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Temel Mikrobiyoloji

MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Mikrobiyolojik
yöntemlere
uygun
olarak
mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, hücre yapıları,
çoğalmaları, gıda endüstrisindeki önem ve etkileri ile
ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Bakterileri mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak
gözlemleyebileceksiniz.
2. Mayaları mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak
gözlemleyebileceksiniz.
3. Küfleri
mikrobiyolojik
yöntemleri
kullanarak
gözlemleyebileceksiniz.
4. Virüs, alg, protozoa ve riketsiyaları mikrobiyolojik
yöntemleri kullanarak gözlemleyebileceksiniz.
Ortam:Sınıf ve laboratuvar
Donanım:Projeksiyon, bilgisayar, önlük, lam, lamel,
mikroskop, immersiyon yağı,
laboratuvar cam
malzemeleri, defter, gıda örneklerivb. malzemeler.

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde gıda bozulmalarına ve buna bağlı olarak gıda enfeksiyonlarını sıklıkla
görmekteyiz. Bu bozulmalar, sağlık riski yanında gıdada duyusal ve kalite özelliklerinin
yitirilmesine dolayısıyla ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu olumsuzlukların temel
etkeni mikroorganizmalardır.
Bu olumsuz etkilerin engellenebilmesi için
mikroorganizmaların sahip olduğu özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Bu olumsuzluklara
karşıbazı mikroorganizmalar gıda endüstrisi için yararlıdır. Örneğin; yoğurt, peynir,
fermente et ürünleri gibi ürünlerin üretiminde mikroorganizmaların önemli rolleri vardır.
Mikroorganizmaların tüm olumsuz ve olumlu etkilerini açıklayabilmek için temel
mikrobiyoloji bilgisine ihtiyaç vardır.
Bu modül, Gıda Teknolojisi alanıyla ilgilenen kişilere yönelik olarak temel
mikrobiyoloji bilgisinin kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Modülde mikrobiyolojinin
tanımı ve kapsamı, mikroorganizmaların son bilgilere göre sınıflandırılması,
mikroorganizmalar ve sahip oldukları genel özellikler gibi konular yer almaktadır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI


Bakterileri mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmaları araştırınız.
Mikrobiyolojinin gelişimine katkısı olan bilim insanlarını araştırınız.
Tarladan soframıza gıda güvenliğinin neden önemli olduğunu araştırınız.
Araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MİKROBİYOLOJİ
1.1. Mikrobiyolojiye Giriş
Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları inceleyen temel biyolojik bir bilim dalıdır. Mikro;
çok küçük (gözle görülemeyecek kadar küçük), -biyo; canlı ve –loji; bilim anlamına gelir.
Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların çeşitliliği ve evrimi toprak, su, insan ve hayvan vücudu
ile bitkilerde bulunan mikroorganizma faaliyetleriyle ilgilenir.

1.1.1. Mikrobiyolojinin Tanımı ve Kapsamı
Mikrobiyolojinin konusunu ve kapsamını mikroorganizmalar oluşturur.
Mikroorganizma, tek hücreli ve mikroskobik canlılardır. Yüksek organizmaların hücreleri
doğada tek başlarına yaşayamaz. Bunun aksine mikroorganizmaların çoğu gelişme, enerji
üretimi ve çoğalma gibi yaşamsal işlevlerini diğer hücrelerden bağımsız olarak tek başlarına
yapar.
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Mikroorganizmalar
Prokaryotik hücre
yapısına sahip olanlar
Bakteriler

Arkeler

Ökaryotik hücre
yapısına sahip olanlar
Mantarlar
(Funguslar)

Protozoa

Hücresel yapıya sahip
olmayanlar
Algler

Virüsler

Küfler

Viroidler

Mayalar

Prionlar

Tablo 1.1: Mikroorganizmaların hücre yapısına göre sınıflandırılması

Mikroorganizma gruplarının genel özellikleri aşağıda verilmiştir:


Bakteri: Hücreleri genellikle çubuk, küresel veya spiral şekillerdedir ancak
nadiren köşeli veya yıldızımsı şekillerde olanlara da rastlanmaktadır. Bakteria
domaini (âlem üstü kategori) üyelerinde karbonhidrat ve protein kompleksinin
oluşturduğu peptidoglikan hücre duvarı bulunmaktadır. Genellikle ikiye
bölünme ile çoğalırlar. Pek çoğu beslenme için ölü veya canlı organizmalardan
gelen organik bileşikleri kullanır. Bazıları fotosentez yaparken bazıları da
inorganik bileşiklerle beslenir. Kamçı adı verilen organeller ile hareket etme
yeteneği pek çoğunda vardır. Arkea domaini de Bakteria gibi prokaryotik
hücrelerden oluşmuştur. Hücre duvarlarında peptidoglikan bulunmaz. Oldukça
tuzlu veya sıcak kükürtlü sular gibi ekstrem (olağan dışı) şartlarda yaşayan bu
prokaryotların insanlarda hastalık oluşturduğu bilinmemektedir.



Mantarlar (Funguslar): Ökaryotik organizmalardır. Tek hücreli veya çok
hücreli olabilirler. Gerçek mantarların hücre duvarında kitin bulunur. Mantarlar;
mayalar, küfler ve şapkalı mantarlar olmak üzere üç farklı grupta incelenir.
Mayalar, tek hücreli mantarlar olup bakterilerden oldukça büyük, oval hücrelere
sahiptir. Küfler ise misel adı verilen gözle görülür pamuksu veya ipliksi
yapıdaki hiflerden oluşmuştur. Mantarlar, eşeyli veya eşeysiz ürer. Besinlerini
içinde bulundukları ortamdan absorpsiyon yoluyla alırlar.



Algler: Fotosentez yapan ökