin sitozine oranları aynı ve 1’e eşittir. Buradan da, pürin
bazları toplamının pirimidin bazları toplamına eşit olduğu anlaşılmaktadır.

A=T G=C

A ÷ T = G ÷ C = 1 veya (A+G) = (T+C) (A+G) ÷ (T+C) = 1

Fakat, DNA molekülündeki adenin ve timin toplamının, guanin ve sitozin toplamına oranı 1’den büyük
ya da küçük olup, nadiren 1’e eşit bulunmaktadır.
(A+T) ÷ (G+C) > 1 ; (A+T) ÷ (G+C) < 1; (A+T) ÷ (G+C) = 1
Bu oran bakteri türleri arasında farklılık gösterir, fakat her bir bakteri türünde sabittir. Taksonomik
çalışmalarda, hücre DNA’sında saptanan G+C toplamının % oranı veya (A+T) ÷ (G+C) oranı dikkate
alınarak bakterilerin akrabalık dereceleri saptanmaya çalışılır. DNA homolojisi adı verilen teknikle,
bilinmeyen bakteri DNA sarmalının bir polinükleotid iplikçiği, bilinen bakterilerden ayrı ayrı elde edilen
DNA’ların tek polinükleotid iplikçikleri ile karşılaştırılır ve DNA homologluğunun % oranına bakılır.
Hesaplamalar sonucunda % G + C oranı bakımından aralarında %10’dan fazla fark olan bakterilerin
aynı türden olmadığına karar verilir.
2.1.2. İsimlendirme
Mikroorganizmalar belirli bir kurala bağlı olarak isimlendirilmektedir. Bu durum pratik açıdan yarar
sağlamakta, her araştırmacının bulduğu mikroorganizmayı kendine göre adlandırmasını önlemekte ve
mikroorganizmaların tanımlanmasını kolaylaştırmaktadır.
Mikroorganizmaların adlandırılması ile ilgili çalışmalar 1930 yılında başlamış ise de, bu tarihte alınan
kararların uygulamaya geçirilmesi daha sonraki yıllarda mümkün olabilmiştir. 1947 yılında yapılan
Uluslararası bir toplantıda “International Code of Nomenclature of Bacteria and Viruses” adı altında bir
kitap yayınlanması karara bağlanmış ve 1948 yılında kitabın basımı gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta yer
alan hükümlere göre zoolojik, botanik ve mikrobiyolojik kodlamalar belirli bir prensibe göre
yapılmaktadır. Bu prensipler Carl von Linne tarafından bildirilen kurallara uygunluk göstermektedir.
Buna göre, bakterilerin bilimsel isimleri iki kelimeden oluşur. İlk kelime cins (genus), ikinci kelime tür
(species) ismidir. Cins ve tür isimleri Latince olabileceği gibi Yunanca’dan da alınmış olabilir. Her iki
kelime de metin içerisinde italik harflerle gösterilir.
Cins ismi daima büyük harfle başlar ve genellikle Latince kökenlidir. Örneğin; Bacillus anthracis isimli
bakteride Bacillus cins ismini belirtir.
Cins ismi mikroorganizmayı bulan kişinin adını belirten bir kelime (Escherichia coli bakterisinde
Escherich; Pasteurella multocidae bakterisinde Pasteur) veya mikroorganizmanın morfolojik, fizyolojik
ve diğer özelliklerini gösteren bir kelime olabilir.
Cins ismi kısaltılmış olarak gösterilebilir. Bunun için ilk harfi veya ilk birkaç harfi yazılır. Örneğin;
Bacillus anthracis : B. anthracis
Staphylococcus aureus : Stahp.aureus (veya S.aureus)
Streptococcus pyogenes : Str.pyogenes (veya S.pyogenes)
Tür ismi küçük harfle yazılır. Mikroorganizmanın değişik özelliklerini yansıtır (koloni rengi, yerleştiği
yer, oluşturduğu hastalık vb. ). Örnek vermek gerekirse;
Escherichia coli’de coli kelimesi bu bakterinin barsak (colon) orijinli olduğunu ve sıcak kanlı
hayvanların barsaklarında yaşadığını ifade eder.
Staphylococcus aureus’da aureus bu bakterinin altın sarısı renginde koloniler oluşturduğunu belirtir.
Bacillus albus’da albus kelimesi basilin beyaz renkli olduğunu belirtir.
Bazen tür ismine ikinci ve daha belirleyici bir ek daha yapılabilir. Örn; Streptococcus faecalis varyete
liquefaciens (enterik streptokokların jelatini eriten türü).
2.2. Mantarların Klasifikasyonu ve İsimlendirilmesi

Şimdiye dek 110 000’den fazla mantar türü saptanmıştır. Ancak bunların bazılarının özellikleri henüz
tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu nedenle mantarların sınıflandırılmasında henüz kesin bir sistematik
bulunmamaktadır. Sınıflandırma için dikkate alınan kriterler şunlardır :
A. Mikroskobik morfolojileri. Şu karakterleri dikkate alınır:
- Hif yapısı (septumlu, septumsuz, dallı, spiral vb)
- Konidiyumlar (basit, kompleks vb)
- Sporangiyoforlar
B. Makroskobik morfolojileri. Bunun için koloni morfolojisi esas alınır.
C. Üreme özellikleri. Üreme sistemleri gözönüne alınır.
- Perfekt mantarlar : Seksüel veya hem seksüel hem de aseksüel üreme yeteneğine sahip olanlar
- İmperfekt mantarlar : Sadece aseksüel üreme sistemi olanlar
D. Yerleştikleri bölgeler.
- Derinin kutan tabakasına yerleşip hastalıklara yol açanlar
- Kutan tabakası altındaki dokulara yerleşerek bozukluklara yol açanlar
- İç organlara yerleşerek hastalıklara yol açanlar
E. Toksin sentezleme yetenekleri.
- Mikotoksin sentezleyenler
- Mikotoksin sentezlemeyenler
Doğadaki tüm mantarlar Alexopulos (1979) tarafından yapılan sınıflamaya göre Mycetae aleminde yer
almakta ve aşağıda gösterildiği şekilde taksim edilmektedir:
Alem
Divizyon
Altdivizyon-1
Altdivizyon-2
Sınıf-1
Sınıf-2
Sınıf-3
Sınıf-4
Sınıf-5

: Mycetae ( mantarlar)
: Mycota
: Myxomycota ( hücre duvarı olmayanlar)
: Eumycota ( hücre duvarı olanlar )
: Mastigomycotina (zoosporlu olanlar)
: Zygomycotina (Zygomycetes)
: Ascomycotina (Ascomycetes)
: Basidiomycotina (Basidiomycetes)
: Deuteromycotina (Deuteromycetes)

Örnek:
Alem
Divizyon
Altdivizyon
Sınıf
Takım
Familya
Seksiyon
Kabile
Cins
Tür

: Mycetae
: Mycota
: Eumycota
: Deuteromycetes
: Moniliales
: Moniliaceae
: Amerosporolce
: Eleuriosporeae
: Histoplasma
: Histoplasma capsulatum

Mantarların isimlendirilmesi de bakterilerde olduğu gibi binomiyal sisteme göre yapılmaktadır.

KAYNAKLAR
Acar, J. 1987. Genel Mikrobiyoloji ders notları. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü.
Ankara.
Arda, M. 2000. Temel Mikrobiyoloji. İkinci Baskı (Genişletilmiş). Medisan Yayın Serisi: 46. 548 s.
http://www.arc.agric.za/institutes/ppri/main/divisions/plantpathology/
http://www.denniskunkel.com/DK/DK/Bacteria/21225bw.html
http://www.denniskunkel.com/DK/DK/Bacteria/99172.html
http://www.denniskunkel.com/DK/DK/Bacteria/251164E.html
http://www.innvista.com/HEALTH/microbes/bacteria/classif.htm
http://35.9.122.184/Image/10-photosynthesis/HTML/source/6html
http://mysite.verizon.net/res6ogjw/
http://www.nsf.gov/news/mmg_dis.cfm?med_id=58329&from=mn
http://ridge.icu.ac.jp/gen-ed/higher-plants-etc.html
http://textbookofbacteriology.net/Anthrax.html
http://textbookofbacteriology.net/staph.html
http://www.zmbh.uni-heidelberg.de/Schairer/2JPG
Köşker, Ö., Tunail, N. Genel Mikrobiyoloji Ders Notları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Ankara.

Bölüm 3
BAKTERİLER
3.1. Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakteriler küçük, mikroskobik, tek hücreli organizmalardır. Saprofit veya parazit olarak hemen her yere
yayılmış bir durum sergilerler. Bazıları hayvansal ve bitkisel organizmalarda hastalık yaparlar.
Daha önceleri bakterilerin hakiki hücre çekirdeği olmadığı kabul edilmiş ise de, modern inceleme
teknikleri ile yüksek canlıların hücre çekirdeklerinden bazı farklılıklar gösteren çekirdeklerinin olduğu
belirlenmiştir.
Bakteriler bölünerek çoğalırlar ve bir ana hücreden iki yavru hücre meydana gelir. Hücreler yuvarlak,
virgül veya spiral şekillidir. Bazı bakteriler zincir şeklinde hücre kümeleri yaparlar. Bu küme içinde her
hücre ayrı bir canlı olup, kümeden ayrıldıklarında canlılıklarını korurlar.
Renk maddeleri üretimi bakterilerde pek belirgin değildir.
Bakterilerden bazıları kamçılı (flagella) olup aktif hareket ederler.
Bazı bakteriler dış etkenlere karşı dayanıklı endosporlar yaparlar.
Standart besiyerlerinde ve belirli koşullar altında her bakteri hücresinin değişmeyen özel bir hücre şekli
vardır. Bu şekil bakterinin sınıflandırılmasında genel bir özellik olarak kabul edilir. Ancak, bakterilerin
dış görünüşleri yaş, inkübasyon sıcaklığı, ortamın kimyasal yapısı gibi birçok faktöre bağlı olarak,
sınırlı düzeyde değişim gösterebilir.
3.2. Bakterilerin Büyüklükleri
Bakteriler gözle görülemeyen çok küçük canlılar oldukları için ancak mikroskop altında görülebilir ve
ölçülebilirler.
Bakterilerin boyutları (çap ve uzunluk) gelişme dönemlerine, besiyerinin bileşimine ve çevre
koşullarına göre değişebilir. Gelişimlerinin üreme döneminde olan bakterilerin boyutları bir örneklilik
(homojenlik) gösterir. Durma ve ölme dönemindeki bakterilerde normalinden çok daha büyük,
pleomorfik, filamentli vb. formlara rastlanabilir. Bu nedenle, bakteri büyüklüğünün doğru bir şekilde
ölçümü için üreme dönemindeki kültürler kullanılır.
Ökaryotik organizmalar ve bakterilerin büyüklükleri mikrometre (1 µm = 10 –6 m), virüslerinki ise
nanometre ( 1 nm = 10 – 9 m) ile ifade edilir.
Bakteri ve virüslerin büyüklükleri, mikroskobik ölçüm tekniklerinin dışında genom büyüklüklerine ve
molekül ağırlıklarına göre de değerlendirilebilir. Genom uzunluğu esas alındığında büyüklük kilobaz
(kbp) cinsinden ifade edilir.Molekül ağırlığına göre ise, büyüklük, dalton (da= 1.66 x 10 -24 g) cinsinden
ifade edilir.
3.3. Bakterilerin Morfolojik Özellikleri
3.3.1. Mikroskobik Morfolojileri
Bakteriler Antony van Leeuwenhoek tarafından çizilen mikroskobik görünümleri esas alınarak başlıca
3 grup altında toplanmaktadır :
a. Yuvarlak biçimdeki bakteriler (koklar)
b. Çubuk biçimindeki bakteriler (basiller)
c. Sarmal biçimdeki bakteriler (spiraller)
Bu 3 temel mikroskobik görünümün dışında, belirli fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlı olarak bazı
bakteriler değişik morfolojik görünümlü hücreler yapabilirler. Bunlara pleomorfik bakteriler adı verilir.

a. Yuvarlak biçimdeki bakteriler
Bunlara genellikle kok (tekil hali coccus, çoğul hali cocci) adı verilmektedir. Ortalama hücre çapları 0.51.0 µm kadardır. Koklar, üreme fazında, hücrenin bölünme biçimine göre değişik morfolojik formlar
oluştururlar.
Hücre bölünmesi tek yönde, birbirine dikey iki veya üç yönde ya da değişik yönlerde düzensiz şekilde
olur.
 Hücrenin tek yönde bölünmesi sonucu:
- Oluşan iki kardeş hücre, çift oluşturacak şekilde birbirlerine bağlı halde kalırsa, bunlara diplokok
(Diplococcus) adı verilir. Örnek: Streptococcus pneumoniae.
- Oluşan hücreler birbirlerinden ayrılmayıp zincir yaparlarsa bunlara streptokok (Streptococcus)
adı verilir. Örnek: Streptococcus pyogenes. Zincirde yer alan kok sayısı 10-20 arasında olabileceği gibi
100’den fazla da olabilir. Zincir uzunluğu mikroorganizma türlerine bağlı olarak değişim gösterir. Ayrıca
besiyerinin bileşimi ve çevre koşulları da bu konuda etkilidir.
 Hücre bölünmesi iki yönde olursa:
- Dörtlü koklardan oluşan gruplar meydana gelir. Bunlara tetrakok (tetrad) adı verilir. Örnek :
Gaffkya homari.
 Hücre üç yönde, düzenli biçimde bölünürse:
- Paket veya balya görünümünde sekizli bakteri grupları oluşur. Bunlara sarsina (sarcinae) adı
verilir. Örnek : Sarcina maxima. Aşağıdaki görüntü iki boyutlu olduğu için, yalnızca dörtlü hücreler
görünmektedir, diğer dört bakteri arkada saklı haldedir.

 Hücreler çeşitli yönlerde düzensiz olarak bölünür ve yeni oluşan hücreler birbirlerine bağlı
halde kalırlarsa:
- Üzüm salkımı şeklinde kümeler oluşur. Bunlara stafilokok (Staphylococcus) adı verilir. Örnek:
Staphylococcus aureus.
b. Çubuk biçimindeki bakteriler
Bunlar düz veya hafif eğri çubuk şeklindeki bakterilerdir. Çeşitli uzunluk ve genişlikte olurlar. Kısa
çubukların boyları enlerine yakın uzunlukta olup kokoid bir şekil gösterirler. Uzun çubukların ise boyları
enlerinin 10-20 katı kadar olabilir, bu nedenle genel olarak biraz eğri bir görünümleri vardır.
Çubuk bakteriler tek, çift ya da uzun veya kısa zincirler oluşturmuş halde bulunurlar. Tek halde
bulunanlar basil, zincir oluşturmuş halde bulunanlar streptobasil, oval ve kok benzeri olanlar da
kokobasil adını alır.
Silindirik şekilli hücrelerin uçları yuvarlak ya da düz olabilir. Bazılarında ise kenarlardan bir veya iki uca
doğru daralarak sivri bir hal alır.
Birçoğunun eni 0.5-1.0 µm, boyu 1.0-4.0 µm kadardır. Spor oluşturan çubuk biçimindeki bakteriler spor
yapmayanlara göre daha büyüktür.
Büyük bir kısmı hareketlidir.
c. Sarmal biçimli bakteriler
Bu bakteriler şekillerine göre başlıca 3 grupta toplanabilir:

- Vibrio. Virgül-biçimli kısa çubuk şeklinde olanlar.
- Spiroket. İnce, bükülebilir sarmal şeklinde olanlar.
- Spirillum. Kalın, esnek olmayan sarmal şeklinde olanlar.
Büyüklükleri 1-100 μm arasında değişim gösterir. Flagellaları yoktur, fakat uzun eksenleri etrafında
dönerek hareket edebilirler.
d. Pleomorfik bakteriler
Bazı koşullar altında, değişik morfolojik özellikler gösteren bakterilere rastlanmaktadır. Bu bakteriler 3
grupta toplanabilir:
- PPLO (Pleuro pneumonia like organism) – formu bakteriler
İnsan ve hayvanlarda birçok hastalıklara neden olan mikoplazmaların hücre duvarları yoktur. Bu
nedenle sıvı kültürlerinden hazırlanan preparatlarında oval, yuvarlak, yıldız, halka, yüzük vb değişik
morfolojik özellik gösterenlerine rastlanır (örneğin; Mycoplasma pneumonia gibi).
- L – formu bakteriler
Bakteriler, hücre duvarı sentezini engelleyen kimyasal maddelerin (penisilin gibi) bulunduğu
ortamlarda üretilirse, hücre duvarına sahip olmayan formları meydana gelir. Oval, yuvarlak, disk, yıldız
vb biçimler gösteren bu formlara
L - formları adı verilir.
Değişken ve değişken olmayan L-formları olmak üzere iki tipte olurlar. Değişken L-formundaki
bakteriler ortamdaki kimyasal etken uzaklaştırıldığında tekrar eski şeklini alır ve hücre duvarını
sentezlerler. Değişken olmayan L-formundaki bakteriler ise bu anormal yapıda üremelerini sürdürürler.
- İnvolusyon formları (atipik veya düzensiz hücre formları)
Mikroorganizmaların üretildikleri besi ortamının karakterinin değişmesi (besin maddesi, pH, ozmotik
basınç ve oksijenin azalması; metabolitlerin birikmesi gibi) halinde morfolojik şekillerinde değişimler
meydana gelir. Uzun, oval, filamentli, dallanmış, şişmiş, köşelenmiş formlar, bölünmenin gecikmesi
gibi anormallikler bu tip değişimler arasındadır.
Besi ortamında optimal koşullar sağlanırsa, bakteriler eski normal biçimlerine kavuşurlar.
3.3.2. Makroskobik Morfolojileri
Bir bakteri uygun bir katı besiyerinde ve uygun koşullarda (sıcaklık, süre, rutubet, oksijen vb.)
üretilirse, bir süre sonra gözle görülebilen yığın ya da küme meydana getirir. Bu kümeye koloni adı
verilir.
Büyüklüğüne göre değişmek üzere, bir kolonide milyonlarca veya milyarlarca mikroorganizma
bulunabilir.
Kolonilerin besiyerlerinde oluşma süreleri bakteri türlerine bağlı olarak değişir. Bazı bakteriler, uygun
koşullar altında 24 saat içinde oldukça büyük, gözle görülebilir koloniler oluştururken, bir kısmı
(örneğin, PPLO’Lar) 3-5 günden sonra, insan ve memeli hayvanlara ait mikobakteriler ise 15-20
günden sonra görülebilecek büyüklükte koloniler meydana getirirler.
Oluşan kolonilerin büyüklüğü (çap ve yükseklik), şekli (düz, parçalı, dişli), yüzey yapısı (düz veya
kaba; parlak veya mat; kat kat yuvarlak halka veya tabaka), rengi (beyaz, sarı, kırmızı, mavi, krem
rengi) vb birçok özellikleri, uygun koşullar altında, bakteri türlerine özgü bir karakter taşır. Bu
karakterler hücrenin genetik kontrolü altındadır. Ancak, koloninin özelliklerinde çevre koşullarına bağlı
değişimler meydana gelebilir.
Katı besiyerinde oluşan koloniler morfolojilerine göre farklı tipler altında toplanabilirler:
- S (Smooth) – koloni : Katı besiyerinde küçük, yuvarlak, kenarları ve üzerleri düzgün, kabarık,
parlak ve homojen bir biçimde görünen kolonilerdir. Hastalık vakalarından yeni izole edilen (genç)
bakteriler bu tipte koloniler oluştururlar.

- R (Rough) – koloni : Katı besiyerinde kenarları ve üzeri pürüzlü, mat ve granüllü bir yapıda görünen
kolonilerdir. Eski veya birçok kez pasaja maruz kalmış bakteri kültürleri bu tipte koloniler oluştururlar.
- L – koloni : Katı besiyerlerinde üstü ve kenarları düzensiz, ortası düğmeli ve granüllü biçimde
görünen kolonilerdir. PPLO- ve L-formu bakteriler tarafından meydana getirilirler.
- M (mukoid) - koloni : Öze değdirilince iplik gibi uzama gösteren, yapışkan kolonilerdir. Kapsül veya
mükoid salgı üreten bakteriler tarafından oluşturulur.
Koloni morfolojisi bakterilerin sınıflandırılmalarında değerlendirmeye alınan kriterler arasındadır.
3.4. Bakterilerin Anatomik Yapısı
Bakterilerin anatomik yapıları iki temel kısma ayrılarak incelenebilir :
- Dış yapılar : Hücre duvarı, kamçı (flagella), pili (pilus), kapsül.
- İç yapılar : Sitoplazmik membran, mezozom, ribozom, nükleus (nükleoid), sitoplazmik granüller,
pigment, spor, plazmid, vb.
Aşağıdaki şekilde bir bakteri hücresinin enine kesiti gösterilmiştir.
3.4.1. Dış yapılar
3.4.1.1. Hücre duvarı
Hücre duvarı, PPLO– ve L–formları hariç, bakterilerin etrafını tam ve kesintisiz olarak saran,
sitoplazmik zarın dışında yer alan ince ve esnek bir kılıftır. Kalınlığı bakteri cins ve türlerine göre
değişmek üzere 10 – 25 nm arasında değişir.
Hücre duvarı elektron mikroskop yardımıyla görülebilir. Ayrıca, özel boyama teknikleri ile boyanabilir
ve mikroskop altında farklı renklerde görünebilir. Hücre duvarının “Gram boyama” tekniği ile
boyandıktan sonra gösterdiği renge göre bakteriler 2 gruba ayrılabilir:
a. Gram-pozitif (Gr+) bakteriler. Gram boyama işlemi sırasında kristal viyole boyasını hücre içinde
tutarlar ve bu nedenle mikroskop altında mavi-mor renkte görünürler.
b. Gram-negatif (Gr_) bakteriler. Gram boyama işlemi sırasında renk açılmasına maruz kalırlar ve
karşıt boya olan safranini tutarlar, bu nedenle mikroskop altında pembe renkte görünürler.
- Hücre duvarının temel yapısı
Bakterilerin hücre duvarı diğer canlılara göre oldukça farklı bir yapı gösterir. Yüksek ve ilkel bitkilerin
hücre duvarı selülozdur. Ayrıca alglerin ve funguslardan bazılarının hücre duvarları da selülozdan
oluşmuştur. Bakterilerin hücre duvarı ise yarı sert, kompleks moleküler bir ağ yapısına sahiptir. Bu
yapıya peptidoglikan ya da mürein adı verilmektedir. Heteropolimer nitelikteki bu ağ yapısı içerisinde
birbirine benzer peptidoglikan monomerleri yer alır. Bir peptidoglikan monomeri, N-asetil glikozamin
(NAG) ve N-asetil muramik asit (NAM) olmak üzere, birbirine bağlı iki amino şekeri ile NAM’in uzantısı
halindeki bir pentapeptit bağından ibarettir. NAG ve NAM molekülleri ardışık sıralar halinde dizilerek
glikan yapıyı oluşturur. Bu uzayıp giden heteropolimer glikan zincirleri enlemesine olarak kısa peptit
bağları ile de birbirlerine bağlanmıştır. Pentapeptit bağındaki amino asitlerin çeşidi ve dizilimi
bakımından gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler arasında biraz farklılık vardır.
Lizozim (diğer adı muramidaz), glikozidaz ve amidaz enzimleri bakteri hücre duvarını etkiler ve
peptidoglikan tabakasını eritirler. Ayrıca bazı antibiyotikler de peptidoglikan sentezini önleyebilir.
- Gram-pozitif bakterilerde hücre duvarının yapısı
Gram-pozitif bakteriler birkaç peptidoglikan katmanının oluşturduğu kalın bir hücre duvarına sahiptir.
Duvarın kalınlığı 20-80 nm arasında değişim gösterir. Kimyasal olarak, hücre duvarının %60-90 kadarı
peptidoglikandan ibarettir.
Peptidoglikan tabakasında taykoik asitler bulunur. Bunlar hücre duvarı boyunca yer aldıkları gibi,
duvarın dışına doğru da uzantılar oluştururlar. Taykoik asitlerin bileşiminde gliserol, fosfatlar ve bir

şeker alkolü mevcuttur. Taykoik asitlerin bazısında lipidler de vardır, bunlara lipotaykoik asit adı
verilmektedir. Taykoik asitler hücre duvarının daha güçlü bir yapıya sahip olmasına yardımcı olurlar,
ayrıca bakterinin antijenik özelliklerinin oluşturulmasında önemli rol oynarlar.
Peptidoglikan tabakasının dış yüzeyinde proteinler yerleşik halde bulunur. Yüzey proteinlerinin sayısı
ve tipi bakteri türüne ve suşuna bağlı olarak değişim gösterir. İşlevleri şunlardır:
- Enzim olarak görev yapmak
- Bakterinin değişik yüzeylere tutunmasında yapıştırıcı görevi görmek
- Belirli bakterilerin fagositoza karşı korunmasına yardımcı olmak
- Gram-negatif bakterilerde hücre duvarının yapısı
Gram-negatif bakterilerin hücre duvarı çok katlı bir görünüm sergiler. Hücre duvarını oluşturan
katmanlar içten dışa doğru şu şekilde sıralanmaktadır:
1. Peptidoglikan
Hücre duvarının iç kısmında ince bir katman halinde yer alır. Periplazmik boşluğun ortasından geçerek
bu boşluğu ikiye böler. Kalınlığı genellikle 2-3 nm kadardır. Kimyasal olarak hücre duvarının yalnızca
%10-20 kadarı peptidoglikandan ibarettir. Bu tabaka bakteriyi osmotik basınç değişimlerine karşı
koruma görevini yürütür.
2. Dış membran
Fosfolipidler, lipoproteinler, lipopolisakkaritler ve proteinlerden oluşan çift katlı bir lipid tabakasıdır.
Kalınlığı 7 nm kadardır.
Dış membranın içe bakan tarafında esas olarak fosfolipidler yerleşiktir. Fosfolipidlerin arasında yer yer
lipoproteinler bulunur, bunlar peptidoglikan tabakasına kadar uzantı yaparak dış membranın
peptidoglikan tabakasına bağlanmasını sağlarlar.
Dış membranın dışa bakan yüzeyinde ise lipopolisakkaritler vardır. Bunların dış membranın
dayanıklılığına katkıda bulundukları sanılmaktadır. “Endotoksin” olarak da bilinen lipopolisakkaritler
“Lipid A” ve polisakkarit olmak üzere iki bölümden ibarettir. Bu bölümlerden Lipid A dış membrana
gömülü bir haldedir. Polisakkarit parçası ise dışa doğru uzantı halinde olup, tip spesifik
oligosakkaritlerden oluşmuştur. Tip spesifik oligosakkaritler bakterinin antijenik özelliklerinin
oluşmasını sağlarlar.
Dış membranda birkaç protein de yerleşik haldedir. Bunların sayısı ve tipi bakterinin türüne ve suşuna
göre farklılık gösterir. Bir kısım proteinler dış membran boyunca uzanan gözeneklerin (porların)
yapısında yer alırlar. Gözenekleri oluşturan bu proteinlere “porin” adı verilmektedir. Dış membran
gözenekli yapısı sayesinde, sitoplazmik membran gibi yarı geçirgen bir özelliğe sahiptir ve kaba
moleküler bir elek gibi faaliyet gösterir. Birçok küçük molekül bu gözeneklerden geçerek hücreye giriş
yapabilir ya da bazı toksik maddelerin hücreye girişi engellenebilir.
3.4.1.2. Periplazma
Periplazma jelatinimsi bir materyaldir. Gram-pozitif bakterilerde peptidoglikan tabakası ile sitoplazmik
zar arasında, gram-negatif bakterilerde ise dış membran ile sitoplazmik zar arasında yer alır.
Periplazmada besin maddelerinin parçalanmasında görev alan enzimlerden başka, bu maddelerin
sitoplazmik zardan taşınmasını kolaylaştıran proteinler de bulunur.

3.4.1.3. Kamçı (Flagellum)
Bakterilerin hemen hemen yarısı hareket edebilir. Bu yetenek kamçı ya da flagellum adı verilen
organlarından ileri gelir.

Kamçı ipliğimsi, dallanmış, kıvrımlı bir organdır. Ait olduğu bakterinin boyunun genellikle 4-6 katı kadar
bir uzunluğa sahiptir.
Kamçı başlıca 3 bölümden ibarettir: filament, çengel ve bazal gövde.
a) Filament. Hücre yüzeyinden uzanan sert ve kıvrımlı bir kısımdır. Flagellin adı verilen bir proteinden
oluşmuştur. İçi boş, kıvrımlı zincirler halinde düzenlenmiş bir yapıya sahiptir.
b) Çengel. Filamenti basal gövdeye birleştiren esnek bağlantıdır.
c) Bazal gövde. Moleküler bir motor gibi faaliyet göstererek kamçının dönmesini ve bakterinin sıvı
ortamda ileriye doğru hareket etmesini sağlayan bölümdür. Bir uzantı ve bu uzantı üzerinde yer
alan bir dizi protein halkasından ibarettir. Halkalar kamçıyı hücre duvarı ve sitoplazmik membrana
bağlar. Gram-pozitif bakterilerle gram-negatif bakteriler arasında bazal gövdedeki halka sayısı
bakımından farklılıklar vardır. Gram-pozitif bakterilerde halkalar sadece sitoplazmik zarda yer alır
ve kamçı peptidoglikan tabakasından geçerek dışarıya doğru uzanır. Gram-negatif bakterilerde dış
membranda da protein halkaları vardır.

Kamçı sayısına göre bakteriler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:
1. Atrik. Hiç kamçı ulundurmayanlar.
2. Monotrik. Bir uçta bir tek kamçısı bulunanlar.
3. Lofotrik. Hücrenin bir veya iki ucunda iki veya daha fazla kamçısı bulunanlar.
4. Amfitirik. Hücrenin iki ucunda kamçısı bulunanlar.
5. Peritrik. Kamçıları bütün hücre yüzeyine yayılanlar.
Bakteri kamçısı hem saat yönünde hem de saatin tersi yönünde hareket edebilir. Bu hareketler basal
gövdede bulunan protein tarafından idare edilir. Kamçının saat yönündeki dönüşü ile bakteri takla
atmaya benzer bir hareket yapar ve böylece hareket yönünü değiştirir. Bu hareket saniyenin onda biri
kadar bir sürede gerçekleşir ve bu yolla öne doğru bir ilerleme kaydedilmez. Saatin tersi yönündeki
dönüş ise, bakterinin hareket yönünü değiştirmeksizin uzun, düz veya kıvrımlı hareketler yapmasını
sağlar. Bakterinin bu eylemi
1 saniye kadar sürer ve bu sırada uzunluğunun 10-20 katı kadar
mesafe alır.
Hareketlilik bakterinin taksis (refleks) yoluyla optimum çevre koşullarında kendini korumasına yardımcı
olur. Taksis, çevresel uyarıcılara karşı bakterinin gösterdiği hareketli tepkidir. Tepkiye yol açan
çevresel faktörler ve bunlara karşı bakterinin verebildiği refleksler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Çevresel faktörler
Kimyasal maddeler
Işık
Ozmotik basınç
Oksijen
Sıcaklık derecesi

Refleks tipi
Kemotaksis
Fototaksis
Ozmotaksis
Aerotaksis
Termotaksis

Kemotaksis, bakterinin çevresindeki çekme ve itme gücüne sahip kimyasal maddelere karşı gösterilen
tepkidir. Bu maddelerin bulunmadığı bir çevrede bakteri rastgele hareket eder. Birkaç dakika düz bir
hat üzerinde gider veya kayar, sonra durur, takla atmaya benzer bir hareket yapar ve farklı bir yönde
kayar. Eğer bakteri kimyasal maddelerin uyarıcı etkisine maruz kalırsa, çekme gücü olan maddenin
miktarındaki artma ve itme gücü olan maddenin miktarındaki azalma ile birlikte daha az takla atma
hareketi yapar ve daha uzun mesafede kayar; ya da tersi koşullarda normal hızda takla atar. Böylece,
optimum çevreye doğru bir hareket gerçekleştirilmiş olur. Barsak patojenlerinin mukoz membranların
epitel hücrelerine tutunmalarında hareketli olmalarının ve kemotaksisin rolü olduğu sanılmaktadır.

3.4.1.4. Pili (Tekil hali=Pilus)
Sitoplazmik zar kökenli ince protein borularıdır. Bazı bakterilerde hücrenin tüm dış çeperine yayılmış
bir halde bulunur. Gram-negatif bakterilerin hemen hemen tümünde bulunur, birçok gram-pozitif
bakteride ise yoktur.
Pilus, “pilin” adlı proteinden oluşan bir uzantıya sahiptir. Bu uzantının sonunda, konakçı hücredeki
spesifik glikoprotein veya glikolipid reseptörlerinin şekline uygun yapıda, yapışkan bir uç vardır. Bakteri
bu uç yardımıyla konakçı hücrenin reseptörlerine tutunur.
Başlıca iki tip pili vardır:
a) Tutunma pilisi. Bakterilerin birbirlerine ya da katı besiyerlerine tutunmalarını sağlayan kısa
uzantılardır.
b) Seks pilusu. Bakteriyel konjugasyon sırasında DNA’nın bir bakteriden diğerine geçmesini sağlayan
birkaç adet uzantıdır. Konjugasyon, genetik rekombinasyonu sağlamak üzere, DNA’nın, seks
pilusuna sahip erkek hücreden dişi hücreye iletimidir.
3.4.1.5. Glikokaliks (Kapsül ve sümüksü katman)
Bütün bakteriler bir tür glikokaliks salgılarlar. Glikokaliks hücrenin en dışında yapışkan, iplikli bir örtü
katmanıdır. Bu örtü katmanı geniş ve yaygın jelatinimsi madde birikimi halinde, hücre duvarının dışına
sıkıca bağlı şekilde bulunuyorsa kapsül olarak adlandırılır. Glikokaliks tabakası düzensiz ve daha
gevşek bir şekilde hücre duvarına bağlı ise, buna da sümüksü (slime) katman adı verilmektedir.
Glikokaliks genellikle yapışkan nitelikte bir polisakkarit veya sümüksü karakterde bir polipeptitdir.
Glikokaliks üretimi mikroorganizmaya bağlı olabildiği gibi, ortam koşulları ile de bağlantılı bir durum
gösterir. Mukoz madde üreten bakterilerin kolonileri parlak, yapışkan görünümlüdür.
Glikokaliksin besin maddelerini yakalamak, bakteriyi kurumaya karşı korumak gibi birkaç işlevi
bulunmakla birlikte, esas olarak iki önemli görevi vardır:
1. Belirli bakterilerin vücuttaki beyaz kan hücreleri ya da toprak ve sudaki protozoonlar tarafından
fagositoz yoluyla yutulmaya karşı direnç göstermelerini sağlamak.
2. Bazı bakterilerin kaya, kıl dibi, diş gibi yüzeylere tutunmalarını ve buralarda çoğalmalarını
sağlayarak bu yüzeylerden uzaklaştırılmaya karşı dirençli hale getirmek.
Bakterilerin mukoz madde oluşturma yeteneklerinden endüstriyel alanda yararlanılabilir. Örneğin,
Leuconostoc mesenteroides glikoz polimeri olan dekstrandan çok kalın bir mukoz tabaka üretir. Bu
yeteneği nedeniyle sakaroz bulunan ortamlarda dekstroz elde edilmesinde kullanılır.
3.4.2. İç yapılar
3.4.2.1. Sitoplazmik zar (hücre zarı veya plazma zarı)
Hücre duvarının altında, sitoplazmayı saran ince bir zardır. Sitoplazmik zarın kalınlığı 5-10 nanometre
arasındadır, bakteri türlerine göre çok az değişiklik gösterir.
Sitoplazmik zar, fosfolipid ve protein moleküllerinden ibarettir. Fosfolipidler çift katlı bir tabaka
görünümündedir. Sıvı karakterdeki bu çift katlı tabaka içerisinde protein molekülleri gömülü halde
bulunur. Tüm hücre lipidlerinin %70-90 kadarı sitoplazmik zarda yer alır, dolayısıyla zar fosfolipidler
yönünden zengin bir durum sergiler. Hücre duvarına sahip olmayan mikoplazmalar hariç, prokaryotik
bakterilerin sitoplazmik zarlarında steroller mevcut değildir, fakat birçoğunda “hopanoid” adı verilen
sterol-benzeri maddeler vardır. Hopanoidler büyük olasılıkla sitoplazmik zarın stabil bir durumda
kalmasını sağlarlar. Fosfolipid moleküllerinin hidrofil uçları (suda çözünebilen gliserol ve fosfat) zarın iç
kısmına, hidrofob uçları (suda çözünemeyen yağ asidi) ise dış yüzeye doğru yönelmiş haldedir,
böylece hidrofil uçlar zarın iç ve dış yüzeylerini, hidrofob uçlar da merkez bölümünü oluştururlar.

Proteinler iki lipid tabakası arasında yer yer yığılmış halde bulunurlar. Proteinlerin bir kısmı zarın iç
kısmına doğru gömülüdür, bunlara entegre proteinler adı verilmektedir. Bir kısmı ise zarın yüzeyine
tutunmuş haldedir, bunlara da perifer proteinler denilmektedir.
Sitoplazmik zar hücrede şu görevleri yerine getirir:
a. Sitoplazmayı sarar ve korur.
b. Selektif geçirgenlik özelliğine sahip olduğu için hücreye madde giriş ve çıkışlarını kontrol altında
tutar.
c. DNA’nın replikasyonuna katılır.
d. Hücrenin çeşitli faaliyetlerinde görev alan enzimleri yapısında barındırır.
e. Hücre duvarı ve kapsül maddesinin sentezine katılır.
f. Hücre bölünmesinde ve sporlanmada septum oluşumuna yardımcı olur.
- Selektif geçirgenlik ve madde transportu
Hücre içine girmesi gereken her madde ve hücreyi terkedecek olan her metabolizma ürünü sitoplazmik
zardan geçmek zorundadır. Bu olaylarda zar bazen bariyer görevi yapar ve belirli maddelerin hücre
içine girişini zorlaştırır veya tamamen engeller. Bazen pompa görevi üstlenir ve zardan doğal olarak
geçemeyecek büyüklükteki maddelerin geçişini kolaylaştırır. Bazen de elek vazifesi görür ve kendi
gözeneklerinin (porlarının) ölçülerine göre maddelerin girişine ve metabolitlerin çıkışına izin verir.
Hücreye dışarıdan madde girişi ve içteki bazı önemli metabolitlerin dışarı çıkışı başlıca iki şekilde
gerçekleşir:
a) Pasif difüzyon
Maddelerin pasif difüzyon yoluyla hücreye giriş çıkışlarında dış ortam ile hücre içindeki konsantrasyon,
ozmotik basınç ve elektriksel yük farklılıkları rol oynar. Maddeler yüksek konsantrasyon ve ozmotik
basınca sahip ortamdan düşük konsantrasyona doğru geçiş yaparlar. Sitoplazmik zar bu şekilde her iki
ortam arasındaki ozmotik dengeyi ve sıvı akımını ayarlar.
Moleküllerin pasif difüzyonu büyüklüklerine ve suda ve lipidlerde erime durumlarına bağlıdır. Pasif
difüzyon yoluyla su, çözünür haldeki gazlar (örneğin; azot, oksijen, karbondioksit) ve lipidlerde
çözünebilen moleküller serbestçe giriş çıkış yaparlar. Suda çözünebilen iyonlar, örneğin sodyum
iyonları genellikle sitoplazmik zarın küçük çaplı (0.8 nm’den daha küçük) gözeneklerinden geçerler.
Potasyum iyonları, eğer, dışardaki konsantrasyon yüksek ise hücrede birikebilirler.
b) Aktif transport
Molekül çapları büyük olan maddelerin (protein, lipid, polisakkarit gibi) sitoplazmik zarı geçebilmeleri
için taşıyıcı proteinlere ve metabolik enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu yolla dış ortamdaki madde
konsantrasyonu düşük olsa bile, hücre gereksinim duyduğu maddeleri içeride biriktirir. Aktif transportta
“permeaz” olarak bilinen enzim sistemleri (taşıyıcı proteinler) aracı olarak iş görürler. Örn., E.coli’de
laktozun sitoplazmik zarı geçebilmesi için beta galaktozidaz adlı permeaz enzimine ihtiyaç duyulur. Bu
enzim laktozu parçalar ve böylece hücre içine iletim gerçekleşir.
3.4.2.2. Sitoplazma
Bakteri sitoplazması sıvı karakterde olup, yaklaşık %80’i sudan ibarettir. Sitoplazma içinde nükleik
asitler (DNA ve RNA), enzimler, amino asitler, karbonhidratlar, lipidler, inorganik iyonlar ve düşük
molekül ağırlıklı birçok bileşik bulunur. Bunların bir kısmı prekürsör moleküller ve protein sentezinde
kullanılacak olan yapı taşları, bir kısmı enerji ve karbon kaynakları, bir kısmı da metabolizma
artıklarıdır.
Sitoplazmada yer alan başlıca organlar da şunlardır: Mezozomlar, ribozomlar, çekirdek, sitoplazmik
granüller, pigment, endospor, plazmid, faj vb.
3.4.2.3. Mezozomlar

Bunlar bakteri hücresinin sitoplazmik zarına bağlı ve onun hücre içinde kıvrılması ile meydana gelen
oluşumlardır. Genellikle hücre yan çeperlerine yakın yerlerde bulunurlar. Hücredeki işlevleri şunlardır:
- DNA replikasyonu sırasında DNA’nın bağlantı yeri görevi görür.
- Hücre bölünmesi ve sporlanma sırasında septum oluşumunda görev alır.
3.4.2.4. Ribozomlar
Bakteri hücresi için gerekli protein ve enzimlerin sentezinin yapıldığı yerlerdir. Yapılarında %40 protein
ve %60 ribonükleik asit (rRNA = ribozomal RNA) vardır. Bakteri ribozomları, 50S ve 30S (S= Svedberg
birimi olarak bilinen yoğunluk birimi) yoğunluğundaki iki alt birimden ibarettir. Bu iki alt birim protein
sentezi sırasında, çapı yaklaşık 25 nm olan 70S yoğunluğundaki ribozomu oluşturmak üzere
magnezyum iyonları yardımıyla birbirlerine bağlanırlar.
Ribozomların sayıları, büyüklükleri ve yoğunlukları bakteri türlerine göre değişim gösterir. Bir bakteri
hücresinde 5000-50 000 arasında değişen sayıda ribozom vardır. Üremekte olan bakterilerde sayıları
fazladır. Ribozomlar hücre içinde serbest halde bulunabilecekleri gibi, protein sentezi sırasında mRNA
(matriks RNA) üzerinde tesbih gibi dizilerek bir araya da gelebilirler. Bunlara poliribozom veya polizom
adı verilir.
3.4.2.5. Çekirdek (nükleoid)
Bakteri hücresinin çekirdeği yüksek canlılarda olduğu şekilde bir zar ile çevrili değildir. Ayrıca
çekirdekçik (nükleolus) de yoktur. Bu nedenle bakterilerdeki çekirdeğe nükleoid adı verilmektedir.
Bakterilerde nükleoid oval veya yuvarlak biçimde, ortada ya da ortaya yakın bir yerde yerleşmiş
durumdadır. Özel boyama yöntemleri ile veya elektron mikroskobu yardımıyla görülebilir.
Bakteriyel nükleoid uzun, iki iplikçikli bir tek DNA molekülünden ibarettir. Bakterilerin çoğunda,
DNA’nın iki ucu, fiziksel ve genetik bir halka oluşturmak üzere, kovalent olarak birbirine bağlı halde
bulunur. Genler, halkanın etrafında belirli bir sırayla yer aldıkları için bu halkaya genetik halka gözüyle
bakılmaktadır. Kromozomun uzunluğu genellikle 1000 μm kadardır ve 4000 civarında gen
taşımaktadır.
Uzun DNA molekülü bakteri içerisinde çapı 0.2 μm kadar olan, yuvarlak veya yumurta görünümünde,
süper kıvrımlı, sıkı bir kütle halinde bulunur.
DNA’nın süper kıvrımlı, sıkı bir kütle haline dönüşmesinde histon-benzeri proteinlerle DNA
topoizomerazlar olarak bilinen bir grup enzimin rolü bulunmaktadır. DNA’ya bağlanan histon-benzeri
proteinler önce molekülü 50 kadar kromozomal parçaya ayrıştırırlar, daha sonra DNA topoizomeraz
enzimi her bir parçayı kendi etrafında kıvırarak, yaklaşık 0.2 μm çapında sıkı bir kütle haline getirir.
Dinlenme halindeki bakteride böyle yuvarlak görünümde olan DNA, hücre bölünmesi durumunda uzun
bir şekil alır. Dairesel, super kıvrımlı bakteriyel DNA’nın kıvrımlarının açılması, replikasyonu ve tekrar
kıvrımlı hale gelmesinde de topoizomeraz enzimlerine gereksinim vardır.
Bakteriler haploid oldukları, diğer bir deyişle yalnızca bir kromozomları bulunduğu için aseksüel olarak
üreme gösterirler. Mitoz ve mayoz bölünmeye bakterilerde rastlanmaz.
Her bakteride bir adet çekirdek bulunmakla birlikte, üremenin çok hızlı olduğu durumlarda, DNA’nın
replikasyonu ile bakteri bölünmesi arasındaki uyum bozulursa, bakterinin iki tane nükleoidi bulunabilir.
Çekirdek bakterideki bütün genetik olayları ve metabolizmayı idare eden bir merkezdir. DNA, bir
organizmanın hangi proteinleri ve enzimleri sentezleyebileceğini ve böylece organizma tarafından
hangi kimyasal reaksiyonların yürütülebileceğini tayin eder.
Bakteriyel genom (organizmanın genetik materyalinin toplamı) DNA’dan oluştuğu için, DNA yapısının
daha ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar görülmektedir.
- DNA’nın yapısı

DNA, deoksiribonükleotidler olarak adlandırılan yapı taşlarından oluşan, uzun, iki iplikçikli, sarmal
şekilli bir moleküldür.
Deoksiribonükleotidler üç kısımdan ibarettir: a) deoksiriboz şekeri, b) azotlu bir baz, c) fosfat grubu.
Deoksiriboz ve fosfat grubunun ardı ardına sıralanması ile DNA’nın zincir şeklindeki şeker-fosfat temel
yapısı oluşmaktadır.
DNA’da 4 adet azotlu baz vardır: adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin ve guanin pürin bazları; sitozin
ve timin ise pirimidin bazları olarak bilinmektedir. Baz çiftleri merdiven biçimindeki çift sarmalın
basamaklarını oluşturmaktadır.
Deoksiriboz şekeri 5 karbonlu bir şeker halkasıdır. Halkadaki karbonlar saat yönünde 1’den 5’e kadar
sıralanmıştır. Şeker halkasını gerçekte ilk 4 karbon oluşturur, 5. karbon ise 4. karbonun uzantısı
şeklindedir.
Şeker molekülünün 1. karbonuna azotlu baz bağlıdır. Deoksiribozlar arasında yer alan fosfat grubu,
deoksiribozlardan birisiyle 3. karbondan, diğeriyle de 5 karbondan fosfodiester bağı oluşturarak
bağlanmıştır.
Her bir DNA iplikçiğinin iki ucu vardır. İplikçiklerin 5.uç olarak bilinen uçları daima deoksiribozun 5.
karbonuna bağlanan fosfat grubu ile sona erer, 3. uç olarak adlandırılan diğer uç ise daima
deoksiribozun 3. karbonundaki hidroksil grubu ile sonlanır. Şeker ve fosfat gruplarının bağlantı tarzı
nedeniyle iki iplikçik birbirlerine antiparalel bir durum gösterirler, diğer bir ifadeyle birbirlerine göre ters
yönde ilerlerler. Bir iplikçik 3. karbon atomu - 5. karbon atomu doğrultusunda koşarken, diğer iplikçik
de 5. karbon atomu - 3. karbon atomu doğrultusunda ilerler.
Bir polinükleotid iplikçiğindeki bazların sıralanışı (taban dizilişi) karşı iplikçiğin taban dizilişini
belirlemektedir. Çünkü, her bir bazın karşısında belirli bir baz yer almakta ve bazlar birbirlerine
hidrojen köprüleri yardımıyla bağlanmaktadır. Adenin sürekli timin ile, sitozin ise guanin ile bağlantı
yapmaktadır. Bu nedenle, adı geçen baz çiftleri tamamlayıcı baz çifti olarak ifade edilmekte, DNA’nın
iki iplikçiğinin de tamamlayıcı iplikçikler olduğu belirtilmektedir.
Adeninle timin arasında 2 hidrojen köprüsü, sitozinle guanin arasında 3 hidrojen köprüsü
bulunmaktadır. Hidrojen köprüleri genellikle bazların keto (=C=O) grupları ile amino (NH 2 -) veya imino
(NH-) grupları arasında oluşmaktadır. Bu grupların çok kısa bir mesafede birbirlerine yaklaşmaları
sonucunda iki kuvvetli elektron negatif element olan N - ve O-, amino veya imino grubuna ait H
atomunu kendilerine çekmekte, böylece hidrojen köprüleri kurulmaktadır.
Ortam sıcaklığının artırılması, ortamdaki Mg ++ iyon konsantrasyonunun değiştirilmesi veya ortama
amonyak ilave edilmesi DNA sarmalındaki bazlar arası hidrojen köprülerinin kopmasına veya baz
sıralanışlarında değişimlere neden olmaktadır. Sıcaklığın etkisiyle, hidrojen köprüleri kopan iki
polinükleotid iplikçiği birbirinden uzaklaşır. Buna “hiperkromite” veya “DNA’nın denatürasyonu” denir.
Birbirinden ayrılan polinükleotidler tekrar ısıtılacak olursa, her polinükleotid iplikçiği kendi taban
dizilişini tamamlayacak şekilde karşıt ipliklerle hidrojen köprüleri kurar. Bu şekilde homolog olduğu
oranda karşı iplikle birleşir. Taksonomik çalışmalarda, DNA homolojisi denilen bu teknikten yararlanılır.
Bilinmeyen bakteri DNA sarmalının bir polinükleotid iplikçiği, bilinen bakterilerden ayrı ayrı elde edilen
DNA’ların tek polinükleotid iplikçikleri ile karşılaştırılır ve DNA homologluğunun % oranına bakılarak
akrabalık derecesi saptanır.
- DNA replikasyonu
Replikasyon, kısaca kopyalama işlemidir. Bu işlemde, kardeş hücreye aktarılacak yeni bir genom
oluşturmak üzere, mevcut DNA model olarak kullanılıp çift iplikçikli DNA parçasının eş kopyası yapılır.
Çift sarmalın birbirinden ayrılması ve ilki ile aynı olan yeni DNA’nın oluşum mekanizmasını açıklamak
üzere üç hipotez ortaya atılmıştır:

a) Konservatif mekanizma. Bu hipoteze göre, çift sarmalı oluşturan DNA iplikçiklerinin birbirlerinden
ayrılmadığı, bütün halde yeni DNA için matriks işlevi gördüğü, sonuç olarak yeni DNA molekülünün
tamamen yeni yapıtaşlarından sentezlendiği savunulmaktadır.
b) Dispersif mekanizma. Bu hipotez, ana çift sarmalın yivlerinden kırıldığını, kırılan noktalar arasında
yeni DNA parçaçıkları sentezlenmek suretiyle boşluğun doldurulduğunu, dolayısıyla DNA çift
sarmalında kısa aralıklarla, yeni ve eski materyalden oluşan parçacıkların uzunlamasına ve
ardarda birbirleriyle kaynaştıklarını var saymaktadır.
c) Yarı-konservatif mekanizma. Yarı-konservatif mekanizmaya göre, ana çift sarmaldaki nükleotid
iplikçiklerinin bir noktadan başlayıp ayrıldığı ve her bir nükleotid iplikçiğinin karşısında yeni bir
nükleotid iplikçiğinin sentezlendiği, sonuçta oluşan DNA’da bir nükleotid iplikçiğinin eski, diğer
nükleotid iplikçiğinin ise yeni materyalden oluştuğu öne sürülmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucunda, DNA’nın replikasyonunda kesinlikle
yarı-konservatif
mekanizmanın geçerli olduğu kanıtlanmıştır.
Replikasyon, DNA’daki “replikasyon orijini” olarak adlandırılan özel bir bölgeden başlar ve iki yöne
doğru gerçekleşir.
DNA replikasyonunun başlaması için DNA helikazları olarak adlandırılan enzimler aracılığı ile,
replikasyon bölgesinden her iki yöne doğru olmak üzere, iki ana iplikçik açılarak düz bir hal alır ve
birbirlerinden ayrılır. Bu suretle replikasyon bölgesinde asıl kopyalanma alanı olan, Y biçimli iki adet
replikasyon kolu oluşur.
Sarmal stabilitesi bozulan proteinler, replikasyon sırasında kol içerisinde tek iplikçikli bölgeye
bağlanırlar, böylece birbirlerinden ayrılan iki iplikçiğin yeniden birleşmesini önlerler. Topoizomerazlar
olarak adlandırılan enzimler DNA’da önce kopmalara yol açar ve daha sonra, replikasyon sırasında
sarmal moleküldeki basıncı hafifletmek üzere, onları yeniden birleştirirler.
İplikçikler tüm DNA molekülü etrafında açılmayı sürdürür ve her iki yönde birbirlerinden ayrılırlarken,
serbest haldeki DNA nükleotidleri hidrojen bağlantısı yaparak her bir ana iplikçikteki nükleotidlere
bağlanırlar, böylece yeni tamamlayıcı iplikçikler üretilmiş olur. Yeni nükleotidler hidrojen bağlantıları
yoluyla her bir ana iplikçiğin karşısında sıralanırken, DNA polimeraz enzimleri de nükleotidleri
fosfodiester bağları yardımıyla birleştirir. Sonuçta, her bir ana iplikçik kendini tamamlayan kopyasının
sentezlenmesinde bir model olarak görev görür ve iki eş DNA molekülünün oluşumu sağlanmış olur.
Tamamlayıcı baz çiftleri aracılığı ile sıraya dizilen nükleotidler azotlu bir baz, deoksiriboz ve üç molekül
fosfattan ibarettir. Fosfat moleküllerinden iki tanesi yeni nükleotidin 5. karbon atomundaki fosfat grubu
ile DNA iplikçiğindeki son nükleotidin hidroksil grubu arasında fosfodiester bağı oluşumu sırasında,
bağlanma için gereken enerjiyi sağlamak üzere ayrılır.
DNA polimeraz enzimleri sadece, yeni nükleotidin 5. karbon atomundaki fosfat grubunu mevcut
zincirdeki nükleotidin 3. karbon atomundaki hidroksil grubuna bağlama yeteneğine sahiptir. Bunun
sonucu olarak, DNA yalnızca 5-3 doğrultusunda sentezlenebilir. Önceden, DNA’nın iki iplikçiğinin
birbirine antiparalel oldukları belirtilmiş idi. Bunlardan 3-5 doğrultusunda ilerleyen ve “rehber iplikçik”
olarak adlandırılan ana iplikçik sürekli olarak kendi uzunluğu kadar kopyalanabilir. “Geriden gelen
iplikçik” adı verilen, 5-3 doğrultusunda ilerleyen diğer ana iplikçik ise, kesikli olarak, her biri 100-1000
nükleotidden ibaret kısa parçalar halinde kopyalanmaktadır.
3.4.2.6. Sitoplazmik granüller
Bunlar genellikle depo maddeleridir. Hücre için hayati önem taşımazlar. Enerji ve karbon kaynaklarının
deposu görevini yürütürler. Bunların sayısı besiyerinin bileşimine ve bakterinin üreme durumuna göre
değişebilir.
En fazla rastlanan sitoplazmik granüller şunlardır:
Volutin granülleri: Bakteri için enerji ve fosfat kaynağıdır. Hücre fosfata ihtiyaç duyduğunda, buradan
kopan fosfatlar metabolizmada iş görürler.
Lipid granülleri: Bakteri için karbon ve enerji kaynağıdır. Bileşimi β-hidroksi bütirik asitten oluşmuştur.
Aç bırakılan hücreler önce bu yağ benzeri maddeleri tüketirler.

Polisakkarit granülleri: Glikojen (amilopektin benzeri bir madde) ve nişasta tanecikleri halinde
bulunan granüllerdir. Karbon ve enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
Sülfür granülleri: En çok anoksijenik menekşe sülfür bakterilerinde görülen oluşumlardır. Hidrojen
sülfürün veya diğer inorganik redükte formdaki sülfür bileşiklerinin oksidasyonu sonucu hücre içinde
birikirler. Bazen enerji kaynağı olarak, bazen de hidrojen donörü olarak metabolizmada rol oynarlar.
3.4.2.7. Pigmentler
Bakteriler tarafından oluşturulan pigmentler kolonilerin renk özelliklerini meydana getirirler. Başlıca iki
tipte olurlar:
- Fotosentetik olanlar. Fotosentez yapan bakteri cinslerinde karşılaşılır. Yapılarına göre bu
pigmentler şu gruplara ayrılırlar : karotinoid, melanin, antosiyanin, kinon, pirol ve fenazin.
- Fotosentetik olmayanlar. Suda erimeyen ve suda eriyebilen olmak üzere iki tipi vardır. Suda
erimeyen pigmentler bakteri kolonisi içinde kalır ve koloninin renkli görünmesine neden olurlar. Suda
eriyebilen pigmentler, bakteri sıvı veya katı besiyerlerinde üretildiği zaman ortama geçebilir ve
ortama renkli bir görünüm verirler.
3.4.2.8. Plazmidler
Birçok bakteri, kendi kromozomlarından ayrı olarak çift iplikçikli, sarmal ve yuvarlak DNA moleküllerine
sahiptir, bunlara plazmid adı verilmektedir. Plazmidler sitoplazmada serbest olarak ya da kromozomla
birleşmiş halde bulunabilirler. Plazmidlerde genellikle 5-10 arasında değişen sayıda gen bulunur.
Bakteriler antibiyotiklere karşı dirençlerini ve diğer birçok özelliklerini plazmidler sayesinde kazanırlar.
3.4.2.9. Endospor
Bacillaceae familyasında bulunan bakteriler olumsuz ortam koşullarında (örn., ortamda metabolizma
artıklarının birikmesi veya besin maddelerinin azalması ya da çevre koşullarının değişmesi gibi) spor
oluştururlar.
Her hücre sadece bir tek spor yapar. Sporlar hücre içinde oluşur.
Spor oluşturma bakterilerde bir üreme şekli değildir.
Elektron mikroskopla yapılan çalışmalarda sporun etrafında birçok tabakanın bulunduğu ortaya
konulmuştur. Bir sporda en içte sitoplazma yer alır, onun etrafında sırasıyla şu tabakalar bulunur:
- Spor sitoplazmik membranı.
- Spor hücre duvarı
- Korteks (spor kabuğu)
- Spor kılıfı veya dış membran. İç spor kılıfı ve dış spor kılıfı olmak üzere iki katlıdır.
- Ekzosporyum
Sitoplazmik membran ve korteks peptidoglikan yapısındadır. Korteks gevşek, kalın ve konsentrik
katmanlı bir tabakadır. Spor kılıfı keratin benzeri protein yapısındadır. Ekzosporyum ise lipid ve
proteinden oluşmuştur.
Sporun bileşiminde :
%5-20 su,
%1-3 kalsiyum
spor kuru ağırlığının %5-15’i kadar dipikolinik asit vardır.
Sporlar antibiyotiklere, dezenfektan maddelerin çoğunluğuna ve ışınlama, kaynatma, kurutma gibi
işlemlere karşı direnç gösterirler. Fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanım gösterdikleri için

yıllarca canlı kalabilir ve uygun şartlar altında tekrar çoğalabilen “vejetatif hücre” haline geçerler. Bu
nedenle gıda endüstrisinde ayrı bir önem taşırlar.
Sporun kimyasal etkenlere karşı dayanıklılığında spor kılıfının rolü olduğu sanılmaktadır. Isıya karşı
çok direnç göstermeleri çok az su içermelerinden ve ayrıca bileşimlerindeki dipikolinik asitten ileri
gelmektedir.
Sporun şekli, büyüklüğü ve yüzey biçimi bakteri türleri arasında farklılık gösterir. Genellikle yuvarlak
veya oval şekilli olan sporların hücre içindeki yerleşim yerleri şu şekildedir :
- Sentral (ortada)
- Terminal (uçlarda)
- Subterminal (uca yakın)
- Lateral (dışa doğru çıkıntılı)
Sporun çapı basilin çapından küçük ya da büyük olabilir. Büyük olması halinde basiller limon, raket,
tokmak, mekik vb görünümler kazanırlar (Clostridium sporlarında görüldüğü gibi).
- Spor oluşumu
Spor oluşumunun başlangıcında basilin uçlarından birinde veya ortasında
birikimi olur. Hücre bu maddeyi enerji ve karbon kaynağı olarak kullanılır.

β-hidroksi bütirik asit

Bazı basillerde hücre içinde yeterince besin maddesi depolanmış haldedir (endotrofik sporulasyon).
Bazılarında ise spor oluşuncaya kadar dışarıdan besin sağlanır (ekzotrofik sporulasyon).
Basil içinde yeterli gıda maddeleri toplandıktan sonra bakteri hücresinde, özellikle çekirdek
materyalinde, hücrenin bir ucundan diğerine doğru uzama görülür ve çekirdeğin yarısı spor oluşacak
bölgeye giderek yerleşir. Bunu takiben, hücre membranından (olasılıkla mezozomlardan) içeri doğru
karşılıklı olarak ve iki tabakalı bir septum uzaması başlar. Septum kısa sürede sitoplazmik
membrandan ayrılır, çekirdeği ve onunla birlikte bulunan diğer materyalleri sarar. Sitoplazmik
membranın yeni nükleoid, sitoplazma ve önceki aşamada oluşan membranı çevrelemesi ile ön spor
oluşur. Bundan sonra spor içeri alınarak olgunlaşır. Ön sporun iç ve dış membranları arasında
peptidoglikan tabakası ve kalsiyum dipikolinat gibi maddeler sentezlenir, böylece korteks tabakası
oluşur. Daha sonra korteksin dışında spor kılıfı olarak adlandırılan ve proteinimsi bir yapıya sahip,
geçirgen olmayan ikinci bir koruyucu tabaka oluşur. Bazı türlerde ayrıca ekzosporyum denilen bir kat
daha meydana gelebilir. Son olarak, bakterinin vejetatif parçası yok olur ve endospor açığa çıkar.
Sporlanmada her aşama, türlere göre değişmek üzere 30-90 dakika, tüm sporlanma süresi ise 5-13
saat arasında değişir.
Spor oluştuktan sonra, bundan tekrar vejetatif basilin meydana gelebilmesi üç aşamada gerçekleşir:
a. Aktivasyon: Çevre koşulları ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Normal koşullarda aktivasyon yavaştır. Sporlar
65C’de 15-60 dakika bekletilirse aktivasyon hızlanır. Aktivasyon için koşullar uygun değilse spor
dormant (uyuşuk) haline geri döner. Aktivasyon sırasında sporun dışında bulunan dış membran ve
ekzosporyumdaki disülfit bağlarında kopmalar meydana gelir ve bu tabakalar tahribata uğrar. Su,
mineraller ve diğer bazı gıda maddeleri oluşan çatlaklardan içeri girer ve litik enzimleri aktif hale
getirirler.
b. Filizlenme : Korteks kısmında bulunan peptidoglikan parçalanır ve çözülür. Kalsiyum ve dipikolinik
asit dışarı çıkar. Spor, kuru ağırlığının %30’nu kaybeder. Korteks giderildikten sonra spora
dışardan fazla su ve mineraller girer. Spor içinde metabolik aktivite artar ve içeriye giren fazla su
nedeniyle sporun çapı büyümeye başlar.
c. Dışarıya doğru gelişme : Spor içinde oluşmaya başlayan vejetatif basilin boyu gittikçe uzar ve
erimiş bulunan spor zarlarından dışarıya doğru uzanmaya çalışır. Vejetatif hücre giderek tüm
metabolik faaliyetlerine kavuşur.
3.5. Bakterilerde Üreme

Bakteriler doğal ortamlarda (toprak, su, gıdalar) üredikleri gibi, laboratuvarlarda uygun koşullarda,
yapay besiyerlerinde de üretilmektedir.
Uygun besiyerinde ve uygun koşullar altında mikroorganizmalar, türlerine özgü bir hızda üreme
gösterirler. Koşulların uygunluğu devam ettiği sürece çoğalma da sürekli olur. Fakat,
mikroorganizmaların laboratuvar koşullarında üretimi için sınırlı miktarda besiyerleri kullanıldığından
üremeleri kısıtlanır. Mikroorganizmalar üredikçe ortamdaki besin maddeleri azalır ve bir süre sonra
tükenir. Optimal koşulların (pH, ozmotik basınç, oksijen gibi) değişmesi ve besiyerinde toksik
metabolik maddelerin birikimi, miktarı az olan besiyerinde üremeyi bir süre sonra baskılar ve durdurur.
Bakterilerde üreme ortadan bölünme şeklinde olur. Bölünme, yuvarlak şekilli bakterilerde (koklarda)
herhangi bir çap yönünde, çubuk şeklindeki bakterilerde ise uzun eksene dik yönde meydana gelir.
Koklar üreyecekleri zaman önce biraz uzar, daha sonra herhangi bir çap yönünde bölünürler. Çubuk
bakterilerde ise önce hücrenin ortasından içeriye doğru bir girinti oluşur ve bunu takiben hücre ikiye
bölünür.
Bu tip üreme şekline aseksüel (eşeysiz) üreme denilmektedir. Bununla birlikte, E.coli’nin bazı
mutantlarında erkek ve dişi hücrelerin bulunduğu ve konjugasyon sonucunda erkek hücreye ait genetik
materyalin dişi hücreye geçtiği saptanmıştır. Bu olaya “rekombinasyon” adı verilmektedir.
Bölünme iki aşamalı olup, önce çekirdek bölünmektedir. Bölünme başlamadan önce, bakteri, iki
kardeş hücreye yetecek ölçüde, enzimleri ve diğer gerekli organik ve inorganik maddeleri hazırlar ve
biriktirir. Bu süreç içerisinde toplu halde bulunan DNA orta bölgede uzamaya başlar, sitoplazmik
zardaki özel yere (olasılıkla mezozoma) bağlanır ve replikasyon başlar.
Çekirdeğin bölünmesi bitince asıl bakteri hücresi bölünür. Hücre bölünmesi, hücrenin yan
çeperlerinden içeriye doğru ve karşılıklı olarak “septum” adı verilen bir zarın gelişimi ile başlar. Bu
oluşuma sitoplazmik zar da katılır ve septum içeri doğru uzayarak hücreyi ortadan iki kardeş hücreye
ayırır. Oluşan her iki serbest hücre birbirinden ayrılarak tam bağımsız hale gelebilir ya da birbirlerine
bağlı kalarak ikili veya zincir formlarını oluştururlar.
Bakteri populasyonunda her bir bölünmeye “generasyon”, bölünme için geçen süreye “generasyon
süresi” denilmektedir. Generasyon süresi bakteri cinslerine göre değişmektedir. Örn., E.coli’de
yaklaşık 20 dakika, Stap.aureus’da yaklaşık 30 dakika ve Mycobacterium tuberculosis’de 792-932
dakika arasındadır.
Bakteriler geometrik tarzda ürer ve katlı bir bölünme gösterirler, örneğin;
1, 2, 4, 8, 16, 32 vb. ya da 20, 21, 22, 23, 24, 25 vb.
Bu tarz üreme matematiksel olarak (1 x 2 n) şeklinde ifade edilebilir. Başlangıçtaki hücre sayısı N 0 olan
bir populasyonda her bir generasyondan sonra oluşan hücre sayıları şu şekilde gösterilebilir:
1 generasyon sonra N1 = 21 N0
2 generasyon sonra N2 = 2 x 21 N0 = 22 N0
3 generasyon sonra N3 = 2 x 22 N0 = 23 N0
4 generasyon sonra N4 = 2 x 23 N0 = 24 N0
n generasyon sonra Nn = 2n N0 = 1 x 2n
Çoğalma hızı, önceden de belirtildiği gibi, aynı şekilde sonsuz olarak devam edememekte ve ortamda
meydana gelen metabolizma artığı toksik maddelerin birikmesi ve besin maddelerinin azalması ya da
tükenmesi vb nedenlerle birçok hücre bir süre sonra ölmektedir. Buradan da kültürün yaşlanması ile
ölüm oranının artacağı anlaşılmaktadır.
Mikroorganizmaların generasyon sayısı (n) ve süresi (g) hesaplanabilir. Bunun için, başlangıçta ekilen
mikroorganizma sayısının (a), mikroorganizmanın üremesi için geçen sürenin (t) ve bu süre sonundaki
mikroorganizma sayısının (b) bilinmesi gerekir.

b = a x 2n olduğuna göre (2n = n generasyon sonundaki bakteri sayısı)
log b = log a + n log 2 olur. Buradan da,
log b – log a
n=

eşitliği elde edilir.
log 2

Generasyon süresi ile generasyon sayısı arasında aşağıda gösterildiği şekilde bir ilişki vardır :
t
n=
g
Her iki n eşitliğinden;
t

log b – log a
=

yazılabilir. Bu eşitlikten de

g

log 2
t x log 2

g=

elde edilir.
log b – log a

Örnek : Başlangıçtaki sayısı 103 olan bakteri populasyonu t =10 saat süreyle inkübasyona tabi
tutulduktan sonra bakteri sayısı b = 10 9 ise, generasyon sayısı (n) ve generasyon süresi (g) aşağıdaki
gibidir:
log 109 – log 103
n=

9- 3
=

= 20

log 2

0.3

10 x log 2
g=

10 x 0.3
=

9-3

= 1/2 saat
6

Buna göre, her yarım saatte 1 generasyon olmak üzere, 10 saat sonunda 20 generasyon geçmiş
olmaktadır.
- Bakterilerin gelişim eğrisi
Eğer saf bir organizma, uygun bir sıvı besiyerine aşılandıktan sonra, uygun şartlarda ve belirli bir süre
inkübasyona tabi tutulursa, şu gelişim evrelerinden geçer:
a. Lag dönemi
b. Logaritmik gelişim dönemi
c. Durma dönemi
d. Ölüm dönemi
1. Lag dönemi
Bu dönem bakteri gelişiminin başlangıç dönemidir. Lag döneminde bakteri kendisini ortama alıştırır ve
üremeye hazırlanır. Bakterinin aktif olarak çoğalabilmesi için yeni ortamına adapte olması gerekir.
Örneğin, glikoz bulunduran bir ortamdan laktoz içeren bir başka ortama aktarılan bakterinin laktozu
kullanabilmesi için yeni bir enzimin sentezini yapması gerekir. Bunun için de zamana ihtiyacı vardır.
Bakteri bir önceki kültürün durma ya da ölme döneminden alınmışsa uzun ya da kısa bir lag dönemi
oluşabilir. Bakterinin uyuşuk durumda olması da üremede genellikle biraz gecikmeye neden olur. Eğer,
canlı ve gelişmekte olan bakteri kullanılırsa üreme hemen başlar.

Lag döneminde bakteri hücreleri büyüyebilir, fakat bölünme olmadığı için bakteri sayısı nisbeten
sabittir.
2. Logaritmik gelişme dönemi
Bulundukları ortama uyabilen ve gerekli sentezleri yapan bakteriler ilk birkaç saatte hızla çoğalmaya
başlarlar. Çoğalma logaritmik olarak gerçekleştiği için bu döneme logaritmik gelişme dönemi adı
verilmiştir.
Logaritmik gelişme dönemindeki kültürler, belirli zaman aralıklarında sayıma tabi tutulurlarsa, üreme
eğrisi düz veya dik bir durum gösterir. Bu dönemde mikroorganizmalar birçok özellikleri bakımından bir
örneklik (homojenite) gösterirler.
3. Durma dönemi
Logaritmik dönemdeki çoğalma sonsuz değildir. Ortamda toksik metabolizma artıklarının birikmesi,
oksijenin azalması, fermente olabilir karbonhidratların parçalanması ile oluşan organik asitlerin ortamın
pH değerini düşürmesi gibi nedenlerle üreme giderek yavaşlar. Yeni oluşan hücre sayısı kadar yaşlı
hücre ölümü meydana gelir. Bu nedenle, belirli aralıklarla yapılan sayımlarda hücre sayılarının aynı
kaldığı görülür. Üreme eğrisinde bu dönem düz ya da düze yakın bir çizgi halinde gösterilmektedir.
4. Ölüm dönemi
Bu dönemde yeni hücrelerin oluşumu azalır ve var olan bakteri hücreleri ölür. Bakterilerin hepsinin
ölmemesi, bir kısmının canlılıklarını koruması nedeniyle üreme eğrisi sıfıra ulaşmaz. Bakterilerin
tamamen yok olması türlere bağlı olarak değişir. Örn., Str.pneumoniae iki-üç gün içinde ölürken, E.coli
biraz daha uzun bir sürede, M.tuberculosis aylar sonra ölmektedir.
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Bölüm 3
BAKTERİLER
3.1. Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakteriler küçük, mikroskobik, tek hücreli organizmalardır. Saprofit veya parazit olarak hemen her yere
yayılmış bir durum sergilerler. Bazıları hayvansal ve bitkisel organizmalarda hastalık yaparlar.
Daha önceleri bakterilerin hakiki hücre çekirdeği olmadığı kabul edilmiş ise de, modern inceleme
teknikleri ile yüksek canlıların hücre çekirdeklerinden bazı farklılıklar gösteren çekirdeklerinin olduğu
belirlenmiştir.
Bakteriler bölünerek çoğalırlar ve bir ana hücreden iki yavru hücre meydana gelir. Hücreler yuvarlak,
virgül veya spiral şekillidir. Bazı bakteriler zincir şeklinde hücre kümeleri yaparlar. Bu küme içinde her
hücre ayrı bir canlı olup, kümeden ayrıldıklarında canlılıklarını korurlar.
Renk maddeleri üretimi bakterilerde pek belirgin değildir.
Bakterilerden bazıları kamçılı (flagella) olup aktif hareket ederler.
Bazı bakteriler dış etkenlere karşı dayanıklı endosporlar yaparlar.
Standart besiyerlerinde ve belirli koşullar altında her bakteri hücresinin değişmeyen özel bir hücre şekli
vardır. Bu şekil bakterinin sınıflandırılmasında genel bir özellik olarak kabul edilir. Ancak, bakterilerin
dış görünüşleri yaş, inkübasyon sıcaklığı, ortamın kimyasal yapısı gibi birçok faktöre bağlı olarak,
sınırlı düzeyde değişim gösterebilir.
3.2. Bakterilerin Büyüklükleri
Bakteriler gözle görülemeyen çok küçük canlılar oldukları için ancak mikroskop altında görülebilir ve
ölçülebilirler.
Bakterilerin boyutları (çap ve uzunluk) gelişme dönemlerine, besiyerinin bileşimine ve çevre
koşullarına göre değişebilir. Gelişimlerinin üreme döneminde olan bakterilerin boyutları bir örneklilik
(homojenlik) gösterir. Durma ve ölme dönemindeki bakterilerde normalinden çok daha büyük,
pleomorfik, filamentli vb. formlara rastlanabilir. Bu nedenle, bakteri büyüklüğünün doğru bir şekilde
ölçümü için üreme dönemindeki kültürler kullanılır.
Ökaryotik organizmalar ve bakterilerin büyüklükleri mikrometre (1 µm = 10 –6 m), virüslerinki ise
nanometre ( 1 nm = 10 – 9 m) ile ifade edilir.
Bakteri ve virüslerin büyüklükleri, mikroskobik ölçüm tekniklerinin dışında genom büyüklüklerine ve
molekül ağırlıklarına göre de değerlendirilebilir. Genom uzunluğu esas alındığında büyüklük kilobaz
(kbp) cinsinden ifade edilir.Molekül ağırlığına göre ise, büyüklük, dalton (da= 1.66 x 10 -24 g) cinsinden
ifade edilir.
3.3. Bakterilerin Morfolojik Özellikleri
3.3.1. Mikroskobik Morfolojileri
Bakteriler Antony van Leeuwenhoek tarafından çizilen mikroskobik görünümleri esas alınarak başlıca
3 grup altında toplanmaktadır :
a. Yuvarlak biçimdeki bakteriler (koklar)
b. Çubuk biçimindeki bakteriler (basiller)
c. Sarmal biçimdeki bakteriler (spiraller)
Bu 3 temel mikroskobik görünümün dışında, belirli fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlı olarak bazı
bakteriler değişik morfolojik görünümlü hücreler yapabilirler. Bunlara pleomorfik bakteriler adı verilir.

a. Yuvarlak biçimdeki bakteriler
Bunlara genellikle kok (tekil hali coccus, çoğul hali cocci) adı verilmektedir. Ortalama hücre çapları 0.51.0 µm kadardır. Koklar, üreme fazında, hücrenin bölünme biçimine göre değişik morfolojik formlar
oluştururlar.
Hücre bölünmesi tek yönde, birbirine dikey iki veya üç yönde ya da değişik yönlerde düzensiz şekilde
olur.
 Hücrenin tek yönde bölünmesi sonucu:
- Oluşan iki kardeş hücre, çift oluşturacak şekilde birbirlerine bağlı halde kalırsa, bunlara diplokok
(Diplococcus) adı verilir. Örnek: Streptococcus pneumoniae.
- Oluşan hücreler birbirlerinden ayrılmayıp zincir yaparlarsa bunlara streptokok (Streptococcus)
adı verilir. Örnek: Streptococcus pyogenes. Zincirde yer alan kok sayısı 10-20 arasında olabileceği gibi
100’den fazla da olabilir. Zincir uzunluğu mikroorganizma türlerine bağlı olarak değişim gösterir. Ayrıca
besiyerinin bileşimi ve çevre koşulları da bu konuda etkilidir.
 Hücre bölünmesi iki yönde olursa:
- Dörtlü koklardan oluşan gruplar meydana gelir. Bunlara tetrakok (tetrad) adı verilir. Örnek :
Gaffkya homari.
 Hücre üç yönde, düzenli biçimde bölünürse:
- Paket veya balya görünümünde sekizli bakteri grupları oluşur. Bunlara sarsina (sarcinae) adı
verilir. Örnek : Sarcina maxima. Aşağıdaki görüntü iki boyutlu olduğu için, yalnızca dörtlü hücreler
görünmektedir, diğer dört bakteri arkada saklı haldedir.

 Hücreler çeşitli yönlerde düzensiz olarak bölünür ve yeni oluşan hücreler birbirlerine bağlı
halde kalırlarsa:
- Üzüm salkımı şeklinde kümeler oluşur. Bunlara stafilokok (Staphylococcus) adı verilir. Örnek:
Staphylococcus aureus.
b. Çubuk biçimindeki bakteriler
Bunlar düz veya hafif eğri çubuk şeklindeki bakterilerdir. Çeşitli uzunluk ve genişlikte olurlar. Kısa
çubukların boyları enlerine yakın uzunlukta olup kokoid bir şekil gösterirler. Uzun çubukların ise boyları
enlerinin 10-20 katı kadar olabilir, bu nedenle genel olarak biraz eğri bir görünümleri vardır.
Çubuk bakteriler tek, çift ya da uzun veya kısa zincirler oluşturmuş halde bulunurlar. Tek halde
bulunanlar basil, zincir oluşturmuş halde bulunanlar streptobasil, oval ve kok benzeri olanlar da
kokobasil adını alır.
Silindirik şekilli hücrelerin uçları yuvarlak ya da düz olabilir. Bazılarında ise kenarlardan bir veya iki uca
doğru daralarak sivri bir hal alır.
Birçoğunun eni 0.5-1.0 µm, boyu 1.0-4.0 µm kadardır. Spor oluşturan çubuk biçimindeki bakteriler spor
yapmayanlara göre daha büyüktür.
Büyük bir kısmı hareketlidir.
c. Sarmal biçimli bakteriler
Bu bakteriler şekillerine göre başlıca 3 grupta toplanabilir:

- Vibrio. Virgül-biçimli kısa çubuk şeklinde olanlar.
- Spiroket. İnce, bükülebilir sarmal şeklinde olanlar.
- Spirillum. Kalın, esnek olmayan sarmal şeklinde olanlar.
Büyüklükleri 1-100 μm arasında değişim gösterir. Flagellaları yoktur, fakat uzun eksenleri etrafında
dönerek hareket edebilirler.
d. Pleomorfik bakteriler
Bazı koşullar altında, değişik morfolojik özellikler gösteren bakterilere rastlanmaktadır. Bu bakteriler 3
grupta toplanabilir:
- PPLO (Pleuro pneumonia like organism) – formu bakteriler
İnsan ve hayvanlarda birçok hastalıklara neden olan mikoplazmaların hücre duvarları yoktur. Bu
nedenle sıvı kültürlerinden hazırlanan preparatlarında oval, yuvarlak, yıldız, halka, yüzük vb değişik
morfolojik özellik gösterenlerine rastlanır (örneğin; Mycoplasma pneumonia gibi).
- L – formu bakteriler
Bakteriler, hücre duvarı sentezini engelleyen kimyasal maddelerin (penisilin gibi) bulunduğu
ortamlarda üretilirse, hücre duvarına sahip olmayan formları meydana gelir. Oval, yuvarlak, disk, yıldız
vb biçimler gösteren bu formlara
L - formları adı verilir.
Değişken ve değişken olmayan L-formları olmak üzere iki tipte olurlar. Değişken L-formundaki
bakteriler ortamdaki kimyasal etken uzaklaştırıldığında tekrar eski şeklini alır ve hücre duvarını
sentezlerler. Değişken olmayan L-formundaki bakteriler ise bu anormal yapıda üremelerini sürdürürler.
- İnvolusyon formları (atipik veya düzensiz hücre formları)
Mikroorganizmaların üretildikleri besi ortamının karakterinin değişmesi (besin maddesi, pH, ozmotik
basınç ve oksijenin azalması; metabolitlerin birikmesi gibi) halinde morfolojik şekillerinde değişimler
meydana gelir. Uzun, oval, filamentli, dallanmış, şişmiş, köşelenmiş formlar, bölünmenin gecikmesi
gibi anormallikler bu tip değişimler arasındadır.
Besi ortamında optimal koşullar sağlanırsa, bakteriler eski normal biçimlerine kavuşurlar.
3.3.2. Makroskobik Morfolojileri
Bir bakteri uygun bir katı besiyerinde ve uygun koşullarda (sıcaklık, süre, rutubet, oksijen vb.)
üretilirse, bir süre sonra gözle görülebilen yığın ya da küme meydana getirir. Bu kümeye koloni adı
verilir.
Büyüklüğüne göre değişmek üzere, bir kolonide milyonlarca veya milyarlarca mikroorganizma
bulunabilir.
Kolonilerin besiyerlerinde oluşma süreleri bakteri türlerine bağlı olarak değişir. Bazı bakteriler, uygun
koşullar altında 24 saat içinde oldukça büyük, gözle görülebilir koloniler oluştururken, bir kısmı
(örneğin, PPLO’Lar) 3-5 günden sonra, insan ve memeli hayvanlara ait mikobakteriler ise 15-20
günden sonra görülebilecek büyüklükte koloniler meydana getirirler.
Oluşan kolonilerin büyüklüğü (çap ve yükseklik), şekli (düz, parçalı, dişli), yüzey yapısı (düz veya
kaba; parlak veya mat; kat kat yuvarlak halka veya tabaka), rengi (beyaz, sarı, kırmızı, mavi, krem
rengi) vb birçok özellikleri, uygun koşullar altında, bakteri türlerine özgü bir karakter taşır. Bu
karakterler hücrenin genetik kontrolü altındadır. Ancak, koloninin özelliklerinde çevre koşullarına bağlı
değişimler meydana gelebilir.
Katı besiyerinde oluşan koloniler morfolojilerine göre farklı tipler altında toplanabilirler:
- S (Smooth) – koloni : Katı besiyerinde küçük, yuvarlak, kenarları ve üzerleri düzgün, kabarık,
parlak ve homojen bir biçimde görünen kolonilerdir. Hastalık vakalarından yeni izole edilen (genç)
bakteriler bu tipte koloniler oluştururlar.

- R (Rough) – koloni : Katı besiyerinde kenarları ve üzeri pürüzlü, mat ve granüllü bir yapıda görünen
kolonilerdir. Eski veya birçok kez pasaja maruz kalmış bakteri kültürleri bu tipte koloniler oluştururlar.
- L – koloni : Katı besiyerlerinde üstü ve kenarları düzensiz, ortası düğmeli ve granüllü biçimde
görünen kolonilerdir. PPLO- ve L-formu bakteriler tarafından meydana getirilirler.
- M (mukoid) - koloni : Öze değdirilince iplik gibi uzama gösteren, yapışkan kolonilerdir. Kapsül veya
mükoid salgı üreten bakteriler tarafından oluşturulur.
Koloni morfolojisi bakterilerin sınıflandırılmalarında değerlendirmeye alınan kriterler arasındadır.
3.4. Bakterilerin Anatomik Yapısı
Bakterilerin anatomik yapıları iki temel kısma ayrılarak incelenebilir :
- Dış yapılar : Hücre duvarı, kamçı (flagella), pili (pilus), kapsül.
- İç yapılar : Sitoplazmik membran, mezozom, ribozom, nükleus (nükleoid), sitoplazmik granüller,
pigment, spor, plazmid, vb.
Aşağıdaki şekilde bir bakteri hücresinin enine kesiti gösterilmiştir.
3.4.1. Dış yapılar
3.4.1.1. Hücre duvarı
Hücre duvarı, PPLO– ve L–formları hariç, bakterilerin etrafını tam ve kesintisiz olarak saran,
sitoplazmik zarın dışında yer alan ince ve esnek bir kılıftır. Kalınlığı bakteri cins ve türlerine göre
değişmek üzere 10 – 25 nm arasında değişir.
Hücre duvarı elektron mikroskop yardımıyla görülebilir. Ayrıca, özel boyama teknikleri ile boyanabilir
ve mikroskop altında farklı renklerde görünebilir. Hücre duvarının “Gram boyama” tekniği ile
boyandıktan sonra gösterdiği renge göre bakteriler 2 gruba ayrılabilir:
a. Gram-pozitif (Gr+) bakteriler. Gram boyama işlemi sırasında kristal viyole boyasını hücre içinde
tutarlar ve bu nedenle mikroskop altında mavi-mor renkte görünürler.
b. Gram-negatif (Gr_) bakteriler. Gram boyama işlemi sırasında renk açılmasına maruz kalırlar ve
karşıt boya olan safranini tutarlar, bu nedenle mikroskop altında pembe renkte görünürler.
- Hücre duvarının temel yapısı
Bakterilerin hücre duvarı diğer canlılara göre oldukça farklı bir yapı gösterir. Yüksek ve ilkel bitkilerin
hücre duvarı selülozdur. Ayrıca alglerin ve funguslardan bazılarının hücre duvarları da selülozdan
oluşmuştur. Bakterilerin hücre duvarı ise yarı sert, kompleks moleküler bir ağ yapısına sahiptir. Bu
yapıya peptidoglikan ya da mürein adı verilmektedir. Heteropolimer nitelikteki bu ağ yapısı içerisinde
birbirine benzer peptidoglikan monomerleri yer alır. Bir peptidoglikan monomeri, N-asetil glikozamin
(NAG) ve N-asetil muramik asit (NAM) olmak üzere, birbirine bağlı iki amino şekeri ile NAM’in uzantısı
halindeki bir pentapeptit bağından ibarettir. NAG ve NAM molekülleri ardışık sıralar halinde dizilerek
glikan yapıyı oluşturur. Bu uzayıp giden heteropolimer glikan zincirleri enlemesine olarak kısa peptit
bağları ile de birbirlerine bağlanmıştır. Pentapeptit bağındaki amino asitlerin çeşidi ve dizilimi
bakımından gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler arasında biraz farklılık vardır.
Lizozim (diğer adı muramidaz), glikozidaz ve amidaz enzimleri bakteri hücre duvarını etkiler ve
peptidoglikan tabakasını eritirler. Ayrıca bazı antibiyotikler de peptidoglikan sentezini önleyebilir.
- Gram-pozitif bakterilerde hücre duvarının yapısı
Gram-pozitif bakteriler birkaç peptidoglikan katmanının oluşturduğu kalın bir hücre duvarına sahiptir.
Duvarın kalınlığı 20-80 nm arasında değişim gösterir. Kimyasal olarak, hücre duvarının %60-90 kadarı
peptidoglikandan ibarettir.
Peptidoglikan tabakasında taykoik asitler bulunur. Bunlar hücre duvarı boyunca yer aldıkları gibi,
duvarın dışına doğru da uzantılar oluştururlar. Taykoik asitlerin bileşiminde gliserol, fosfatlar ve bir

şeker alkolü mevcuttur. Taykoik asitlerin bazısında lipidler de vardır, bunlara lipotaykoik asit adı
verilmektedir. Taykoik asitler hücre duvarının daha güçlü bir yapıya sahip olmasına yardımcı olurlar,
ayrıca bakterinin antijenik özelliklerinin oluşturulmasında önemli rol oynarlar.
Peptidoglikan tabakasının dış yüzeyinde proteinler yerleşik halde bulunur. Yüzey proteinlerinin sayısı
ve tipi bakteri türüne ve suşuna bağlı olarak değişim gösterir. İşlevleri şunlardır:
- Enzim olarak görev yapmak
- Bakterinin değişik yüzeylere tutunmasında yapıştırıcı görevi görmek
- Belirli bakterilerin fagositoza karşı korunmasına yardımcı olmak
- Gram-negatif bakterilerde hücre duvarının yapısı
Gram-negatif bakterilerin hücre duvarı çok katlı bir görünüm sergiler. Hücre duvarını oluşturan
katmanlar içten dışa doğru şu şekilde sıralanmaktadır:
1. Peptidoglikan
Hücre duvarının iç kısmında ince bir katman halinde yer alır. Periplazmik boşluğun ortasından geçerek
bu boşluğu ikiye böler. Kalınlığı genellikle 2-3 nm kadardır. Kimyasal olarak hücre duvarının yalnızca
%10-20 kadarı peptidoglikandan ibarettir. Bu tabaka bakteriyi osmotik basınç değişimlerine karşı
koruma görevini yürütür.
2. Dış membran
Fosfolipidler, lipoproteinler, lipopolisakkaritler ve proteinlerden oluşan çift katlı bir lipid tabakasıdır.
Kalınlığı 7 nm kadardır.
Dış membranın içe bakan tarafında esas olarak fosfolipidler yerleşiktir. Fosfolipidlerin arasında yer yer
lipoproteinler bulunur, bunlar peptidoglikan tabakasına kadar uzantı yaparak dış membranın
peptidoglikan tabakasına bağlanmasını sağlarlar.
Dış membranın dışa bakan yüzeyinde ise lipopolisakkaritler vardır. Bunların dış membranın
dayanıklılığına katkıda bulundukları sanılmaktadır. “Endotoksin” olarak da bilinen lipopolisakkaritler
“Lipid A” ve polisakkarit olmak üzere iki bölümden ibarettir. Bu bölümlerden Lipid A dış membrana
gömülü bir haldedir. Polisakkarit parçası ise dışa doğru uzantı halinde olup, tip spesifik
oligosakkaritlerden oluşmuştur. Tip spesifik oligosakkaritler bakterinin antijenik özelliklerinin
oluşmasını sağlarlar.
Dış membranda birkaç protein de yerleşik haldedir. Bunların sayısı ve tipi bakterinin türüne ve suşuna
göre farklılık gösterir. Bir kısım proteinler dış membran boyunca uzanan gözeneklerin (porların)
yapısında yer alırlar. Gözenekleri oluşturan bu proteinlere “porin” adı verilmektedir. Dış membran
gözenekli yapısı sayesinde, sitoplazmik membran gibi yarı geçirgen bir özelliğe sahiptir ve kaba
moleküler bir elek gibi faaliyet gösterir. Birçok küçük molekül bu gözeneklerden geçerek hücreye giriş
yapabilir ya da bazı toksik maddelerin hücreye girişi engellenebilir.
3.4.1.2. Periplazma
Periplazma jelatinimsi bir materyaldir. Gram-pozitif bakterilerde peptidoglikan tabakası ile sitoplazmik
zar arasında, gram-negatif bakterilerde ise dış membran ile sitoplazmik zar arasında yer alır.
Periplazmada besin maddelerinin parçalanmasında görev alan enzimlerden başka, bu maddelerin
sitoplazmik zardan taşınmasını kolaylaştıran proteinler de bulunur.

3.4.1.3. Kamçı (Flagellum)
Bakterilerin hemen hemen yarısı hareket edebilir. Bu yetenek kamçı ya da flagellum adı verilen
organlarından ileri gelir.

Kamçı ipliğimsi, dallanmış, kıvrımlı bir organdır. Ait olduğu bakterinin boyunun genellikle 4-6 katı kadar
bir uzunluğa sahiptir.
Kamçı başlıca 3 bölümden ibarettir: filament, çengel ve bazal gövde.
a) Filament. Hücre yüzeyinden uzanan sert ve kıvrımlı bir kısımdır. Flagellin adı verilen bir proteinden
oluşmuştur. İçi boş, kıvrımlı zincirler halinde düzenlenmiş bir yapıya sahiptir.
b) Çengel. Filamenti basal gövdeye birleştiren esnek bağlantıdır.
c) Bazal gövde. Moleküler bir motor gibi faaliyet göstererek kamçının dönmesini ve bakterinin sıvı
ortamda ileriye doğru hareket etmesini sağlayan bölümdür. Bir uzantı ve bu uzantı üzerinde yer
alan bir dizi protein halkasından ibarettir. Halkalar kamçıyı hücre duvarı ve sitoplazmik membrana
bağlar. Gram-pozitif bakterilerle gram-negatif bakteriler arasında bazal gövdedeki halka sayısı
bakımından farklılıklar vardır. Gram-pozitif bakterilerde halkalar sadece sitoplazmik zarda yer alır
ve kamçı peptidoglikan tabakasından geçerek dışarıya doğru uzanır. Gram-negatif bakterilerde dış
membranda da protein halkaları vardır.

Kamçı sayısına göre bakteriler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:
1. Atrik. Hiç kamçı ulundurmayanlar.
2. Monotrik. Bir uçta bir tek kamçısı bulunanlar.
3. Lofotrik. Hücrenin bir veya iki ucunda iki veya daha fazla kamçısı bulunanlar.
4. Amfitirik. Hücrenin iki ucunda kamçısı bulunanlar.
5. Peritrik. Kamçıları bütün hücre yüzeyine yayılanlar.
Bakteri kamçısı hem saat yönünde hem de saatin tersi yönünde hareket edebilir. Bu hareketler basal
gövdede bulunan protein tarafından idare edilir. Kamçının saat yönündeki dönüşü ile bakteri takla
atmaya benzer bir hareket yapar ve böylece hareket yönünü değiştirir. Bu hareket saniyenin onda biri
kadar bir sürede gerçekleşir ve bu yolla öne doğru bir ilerleme kaydedilmez. Saatin tersi yönündeki
dönüş ise, bakterinin hareket yönünü değiştirmeksizin uzun, düz veya kıvrımlı hareketler yapmasını
sağlar. Bakterinin bu eylemi
1 saniye kadar sürer ve bu sırada uzunluğunun 10-20 katı kadar
mesafe alır.
Hareketlilik bakterinin taksis (refleks) yoluyla optimum çevre koşullarında kendini korumasına yardımcı
olur. Taksis, çevresel uyarıcılara karşı bakterinin gösterdiği hareketli tepkidir. Tepkiye yol açan
çevresel faktörler ve bunlara karşı bakterinin verebildiği refleksler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Çevresel faktörler
Kimyasal maddeler
Işık
Ozmotik basınç
Oksijen
Sıcaklık derecesi

Refleks tipi
Kemotaksis
Fototaksis
Ozmotaksis
Aerotaksis
Termotaksis

Kemotaksis, bakterinin çevresindeki çekme ve itme gücüne sahip kimyasal maddelere karşı gösterilen
tepkidir. Bu maddelerin bulunmadığı bir çevrede bakteri rastgele hareket eder. Birkaç dakika düz bir
hat üzerinde gider veya kayar, sonra durur, takla atmaya benzer bir hareket yapar ve farklı bir yönde
kayar. Eğer bakteri kimyasal maddelerin uyarıcı etkisine maruz kalırsa, çekme gücü olan maddenin
miktarındaki artma ve itme gücü olan maddenin miktarındaki azalma ile birlikte daha az takla atma
hareketi yapar ve daha uzun mesafede kayar; ya da tersi koşullarda normal hızda takla atar. Böylece,
optimum çevreye doğru bir hareket gerçekleştirilmiş olur. Barsak patojenlerinin mukoz membranların
epitel hücrelerine tutunmalarında hareketli olmalarının ve kemotaksisin rolü olduğu sanılmaktadır.

3.4.1.4. Pili (Tekil hali=Pilus)
Sitoplazmik zar kökenli ince protein borularıdır. Bazı bakterilerde hücrenin tüm dış çeperine yayılmış
bir halde bulunur. Gram-negatif bakterilerin hemen hemen tümünde bulunur, birçok gram-pozitif
bakteride ise yoktur.
Pilus, “pilin” adlı proteinden oluşan bir uzantıya sahiptir. Bu uzantının sonunda, konakçı hücredeki
spesifik glikoprotein veya glikolipid reseptörlerinin şekline uygun yapıda, yapışkan bir uç vardır. Bakteri
bu uç yardımıyla konakçı hücrenin reseptörlerine tutunur.
Başlıca iki tip pili vardır:
a) Tutunma pilisi. Bakterilerin birbirlerine ya da katı besiyerlerine tutunmalarını sağlayan kısa
uzantılardır.
b) Seks pilusu. Bakteriyel konjugasyon sırasında DNA’nın bir bakteriden diğerine geçmesini sağlayan
birkaç adet uzantıdır. Konjugasyon, genetik rekombinasyonu sağlamak üzere, DNA’nın, seks
pilusuna sahip erkek hücreden dişi hücreye iletimidir.
3.4.1.5. Glikokaliks (Kapsül ve sümüksü katman)
Bütün bakteriler bir tür glikokaliks salgılarlar. Glikokaliks hücrenin en dışında yapışkan, iplikli bir örtü
katmanıdır. Bu örtü katmanı geniş ve yaygın jelatinimsi madde birikimi halinde, hücre duvarının dışına
sıkıca bağlı şekilde bulunuyorsa kapsül olarak adlandırılır. Glikokaliks tabakası düzensiz ve daha
gevşek bir şekilde hücre duvarına bağlı ise, buna da sümüksü (slime) katman adı verilmektedir.
Glikokaliks genellikle yapışkan nitelikte bir polisakkarit veya sümüksü karakterde bir polipeptitdir.
Glikokaliks üretimi mikroorganizmaya bağlı olabildiği gibi, ortam koşulları ile de bağlantılı bir durum
gösterir. Mukoz madde üreten bakterilerin kolonileri parlak, yapışkan görünümlüdür.
Glikokaliksin besin maddelerini yakalamak, bakteriyi kurumaya karşı korumak gibi birkaç işlevi
bulunmakla birlikte, esas olarak iki önemli görevi vardır:
1. Belirli bakterilerin vücuttaki beyaz kan hücreleri ya da toprak ve sudaki protozoonlar tarafından
fagositoz yoluyla yutulmaya karşı direnç göstermelerini sağlamak.
2. Bazı bakterilerin kaya, kıl dibi, diş gibi yüzeylere tutunmalarını ve buralarda çoğalmalarını
sağlayarak bu yüzeylerden uzaklaştırılmaya karşı dirençli hale getirmek.
Bakterilerin mukoz madde oluşturma yeteneklerinden endüstriyel alanda yararlanılabilir. Örneğin,
Leuconostoc mesenteroides glikoz polimeri olan dekstrandan çok kalın bir mukoz tabaka üretir. Bu
yeteneği nedeniyle sakaroz bulunan ortamlarda dekstroz elde edilmesinde kullanılır.
3.4.2. İç yapılar
3.4.2.1. Sitoplazmik zar (hücre zarı veya plazma zarı)
Hücre duvarının altında, sitoplazmayı saran ince bir zardır. Sitoplazmik zarın kalınlığı 5-10 nanometre
arasındadır, bakteri türlerine göre çok az değişiklik gösterir.
Sitoplazmik zar, fosfolipid ve protein moleküllerinden ibarettir. Fosfolipidler çift katlı bir tabaka
görünümündedir. Sıvı karakterdeki bu çift katlı tabaka içerisinde protein molekülleri gömülü halde
bulunur. Tüm hücre lipidlerinin %70-90 kadarı sitoplazmik zarda yer alır, dolayısıyla zar fosfolipidler
yönünden zengin bir durum sergiler. Hücre duvarına sahip olmayan mikoplazmalar hariç, prokaryotik
bakterilerin sitoplazmik zarlarında steroller mevcut değildir, fakat birçoğunda “hopanoid” adı verilen
sterol-benzeri maddeler vardır. Hopanoidler büyük olasılıkla sitoplazmik zarın stabil bir durumda
kalmasını sağlarlar. Fosfolipid moleküllerinin hidrofil uçları (suda çözünebilen gliserol ve fosfat) zarın iç
kısmına, hidrofob uçları (suda çözünemeyen yağ asidi) ise dış yüzeye doğru yönelmiş haldedir,
böylece hidrofil uçlar zarın iç ve dış yüzeylerini, hidrofob uçlar da merkez bölümünü oluştururlar.

Proteinler iki lipid tabakası arasında yer yer yığılmış halde bulunurlar. Proteinlerin bir kısmı zarın iç
kısmına doğru gömülüdür, bunlara entegre proteinler adı verilmektedir. Bir kısmı ise zarın yüzeyine
tutunmuş haldedir, bunlara da perifer proteinler denilmektedir.
Sitoplazmik zar hücrede şu görevleri yerine getirir:
a. Sitoplazmayı sarar ve korur.
b. Selektif geçirgenlik özelliğine sahip olduğu için hücreye madde giriş ve çıkışlarını kontrol altında
tutar.
c. DNA’nın replikasyonuna katılır.
d. Hücrenin çeşitli faaliyetlerinde görev alan enzimleri yapısında barındırır.
e. Hücre duvarı ve kapsül maddesinin sentezine katılır.
f. Hücre bölünmesinde ve sporlanmada septum oluşumuna yardımcı olur.
- Selektif geçirgenlik ve madde transportu
Hücre içine girmesi gereken her madde ve hücreyi terkedecek olan her metabolizma ürünü sitoplazmik
zardan geçmek zorundadır. Bu olaylarda zar bazen bariyer görevi yapar ve belirli maddelerin hücre
içine girişini zorlaştırır veya tamamen engeller. Bazen pompa görevi üstlenir ve zardan doğal olarak
geçemeyecek büyüklükteki maddelerin geçişini kolaylaştırır. Bazen de elek vazifesi görür ve kendi
gözeneklerinin (porlarının) ölçülerine göre maddelerin girişine ve metabolitlerin çıkışına izin verir.
Hücreye dışarıdan madde girişi ve içteki bazı önemli metabolitlerin dışarı çıkışı başlıca iki şekilde
gerçekleşir:
a) Pasif difüzyon
Maddelerin pasif difüzyon yoluyla hücreye giriş çıkışlarında dış ortam ile hücre içindeki konsantrasyon,
ozmotik basınç ve elektriksel yük farklılıkları rol oynar. Maddeler yüksek konsantrasyon ve ozmotik
basınca sahip ortamdan düşük konsantrasyona doğru geçiş yaparlar. Sitoplazmik zar bu şekilde her iki
ortam arasındaki ozmotik dengeyi ve sıvı akımını ayarlar.
Moleküllerin pasif difüzyonu büyüklüklerine ve suda ve lipidlerde erime durumlarına bağlıdır. Pasif
difüzyon yoluyla su, çözünür haldeki gazlar (örneğin; azot, oksijen, karbondioksit) ve lipidlerde
çözünebilen moleküller serbestçe giriş çıkış yaparlar. Suda çözünebilen iyonlar, örneğin sodyum
iyonları genellikle sitoplazmik zarın küçük çaplı (0.8 nm’den daha küçük) gözeneklerinden geçerler.
Potasyum iyonları, eğer, dışardaki konsantrasyon yüksek ise hücrede birikebilirler.
b) Aktif transport
Molekül çapları büyük olan maddelerin (protein, lipid, polisakkarit gibi) sitoplazmik zarı geçebilmeleri
için taşıyıcı proteinlere ve metabolik enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu yolla dış ortamdaki madde
konsantrasyonu düşük olsa bile, hücre gereksinim duyduğu maddeleri içeride biriktirir. Aktif transportta
“permeaz” olarak bilinen enzim sistemleri (taşıyıcı proteinler) aracı olarak iş görürler. Örn., E.coli’de
laktozun sitoplazmik zarı geçebilmesi için beta galaktozidaz adlı permeaz enzimine ihtiyaç duyulur. Bu
enzim laktozu parçalar ve böylece hücre içine iletim gerçekleşir.
3.4.2.2. Sitoplazma
Bakteri sitoplazması sıvı karakterde olup, yaklaşık %80’i sudan ibarettir. Sitoplazma içinde nükleik
asitler (DNA ve RNA), enzimler, amino asitler, karbonhidratlar, lipidler, inorganik iyonlar ve düşük
molekül ağırlıklı birçok bileşik bulunur. Bunların bir kısmı prekürsör moleküller ve protein sentezinde
kullanılacak olan yapı taşları, bir kısmı enerji ve karbon kaynakları, bir kısmı da metabolizma
artıklarıdır.
Sitoplazmada yer alan başlıca organlar da şunlardır: Mezozomlar, ribozomlar, çekirdek, sitoplazmik
granüller, pigment, endospor, plazmid, faj vb.
3.4.2.3. Mezozomlar

Bunlar bakteri hücresinin sitoplazmik zarına bağlı ve onun hücre içinde kıvrılması ile meydana gelen
oluşumlardır. Genellikle hücre yan çeperlerine yakın yerlerde bulunurlar. Hücredeki işlevleri şunlardır:
- DNA replikasyonu sırasında DNA’nın bağlantı yeri görevi görür.
- Hücre bölünmesi ve sporlanma sırasında septum oluşumunda görev alır.
3.4.2.4. Ribozomlar
Bakteri hücresi için gerekli protein ve enzimlerin sentezinin yapıldığı yerlerdir. Yapılarında %40 protein
ve %60 ribonükleik asit (rRNA = ribozomal RNA) vardır. Bakteri ribozomları, 50S ve 30S (S= Svedberg
birimi olarak bilinen yoğunluk birimi) yoğunluğundaki iki alt birimden ibarettir. Bu iki alt birim protein
sentezi sırasında, çapı yaklaşık 25 nm olan 70S yoğunluğundaki ribozomu oluşturmak üzere
magnezyum iyonları yardımıyla birbirlerine bağlanırlar.
Ribozomların sayıları, büyüklükleri ve yoğunlukları bakteri türlerine göre değişim gösterir. Bir bakteri
hücresinde 5000-50 000 arasında değişen sayıda ribozom vardır. Üremekte olan bakterilerde sayıları
fazladır. Ribozomlar hücre içinde serbest halde bulunabilecekleri gibi, protein sentezi sırasında mRNA
(matriks RNA) üzerinde tesbih gibi dizilerek bir araya da gelebilirler. Bunlara poliribozom veya polizom
adı verilir.
3.4.2.5. Çekirdek (nükleoid)
Bakteri hücresinin çekirdeği yüksek canlılarda olduğu şekilde bir zar ile çevrili değildir. Ayrıca
çekirdekçik (nükleolus) de yoktur. Bu nedenle bakterilerdeki çekirdeğe nükleoid adı verilmektedir.
Bakterilerde nükleoid oval veya yuvarlak biçimde, ortada ya da ortaya yakın bir yerde yerleşmiş
durumdadır. Özel boyama yöntemleri ile veya elektron mikroskobu yardımıyla görülebilir.
Bakteriyel nükleoid uzun, iki iplikçikli bir tek DNA molekülünden ibarettir. Bakterilerin çoğunda,
DNA’nın iki ucu, fiziksel ve genetik bir halka oluşturmak üzere, kovalent olarak birbirine bağlı halde
bulunur. Genler, halkanın etrafında belirli bir sırayla yer aldıkları için bu halkaya genetik halka gözüyle
bakılmaktadır. Kromozomun uzunluğu genellikle 1000 μm kadardır ve 4000 civarında gen
taşımaktadır.
Uzun DNA molekülü bakteri içerisinde çapı 0.2 μm kadar olan, yuvarlak veya yumurta görünümünde,
süper kıvrımlı, sıkı bir kütle halinde bulunur.
DNA’nın süper kıvrımlı, sıkı bir kütle haline dönüşmesinde histon-benzeri proteinlerle DNA
topoizomerazlar olarak bilinen bir grup enzimin rolü bulunmaktadır. DNA’ya bağlanan histon-benzeri
proteinler önce molekülü 50 kadar kromozomal parçaya ayrıştırırlar, daha sonra DNA topoizomeraz
enzimi her bir parçayı kendi etrafında kıvırarak, yaklaşık 0.2 μm çapında sıkı bir kütle haline getirir.
Dinlenme halindeki bakteride böyle yuvarlak görünümde olan DNA, hücre bölünmesi durumunda uzun
bir şekil alır. Dairesel, super kıvrımlı bakteriyel DNA’nın kıvrımlarının açılması, replikasyonu ve tekrar
kıvrımlı hale gelmesinde de topoizomeraz enzimlerine gereksinim vardır.
Bakteriler haploid oldukları, diğer bir deyişle yalnızca bir kromozomları bulunduğu için aseksüel olarak
üreme gösterirler. Mitoz ve mayoz bölünmeye bakterilerde rastlanmaz.
Her bakteride bir adet çekirdek bulunmakla birlikte, üremenin çok hızlı olduğu durumlarda, DNA’nın
replikasyonu ile bakteri bölünmesi arasındaki uyum bozulursa, bakterinin iki tane nükleoidi bulunabilir.
Çekirdek bakterideki bütün genetik olayları ve metabolizmayı idare eden bir merkezdir. DNA, bir
organizmanın hangi proteinleri ve enzimleri sentezleyebileceğini ve böylece organizma tarafından
hangi kimyasal reaksiyonların yürütülebileceğini tayin eder.
Bakteriyel genom (organizmanın genetik materyalinin toplamı) DNA’dan oluştuğu için, DNA yapısının
daha ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar görülmektedir.
- DNA’nın yapısı

DNA, deoksiribonükleotidler olarak adlandırılan yapı taşlarından oluşan, uzun, iki iplikçikli, sarmal
şekilli bir moleküldür.
Deoksiribonükleotidler üç kısımdan ibarettir: a) deoksiriboz şekeri, b) azotlu bir baz, c) fosfat grubu.
Deoksiriboz ve fosfat grubunun ardı ardına sıralanması ile DNA’nın zincir şeklindeki şeker-fosfat temel
yapısı oluşmaktadır.
DNA’da 4 adet azotlu baz vardır: adenin, guanin, sitozin, timin. Adenin ve guanin pürin bazları; sitozin
ve timin ise pirimidin bazları olarak bilinmektedir. Baz çiftleri merdiven biçimindeki çift sarmalın
basamaklarını oluşturmaktadır.
Deoksiriboz şekeri 5 karbonlu bir şeker halkasıdır. Halkadaki karbonlar saat yönünde 1’den 5’e kadar
sıralanmıştır. Şeker halkasını gerçekte ilk 4 karbon oluşturur, 5. karbon ise 4. karbonun uzantısı
şeklindedir.
Şeker molekülünün 1. karbonuna azotlu baz bağlıdır. Deoksiribozlar arasında yer alan fosfat grubu,
deoksiribozlardan birisiyle 3. karbondan, diğeriyle de 5 karbondan fosfodiester bağı oluşturarak
bağlanmıştır.
Her bir DNA iplikçiğinin iki ucu vardır. İplikçiklerin 5.uç olarak bilinen uçları daima deoksiribozun 5.
karbonuna bağlanan fosfat grubu ile sona erer, 3. uç olarak adlandırılan diğer uç ise daima
deoksiribozun 3. karbonundaki hidroksil grubu ile sonlanır. Şeker ve fosfat gruplarının bağlantı tarzı
nedeniyle iki iplikçik birbirlerine antiparalel bir durum gösterirler, diğer bir ifadeyle birbirlerine göre ters
yönde ilerlerler. Bir iplikçik 3. karbon atomu - 5. karbon atomu doğrultusunda koşarken, diğer iplikçik
de 5. karbon atomu - 3. karbon atomu doğrultusunda ilerler.
Bir polinükleotid iplikçiğindeki bazların sıralanışı (taban dizilişi) karşı iplikçiğin taban dizilişini
belirlemektedir. Çünkü, her bir bazın karşısında belirli bir baz yer almakta ve bazlar birbirlerine
hidrojen köprüleri yardımıyla bağlanmaktadır. Adenin sürekli timin ile, sitozin ise guanin ile bağlantı
yapmaktadır. Bu nedenle, adı geçen baz çiftleri tamamlayıcı baz çifti olarak ifade edilmekte, DNA’nın
iki iplikçiğinin de tamamlayıcı iplikçikler olduğu belirtilmektedir.
Adeninle timin arasında 2 hidrojen köprüsü, sitozinle guanin arasında 3 hidrojen köprüsü
bulunmaktadır. Hidrojen köprüleri genellikle bazların keto (=C=O) grupları ile amino (NH 2 -) veya imino
(NH-) grupları arasında oluşmaktadır. Bu grupların çok kısa bir mesafede birbirlerine yaklaşmaları
sonucunda iki kuvvetli elektron negatif element olan N - ve O-, amino veya imino grubuna ait H
atomunu kendilerine çekmekte, böylece hidrojen köprüleri kurulmaktadır.
Ortam sıcaklığının artırılması, ortamdaki Mg ++ iyon konsantrasyonunun değiştirilmesi veya ortama
amonyak ilave edilmesi DNA sarmalındaki bazlar arası hidrojen köprülerinin kopmasına veya baz
sıralanışlarında değişimlere neden olmaktadır. Sıcaklığın etkisiyle, hidrojen köprüleri kopan iki
polinükleotid iplikçiği birbirinden uzaklaşır. Buna “hiperkromite” veya “DNA’nın denatürasyonu” denir.
Birbirinden ayrılan polinükleotidler tekrar ısıtılacak olursa, her polinükleotid iplikçiği kendi taban
dizilişini tamamlayacak şekilde karşıt ipliklerle hidrojen köprüleri kurar. Bu şekilde homolog olduğu
oranda karşı iplikle birleşir. Taksonomik çalışmalarda, DNA homolojisi denilen bu teknikten yararlanılır.
Bilinmeyen bakteri DNA sarmalının bir polinükleotid iplikçiği, bilinen bakterilerden ayrı ayrı elde edilen
DNA’ların tek polinükleotid iplikçikleri ile karşılaştırılır ve DNA homologluğunun % oranına bakılarak
akrabalık derecesi saptanır.
- DNA replikasyonu
Replikasyon, kısaca kopyalama işlemidir. Bu işlemde, kardeş hücreye aktarılacak yeni bir genom
oluşturmak üzere, mevcut DNA model olarak kullanılıp çift iplikçikli DNA parçasının eş kopyası yapılır.
Çift sarmalın birbirinden ayrılması ve ilki ile aynı olan yeni DNA’nın oluşum mekanizmasını açıklamak
üzere üç hipotez ortaya atılmıştır:

a) Konservatif mekanizma. Bu hipoteze göre, çift sarmalı oluşturan DNA iplikçiklerinin birbirlerinden
ayrılmadığı, bütün halde yeni DNA için matriks işlevi gördüğü, sonuç olarak yeni DNA molekülünün
tamamen yeni yapıtaşlarından sentezlendiği savunulmaktadır.
b) Dispersif mekanizma. Bu hipotez, ana çift sarmalın yivlerinden kırıldığını, kırılan noktalar arasında
yeni DNA parçaçıkları sentezlenmek suretiyle boşluğun doldurulduğunu, dolayısıyla DNA çift
sarmalında kısa aralıklarla, yeni ve eski materyalden oluşan parçacıkların uzunlamasına ve
ardarda birbirleriyle kaynaştıklarını var saymaktadır.
c) Yarı-konservatif mekanizma. Yarı-konservatif mekanizmaya göre, ana çift sarmaldaki nükleotid
iplikçiklerinin bir noktadan başlayıp ayrıldığı ve her bir nükleotid iplikçiğinin karşısında yeni bir
nükleotid iplikçiğinin sentezlendiği, sonuçta oluşan DNA’da bir nükleotid iplikçiğinin eski, diğer
nükleotid iplikçiğinin ise yeni materyalden oluştuğu öne sürülmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucunda, DNA’nın replikasyonunda kesinlikle
yarı-konservatif
mekanizmanın geçerli olduğu kanıtlanmıştır.
Replikasyon, DNA’daki “replikasyon orijini” olarak adlandırılan özel bir bölgeden başlar ve iki yöne
doğru gerçekleşir.
DNA replikasyonunun başlaması için DNA helikazları olarak adlandırılan enzimler aracılığı ile,
replikasyon bölgesinden her iki yöne doğru olmak üzere, iki ana iplikçik açılarak düz bir hal alır ve
birbirlerinden ayrılır. Bu suretle replikasyon bölgesinde asıl kopyalanma alanı olan, Y biçimli iki adet
replikasyon kolu oluşur.
Sarmal stabilitesi bozulan proteinler, replikasyon sırasında kol içerisinde tek iplikçikli bölgeye
bağlanırlar, böylece birbirlerinden ayrılan iki iplikçiğin yeniden birleşmesini önlerler. Topoizomerazlar
olarak adlandırılan enzimler DNA’da önce kopmalara yol açar ve daha sonra, replikasyon sırasında
sarmal moleküldeki basıncı hafifletmek üzere, onları yeniden birleştirirler.
İplikçikler tüm DNA molekülü etrafında açılmayı sürdürür ve her iki yönde birbirlerinden ayrılırlarken,
serbest haldeki DNA nükleotidleri hidrojen bağlantısı yaparak her bir ana iplikçikteki nükleotidlere
bağlanırlar, böylece yeni tamamlayıcı iplikçikler üretilmiş olur. Yeni nükleotidler hidrojen bağlantıları
yoluyla her bir ana iplikçiğin karşısında sıralanırken, DNA polimeraz enzimleri de nükleotidleri
fosfodiester bağları yardımıyla birleştirir. Sonuçta, her bir ana iplikçik kendini tamamlayan kopyasının
sentezlenmesinde bir model olarak görev görür ve iki eş DNA molekülünün oluşumu sağlanmış olur.
Tamamlayıcı baz çiftleri aracılığı ile sıraya dizilen nükleotidler azotlu bir baz, deoksiriboz ve üç molekül
fosfattan ibarettir. Fosfat moleküllerinden iki tanesi yeni nükleotidin 5. karbon atomundaki fosfat grubu
ile DNA iplikçiğindeki son nükleotidin hidroksil grubu arasında fosfodiester bağı oluşumu sırasında,
bağlanma için gereken enerjiyi sağlamak üzere ayrılır.
DNA polimeraz enzimleri sadece, yeni nükleotidin 5. karbon atomundaki fosfat grubunu mevcut
zincirdeki nükleotidin 3. karbon atomundaki hidroksil grubuna bağlama yeteneğine sahiptir. Bunun
sonucu olarak, DNA yalnızca 5-3 doğrultusunda sentezlenebilir. Önceden, DNA’nın iki iplikçiğinin
birbirine antiparalel oldukları belirtilmiş idi. Bunlardan 3-5 doğrultusunda ilerleyen ve “rehber iplikçik”
olarak adlandırılan ana iplikçik sürekli olarak kendi uzunluğu kadar kopyalanabilir. “Geriden gelen
iplikçik” adı verilen, 5-3 doğrultusunda ilerleyen diğer ana iplikçik ise, kesikli olarak, her biri 100-1000
nükleotidden ibaret kısa parçalar halinde kopyalanmaktadır.
3.4.2.6. Sitoplazmik granüller
Bunlar genellikle depo maddeleridir. Hücre için hayati önem taşımazlar. Enerji ve karbon kaynaklarının
deposu görevini yürütürler. Bunların sayısı besiyerinin bileşimine ve bakterinin üreme durumuna göre
değişebilir.
En fazla rastlanan sitoplazmik granüller şunlardır:
Volutin granülleri: Bakteri için enerji ve fosfat kaynağıdır. Hücre fosfata ihtiyaç duyduğunda, buradan
kopan fosfatlar metabolizmada iş görürler.
Lipid granülleri: Bakteri için karbon ve enerji kaynağıdır. Bileşimi β-hidroksi bütirik asitten oluşmuştur.
Aç bırakılan hücreler önce bu yağ benzeri maddeleri tüketirler.

Polisakkarit granülleri: Glikojen (amilopektin benzeri bir madde) ve nişasta tanecikleri halinde
bulunan granüllerdir. Karbon ve enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
Sülfür granülleri: En çok anoksijenik menekşe sülfür bakterilerinde görülen oluşumlardır. Hidrojen
sülfürün veya diğer inorganik redükte formdaki sülfür bileşiklerinin oksidasyonu sonucu hücre içinde
birikirler. Bazen enerji kaynağı olarak, bazen de hidrojen donörü olarak metabolizmada rol oynarlar.
3.4.2.7. Pigmentler
Bakteriler tarafından oluşturulan pigmentler kolonilerin renk özelliklerini meydana getirirler. Başlıca iki
tipte olurlar:
- Fotosentetik olanlar. Fotosentez yapan bakteri cinslerinde karşılaşılır. Yapılarına göre bu
pigmentler şu gruplara ayrılırlar : karotinoid, melanin, antosiyanin, kinon, pirol ve fenazin.
- Fotosentetik olmayanlar. Suda erimeyen ve suda eriyebilen olmak üzere iki tipi vardır. Suda
erimeyen pigmentler bakteri kolonisi içinde kalır ve koloninin renkli görünmesine neden olurlar. Suda
eriyebilen pigmentler, bakteri sıvı veya katı besiyerlerinde üretildiği zaman ortama geçebilir ve
ortama renkli bir görünüm verirler.
3.4.2.8. Plazmidler
Birçok bakteri, kendi kromozomlarından ayrı olarak çift iplikçikli, sarmal ve yuvarlak DNA moleküllerine
sahiptir, bunlara plazmid adı verilmektedir. Plazmidler sitoplazmada serbest olarak ya da kromozomla
birleşmiş halde bulunabilirler. Plazmidlerde genellikle 5-10 arasında değişen sayıda gen bulunur.
Bakteriler antibiyotiklere karşı dirençlerini ve diğer birçok özelliklerini plazmidler sayesinde kazanırlar.
3.4.2.9. Endospor
Bacillaceae familyasında bulunan bakteriler olumsuz ortam koşullarında (örn., ortamda metabolizma
artıklarının birikmesi veya besin maddelerinin azalması ya da çevre koşullarının değişmesi gibi) spor
oluştururlar.
Her hücre sadece bir tek spor yapar. Sporlar hücre içinde oluşur.
Spor oluşturma bakterilerde bir üreme şekli değildir.
Elektron mikroskopla yapılan çalışmalarda sporun etrafında birçok tabakanın bulunduğu ortaya
konulmuştur. Bir sporda en içte sitoplazma yer alır, onun etrafında sırasıyla şu tabakalar bulunur:
- Spor sitoplazmik membranı.
- Spor hücre duvarı
- Korteks (spor kabuğu)
- Spor kılıfı veya dış membran. İç spor kılıfı ve dış spor kılıfı olmak üzere iki katlıdır.
- Ekzosporyum
Sitoplazmik membran ve korteks peptidoglikan yapısındadır. Korteks gevşek, kalın ve konsentrik
katmanlı bir tabakadır. Spor kılıfı keratin benzeri protein yapısındadır. Ekzosporyum ise lipid ve
proteinden oluşmuştur.
Sporun bileşiminde :
%5-20 su,
%1-3 kalsiyum
spor kuru ağırlığının %5-15’i kadar dipikolinik asit vardır.
Sporlar antibiyotiklere, dezenfektan maddelerin çoğunluğuna ve ışınlama, kaynatma, kurutma gibi
işlemlere karşı direnç gösterirler. Fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanım gösterdikleri için

yıllarca canlı kalabilir ve uygun şartlar altında tekrar çoğalabilen “vejetatif hücre” haline geçerler. Bu
nedenle gıda endüstrisinde ayrı bir önem taşırlar.
Sporun kimyasal etkenlere karşı dayanıklılığında spor kılıfının rolü olduğu sanılmaktadır. Isıya karşı
çok direnç göstermeleri çok az su içermelerinden ve ayrıca bileşimlerindeki dipikolinik asitten ileri
gelmektedir.
Sporun şekli, büyüklüğü ve yüzey biçimi bakteri türleri arasında farklılık gösterir. Genellikle yuvarlak
veya oval şekilli olan sporların hücre içindeki yerleşim yerleri şu şekildedir :
- Sentral (ortada)
- Terminal (uçlarda)
- Subterminal (uca yakın)
- Lateral (dışa doğru çıkıntılı)
Sporun çapı basilin çapından küçük ya da büyük olabilir. Büyük olması halinde basiller limon, raket,
tokmak, mekik vb görünümler kazanırlar (Clostridium sporlarında görüldüğü gibi).
- Spor oluşumu
Spor oluşumunun başlangıcında basilin uçlarından birinde veya ortasında
birikimi olur. Hücre bu maddeyi enerji ve karbon kaynağı olarak kullanılır.

β-hidroksi bütirik asit

Bazı basillerde hücre içinde yeterince besin maddesi depolanmış haldedir (endotrofik sporulasyon).
Bazılarında ise spor oluşuncaya kadar dışarıdan besin sağlanır (ekzotrofik sporulasyon).
Basil içinde yeterli gıda maddeleri toplandıktan sonra bakteri hücresinde, özellikle çekirdek
materyalinde, hücrenin bir ucundan diğerine doğru uzama görülür ve çekirdeğin yarısı spor oluşacak
bölgeye giderek yerleşir. Bunu takiben, hücre membranından (olasılıkla mezozomlardan) içeri doğru
karşılıklı olarak ve iki tabakalı bir septum uzaması başlar. Septum kısa sürede sitoplazmik
membrandan ayrılır, çekirdeği ve onunla birlikte bulunan diğer materyalleri sarar. Sitoplazmik
membranın yeni nükleoid, sitoplazma ve önceki aşamada oluşan membranı çevrelemesi ile ön spor
oluşur. Bundan sonra spor içeri alınarak olgunlaşır. Ön sporun iç ve dış membranları arasında
peptidoglikan tabakası ve kalsiyum dipikolinat gibi maddeler sentezlenir, böylece korteks tabakası
oluşur. Daha sonra korteksin dışında spor kılıfı olarak adlandırılan ve proteinimsi bir yapıya sahip,
geçirgen olmayan ikinci bir koruyucu tabaka oluşur. Bazı türlerde ayrıca ekzosporyum denilen bir kat
daha meydana gelebilir. Son olarak, bakterinin vejetatif parçası yok olur ve endospor açığa çıkar.
Sporlanmada her aşama, türlere göre değişmek üzere 30-90 dakika, tüm sporlanma süresi ise 5-13
saat arasında değişir.
Spor oluştuktan sonra, bundan tekrar vejetatif basilin meydana gelebilmesi üç aşamada gerçekleşir:
a. Aktivasyon: Çevre koşulları ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Normal koşullarda aktivasyon yavaştır. Sporlar
65C’de 15-60 dakika bekletilirse aktivasyon hızlanır. Aktivasyon için koşullar uygun değilse spor
dormant (uyuşuk) haline geri döner. Aktivasyon sırasında sporun dışında bulunan dış membran ve
ekzosporyumdaki disülfit bağlarında kopmalar meydana gelir ve bu tabakalar tahribata uğrar. Su,
mineraller ve diğer bazı gıda maddeleri oluşan çatlaklardan içeri girer ve litik enzimleri aktif hale
getirirler.
b. Filizlenme : Korteks kısmında bulunan peptidoglikan parçalanır ve çözülür. Kalsiyum ve dipikolinik
asit dışarı çıkar. Spor, kuru ağırlığının %30’nu kaybeder. Korteks giderildikten sonra spora
dışardan fazla su ve mineraller girer. Spor içinde metabolik aktivite artar ve içeriye giren fazla su
nedeniyle sporun çapı büyümeye başlar.
c. Dışarıya doğru gelişme : Spor içinde oluşmaya başlayan vejetatif basilin boyu gittikçe uzar ve
erimiş bulunan spor zarlarından dışarıya doğru uzanmaya çalışır. Vejetatif hücre giderek tüm
metabolik faaliyetlerine kavuşur.
3.5. Bakterilerde Üreme

Bakteriler doğal ortamlarda (toprak, su, gıdalar) üredikleri gibi, laboratuvarlarda uygun koşullarda,
yapay besiyerlerinde de üretilmektedir.
Uygun besiyerinde ve uygun koşullar altında mikroorganizmalar, türlerine özgü bir hızda üreme
gösterirler. Koşulların uygunluğu devam ettiği sürece çoğalma da sürekli olur. Fakat,
mikroorganizmaların laboratuvar koşullarında üretimi için sınırlı miktarda besiyerleri kullanıldığından
üremeleri kısıtlanır. Mikroorganizmalar üredikçe ortamdaki besin maddeleri azalır ve bir süre sonra
tükenir. Optimal koşulların (pH, ozmotik basınç, oksijen gibi) değişmesi ve besiyerinde toksik
metabolik maddelerin birikimi, miktarı az olan besiyerinde üremeyi bir süre sonra baskılar ve durdurur.
Bakterilerde üreme ortadan bölünme şeklinde olur. Bölünme, yuvarlak şekilli bakterilerde (koklarda)
herhangi bir çap yönünde, çubuk şeklindeki bakterilerde ise uzun eksene dik yönde meydana gelir.
Koklar üreyecekleri zaman önce biraz uzar, daha sonra herhangi bir çap yönünde bölünürler. Çubuk
bakterilerde ise önce hücrenin ortasından içeriye doğru bir girinti oluşur ve bunu takiben hücre ikiye
bölünür.
Bu tip üreme şekline aseksüel (eşeysiz) üreme denilmektedir. Bununla birlikte, E.coli’nin bazı
mutantlarında erkek ve dişi hücrelerin bulunduğu ve konjugasyon sonucunda erkek hücreye ait genetik
materyalin dişi hücreye geçtiği saptanmıştır. Bu olaya “rekombinasyon” adı verilmektedir.
Bölünme iki aşamalı olup, önce çekirdek bölünmektedir. Bölünme başlamadan önce, bakteri, iki
kardeş hücreye yetecek ölçüde, enzimleri ve diğer gerekli organik ve inorganik maddeleri hazırlar ve
biriktirir. Bu süreç içerisinde toplu halde bulunan DNA orta bölgede uzamaya başlar, sitoplazmik
zardaki özel yere (olasılıkla mezozoma) bağlanır ve replikasyon başlar.
Çekirdeğin bölünmesi bitince asıl bakteri hücresi bölünür. Hücre bölünmesi, hücrenin yan
çeperlerinden içeriye doğru ve karşılıklı olarak “septum” adı verilen bir zarın gelişimi ile başlar. Bu
oluşuma sitoplazmik zar da katılır ve septum içeri doğru uzayarak hücreyi ortadan iki kardeş hücreye
ayırır. Oluşan her iki serbest hücre birbirinden ayrılarak tam bağımsız hale gelebilir ya da birbirlerine
bağlı kalarak ikili veya zincir formlarını oluştururlar.
Bakteri populasyonunda her bir bölünmeye “generasyon”, bölünme için geçen süreye “generasyon
süresi” denilmektedir. Generasyon süresi bakteri cinslerine göre değişmektedir. Örn., E.coli’de
yaklaşık 20 dakika, Stap.aureus’da yaklaşık 30 dakika ve Mycobacterium tuberculosis’de 792-932
dakika arasındadır.
Bakteriler geometrik tarzda ürer ve katlı bir bölünme gösterirler, örneğin;
1, 2, 4, 8, 16, 32 vb. ya da 20, 21, 22, 23, 24, 25 vb.
Bu tarz üreme matematiksel olarak (1 x 2 n) şeklinde ifade edilebilir. Başlangıçtaki hücre sayısı N 0 olan
bir populasyonda her bir generasyondan sonra oluşan hücre sayıları şu şekilde gösterilebilir:
1 generasyon sonra N1 = 21 N0
2 generasyon sonra N2 = 2 x 21 N0 = 22 N0
3 generasyon sonra N3 = 2 x 22 N0 = 23 N0
4 generasyon sonra N4 = 2 x 23 N0 = 24 N0
n generasyon sonra Nn = 2n N0 = 1 x 2n
Çoğalma hızı, önceden de belirtildiği gibi, aynı şekilde sonsuz olarak devam edememekte ve ortamda
meydana gelen metabolizma artığı toksik maddelerin birikmesi ve besin maddelerinin azalması ya da
tükenmesi vb nedenlerle birçok hücre bir süre sonra ölmektedir. Buradan da kültürün yaşlanması ile
ölüm oranının artacağı anlaşılmaktadır.
Mikroorganizmaların generasyon sayısı (n) ve süresi (g) hesaplanabilir. Bunun için, başlangıçta ekilen
mikroorganizma sayısının (a), mikroorganizmanın üremesi için geçen sürenin (t) ve bu süre sonundaki
mikroorganizma sayısının (b) bilinmesi gerekir.

b = a x 2n olduğuna göre (2n = n generasyon sonundaki bakteri sayısı)
log b = log a + n log 2 olur. Buradan da,
log b – log a
n=

eşitliği elde edilir.
log 2

Generasyon süresi ile generasyon sayısı arasında aşağıda gösterildiği şekilde bir ilişki vardır :
t
n=
g
Her iki n eşitliğinden;
t

log b – log a
=

yazılabilir. Bu eşitlikten de

g

log 2
t x log 2

g=

elde edilir.
log b – log a

Örnek : Başlangıçtaki sayısı 103 olan bakteri populasyonu t =10 saat süreyle inkübasyona tabi
tutulduktan sonra bakteri sayısı b = 10 9 ise, generasyon sayısı (n) ve generasyon süresi (g) aşağıdaki
gibidir:
log 109 – log 103
n=

9- 3
=

= 20

log 2

0.3

10 x log 2
g=

10 x 0.3
=

9-3

= 1/2 saat
6

Buna göre, her yarım saatte 1 generasyon olmak üzere, 10 saat sonunda 20 generasyon geçmiş
olmaktadır.
- Bakterilerin gelişim eğrisi
Eğer saf bir organizma, uygun bir sıvı besiyerine aşılandıktan sonra, uygun şartlarda ve belirli bir süre
inkübasyona tabi tutulursa, şu gelişim evrelerinden geçer:
a. Lag dönemi
b. Logaritmik gelişim dönemi
c. Durma dönemi
d. Ölüm dönemi
1. Lag dönemi
Bu dönem bakteri gelişiminin başlangıç dönemidir. Lag döneminde bakteri kendisini ortama alıştırır ve
üremeye hazırlanır. Bakterinin aktif olarak çoğalabilmesi için yeni ortamına adapte olması gerekir.
Örneğin, glikoz bulunduran bir ortamdan laktoz içeren bir başka ortama aktarılan bakterinin laktozu
kullanabilmesi için yeni bir enzimin sentezini yapması gerekir. Bunun için de zamana ihtiyacı vardır.
Bakteri bir önceki kültürün durma ya da ölme döneminden alınmışsa uzun ya da kısa bir lag dönemi
oluşabilir. Bakterinin uyuşuk durumda olması da üremede genellikle biraz gecikmeye neden olur. Eğer,
canlı ve gelişmekte olan bakteri kullanılırsa üreme hemen başlar.

Lag döneminde bakteri hücreleri büyüyebilir, fakat bölünme olmadığı için bakteri sayısı nisbeten
sabittir.
2. Logaritmik gelişme dönemi
Bulundukları ortama uyabilen ve gerekli sentezleri yapan bakteriler ilk birkaç saatte hızla çoğalmaya
başlarlar. Çoğalma logaritmik olarak gerçekleştiği için bu döneme logaritmik gelişme dönemi adı
verilmiştir.
Logaritmik gelişme dönemindeki kültürler, belirli zaman aralıklarında sayıma tabi tutulurlarsa, üreme
eğrisi düz veya dik bir durum gösterir. Bu dönemde mikroorganizmalar birçok özellikleri bakımından bir
örneklik (homojenite) gösterirler.
3. Durma dönemi
Logaritmik dönemdeki çoğalma sonsuz değildir. Ortamda toksik metabolizma artıklarının birikmesi,
oksijenin azalması, fermente olabilir karbonhidratların parçalanması ile oluşan organik asitlerin ortamın
pH değerini düşürmesi gibi nedenlerle üreme giderek yavaşlar. Yeni oluşan hücre sayısı kadar yaşlı
hücre ölümü meydana gelir. Bu nedenle, belirli aralıklarla yapılan sayımlarda hücre sayılarının aynı
kaldığı görülür. Üreme eğrisinde bu dönem düz ya da düze yakın bir çizgi halinde gösterilmektedir.
4. Ölüm dönemi
Bu dönemde yeni hücrelerin oluşumu azalır ve var olan bakteri hücreleri ölür. Bakterilerin hepsinin
ölmemesi, bir kısmının canlılıklarını koruması nedeniyle üreme eğrisi sıfıra ulaşmaz. Bakterilerin
tamamen yok olması türlere bağlı olarak değişir. Örn., Str.pneumoniae iki-üç gün içinde ölürken, E.coli
biraz daha uzun bir sürede, M.tuberculosis aylar sonra ölmektedir.
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Bölüm 4
MANTARLAR
Mantarlar (funguslar) farklı özelliklere sahip ökaryotik organizmalardan oluşmuş taksonomik bir
gruptur. Bunlar, karbonheterotrof organizmalardır. Daha büyük, çok şekilli ve hakiki çekirdeğe sahip
olmaları bakımından bakterilerden, fotosentetik pigmentleri olmadığı için bitki, alg ve mavi-yeşil
alglerden (Cyanobacteria) ayrılırlar.
Mantarların büyük çoğunluğu (Ascomycetes, Zygomycetes, Deuteromycetes vb) filamentli bir koloni
morfolojisine (küfler) sahip olmalarına karşın, bazıları da (mayalar) mükoid bir üreme gösterir.
4.1. Küf Mantarları
Küfler alglerden klorofil içermemeleri ile farklılık gösterir ve bu nedenle karbondioksit ve sudan
karbonhidrat sentezleyemezler. Diğer taraftan, inorganik azot bileşenlerinden yararlanmaları nedeni ile
metabolizmalarında oksijene gereksinim gösterir ve karbondioksit açığa çıkarırlar, bu özellikleri ile de
hayvanlara benzerlik gösterirler.
4.1.1. Küf mantarlarının morfolojisi
Küfler (filamentli mantarlar) doğada hemen her yere yayılmış olan, filamentli (uzantılı) ve çok hücreli
funguslardır. Küf hücreleri ard arda dizilerek hifa veya hif adı verilen hücre iplikçiklerini (uzantılarını)
oluştururlar. Bu hifler dallanma ve budaklanma yaparak karmaşık bir hif topluluğu oluşturacak şekilde
bir araya gelirler. Bu hif topluluklarına miselyum denilmektedir.
Genel olarak, vejetatif ve förtil (fertil) hif olmak üzere iki tip hif bulunmaktadır. Bunlardan vejetatif
hifler substratın yüzeyine paralel veya substrat içine girerek gelişip yayılmakta ve böylece küfün
substrat üzerinde tutunmasını, yaşama ve üremesi için gereken besin maddelerini almasını
sağlamaktadır. Buna karşın, förtil hifler havaya doğru uzamakta ve küflerin üreme organelleri olan
sporları taşımaktadır.
Bazı küflerin hiflerinde enine bölmeler (septa) bulunmaktadır. Böyle hiflere septalı, enine bölmelere
ayrılmamış olan hiflere ise septasız (düz) hifler adı verilmektedir. Septasız hifleri oluşturan hücreler
daha uzundur. Bu gibi hücrelerde bir veya birkaç tane çekirdek (nükleus) bulunmaktadır.
- Septumun yapısı
Septum oluşumuna Oomycetes ve Zygomycetes sınıfı mantarlar hariç olmak üzere, diğer flamentli
mantarlarda rastlanmaktadır. Elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde birkaç tipte septumun
varlığı belirlenmiştir. Bunlar arasında iki tip septuma sıklıkla rastlanmaktadır.
1. Basit septum: Bu tip septum, daha ziyade Ascomycetes ve Deuteromycetes sınıfına ait mantar
türlerinde bulunmaktadır. Bu tip septumun ortasında veya ortasına yakın yerde bir tek delik (por)
yer almaktadır. Deliğin çapı 0.005-0.5 mikrometre arasındadır. Bu delik gerektiğinde Woronin
cisimciği ile kapatılır. Bir hücrede bir veya birden fazla sayıda Woronin cisimciği bulunmaktadır.
2.

Dolipor septum: Bu tip septuma Basidiomycetes sınıfına ait mantarlarda ve gelişmenin bazı
aşamalarında rastlanmaktadır. Dolipor septumun ortasında çok dar bir delik (100-200 nµ) vardır ve
deliğin etrafı amorf ve kabarık bir kenarla (yaka) çevrilidir. Bunu da dışarıdan çok ince ve delikli bir
membran (parentozom) sarar. Dolipor septum sitoplazmayı bir kompartmandan diğerine
geçirmesine karşın, çekirdeği geçirmemektedir.

4.1.2. Küf mantarlarının hücre yapısı
Küf hücreleri de maya ve bakterilerde olduğu gibi bir hücre duvarı ile çevrili bulunmaktadır. Hücre
duvarı genel olarak selülozdan yapılmıştır. Bununla beraber, bazı küflerde ve özellikle bunların yüksek
formlarında selülozla birlikte kitin adı verilen ve asetil grupları içeren glukozamin polimerleri ve diğer

bazı maddeler de bulunmaktadır. Küflerin hücre duvarı kitin-selüloz kompleksinden dolayı oldukça
serttir.
Hücre duvarı, mantar hücrelerinin büyüklüğünü ve şeklini tayin edebilecek derecede kuvvetli bir yapıya
sahiptir. Hücre duvarı, hücreleri çevresel koşulların olumsuz etkilerinden koruduğu için antijenik bir
özelliğe, bazı enzimleri içermesi nedeniyle de fizyolojik aktiviteye sahiptir. Bunlardan başka hücre
duvarında proteinler, yağlar ve mineral maddeler de bulunmaktadır.
Protoplast, sitoplazma ve hücre çekirdeğini kapsar. Sitoplazma RNA bakımından zengindir ve çevresi
yarı geçirgen olan ve besin maddeleri alımını ve metabolizma artıklarının dışarıya atılmasını
düzenleyen sitoplazma zarı ile sarılıdır. Işık mikroskobunda genç hücrelerin sitoplazmaları homojen
olarak görüldüğü halde, yaşlı hücrelerin sitoplazmalarında vakuoller, yağ damlacıkları, glikojen ve
diğer granüller görülür. Vakuoller tek veya çok sayıda olabilirler ve genellikle yuvarlak ve yumurta
biçimindedirler. Yaşlı hücrelerde bazen bütün hücreyi kapsayacak kadar büyük tek bir vakuol yer
alabilir.
Bakterilerden farklı olarak mantar hücrelerinin sitoplazmasında endoplazmik retikulum bulunur.
Endoplazmik retikulum ağ yapısındadır, kabarcık ve kanalcıklardan oluşur, hemen hemen bütün
sitoplazmayı kapsar. Endoplazmik retikulum elektron veya faz kontrast mikroskobu ile görülebilir.
Ribozomlar taneli bir yapıda olup, çapları yaklaşık 15 nm’dir. Bunlar protein sentezinin yapıldığı
yerlerdir.
Mitokondrialar elektron mikroskobu ile görülebilir. Çoğu zaman torba, seyrek olarak da ipliğimsi
tanecikler şeklinde olan bu organeller dış taraftan kaygan, çift katlı bir zarla çevrilmiştir.
Mitokondrialarda önemli metabolizma faaliyetleri oluşur. Bunlar solunum ve enerji kazanılmasında rol
oynarlar. Kimyasal yapıları %80 protein ve %20 lipitlerden oluşmuştur.
Mantarların hücre çekirdeği (nükleus) hücrenin yaklaşık %10-40’nı kapsar. Hücre çekirdeği dıştan bir
çekirdek zarı ile çevrelenmiştir. İç kısmında nükleus yer alır. Küf mantarlarının hifleri çok çekirdeklidir.
Hücre çekirdeği bütün hücrenin metabolizmasını yönetir. Özelllikle çekirdekte hücre özelliklerini yavru
hücrelere taşıyan kromozomlarda DNA nükleoprotein olarak bulunur.
4.1.3. Küf mantarlarında üreme
Küfler genel olarak sporla çoğalmaktadır. Küf sporları eşeyli (cinsel, seksüel) ve eşeysiz (aseksüel)
spor olarak ikiye ayrılır. Sporlanmada (sporulasyon) öncelikle miselyumlar olgunlaşır ve yeterli gıda
depo edilirse veya çevresel koşullar sporlanmaya uygun ise hifalarda çeşitli şekillerde sporlar gelişir.
Sporlar olgunlaştıktan sonra hifadan ayrılarak serbest hale gelir ve uygun ortam ve koşullarda
çimlenerek kendi türüne özgü mantarları oluştururlar.
Mantar sporları çok değişik biçim ve görünüme sahiptir. Bu özellik mantarların sınıflandırılmasında
yardım sağlar. Mantar sporları değişen çevre koşullarına karşı çok dayanıklıdır. Bu nedenle doğada
uzun yıllar canlı ve infektif bir halde kalabilirler.
Sporların içinde bir veya birden fazla çekirdek bulunur. Sporların etrafında kalın bir spor muhafazası
(epispor) vardır. Bu tabakanın altında protoplazmayı çevreleyen endospor yer alır. Sporların
sitoplazmalarında nükleus, vakuoller, lipid granülleri ve bir mantarın oluşumuna yetecek miktarda
organik ve inorganik maddeler bulunur.
Küf sporları sıcaklık, kuruma, ultraviyole ışınları ve yüksek ozmotik basınç gibi çeşitli etkilere karşı
daha dayanıklı olmakla beraber, bakteri sporlarından daha az direnç göstermektedir. Sporların
çimlenmesi nemli ortamlarda mümkün olmaktadır. Genelde küf sporları havasız ortamlarda
çoğalmamakla beraber bazı küf türleri az hava bulunması halinde de çoğalabilmektedir.
Spordan tallusun ortaya çıkması (jerminasyon, çimlenme ve filizlenme) sırasında sporlar su alarak
şişerler. Yeterince su ve diğer gerekli maddeler alındığında dışarı doğru jerm tüpü oluşur. Bu tüp
uygun ortamlarda hızla gelişerek kendi türüne özgü hifaları meydana getirir.
4.1.3.1. Eşeysiz çoğalma (aseksüel çoğalma)

A. Sporangiosporlarla çoğalma
Sporlar (sporangiosporlar) bunları taşıyan özel hifaların (sporangiofor) uçlarında oluşan büyük ve
yuvarlak keseler (sporangium) içinde bulunurlar.
Sporangiumların patlaması ile sporlar dışarı saçılır, uygun ortam ve çevresel koşullar altında
filizlenerek kendi türüne özgü mantarları meydana getirir (örneğin, Rhizopus nigricans’da olduğu gibi).
B. Konidiosporlarla çoğalma
Bu tür sporlara flamentli Ascomycetes ve birçok Deuteromycetes mantarlarında rastlanmaktadır.
Sporlar (konidium) konidiofor adı verilen hifaların ucunda ve açıkta oluşur. Bazı sporlar da doğrudan
doğruya fertil hifa üzerinde oluşmaktadır. Sporlar (konidiumlar) genellikle oval, yuvarlak, şişe benzeri,
armut vb biçimlerde büyük ve küçük boyutlarda olabilirler. Bu sporlar zincir oluşturacak şekilde ard
arda dizilmektedir. Bazı küfler farklı büyüklükte iki tip konidium meydana getirmektedir. Bunlardan
büyük ve genellikle bölmeli olanlarına “makrokonidium”, küçük olanlara ise “mikrokonidium”
denilmektedir.
C. Artrosporlarla çoğalma
Artrospor (oidium) oluşumunda hifalarda çok büyük bir şekil değişikliği görülmez. Sadecereprodüktif
hifalar enlemesine septumlarla bölünerek ayrılırlar (fragmentasyon). Bu bölmelerin her biri eşeysiz
spor olarak kabul edilmektedir.
Bazı artrosporların kenarları hafifçe kalınlaşmıştır. Biçimleri genellikle silindirik veya ovaldir.
Artrosporlar hifalardan ayrıldıktan sonra serbest kalır ve uygun ortamlarda çimlenerek her biri aynı tür
mantar oluştururlar.
D. Klamidosporlarla çoğalma
Hifalarda bulunan hücrelerden bazıları daha büyür, gelişir, hücre duvarları kalınlaşır ve protoplazması
konsantre hale gelerek klamidosporları oluştururlar. Bu tarzda meydana gelen ve etrafı kalın bir hücre
duvarı ile çevrili olan sporlar çevresel koşullara karşı çok dayanıklıdır. Klamidosporlar hifaların orta,
yan ve uçlarında meydana gelebilirler.
4.1.3.2. Eşeyli çoğalma (cinsel çoğalma)
Küflerde eşeyli çoğalma eşeysiz çoğalmaya kıyasla daha az görülmektedir. Bu tip çoğalma için özel
koşulların bulunması gerekir. Eşeyli çoğalma gamet adı verilen cinsel hücrelerin birleşmesi ve daha
sonra mayoz (redüksiyon) bölünme sonucu cinsel sporların meydana gelmesi şeklinde olur. Burada
esas olan cinsel bakımdan farklı iki çekirdeğin birleşmesidir. Küflerde eşeyli çoğalma aşağıda belirtilen
şekillerde meydana gelmektedir.
A. Askosporlarla çoğalma
Ascomycetes mantarlarında seksüel sporlar askus (ascus) denilen genişlemiş ve uzamış hücre
keseleri içinde oluşur. Aynı veya ayrı hifalarda (miselyum), birbirine komşu iki hücrenin uzaması ve
bunların birbirleriyle teması sonucu aradaki duvar eriyerek bu iki hücrenin nükleusları birleşmekte ve
sonuçta tek bir hücre oluşmaktadır. Askospor olarak tanımlanan bu yeni hücrenin nükleusları yeniden
iki veya daha fazla sayıda (2-4-8) bölünür. Bunların etrafı yoğun bir protoplazma ile çevrilir ve dış
kısımları kalınlaşarak sporlar meydana gelir. Sporlar olgunlaşınca etraflarında bulunan kese yarılarak
sporlar dışarı çıkarlar.
B. Oosporlarla çoğalma
Phycomycetes sınıfındaki küflerde görülür. Bu mantarlarda erkek gamet (antheridium), dişi gametten
(oogonium) daha küçüktür, ayrı karaktere ve görünüme sahiptir. Oosporlar bu gametlerin birleşmesi

sonucu meydana gelirler. Oosporlar kalın duvarlı ve yuvarlak şekillidir, dış etkilere dayanım gösterirler
ve içleri besin maddesi ile doludur.
C. Zigosporlarla çoğalma
Phycomycetes sınıfında bulunan bir kısım küflerde ise, ayrı veya aynı iki küfteki morfolojik olarak
birbirine benzeyen iki hücre birleşip Zigosporları oluşturur.
4.1.4. Küf mantarlarının özellikleri
Genel olarak küflerin kontaminasyonu gıdalarda tat-aroma ve görünüş bozukluklarına neden
olmaktadır. Özellikle yüksek proteolitik ve lipolitik aktiviteleri, ürünlerde ransit tat, acı tat olarak
tanımlanan tat bozukluklarının kaynakları arasında önemli yer tutmaktadır.
Küfler dallanarak geniş bir alana yayılırlar. Yeşil, siyah, sarı, turuncu vb çok farklı renklerde olabilirler.
Küflerin gıdalardaki varlığı tüylü görünüş ve karakteristik renkleriyle anlaşılır. Gıdalardaki küflerin
insanlarda salgın hastalık meydana getirme olasılığı çok düşüktür. Çok az küf patojendir. Ancak bazı
küfler (Aspergillus flavus, Aspergillus parasitucus, Penicillium verrucosum, Penicillium chrysogenum
vb) mikotoksin üretirler. Aspergillus flavus grubu küflerin ürettiği aflatoksinin kanserojen olduğu
kanıtlanmıştır. Bazı penicillium türlerinin ürettiği penisilik asit, siklopiozonik asit, patulin, sitrinin,
penitrem-x, mikofenolik asit gibi toksinler karaciğer, böbrek, dalak, pankreas ve kalp dokusuna
alındığında doz ve cinsiyete bağımlı lezyonlar, sinir tahribatı, dolaşım ve karaciğer bozuklukları,
kasılma, titreme, kemik iliği oluşumunun engellenmesi vb pek çok hastalığa neden olmaktadır.
Ancak, bazı küflerden değişik maddelerin üretiminde sanayi ölçeğinde yararlanılmaktadır. Örneğin,
günümüzde birçok antibiyotik küflerden üretilmektedir. Bilindiği gibi Penisilin İngiliz araştırmacı Fleming
(1929) tarafından Penicillium notatum’dan üretilmiştir.
Ayrıca küflerden birçok organik asitler (sitrik, oksalik asit vb), mikrobiyel enzimler (özellikle Mucor
miehei, Mucor pusillus, Endothia parasitica vb küflerden üretilen ve sütü pıhtılaştıran enzimler)
üretilmektedir. Bunlara ilaveten, Rokfor (Roquefort) ve Kamamber (Camembert) peynirlerinin
üretiminde Penicillium roqueforti ve Penicillium camemberti küflerinden yararlanılmaktadır.

4. Mayalar
Mayalar tek hücreli, hakiki çekirdekli (sukaryont) organizmalardır. Taksonomide Ascomycetes sınıfında
incelenirler. Genelde mayalar miselyum oluşturmamaları ile tanınır. Tipik bir maya, flamentli
miselyumlar halinde gelişmeyip ayrı ayrı oval hücreler oluşturmaktadır.
Mayalar bakterilerden daha büyüktür (2-10 kat kadar). Büyüklükleri cinslere bağlı olarak değişmekle
birlikte, çapları 2-8 µm ve uzunlukları 3-15 µm kadardır. Bazı türlerde hücre uzunluğu 100 µm’ye kadar
ulaşabilir.
Mayalar yaşamları için vitaminler, mineral maddeler ve diğer besin maddelerinin yanısıra suya da
ihtiyaç duyarlar. Mayalar su aktivitesi (a w) %88 olan bir nem eşitliğine sahip ortamda çoğalabilirler
(aynı anda ozmotik basınç 173 bar’ın altındadır). Diğer bir ifadeyle, maya türleri bal ve marmelat gibi
su bakımından fakir ortamlarda da bulunabilirler.
Mayalar pH değeri 3-7.5 arasında değişen ortamlarda metabolizmalarını sürdürebilirler. Optimum pH
istekleri 4.5-5.0 arasındadır.
Maya hücreleri genel olarak 3-47°C arasındaki sıcaklık derecelerinde gelişirler. Optimum gelişme
sıcaklıkları 20-30°C arasındadır. Canlı hücreleri rutubetli ısıda öldürmek için 60°C’ de 5-10 dakikalık
ısıl işlem uygulaması yeterli olmaktadır. Sporları ise, 80°C’nin üzerindeki bir sıcaklıkta daha kısa
sürede ölmektedir.
Maya hücreleri oksijenli veya oksijensiz ortamlarda gelişebilme özelliğine sahiptir, yani fakültatif
anaerob organizmalardır. Oksijenin yokluğunda şekeri, alkol ve karbondioksite; oksijen varlığında ise
karbondioksit ve suya parçalarlar.
4.2.1. Maya hücresinin yapısı
4.2.1.1. Hücre duvarı
Hücre duvarı maya hücrelerine şekil verir ve büyüklüğünü belirler. Genellikle çok katlı (multilaminar) ve
fibriler bir özellik gösterir. Bu durum hücre duvarının sağlamlığını artırmaktadır. Yapısında
polisakkaritler, protein ve lipidler bulunmaktadır. Hücre duvarına fibriler özelliğini kitin veya selüloz
verir. Glikanların (glikoz polimerleri) dallanmış bir yapıda olmaları ve hücre duvarının diğer unsurları ile
çapraz bağlar kurabilme yetenekleri hücre duvarının kuvvetini ve sağlamlığını artırmaktadır.
4.2.1.2. Sitoplazmik membran
Hücre duvarının altında üç tabakadan ibaret ve unit membran özelliği gösteren bir sitoplazmik
membran bulunur. Permeabilite özelliği göstermesi absorbsiyon ve sekresyonda büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Yapısında fosfolipit, protein ve steroller bulunur. Proteinlerin çoğunu madde
geçişlerinde önemli fonksiyonlara sahip permeaz enzimleri oluşturmaktadır. Steroller, amfipatik bir
karaktere sahip olan hem polar (suda eriyebilen), hem de nonpolar (yağda eriyebilen) bölgelere
sahiptir. Bunlar fosfolipit çift katmanı içine girmiş durumdadır.
4.2.1.3. Sitoplazma
Granüler sitoplazma içerisinde büyük bir “vakuol” ve bunun bir tarafında “nükleus” bölgesi
bulunmaktadır.
4.2.1.4. Çekirdek ve çekirdekcikler (nükleus ve nükleous)
Genellikle küçük oldukları (2-3 mikrometre) için normal ışık mikroskopları ile güçlükle fark edilebilirler.
Çekirdeğin etrafında çift katlı ve delikli (poroz) bir membran bulunur. Çekirdek içinde bulunan
kromozom DNA yapısında olup, birden fazla sayıdadır.
4.2.1.5. Endoplazmik retikulum

Mantar hücrelerinde etrafı iki katlı membranla çevrili ve üzerinde ribozomların yerleştiği yapılar
bulunmaktadır. Protein sentezinde ve metabolizma için gerekli maddelerin taşınmasında etkili olan
endoplazmik retikulumların yapıları lipoprotein yapısındadır.
4.2.1.6. Vakuol
Etrafları unit membranlarla çevrili olan vakuollerin içlerinde pigment, kristal ve amorf karakterde bazı
maddeler bulunmaktadır. Hücrelerin dejenarasyonları sırasında sayılarında artma meydana
gelmektedir.
4.2.1.7. Golgi aygıtı (aparatı)
Bir hücrede genellikle bir tek sayıda bulunan ve çekirdeğe yakın olarak yerleşen Golgi aparatı mantar
türlerine göre yapı ve şekil bakımından farklılık gösterir. Sentez olaylarında işleve sahiptir.
4.2.1.8. Ribozom
Elektron mikroskopla görülebilir. Bir hücrede binlerce sayıda bulunabilen protein sentez merkezleridir.
Yapısında RNA (%50-70) ve protein (%35-50) vardır. Ribozomlar hücre sitoplazmasında serbest
olarak veya birkaç tanesi bir araya gelmiş (poliribozom) durumda bulunabileceği gibi, endoplazmik
retikulumlarda ve mitokondriumlarda da bulunur.
4.2.1.9. Lomasom
Bazı mantar türlerinde hücre duvarı ile sitoplazmik membran arasında yerleşmiş ve lomasom olarak
adlandırılan oluşumlara rastlanmaktadır. Bunların bulundukları yerlerde, sitoplazmik membran içe
doğru çöküntüler meydana getirmektedir. Fonksiyonları tam olarak aydınlatılmamış olmakla birlikte, bu
oluşumların salgısal aktivitede ve sitoplazmanın sentezinde bazı önemli görevler yüklendikleri
açıklanmaktadır.
4.2.1.10. Mitokondria
Yapısında protein ve DNA bulunan mitokondriumların bölünerek veya tomurcuklanarak çoğaldıkları
bildirilmektedir. Hücrelerin birer enerji merkezleri veya santralleri fonksiyonlarını üstlenen bu
oluşumlardan bir hücrede çok sayıda (yaklaşık 100 adet) bulunabilmektedir. Boyutları (10.4-0.8 x 1-2
µm) türler arasında değişiklik göstermektedir.
4.2.1.11. Sitoplazmik granüller
Lipid ve glikojen granülleri ile kristaller ve pigmentler sitoplazmik granüller olarak tanımlanır.
Mayalar, hakiki (true) ve yalancı (false) mayalar olarak ikiye ayrılabilmektedir. Hakiki mayalar
(ascosporogenous mayalar), askospor adı verilen cinsel sporlar oluşturabilen ve bu nedenle de
Ascomycetes sınıfı funguslar içinde incelenen mayalardır.
4.2.2. Mayalarda üreme
Hakiki mayalar, tomurcuklanma veya ikiye bölünme şeklinde ya da arthrospor veya klamidosporları
vasıtasıyla eşeysiz olarak da üreyebilirler. (Not: bazı küfler, lifleri üzerinde özel bazı bölmeler
oluştururlar. Bu bölmelerin her biri eşeysiz spor olarak kabul edilmektedir. Arthrospor ve klamidospor
bu tür eşeysiz sporların iki çeşididir).
Yalancı mayaların tipik özelliği tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üremeleridir. Candida ve Torula gibi
bazı yalancı maya cinsleri basit ya da gelişmiş pseudomiselyum oluşturmalarıyla tanınırlar. Az sayıda
yalancı maya cinsi arthrospor oluşturabilmektedir. Diğer taraftan, bazı mayalar (örneğin, Geotricum
cinsi) gerçek miselyum oluşturma yeteneğine de sahiptir. Bu özelliğe sahip mayalara “maya benzeri
funguslar” adı da verilmektedir. Geotricum cinsi mayalar bazı yazarlarca küfler, bazıları tarafından da
mayalar içine dahil edilmektedir. Geotricum cinsi mayalarda cinsel spor varlığına rastlanmamıştır. Bu
mayalar arthrosporları ile eşeysiz olarak ürerler.

Ortam şartları ve cinslere göre mayalar eşeysiz ve eşeyli olarak çoğalırlar. Eşeysiz çoğalma (vejetatif),
ikiye bölünme, tomurcuklanma ve sporlaşma şeklinde olur. Eşeyli çoğalma ise, gamet adı verilen
cinsel hücrelerin birleşmesi ve daha sonra mayoz (redüksiyon) bölünme sonucu cinsel sporların
meydana gelmesi şeklinde olur. Burada esas olan, cinsel bakımdan farklı iki çekirdeğin birleşmesidir.
4.2.2.1. Eşeysiz çoğalma
Mayalarda en tipik eşeysiz üreme şekli tomurcuklanmadır. Ana maya hücresinin bir tarafından dışarıya
doğru yaptığı çıkıntıya tomurcuk adı verilmektedir. Ana hücredeki çekirdek bölünmesini takiben
çekirdeğin (kromozom) bir tanesi tomurcuğa geçmekte, diğeri ise ana hücrede kalmaktadır. Tomurcuk
genel olarak gelişimini tamamlayınca ana hücre ile ilişkisini kesmekte ve daha sonra ana hücreden
ayrılarak yeni bir maya hücresi haline dönüşmektedir.
Oval ve silindirik hücre morfolojisine sahip mayalarda tomurcuk hücrenin ucunda veya uca yakın bir
kısmında oluşur. Mayaların pek çoğu oval veya silindirik bir hücre morfolojisine sahip olduğu için bu tür
tomurcuklanma şekline daha çok rastlanmaktadır. Limon şekilli mayalar yalnızca uç kısımlarından
tomurcuk meydana getirebilirler. Yuvarlak şekilli mayalarda ise, hücrenin daha önce tomurcuk
oluşmamış herhangi bir yerinden tomurcuklanma görülebilir.
Diğer taraftan bazı mayalarda “bipolar tomurcuklanma” meydana gelmektedir. Bipolar
tomurcuklanmada hücrenin iki ucunda aynı anda birer tomurcuk bulunmaktadır. Genel olarak, bir
tomurcuk yeni bir tomurcuğun gelişimini tam olarak tamamlamasından önce ana hücreden kopup
ayrılmaktadır. Bazı durumlarda ise, ilk başta oluşan tomurcuk ana hücreden ayrılmamakta ve bu arada
da ana hücreden yeni bir tomurcuk oluşarak gelişimini tamamlayabilmektedir. Böylece, birbirinden
tamamen bağımsız (hücre membranı ile ayrılmış) hücrelerden oluşmuş bir zincir meydana
gelmektedir. Bu hücre zinciri basit pseudomiselyuma bir örnektir (Candida cinsi). Basit
pseudomiselyumda ana hücre zincirinden çıkan yan dallara da rastlanmaktadır. Ancak yan dallar uzun
değildir ve yalnızca birkaç hücreden oluşmaktadır.
Mayalarda diğer bir eşeysiz üreme şekli ikiye bölünmedir (septasyon=transverse division). Silindirik
hücre morfolojisi gösteren Schizosaccharomyces ve Endomyces gibi maya cinsleri ikiye bölünme
şeklinde üreme yeteneğine sahiptir. İkiye bölünmede, önce hücre uzamakta ve daha sonra hücre
çeperi ve hücre membranı hücrenin ortasına yakın bir kısımdan içeri doğru ilerleyerek hücre ikiye
ayrılmaktadır. Silindirik hücreler bölünmeyi takiben birbirinden ayrılmazlarsa uzun bir hücre zinciri
(basit pseudomiselyum) meydana gelmektedir. Trichosporan cinsi mayalar genellikle bu şekilde bir
gelişim gösterirler. Bu tip mayalar katı besiyerinde geliştirilirse pseudomiselyumun ucundaki hücreler
çoğunlukla koparak birbirinden ayrılmakta ve bireysel hücreler haline geçmektedir. Bu bireysel
hücrelere “arthrospor” adı verilmektedir. Arthrospor, gerçekte birer maya hücresidir.
Bazı mayalar aynı anda hem ikiye bölünme hem de tomurcuklanma şeklinde üreme yeteneğine
sahiptir. Örneğin, Candida cinsindeki bazı türlerde uzun silindirik maya hücreleri ikiye bölünmeyi
takiben birbirinden ayrılmamakta ve böylece hücre zincirleri (ana hücre zincirleri) şekline
dönüşmektedir. Bu arada zinciri oluşturan bazı hücrelerden yanlara doğru tomurcuklanmalar da
meydana gelebilmektedir. Bu şekilde oluşan pseudomiselyumlara “gelişmiş pseudomiselyum” adı
verilmektedir. Gelişmiş pseudomiselyumlarda ana zincirdeki hücrelerle ana hücreden oluşmuş
tomurcuklar şekil olarak birbirine benzemektedir. Ana hücre zincirinden yanlara doğru dal yapacak
şekilde beliren tomurcuklar “blastospor” adıyla anılmaktadır. Pseudomiselyum oluşturan mayaların
tanımlanması ve ayrımında büyük ipuçları veren önemli bir maya özelliğidir.

4.2.2.2. Eşeyli çoğalma
Mayalarda diğer bir üreme şekli eşeyli çoğalmadır. Eşeyli çoğalmada (cinsel) iki hücre yan yana gelip
birbirleri ile temas ettikten sonra arada bir kanal oluştuğu için bu tip üremeye “kopulasyon yoluyla
çoğalma” adı da verilmektedir. Bu iki hücreye gamet denilmektedir. Gamet daha sonra ask (ascus)
oluşturmaktadır. Bu ask içinde askosporlar teşekkül etmekte ve bunlar da vejetatif hücreleri meydana
getirmektedir.
Seksüel kopulasyon aşağıdaki şekillerde olmaktadır:

a. İzogamik kopulasyon
b. Heterogamik kopulasyon
c. İntermediyer kopulasyon (İzogamik ile heterogamik kopulasyon arasında)
d. Askospor kopulasyon
- İzogamik kopulasyon
İzogamik kopulasyon morfolojik olarak birbirine benzeyen iki gamet arasında olmaktadır. Daha önce
de belirtildiği gibi, birbirleriyle temas eden iki hücre arasındaki duvar eriyerek bir kopulasyon kanalı
oluşmaktadır. Böylece iki hücre birbirleriyle karışarak tek bir hücre veya zigospor ortaya çıkmaktadır.
Zigospor ask halini almaktadır.
- Heterogamik kopulasyon
Morfolojik olarak farklılık gösteren dişi ve erkek hücrelerin muhteviyatları birbirleriyle kaynaşırlar. Bu
hücrelerden biri diğerine oranla daha büyüktür. Büyük hücreye ana, diğerine yavru hücre adı
verilmektedir. Askosporlar ana hücre içinde oluşmaktadır. Nadsonia cinsine giren mayalarda
heterogamik kopulasyon görülmektedir.
- İntermediyer kopulasyon
Mayalarda seyrek olarak görülen bir kopulasyon şeklidir. İki hücre de morfolojik olarak farklılık
göstermezler. Ancak, iki hücrenin muhteviyatı bir hücrede toplanır, bu hücre dişi hücre olarak kabul
edilmektedir. Askosporlar bu dişi hücre içinde oluşurlar ve iki spordan ibarettirler.
- Askospor kopulasyon
Saccharomyces cinsine dahil bazı mayalarda (Saccharomyces ludwigii) bu tip kopulasyona çoğalma
görülmektedir. Bir askusdaki veya iki ayrı askusdaki iki askospor arasında izogamik kopulasyon
meydana gelmektedir. Örneğin, 4 spor taşıyan bir askusda 2 spor birbiri ile birleşerek arada
kopulasyon kanalı yapmakta ve çekirdek materyali birbiri ile karışarak zigospor oluşmaktadır. Daha
sonra bu zigospor bir tüp halinde uzamaktadır, buna çimlenme borusu veya tüpü adı verilmektedir. Bu
tüpten de birçok vejetatif hücre oluşmaktadır.
4.2.3. Mayaların yer aldığı fermentasyonlar
4.2.3.1. Etil alkol fermentasyonu
Başta mayalar olmak üzere bazı mikroorganizmalar tarafından şekerin fermentasyonu sonucu etil alkol
meydana getirilir. Alkol fermentasyonu bazı anaerob ve fakültatif aerob mikroorganizmaların yanısıra
anaerob koşullarda birçok fungus tarafından da gerçekleştirilir.
Etil alkol fermentasyonu şekerin etil alkol ve karbondioksite dönüşümüdür. Bu olayda oksijen rol
oynamaz.
Alkol fermentasyonu Gay Lussac tarafından açıklanmış olup, aşağıdaki gibi formüle edilir:
C6H12O6

2 CH3CH2OH + 2 CO2

Bu fermentasyonda alkolün yanısıra başka yan ürünler de oluşmaktadır. Oluşan yan ürünlerin çeşidi
üzerinde maya türü, substrat bileşimi ve fermentasyon koşulları etkilidir. Elde edilen ürünün tat ve
aromasını etkileyen bu yan ürünler şunlardır:
-

Organik asitler (formik, asetik, malik, süksinik, fumarik, oksalik, tartarik, sitrik vb)
Yüksek alkoller (gliserin)
Esterler
Karbonil bileşikleri (asetoin, diasetil vb)

Mayalar içerisinde Saccharomyces cerevisiae alkol fermentasyonu yapabilen başlıca
mikroorganizmadır. Bununla birlikte, başka maya cinsleri de belirli koşullarda teknikte etil alkol

üretiminde kullanılır. Bunlar Schizosaccharomyces pombe, Torulopsis utilis, Torulopsis cremoris ve
Candida tropicalis gibi türlerdir.
Yukarıda açıklandığı gibi, etil alkol üretimi anaerobik koşullarda gerçekleşir. Eğer fermentasyon
sırasında ortama oksijen verilecek veya ortam havalandırılacak olursa, alkol üretimi engellenir ve
mikroorganizmalar solunum yapar ve üremeleri hızlanır. Bu olaya, yani alkol fermentasyonunun
oksijen etkisiyle engellenip mikroorganizmaların solunum yapmalarına “Pastör etkisi” adı verilir.
Bir alkol fermentasyonunun hızı oluşan karbondioksit miktarı ile belirlenir.
4.2.3.2. Bira üretimi
Bira malt ve şerbetçiotundan üretilen zengin ekstraktlı ve karbonik asit içeren bir içkidir. Bira
üretiminde kültür mayaları olarak Saccharomyces cerevisiae kullanılır. Farklı bira tiplerinin üretiminde
S. carlbergensis, S. monacensis, S. sake vb mayalar da kullanılmaktadır.
4.2.3.3. Şarap üretimi
Üzüm şırasının fermentasyonu ile elde edilen şarabın üretiminde Saccharomyces cerevisiae ile
spontan fermentasyondan yararlanılır. Şarapta alkol fermentasyonundan sonra asit fermentasyonu
gerçekleşir. Asit oluşumunu Bacterium gracile, Micrococcus acidovorax, Micrococcus malalacticus gibi
bakteriler gerçekleştirir.
4.3. Algler
Algler, büyüklükleri birkaç mikrometre ile metre arasında değişen organizmalardır. Fotosentez için
gerekli olan klorofil ve diğer pigmentlere sahiptirler. Tatlı ve tuzlu sularda, ıslak topraklarda, kaya ve
ağaçlar üzerinde gelişirler. Algler diğer canlılar gibi binomiyal sisteme göre adlandırılır. Sahip oldukları
pigment, depo maddeleri, kamçı, hücre duvarı yapısı gibi özelliklere göre 9 bölüm içinde
sınıflandırılırlar:
1. Kırmızı algler
2. Sarı yeşil algler
3. Sarı algler
4. Kahverengi algler
5. Diyatomeler
6. Öglenalar
7. Yeşil algler
8. Kriptom
9. Dinoflagellatlar
- Alglerin önemi
Algler öncelikle bitki-hayvan zincirindeki dengeyi sağlarlar. Karbondioksit, sülfat, nitrat ve fosfatlardan,
su ve güneş ışığından yararlanarak organik selülar materyallerini oluştururlar. Bu reaksiyon
sonucunda ise ortama atık ürün olarak serbest oksijen verilir. Diğer bir deyişle, alglerin fotosentez
yapabilme yetenekleri bitki-hayvan dengesinin oluşumunda son derece etkilidir.
Yukarıda belirtilen değişimlere bağlı olarak siklusun tamamlanması aşağıdaki biçimde gerçekleşir:
Üretilen oksijen (örneğin sulu ortamlarda) suda çözünür. Suda yaşayan bakteri ve diğer
mikroorganizmalar bu oksijenden yararlanarak respirasyon ve organik maddelerin degregasyonunu
gerçekleştirirler. Özetle; mikroorganizmalar suda çözünmüş oksijenden yararlanarak,
a.
b.
c.
d.

Organik materyalleri parçalarlar.
Su, nitrat, fosfat, sülfatları üretirler.
Bu maddeler algler tarafından fotosentezde kullanılır.
Fotosentez sonucunda açığa çıkan serbest oksijen ortamda aerobik koşulları sürekli kılar.

Algler toprakta gelişerek agregatlaşmayı sağlayıp toprağın fiziksel özelliğini iyileştirirler ve toprağa
organik madde sağlarlar.

Birçok alg A ve D vitaminlerini, yeşil algler B 1, C ve K vitaminlerini sentezlerler. Japonya’da üretilen
kırmızı alg “Porphyra” gıda olarak tüketilir. Kırmızı algden elde edilen Karragenan ve Agar birçok
alanda kullanılır (gıda endüstrisinde stabilizatör ve emülsiyon maddesi olarak; sabun, kağıt, tekstil
endüstrisinde vb).
4.3.1. Fizyolojik özellikleri
Algler aerobik fotosentetik organizmalardır.
Bazı alg türleri kutuplarda kar, buzda ve yüksek dağlarda gelişir. Buralarda pigmentleri nedeniyle renkli
olarak görülürler. Bazı algler ise sıcak su kaynaklarında (50-55°C) bulunur. Deniz algleri tuzlu suya
adapte olmuştur.
Klorofilden başka diğer pigmentlerin fazla olması halinde yeşil renk maskelenir ve alg karoten ve
ksantofil fazlalığında kahverenkte, fikobilin fazlalığında ise morumsu veya kırmızı renkte görünür.
Algler gelişimleri için minör (Fe, Mn, Si, Zn, Cu, Co, Mo vb) ve majör (C, N, P, S, K, Mg, Ca) besin
elementlerine gereksinim duyarlar. Arıtma sistemlerinde işlem görmüş atık sular alıcı ortamlara (dere,
nehir, göl vb) verilmeden önce içlerinde su bitkileri algler bulunduran kanallardan geçirilerek içerdikleri
elementlerin büyük oranda bu bitkilerin bünyesinde tutulması sağlanır. Böylece, sularda özellikle azot
ve fosforun neden olduğu ikinci kirlenme önlenebilir.
4.3.2. Morfolojik ve sitolojik özellikleri
Algler ökaryotik organizmalardır. Çok hücreli topluluk (koloni) halinde bulunabilirler. Hücre duvarına
sahiptirler.
Birçok alg türü tek hücrelidir. Hücreler yuvarlak, çubuk ve iğ şeklinde olur.
Hareketli ve hareketsiz olanları vardır. Hareketli algler tek, çift veya demet halinde kamçıya sahiptir.
Uç uca gelerek iplikçik oluşturan kamçı yapısı en altta ayak hücresi ile bir yere tutunmayı sağlar.
Hücre içinde nişasta, yağ damlaları ve vakuoller bulunur. Hücrede bir veya birden fazla kloroplast
vardır. Kloroplast bant veya yeşil bitkilerde olduğu gibi disk şeklindedir. Hücredeki kontraktil vakuol su
içeriğini ve ozmotik basıncı düzenler.
Algler üç çeşit fotosentetik pigmente sahiptir:
a. klorofil; b. karotinoid; c. fikobilin
4.3.3. Alglerde çoğalma
Algler eşeysiz ve eşeyli olarak çoğalır. Çoğunluğu her iki tipte çoğalma özelliğine sahiptir. Suda
gelişen alglerin çoğu kamçılı hareketli “zoospor”; toprakta gelişenler ise “aplanospor” ile çoğalırlar.
Vejetatif hücrenin duvarlarının kalınlaşmasıyla kötü şartlara dayanıklı “akinet” oluşur.
Eşeyli çoğalma gametlerin oluşumu ile gerçekleşir. İki gametin birleşmesi ile Zigot, zigottan da yeni
alg meydana gelir.
Eşeyli çoğalma çeşitli şekillerde görülür:
- İzogami : Gametlerin ikisi de aynı büyüklüktedir ve ikisi de hareketlidir.
- Heterogami : Gametlerin biri büyük, diğeri küçük olup her ikisi de hareketlidir.
- Oogami : Gametlerden dişi olan büyük ve hareketsiz, erkek olan küçük ve hareketlidir.
4.4. Protozoonlar

Protozoonlar ilkel hayvanlardır. Hücre duvarları yoktur. Hücreler tek tek bulunur ve gelişmenin bazı
devrelerinde hareketlidir. Genellikle mikroskobik büyüklüktedir. Bazen oluşan koloniler bağımsız
hücrelerden meydana gelir.
Protozoonların sınıflandırılmasında hareketlilik önemli bir ölçüdür. Bilinen türleri 64 000’den fazladır.
Binomiyal sisteme göre adlandırılırlar. Sınıflandırılmalarına göre protista aleminin bir alt grubudur. Bu
gruplarda yer alan önemli sınıflar şunlardır:
- Kamçılılar
- Amipler
- Siliatlar
Denizlerde zooplanktonu protozoonlar oluşturur ve gıda zincirinin önemli halkasını teşkil ederler.
Fitoplankton ile beslenirler. Toprakta organik maddeleri mineralize ederler, katı ve sıvı atıkların
giderilmesinde önemli görevleri vardır. Bazı türleri insan ve hayvanlarda hastalıklara (dizanteri, iltihap,
şark çıbanı vb) yol açarlar.
4.4.1. Morfoloji ve sitolojileri
Protozoonların şekil ve büyüklükleri önemli ölçüde farklılık gösterir. Oval, yuvarlak, uzun veya
polimerik olabilirler.
Büyüklükleri 1-600 µm arasında değişebilir, bazı hallerde 2 mm’ye kadar çıkabilir.
Ökaryotik özelliktedir. Vejetatif hücreye “trofik” adı verilir ve sulu alanlar, organik maddeler, toprak vb
ortamlarda gelişir. Kötü şartlarda sitoplazma zarı kalınlaşıp, hücre su kaybederek “kist” oluşturur.
Tipik bir protozoon hücresi sitoplazma zarı ile çevrilidir. Bu zarın altında “ektoplazma” tabakası
bulunur. Bu tabaka iç kısımdaki sitoplazmadan (endoplazma) farklıdır. Hücre kısımları endoplazma
içindedir. Her hücre çekirdeğe sahiptir. Çoğu protozoon gelişme devrelerinde çok çekirdekli olabilir.
Sitoplazma zarının üzerinde “pellikül” bulunur. Pellikül ince veya kalın, sert bir tabakadır. Pellikül
bazen kalsiyum karbonat ve silis içeren bir kabukla sarılır.
4.4.2. Fizyolojik özellikleri
Vejetatif (trofik) hücre sulu ortamlarda, kum, toprak veya parçalanan organik maddelerde bulunur.
Kutuplarda, yükseklerde, su kaynaklarında (30-55°C’deki) yaşayabilir.
Protozoonların besinleri genellikle bakteriler, algler veya protozoonlardır.
Optimum gelişme sıcaklıkları genellikle 16-25°C’dir. pH değeri 6-8 arasında olan ortamlarda optimum
gelişme gösterirler. Bazı protozoonlar 3-9 arasındaki pH değerlerinde de gelişir.
Kistli safhaları vejetatif safhaya göre kötü şartlara daha dayanıklıdır.
Bazı protozoonlar fotosentetik pigment ihtiva eder ve ışık talep ederler. Ancak, genellikle fotosentetik
değildirler.
Çoğu protozoon zorunlu aerop veya fakültatif anaeroptur. Zorunlu anaerop protozoonların sayısı azdır.
4.4.3. Protozoonların çoğalması
Eşeysiz ve eşeyli olarak çoğalabilirler.
Eşeysiz çoğalma bölünme ve tomurcuklanma şeklinde olur. Bölünmede, hücre enine veya uzunluğuna
bölünebilir. Bölünmede iki oğul hücre meydana gelirse buna “çoklu fizyon” (multiple fission) adı verilir.

Eşeyli çoğalma, iki hücrenin çekirdek materyalinin birleşmesi (konjugasyon) şeklinde olur. Bazı
protozoonlar eşeyli çoğalma sırasında hayat evrelerinin bir kısmını omurgalılarda, bir kısmını da
omurgasızlarda geçirmek zorundadır.
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Bölüm 5
VİRUSLAR
5.1. Virusların Genel Özellikleri
Latince de zehir anlamına gelen viruslar, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde infeksiyon
hastalıklarına neden olan, hem ekonomik hem de tıbbi yönden önem taşıyan etkenlerdir. Bakterilerin
aksine viruslar zorunlu (obligat) hücre içi parazitlerdir. Canlı hücreler dışında; çevresel koşullarda etki
edebilmek için replike (kopya çıkma olayı = çoğalma) olamazlar, etkileşime giremezler ya da
enfeksiyöz potansiyellerini kaybederler. Bu özellik hayvan ya da insan kaynaklarından kontamine
olabilen çoğu gıda maddesinde virusların sayısını düşük tutmaktadır. Yani viruslar çoğalmaları için
mutlaka bir canlı hücreye gereksinim duyarlar, dolayısıyla canlı hücre dışında inertdirler. Diğer bir
ifadeyle viruslar, bağımsız çoğalmalarını sağlayacak mekanizmalardan ve moleküllerden
yoksundurlar. Herhangi bir metabolik aktivite göstermezler. Ancak hücre içerisine girdikten sonra
replikasyonları için hem kendi hem de hücrenin metabolizma yollarını kullanırlar. Bu nedenle viruslar
hücre dışında metabolik olarak inaktif, hücre içerisinde ise canlı olarak kabul edilebilirler. Özetle
obligat parazit olan virusların yaşamı konak hücre varlığına bağlıdır. Virus-konak hücre ilişkisi
genellikle özgüldür. Virusların bazıları sadece insan, bitki veya bakteri hücrelerini enfekte eder. Buna
karşın kuduz virusu gibi hem insan hem de hayvanları etkileyen viruslar da vardır. Bakteri viruslarına
“bakteriyofaj” veya sadece “faj”, küf viruslarına ise “mikofaj“ adı verilmektedir. Sindirim sistemi yoluyla
alındığında insanlarda enfeksiyon hastalıklarına neden olan viruslara “enterik viruslar” denir. Bunlar
bağırsaklarda çoğalarak dışkı yolu ile çevreye yayılırlar. Bunların en önemlisi hepatitis A virusudur.
Bunlar yanında viruslar; nükleik asit karakterlerine (DNA, RNA), replikasyon tarzlarına ve
morfolojilerine göre de sınıflandırılmaktadır.
Virusların kendilerine özgü ve onları diğer mikroorganizmalardan ayıran birçok özellikleri vardır:
1.

Virusların hücre içi parazit olmaları, onları birçok mikroorganizmadan ayıran en önemli
özellikleridir. Viruslar bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda, bakteri ve küflerde görülebilir. Viruslar
insan, hayvan ve bitkilerde çeşitli hastalıklara (tütünde mozaik, sığırlarda şap ve insanlarda hepatit
vb.) neden olurlar.

2.

Virusların yalnız tek tip nükleik asit içermeleri de onları diğer mikroorganizmalardan ayıran bir
nitelikleridir. Bu özellik virusların sınıflandırılmasına esas teşkil etmektedir. Viral genom
(kromozomların tümü) ya deoksiribonükleik asit (DNA) veya ribonükleik asit (RNA) yapısı içerir.
Ancak virus dünyasında RNA genom yapısına oldukça sık rastlanır.

3.

Viruslar diğer mikroorganizmalardan oldukça küçüktürler ve büyüklükleri 20 ile 300 nm
(mikron=1000 nm) arasında değişmektedir. Bu nedenle incelenmelerinde elektron mikroskobu
kullanılır.

4.

Viruslarda herhangi bir makromolekül sentezleyebilecek veya enerji üretebilecek hücresel bir
organel yoktur. Bir virusun canlı organizmaya gereksinim duyması kendi adenozin trifosfatını (ATP)
yapamamasından kaynaklanır.

5.

Viruslar konak hücrede replikasyon (kopya çıkma olayı) yolu ile çoğalırlar. Bakteriler ise ikiye
bölünerek çoğalmaktadırlar.

6.

Bazı viruslar diğer mikroorganizmalarda mevcut olamayan replikasyon enzimleri içerirler veya
sentezlerler. Örneğin; RNA polimeraz (RNA’dan RNA sentezi yapan enzim), revers transkriptaz
(RNA’dan DNA sentezi yapan enzim) gibi.

7.

Viruslar, özellikle RNA virüsleri, hücresel bir protein olan interferon’un virus çoğalmasını inhibe
edici etkisine duyarlıdır.

8.

Viruslar zorunlu hücre içi paraziti olmaları nedeniyle, makromolekül sentez yolları konak
hücreninkine oldukça benzerlik gösterir. Bu özellik de anti-viral ilaçların geliştirilmesini
kısıtlamaktadır.

9.

Viruslar diğer mikroorganizmaların duyarlı oldukları antibiyotiklere duyarlı değillerdir. Kötü
çevre koşullarına ve kimyasal maddelere karşı bakterilerden daha dayanıklıdırlar.

5.2. Virusların Morfolojik ve Kimyasal Yapıları
Viruslar elips, yuvarlak, düzgün olmayan çubuk, hegzagonal vb. şekillerde bulunurlar.
Viruslar hücre yapısı göstermezler. Yapıları, nükleik asitten oluşan çekirdek ve bunu çevreleyen
kapsid (protein kılıfı) den oluşmuştur. Bazı viruslarda viral nükleokapsidi çevreleyen viral membran,
yani zarf bulunur. Bu nedenle viruslarda 3 temel yapısal özellik görülür:
1. Kapsomer ve kapsid
2. Zarf
3. Nükleik asitler
- Kapsomer ve kapsid
Kapsomer ,elektron mikroskobunda virus yüzeyinde görülen, bir veya birden fazla viral proteinin
oluşturduğu oligomerlerdir. Bunlar, viral genomun etrafında bulunan, birbirleriyle kovalent olmayan
bağlarla birleşmiş protein alt üniteleri (morfolojik birim) dir. Kapsomerler belirli bir düzen içinde yan
yana gelerek birleşir ve viral genomun etrafında bir protein kılıfı oluştururlar ki, buna kapsid adı verilir.
Viruslara şekil veren, koruyan kapsid, protein yapısında olması nedeniyle çok iyi bir antijeniteye
sahiptir.
- Nükleik asitler (Viral genom, DNA ve RNA)
Virusların genetik yapılarını oluşturan nükleik asitler DNA veya RNA’nın sadece birisinden oluşur ve
viral genom adını alırlar. Buna karşın bakterilerin genetik materyalinde hem DNA hem de RNA
bulunmaktadır. Viral genom nükleik asidin üretilmesi için konak hücreye aktarılacak genetik bilgiyi
depolamaktadır. Viral nükleik asidin kendisini çevreleyen kapsid ile oluşturduğu komplekse
nükleokapsid denir.
- Zarf
Bazı viruslarda bulunan viral nükleokapsidi çevreleyen viral membran yapısına zarf denir. Bu zarf lipid,
protein ve karbonhidrattan oluşan bir yapıdır. Viruslar hücrelerden tomurcuklanarak olgunlaştıkları
sırada, hücreye ait membranlara sarılarak dışarı salınırlar. Bu nedenle viral membranın yapısı hücre
membranlarının yapısına büyük benzerlik gösterir. Bazı viruslar (kanser virusu, konjuktuvit virusları
vb.) zarfsız, bazı viruslar (grip vb.) ise zarflı viruslardır. Zarfın yüzeyinde lokalize olan ve viruslarca
kodlanan peplomerler (F-proteini gibi) protein ve glikoprotein yapısında oldukları için iyi bir antijeniteye
sahiptirler. Kapsidler ve zarflar virusları koruduğu gibi, onların hücreye girişlerini ve infeksiyon
oluşturmalarını da sağlar. Ayrıca kapsidler ve zarflar virusların morfolojik özelliklerini belirlemede de
fonksiyoneldir. Kapsid ve zarflar vücutta spesifik bağışıklığı uyararak özgül antikor sentezini sağlarlar.
Virusların kimyasal yapılarında, viral proteinler (VP 1, VP2 gibi) lipidler, karbonhidratlar ve fosfatlar da
bulunmaktadır.
Virusların morfolojik ve kimyasal yapılarını tanımlamada peplomer
(zarf yapısında bulunan
virusa özgü glikoprotein birimleri), özyapı (nükleik asitlerin bazen protein veya replikatif enzimlerle
oluşturduğu kompleks), tegument (kapsit ile zarf arasındaki mesafe) ve virion (eksiksiz tüm virus
partikülü) gibi terimler de kullanılmaktadır.
5.3. Virusların Çoğalması
Viruslar ancak insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalarda, yani canlı hücrelerde çoğalabilirler.
Obligat hücre parazitleri olmaları nedeniyle çoğalmaları için konak hücrenin hammaddesini ve
enerjisini kullanırlar.
Virusların hücreler ile çeşitli tipte ilişkileri mevcuttur. Virus-konak hücre ilişkisini önce 2 grupta
incelemek mümkündür;

1. Üretken olan ilişki
2. Üretken olmayan ilişki
Üretken ilişkide virus konak hücreye girerek kendine benzer yeni viruslar (progeni) sentezler ve
hücrede bazı patolojik değişikliklere (sitopatik etki) neden olur.
Üretken olmayan ilişkide yeni viruslar sentezlenmez. Üretken olmayan ilişkinin çeşitli şekilleri vardır.
Hücreye giremeyerek üretken olamama, hücreye girip üretken olamama gibi.
Virusun bir hücrede üreyebilmesi için ilk kademeler; virusun konak hücreye bağlanması, tutunması
(adsorbsiyon) ve hücre içine girmesidir (penetrasyon).
Üretken bir enfeksiyonda virusun konak hücreye girmesi ve üremesi sonucunda kendine benzer bir
çok (104 - 105 ) progeni oluşumu gerçekleşir. Hücrede sentezlenen viral ürünlerin ancak %20 kadarı
bütün bir virus partikülü (virion) haline dönüşür. Geri kalan viral ürünler (nükleik asit, kapsomer
proteinleri vs.) çözünür bir şekilde hücre ölümüyle dış ortama verilirler.
Bir virusun konak hücrede üreme basamaklarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür :
a.
b.
c.
d.
e.

Hücre membranına bağlanma (adsorbsiyon)
Hücreye giriş (penetrasyon)
Viral kapsidinin ve/veya zarfın çıkarılması
Viral ürünlerin biyosentezi (Viral Ekspresyon)
Viral ürünlerin bir araya toplanması ve virion oluşumu, viral komponentlerin sentezi ve montajı
(assembly)
f. Hücrede olgunlaşma ve salınım (Virusların olgunlaşması ve hücrelerden çıkışları)
a) Hücre membranına bağlanma (adsorbsiyon)
Virusların hücrelere girebilmesi ve enfeksiyon oluşturabilmesi için önce duyarlı hücrelere bağlanması
gerekir. Hücrelerde virusun hücreye tutunması ve adsorbsiyonu için gerekli reseptörler yoksa o hücre
virus için üretken değildir. Viral kapsid veya zarf, virusun genetik materyalinin duyarlı hücreye
girmesini sağlama görevini üstlenir. Her virus, yüzeyinde hedef konak hücreye bağlanacak bir reseptör
içermektedir.
Zarfsız viruslarda kapsidin, spesifik protein yapısının ya da zarflı viruslarda zarfın yüzeyinde bulunan
protein ve glikoprotein karakterindeki özel moleküllerin, duyarlı hücrelerin yüzeylerinde bulunan ve
değişik kimyasal yapıya sahip (protein, glikoprotein, oligosakkarit, lipoprotein vb) spesifik reseptörlere
sıkıca bağlanması, giriş için ilk ve önemli sinyaldir. Bu reseptörler içinde glikoproteinler daha fazla
bağlanma yeteneği gösterirler ve daha spesifiktirler. Aksi halde tüm virus partikülü (virion) ve hücre
yüzeyinin negatif yüklü olması bağlanmayı zorlaştırır. Bu nedenle bağlanabilmek için virion ile hücre
arasında kuvvetli bir kimyasal ilişkinin bulunması gerekir.
b) Hücreye giriş (penetrasyon)
Virusların hücrelerdeki spesifik reseptörlere sıkıca bağlanması, hücreye giriş için ilk adımdır. Ayrıca bu
olay geri dönüşümsüzdür.
Virus hücre yüzeyine tutunduktan sonra peplomerlerdeki glikoproteinlerde bazı konformasyonel
değişiklikler meydana gelir ve bu durum virusun hücreye girmesine yardımcı olur. Zarfsız viruslarda
nükleokapsidler, meydana gelen bazı değişiklikler aracılığı ile sitoplazmik membranı kolayca
geçebilirler (direkt) ve burada kapsitleri enzimatik olarak ayrıştırılarak nükleik asitler serbest kalırlar.
Zarflı viruslardaki F-proteininin sitoplazmik membranla birleşmesi (Füsyon) nükleokapsidin
sitoplazmaya geçişini çok kolaylaştırır. Zarfta bulunan nöraminidaz enzimi reseptör proteinlerindeki
sialik asidi parçalayarak virusun serbest kalmasına ve içeriye girmesine yardımcı olur. Bu durumda
zarf membranda kalır, nükleokapsid sitoplazmaya girer.

Endositozis olayı da hücrelere girişte yardımcı olan bir durumdur. Bu olayda virus hücre yüzeyindeki
reseptörlere tutunduktan sonra virusu tümden saran plazma membranı ile çevrilir ve böylece içeri
alınır (Endozom yardımıyla içeri girme).
c) Viral kapsidinin ve/veya zarfın çıkarılması
Viral nükleik asid biyosentez yerine taşınmadan önce viral genomun kapsid proteinlerinden arınması
gerekir.
Viral genomun kapsid proteinlerinden arınması virusların yapısal özelliklerine göre değişik (dört tip)
şekillerde gerçekleşmektedir. Burada VP2 ve VP4 proteinlerindeki serbest kalma ve kayıplar üzerinde
proteazlar, endozomlar ve spesifik protein hücreleri etkili olmaktadır. Bazı viruslarda kapsidin
soyulması, virusun hücreye adsorbsiyonundan hemen sonra başlar. Bazılarında ise, endositozisten
sonra lizozomal veya proteolitik enzimler kapsidi parçalar. Bazı viruslar ise hiçbir zaman viral
kapsidden kurtulmazlar ve kısmen soyulmuş kapsid içerisinde m-RNA (messenger RNA) sentezi
yaparlar.
d) Viral ürünlerin biyosentezi (viral ekspresyon)
Viral ürünlerin sentezi ve viral nükleik asit replikasyonunun stratejisi, virusun nükleik asit cinsi , yapısı
ve virion içi enzim içeriğine bağlıdır. Viral genomun ekspresyonu başlıca iki önemli aşamada
gerçekleşmektedir:
1. Nükleik asidlerin transkripsiyonu (sentezi)
2. Translasyon
Viral ekspresyonun ilk ve önemli aşamasını m-RNA sentezi oluşturur (transkripsiyon). Transkripsiyon
genel anlamda genomda (DNA viruslarında) kodlar halinde bulunan genetik bilgilerin DNA’ya bağımlı
RNA polimeraz enziminin (transkriptaz) katalitik etkisiyle sentezlenen m-RNA’ya yine şifreler halinde
aktarılması olgusudur. Viral genom tarafından spesifiye edilen m-RNA’lar aynı zamanda ribozomlarda
viral proteinlerin sentezini de (translasyon) programlarlar. Genel anlamı ile translasyon m-RNA’da
şifreler halinde bulunan genetik bilgilerin sitoplazmada ribozomlar üzerinden deşifre edilerek proteinler
haline dönüştürülmesi olayıdır. Bu aşamada erken m-RNA, erken protein, viral nükleik asit, geç mRNA ve geç protein sentezi gerçekleşmektedir.
Viral genomun (DNA ve RNA) taşıdığı genetik bilgilerin yeni oluşan kardeş hücrelere aktarılması
nükleik asitlerin replikasyonu olarak adlandırılır. Replikasyon tamamlanıncaya kadar hücre
bölünmemelidir. Aksi halde hücreler genetik materyalden yoksun kalır.
e) Viral ürünlerin bir araya toplanması ve virion oluşumu, viral komponentlerin sentezi ve
montajı (assembly)
Hücre içinde virus komponentlerinin sentezinden sonra, bunların bir olgun virusu oluşturacak bir sıra
ve düzen içinde bir araya getirilmesi gerekir.
Viral kapsidler boş olarak hücrenin çeşitli yerlerinde sentezlenirler ve bu aşamadan sonra viral genom
kapsid içinde paketlenir.
Genetik materyallerin kapsid içine girmesinde özel proteinler işlev görür.
f) Hücrede olgunlaşma ve salınım (virusların olgunlaşması ve hücrelerden çıkışları)
Genelde viral genomun önceden hazırlanmış olan boş kapsidin içine girmesi ile olgunlaşma
tamamlanmış olur.
Olgunlaşan virusların (virion) hücrelerden çıkması 3 şekilde olur:
1. Çıplak virusların hücreden çıkışları hücrenin ölümü, hücrenin erimesi (sitoliziz) ile olur. Hücrenin
parçalanması ile serbest kalan viruslar hücreden dışarı çıkarak başka sağlam hücrelere enfekte
olurlar.

2. Bazı viruslar hücrelerden tomurcuklanma yoluyla dışarı çıkarlar.
3. Sitoplazmada serbest halde bulunan bazı zarflı viruslar bazı özel vesiküllere bağlanarak hücre
membranına ulaşır ve membrandan ekzositozis (endozom yardımıyla) yoluyla dışarı çıkarlar.
5.4. Viruslar Üzerinde Etkili Fiziksel ve Kimyasal Faktörler
Viruslar, viroz adı verilen tehlikeli ve yaygın hastalıklara neden olurlar. Çiçek, çocuk felci, kızamık,
kuduz, AIDS ve grip gibi hastalıklar insanlarda görülen önemli virus hastalıklarıdır. Viruslar,
hayvanlarda şap, veba, kuduz vb., bitkilerde ise mozaik, kıvırcık, solma vb. hastalıklara neden olurlar.
Doğada virusların yayılması direkt temasla olduğu gibi, canlı ve cansız taşıyıcılar (vektörler) ile de olur.
Böcekler, yaprak bitleri, sinekler vb. önemli canlı vektörlerdir.
Viruslar genel olarak yüksek ısıya oldukça duyarlıdırlar. Özellikle zarflı viruslar ısı değişikliklerinde
kolaylıkla inaktive olurlar. Viral infektivite genellikle 50-60ºC’ ler arasında 30 dakika ile 1 saat arasında
ısıtılma ile kaybolur. Bazı viruslar (Hepatit B vb.) ise ısıya oldukça dayanıklılık gösterirler. Bunların
yanısıra dondurup çözme işlemi de bazı viruslarda özellikle zarflı viruslarda daha çabuk inaktivasyona
neden olmaktadır.
Virusları uzun süre saklayabilmek -700C’nin altında mümkün olmaktadır.
Birçok virus genellikle pH 5.0-9.0 arasında stabilitelerini korur. Bütün viruslar yüksek pH (alkali)
düzeylerinde inaktive olurlar.
Ultraviyole (UV) ve X ışınları direkt olarak viral genomda rastgele kırılmalara neden olarak virus
replikasyonunu inaktive etmektedir. UV ve X ışınlarının dozu ve süresi inaktivasyon yönünden virusun
sınıfı ve yapısına göre değişmektedir.
Bütün zarf içeren viruslar eter, kloroform ve sodyum deoksikolat gibi lipid çözücülerine duyarlıdırlar.
Çıplak viruslar ise lipid içermedikleri için eterden etkilenmezler. Anyonik deterjanlardan sodyum
dodesil sülfat ve sodyum lauril sülfat hem viral zarf, hem de kapsid proteinlerini parçalayarak ayırırlar.
Formaldehit direkt olarak viral nükleik asitlerle reaksiyona girip infektivitenin inaktivasyonuna neden
olur. Hemen hemen bütün viruslar % 0.5-5 arasındaki hipoklorit (çamaşır suyu) konsantrasyonlarında
inaktif hale gelirler.
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MİKROORGANİZMALARIN
BESLENMESİ VE GELİŞİMİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Genel özellikler
 Mikroorganizmaların besin istekleri yüksek yapılı
organizmalara kıyasla genel olarak daha azdır.
 Değişen çevre şartlarına göre metabolizmalarını
kolayca değiştirirler.
 Mikroorganizmalar gelişmek ve çoğalabilmek için
 su,
 enerji kaynağı,
 azot kaynağı,
 vitaminler ve
 minerallere gereksinim duyarlar.

• Farklı gelişme evrelerinde besin istekleri farklı:
– spor evresinde metabolizmaları en az düzeyde ve
besin ihtiyacı en az veya hiç yok
– aktif metabolizmaya sahip olanlar (gelişen ve çoğalan
hücreler) önemli ölçüde besine ihtiyaç duyar
• Örneğin küf mantarlarının çoğu, normal besiyerlerinde
vejetatif olarak geliştikleri halde, çoğalmaları için zengin
besiyerlerine gereksinim duyar

• Herhangi
bir
mikroorganizmanın
besinlerden yararlanma yeteneği, sahip
olduğu enzim sistemlerine / genetik
yapısına bağlıdır
• Küfler gibi zengin enzim sistemlerine sahip
olan mikroorganizmalar çok yetersiz besin
içeriğindeki ortamlarda bile gelişebilir

• Besin gereksinimi açısından en düşükten
en yükseğe doğru sıralama yapıldığında
– 1)küfler
– 2)mayalar
– 3)gram-negatif bakteriler
– 4) gram-pozitif bakteriler

• Besinlerin hücre içine alınması ve metabolizma
ürünlerinin dışarı atılmasında
•
– hücre duvarı
– yarı geçirgen sitoplazmik zar

• Küçük moleküllü maddeler hücre duvarını geçip
sitoplazmik zarı geçemezler. Çünkü sitoplazmik
zarda seçici taşıma mekanizmaları vardır ve
bunlar besin maddelerini seçerek hücre içine
taşır.

• Genel olarak mikroorganizmalar
– küçük moleküllü maddeleri direkt olarak
– büyük moleküllü olanları ise salgıladığı hücre
içi enzimlerle hücre dışında küçük yapı
taşlarına parçaladıktan sonra hücreye alır

1) Basit (pasif) difüzyon

• mineral tuzlar ve şekerler
• Geçiş rastgele molekül hareketiyle olur ve
madde zardaki herhangi bir maddeyle
reaksiyona girmez
• Hücre içindeki ve dışındaki konsantrasyon
dengeleninceye kadar geçişler devam
eder.

2) Kolaylaştırılmış difüzyon:

• çözünen molekül, zarda bulunan protein
yapısındaki taşıyıcı molekül ile birleşir ve
taşıyıcı çözünen bileşiği zarın iç ve dış
yüzeyi arasında hareket eder.
• Çözünen molekülü hücre içine bırakan
taşıyıcı yeni bir molekül ile birleşir

3) Grup translokasyonu:
• Bakterilerde glikoz, früktoz ve mannoz gibi
şekerler taşınır
• taşıyıcı proteinler, yüksek enerji içerikli fosfat
grupları (fosfoenolpürüvat) ve hücre içi enzimler
görev yapar
• Metabolik enerji (adenozin trifosfat= ATP)
gereklidir

4) Aktif taşınma
 bütün çözünen maddeler, şekerler,
peptidler, nükleotidler ve iyonlar

amino

asitler,

 Sitoplazmik zarda bulunan enzim özelliğindeki bazı
taşıyıcılar görev yapar
– çözünen maddenin zardaki taşıyıcıya bağlanması
– çözünen-taşıyıcı kompleksinin zarda çaprazlamasına
yer değiştirmesi
– taşıyıcının çözünen maddeyi serbest bırakması
aşamalarını içermektedir
– Metabolik enerji (ATP) gereklidir.

Beslenme şekillerine göre sınıflandırma

• Sınıflandırmada mikroorganizmaların
– Karbon
– Enerji
– Hidrojen/elektron
İhtiyaçları dikkate alınmıştır

Karbon ihtiyacı
Ototrof mikroorganizmalar
inorganik karbonlu bileşiklerden (CO2)
faydalanırlar
toprak ve suda yaşarlar
Heterotrof mikroorganizmalar
organik bileşiklerden (karbonhidrat, amino asit,
vitamin vs.) faydalanırlar
Mikroorganizma türlerinin çoğu bu gruptandır
İnsanda ve hayvanda hastalık oluştururlar

Enerji ihtiyacı
• Kemotrof mikroorganizmalar:
– inorganik maddeleri oksitleyerek enerji sağlarlar
•

Fototrof mikroorganizmalar:
– Yeşil bitkilerde olduğu gibi ışık enerjisinden
faydalanırlar
• 1) Fotolitotroflar
• Işığı inorganik basit kaynaklardan yararlanmak için
kullanırlar
• 2) Fotoorganotroflar
• Işığı organik kaynaklardan yararlanmak için kullanır

Hidrojen/elektron kaynağı
• Litotrof mikroorganizmalar:
Elektron vericisi olarak
H2, NH3, H2S, Fe+2, CO gibi
inorganik bileşikleri elektron vericisi olarak kullanır
• Organotrof mikroorganizmalar:
Organik bileşikleri elektron vericisi olarak kullanan
mikroorganizmalardır.

Makro besinler
• karbon, oksijen, hidrojen, azot ve fosfor
• membranın, proteinlerin, nükleik asitlerin ve
diğer hücre yapılarının oluşturulması için
gereklidir
• mikroorganizmalar bunlara aynı zamanda ve
fazla miktarda gereksinim duyarlar
• hücre kurumaddesinin %1’den fazlasını
oluştururlar

Mikro besinler

• mikroorganizmalar daha düşük
konsantrasyonlarda olmak üzere;
• kalsiyum, magnezyum, potasyum, sülfür,
demir ve mangan’a da ihtiyaç duyarlar.
• hücre kurumaddesinin % 0.1- 1’ni
oluşturduğundan hücre yapısında daha az
miktarda yer alırlar.

İz elementler
• Miktarları çok azdır (% 0.1’den daha az)

• Ancak canlı hücrelerin fonksiyonları için mutlak
bulunmaları gerekmektedir

• pek çoğu bazı enzimlerde kofaktör olarak görev
yapmaktadır

Gelişme (büyüme) faktörleri
– az miktarlarda ihtiyaç duyulmasına karşın metabolik
olaylar için mutlak gerekli
– Bazı m.o. bu maddeleri sentezleyemediğinden
dışarıdan hazır olarak alınmalıdır
• a. Amino asitler: Protein sentezi
• b. Purinler ve pirimidinler: DNA ve RNA gibi nükleik
asitlerin sentezi
• c. Vitaminler
– az miktarda kullanılır
– bir kısmı koenzimlerin yapısında bulunur ve belirli
enzimlerin üretimi için gereklidir
– bakteriler genellikle vitaminleri sentezleyemez
(mayalar B grubu vitaminleri sentezleyebilir)

Mikroorganizmaların gelişimi üzerine etkili faktörler
•

•

•
•

•

[1] Fiziksel Faktörler
– Sıcaklık
– Su aktivitesi
– Çevrenin bağıl nemi
– Yüzey gerilimi
– Basınç
Ozmotik basınç
Hidrostatik basınç
– Işık, elektrik
– Koruyucu biyolojik yapılar
[2] Kimyasal Faktörler
– Oksijen
– Oksidasyon-redüksiyon (redoks) potansiyeli
– Hidrojen iyonları konsantrasyonu
– Çevredeki gazlar ve konsantrasyonları
– Besin maddeleri
[3] Biyolojik Faktörler
[4] Mekanik Faktörler
– Filtrasyon
– Vibrasyon
– Çalkalama
– Santrifüj, ezme, basınç uygulaması
[5] Diğer faktörler

sıcaklık
• hücre içi kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde
önemlidir
• Mikroorganizmalar -34°C’den 100°C’ye kadar değişen
çok geniş bir sıcaklık aralığında yaşarlar
• Her m.o. İçin en düşük, en yüksek ve optimum bir
sıcaklık değeri vardır ve bu değerler belirli bir aralıkla
ifade edilir
• Nedeni: m.o lar arasındaki bireysel farklılıklar ve diğer
çevresel faktörler sıcaklığı etkiler
• Sıcaklık isteklerine göre m.o.
– Psikrofil
– Mezofil
– Termofil

Psikrofil
• Psikrotrof veya psikrofil mikroorganizma terimi soğuğu
seven ve soğukta iyi gelişenler için kullanılmaktadır
• Küf ve mayalar sadece psikrotrof ve mezofil bakterilere
özgü sıcaklık aralıklarında gelişirken, bakteriler her 3
gruba da dahil olabilir
• Düşük sıcaklıklarda muhafaza edilen gıdalardaki
bakterilerin büyük çoğunluğu psikrotroftur
• Pseudomonas, Enterococcus, Alcaligenes, Micrococcus
• Candida, Rhodotorula
• Aspergillus, Cladosporium, thamnidium

Mezofil grup
• Mezofiller (ılığı seven) doğada en sık görülen
mikroorganizmalardır
• Optimum gelişme sıcaklığı 35-45°C
• Psikrofil grupta sayılan bütün cinsler mezofilikler arasında yer
alabilir
• Buzdolabı sıcaklığında saklanan bütün gıdalarda bulunurlar,
ancak gelişemezler
• Patojenler önemlidir

Termofil/ termodurik
• Termofil (Sıcağı seven, sıcakta gelişen) grup
• optimum gelişme sıcaklığı 45-65°C
• Bu aralıkta gelişen maya ve küf olmadığından termofilik
terimi 55°C’de en iyi gelişen bakteriler için kullanılır
– Bacillus
– Clostridium (konserve sanayinde önem taşır)

• Termodurik grup yüksek sıcaklıklarda canlılıklarını
sürdürebilen ancak üreyemeyen bakterilerdir
• Çoğunlukla spor oluştururlar
• ısıl işleme direnç gösterir ve son üründe canlılıklarını
korur, daha sonra uygun koşullarda gelişerek, özellikle
pastörize süt gibi ürünlerde bozulmalara neden olurlar
– Micrococcus
– Streptococcus
– Lactobacillus

Su aktivitesi
•
•

mikroorganizmalar saf suda gelişemez, susuz ortamda canlılıklarını
sürdürür fakat çoğalamazlar

•

suyun fonksiyonları
– çözünmüş besinlerin hücre içine alınması ve metabolizma artıklarının hücre
dışına çıkarılması
– büyük moleküllerin hücre içine taşınabilir ve hücrede kullanılabilir bileşenlere
hidrolizi
– hidrojen vericisi olarak hücre içi sıcaklığının ve pH’sının düzenlenmesi

•

gıdalarda su iki formdadır
– bağlı su
– serbest su

•

Bağlı su gıda moleküllerine fiziksel güçlerle tutunan su

•

çözücülük ve kimyasal reaksiyonları gerçekleştirme özelliği olmadığından
mikroorganizmalar bağlı sudan

•
•

Suyun içindeki Çözünen madde miktarının arttıkça; DN düşmekte, KN
yükselmekte, ozmotik basınçta artış ve buhar basıncında azalma
görülmektedir.

Su aktivitesi
• Mikroorganizmaların su ihtiyacını geliştikleri ortamın su aktivitesi
(aw) değeri
• Bu değer bir ortamdaki mikrobiyel gelişim ve çeşitli aktiviteler için
gerekli olan kullanılabilir suyun indeksidir.
• Su aktivitesi: gıdanın/gelişme ortamının buhar basıncının (P) aynı
sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına (Po) oranı
• aw = P / Po
• Saf suyun buhar basıncı gıda yüzeyinden buharlaşarak uzaklaşan
su (bağıl (nisbi) nem) miktarına bağlıdır
• Bağıl nem ile su aktivitesi arasında ilişki
• Bağıl nem = 100 X aw
• Aw 0 – 1 arasında değişir ve saf su için bu değer 1’dir.
– bakteriler 0.91
– mayalar 0.88
– küfler 0.80’den düşük su aktivitesi değerlerinde gelişemezler

Su aktivitesi
• Gıdadaki suyun buhar basıncının değişmesine neden olan her
faktör su aktivitesi değerini de değiştirir
• Gıdalar farklı nem içeriğine sahip ortamlarda depolandığında kendi
su aktivitelerine bağlı olarak nem çekerler veya su kaybederler
• Gıdanın su aktivitesi değeri, çevrenin neminden düşük ise ürün nem
çeker, tersi durumda su kaybeder. Belirli bir sıcaklıkta % 80 nemli
bir atmosferde tutulan gıda maddesinin denge nemi % 20 dir.
Gıdanın nemi % 20 den düşükse (kurutulmuşsa) nem çekerek % 20
ye ulaşır, nemi % 20’den yüksekse kendini çevreleyen havaya nem
vererek nemi % 20’ye düşer. Bu gıda maddesi % 80 bağıl nemli
atmosferde % 20 su içerdiğinde dengede kalıyorsa, o gıdanın su
aktivitesi değeri % 0.80’dir, yani havanın denge neminin 100’e
oranıdır.

Su aktivitesi
• AW değerinin optimumdan uzaklaşması mikroorganizmaların
– lag fazının ve jenerasyon süresinin uzaması
– üreme, çimlenme,
– hücre maddeleri sentezinde gecikmeler ve
– populasyonun azalması şeklindedir etkiler

• Buna karşılık mo lar düşük su aktivitesi değerlerine karşı
korunma mekanizması olarak hücrelerinde prolin, K+,
glutamat,
glutamin,
alanin
gibi
maddeleri
biriktirmektedirler.
• Çok yüksek değerler ise gelişmelerini sınırlandırabilir

• Mikroorganizmalarda gelişimin yanı sıra;
–
–
–
–
–

spor oluşturma
sporun çimlenmesi
toksin üretimi
sıcaklığa direnç
canlılığın sürdürülmesi gibi özelliklerde farklı AW değerlerne
sahiptir ve bu durum mikroorganizmanın cinsine göre değişim
göstermektedir

• Örneğin, küflerde spor oluşturma ve çimlenme için
gerekli aw değeri gelişme sırasında gereksinim duyulan
değerden daha yüksek olmaktadır.

Su aktivitesi
• Çevresel fktörler (sıcaklık, pH, redoks potansiyeli ve
besin içeriği) aw değerini etkiler
• Sayılan bu faktörler optimum koşullarda seyrettiğinde mo
daha düşük su aktivitesi değerlerinde gelişebilmektedir
• Örneğin,
sıcaklık
optimumdan
uzaklaştıkça
mikroorganizmanın gelişebildiği su aktivitesi aralığı
daralır, aerobik mo oksijen varlığında yokluğuna göre
daha düşük su aktivitelerinde gelişirler.

Çevrenin bağıl nemi
•

Depolama sırasında gıdada değişimler
• çevrenin bağıl nemine
• su aktivitesi değerine
• depolama sıcaklığına bağlı

•

Çevrenin (gıdaların muhafaza edildiği depoların) bağıl nemi aw değerine bağlı
olarak MO nın yüzeyde gelişimi açısından önemlidir

•

Düşük su aktiviteli kuru gıdalar bağıl nemi yüksek ortamda depolanırsa
adsorbsiyona (su tutma, nemlenme) uğrar. Sonuçta bu gıdaların yüzeyinde
veya yüzeyin hemen altında mikrobiyel bozulmaya yol açacak su aktivitesi
değerine ulaşılır

•

yüksek su aktiviteli gıdalarda ise desorpsiyon (su kaybetme, kuruma) görülür
ve sonuçta yüzeyde büzüşme, kuruma gibi istenmeyen duyusal değişimler
meydana gelir.

•

Bakteri, maya ve küf gelişmesi sonucu yüzeyinde bozulma meydana gelen
gıdalar düşük bağıl nemli ortamlarda depolanmalıdır

•

çevrenin bağıl nemi değiştirilemiyorsa atmosferin gaz bileşimi değiştirilerek
yüzeyde gelişen mikroorganizmalar engellenebilir

Yüzey gerilimi
• Metabolik olayların düzenli seyredebilmesi için
– hücre duvarının yarı geçirgen özellikte olması
– sıvı ortam ile bakteri yüzeyi arasındaki moleküler gerilimin
dengede bulunması gerekir

• Bakteriye temas eden sıvı yüzeyindeki moleküllerin
oluşturduğu gerilim çok fazla olursa, kuvvetli bir
moleküler membran oluşur ve besin maddelerinin giriş ve
çıkışı güçleşerek bakteri beslenemez
• Tersi durumda, yani zayıf moleküler membran
oluştuğunda sıvı ile bakteri yüzeyi birbirine çok sıkı
temas eder, sıvı içindeki maddeler bakteri yüzeyinde
toplandığından bakteri yine beslenemez
• Yüzey gerilimini düşürmek amacıyla sabun, deterjan,
safra, fenol gibi maddeler kullanılmaktadır.

Ozmotik basınç
• Mikroorganizmalar üredikleri sıvı besi yeri ile hücrelerindeki ozmotik
basınç arasında bir denge kurmuşlardır. Bu denge yarı geçirgen
hücre zarıyla düzenlenir ve devam ettirilir.
• İzotonik/izoozmotik ortam
– Üreme ortamının ozmotik basıncı, bakteri içindeki basınçla
aynıdır veya çok az farklıdır
– bakteri zarlarından giriş ve çıkış kolay olur
– bakteri üreme ve gelişmesine devam eder
• hipotonik-hipoozmotik ortam)
– ortamın ozmotik basıncı azalmıştır
– dışardan bakteri içine fazla sıvı girerek bakteriyi şişirir ve patlatır
– Bu olaya plazmoptiz denir. Bakteri % 1 tuz içeren bir ortama
konulursa plazmoptiz görülür

Ozmotik basınç

• Hipertonik/hiperozmotik ortam
– bakterinin içinden dışarıya fazla sıvının
çıkması sitoplazmik membranın hücre
duvarından ayrılarak büzülmesine ve
ortada toplanmasına neden olur
– Bu olaya plazmoliz denir
– Bakteri % 20 tuzlu bir çözeltiye konursa
hipertonik
ortam
oluşacağından
plazmoliz meydana gelir.

Hidrostatik basınç
• hücre duvarlarında sert ve dayanıklılık nedeniyle mekanik ve
hidrostatik basınçlara karşı dirençlilik
• barofilik mikroorganizmalar
–
–

Okyanusların, denizlerin ve göllerin diplerinde ve petrol yataklarında bulunan
ve yaşamlarını sürdürebilirler
10.000 lb/inc2 değerindeki basınca dayanım gösterirler

• barotolerant mikroorganizmalar
–

500 atm basınca kadar toleranslı mikroorganizmalar

• yüksek basınç mo da bazı değişimlere neden olabilmektedir.
Örneğin kamçılı mikroorganizmalar hareketlerini ve bölünme
kabiliyetlerini kaybedebilirler
• Serratia marcescens ve S. lactis
altında 10 dakika içinde ölür.

85.000-100.000 lb/inc2 basınç

ışık
• fototrof bakteriler gelişmeleri için ışığa muhtaç olan
bakteriler
• Genel olarak ışığa ihtiyaç duymazlar ancak
– durgun sularda, nemli kayalarda, sıcak su kaynaklarında gelişen
aerob fototrof bakteriler (mavi-yeşil algler) ile
– tatlı su ve deniz suyunda gelişen anaerob fototrof bakteriler
(kükürtsüz mor bakteriler, kükürtlü mor bakteriler, yeşil kükürt
bakterileri) fotosentez için ışığa ihtiyaç duyarlar.

elektrik
• Sıvı ortamlarda mikroorganizmalardan doğru veya
alternatif akım geçirilirse mikroorganizmalar zarar
görebilir
• Meydana gelen zarar akımın şiddeti ve süresiyle doğru
orantılıdır. Elektrik nedeniyle sıvı ortamda bazı kimyasal
değişmeler de meydana gelebilir
• Doğru akım, ortamdaki ozon ve klorini açığa çıkartır, bu
da bakteriler üzerinde öldürücü etki yapar.

Koruyucu biyolojik yapılar
• fındık, ceviz, badem gibi meyvelerdeki kalın dış kabuk
• bazı meyve ve sebzelerin (elma, lahana) yüzeyindeki balmumu
benzeri örtü
• Yumurta kabuğu üzerindeki gözenekler bakteri, maya ve küf
misellerinin içeri gelişmesine olanak sağlayabilir.
• Ancak kabuğun hemen üzerinde kütikül tabakası mo ya karsı ilk
koruyucu engeldir.
• Meyve sapının koparılması kabuk soyma, kesme, ezme ve
dondurma gibi işlemler mo ın gıda içine yayılmasına neden olur
• Balık ve sığır etinin dış yüzeyi iç dokuya göre daha kalın ve çabuk
kuruma eğiliminde olduğundan mikrobiyel bulaşmayı ve bozulmayı
kısmen engellemektedir.

Aerob mikroorganizmalar
• yüksek düzeyde serbest oksijen ihtiyacı
• Dik agar besiyerinde üstte koloni oluşturma
• Gerekli enerjiyi solunum yoluyla karşılanır
• Metabolizma artıkları CO2 ve H2O dur
•
•
•
•

M. tuberculosis
B. Antracis
B.subtilis
küf mantarları

Anaerob mikroorganizmalar
• Moleküler oksijenin olmadığı ortamlarda gelişirler
• Oksijen zehirleyici etki yapar
• Enerjiyi fermantasyon yoluyla kazanırlar, H-akseptör
olarak organik maddelerden faydalanırlar
• Metabolizma atıkları metan, CO2, etil alkol, organik asitle
• Dik agar besiyerinin alt tarafında ürerler
• Clostridium sp.

Fakültatif mikroorganizmalar
• Serbest oksijenin hem bol hem de kısıtlı olduğu
ortamda gelişir
• Oksijenli ortamlarda normal üreme, anaerobik
şartlarda ise sülfür, karbon gibi redükte olabilen
maddeleri enerji kaynağı olarak kullanırlar
• Dik agarın hemen her yerinde üreme gösterir
– Süt asidi bakterileri
– Stafilokoklar

Mikroaerofilik mikroorganizmalar
• Oksijene havadakinden daha düşük konsantrasyonda
gereksinim duyar
• Anaerobik koşullarda gelişemez
• Oksijen oranı % 1-2 kadar düşürülmüş veya havasına %
5-10 CO2 katılmış ortamlarda ürer
• katı besiyerinin yüzeyinden 1.0-1.5 cm kadar aşağıda
ürerler
• Laktik asit bakterileri
• Penicillium roqueforti

Aerotolerant (oksijeni en fazla tolere edebilen)

• Çoğunlukla yüzeyde olmak üzere, hem
aerobik hem de anaerobik ortamlarda
üreme yeteneğine sahiptir
• Clostridium perfringens

Redoks potansiyeli(OR – O/R – Eh)
• bir maddenin e-/H kazanması yada kaybetmesindeki kolaylık veya
maddeye oksijen bağlanması
• Gelişme ortamındaki bir element veya bileşik elektronlarını verdiği zaman
yükseltgenir (oksidasyon), elektron aldığında ise indirgenir (redüksiyon).
•
oksidasyon
•
Cu
Cu + e•
redüksiyon
•
•

Cu + O2

oksidasyon

2 CuO

• Madde elektron kaybettiğinde bu elektronlar ortamdaki diğer bir madde
tarafından alınır
•
• elektronların bir bileşikten diğerine aktarılması sırasında iki bileşik
arasında oluşan potansiyel fark OR potansiyeli dir
• Milivolt (mV) cinsinden ifade edilmekte olup, Eh ile gösterilir

Redoks potansiyeli(OR – O/R – Eh)
•

Gıdaların Eh değerleri +400 mV ile -400 mV arasında değişir

•

pozitif elektrik potansiyeli
– Ortam ne kadar çok okside olmuşsa
– kuvvetli yükseltgen maddeler içeriyorsa
– çözünmüş oksijen içeriyorsa

•

negatif elektrik potansiyeli
– ne kadar kuvvetli indirgen maddeler içeriyor
– çözünmüş oksijeni uzaklaştırılmışsa

•

yükseltgen ve indirgen madde konsantrasyonları eşit ise Eh sıfırdır

•

gıdalarda indirgen özellik taşıyan maddeler
–
–
–
–

hayvansal gıdalardaki sistein gibi (-SH) grupları içeren amino asitler
bazı demir bileşikleri
bitkisel gıdalardaki askorbik asit
indirgen şekerler

Redoks potansiyeli(OR – O/R – Eh)
• aerop mo (Bacillus/küfler) gelişimleri için pozitif Eh
değerine, anaeroplar (Clostridium) negatif Eh değerine
gereksinim duyarlar.
• Mikroorganizmalar metabolik
ortamın Eh değerini değiştirir

faaliyetleri

sonucunda

• Aerobikler ortamdaki çözünmüş oksijeni tüketmekte ve
ortam yükseltgen madde içeriği yönünden gittikçe
zayıflarken, indirgen maddelerin miktarı da giderek
artmaktadır, sonuçta ortamın Eh değeri giderek düşer
• Aerobların gelişimi başlangıçta bu düşüşten fazlaca
etkilenmemekte, ancak ortam negatif Eh değerlerine
ulaştıkça gelişme hızları azalmaya başlamaktadır.

Hidrojen iyonları konsantrasyonu
• Mikroorganizmalar ortamın pH değerinden etkilenirken
aynı zamanda ortamın pH değerini de etkileyebilir
• genel olarak bakterilerin gelişebildiği pH aralıkları küf ve
mayalara göre daha dar
• bakteriler daha seçici, en seçici olanlar ise patojenler
• bakteriler
– nötral değerlerden (6.8-7.5) hafif asit-alkali (4.9) sınırlara doğru
değişim gösterir

• Mayalar ve küfler
– genellikle asidik ortamları tercih eder
– bazı küfler pH 3.5-8.0 arasında geniş bir pH toleransı gösterirler.

• Düşük pH larda sitoplazmik zar H+ iyonlarınca doygunluk nedeniyle
katyonların hücre içine geçişi zorlaşır
• Yüksek pH larda OH- iyonlarınca doygunluk nedeniyle anyonların
zardan hücre içine geçişi zorlaşır
• Uygun olmayan pH koşullarında
– hücre geçirgenliği ve enzim aktiviteleri olumsuz etkilenir, protein
sentezi durur
– hücreler toksik maddelere karşı daha duyarlı hale gelir
– Mo da morfolojik değişiklere neden olur
– bazı iyonların çözünürlüğüve mo ların bunlardan yararlanmasını
etkiler (kalsiyum iyonları alkali ortamlarda çözünemez ve
kullanılamaz)
– lag (gecikme) fazları uzar

Mikroorganizma gruplarının gelişebildiği yaklaşık pH değerleri

Mikroorganizma
Bakteri
Küf
Maya

En düşük

Optimum

En yüksek

4.5
1.5 – 3.5
1.5 – 3.5

6.5 –7.5
4.5 – 6.8
4.0 – 6.5

9.0 –
9.0 – 11.0
8.0 – 8.5

Çeşitli mikroorganizmaların gelişme gösterdiği pH aralıkları
En düşük

En yüksek

Gram-negatif
bakteriler

E. coli
Proteus vulgarus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella paratyphi
Vibrio parahaemolyticus

4.4
4.4
5.6
4.5
4.8

9.0
9.2
8.0
7.8
11.0

Gram-pozitif
bakteriler

B. cereus
B. subtilis
B. stearothermophilus
Cl.botulinum
Cl. sporogenes
Lactobacillus sp.
Micrococcus sp.
Staphylococcus aureus
Streptococcus lactis
Streptococcus pyogenes

4.9
4.5
5.2
4.7
5.0
4.0
5.6
4.0
4.5
6.3

9.3
8.5
9.2
8.5
9.0
7.2
8.1
9.8
9.2
9.2

Mayalar

Candida pseudotropicalis
Hansenula canadensis
Saccharomyces sp.

2.3
2.2
2.4

8.8
8.6
9.0

Küfler

Fusarium oxysporum
Penicillium italicum
Aspergillus oryzae

1.8
1.9
1.6

11.1
9.3
9.3

Çevredeki gazlar ve konsantrasyonu
•

gazların çeşidi ve konsantrasyonu mevcut floranın gelişimini etkileyerek
bazılarını baskın duruma geçirir.

•
•

normal düzeydeki oksijen, aerop mo geliştirir ve yüzeyde bozulma

•

vakum uygulaması durumunda da fakültatif anaeroplar gelişir.

•

depo ortamlarındaki veya ambalaj içerisindeki CO2, N2 ve O2
oranlarının ayarlanmasıyla oluşturulan koşullar “kontrollü atmosfer”
veya “modifiye atmosfer” olarak isimlendirilir

•

meyve ve etlerin depolanmasında yaygın

•
•
•

Pseudomonas sp., Acitenobacter-Moraxella grubu CO2’e en duyarlı
LAB anaeroplar CO2’e en dirençli bakteriler
Depolama sırasında maya-küf gelişimini önlemek amacıyla kullanılan
% 20-50 oranındaki karbondioksitin Penicillium, Cladosporium, Mucor,
Rhizopus küflerine etkili

Biyolojik Faktörler
1) Gıdaların yapısında bulunan doğal inhibitörler
Yumurta akında
lizozim, avidin, biyotin, konalbumin, ovoflavoprotein
bakterilerin hücre duvarını parçalamakta (özellikle gram(+) duyarlı)
metal iyonları ve vitamin bağlama
Çiğ sütte
lizozim, aglütinin, laktoferrin, laktoperoksidaz (LP) sistemi, kazein, yağ
asitleri
LP sistemi= LP enzimi, tiyosiyanat (SCN-) ve hidrojen peroksit
Pseudomonas gibi gram-negatif prikrotrof bakteriler
Etlerde
antikorlar, polipeptidler, biyojen aminler, hormonlar

2) Bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen antimikrobiyel aktiviteye
sahip inhibitörler
Bazı mo ürettikleri inhibitör etkili maddelerle veya değiştirdikleri çevre
koşullarıyla aynı ortamdaki diğer mo gelişimini engelleyerek hakim
duruma geçer
Laktik antagonizm
LAB = bakteriyosinler, antibiyotikler, laktik asit ve diğer organik asitler,
hidrojen peroksit ve diasetil
Bakteriyosinler:
Lactococcus lactis subsp. lactis’in ürettiği nisin
Reuterin Lactobacillus reuteri
Kolisin, E.coli
Propiyonik asit bakterilerinin İsviçre tipi peynirlerde ürettiği propiyonik asit
küf gelişimini engeller.
Mayaların ürettiği alkol aynı ortamdaki diğer mikroorganizmalar üzerinde
belirli ölçüde inhibitör etki

•

3) Gıdalara koruyucu olarak eklenen antimikrobiyel özellikteki
katkı maddeleri

•

4) Herhangi bir nedenle gıdaya bulaşmış olan antibiyotik, pestisit,
deterjan ve dezenfektan madde kalıntıları

Filtrasyon
 Sıvı kültürlerde, sıvı besiyerlerinde, patolojik sıvılarda ve serumlarda
bulunan bakterileri ve partikülleri gidermek
 Filtreler yapılarını oluşturan maddelere göre:
– aspestten (Seitz filtreleri)
– fosil diatom toprağından
– sırsız porselenden
– cam tozlarının bir araya getirilip birleştirilmesinden
– selüloz asetat (milipor)
– selüloz nitrattan (gradokol membran) üretilirler
 Gözenek çapları dikkate alındığında; çok kaba, kaba, orta, ince, çok
ince olarak gruplandırılırlar. Selüloz nitrat filtrelerin gözenek çapı 310 nanometre,bakteri geçirmeyenlerin çapı1 mikrometreyi
aşmamalıdır
 Laboratuvarlarda en çok kullanılanlar Seitz ve milipor fitreleridir.

vibrasyon
• ultrasonik vibrasyonla tam anlamıyla sterilizasyon sağlamaz
• 20-1000 Hz dalgalar bakteri hücrelerini parçalayabilir
– Sıvı içinden geçen ses dalgaları 10 mikrometre çapında boşluklar
birbiriyle birleşir çöker
– Bu sırada oluşan yüksek basınçlı enerji bakterilerin hücre duvarlarını
parçalar.
– Bunun yanı sıra sıvı içinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal
değişmeler bakteriler üzerinde olumsuz etki yapar ve parçalanmayı
hızlandırır.
• Bakteri küçüldükçe daha yüksek frekans kullanılması gerekir.
• Ultrasonik vibrasyonlara Staphylococcus cinsi bakteriler dirençli
olmasına karşın, diğer gram-pozitif ve negatif mikroorganizmalar daha
duyarlıdır.
• biyokimyasal çalışmalarda enzim veya diğer materyallerin eldesinde
bakterilerin iç yapı karakterlerini incelemek amacıyla
• Endüstriyel uygulamalarda kullanılmaz.

çalkalama
• hareketsiz mikroorganizmaların veya zayıf
üreme gösterenlerin bulundukları ortamlardan
daha elverişli yerlere ulaşarak üremelerini
hızlandırmak amacıyla uygulanmaktadır.
• Ancak mikroorganizmaların sertçe veya devamlı
çalkalanması bazılarının ölümüne neden olabilir
• bu etkili bir inaktivasyon sağlamaz ve
mikroorganizmaların büyük bir kısmı canlı
kalabilir

Santrifüj
• Normal laboratuvar santrifüjleri ile bir sıvı içindeki
mikroorganizmaları gidermek pratik olarak mümkün
değildir.
• Yüksek devirli santrifüjler ile hem bakteriler hem de
virüsler çökebilir, ancak bu yolla bakteri ve virüslerin %
100 oranında ayrılması mümkün değildir.
• Özellikle sıvı içinde fazlaca virüs kalabilir.

Ezme
 Santrifüjle ayrılan mikroorganizmalar bir havan
veya ezme aletiyle ezilerek parçalanabilir
 Bu yöntem de tüm mikroorganizmalar için etkili bir
inaktivasyon sağlamaz
Basınç uygulaması
 Devamlı ve yüksek basınç altında
mikroorganizmalar inaktif hale gelebilir.

bazı

Diğer Faktörler
• MO gelişme ve çalışmaları üzerine bir çok kimyasal
madde etki yapar
• asitler, alkaliler, alkoller, formaldehitler,metal tuzları
protoplazmanın koagülasyonuna
• fenol bileşikleri,sabunlar
geçirgenliğini bozmaktadır.

sitoplazmik zarın

• Ayrıca, civa ve arsenik
hücredeki enzimlerle
birleşerek onları inaktif hale getirmektedir.

Mikrobiyel Gelişmenin Kontrol Altına Alınması
•

Nedeni
–
Hastalık ve enfeksiyonların yayılmasını önlemek
–
Bulaşmış konakçıyı mikroorganizmadan ayırmak
–
Gıda ve eşyaları mikrobiyel bozulmaya karşı korumak

•

Nasıl gerçekleştirilir
–
Mikroorganizmaların gelişmelerinin durdurulması (inhibisyon)
–
Mikroorganizmaların öldürülmesi
–
Mikroorganizmaların bulundukları ortamdan ayrılması

•
•

SİDAL ETKİ
MO hücrelerinin öldürülmesi(bakterisidal/bakterisit, virüsidal,
fungisidal, sporosidal)

•
•

STATİS/STATİK ETKİ
MO gelişiminin engellenmesi veya üremenin durdurulması
(bakteriyostasis, virüstasis, fungistasis)

Mikroorganizmaların fiziksel yöntemlerle kontrolü
• Isıl işlem
– Kuru ısı
• Kuru hava sterilizasyonu:
• Alevden geçirme
– Nemli ısı

•
•
•
•

Basınçlı Buhar
Fraksiyone Sterilizasyon (Tyndalizasyon)
Pastörizasyon
Sterilizasyon

• Soğutma ve dondurma
• Işınlama

Isıl işlem
• Isının etkisi: MO protein ve enzimlerinin ısıyla
denatürasyonu ve ölümün gerçekleşmesi
• Nemli ısı hücre içeriğini pıhtılaştırır
• Kuru ısı oksitler
• nemli ısı kuru ısıya göre daha çabuk ve etkili bir yöntemdir
nedeni:
– suyun ısı kapasitesi (ısıyı taşıma yeteneği) çok yüksek olduğundan
nemli hava kuru havaya göre daha fazla ısı tutma yeteneğindedir

• Bu nedenle Kuru ısıda bakteri sporları daha yüksek
sıcaklıkta ve daha uzun sürede inaktif hale gelmektedir.
• tuzlu ve asitli ortamlarda ısının etkisi daha yoğundur
• protein ve yağ ise mikroorganizmaları korur

Kuru ısı

• Kuru hava sterilizasyonu
• yüksek sıcaklığa dayanıklı cam malzemeler buhardan
etkilenen toz materyal, yağ, bazı aletler
160°C/2 saat

175°C/ 1. 5 saat

• Alevden geçirme
Öze, iğne, pens, bıçak gibi aletler bunzen alevinden
geçirilir

Nemli ısı
• Basınçlı Buhar
– Basınç altında kaynama derecesinin üzerinde elde
edilen sıcaklıkla otoklavda uygulanır
– besiyeri, cam malzeme ve filtreler
– 121°C/ 10-15 dakika
• Fraksiyone Sterilizasyon (Tyndalizasyon)
– Protein ve karbonhidrat gibi ısıya dayanıksız bileşenler
– Malzemeler arka arkaya 3 gün 70-80°C/ 1 saat ısıl
işlem
– Birbirini izleyen ısıtma işlemleri sırasında vejetatif hale
geçen sporlar da bir sonraki ısıtmada öldürülür

Pastörizasyon
• 100°C’nin altında uygulanan ısıl işlem
• Süt, krema, meyve suları, bira, şarap gibi içecekler
• pastörize ürün steril değildir, bakteri sporları ve ısıya
dirençli bazı termofilik mo canlılıklarını korur
• Pastörizasyonda indikatör mikroorganizmalar
– Q humması etmeni Coxiella burnetii 63°C/ 30 dakika
ya da 72°C/ 15 saniye
– tüberküloz etmeni Mycobacterium tuberculosis
69°C/ 15 dakika

Sterilizasyon
•

100°C’nin üzerindeki ısıl işlemler, mo tamamı inaktif
olur

•

Isıl işlem süresi artarken canlı kalan vejetatif hücre
veya spor sayısı logaritmik olarak azalır

•

ısıya karşı dirençte etkili faktörler
–
–
–
–

Vegetatif hücre veya spor formu
Ortamın pH’sı ve bileşimi
Mo sayısı ve yaşı
Uygulanan sıcaklık-süre kombinasyonu

Sabit ısıl işlem sonucunda sporların canlı kalma olasılıkları
Isıtma süresi (dakika)

Isıtma sonunda canlı kalan spor sayısı

0
D
2D
3D
4D
5D
6D
7D

105
104
103
102
101
100
10-1
10-2

10-1 = sporun canlı kalma olasılığı
canlı spor olasılığı 1/10 veya % 10
başlangıçta 105 adet spor içeren 100 test tüpü belirli bir sıcaklıkta 6D
süresince ısıtıldıktan sonra tüplerin % 10’unda (10 test tüpünde birer
tane) canlı spor var

• Bakteri vegetatif hücreleri: 80°C/ birkaç dakika
• bakteri sporları: 100°C/ birkaç dakika-20 saat
• Maya-küf vegetatif hücreler: 60-65°C/ 5-10 dakika
• Küflerin aseksüel sporları: 70-75°C/ 5-10 dakika
• Mucor, Aspergillus, Penicillium: 100°C/ uzun süre

Soğutma ve dondurma
• Bazı bakteri, maya ve küf mantarı kültürleri, agarda 47°C’de aylarca canlı kalabilir (kültür muhafaza yöntemi)
• Çeşitli gıdalar, meyve ve sebzeler buzdolabında ve soğuk
hava depolarında aynı prensiple saklanır
• Bakteri ve virüsler
– -20°C (mekanik dondurucu),
– -70°C (kuru buz ve donmuş CO2)
– -195°C’de (sıvı azot) canlı kalabilirler.

• Dondurulma sırasında bazı hücreler ölür, bir kısmı canlı
kalır ve mikrobiyel metabolizma durur.

Mikroorganizmaların kimyasal yöntemlerle kontrolü

• Kimyasal yöntemler= antimikrobiyal maddeler
• sürekli
koruma
sağlamaları
yöntemlerden daha avantajlı

nedeniyle

• fiziksel metotlar ancak uygulama zamanında etkili

• antimikrobiyal madde grupları
 Antibiyotikler/ilaçlar (kemoterapötikler)
 Antiseptik ve dezenfektanlar
 Koruyucular

fiziksel

Antibiyotikler/ilaçlar (Kemoterapötikler)
• Bakteri, mantar, bitkilerden elde edilir ya da kimyasal olarak
sentezlenir
• doğal olanlar sentetik bileşiklerden antibiyotik tanımı ile ayrılır.
• Antibiyotik:
– canlı mikroorganizmaların bazı özel türleri tarafından
sentezlenen maddeler, kendisini üreten mikroorganizmanın
dışında kalan ve antibiyotik üretmeyen organizmaların
çoğalmalarının engeller
• Doğal olanlar MO lar tarafından kolayca inhibe edildiğinden sentetik
ve yarı sentetik antibiyotikler hazırlanır daha dayanıklı olmaktadır
• kimyasal yolla sentezlenenler:
– Sülfanomidler
– nitrofuranlar
– izonikotinik asit hidrazid

• mikroorganizmalar üzerindeki etki şekilleri
• 1) Bakterinin hücre duvarında parçalanma ve sentezini
önleme
• 2) Sitoplazmik zarı etkileyerek hücre duvarında zedelenme
• 3) Ribozomların yapısını bozma ve protein sentezinin çeşitli
aşamalarını etkileme
• 4) Nükleik asitlerin fonksiyonunu ve sentezini bozma

• Antiseptikler; çoğunlukla canlı organizmaya deri veya
mukoz membran üzerine uygulanır, dahili olarak
kullanılmaması gerekir
• Dezenfektanlar; genellikle cansız objelerdeki hastalık
etkenlerinin bulaşmasını ve enfeksiyonun yayılmasını
önlemek için kullanılır
• Antiseptik ve dezenfektanlar arasındaki temel farklılık,
farklılık
kullanılan konsantrasyondur.
– Örneğin; sodyum hipoklorit (klorin) %0.02 oranında
içme sularına ilave edildiğinde içilebilir. Ancak % 5’lik
hipoklorit mükemmel bir dezenfektandır, fakat içilmez

Fenol ve fenolik bileşikler

• En iyi yüzey dezenfektanı
• % 2-3’lük solusyonları kullanılır
– Bakterisit
– bakteriyostatik
– fungisit etki

• Deri ve yara dezenfeksiyonu
– hücre proteininin yapısını bozar
– sitoplazmik zardaki oksidaz ve dehidrogenaz
enzimlerinde inaktivasyon

Organik solventler
• Genel olarak sporlar üzerinde etkisizdir
• Etil alkol % 50-70 konsantrasyonda kullanılır (vejetatif
hücreler için)
• Metil alkolün etkisi zayıf ve zehirli
• Aseton, eter, toluenden sıvıları muhafaza etmek
amacıyla yararlanılır
• Alkoller protein yapısı ve lipidleri eritip sitoplazmik zarı
bozarak etki gösterirler

Halojen ve bileşikleri

• Klorid (sodyum-kalsiyum hipoklorid) ve kloraminlerin sulu
çözeltileri kuvvetli oksidan etkiye sahiptir, gaz halinde klor
kullanımı zahmetlidir ve özel ekipmanları gerektirir
–
–
–
–

şehir sularında
Havuzlarda
Evlerde
süt ve gıda endüstrisinde dezenfeksiyon

• açığa çıkan serbest klor ve oksijen hücre proteinleriyle
birleşerek mikroorganizmaları öldürür.
• İyot ve bileşikleri tüm bakteri çeşitleri, spor, fungus ve
virüslere karşı etkili
– Tentürdiyod ve iyodoforlar cilt dezenfeksiyonu ve havuzlarda

Ağır metaller ve bileşikleri

• Tek başlarına veya bileşikleri mikrobisidal ve
mikrobistatik etkili
• En etkili olanlar civa, gümüş ve bakırdır
– Civa ve bileşikleri eller dezenfeksiyonunda serum ve
aşılarda koruyucu
– Gümüş nitrat lokal antiseptik olarak burun, boğaz, göz
dezenfeksiyonunda
– Bakır bileşikleri tarımda algisid ve fungisid olarak
kullanılır

• Ağır metaller enzim sistemini bozarak etki
gösterirler, özellikle civa sülfidril (-SH) grupları ile
birleşir

Deterjanlar
• Yüzey aktif maddeler, yüzey gerilimini düşürme / ıslatma
özelliklerine sahip
– Cilt dezenfeksiyonunda
– süt, gıda ve meşrubat endüstrisinde temizleme maddesi olarak
kullanılır

• Deterjanların yapısında hidrofilik (suda çözünen) ve
lipofilik/hidrofobik (yağda çözünen) gruplar mevcut
• mikroorganizmalar üzerindeki etkisi
– bakteri zarının fonksiyonlarını (yarı geçirgenlik özelliği) bozar
– enzimleri denatüre eder.

• Katyonik deterjanlar:
– pozitif elektrikle yüklü iyonlar vererek çözünürler
– Gram pozitif ve negatif bakteriler, protozoolar ve funguslara
etkilidir.
– Dörtlü amonyum bileşikleri-zefiran
• Anyonik deterjanlar:
– Suda çözündükleri zaman negatif elektrikle yüklü iyonlar verir
– Gram-negatif bakterilere karşı etkisi zayıftır.
– Sabunlar
• İyonik olmayan deterjanlar:
– İyonize olmazlar.
– Etkili değildir, ancak derideki bakterileri uzaklaştırır
– Büyük bir kısmı sıvı formdadır.

Aldehitler
• glutaraldehit ve formaldehit
• geniş spektrumlu kuvvetli bir antimikrobiyel aktiviteye
sahiptir. Vejetatif bakteri, fungus sporları ve virüslere
karşı etkilidir
• tıbbi aletlerin sterilizasyonunda kullanılır.
• bakteri proteinlerinin karboksil, hidroksil ve sülfidril gibi
fonksiyonel gruplarıyla reaksiyona girer ve denatüre
eder.

Gaz yapısında sterilizant bileşikler
• Etilen oksit en fazla kullanılan
• Kullanım alanları
– Kapalı odaların sterilizasyonu
– Laboratuvar, hastane ve endüstride nemden etkilenen
materyallerin sterilizasyonu
– ısıya dayanıksız aletlerin sterilizasyonu kullanılır.

• Bakteri sporlarını da öldürür
•
• Enzim inaktivasyonu, DNA / RNA’da bozukluklar

Koruyucular

• çoğunlukla gıdalara ve tıbbi bileşiklere (aşı) ilave edilir
• tüketildiğinde zehirleyici etki göstermemelidir
• Mikroorganizmalar üzerindeki etkisi
–
–
–
–

sitoplazmadaki proton konsantrasyonunu artırır
DNA replikasyonunu engeller
protein sentezini engeller
enzimleri inhibe eder

MİKROORGANİZMALARIN
BESLENMESİ VE GELİŞİMİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Genel özellikler
 Mikroorganizmaların besin istekleri yüksek yapılı
organizmalara kıyasla genel olarak daha azdır.
 Değişen çevre şartlarına göre metabolizmalarını
kolayca değiştirirler.
 Mikroorganizmalar gelişmek ve çoğalabilmek için
 su,
 enerji kaynağı,
 azot kaynağı,
 vitaminler ve
 minerallere gereksinim duyarlar.

• Farklı gelişme evrelerinde besin istekleri farklı:
– spor evresinde metabolizmaları en az düzeyde ve
besin ihtiyacı en az veya hiç yok
– aktif metabolizmaya sahip olanlar (gelişen ve çoğalan
hücreler) önemli ölçüde besine ihtiyaç duyar
• Örneğin küf mantarlarının çoğu, normal besiyerlerinde
vejetatif olarak geliştikleri halde, çoğalmaları için zengin
besiyerlerine gereksinim duyar

• Herhangi
bir
mikroorganizmanın
besinlerden yararlanma yeteneği, sahip
olduğu enzim sistemlerine / genetik
yapısına bağlıdır
• Küfler gibi zengin enzim sistemlerine sahip
olan mikroorganizmalar çok yetersiz besin
içeriğindeki ortamlarda bile gelişebilir

• Besin gereksinimi açısından en düşükten
en yükseğe doğru sıralama yapıldığında
– 1)küfler
– 2)mayalar
– 3)gram-negatif bakteriler
– 4) gram-pozitif bakteriler

• Besinlerin hücre içine alınması ve metabolizma
ürünlerinin dışarı atılmasında
•
– hücre duvarı
– yarı geçirgen sitoplazmik zar

• Küçük moleküllü maddeler hücre duvarını geçip
sitoplazmik zarı geçemezler. Çünkü sitoplazmik
zarda seçici taşıma mekanizmaları vardır ve
bunlar besin maddelerini seçerek hücre içine
taşır.

• Genel olarak mikroorganizmalar
– küçük moleküllü maddeleri direkt olarak
– büyük moleküllü olanları ise salgıladığı hücre
içi enzimlerle hücre dışında küçük yapı
taşlarına parçaladıktan sonra hücreye alır

1) Basit (pasif) difüzyon

• mineral tuzlar ve şekerler
• Geçiş rastgele molekül hareketiyle olur ve
madde zardaki herhangi bir maddeyle
reaksiyona girmez
• Hücre içindeki ve dışındaki konsantrasyon
dengeleninceye kadar geçişler devam
eder.

2) Kolaylaştırılmış difüzyon:

• çözünen molekül, zarda bulunan protein
yapısındaki taşıyıcı molekül ile birleşir ve
taşıyıcı çözünen bileşiği zarın iç ve dış
yüzeyi arasında hareket eder.
• Çözünen molekülü hücre içine bırakan
taşıyıcı yeni bir molekül ile birleşir

3) Grup translokasyonu:
• Bakterilerde glikoz, früktoz ve mannoz gibi
şekerler taşınır
• taşıyıcı proteinler, yüksek enerji içerikli fosfat
grupları (fosfoenolpürüvat) ve hücre içi enzimler
görev yapar
• Metabolik enerji (adenozin trifosfat= ATP)
gereklidir

4) Aktif taşınma
 bütün çözünen maddeler, şekerler,
peptidler, nükleotidler ve iyonlar

amino

asitler,

 Sitoplazmik zarda bulunan enzim özelliğindeki bazı
taşıyıcılar görev yapar
– çözünen maddenin zardaki taşıyıcıya bağlanması
– çözünen-taşıyıcı kompleksinin zarda çaprazlamasına
yer değiştirmesi
– taşıyıcının çözünen maddeyi serbest bırakması
aşamalarını içermektedir
– Metabolik enerji (ATP) gereklidir.

Beslenme şekillerine göre sınıflandırma

• Sınıflandırmada mikroorganizmaların
– Karbon
– Enerji
– Hidrojen/elektron
İhtiyaçları dikkate alınmıştır

Karbon ihtiyacı
Ototrof mikroorganizmalar
inorganik karbonlu bileşiklerden (CO2)
faydalanırlar
toprak ve suda yaşarlar
Heterotrof mikroorganizmalar
organik bileşiklerden (karbonhidrat, amino asit,
vitamin vs.) faydalanırlar
Mikroorganizma türlerinin çoğu bu gruptandır
İnsanda ve hayvanda hastalık oluştururlar

Enerji ihtiyacı
• Kemotrof mikroorganizmalar:
– inorganik maddeleri oksitleyerek enerji sağlarlar
•

Fototrof mikroorganizmalar:
– Yeşil bitkilerde olduğu gibi ışık enerjisinden
faydalanırlar
• 1) Fotolitotroflar
• Işığı inorganik basit kaynaklardan yararlanmak için
kullanırlar
• 2) Fotoorganotroflar
• Işığı organik kaynaklardan yararlanmak için kullanır

Hidrojen/elektron kaynağı
• Litotrof mikroorganizmalar:
Elektron vericisi olarak
H2, NH3, H2S, Fe+2, CO gibi
inorganik bileşikleri elektron vericisi olarak kullanır
• Organotrof mikroorganizmalar:
Organik bileşikleri elektron vericisi olarak kullanan
mikroorganizmalardır.

Makro besinler
• karbon, oksijen, hidrojen, azot ve fosfor
• membranın, proteinlerin, nükleik asitlerin ve
diğer hücre yapılarının oluşturulması için
gereklidir
• mikroorganizmalar bunlara aynı zamanda ve
fazla miktarda gereksinim duyarlar
• hücre kurumaddesinin %1’den fazlasını
oluştururlar

Mikro besinler

• mikroorganizmalar daha düşük
konsantrasyonlarda olmak üzere;
• kalsiyum, magnezyum, potasyum, sülfür,
demir ve mangan’a da ihtiyaç duyarlar.
• hücre kurumaddesinin % 0.1- 1’ni
oluşturduğundan hücre yapısında daha az
miktarda yer alırlar.

İz elementler
• Miktarları çok azdır (% 0.1’den daha az)

• Ancak canlı hücrelerin fonksiyonları için mutlak
bulunmaları gerekmektedir

• pek çoğu bazı enzimlerde kofaktör olarak görev
yapmaktadır

Gelişme (büyüme) faktörleri
– az miktarlarda ihtiyaç duyulmasına karşın metabolik
olaylar için mutlak gerekli
– Bazı m.o. bu maddeleri sentezleyemediğinden
dışarıdan hazır olarak alınmalıdır
• a. Amino asitler: Protein sentezi
• b. Purinler ve pirimidinler: DNA ve RNA gibi nükleik
asitlerin sentezi
• c. Vitaminler
– az miktarda kullanılır
– bir kısmı koenzimlerin yapısında bulunur ve belirli
enzimlerin üretimi için gereklidir
– bakteriler genellikle vitaminleri sentezleyemez
(mayalar B grubu vitaminleri sentezleyebilir)

Mikroorganizmaların gelişimi üzerine etkili faktörler
•

•

•
•

•

[1] Fiziksel Faktörler
– Sıcaklık
– Su aktivitesi
– Çevrenin bağıl nemi
– Yüzey gerilimi
– Basınç
Ozmotik basınç
Hidrostatik basınç
– Işık, elektrik
– Koruyucu biyolojik yapılar
[2] Kimyasal Faktörler
– Oksijen
– Oksidasyon-redüksiyon (redoks) potansiyeli
– Hidrojen iyonları konsantrasyonu
– Çevredeki gazlar ve konsantrasyonları
– Besin maddeleri
[3] Biyolojik Faktörler
[4] Mekanik Faktörler
– Filtrasyon
– Vibrasyon
– Çalkalama
– Santrifüj, ezme, basınç uygulaması
[5] Diğer faktörler

sıcaklık
• hücre içi kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde
önemlidir
• Mikroorganizmalar -34°C’den 100°C’ye kadar değişen
çok geniş bir sıcaklık aralığında yaşarlar
• Her m.o. İçin en düşük, en yüksek ve optimum bir
sıcaklık değeri vardır ve bu değerler belirli bir aralıkla
ifade edilir
• Nedeni: m.o lar arasındaki bireysel farklılıklar ve diğer
çevresel faktörler sıcaklığı etkiler
• Sıcaklık isteklerine göre m.o.
– Psikrofil
– Mezofil
– Termofil

Psikrofil
• Psikrotrof veya psikrofil mikroorganizma terimi soğuğu
seven ve soğukta iyi gelişenler için kullanılmaktadır
• Küf ve mayalar sadece psikrotrof ve mezofil bakterilere
özgü sıcaklık aralıklarında gelişirken, bakteriler her 3
gruba da dahil olabilir
• Düşük sıcaklıklarda muhafaza edilen gıdalardaki
bakterilerin büyük çoğunluğu psikrotroftur
• Pseudomonas, Enterococcus, Alcaligenes, Micrococcus
• Candida, Rhodotorula
• Aspergillus, Cladosporium, thamnidium

Mezofil grup
• Mezofiller (ılığı seven) doğada en sık görülen
mikroorganizmalardır
• Optimum gelişme sıcaklığı 35-45°C
• Psikrofil grupta sayılan bütün cinsler mezofilikler arasında yer
alabilir
• Buzdolabı sıcaklığında saklanan bütün gıdalarda bulunurlar,
ancak gelişemezler
• Patojenler önemlidir

Termofil/ termodurik
• Termofil (Sıcağı seven, sıcakta gelişen) grup
• optimum gelişme sıcaklığı 45-65°C
• Bu aralıkta gelişen maya ve küf olmadığından termofilik
terimi 55°C’de en iyi gelişen bakteriler için kullanılır
– Bacillus
– Clostridium (konserve sanayinde önem taşır)

• Termodurik grup yüksek sıcaklıklarda canlılıklarını
sürdürebilen ancak üreyemeyen bakterilerdir
• Çoğunlukla spor oluştururlar
• ısıl işleme direnç gösterir ve son üründe canlılıklarını
korur, daha sonra uygun koşullarda gelişerek, özellikle
pastörize süt gibi ürünlerde bozulmalara neden olurlar
– Micrococcus
– Streptococcus
– Lactobacillus

Su aktivitesi
•
•

mikroorganizmalar saf suda gelişemez, susuz ortamda canlılıklarını
sürdürür fakat çoğalamazlar

•

suyun fonksiyonları
– çözünmüş besinlerin hücre içine alınması ve metabolizma artıklarının hücre
dışına çıkarılması
– büyük moleküllerin hücre içine taşınabilir ve hücrede kullanılabilir bileşenlere
hidrolizi
– hidrojen vericisi olarak hücre içi sıcaklığının ve pH’sının düzenlenmesi

•

gıdalarda su iki formdadır
– bağlı su
– serbest su

•

Bağlı su gıda moleküllerine fiziksel güçlerle tutunan su

•

çözücülük ve kimyasal reaksiyonları gerçekleştirme özelliği olmadığından
mikroorganizmalar bağlı sudan

•
•

Suyun içindeki Çözünen madde miktarının arttıkça; DN düşmekte, KN
yükselmekte, ozmotik basınçta artış ve buhar basıncında azalma
görülmektedir.

Su aktivitesi
• Mikroorganizmaların su ihtiyacını geliştikleri ortamın su aktivitesi
(aw) değeri
• Bu değer bir ortamdaki mikrobiyel gelişim ve çeşitli aktiviteler için
gerekli olan kullanılabilir suyun indeksidir.
• Su aktivitesi: gıdanın/gelişme ortamının buhar basıncının (P) aynı
sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına (Po) oranı
• aw = P / Po
• Saf suyun buhar basıncı gıda yüzeyinden buharlaşarak uzaklaşan
su (bağıl (nisbi) nem) miktarına bağlıdır
• Bağıl nem ile su aktivitesi arasında ilişki
• Bağıl nem = 100 X aw
• Aw 0 – 1 arasında değişir ve saf su için bu değer 1’dir.
– bakteriler 0.91
– mayalar 0.88
– küfler 0.80’den düşük su aktivitesi değerlerinde gelişemezler

Su aktivitesi
• Gıdadaki suyun buhar basıncının değişmesine neden olan her
faktör su aktivitesi değerini de değiştirir
• Gıdalar farklı nem içeriğine sahip ortamlarda depolandığında kendi
su aktivitelerine bağlı olarak nem çekerler veya su kaybederler
• Gıdanın su aktivitesi değeri, çevrenin neminden düşük ise ürün nem
çeker, tersi durumda su kaybeder. Belirli bir sıcaklıkta % 80 nemli
bir atmosferde tutulan gıda maddesinin denge nemi % 20 dir.
Gıdanın nemi % 20 den düşükse (kurutulmuşsa) nem çekerek % 20
ye ulaşır, nemi % 20’den yüksekse kendini çevreleyen havaya nem
vererek nemi % 20’ye düşer. Bu gıda maddesi % 80 bağıl nemli
atmosferde % 20 su içerdiğinde dengede kalıyorsa, o gıdanın su
aktivitesi değeri % 0.80’dir, yani havanın denge neminin 100’e
oranıdır.

Su aktivitesi
• AW değerinin optimumdan uzaklaşması mikroorganizmaların
– lag fazının ve jenerasyon süresinin uzaması
– üreme, çimlenme,
– hücre maddeleri sentezinde gecikmeler ve
– populasyonun azalması şeklindedir etkiler

• Buna karşılık mo lar düşük su aktivitesi değerlerine karşı
korunma mekanizması olarak hücrelerinde prolin, K+,
glutamat,
glutamin,
alanin
gibi
maddeleri
biriktirmektedirler.
• Çok yüksek değerler ise gelişmelerini sınırlandırabilir

• Mikroorganizmalarda gelişimin yanı sıra;
–
–
–
–
–

spor oluşturma
sporun çimlenmesi
toksin üretimi
sıcaklığa direnç
canlılığın sürdürülmesi gibi özelliklerde farklı AW değerlerne
sahiptir ve bu durum mikroorganizmanın cinsine göre değişim
göstermektedir

• Örneğin, küflerde spor oluşturma ve çimlenme için
gerekli aw değeri gelişme sırasında gereksinim duyulan
değerden daha yüksek olmaktadır.

Su aktivitesi
• Çevresel fktörler (sıcaklık, pH, redoks potansiyeli ve
besin içeriği) aw değerini etkiler
• Sayılan bu faktörler optimum koşullarda seyrettiğinde mo
daha düşük su aktivitesi değerlerinde gelişebilmektedir
• Örneğin,
sıcaklık
optimumdan
uzaklaştıkça
mikroorganizmanın gelişebildiği su aktivitesi aralığı
daralır, aerobik mo oksijen varlığında yokluğuna göre
daha düşük su aktivitelerinde gelişirler.

Çevrenin bağıl nemi
•

Depolama sırasında gıdada değişimler
• çevrenin bağıl nemine
• su aktivitesi değerine
• depolama sıcaklığına bağlı

•

Çevrenin (gıdaların muhafaza edildiği depoların) bağıl nemi aw değerine bağlı
olarak MO nın yüzeyde gelişimi açısından önemlidir

•

Düşük su aktiviteli kuru gıdalar bağıl nemi yüksek ortamda depolanırsa
adsorbsiyona (su tutma, nemlenme) uğrar. Sonuçta bu gıdaların yüzeyinde
veya yüzeyin hemen altında mikrobiyel bozulmaya yol açacak su aktivitesi
değerine ulaşılır

•

yüksek su aktiviteli gıdalarda ise desorpsiyon (su kaybetme, kuruma) görülür
ve sonuçta yüzeyde büzüşme, kuruma gibi istenmeyen duyusal değişimler
meydana gelir.

•

Bakteri, maya ve küf gelişmesi sonucu yüzeyinde bozulma meydana gelen
gıdalar düşük bağıl nemli ortamlarda depolanmalıdır

•

çevrenin bağıl nemi değiştirilemiyorsa atmosferin gaz bileşimi değiştirilerek
yüzeyde gelişen mikroorganizmalar engellenebilir

Yüzey gerilimi
• Metabolik olayların düzenli seyredebilmesi için
– hücre duvarının yarı geçirgen özellikte olması
– sıvı ortam ile bakteri yüzeyi arasındaki moleküler gerilimin
dengede bulunması gerekir

• Bakteriye temas eden sıvı yüzeyindeki moleküllerin
oluşturduğu gerilim çok fazla olursa, kuvvetli bir
moleküler membran oluşur ve besin maddelerinin giriş ve
çıkışı güçleşerek bakteri beslenemez
• Tersi durumda, yani zayıf moleküler membran
oluştuğunda sıvı ile bakteri yüzeyi birbirine çok sıkı
temas eder, sıvı içindeki maddeler bakteri yüzeyinde
toplandığından bakteri yine beslenemez
• Yüzey gerilimini düşürmek amacıyla sabun, deterjan,
safra, fenol gibi maddeler kullanılmaktadır.

Ozmotik basınç
• Mikroorganizmalar üredikleri sıvı besi yeri ile hücrelerindeki ozmotik
basınç arasında bir denge kurmuşlardır. Bu denge yarı geçirgen
hücre zarıyla düzenlenir ve devam ettirilir.
• İzotonik/izoozmotik ortam
– Üreme ortamının ozmotik basıncı, bakteri içindeki basınçla
aynıdır veya çok az farklıdır
– bakteri zarlarından giriş ve çıkış kolay olur
– bakteri üreme ve gelişmesine devam eder
• hipotonik-hipoozmotik ortam)
– ortamın ozmotik basıncı azalmıştır
– dışardan bakteri içine fazla sıvı girerek bakteriyi şişirir ve patlatır
– Bu olaya plazmoptiz denir. Bakteri % 1 tuz içeren bir ortama
konulursa plazmoptiz görülür

Ozmotik basınç

• Hipertonik/hiperozmotik ortam
– bakterinin içinden dışarıya fazla sıvının
çıkması sitoplazmik membranın hücre
duvarından ayrılarak büzülmesine ve
ortada toplanmasına neden olur
– Bu olaya plazmoliz denir
– Bakteri % 20 tuzlu bir çözeltiye konursa
hipertonik
ortam
oluşacağından
plazmoliz meydana gelir.

Hidrostatik basınç
• hücre duvarlarında sert ve dayanıklılık nedeniyle mekanik ve
hidrostatik basınçlara karşı dirençlilik
• barofilik mikroorganizmalar
–
–

Okyanusların, denizlerin ve göllerin diplerinde ve petrol yataklarında bulunan
ve yaşamlarını sürdürebilirler
10.000 lb/inc2 değerindeki basınca dayanım gösterirler

• barotolerant mikroorganizmalar
–

500 atm basınca kadar toleranslı mikroorganizmalar

• yüksek basınç mo da bazı değişimlere neden olabilmektedir.
Örneğin kamçılı mikroorganizmalar hareketlerini ve bölünme
kabiliyetlerini kaybedebilirler
• Serratia marcescens ve S. lactis
altında 10 dakika içinde ölür.

85.000-100.000 lb/inc2 basınç

ışık
• fototrof bakteriler gelişmeleri için ışığa muhtaç olan
bakteriler
• Genel olarak ışığa ihtiyaç duymazlar ancak
– durgun sularda, nemli kayalarda, sıcak su kaynaklarında gelişen
aerob fototrof bakteriler (mavi-yeşil algler) ile
– tatlı su ve deniz suyunda gelişen anaerob fototrof bakteriler
(kükürtsüz mor bakteriler, kükürtlü mor bakteriler, yeşil kükürt
bakterileri) fotosentez için ışığa ihtiyaç duyarlar.

elektrik
• Sıvı ortamlarda mikroorganizmalardan doğru veya
alternatif akım geçirilirse mikroorganizmalar zarar
görebilir
• Meydana gelen zarar akımın şiddeti ve süresiyle doğru
orantılıdır. Elektrik nedeniyle sıvı ortamda bazı kimyasal
değişmeler de meydana gelebilir
• Doğru akım, ortamdaki ozon ve klorini açığa çıkartır, bu
da bakteriler üzerinde öldürücü etki yapar.

Koruyucu biyolojik yapılar
• fındık, ceviz, badem gibi meyvelerdeki kalın dış kabuk
• bazı meyve ve sebzelerin (elma, lahana) yüzeyindeki balmumu
benzeri örtü
• Yumurta kabuğu üzerindeki gözenekler bakteri, maya ve küf
misellerinin içeri gelişmesine olanak sağlayabilir.
• Ancak kabuğun hemen üzerinde kütikül tabakası mo ya karsı ilk
koruyucu engeldir.
• Meyve sapının koparılması kabuk soyma, kesme, ezme ve
dondurma gibi işlemler mo ın gıda içine yayılmasına neden olur
• Balık ve sığır etinin dış yüzeyi iç dokuya göre daha kalın ve çabuk
kuruma eğiliminde olduğundan mikrobiyel bulaşmayı ve bozulmayı
kısmen engellemektedir.

Aerob mikroorganizmalar
• yüksek düzeyde serbest oksijen ihtiyacı
• Dik agar besiyerinde üstte koloni oluşturma
• Gerekli enerjiyi solunum yoluyla karşılanır
• Metabolizma artıkları CO2 ve H2O dur
•
•
•
•

M. tuberculosis
B. Antracis
B.subtilis
küf mantarları

Anaerob mikroorganizmalar
• Moleküler oksijenin olmadığı ortamlarda gelişirler
• Oksijen zehirleyici etki yapar
• Enerjiyi fermantasyon yoluyla kazanırlar, H-akseptör
olarak organik maddelerden faydalanırlar
• Metabolizma atıkları metan, CO2, etil alkol, organik asitle
• Dik agar besiyerinin alt tarafında ürerler
• Clostridium sp.

Fakültatif mikroorganizmalar
• Serbest oksijenin hem bol hem de kısıtlı olduğu
ortamda gelişir
• Oksijenli ortamlarda normal üreme, anaerobik
şartlarda ise sülfür, karbon gibi redükte olabilen
maddeleri enerji kaynağı olarak kullanırlar
• Dik agarın hemen her yerinde üreme gösterir
– Süt asidi bakterileri
– Stafilokoklar

Mikroaerofilik mikroorganizmalar
• Oksijene havadakinden daha düşük konsantrasyonda
gereksinim duyar
• Anaerobik koşullarda gelişemez
• Oksijen oranı % 1-2 kadar düşürülmüş veya havasına %
5-10 CO2 katılmış ortamlarda ürer
• katı besiyerinin yüzeyinden 1.0-1.5 cm kadar aşağıda
ürerler
• Laktik asit bakterileri
• Penicillium roqueforti

Aerotolerant (oksijeni en fazla tolere edebilen)

• Çoğunlukla yüzeyde olmak üzere, hem
aerobik hem de anaerobik ortamlarda
üreme yeteneğine sahiptir
• Clostridium perfringens

Redoks potansiyeli(OR – O/R – Eh)
• bir maddenin e-/H kazanması yada kaybetmesindeki kolaylık veya
maddeye oksijen bağlanması
• Gelişme ortamındaki bir element veya bileşik elektronlarını verdiği zaman
yükseltgenir (oksidasyon), elektron aldığında ise indirgenir (redüksiyon).
•
oksidasyon
•
Cu
Cu + e•
redüksiyon
•
•

Cu + O2

oksidasyon

2 CuO

• Madde elektron kaybettiğinde bu elektronlar ortamdaki diğer bir madde
tarafından alınır
•
• elektronların bir bileşikten diğerine aktarılması sırasında iki bileşik
arasında oluşan potansiyel fark OR potansiyeli dir
• Milivolt (mV) cinsinden ifade edilmekte olup, Eh ile gösterilir

Redoks potansiyeli(OR – O/R – Eh)
•

Gıdaların Eh değerleri +400 mV ile -400 mV arasında değişir

•

pozitif elektrik potansiyeli
– Ortam ne kadar çok okside olmuşsa
– kuvvetli yükseltgen maddeler içeriyorsa
– çözünmüş oksijen içeriyorsa

•

negatif elektrik potansiyeli
– ne kadar kuvvetli indirgen maddeler içeriyor
– çözünmüş oksijeni uzaklaştırılmışsa

•

yükseltgen ve indirgen madde konsantrasyonları eşit ise Eh sıfırdır

•

gıdalarda indirgen özellik taşıyan maddeler
–
–
–
–

hayvansal gıdalardaki sistein gibi (-SH) grupları içeren amino asitler
bazı demir bileşikleri
bitkisel gıdalardaki askorbik asit
indirgen şekerler

Redoks potansiyeli(OR – O/R – Eh)
• aerop mo (Bacillus/küfler) gelişimleri için pozitif Eh
değerine, anaeroplar (Clostridium) negatif Eh değerine
gereksinim duyarlar.
• Mikroorganizmalar metabolik
ortamın Eh değerini değiştirir

faaliyetleri

sonucunda

• Aerobikler ortamdaki çözünmüş oksijeni tüketmekte ve
ortam yükseltgen madde içeriği yönünden gittikçe
zayıflarken, indirgen maddelerin miktarı da giderek
artmaktadır, sonuçta ortamın Eh değeri giderek düşer
• Aerobların gelişimi başlangıçta bu düşüşten fazlaca
etkilenmemekte, ancak ortam negatif Eh değerlerine
ulaştıkça gelişme hızları azalmaya başlamaktadır.

Hidrojen iyonları konsantrasyonu
• Mikroorganizmalar ortamın pH değerinden etkilenirken
aynı zamanda ortamın pH değerini de etkileyebilir
• genel olarak bakterilerin gelişebildiği pH aralıkları küf ve
mayalara göre daha dar
• bakteriler daha seçici, en seçici olanlar ise patojenler
• bakteriler
– nötral değerlerden (6.8-7.5) hafif asit-alkali (4.9) sınırlara doğru
değişim gösterir

• Mayalar ve küfler
– genellikle asidik ortamları tercih eder
– bazı küfler pH 3.5-8.0 arasında geniş bir pH toleransı gösterirler.

• Düşük pH larda sitoplazmik zar H+ iyonlarınca doygunluk nedeniyle
katyonların hücre içine geçişi zorlaşır
• Yüksek pH larda OH- iyonlarınca doygunluk nedeniyle anyonların
zardan hücre içine geçişi zorlaşır
• Uygun olmayan pH koşullarında
– hücre geçirgenliği ve enzim aktiviteleri olumsuz etkilenir, protein
sentezi durur
– hücreler toksik maddelere karşı daha duyarlı hale gelir
– Mo da morfolojik değişiklere neden olur
– bazı iyonların çözünürlüğüve mo ların bunlardan yararlanmasını
etkiler (kalsiyum iyonları alkali ortamlarda çözünemez ve
kullanılamaz)
– lag (gecikme) fazları uzar

Mikroorganizma gruplarının gelişebildiği yaklaşık pH değerleri

Mikroorganizma
Bakteri
Küf
Maya

En düşük

Optimum

En yüksek

4.5
1.5 – 3.5
1.5 – 3.5

6.5 –7.5
4.5 – 6.8
4.0 – 6.5

9.0 –
9.0 – 11.0
8.0 – 8.5

Çeşitli mikroorganizmaların gelişme gösterdiği pH aralıkları
En düşük

En yüksek

Gram-negatif
bakteriler

E. coli
Proteus vulgarus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella paratyphi
Vibrio parahaemolyticus

4.4
4.4
5.6
4.5
4.8

9.0
9.2
8.0
7.8
11.0

Gram-pozitif
bakteriler

B. cereus
B. subtilis
B. stearothermophilus
Cl.botulinum
Cl. sporogenes
Lactobacillus sp.
Micrococcus sp.
Staphylococcus aureus
Streptococcus lactis
Streptococcus pyogenes

4.9
4.5
5.2
4.7
5.0
4.0
5.6
4.0
4.5
6.3

9.3
8.5
9.2
8.5
9.0
7.2
8.1
9.8
9.2
9.2

Mayalar

Candida pseudotropicalis
Hansenula canadensis
Saccharomyces sp.

2.3
2.2
2.4

8.8
8.6
9.0

Küfler

Fusarium oxysporum
Penicillium italicum
Aspergillus oryzae

1.8
1.9
1.6

11.1
9.3
9.3

Çevredeki gazlar ve konsantrasyonu
•

gazların çeşidi ve konsantrasyonu mevcut floranın gelişimini etkileyerek
bazılarını baskın duruma geçirir.

•
•

normal düzeydeki oksijen, aerop mo geliştirir ve yüzeyde bozulma

•

vakum uygulaması durumunda da fakültatif anaeroplar gelişir.

•

depo ortamlarındaki veya ambalaj içerisindeki CO2, N2 ve O2
oranlarının ayarlanmasıyla oluşturulan koşullar “kontrollü atmosfer”
veya “modifiye atmosfer” olarak isimlendirilir

•

meyve ve etlerin depolanmasında yaygın

•
•
•

Pseudomonas sp., Acitenobacter-Moraxella grubu CO2’e en duyarlı
LAB anaeroplar CO2’e en dirençli bakteriler
Depolama sırasında maya-küf gelişimini önlemek amacıyla kullanılan
% 20-50 oranındaki karbondioksitin Penicillium, Cladosporium, Mucor,
Rhizopus küflerine etkili

Biyolojik Faktörler
1) Gıdaların yapısında bulunan doğal inhibitörler
Yumurta akında
lizozim, avidin, biyotin, konalbumin, ovoflavoprotein
bakterilerin hücre duvarını parçalamakta (özellikle gram(+) duyarlı)
metal iyonları ve vitamin bağlama
Çiğ sütte
lizozim, aglütinin, laktoferrin, laktoperoksidaz (LP) sistemi, kazein, yağ
asitleri
LP sistemi= LP enzimi, tiyosiyanat (SCN-) ve hidrojen peroksit
Pseudomonas gibi gram-negatif prikrotrof bakteriler
Etlerde
antikorlar, polipeptidler, biyojen aminler, hormonlar

2) Bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen antimikrobiyel aktiviteye
sahip inhibitörler
Bazı mo ürettikleri inhibitör etkili maddelerle veya değiştirdikleri çevre
koşullarıyla aynı ortamdaki diğer mo gelişimini engelleyerek hakim
duruma geçer
Laktik antagonizm
LAB = bakteriyosinler, antibiyotikler, laktik asit ve diğer organik asitler,
hidrojen peroksit ve diasetil
Bakteriyosinler:
Lactococcus lactis subsp. lactis’in ürettiği nisin
Reuterin Lactobacillus reuteri
Kolisin, E.coli
Propiyonik asit bakterilerinin İsviçre tipi peynirlerde ürettiği propiyonik asit
küf gelişimini engeller.
Mayaların ürettiği alkol aynı ortamdaki diğer mikroorganizmalar üzerinde
belirli ölçüde inhibitör etki

•

3) Gıdalara koruyucu olarak eklenen antimikrobiyel özellikteki
katkı maddeleri

•

4) Herhangi bir nedenle gıdaya bulaşmış olan antibiyotik, pestisit,
deterjan ve dezenfektan madde kalıntıları

Filtrasyon
 Sıvı kültürlerde, sıvı besiyerlerinde, patolojik sıvılarda ve serumlarda
bulunan bakterileri ve partikülleri gidermek
 Filtreler yapılarını oluşturan maddelere göre:
– aspestten (Seitz filtreleri)
– fosil diatom toprağından
– sırsız porselenden
– cam tozlarının bir araya getirilip birleştirilmesinden
– selüloz asetat (milipor)
– selüloz nitrattan (gradokol membran) üretilirler
 Gözenek çapları dikkate alındığında; çok kaba, kaba, orta, ince, çok
ince olarak gruplandırılırlar. Selüloz nitrat filtrelerin gözenek çapı 310 nanometre,bakteri geçirmeyenlerin çapı1 mikrometreyi
aşmamalıdır
 Laboratuvarlarda en çok kullanılanlar Seitz ve milipor fitreleridir.

vibrasyon
• ultrasonik vibrasyonla tam anlamıyla sterilizasyon sağlamaz
• 20-1000 Hz dalgalar bakteri hücrelerini parçalayabilir
– Sıvı içinden geçen ses dalgaları 10 mikrometre çapında boşluklar
birbiriyle birleşir çöker
– Bu sırada oluşan yüksek basınçlı enerji bakterilerin hücre duvarlarını
parçalar.
– Bunun yanı sıra sıvı içinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal
değişmeler bakteriler üzerinde olumsuz etki yapar ve parçalanmayı
hızlandırır.
• Bakteri küçüldükçe daha yüksek frekans kullanılması gerekir.
• Ultrasonik vibrasyonlara Staphylococcus cinsi bakteriler dirençli
olmasına karşın, diğer gram-pozitif ve negatif mikroorganizmalar daha
duyarlıdır.
• biyokimyasal çalışmalarda enzim veya diğer materyallerin eldesinde
bakterilerin iç yapı karakterlerini incelemek amacıyla
• Endüstriyel uygulamalarda kullanılmaz.

çalkalama
• hareketsiz mikroorganizmaların veya zayıf
üreme gösterenlerin bulundukları ortamlardan
daha elverişli yerlere ulaşarak üremelerini
hızlandırmak amacıyla uygulanmaktadır.
• Ancak mikroorganizmaların sertçe veya devamlı
çalkalanması bazılarının ölümüne neden olabilir
• bu etkili bir inaktivasyon sağlamaz ve
mikroorganizmaların büyük bir kısmı canlı
kalabilir

Santrifüj
• Normal laboratuvar santrifüjleri ile bir sıvı içindeki
mikroorganizmaları gidermek pratik olarak mümkün
değildir.
• Yüksek devirli santrifüjler ile hem bakteriler hem de
virüsler çökebilir, ancak bu yolla bakteri ve virüslerin %
100 oranında ayrılması mümkün değildir.
• Özellikle sıvı içinde fazlaca virüs kalabilir.

Ezme
 Santrifüjle ayrılan mikroorganizmalar bir havan
veya ezme aletiyle ezilerek parçalanabilir
 Bu yöntem de tüm mikroorganizmalar için etkili bir
inaktivasyon sağlamaz
Basınç uygulaması
 Devamlı ve yüksek basınç altında
mikroorganizmalar inaktif hale gelebilir.

bazı

Diğer Faktörler
• MO gelişme ve çalışmaları üzerine bir çok kimyasal
madde etki yapar
• asitler, alkaliler, alkoller, formaldehitler,metal tuzları
protoplazmanın koagülasyonuna
• fenol bileşikleri,sabunlar
geçirgenliğini bozmaktadır.

sitoplazmik zarın

• Ayrıca, civa ve arsenik
hücredeki enzimlerle
birleşerek onları inaktif hale getirmektedir.

Mikrobiyel Gelişmenin Kontrol Altına Alınması
•

Nedeni
–
Hastalık ve enfeksiyonların yayılmasını önlemek
–
Bulaşmış konakçıyı mikroorganizmadan ayırmak
–
Gıda ve eşyaları mikrobiyel bozulmaya karşı korumak

•

Nasıl gerçekleştirilir
–
Mikroorganizmaların gelişmelerinin durdurulması (inhibisyon)
–
Mikroorganizmaların öldürülmesi
–
Mikroorganizmaların bulundukları ortamdan ayrılması

•
•

SİDAL ETKİ
MO hücrelerinin öldürülmesi(bakterisidal/bakterisit, virüsidal,
fungisidal, sporosidal)

•
•

STATİS/STATİK ETKİ
MO gelişiminin engellenmesi veya üremenin durdurulması
(bakteriyostasis, virüstasis, fungistasis)

Mikroorganizmaların fiziksel yöntemlerle kontrolü
• Isıl işlem
– Kuru ısı
• Kuru hava sterilizasyonu:
• Alevden geçirme
– Nemli ısı

•
•
•
•

Basınçlı Buhar
Fraksiyone Sterilizasyon (Tyndalizasyon)
Pastörizasyon
Sterilizasyon

• Soğutma ve dondurma
• Işınlama

Isıl işlem
• Isının etkisi: MO protein ve enzimlerinin ısıyla
denatürasyonu ve ölümün gerçekleşmesi
• Nemli ısı hücre içeriğini pıhtılaştırır
• Kuru ısı oksitler
• nemli ısı kuru ısıya göre daha çabuk ve etkili bir yöntemdir
nedeni:
– suyun ısı kapasitesi (ısıyı taşıma yeteneği) çok yüksek olduğundan
nemli hava kuru havaya göre daha fazla ısı tutma yeteneğindedir

• Bu nedenle Kuru ısıda bakteri sporları daha yüksek
sıcaklıkta ve daha uzun sürede inaktif hale gelmektedir.
• tuzlu ve asitli ortamlarda ısının etkisi daha yoğundur
• protein ve yağ ise mikroorganizmaları korur

Kuru ısı

• Kuru hava sterilizasyonu
• yüksek sıcaklığa dayanıklı cam malzemeler buhardan
etkilenen toz materyal, yağ, bazı aletler
160°C/2 saat

175°C/ 1. 5 saat

• Alevden geçirme
Öze, iğne, pens, bıçak gibi aletler bunzen alevinden
geçirilir

Nemli ısı
• Basınçlı Buhar
– Basınç altında kaynama derecesinin üzerinde elde
edilen sıcaklıkla otoklavda uygulanır
– besiyeri, cam malzeme ve filtreler
– 121°C/ 10-15 dakika
• Fraksiyone Sterilizasyon (Tyndalizasyon)
– Protein ve karbonhidrat gibi ısıya dayanıksız bileşenler
– Malzemeler arka arkaya 3 gün 70-80°C/ 1 saat ısıl
işlem
– Birbirini izleyen ısıtma işlemleri sırasında vejetatif hale
geçen sporlar da bir sonraki ısıtmada öldürülür

Pastörizasyon
• 100°C’nin altında uygulanan ısıl işlem
• Süt, krema, meyve suları, bira, şarap gibi içecekler
• pastörize ürün steril değildir, bakteri sporları ve ısıya
dirençli bazı termofilik mo canlılıklarını korur
• Pastörizasyonda indikatör mikroorganizmalar
– Q humması etmeni Coxiella burnetii 63°C/ 30 dakika
ya da 72°C/ 15 saniye
– tüberküloz etmeni Mycobacterium tuberculosis
69°C/ 15 dakika

Sterilizasyon
•

100°C’nin üzerindeki ısıl işlemler, mo tamamı inaktif
olur

•

Isıl işlem süresi artarken canlı kalan vejetatif hücre
veya spor sayısı logaritmik olarak azalır

•

ısıya karşı dirençte etkili faktörler
–
–
–
–

Vegetatif hücre veya spor formu
Ortamın pH’sı ve bileşimi
Mo sayısı ve yaşı
Uygulanan sıcaklık-süre kombinasyonu

Sabit ısıl işlem sonucunda sporların canlı kalma olasılıkları
Isıtma süresi (dakika)

Isıtma sonunda canlı kalan spor sayısı

0
D
2D
3D
4D
5D
6D
7D

105
104
103
102
101
100
10-1
10-2

10-1 = sporun canlı kalma olasılığı
canlı spor olasılığı 1/10 veya % 10
başlangıçta 105 adet spor içeren 100 test tüpü belirli bir sıcaklıkta 6D
süresince ısıtıldıktan sonra tüplerin % 10’unda (10 test tüpünde birer
tane) canlı spor var

• Bakteri vegetatif hücreleri: 80°C/ birkaç dakika
• bakteri sporları: 100°C/ birkaç dakika-20 saat
• Maya-küf vegetatif hücreler: 60-65°C/ 5-10 dakika
• Küflerin aseksüel sporları: 70-75°C/ 5-10 dakika
• Mucor, Aspergillus, Penicillium: 100°C/ uzun süre

Soğutma ve dondurma
• Bazı bakteri, maya ve küf mantarı kültürleri, agarda 47°C’de aylarca canlı kalabilir (kültür muhafaza yöntemi)
• Çeşitli gıdalar, meyve ve sebzeler buzdolabında ve soğuk
hava depolarında aynı prensiple saklanır
• Bakteri ve virüsler
– -20°C (mekanik dondurucu),
– -70°C (kuru buz ve donmuş CO2)
– -195°C’de (sıvı azot) canlı kalabilirler.

• Dondurulma sırasında bazı hücreler ölür, bir kısmı canlı
kalır ve mikrobiyel metabolizma durur.

Mikroorganizmaların kimyasal yöntemlerle kontrolü

• Kimyasal yöntemler= antimikrobiyal maddeler
• sürekli
koruma
sağlamaları
yöntemlerden daha avantajlı

nedeniyle

• fiziksel metotlar ancak uygulama zamanında etkili

• antimikrobiyal madde grupları
 Antibiyotikler/ilaçlar (kemoterapötikler)
 Antiseptik ve dezenfektanlar
 Koruyucular

fiziksel

Antibiyotikler/ilaçlar (Kemoterapötikler)
• Bakteri, mantar, bitkilerden elde edilir ya da kimyasal olarak
sentezlenir
• doğal olanlar sentetik bileşiklerden antibiyotik tanımı ile ayrılır.
• Antibiyotik:
– canlı mikroorganizmaların bazı özel türleri tarafından
sentezlenen maddeler, kendisini üreten mikroorganizmanın
dışında kalan ve antibiyotik üretmeyen organizmaların
çoğalmalarının engeller
• Doğal olanlar MO lar tarafından kolayca inhibe edildiğinden sentetik
ve yarı sentetik antibiyotikler hazırlanır daha dayanıklı olmaktadır
• kimyasal yolla sentezlenenler:
– Sülfanomidler
– nitrofuranlar
– izonikotinik asit hidrazid

• mikroorganizmalar üzerindeki etki şekilleri
• 1) Bakterinin hücre duvarında parçalanma ve sentezini
önleme
• 2) Sitoplazmik zarı etkileyerek hücre duvarında zedelenme
• 3) Ribozomların yapısını bozma ve protein sentezinin çeşitli
aşamalarını etkileme
• 4) Nükleik asitlerin fonksiyonunu ve sentezini bozma

• Antiseptikler; çoğunlukla canlı organizmaya deri veya
mukoz membran üzerine uygulanır, dahili olarak
kullanılmaması gerekir
• Dezenfektanlar; genellikle cansız objelerdeki hastalık
etkenlerinin bulaşmasını ve enfeksiyonun yayılmasını
önlemek için kullanılır
• Antiseptik ve dezenfektanlar arasındaki temel farklılık,
farklılık
kullanılan konsantrasyondur.
– Örneğin; sodyum hipoklorit (klorin) %0.02 oranında
içme sularına ilave edildiğinde içilebilir. Ancak % 5’lik
hipoklorit mükemmel bir dezenfektandır, fakat içilmez

Fenol ve fenolik bileşikler

• En iyi yüzey dezenfektanı
• % 2-3’lük solusyonları kullanılır
– Bakterisit
– bakteriyostatik
– fungisit etki

• Deri ve yara dezenfeksiyonu
– hücre proteininin yapısını bozar
– sitoplazmik zardaki oksidaz ve dehidrogenaz
enzimlerinde inaktivasyon

Organik solventler
• Genel olarak sporlar üzerinde etkisizdir
• Etil alkol % 50-70 konsantrasyonda kullanılır (vejetatif
hücreler için)
• Metil alkolün etkisi zayıf ve zehirli
• Aseton, eter, toluenden sıvıları muhafaza etmek
amacıyla yararlanılır
• Alkoller protein yapısı ve lipidleri eritip sitoplazmik zarı
bozarak etki gösterirler

Halojen ve bileşikleri

• Klorid (sodyum-kalsiyum hipoklorid) ve kloraminlerin sulu
çözeltileri kuvvetli oksidan etkiye sahiptir, gaz halinde klor
kullanımı zahmetlidir ve özel ekipmanları gerektirir
–
–
–
–

şehir sularında
Havuzlarda
Evlerde
süt ve gıda endüstrisinde dezenfeksiyon

• açığa çıkan serbest klor ve oksijen hücre proteinleriyle
birleşerek mikroorganizmaları öldürür.
• İyot ve bileşikleri tüm bakteri çeşitleri, spor, fungus ve
virüslere karşı etkili
– Tentürdiyod ve iyodoforlar cilt dezenfeksiyonu ve havuzlarda

Ağır metaller ve bileşikleri

• Tek başlarına veya bileşikleri mikrobisidal ve
mikrobistatik etkili
• En etkili olanlar civa, gümüş ve bakırdır
– Civa ve bileşikleri eller dezenfeksiyonunda serum ve
aşılarda koruyucu
– Gümüş nitrat lokal antiseptik olarak burun, boğaz, göz
dezenfeksiyonunda
– Bakır bileşikleri tarımda algisid ve fungisid olarak
kullanılır

• Ağır metaller enzim sistemini bozarak etki
gösterirler, özellikle civa sülfidril (-SH) grupları ile
birleşir

Deterjanlar
• Yüzey aktif maddeler, yüzey gerilimini düşürme / ıslatma
özelliklerine sahip
– Cilt dezenfeksiyonunda
– süt, gıda ve meşrubat endüstrisinde temizleme maddesi olarak
kullanılır

• Deterjanların yapısında hidrofilik (suda çözünen) ve
lipofilik/hidrofobik (yağda çözünen) gruplar mevcut
• mikroorganizmalar üzerindeki etkisi
– bakteri zarının fonksiyonlarını (yarı geçirgenlik özelliği) bozar
– enzimleri denatüre eder.

• Katyonik deterjanlar:
– pozitif elektrikle yüklü iyonlar vererek çözünürler
– Gram pozitif ve negatif bakteriler, protozoolar ve funguslara
etkilidir.
– Dörtlü amonyum bileşikleri-zefiran
• Anyonik deterjanlar:
– Suda çözündükleri zaman negatif elektrikle yüklü iyonlar verir
– Gram-negatif bakterilere karşı etkisi zayıftır.
– Sabunlar
• İyonik olmayan deterjanlar:
– İyonize olmazlar.
– Etkili değildir, ancak derideki bakterileri uzaklaştırır
– Büyük bir kısmı sıvı formdadır.

Aldehitler
• glutaraldehit ve formaldehit
• geniş spektrumlu kuvvetli bir antimikrobiyel aktiviteye
sahiptir. Vejetatif bakteri, fungus sporları ve virüslere
karşı etkilidir
• tıbbi aletlerin sterilizasyonunda kullanılır.
• bakteri proteinlerinin karboksil, hidroksil ve sülfidril gibi
fonksiyonel gruplarıyla reaksiyona girer ve denatüre
eder.

Gaz yapısında sterilizant bileşikler
• Etilen oksit en fazla kullanılan
• Kullanım alanları
– Kapalı odaların sterilizasyonu
– Laboratuvar, hastane ve endüstride nemden etkilenen
materyallerin sterilizasyonu
– ısıya dayanıksız aletlerin sterilizasyonu kullanılır.

• Bakteri sporlarını da öldürür
•
• Enzim inaktivasyonu, DNA / RNA’da bozukluklar

Koruyucular

• çoğunlukla gıdalara ve tıbbi bileşiklere (aşı) ilave edilir
• tüketildiğinde zehirleyici etki göstermemelidir
• Mikroorganizmalar üzerindeki etkisi
–
–
–
–

sitoplazmadaki proton konsantrasyonunu artırır
DNA replikasyonunu engeller
protein sentezini engeller
enzimleri inhibe eder

Mikroorganizmalar doğada veya canlıların
vücudunda tek başlarına yaşamazlar. Diğer
canlılarla veya yüksek yapılı hayvan ve
bitkilerle ortak halde yaşamlarını sürdürürler.
Farklı türdeki organizmaların birbirlerinden
faydalanarak sıkı bir ilişki içerisinde beraber
yaşamalarına “simbiyosis” denir.









Mutalizm
Komensalizm
Sinerjizm
Antagonizm
Parazitizm
Oportunizm
Kompetisyon

Bu tür simbiyotik yaşantıda mikroorganizmalar
birbirlerinden karşıklıklı yarar sağlar ve birbirlerinin
metabolitlerine ihtiyaç duyarlar.
Örneğin;
 Fenil alanin içermeyen bir ortamda Lactobacillus
plantarum ve Streptococcus faecalis tek başına
gelişemez. Birlikte bulundukları ortamda S. faecalis
fenil
alanin,
L.
plantarum
glutamik
asit
sentezleyerek her iki bakteride kolayca ürer ve
karşılıklı yarar sağlarlar.

Bu tür yaşantıda mikroorganizmanın biri faydalanır,
diğeri ise ne yarar ne de zarar görür.
Örneğin;
Ağız ve bağırsak florası, deri ve solunum yollarındaki
bakteriler tipik kommensallerdir.

İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirini
destekleyerek daha iyi gelişmelerine denir. Bu
mikroorganizmalar tek başlarına da gelişip
üreyebilirler ancak bir arada daha fazla gelişme ve
çoğalma gösterirler.
Örneğin;
Yoğurt bakterileri sinerjim göstererek birbirlerinin
gelişimlerini teşvik ederler.

Bu yaşam şeklinde mikroorganizmalardan biri diğeri
üzerinde öldürücü yada gelişmesini engelleyici etki
gösterir.
Bu etki; mikroorganizmalardan birinin ortama
salgıladığı antibiyotik, bakteriyosin, toksik veya
antifungal maddeler ile diğerinin üremesini
durdurmak şeklinde olduğu gibi, pH değeri,
ozmotik basınç ve yüzey gerilimi gibi ortam
koşullarını diğerinin gelişimine engel olacak şekilde
değiştirmesiyle de mümkün olmaktadır.

Bir mikroorganizmanın canlı bir konakçıda yaşayarak
ona zarar vermesine parazitizm denir.
Parazitlerin konakçıya hiçbir faydası olmadığı gibi
doğrudan yada dolaylı yolla zararlı etki yaparlar.
İnsan ve hayvanlarda hastalık yapan etkenler (bakteri,
virus, mantar, bakteriyofajlar) parazit etkenlerdir.

İnsan ve hayvanların çeşitli sistemlerinde yaşayan ve
normal koşullarda hastalık oluşturmayan etkenler,
konakçının sağlığının bozulması veya çevre
koşullarının
değişmesi
sonucu
hastalık
oluşturabilir.
Örneğin;
Bazı mantarlar antibiyotik tedavisinden sonra hastalık
oluşturabilir.

Aynı gıda yada substrat için iki mikroorganizmanın
karşılıklı rekabete girmesi ve birinin yerini diğerinin
alması tarzında ortaya çıkan yaşam tarzıdır.
Bağırsaklarda
aynı
gıdayı
paylaşan
mikroorganimaların yaşamı buna örnek olabilir.



Mikroorganizmalar gelişme dönemlerinde ya da
canlılıklarını sürdürebilmeleri için sürekli enerjiye
ihtiyaç duyar



enerjinin kaynağı ortamdan alınan maddelerdir.



Hücre, aldığı maddeleri dengeli ve düzenli bir
şekilde ve ardarda
meydana gelen zincirleme
enzim reaksiyonları ile belirli bir dönüşüm veya
parçalanma yoluyla değişikliğe uğratır. Bu olayların
gerçekleşmesi metabolizma yoluyla sağlanır.

Metabolizma olayları iki kısımdan oluşur.

1. Katabolizma (disimilasyon)
Besin maddelerinin (glikoz, yağ asitleri, aromatik
bileşikler gibi) önce küçük kimyasal bileşiklere
parçalanmasıdır.
Sonra bu küçük moleküller amfibolizma (ara
metabolizma) reaksiyonları ile organik asitler ve
fosfat esterlerine dönüşür.

2) Anabolizma (asimilasyon)
Küçük moleküllerden; nükleik asitler, proteinler,
depo maddeleri, hücre duvarı elemanları ve diğer
makromoleküllerin oluşmasıdır.
Hücre bileşenlerinin ve çeşitli polimerlerinin
biyosentezi anabolizma olarak adlandırılmaktadır.

Ekzergonik reaksiyonlar; Katabolizma sırasında gıda
maddelerinin parçalanması nedeniyle açığa çıkan
önemli miktardaki enerjidir. Bu enerji, yüksek enerji
bağları halinde ADP ve ATP tarafından alınarak kendi
fosfat bağları arasında depolanır.
Endergonik reaksiyonlar; Sentez olayları sırasında
gerekli olan enerji bu bağlardan alınarak kullanılır.



Canlı
hücreler
tarafından
üretilen,
yapısında, kompleks organik bileşiklerdir.

protein



Bütün metabolizma olayları enzimler tarafından
gerçekleştirilir.



hücredeki biyokimyasal reaksiyonları hızlandırır
(108–1010 kat) ancak kendisi değişmeden çıkan
biyokatalizördür.



Endoenzimler, intrasellüler enzimler;
hücre içinde sentezlenen ve metabolizma olayları
için hücrede alıkonulan enzimlerdir.



Ekzoenzimler, ekstrasellüler enzimler;
dış ortama salgılanarak polisakkarit, protein, lipid
gibi büyük moleküllü maddelerin parçalanmasında
görev yapan enzimlerdir.



İzoenzimler (izozimler);
aynı organizma tarafından sentezlenen ve kalitatif
olarak
aynı
enzimatik
aktiviteyi
gösteren
enzimlerdir. Ancak aminoasit farklılıktan dolayı
kantitatif aktivitesi, protein yapısı, molekül ağırlığı
farklı olabilmektedir.

Apoenzim + Koenzim


Holoenzim

Apoenzim

protein yapısında, kolloidal, yüksek molekül ağırlıklı
ısıya dayanıksız, taşıyıcı görevi yapan inaktif kısımdır.



Koenzim (Prostetik grup)

protein yapısında olmayan, düşük moleküllü
ısıya dayanıklı, inaktif organik kısımdır.



Holoenzim (konjuge enzim)

iki inaktif (apoenzim-koenzim) kısmın birleşmesiyle oluşan
aktif enzim





Preenzim/zimogen
Sentezlendiklerinde genellikle inaktif durumda olan
enzimler
Kofaktör/aktivatör
Preenzimin aktivasyonunu sağlayan organik (vitamin)
veya inorganik (mineral) kökenli bileşik
◦ Örneğin organik fosfatları parçalayan
magnezyum tarafından aktive edilir.

fosfataz

enzimi

Bazı iz elementlerde (demir, bakır, çinko, kobalt,
mangan, molibden vb.) kofaktör olarak görev yapar.
Kofaktörler hücre içerisinde metil gruplarının,
elektron
ve
protonların
taşınması
işlevini
gerçekleştirir



enzimler başlangıçta reaksiyona giren maddelerle
(substrat) geçici kimyasal bileşik oluşturur
reaksiyon bitince yenilerini katalize etmek için eski
formlarına döner.



enzim reaksiyonları genellikle geri dönüşlüdür
(reversible) ve ortamda yeterince ürün biriktiğinde
veya substrat tam olarak parçalandığında reaksiyon
yavaşlar ve durur.



Enzimlerin etkisi spesifiktir. Her enzim ancak belirli
bir substratı etkiler.



Substratlar, enzimlerde bulunan ve bu amaca
uygun şekilde değiştirilmiş, özel konfigürasyona
sahip bölgelerle (aktif bölgeler) bağlantı kurarlar



Bu bağlantı tam olarak kilit – anahtar ilişkisi gibidir.
Aktif bölgeler, kendi kimyasal yapılarına uymayan
substratları
itecek
ve
onlarla
geçici
bileşik
oluşturmayacak şekilde düzenlenmiştir



Substratın bağlanması, iyon bağları, hidrojen bağları
ve
Van
der
Waals
çekim
kuvvetleri
ile
gerçekleşmektedir

Enzimler önceleri bir sistematik gözetilmeden
isimlendirilmiştir. Daha sonra enzimlerin etkilediği
substratlar ve katalize ettiği reaksiyonlar esas
alınarak isimlendirilmiştir.
Substrata Göre İsimlendirme Reaksiyona Göre İsimlendirme
Substrat

Enzim Adı

Reaksiyon

Enzim Adı

Protein

Proteinaz

Oksidasyon

Oksidaz

Karbonhidrat

Karbonhidraz

Redüksiyon

Redüktaz

Lipid

Lipaz

Dekarboksilasyon

Dekarboksilaz

Üre

Üreaz

Hidrolizasyon

Hidrolaz

Enzimler katalize ettikleri reaksiyonlara göre 6 gruba
ayrılırlar.
1. Hidrolazlar
Su yardımıyla hidrolitik parçalanma sağlarlar.
C-O veya C-N bağlarını etkiler.


Esterazlar (lipaz, fosfataz):
Ester bağlarını parçalar.



Karbohidrazlar (maltaz, laktaz, amilaz):
Glikozidik
bağlara
(-C-O-C-)
etki
karbonhidratları parçalarlar.



ederek

Proteinazlar (proteaz, peptidaz):
proteinleri parçalarlar.C-N bağlarını etkiler.

2. Oksidoredüktazlar
Hidrojen ve elektron nakleder
solunum ve fermentasyonda önemli etkileri vardır.
3.Transferazlar ve taşıyıcı enzimler
Substrattaki amino, metil, fosfat, karboksil gibi
fonksiyonel grupların taşınımını sağlar.
4. Liyazlar
Hidrolazlara benzer, ancak substratı parçalamak için
su vb. yardımcı maddeye ihtiyaç duymazlar.

5.İzomerazlar
organik bileşikleri izomerlerine dönüştürür, optik
konfigürasyonda değişiklik oluşturur
6. Ligazlar
İki substratın birleştiği reaksiyonları katalize
ederler.

1. Kimyasal maddeler

Ağır metaller (Ag, Hg, Cu, Pb) ve tuzları, deterjanlar, florid,
borat, formaldehit, hidrojen peroksit, asitler ve alkaliler
olumsuz yönde etkiler.

2. Sıcaklık

◦ ısı
yükseldikçe
enzimin
katalize
ettiği
kimyasal
reaksiyonların hızı da artar
◦ optimum sıcaklık derecesinde aktivite yüksektir ve katalize
ettiği reaksiyonun hızı artar
◦ yüksek sıcaklık uygulaması yapıyı bozarak aktiviteyi
yavaşlatır düşük sıcaklıklar aktiviteyi olumsuz etkiler.

3. pH

◦ enzimler belirli pH aralıklarında çalışırlar
◦ Optimum pH’dan uzaklaştıkça aktivite yavaşlar
◦ Çok asit ve çok alkali ortamlar çalışma
bakımından pek uygun değildir.

4. Substrat konsantrasyonu

◦ Ortamda substratın fazla olması ile aktivite arasında ilişki
doğrusal Ancak bu ilişki süreklilik göstermez
◦ Enzim konsantrasyonu sabitse, belli bir sınırdan sonra
substrat yoğunluğunun artmasının bir yararı olmaz.

5. Enzim konsantrasyonu

◦ Ortamda enzimin fazla veya az olması, katalize edilen
reaksiyonun normal yürütülmesinde önemli bir faktördür.

6. Tuz konsantrasyonu

◦ Ortamda fazla miktarda madensel tuzların bulunması
enzim aktivitesini olumsuz etkiler.

7. Diğer faktörler

◦ UV ışınları, proteinleri etkileyen diğer fiziksel ve kimyasal
faktörler enzim aktivitesini etkilemektedir.

1.
2.
3.
4.
5.

Spektrofotometrik yöntem
Warburg resipirometresi
Thunberg tüpü
Radyoizotop yöntemi
Kromatografik yöntem

Mikroorganizma
hücresinde
bütün
metabolik
reaksiyonların bir düzen içerisinde gerçekleşmesi
hücrenin düzenleyici sisteme sahip olduğunu
gösterir.
Mikroorganizmalarda enzim sentezinin düzenlenmesi
ve kontrolü iki mekanizma tarafından sağlanır.
1. İndüksiyon (enzim sentezinin uyarılması)
2. Represyon (enzim sentezinin baskılanması)





İndüksiyonda
ortamda
bulunması
durumunda,
salgılanması sağlanır

özel
enzim

indüktörlerin
sentezi
ve

Örneğin; E.coli laktoz bulunmayan ortamda
gelişirken, laktozu parçalayan ß–galaktozidaz
enzimine iz miktarda sahiptir veya bulundurmaz



Ancak ortama laktoz eklenirse bu enzimin süratle
sentezlendiği görülür



Böyle enzimlere indüklenebilen enzimler (bu
örnekte ß–galaktozidaz), enzimin sentezlenmesine
neden olan maddeye indüktör (bu örnekte laktoz),
bu olaya da enzim indüksiyonu denir.

Represyon, reaksiyon zincirine katılan enzim veya
enzim grubunun sentez hızının nısbi olarak
azalmasıdır. 2 şekilde olmaktadır.
1. Son ürün inhibisyonu (feedback represyon)


Herhangi bir reaksiyonda, metabolizmanın son
ürünleri enzim aktivitesini düşürür veya enzim
sentezlemesini durdurabilir



Örneğin
E.coli basit bir ortamda (arjinin
bulunmayan) geliştiğinde, arjinin biyosentezi
normal olarak gerçekleşir. Eğer ortama dışardan
son ürün olan arjinin ilave edilirse, arjinin
biyosentezi ile ilgili enzimlerin oluşumu durur
(represyon)

Hücreler yıkanır ve arjinin bulunmayan bir ortama
konulunca ilgili enzimler yeniden sentezlenir Buna
rerepresyon denir.
2. Katabolik represyon
 İki substrat aynı anda katabolize edilemez




Glikoz ve sorbit içeren bir ortamda E.coli, önce
gerekli enzimleri üreterek glukozu parçalar. Glikoz
tükenince represyon kalkar ve sorbit enzimleri
sentezlenir
ikinci substratı (sorbiti) ayrıştıracak olan enzim ilk
aşamada inhibe edilerek sentezi önlenir.

Canlılar enerjiyi iki yolla elde eder
◦ İndirek olarak, enerjice zengin moleküllerden
◦ Direkt olarak, fotosentezle gerçekleştirilir.
Fotosentez; bitkilerin, alglerin, planktonların ve bazı
bakterilerin güneş ışığının foton enerjisini kullanarak,
su ve karbondioksitten glikoz, nişasta ve diğer besin
maddelerini üretmeleridir.


Fotosentez işleminde
◦ su, hidrojen ve oksijene ayrılır
◦ hidrojen karbondioksitin karbonuna bağlanarak
karbonhidratlar sentezlenir.

Hidrojen ve oksijen arasında oluşturulan bu potansiyel
fark aerop solunum yapan organotrof (hetetrof)
canlılar için enerji kaynağıdır
Organotroflar hidrojeni karbon bağından ayırır ve
oksijen ile “biyokimyasal patlayıcı gaz reaksiyonuna”
sokarlar ve bu sırada da enerji üretilir (ısı enerjisi de
üretilir)
Ökaryot ve prokaryotlar enerjice zengin organik
kaynaklardan enerji elde etmek için onları okside
ederler. Bu esnada ATP (Adenozin trifosfat) olarak
enerji açığa çıkar. ATP canlı hücrelerin enerji pilidir.

ATP canlı hücreye dışardan girmez, karbonhidrat ve
yağların oksidasyonu sırasında sentezlenir.Sentez
sırasında fosfat atomları ADP’ ye eklenir. Bu işleme
fosforilasyon denir.
ATP, 3 adet fosfat bağı içerir. Son 2 fosfat arasındaki
bağa enerjice zengin bağ adı verilir.
Sentez olayları sırasında, gerekli olan enerji bağların
hidrolizasyonu ile açığa çıkar.
Hücrelerde bunların dışında;
 Sitozin trifosfat (CTP),
 Guanozin trifosfat,
 Uridin trifosfat gibi enerji içeren bileşikler bulunur.



Substrat moleküllerinden çıkarılan hidrojen ve
elektron, diğer hidrojen alıcılarına elektron transport
sistemleri ile aktarılır



Elektron transport sisteminin taşıyıcıları bakterilerin
plazma membranı üzerinde yer alır



En iyi elektron taşıyan koenzimler arasında
◦ NAD (nikotinamid adenin dinüklotit )
◦ NADP (nikotinamid adenin dinüklotit fosfat)
◦ riboflavinfosfat,
◦ FAD (flavin adenin dinüklotit)
◦ çeşitli porfirinler

Mikroorganizmalarda,
enerji
oluşturan
oksidatif
nitelikte
reaksiyonlara
Biyolojik
oksidasyon
(biyooksidasyon) adı verilir.
◦ Oksidasyon bir substratın oksijenle (O2) birleşmesi
veya
◦ substrattan hidrojen (H+) veya elektronun (e-)
çıkması ise dehidrogenasyon olayıdır


Hidrojen sağlayan
karbonhidratlar

substrat

H-Donatör

(verici)=



H-akseptör (alıcı) = moleküler oksijen, belirli organik
ve inorganik maddeler

Biyooksidasyon 3 yolla olur:
1.Solunum (H-Akseptor: O2) (aerobik oksidasyon)
2.Fermentasyon (H-Akseptor: organik maddeler)
(anaerobik oksidasyon)
3.Anaerop solunum (H-Akseptor: nitrat, sülfat gibi
inorganik maddeler)

Organik ve inorganik substratların moleküler oksijenle
(O2) birleşmesidir.
Reaksiyon oksidaz enzimleri aracılığı ile yürütülür.
 Tam
bir oksidasyonda fazla enerji açığa çıkar.
(Saccharomyces cerevisiae/glikozu )
C6H12O6 + O2
6 CO2 + 6 H2O + 688 Kcal
Bazı
oksidasyon
olaylarında
tam
oksidasyon
oluşmayabilir, reaksiyon sonucu oluşan ara ürünlerin
arasında enerjinin bir kısmı bağlı kalır.
Şaraptan sirke asidinin oluşması gibi
 C2H5OH + O2
CH3COOH+ H2O + 118 Kcal




NaNO2 + ½O2
oksidasyonkullanılmıştır)

oksijen

NaNO3 + enerji (inorganik
hidrojen
alıcısı
olarak



Fakültatif ve anaerop mikroorganizmalar tarafından
oluşur.



hidrojen alıcısı olarak N, CO, CO2, KNO3, C, SO4
gibi inorganik maddeler ve organik maddeler



Anaerobik koşullarda organik substratların hidrojen
alıcısı olarak kullanılmasına fermentasyon veya
glikolizis adı verilir.

C6H12O6

2 CO2 + 2 C2H5OH + 56 Kcal

a. Nitrat solunumu:
Nitrat bir çok mantar ve bakteriler tarafından azot
kaynağı olarak kullanılır.
Bazı aerob bakteriler anaerob şartlarda nitratı HAkseptör olarak kullanıp enerji elde ederler ve bu
işlem “Nitrat Solunumu” olarak adlandırılır.
Nitrat solunumunda, nitrat nitrite oradan da amonyak
veya N2’a indirgenir.

b. Sülfat Solunumu (Desülfirikasyon):
Bitkiler ve mikroorganizmaların çoğu sülfatı kükürt
kaynağı olarak kullanır.
Kükürtlü amino asitlerin sentezi için gerekli kükürt
sülfat redüksiyonu ile sağlanır.
Sülfat solunumunun yan ürünü H2S’dür
Burada H-verici maddeler organik asitler, moleküler
hidrojen ve alkollerdir. H-alıcı ise sülfattır.

A. Karbonhidratların ayrışması

Karbonhidratların
ayrışması
polisakkarit
monosakkarit olmalarına göre değişir.

ve

1. Polisakkaritlerin ayrışması
Polisakkaritler
glikozit
bağı
ile
bağlanmış
monosakkaritlerden oluşmuştur. Monomerler
arasındaki
bu
bağın
parçalanması
ile
monosakkaritler ayrışır. 2 şeklide ayrışır.

a. Hidrolizasyon
Glikozid bağı karbonhidraz enzimleri
aracılığıyla koparılır.
amilaz
Nişasta + H2O
maltoz
maltaz
Maltoz + H2O
glikoz + glikoz

ve

su

b. Fosforilasyon
Mikroorganizmalarda bulunan polisakkarit fosforilaz
enzimleri polisakkaritlerin ayrışmasına yardımcı
olur
Maltoz + H3PO4

Maltoz fosforilaz

ß –D–glikoz-1-fosfat
+ glikoz

2. Monosakkaritlerin ayrışması
Glikoz, bakteri hücresine girdikten sonra,

ya glikoz olarak özel depolarda muhafaza edilir

ya da son ürünlerine kadar parçalanmalar devam
eder
Bu işlemler tek bir basamakta gerçekleşmez. Her
basamak birbirinden bağımsız olup ayrı enzimler
tarafından katalize edilir.
Glikozun parçalanmasında üç katabolik yol
1. EMP (Embden-Meyerhof-Parnas) yolu.
2. Hegzos-mono-fosfat (HMP) yolu.
3. KDPG yolu.

Glikoz prüvat üzerinden laktata kadar parçalanır. Bu
yola glikolitik yol veya glikolisis de denir. EMP
kimyasal adı Fruktoz di fosfat (FDP) veya Fruktoz
bi fosfat(FBP)’dir.

Aerobik koşullarda gerçekleşen ikinci önemli yoldur.
Bu yol siklus oluşturduğundan oksidatif fosfat
siklusu (PP-siklusu) olarak da anılmaktadır.

Aerobik
koşullarda
gerçekleşmektedir.
Katabolizmada ara ürün olarak 2-keto, 2 dezoksi,
6-fosfo-glukonat oluştuğundan kimyasal olarak
KDPG yolu adlandırılmaktadır.
Glikozun parçalanması sırasında temel ya da ara ürün
olarak pirüvik asit oluşur. Pirüvik ait enzimler
aracılığıyla
tekrar
ayrışır
ve
ortamdaki
mikroorganizmaların aerop veya anaerop oluşlarına
göre parçalanma 2 çeşittir

a. Aerobik parçalanma
Pirüvik asit, O2’li ortamda CO2 ve H2O
parçalanır.Bu oksidasyon olayları Kreps çemberi
veya trikarboksilik asit, sitrik asit çemberidir. Bu
süreçte oluşan reaksiyonlar;
Etanol oksidasyonu
Sitrik asit üretimi
Glukonik asit üretimi
Diğer organik asitlerin üretimi

b. Anerobik parçalanma
Enerjice zengin organik maddelerin
O2’siz
ortamda koşullarda enerji yönünden fakir organik
maddeler parçalanmasına fermentasyon denir.
Metabolizma ürünlerine göre;
Alkolik fermentasyon:
Süt asidi fermentasyonu:
Propiyonik asit fermentasyonu :
Karınca asidi (formik asit) fermentasyonu
Butirik asit fermentasyonu
Metan fermentasyonu

Polisakkaritlerin sentezi; dışarıdan hücreye giren
veya hücre içinde bulunan monosakkaritler
arasında glikozit bağının kurulmasıyla gerçekleşir.
Sentez 2 şekilde gerçekleşir;
1. Monosakkarit üniteleri arasında fosforilaz
enzimleri tarafından reaksiyonla polisakkaritler
oluşur.
2. Transglikolizasyon reaksiyonunda; glikozit bağları
bir üniteden diğerine aktarılarak yeni bağlar
oluşturulur.

A. Lipidlerin ayrışması

Mikroorganizmalardaki
hidrolitik
enzimlerden
lipazlar, trigliseridleri yağ asitleri ve gliserine
parçalar. Yağ asitleri bazı mikroorganizmalar
tarafından daha ileri ayrışarak ketonlar oluşur.

B. Lipidlerin sentezi

Uzun zincirli yağ asitleirnin sentezini Asil-CoA sintaz
multi enzim kompleksi gerçekleştirir.
Sentezin
giriş
maddesi,
pirüvattan
pirüvat
dehidrogenaz
tarafından
oluşturulan
asetil
coA’dır.
Daha
sonra
bir
seri
enzimatik
reaksiyonlarla yağ asitleri oluşur.

A. Proteinlerin ayrışması

Yüksek moleküll ağırlıklı proteinler önce ekstraselüler
enzimlerle
(proteinaz,
peptidaz)
peptit
ve
aminoasitlere parçalanır.
Proteinaz

Proteinler + H2O

polipeptid + H2O

Peptidaz

amino asitler

Amino asitler hücre duvarı ve sitoplazmik zardan
geçebildikelri için;

ya aminoasit deposunda toplanır ve hücre yapıtaşı
olarak kullanılır.

ya da ileri derecede parçalanır.

Mikroorganizmalar amino asitleri 3 şeklide hidrolize eder.
1. Deaminasyon/Dezaminasyon (amino grubunun
ayrılması)
Amino grubu (NH2) oksidatif ve redüktif dezaminasyon ile
amino asitten ayrılarak keto asit, organik asit ve ve
amonyak oluşur.
Amino asit + O2

oksidaz

Amino asit + 2 H

keto asidi + amonyak (oksidatif
dezaminasyon)

redüktaz

organik asit + amonyak (redüktif
dezaminasyon)

2. Transaminasyon
Dezaminasyonla oluşan amonyak ortamda birikir veya
keto asidine nakledilir
3. Dekarboksilasyon
Amino asitler karboksil grubunun (COOH) çıkarılması
sonucu ayrışırlar.
 karboksilaz enzimi katalize eder
 CO2 ve bazı biyojen aminler (histamin, kadaverin,
putresin) oluşur

B. Proteinlerin sentezi








Mikroorganizmaların çoğu protein sentezi için
gerekli olan 20 amino asidi sentezleyebilir.
Amino asitlerin karbon iskeleti metabolizma ara
ürünlerinden amino grupları, aminasyon ve
transaminasyon ile temin edilir
Amonyaktan
inorganik
azot
organik
azot
dönüştürülür.
Amino asit parçalanmasının bazı reaksiyonları
tersine dönerek amino asitler oluşturulabilir

Antibiyotikler

Düşük konsantrasyonda mikroorganizma gelişimini
durduran biyolojik maddelerdir.
◦ Penisilin: Penicillium notatum
◦ Streptomisin, teramisin: Streptomyces türlerinden
üretilir.

Mikotoksinler

Aflatoksin ve bazı Aspergillus türleri (Aspergillus
flavus)
tarafından yer fıstığı, hububat, yağlı tohumlar ve
yemlerde üretilir.

Patulin: Penicillium patulum tarafından
 meyve, sebze ve yemlerde üretilir.
◦ Zehirli şapkalı mantarların toksinleri de
mikotoksindir.

Diğer Metabolitler:

C vitamini, provitamin A, B1, B2 ve B12 gibi B grubu
vitaminler bakteriler, mayalar ve küf mantarları
tarafından üretilir.
göğüs
hastalıkları
ve
migren
◦ Alkoloidler
tedavisinde kullanılmaktadır.

Mikroorganizmalar doğada veya canlıların
vücudunda tek başlarına yaşamazlar. Diğer
canlılarla veya yüksek yapılı hayvan ve
bitkilerle ortak halde yaşamlarını sürdürürler.
Farklı türdeki organizmaların birbirlerinden
faydalanarak sıkı bir ilişki içerisinde beraber
yaşamalarına “simbiyosis” denir.









Mutalizm
Komensalizm
Sinerjizm
Antagonizm
Parazitizm
Oportunizm
Kompetisyon

Bu tür simbiyotik yaşantıda mikroorganizmalar
birbirlerinden karşıklıklı yarar sağlar ve birbirlerinin
metabolitlerine ihtiyaç duyarlar.
Örneğin;
 Fenil alanin içermeyen bir ortamda Lactobacillus
plantarum ve Streptococcus faecalis tek başına
gelişemez. Birlikte bulundukları ortamda S. faecalis
fenil
alanin,
L.
plantarum
glutamik
asit
sentezleyerek her iki bakteride kolayca ürer ve
karşılıklı yarar sağlarlar.

Bu tür yaşantıda mikroorganizmanın biri faydalanır,
diğeri ise ne yarar ne de zarar görür.
Örneğin;
Ağız ve bağırsak florası, deri ve solunum yollarındaki
bakteriler tipik kommensallerdir.

İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirini
destekleyerek daha iyi gelişmelerine denir. Bu
mikroorganizmalar tek başlarına da gelişip
üreyebilirler ancak bir arada daha fazla gelişme ve
çoğalma gösterirler.
Örneğin;
Yoğurt bakterileri sinerjim göstererek birbirlerinin
gelişimlerini teşvik ederler.

Bu yaşam şeklinde mikroorganizmalardan biri diğeri
üzerinde öldürücü yada gelişmesini engelleyici etki
gösterir.
Bu etki; mikroorganizmalardan birinin ortama
salgıladığı antibiyotik, bakteriyosin, toksik veya
antifungal maddeler ile diğerinin üremesini
durdurmak şeklinde olduğu gibi, pH değeri,
ozmotik basınç ve yüzey gerilimi gibi ortam
koşullarını diğerinin gelişimine engel olacak şekilde
değiştirmesiyle de mümkün olmaktadır.

Bir mikroorganizmanın canlı bir konakçıda yaşayarak
ona zarar vermesine parazitizm denir.
Parazitlerin konakçıya hiçbir faydası olmadığı gibi
doğrudan yada dolaylı yolla zararlı etki yaparlar.
İnsan ve hayvanlarda hastalık yapan etkenler (bakteri,
virus, mantar, bakteriyofajlar) parazit etkenlerdir.

İnsan ve hayvanların çeşitli sistemlerinde yaşayan ve
normal koşullarda hastalık oluşturmayan etkenler,
konakçının sağlığının bozulması veya çevre
koşullarının
değişmesi
sonucu
hastalık
oluşturabilir.
Örneğin;
Bazı mantarlar antibiyotik tedavisinden sonra hastalık
oluşturabilir.

Aynı gıda yada substrat için iki mikroorganizmanın
karşılıklı rekabete girmesi ve birinin yerini diğerinin
alması tarzında ortaya çıkan yaşam tarzıdır.
Bağırsaklarda
aynı
gıdayı
paylaşan
mikroorganimaların yaşamı buna örnek olabilir.



Mikroorganizmalar gelişme dönemlerinde ya da
canlılıklarını sürdürebilmeleri için sürekli enerjiye
ihtiyaç duyar



enerjinin kaynağı ortamdan alınan maddelerdir.



Hücre, aldığı maddeleri dengeli ve düzenli bir
şekilde ve ardarda
meydana gelen zincirleme
enzim reaksiyonları ile belirli bir dönüşüm veya
parçalanma yoluyla değişikliğe uğratır. Bu olayların
gerçekleşmesi metabolizma yoluyla sağlanır.

Metabolizma olayları iki kısımdan oluşur.

1. Katabolizma (disimilasyon)
Besin maddelerinin (glikoz, yağ asitleri, aromatik
bileşikler gibi) önce küçük kimyasal bileşiklere
parçalanmasıdır.
Sonra bu küçük moleküller amfibolizma (ara
metabolizma) reaksiyonları ile organik asitler ve
fosfat esterlerine dönüşür.

2) Anabolizma (asimilasyon)
Küçük moleküllerden; nükleik asitler, proteinler,
depo maddeleri, hücre duvarı elemanları ve diğer
makromoleküllerin oluşmasıdır.
Hücre bileşenlerinin ve çeşitli polimerlerinin
biyosentezi anabolizma olarak adlandırılmaktadır.

Ekzergonik reaksiyonlar; Katabolizma sırasında gıda
maddelerinin parçalanması nedeniyle açığa çıkan
önemli miktardaki enerjidir. Bu enerji, yüksek enerji
bağları halinde ADP ve ATP tarafından alınarak kendi
fosfat bağları arasında depolanır.
Endergonik reaksiyonlar; Sentez olayları sırasında
gerekli olan enerji bu bağlardan alınarak kullanılır.



Canlı
hücreler
tarafından
üretilen,
yapısında, kompleks organik bileşiklerdir.

protein



Bütün metabolizma olayları enzimler tarafından
gerçekleştirilir.



hücredeki biyokimyasal reaksiyonları hızlandırır
(108–1010 kat) ancak kendisi değişmeden çıkan
biyokatalizördür.



Endoenzimler, intrasellüler enzimler;
hücre içinde sentezlenen ve metabolizma olayları
için hücrede alıkonulan enzimlerdir.



Ekzoenzimler, ekstrasellüler enzimler;
dış ortama salgılanarak polisakkarit, protein, lipid
gibi büyük moleküllü maddelerin parçalanmasında
görev yapan enzimlerdir.



İzoenzimler (izozimler);
aynı organizma tarafından sentezlenen ve kalitatif
olarak
aynı
enzimatik
aktiviteyi
gösteren
enzimlerdir. Ancak aminoasit farklılıktan dolayı
kantitatif aktivitesi, protein yapısı, molekül ağırlığı
farklı olabilmektedir.

Apoenzim + Koenzim


Holoenzim

Apoenzim

protein yapısında, kolloidal, yüksek molekül ağırlıklı
ısıya dayanıksız, taşıyıcı görevi yapan inaktif kısımdır.



Koenzim (Prostetik grup)

protein yapısında olmayan, düşük moleküllü
ısıya dayanıklı, inaktif organik kısımdır.



Holoenzim (konjuge enzim)

iki inaktif (apoenzim-koenzim) kısmın birleşmesiyle oluşan
aktif enzim





Preenzim/zimogen
Sentezlendiklerinde genellikle inaktif durumda olan
enzimler
Kofaktör/aktivatör
Preenzimin aktivasyonunu sağlayan organik (vitamin)
veya inorganik (mineral) kökenli bileşik
◦ Örneğin organik fosfatları parçalayan
magnezyum tarafından aktive edilir.

fosfataz

enzimi

Bazı iz elementlerde (demir, bakır, çinko, kobalt,
mangan, molibden vb.) kofaktör olarak görev yapar.
Kofaktörler hücre içerisinde metil gruplarının,
elektron
ve
protonların
taşınması
işlevini
gerçekleştirir



enzimler başlangıçta reaksiyona giren maddelerle
(substrat) geçici kimyasal bileşik oluşturur
reaksiyon bitince yenilerini katalize etmek için eski
formlarına döner.



enzim reaksiyonları genellikle geri dönüşlüdür
(reversible) ve ortamda yeterince ürün biriktiğinde
veya substrat tam olarak parçalandığında reaksiyon
yavaşlar ve durur.



Enzimlerin etkisi spesifiktir. Her enzim ancak belirli
bir substratı etkiler.



Substratlar, enzimlerde bulunan ve bu amaca
uygun şekilde değiştirilmiş, özel konfigürasyona
sahip bölgelerle (aktif bölgeler) bağlantı kurarlar



Bu bağlantı tam olarak kilit – anahtar ilişkisi gibidir.
Aktif bölgeler, kendi kimyasal yapılarına uymayan
substratları
itecek
ve
onlarla
geçici
bileşik
oluşturmayacak şekilde düzenlenmiştir



Substratın bağlanması, iyon bağları, hidrojen bağları
ve
Van
der
Waals
çekim
kuvvetleri
ile
gerçekleşmektedir

Enzimler önceleri bir sistematik gözetilmeden
isimlendirilmiştir. Daha sonra enzimlerin etkilediği
substratlar ve katalize ettiği reaksiyonlar esas
alınarak isimlendirilmiştir.
Substrata Göre İsimlendirme Reaksiyona Göre İsimlendirme
Substrat

Enzim Adı

Reaksiyon

Enzim Adı

Protein

Proteinaz

Oksidasyon

Oksidaz

Karbonhidrat

Karbonhidraz

Redüksiyon

Redüktaz

Lipid

Lipaz

Dekarboksilasyon

Dekarboksilaz

Üre

Üreaz

Hidrolizasyon

Hidrolaz

Enzimler katalize ettikleri reaksiyonlara göre 6 gruba
ayrılırlar.
1. Hidrolazlar
Su yardımıyla hidrolitik parçalanma sağlarlar.
C-O veya C-N bağlarını etkiler.


Esterazlar (lipaz, fosfataz):
Ester bağlarını parçalar.



Karbohidrazlar (maltaz, laktaz, amilaz):
Glikozidik
bağlara
(-C-O-C-)
etki
karbonhidratları parçalarlar.



ederek

Proteinazlar (proteaz, peptidaz):
proteinleri parçalarlar.C-N bağlarını etkiler.

2. Oksidoredüktazlar
Hidrojen ve elektron nakleder
solunum ve fermentasyonda önemli etkileri vardır.
3.Transferazlar ve taşıyıcı enzimler
Substrattaki amino, metil, fosfat, karboksil gibi
fonksiyonel grupların taşınımını sağlar.
4. Liyazlar
Hidrolazlara benzer, ancak substratı parçalamak için
su vb. yardımcı maddeye ihtiyaç duymazlar.

5.İzomerazlar
organik bileşikleri izomerlerine dönüştürür, optik
konfigürasyonda değişiklik oluşturur
6. Ligazlar
İki substratın birleştiği reaksiyonları katalize
ederler.

1. Kimyasal maddeler

Ağır metaller (Ag, Hg, Cu, Pb) ve tuzları, deterjanlar, florid,
borat, formaldehit, hidrojen peroksit, asitler ve alkaliler
olumsuz yönde etkiler.

2. Sıcaklık

◦ ısı
yükseldikçe
enzimin
katalize
ettiği
kimyasal
reaksiyonların hızı da artar
◦ optimum sıcaklık derecesinde aktivite yüksektir ve katalize
ettiği reaksiyonun hızı artar
◦ yüksek sıcaklık uygulaması yapıyı bozarak aktiviteyi
yavaşlatır düşük sıcaklıklar aktiviteyi olumsuz etkiler.

3. pH

◦ enzimler belirli pH aralıklarında çalışırlar
◦ Optimum pH’dan uzaklaştıkça aktivite yavaşlar
◦ Çok asit ve çok alkali ortamlar çalışma
bakımından pek uygun değildir.

4. Substrat konsantrasyonu

◦ Ortamda substratın fazla olması ile aktivite arasında ilişki
doğrusal Ancak bu ilişki süreklilik göstermez
◦ Enzim konsantrasyonu sabitse, belli bir sınırdan sonra
substrat yoğunluğunun artmasının bir yararı olmaz.

5. Enzim konsantrasyonu

◦ Ortamda enzimin fazla veya az olması, katalize edilen
reaksiyonun normal yürütülmesinde önemli bir faktördür.

6. Tuz konsantrasyonu

◦ Ortamda fazla miktarda madensel tuzların bulunması
enzim aktivitesini olumsuz etkiler.

7. Diğer faktörler

◦ UV ışınları, proteinleri etkileyen diğer fiziksel ve kimyasal
faktörler enzim aktivitesini etkilemektedir.

1.
2.
3.
4.
5.

Spektrofotometrik yöntem
Warburg resipirometresi
Thunberg tüpü
Radyoizotop yöntemi
Kromatografik yöntem

Mikroorganizma
hücresinde
bütün
metabolik
reaksiyonların bir düzen içerisinde gerçekleşmesi
hücrenin düzenleyici sisteme sahip olduğunu
gösterir.
Mikroorganizmalarda enzim sentezinin düzenlenmesi
ve kontrolü iki mekanizma tarafından sağlanır.
1. İndüksiyon (enzim sentezinin uyarılması)
2. Represyon (enzim sentezinin baskılanması)





İndüksiyonda
ortamda
bulunması
durumunda,
salgılanması sağlanır

özel
enzim

indüktörlerin
sentezi
ve

Örneğin; E.coli laktoz bulunmayan ortamda
gelişirken, laktozu parçalayan ß–galaktozidaz
enzimine iz miktarda sahiptir veya bulundurmaz



Ancak ortama laktoz eklenirse bu enzimin süratle
sentezlendiği görülür



Böyle enzimlere indüklenebilen enzimler (bu
örnekte ß–galaktozidaz), enzimin sentezlenmesine
neden olan maddeye indüktör (bu örnekte laktoz),
bu olaya da enzim indüksiyonu denir.

Represyon, reaksiyon zincirine katılan enzim veya
enzim grubunun sentez hızının nısbi olarak
azalmasıdır. 2 şekilde olmaktadır.
1. Son ürün inhibisyonu (feedback represyon)


Herhangi bir reaksiyonda, metabolizmanın son
ürünleri enzim aktivitesini düşürür veya enzim
sentezlemesini durdurabilir



Örneğin
E.coli basit bir ortamda (arjinin
bulunmayan) geliştiğinde, arjinin biyosentezi
normal olarak gerçekleşir. Eğer ortama dışardan
son ürün olan arjinin ilave edilirse, arjinin
biyosentezi ile ilgili enzimlerin oluşumu durur
(represyon)

Hücreler yıkanır ve arjinin bulunmayan bir ortama
konulunca ilgili enzimler yeniden sentezlenir Buna
rerepresyon denir.
2. Katabolik represyon
 İki substrat aynı anda katabolize edilemez




Glikoz ve sorbit içeren bir ortamda E.coli, önce
gerekli enzimleri üreterek glukozu parçalar. Glikoz
tükenince represyon kalkar ve sorbit enzimleri
sentezlenir
ikinci substratı (sorbiti) ayrıştıracak olan enzim ilk
aşamada inhibe edilerek sentezi önlenir.

Canlılar enerjiyi iki yolla elde eder
◦ İndirek olarak, enerjice zengin moleküllerden
◦ Direkt olarak, fotosentezle gerçekleştirilir.
Fotosentez; bitkilerin, alglerin, planktonların ve bazı
bakterilerin güneş ışığının foton enerjisini kullanarak,
su ve karbondioksitten glikoz, nişasta ve diğer besin
maddelerini üretmeleridir.


Fotosentez işleminde
◦ su, hidrojen ve oksijene ayrılır
◦ hidrojen karbondioksitin karbonuna bağlanarak
karbonhidratlar sentezlenir.

Hidrojen ve oksijen arasında oluşturulan bu potansiyel
fark aerop solunum yapan organotrof (hetetrof)
canlılar için enerji kaynağıdır
Organotroflar hidrojeni karbon bağından ayırır ve
oksijen ile “biyokimyasal patlayıcı gaz reaksiyonuna”
sokarlar ve bu sırada da enerji üretilir (ısı enerjisi de
üretilir)
Ökaryot ve prokaryotlar enerjice zengin organik
kaynaklardan enerji elde etmek için onları okside
ederler. Bu esnada ATP (Adenozin trifosfat) olarak
enerji açığa çıkar. ATP canlı hücrelerin enerji pilidir.

ATP canlı hücreye dışardan girmez, karbonhidrat ve
yağların oksidasyonu sırasında sentezlenir.Sentez
sırasında fosfat atomları ADP’ ye eklenir. Bu işleme
fosforilasyon denir.
ATP, 3 adet fosfat bağı içerir. Son 2 fosfat arasındaki
bağa enerjice zengin bağ adı verilir.
Sentez olayları sırasında, gerekli olan enerji bağların
hidrolizasyonu ile açığa çıkar.
Hücrelerde bunların dışında;
 Sitozin trifosfat (CTP),
 Guanozin trifosfat,
 Uridin trifosfat gibi enerji içeren bileşikler bulunur.



Substrat moleküllerinden çıkarılan hidrojen ve
elektron, diğer hidrojen alıcılarına elektron transport
sistemleri ile aktarılır



Elektron transport sisteminin taşıyıcıları bakterilerin
plazma membranı üzerinde yer alır



En iyi elektron taşıyan koenzimler arasında
◦ NAD (nikotinamid adenin dinüklotit )
◦ NADP (nikotinamid adenin dinüklotit fosfat)
◦ riboflavinfosfat,
◦ FAD (flavin adenin dinüklotit)
◦ çeşitli porfirinler

Mikroorganizmalarda,
enerji
oluşturan
oksidatif
nitelikte
reaksiyonlara
Biyolojik
oksidasyon
(biyooksidasyon) adı verilir.
◦ Oksidasyon bir substratın oksijenle (O2) birleşmesi
veya
◦ substrattan hidrojen (H+) veya elektronun (e-)
çıkması ise dehidrogenasyon olayıdır


Hidrojen sağlayan
karbonhidratlar

substrat

H-Donatör

(verici)=



H-akseptör (alıcı) = moleküler oksijen, belirli organik
ve inorganik maddeler

Biyooksidasyon 3 yolla olur:
1.Solunum (H-Akseptor: O2) (aerobik oksidasyon)
2.Fermentasyon (H-Akseptor: organik maddeler)
(anaerobik oksidasyon)
3.Anaerop solunum (H-Akseptor: nitrat, sülfat gibi
inorganik maddeler)

Organik ve inorganik substratların moleküler oksijenle
(O2) birleşmesidir.
Reaksiyon oksidaz enzimleri aracılığı ile yürütülür.
 Tam
bir oksidasyonda fazla enerji açığa çıkar.
(Saccharomyces cerevisiae/glikozu )
C6H12O6 + O2
6 CO2 + 6 H2O + 688 Kcal
Bazı
oksidasyon
olaylarında
tam
oksidasyon
oluşmayabilir, reaksiyon sonucu oluşan ara ürünlerin
arasında enerjinin bir kısmı bağlı kalır.
Şaraptan sirke asidinin oluşması gibi
 C2H5OH + O2
CH3COOH+ H2O + 118 Kcal




NaNO2 + ½O2
oksidasyonkullanılmıştır)

oksijen

NaNO3 + enerji (inorganik
hidrojen
alıcısı
olarak



Fakültatif ve anaerop mikroorganizmalar tarafından
oluşur.



hidrojen alıcısı olarak N, CO, CO2, KNO3, C, SO4
gibi inorganik maddeler ve organik maddeler



Anaerobik koşullarda organik substratların hidrojen
alıcısı olarak kullanılmasına fermentasyon veya
glikolizis adı verilir.

C6H12O6

2 CO2 + 2 C2H5OH + 56 Kcal

a. Nitrat solunumu:
Nitrat bir çok mantar ve bakteriler tarafından azot
kaynağı olarak kullanılır.
Bazı aerob bakteriler anaerob şartlarda nitratı HAkseptör olarak kullanıp enerji elde ederler ve bu
işlem “Nitrat Solunumu” olarak adlandırılır.
Nitrat solunumunda, nitrat nitrite oradan da amonyak
veya N2’a indirgenir.

b. Sülfat Solunumu (Desülfirikasyon):
Bitkiler ve mikroorganizmaların çoğu sülfatı kükürt
kaynağı olarak kullanır.
Kükürtlü amino asitlerin sentezi için gerekli kükürt
sülfat redüksiyonu ile sağlanır.
Sülfat solunumunun yan ürünü H2S’dür
Burada H-verici maddeler organik asitler, moleküler
hidrojen ve alkollerdir. H-alıcı ise sülfattır.

A. Karbonhidratların ayrışması

Karbonhidratların
ayrışması
polisakkarit
monosakkarit olmalarına göre değişir.

ve

1. Polisakkaritlerin ayrışması
Polisakkaritler
glikozit
bağı
ile
bağlanmış
monosakkaritlerden oluşmuştur. Monomerler
arasındaki
bu
bağın
parçalanması
ile
monosakkaritler ayrışır. 2 şeklide ayrışır.

a. Hidrolizasyon
Glikozid bağı karbonhidraz enzimleri
aracılığıyla koparılır.
amilaz
Nişasta + H2O
maltoz
maltaz
Maltoz + H2O
glikoz + glikoz

ve

su

b. Fosforilasyon
Mikroorganizmalarda bulunan polisakkarit fosforilaz
enzimleri polisakkaritlerin ayrışmasına yardımcı
olur
Maltoz + H3PO4

Maltoz fosforilaz

ß –D–glikoz-1-fosfat
+ glikoz

2. Monosakkaritlerin ayrışması
Glikoz, bakteri hücresine girdikten sonra,

ya glikoz olarak özel depolarda muhafaza edilir

ya da son ürünlerine kadar parçalanmalar devam
eder
Bu işlemler tek bir basamakta gerçekleşmez. Her
basamak birbirinden bağımsız olup ayrı enzimler
tarafından katalize edilir.
Glikozun parçalanmasında üç katabolik yol
1. EMP (Embden-Meyerhof-Parnas) yolu.
2. Hegzos-mono-fosfat (HMP) yolu.
3. KDPG yolu.

Glikoz prüvat üzerinden laktata kadar parçalanır. Bu
yola glikolitik yol veya glikolisis de denir. EMP
kimyasal adı Fruktoz di fosfat (FDP) veya Fruktoz
bi fosfat(FBP)’dir.

Aerobik koşullarda gerçekleşen ikinci önemli yoldur.
Bu yol siklus oluşturduğundan oksidatif fosfat
siklusu (PP-siklusu) olarak da anılmaktadır.

Aerobik
koşullarda
gerçekleşmektedir.
Katabolizmada ara ürün olarak 2-keto, 2 dezoksi,
6-fosfo-glukonat oluştuğundan kimyasal olarak
KDPG yolu adlandırılmaktadır.
Glikozun parçalanması sırasında temel ya da ara ürün
olarak pirüvik asit oluşur. Pirüvik ait enzimler
aracılığıyla
tekrar
ayrışır
ve
ortamdaki
mikroorganizmaların aerop veya anaerop oluşlarına
göre parçalanma 2 çeşittir

a. Aerobik parçalanma
Pirüvik asit, O2’li ortamda CO2 ve H2O
parçalanır.Bu oksidasyon olayları Kreps çemberi
veya trikarboksilik asit, sitrik asit çemberidir. Bu
süreçte oluşan reaksiyonlar;
Etanol oksidasyonu
Sitrik asit üretimi
Glukonik asit üretimi
Diğer organik asitlerin üretimi

b. Anerobik parçalanma
Enerjice zengin organik maddelerin
O2’siz
ortamda koşullarda enerji yönünden fakir organik
maddeler parçalanmasına fermentasyon denir.
Metabolizma ürünlerine göre;
Alkolik fermentasyon:
Süt asidi fermentasyonu:
Propiyonik asit fermentasyonu :
Karınca asidi (formik asit) fermentasyonu
Butirik asit fermentasyonu
Metan fermentasyonu

Polisakkaritlerin sentezi; dışarıdan hücreye giren
veya hücre içinde bulunan monosakkaritler
arasında glikozit bağının kurulmasıyla gerçekleşir.
Sentez 2 şekilde gerçekleşir;
1. Monosakkarit üniteleri arasında fosforilaz
enzimleri tarafından reaksiyonla polisakkaritler
oluşur.
2. Transglikolizasyon reaksiyonunda; glikozit bağları
bir üniteden diğerine aktarılarak yeni bağlar
oluşturulur.

A. Lipidlerin ayrışması

Mikroorganizmalardaki
hidrolitik
enzimlerden
lipazlar, trigliseridleri yağ asitleri ve gliserine
parçalar. Yağ asitleri bazı mikroorganizmalar
tarafından daha ileri ayrışarak ketonlar oluşur.

B. Lipidlerin sentezi

Uzun zincirli yağ asitleirnin sentezini Asil-CoA sintaz
multi enzim kompleksi gerçekleştirir.
Sentezin
giriş
maddesi,
pirüvattan
pirüvat
dehidrogenaz
tarafından
oluşturulan
asetil
coA’dır.
Daha
sonra
bir
seri
enzimatik
reaksiyonlarla yağ asitleri oluşur.

A. Proteinlerin ayrışması

Yüksek moleküll ağırlıklı proteinler önce ekstraselüler
enzimlerle
(proteinaz,
peptidaz)
peptit
ve
aminoasitlere parçalanır.
Proteinaz

Proteinler + H2O

polipeptid + H2O

Peptidaz

amino asitler

Amino asitler hücre duvarı ve sitoplazmik zardan
geçebildikelri için;

ya aminoasit deposunda toplanır ve hücre yapıtaşı
olarak kullanılır.

ya da ileri derecede parçalanır.

Mikroorganizmalar amino asitleri 3 şeklide hidrolize eder.
1. Deaminasyon/Dezaminasyon (amino grubunun
ayrılması)
Amino grubu (NH2) oksidatif ve redüktif dezaminasyon ile
amino asitten ayrılarak keto asit, organik asit ve ve
amonyak oluşur.
Amino asit + O2

oksidaz

Amino asit + 2 H

keto asidi + amonyak (oksidatif
dezaminasyon)

redüktaz

organik asit + amonyak (redüktif
dezaminasyon)

2. Transaminasyon
Dezaminasyonla oluşan amonyak ortamda birikir veya
keto asidine nakledilir
3. Dekarboksilasyon
Amino asitler karboksil grubunun (COOH) çıkarılması
sonucu ayrışırlar.
 karboksilaz enzimi katalize eder
 CO2 ve bazı biyojen aminler (histamin, kadaverin,
putresin) oluşur

B. Proteinlerin sentezi








Mikroorganizmaların çoğu protein sentezi için
gerekli olan 20 amino asidi sentezleyebilir.
Amino asitlerin karbon iskeleti metabolizma ara
ürünlerinden amino grupları, aminasyon ve
transaminasyon ile temin edilir
Amonyaktan
inorganik
azot
organik
azot
dönüştürülür.
Amino asit parçalanmasının bazı reaksiyonları
tersine dönerek amino asitler oluşturulabilir

Antibiyotikler

Düşük konsantrasyonda mikroorganizma gelişimini
durduran biyolojik maddelerdir.
◦ Penisilin: Penicillium notatum
◦ Streptomisin, teramisin: Streptomyces türlerinden
üretilir.

Mikotoksinler

Aflatoksin ve bazı Aspergillus türleri (Aspergillus
flavus)
tarafından yer fıstığı, hububat, yağlı tohumlar ve
yemlerde üretilir.

Patulin: Penicillium patulum tarafından
 meyve, sebze ve yemlerde üretilir.
◦ Zehirli şapkalı mantarların toksinleri de
mikotoksindir.

Diğer Metabolitler:

C vitamini, provitamin A, B1, B2 ve B12 gibi B grubu
vitaminler bakteriler, mayalar ve küf mantarları
tarafından üretilir.
göğüs
hastalıkları
ve
migren
◦ Alkoloidler
tedavisinde kullanılmaktadır.

Bölüm 8
BAKTERİLERİN BOYANMASI VE BOYAMA METOTLARI
Mikroorganizmalar doğada çok yaygın olarak bulunurlar. Onbinlerce farklı cins ve türdeki
mikroorganizmanın; bulundukları yerler, yaşam fonksiyonları, üreme ve çoğalma özellikleri ve birbirleri
ile olan ilişkileri büyük farklılıklar gösterir.
Mikroorganizmaların bazıları doğrudan veya dolaylı olarak insan yaşamına fayda sağlarken, bazıları
zararlı hatta öldürücü özellik gösterirler. Bunun yanında aynı mikroorganizma belirli koşullar altında
yararlı iken, koşulların değişmesi ile zararlı hale gelebilir. Ya da aynı mikroorganizma bazı özel
kullanım koşullarında yararlı iken, bir gıdada bulunması bozulmalara yol açabilir. Örneğin, sirke
üretiminde kullanılan asetik asit bakterileri şarap üretiminde büyük tehlikedir, biyogaz üretiminde
kullanılan metan bakterilerinin, baklagillerde azot tesbit eden Rhizobium bakterilerinin, biyolojik
kontrolde kullanılan Bacillus bakterilerinin gıda maddelerinde bulunması istenmez.
Benzer şekilde Escherichia coli, mikrobiyolojik çalışmalarda ve özellikle genetik araştırmalarda en çok
kullanılan bakteri iken, bunun hiçbir gıda maddesinde, hatta sulama ve kullanma suları ile plajlarda
bulunmasına izin verilmez. Çünkü E.coli doğada sadece sıcakkanlı hayvanların ve insanların
bağırsaklarında bulunur. Gıda, su, toprak gibi materyallerde E.coli bulunması doğrudan doğruya o
materyale E. coli bulaştığının veya lağım suyu ile temasta olduğunun kanıtıdır. Bununla beraber, yine
fekal (dışkı) kaynaklı olan fekal Streptococcus cinsine ait bazı türler bugün özel peynirlerin
yapılmasında kullanılmaktadır.
8.1. Bakteri Morfolojisi
Bakteri morfolojisi; makroskobik ve mikroskobik morfoloji olarak ikiye ayrılır. Makroskobik morfoloji bir
anlamda koloni morfolojisidir. Ancak makroskobik morfoloji kavramı içinde, bakterilerin katı ve sıvı
besiyerindeki üreme şekilleri, oluşturdukları yapılar ve meydana getirdikleri değişimler de
incelenebilmektedir.
8.1.1. Makroskobik (koloni) morfoloji
Koloni, bir bakteri hücresinin (ya da sporunun) katı bir besiyerinde düştüğü herhangi bir noktada çok
sayıda bölünmeler geçirerek oluşturduğu ve çıplak gözle görülebilen hücre topluluğu şeklinde bir yapı
olarak tarif edilebilir.
Tek bir bakteri hücresi agarlı besiyerinin yüzeyinde logaritmik olarak üremeye başlayınca binlerce
organizma meydana gelir ve bunlar gözle görülebilir hale ulaştıktan sonra koloni olarak adlandırılır.
Her bir bakteri ve fungal organizma karakteristik koloni şekline sahiptir.
Bir kolonide yalnızca bir bakteri türü olduğundan, bir koloni bir hücreye eşdeğer sayılabilir. Bir bakteri
farklı besiyerlerinde farklı koloni morfolojisi oluşturabilir.
Saf kültür olarak izole edilmiş klonları (tek bir birey) tanımlamak için koloni dış görünümlerinden
yararlanarak farklı koloni tiplerini belirlemek, mikrobiyolojik çalışmanın başlangıcını oluşturmaktadır.
Bunlara ek olarak koloni özelliklerinin farklı kişilerin de anlayacağı ve yorumlayacağı şekilde
tanımlanması gerekir. Buna göre koloni özellikleri şu şekilde tanımlanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.

Şekli ve büyüklüğü: yuvarlak, düzensiz ve ince.
Kenarları: düz, dalgalı, loplu.
Yüksekliği: konveks, düz, kabarık, çıkıntılı.
Rengi: renkli, opak, şeffaf, parlak, donuk veya mat.
Yapısı: nemli, mukozlu, kuru.

8.1.2. Mikroskobik morfoloji

Mikroskobik tanımlamalar özellikle klinik mikrobiyolojide oldukça önemli iken, gıda sanayiinde günlük
analiz yapan laboratuvarlarda aynı öneme sahip değildir. Bunun başlıca nedeni, klinik mikrobiyolojide
materyalin genellikle “Kanlı Agar” gibi zengin bir besiyerine sürülmesi ve izolatın bu şekilde genel bir
besiyerinden elde edilmesi, buna karşın gıda mikrobiyolojisinde izolatın genellikle selektif bir
besiyerinden elde edilmesidir. Örneğin Violet Red Bile Agar besiyerinden elde edilen tipik koloni zaten
gram-negatif çubuk şeklinde bir bakteri olacaktır. Plate Count Agar’da gelişen bakterinin tanımlanması
ise ancak çok özel koşullarda yapılır. Gıda mikrobiyolojisi araştırma laboratuvarlarında mikroskobik
tanımlamanın yeri vardır.
8.2. Bakterilerin Boyanması
Bakteriler genelde şeffaftır, bu nedenle mikroskopta direkt olarak incelenmeleri güçtür. Bakterileri
tanımlama yollarından birisi onları boyamaktır. Mikroorganizmaların boyanması ile mikroskopta onların
iç organelleri belirgin hale gelmektedir. Dolayısıyla bakteriler daha iyi incelenmekte, morfoloji ve
histolojileri hakkında daha iyi bilgi edinilmektedir. Yani boyama ile bakterilerin identifikasyonları da
kolaylaşmaktadır. Bu nedenle biyolojik boyalar ile boyama metotlarının mikrobiyolojide önemli bir yeri
vardır.
Bakteriler, çeşitli boyalara ve boyama metotlarına karşı gösterdikleri davranışlarına (şekilleri,
büyüklükleri, diziliş şekilleri, belirli hücre organellerinin varlığı ve yapısı) göre gram-pozitif, gramnegatif ve aside dirençli bakteriler (Mycobacterium cinsi) olmak üzere gruplara ayrılabilirler.
Ancak bakteri hücreleri boyanmadan da basit preparat hazırlamak suretiyle incelenebilir. Basit
preparat canlı hücrelerin incelenmesine olanak tanır. Böylece;
-

Hareketlilik ve ikiye bölünme gibi hücre aktiviteleri gözlemlenebilir.

-

Bakterilerin boyanması sırasında uygulanan ısıyla tespit işlemi (fiksasyon) ve kullanılan boyalar,
hücre özelliklerinin değişimine neden olduğundan, hücrelerin doğal şekil ve boyutlarının
incelenmesi amacıyla basit preparat hazırlanması daha uygun olmaktadır.

8.2.1. Boyalar
Özellikle kullanılan biyolojik boyaların içerikleri ve mikroorganizmaların boyanma metotları
mikrobiyolojide önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir.
Boya, bir benzen halkasına (C 6H6) bağlı kromofor ve oksokrom grupları taşıyan organik bir bileşik
olarak tanımlanabilir. Benzen halkasındaki H atomları yerine farklı element veya grupların girmesiyle
değişik boyalar oluşmaktadır. Kromofor grup molekülün renk özelliğini verir, ancak ortamda oksokrom
olursa bu boyayı bakteriye bağlar. Boyanın asidik veya bazik olduğunu oksokrom grubu belirler.
Kromofor grupları ise renk verme özelliği fazla ve az olanlar olarak ikiye ayrılabilmektedir.
Renk verme özelliği fazla olanlar:

Azo
Nitrozo
Azoksi
Tiyo

-N=N-N=O
-N=+N-O
C=S

Renk verme özelliği az olanlar:

Nitro
İmino
Karbonil
Etenil

±

NO-O
C=NC=O
C=C

Oksokrom grupları : –OH (hidroksil), I- (İyot), Br- (Brom), Cl- (Klor)
Boyalar, boya molekülünün elektrik yüküne göre asidik, bazik ve nötür boyalar olmak üzere üçe ayrılır.
Yine içerdikleri kromofor gruplarına göre nitro boyalar (pikrik asit vd.), azo boyaları (metil oranj, metil
kırmızısı vd.), antrakinon boyaları (alizarin sarısı-S, purpurin), kuinonimin boyaları (metilen mavisi,
resazurin vd) ve ksanten boyaları (eosin Y, eritrosin, bromtimol mavisi vd.) gibi gruplara ayrılmaktadır.
Daha bunlar gibi birçok boya grupları kullanılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen sentetik boyaların yanında doğal boyalar (indigo, karmin, litmus vd.) da
bulunmaktadır.

8.2.2. Boyama teorileri
Bakterilerin boyanması ve bakteri ile boya arasındaki etkileşimleri açıklamak için bir çok fiziksel ve
kimyasal teori ileri sürülmüştür. Boyama işlemi genel olarak preparat hazırlama ve boyama olmak
üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir:
a. Preparat Hazırlama
Temiz bir lam 1-2 damla ksilol veya alkol ile temizlendikten sonra ortasına bir damla damıtık su
konulur. Kültürden öze ile alınan örnek önce su damlası yanında ezilerek, daha sonra da su damlası
ile azar azar karıştırılarak lamın üzerine ince bir film halinde yayılır. Havada kuruması sağlanır. Lam
bunzen beki alevinden üç defa geçirilerek örneğin sabit hale gelmesi (fiksasyon) sağlanır.
b. Boyama
Genellikle bazik boyamanın yapıldığı boyama işleminde uygulanan yöntemler üç ayrı başlıkta toplanır.
1. Basit boyama: Başlıca işlem aşamaları lam üzerine aktarma, yayma, kurutma, fiksasyon, boyama,
yıkama, kurutma ve mikroskopta incelemedir. Temel olarak morfolojik inceleme için yapılır. Her ne
kadar doğrudan gram boyama ile hem gram reaksiyon hem de morfoloji belirlenebilirse de
morfolojik inceleme için basit boyama önerilmektedir.
Boyamada tek bir boya (Loeffler’in metilen mavisi, kristal violet, sulu fuksin ve safranin gb.)
kullanılır. Preparat hazırlandıktan sonra (yayma, kurutma, tespit) üzeri boya çözeltisi ile kaplanır ve
1 dakika beklenir. Boya dökülerek preparat damıtık suyla yıkanır ve kurutulan preparat mikroskopta
immersiyon objektifiyle incelenir.
Bakterilerin boyanmasında genelde basit boyama tercih edilir. Bakteri yüzeyinde negatif yük varsa
hücre asidik boyayı kabul etmez, bu nedenle de boyanmaz. Basit boyamada, boyama müddeti ve
kullanılan boyaya bağlı olarak mikroorganizmanın rengi farklılık göstermektedir.
2. Diferansiyel boyama : İki farklı renkteki boyanın aynı preparat üzerinde belli tekniklerle ve ardı
ardına uygulanmasıyla gerçekleştirilen bir boyama şeklidir. Diferansiyel boyama ile
mikroorganizmaların gruplandırılması (gram boyama, asit-fast boyama) ve organellerin
görüntülenmesi (flagella boyama, kapsül boyama, spor boyama, çekirdek boyama) mümkün
olmaktadır.
Önce hücreler birinci boya ile boyanır, etil alkol gibi maddeler ile dekolorizasyon (renk giderme)
işlemi yapılır. Bazı hücreler diğerlerine göre daha kolay dekolorize olur. Gram boyama ve diğer
diferansiyel boyamalarda bakterilerin bu özelliğinden yararlanılır. Dekolorize olmuş hücreler karşıt
boya ile tekrar farklı bir renge boyanır.
Diferansiyel boyamaya gram boyama, Ziehl-Neelsen boyama yöntemi (M.tuberculosis gibi aside
dirençli bakteriler için), spor boyama yöntemleri, negatif diferansiyel boyama yöntemleri, yağ
boyama yöntemi gibi yöntemler örnek verilebilir. Bunlardan en çok kullanılanı gram boyama
yöntemidir.
- Gram boyama: Bakteriyolojide çok önemli olan bu teknik 1884’de Christian Gram tarafından
geliştirilmiş diferansiyel bir boyama tekniğidir. Gram boyama ile bakteriler gram-pozitif ve gramnegatif olarak ikiye ayrılabilmektedir. Ancak bazı bakteriler vardır, ki örneğin Mycobacterium sp.,
onları gruplama imkanı yoktur. Gram boyama bilinmeyen bakterilerin tanımlanmasında önemli bir
kriter ve boyama tekniğidir. Sadece bakteriler için uygulanır. Bakteriler hücre çeperlerindeki lipit
ve lipit türevlerine göre boyama sonunda mavi-mor (Gram-pozitif) ya da kırmızı-pembe (Gramnegatif) boyanırlar. Bazı gram-pozitif bakteriler boyama sırasında kullanılan dekolorizatör (renk
giderici) çözeltisine duyarlı oldukları için bunlar da kırmızı-pembe renkte görülebilir. Bunlar Gramlabil (duyarlı) olarak adlandırılır. Bazı bakterilerin ise çok yaşlı kültürleri farklı reaksiyon verir.
Bunlar da Gram-variable (değişken) olarak tanımlanır. Gram-variable etkiden sakınmak için
bakterilerin 18-24 saatlik kültürleri kullanılır.
Gram boyama yöntemi şu şekilde yapılır :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

18-24 saatlik kültürden preparat hazırlanır.
Preparat kristal viyole ile kaplanır ve 1 dakika beklenir.
Preparat bol damıtık suyla yıkanır (ya da lugol çözeltisiyle).
Preparat üzeri lugol (Gram iyot çözeltisi) ile kaplanır ve 1 dakika beklenir.
Lugol akıtılarak damıtık suyla yıkanır.
Preparat üzerine % 96’lık etil alkol yayılarak 10-15 saniye beklenir (preparat uygun bir kaptaki
alkol içine daldırılarak da beklenebilir), bu işleme de dekolorizasyon adı verilmektedir).
Preparat hemen damıtık su ile yıkanır.
Karşıt boya sulu fuksin veya safranin ile kaplanarak 10-30 saniye beklenir.
Preparat bol damıtık su ile yıkanarak ya da kurutma kağıdı arasında kurutulur.
Preparat mikroskopta immersiyon merceğinde incelenir. Kristal viyole çözeltisini hücre içinde
tutabilen, dolayısıyla mikroskop altında mor renkte görünen bakteriler gram-pozitif; adı geçen
çözeltiyi tutamayıp hücre dışına bırakan ve bu nedenle pembe-kırmızı renkte gözüken
bakteriler de gram-negatif olarak değerlendirilir.

- Spor boyama : Bacillus ve Clostridium cinsi bakteri türleri ısıl işlemlere dayanıklı, endospor adı
verilen yapılar oluşturmaktadır. Endosporlar ısıl işlemlere dayanıklılığın yanı sıra spor
oluşturmayan bakterilerin duyarlı olduğu pek çok kimyasala da dirençlidir. Kimyasallara ve ısıl
işlemlere karşı dayanıklılığın temelinde kalın spor kılıfı rol oynamaktadır.
Spor boyamada uygulanan ısıl işlemle boya, spor kılıfına işlemekte ve hücre boyanmaktadır.
Boya giderici işlemler ile boya uzaklaştırılamaz.
3.

Negatif boyama: Mikroorganizmaların morfolojilerini incelemek için uygulanan ve
mikroorganizmaları değil, bunların yayıldığı ortamı boyamayı amaçlayan bir boyama yöntemidir.
Boyama için çini mürekkebi veya nigrosin boya çözeltisi kullanılır.
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Bölüm 9
MİKROORGANİZMALARIN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU

Mikrobiyolojide izole edilen bir bakterinin tanımlanması çoğu kez önemlidir. Örneğin, bir gıda
maddesinden izole edilen bakterinin gerçekten Salmonella cinsine ait olup olmadığının belirlenmesi
gereklidir. Buna göre ürün imha edilebilir veya güvenli bir şekilde pazarlanabilir.
Ne olduğu hiç bilinmeyen bir izolatın tanımlanması ile belirli bir cins ya da tür olup olmadığının
belirlenmesindeki yöntemler ve yaklaşımlar oldukça farklıdır. Örneğin, izolatın Salmonella olup
olmadığının incelenmesindeki uygulamalar ile izolatın ne olduğunun araştırılmasındaki uygulamalar
farklıdır.
Tanımlamada basit ve yaygın olarak morfolojik analizler ve biyokimyasal testler uygulanmaktadır. Faj
tiplendirmesi ve genetik esaslı testler, ancak gelişmiş laboratuvarlarda ve genellikle bilimsel araştırma
amacıyla kullanılmaktadır.
Her bakteri veya bakteri grubunun kendine özgü bir biyokimyasal özelliği bulunmaktadır. Diğer bir
deyişle, her bakteri kendine özgü enzimlere sahip olup, belirli maddeleri yine kendine özgü bir biçimde
metabolize ederek çeşitli yıkım ve yapım ürünleri meydana getirmektedir.
Bilinmeyen veya tanımlanmak istenen bir bakteriye, belirli biyokimyasal testler uygulanır ve elde edilen
sonuçlar, Bergey’s Manual ve diğer ilgili kaynaklardaki bilgiler ve tanımlama listeleri ile
karşılaştırılarak, bakteri tanımlanmasında önemli bir adım atılmış olur. Bakterilerin tanımlanmasında
onların diğer bazı özelliklerinin de belirlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin bazı biyokimyasal
testler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
A. Protein, amino asitler ve diğer azotlu bileşikler ile ilgili reaksiyonlar (jelatinin hidrolizi, kazeinin
hidrolizi, nitratın indirgenmesi, litmuslu süte etki gibi)
B. Karbonhidrat ve diğer karbon bileşikleri ile ilgili reaksiyonlar (nişastanın hidrolizi, karbonhidrat
fermentasyon testleri, metil kırmızısı testi, sitrat testi gibi)
C. Yağlar ve ilgili bileşikleri inceleyen reaksiyonlar (tributirin hidrolizi, lipoliz, lesitin hidrolizi gibi)
D. Diğer testler (Katalaz testi, oksidaz testi, fosfataz testi gibi)
9.1. İzolasyon ve İdentifikasyon İçin Kullanılan Besiyerleri
Mikrorganizmaların üretilmesi, canlılıklarının devam ettirilmesi, saf kültürlerinin elde edilmesi,
makroskopik morfolojilerinin ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi, biyolojik ve metabolik
ürünlerinin elde edilmesi vb. amaçlarla, onları bulundukları ortam dışında çoğaltmak için kullanılan ve
amaca uygun olarak genelde mikroorganizmaların gereksinim duyduğu maddeleri ve özellikleri içeren
besleyici ortamlara besiyeri denir.
Besiyerleri mikroorganizmaların gereksinim duyduğu temel bazı maddeleri içerecek şekilde
düzenlenmelidir. Genel olarak mikroorganizmaların gereksinim duyduğu, dolayısıyla da bileşimlerinde
yer verilmesi gereken maddeler şunlardır:
-

Su.
Karbon ve enerji kaynağı maddeler. Karbonhidratlar veya onların yokluğunda proteinler, vb.
Azot kaynağı maddeler. Proteinler, peptonlar, amino asitler, azotlu inorganik tuzlar (KNO 3, (NH4)2
PO4 gibi) vb.
İnorganik maddeler.
Makroelementler: Na, K, Cl, Ca, Mg, Fe, P, S vb.
Mikroelementler: Zn, Mn, Br, B, Cu, Mo, V, Sr vb.
Üreme faktörleri. Vitaminler, Amino asitler, pürin ve pirimidinler vb.

9.1.1. Besiyeri Çeşitleri

Besiyerleri çeşitli şekillerde sınıflandırılır.
Genel olarak besiyerleri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:
a. Canlı besiyerleri: Virus ve riketsiyaları üretmek için kullanılır.
b. Doğal besiyerleri: Bileşimlerinde üzüm şırası ve malt suyu gibi doğal ürünler bulunmaktadır.
c. Sentetik besiyerleri: Mikroorganizmaların gereksinim duyduğu maddelerin belirli oranlarda bir
araya getirilmesiyle formüle edilen besiyerleridir.
Fiziksel özelliklerine göre besiyerleri katı ve sıvı besiyerleri olmak üzere ikiye ayrılır.
- Katı besiyerleri, içinde katılaştırıcı bir ajan (jelatin, pıhtılaştırıcı serum, yumurta,
mikroorganizmalar için inert maddelerden olan silika jel; karragenanlar, aljinatlar ve poliakrilamitler)
olan besiyerleridir, örneğin Nutrient agar, EMB agar gibi.
-

Sıvı besiyerleri, içinde katılaştırıcı ajan bulunmayan ve daha çok üremeyi teşvik edici besiyerleridir
(Pepton Water, Nutrient Broth).

Bunların dışında ayrıca yarı katı besiyerleri vardır. Bunlar sıvı ve katı besiyerleri arasında yer alırlar.
Bu besiyerleri, agar ve jelatin gibi katılaşmayı sağlayan maddeleri içermeleri nedeniyle katı
besiyerlerine benzerlik göstermelerine rağmen, bu maddelerin oranları düşük olduğu için jelimsi yapıya
sahiptir. Bu tip besiyerleri özellikle bakterilerde hareketliliğin saptanmasında kullanılmaktadır.
Besiyerleri kaynaklarına göre hayvansal (et suyu, balık unu, yumurta sarısı, karaciğer gb.) ve bitkisel
kaynaklı (portakal serumu gb.) olmak üzere ikiye ayrılır.
Besiyerleri, kullanım amacına göre de genel ve özel besiyerleri diye ikiye ayrılır.
-

Genel besiyerleri, Laktik asit bakterileri ve üretimi zor patojen bakteriler hariç, birçok
mikroorganizmanın üremesine olanak sağlayan besiyerleridir, örneğin; Nutrient Broth, Nutrient
Agar gibi.

-

Özel besiyerleri, Belli bir amaç veya belli bir mikroorganizma için kullanılan besiyerleridir. Özel
besiyerleri şu şekilde sınıflandırılır:

a. Canlandırma besiyerleri: Canlılık oranı çok düşük veya belli bir ortamda hasar görmüş
mikroorganizmaların canlandırıldığı, adaptasyonlarının sağlandığı veya kolaylaştırıldığı sıvı
besiyerleridir.
b. Selektif (seçici) besiyerleri: İncelenen örnekteki belli bir mikroorganizma veya mikroorganizma
grubunun tipik olarak gelişimine olanak sağlayacak şekilde formüle edilen besiyerleridir. Örnekteki
diğer istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini tamamen veya belli ölçülerde durdurmak (inhibe
etmek) için besiyerine bir ya da daha fazla sayıda inhibitör ajan eklenir. Selektif besiyerlerinde
besiyerine özgü mikroorganizmalar tipik bir gelişme gösterirken besiyerine özgü olmayan
mikroorganizmalar ya hiç gelişemezler ya da atipik olarak gelişebilirler. Katı selektif besiyerlerinde
mikroorganizmalar koloni oluştururken, sıvı besiyerlerinde renk değişimi veya gaz oluşumu gibi
değişimler oluştururlar.
Selektif besiyerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir :
EMS Agar : Koliform grubu bakterilerin teşhisi ve ayrımı
SS Agar : Salmonella ve Shigella cinsi bakterilerin izolasyonu ve teşhisi
Baird Parker Agar : Staph.aureus’un izolasyonu ve sayımı
Violed Red Bile Agar : Koliform grubu bakterilerin teşhisi
Glucose Azide Broth : Fekal streptokokların belirlenmesi
c. Elektif (seçime dönük) besiyerleri : Belli bir mikroorganizmanın minimum beslenme
gereksinmelerini karşılayacak şekilde formüle edilen besiyerleridir.

d. Diferansiyel (farklara dönük) besiyerleri : Belli mikroorganizma türlerinin karakteristik koloniler
oluşturarak tanımlanabilir hale geldiği agarlı besiyerleridir.
e. Zenginleştirme besiyerleri : İzole edilmek istenen mikroorganizmanın bolca üretilebilmesi
amacıyla; bu mikroorganizmanın bir veya birkaç fizyolojik isteğini (pH, besin ögesi gereksinimi vb.)
optimum düzeyde karşılayacak şekilde formüle edilen ve inkübasyon koşullarında da (inkübasyon
sıcaklığı ve süresi) bu yönde önlemler alınan özel sıvı besiyerleridir.
f. Biyokimyasal test besiyerleri
g. Tamamlama ya da doğrulama besiyerleri
h. İndirgenmiş besiyerleri
9.1.2. Besiyerlerinin sahip olması gereken özellikleri
Bir besiyeri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
1. Üretilmek istenen mikroorganizmanın gereksinim duyduğu maddeleri içermelidir.
2. Besiyerinin, mikroorganizmanın gereksinim duyduğu optimal koşullara (uygun pH, nem, osmotik
basınç ve oksidasyon-redüksiyon potansiyeli) sahip olmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.
3. Kontaminasyona engel olabilmek için uygun ve özel kaplarda hazırlanmalıdır.
4. Sterilizasyona büyük özen gösterilmelidir.
5. Hazırlandıktan sonra sterilite kontrolünden geçirilmelidir.
Her besiyerinin bileşiminde çeşitli sayıda ve miktarda maddeler yer almaktadır. Besiyerlerinin
bileşimlerini ve hazırlanış şekillerini birçok mikrobiyoloji kitapları ile besiyeri üreten firmaların el
kitaplarında bulmak mümkündür. Besiyerleri kuru formda ve hazır karışımlar halinde ticari olarak
üretilmektedir.
- Mikroorganizmaların besin istekleri
Bir besiyerinde mikroorganizma gelişimini sağlayabilmek açısından mikroorganizmaların besin
isteklerinin bilinmesi gereklidir. Herhangi bir mikroorganizmanın gelişimine uygun bir besiyerinde 7
temel faktör önem taşımaktadır. Bunlar; su, karbon, enerji, azot, mineraller, gelişme faktörleri ve
pH’dır.
-

Su: Protoplazma % 70-85 su içerir. Tek hücreli bir organizmanın varlığı çevresindeki su ile sürer.
Hücre dışındaki besinler hücre içine alınır ve meydana gelen metabolitler hücre dışına salınır.
Hücrenin tüm enzimatik reaksiyonları yeterli miktarda su bulunması halinde gerçekleşir.

-

Karbon: Organizmalar gereksinim duydukları karbon kaynaklarına göre 2 grupta toplanmıştır.
Bunlar tüm hücre yapılarının sentezi için karbon kaynağı olarak karbon dioksidi kullanan ototroflar
ve karbon kaynağı olarak bir ya da daha fazla organik maddeye gereksinim duyan heterotroflardır.
Heterotroflar, ilaveten karbon diokside de ihtiyaç duyarlar, hatta ortamdan bu gaz uzaklaştırılırsa
gelişme önemli ölçüde gecikir.

-

Enerji: Sahip oldukları pigmentlerle güneş enerjisini kullanabilen organizmalar fotoototrof olarak
adlandırılır. Bu organizmalar için hazırlanan besiyerleri enerji kaynağı içermez. Bakterilerin çoğu
kemoheterotrof sınıflamasına uymaktadır. Bu bakteriler, glikoz ya da amino asit gibi organik enerji
kaynağına gereksinim duymaktadır.Her iki kemosentetik grup için de besiyerine katılan enerji
kaynağının oranı % 0,5 düzeyindedir.

-

Azot: Ototrof organizmaların inorganik azot kaynaklarını kullanabilmelerine karşın, heterotroflar
azot kaynağı olarak amino asitler, peptit, proteoz pepton gibi protein parçalanma ürünlerini
kullanmaktadır. Nutrient sıvı besiyerinde kullanılan beef ekstrakt ve pepton, heterotrofların bu
besiyerinde gelişmeleri için gerekli azot kaynağını oluşturmaktadır.

-

-

Mineraller: Tüm organizmalar normal gelişimleri için sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum,
mangan, demir, çinko, bakır, fosfor, kobalt gibi metalik elementlere gereksinim duymaktadır.
Gelişme faktörleri: Temel karbon ve enerji kaynaklarından mikroorganizma sentezleyemediği ve
hücrenin temel bileşenleri olan maddeler gelişme faktörleridir. Bu tanım bazı amino asitleri ve
vitaminleri kapsamaktadır.
Hidrojen iyonu konsantrasyonu: Besiyerinin pH değeri belirli sınırlar içinde değilse
organizmaların gelişimi tamamen durabilir. Mikroorganizmaların enzimleri bu faktörden önemli
ölçüde etkilenmektedir. Bakterilerin çoğu 7 pH veya biraz altında gelişebildiğinden, nutrient sıvı
besiyerinin pH değeri 6,8’e ayarlanmaktadır. Ancak patojenler alkali pH değerlerinin tercih
etmektedir. pH değeri 7,3’e ayarlanmış Tripticase Soy sıvı besiyeri, gelişimi zor patojenler için
uygun bir besiyeridir.

9.2. İzolasyon Metotları
Mikroorganizmalar doğada saf halde bulunmamaktadır. Diğer taraftan belli bir mikroorganizmanın
özelliklerinin incelenebilmesi ve idendifikasyonunun yapılabilmesi için onun saf kültür halinde ve diğer
mikroorganizmalardan ayrı olarak elde edilmesi gerekir.
Üzerinde veya içinde mikroorganizma üretilmiş (ya da üremiş) besiyerlerine kültür denir. Kültür tipleri ;
saf , karışık, sıvı ve katı kültürdür.
-

Saf kültür: Besiyerinde yalnızca tek bir mikroorganizma üretilmiş kültürlerdir.
Karışık kültür: İki veya daha fazla çeşitte mikroorganizma türü aynı besiyerinde üretilmişse buna
karışık kültür denir.
Sıvı kültür: Sıvı besiyerinde oluşturulmuş kültürlerdir.
Katı kültür: Katı besiyerlerinde (agar içeren) geliştirilmiş kültürlerdir.

Mikroorganizmalar doğada karmaşık, birbiriyle bağlantılı veya bağlantısız olarak yaşamaktadırlar.
Bunların klon olarak incelenmesi, ancak birbirinden ayırt edildiğinde mümkün olabilmektedir. Bu
bakımdan belirli bir mikroorganizmanın özelliklerinin incelenebilmesi ve teşhisinin yapılabilmesi için saf
kültür olarak elde edilmesi gereklidir. Saf olarak elde edilme işlemine izolasyon denilmektedir.
Kültüre ait bilgiler, örnek besiyerine aktarılmadan önceki bir aşamada, besiyerinin hazırlandığı petri
kutusu, tüp, balon veya erlenmayer gibi kapların uygun bir yerine cam yazar bir kalemle yazılmalıdır.
Bu bilgiler şunlar olabilir:

-

İnkübasyonun başlatıldığı tarih, gerekirse saat
Ekilen örneğin adı veya kodu
Örneğin dilüsyon oranı
Gerekirse besiyerinin adı
Gerekirse inkübasyon sıcaklığı ve süresi.

İzolasyon amacıyla çeşitli metotlar kullanılmaktadır.
1.
2.
3.
4.

Buyyon dilüsyon metodu
Agar dilüsyon metodu
Sürme metodu
Selektif ve zenginleştirilmiş besiyeri metodu.

- Buyyon dilüsyon metodu
Mikroorganizmaların saf olarak elde edilmesinde sıvı besiyerleri özellikle buyyon dilüsyon metodu
eskiden beri kullanılmaktadır. Bunun için içinde buyyon bulunan bir seri tüp hazırlanır. Bu tüplerden
ilkine, bakterinin izole edileceği numuneden pipetle steril şartlarda belli bir miktar aşılanır. Tüp iyice
çalkalandıktan sonra bu birinci tüpten pipet yardımıyla ikinci tüpe, ikinciden üçüncüye ve bu şekilde
devam edilerek istenilen miktarda seyreltme yapılır. Seyreltme yeteri kadar yapıldığında son tüpte
birkaç veya tek hücre kalabilir.

Belli bir inkübasyon süresinden sonra orijinal numunede en fazla bulunan mikroorganizma bu en
sonuncu dilüsyon tüpünde saf kültür halinde üreme gösterir.
Bu metodun bazı sakıncaları vardır. Başlangıçta en çok mikroorganizma grupları eşit miktarda ise son
tüpte ikisi de bulunacaktır. Ayrıca bu yöntemle sadece örnekte en fazla bulunan mikroorganizma izole
edilebilecektir.
- Agar dilüsyon metodu
Bu metotta buyyon içine katılaşmayı sağlamak için agar ilave edilmekte ve seyreltme buyyon dilüsyon
metodunda olduğu gibi yapıldıktan sonra petri kutularına dökülmektedir. 40°C’nin altında tutulan
petrideki agar katılaştıktan sonra petri belirli bir sıcaklıkta inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonunda
agar üzerinde koloniler (hücre grubu) oluşur. Eğer yeterli dilüsyon yapılmışsa koloniler birbirlerinden
ayrı düşerler. Steril bir öze veya aşı iğnesi ile seçilen koloni tekrar sıvı veya katı besiyerine ekildiğinde
mikroorganizmalar gelişerek saf kültürler oluşturulur. Bu metot ilk kez Robert Koch tarafından
uygulandığı için “Koch metodu” da denilmektedir.

- Sürme metodu
Bu yöntemde katı besiyeri petri kutularına önceden steril koşullarda konulur. Besiyeri katılaştıktan
sonra bunun üzerine öze ile mikroorganizma kültüründen (örnek) sürülür. Öze üzerinde binlerce
bakteri bulunduğundan bunun katı besiyeri üzerinde zikzaklar çizerek sürülmesi kolonilerin tek tek
düşürülmesini sağlar.
- Selektif ve zenginleştirilmiş besiyeri metodu
Bazı boyalar gram-pozitif, bazıları gram-negatif bakterilerin çoğalmasını önlediği gibi, pH değeri düşük
besiyerleri de bir çok bakterinin gelişmesini önlemektedir. Bu durumdan mikroorganizmaların
izolasyonunda yararlanılmaktadır. Örneğin Endo agar, gram-pozitif bakteriler için uygun olmaktadır.
9.3. İdentifikasyon Metotları
İzole edilerek
yapılmaktadır.

saflaştırılan

mikroorganizmaların
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yöntemler
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- Morfolojik Özelliklerin Saptanması
Bunun için mikroorganizmalar sıvı ve katı besiyerinde yetiştirilir. Bakterinin şekli, sıvı besiyerinde zar
yapıp yapmadığı, tortu oluşturup oluşturmadığı, katı besiyerinde kolonilerin görünüş ve yapıları
saptanır.
- Biyokimyasal Özelliklerin Saptanması
Bu amaçla katalaz testi, oksidaz testi, nitratların redüksiyonu, indol ve H 2S oluşturma, kazein, üre ve
jelatinin hidrolizasyonu ve çeşitli şekerleri fermente etme özellikleri özel hazırlanan besiyerlerinde
belirlenir.
- Serolojik Deneyler
Mikroorganizmaların aglütinasyon,
idendifikasyonlarında yararlanılır.

presipitasyon

gibi

serolojik

özelliklerinden

de
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9.4. Mikroorganizmaların Sayımı
Bazı mikrobiyolojik problemlerin çözümlenebilmesi için bir ortamdaki mikroorganizmaların sayı ve
cinslerinin ortaya konulması gerekmektedir.
Gıdalarda bulunmasına izin verilen ve verilmeyen mikroorganizmaların sayısı gıda maddesinin ve
mikroorganizmanın cinsine göre büyük değişiklik gösterir. Bunun yanında çeşitli ülkeler, gelişmişlik
düzeylerine göre, gıdalarda bulunması istenmeyen mikroorganizmaların izin verilebilecek sayıları için

farklı limitler kullanmaktadırlar. Mikroorganizmaların bulunduğu, onların dahil olduğu çalışma ve
araştırmalarda materyalin başlangıçta ve/veya sonuçta bulundurduğu mikroorganizmaların sayısı
bilinmelidir. Bu amaçla pek çok sayım tekniği geliştirilmiştir. Sayım yöntemleri ve teknikleri üzerinde;
analizi yapılacak mikroorganizma cinsi ve türü, mikroorganizmanın materyalde bulunması beklenen
sayısı, sayım için gerekli toplam süre, sayım maliyeti, sonuçların güvenirlilik oranı gibi çok sayıda
faktör etkilidir.
Aşağıda sayım metotları kısaca açıklanmaktadır.
9.4.1. Direkt sayım metotları
9.4.1.1. Breed metodu (Froti sayımı)
Bu metot sıvılarda, özellikle sütlerde bakteri sayımında kullanılır. Bu metotta sonuç kısa zamanda
alınmasına karşın, canlı ve cansız bakterilerin birlikte sayılması dezavantajıdır. Metot, belli miktardaki
örneği (0,01 ml) bir lam üzerinde işaretlenen 1 cm 2 lik alana yaymak, tespit etmek ve uygun bir boya
ile boyadıktan sonra mikroskop altında saymak ve orijinal örneğin 1 ml’sindeki bakteri sayısını
hesaplamaktan ibarettir.
9.4.1.2. Thoma lamı metodu
Özellikle mayaların sayımında kullanılan bu metot bakteri ve spor sayımlarında da kullanılmaktadır.
Lam üzerinde kenarları 1/20 mm ve derinliği 1/10 mm olan 400 küçük kare (16 büyük kareden her biri
25 küçük kare içermektedir) bulunmaktadır, ki bunların hacmi 0,1 mm 3 yapmaktadır. Alınan belli
miktardaki örnek içindeki bakterilerin karelerdeki sayımından 1 ml’deki miktarı hesaplanmaktadır.
9.4.2. Kültürel sayım metotları
9.4.2.1. Koloni sayım metodu
İçindeki mikroorganizma sayısı saptanmak istenen örneğin 1/10, 1/100, 1/1.000, 1/10.000 gibi
dilüsyonları hazırlanır, her birinden agarlı besiyerine ekim yapılır ve örnekteki mikroorganizma sayısı
saptanır. Örneğin; 1/1.000’lik dilüsyondan alınan 0,1 ml’lik ekimde 15 mikrorganizma sayılmışsa bu
dilüsyonun 1 ml’sinde 150 adet ve dilüsyon oranı 1/1.000 olduğuna göre ana örneğin 1 ml’sinde
150.000 adet mikroorganizma vardır.
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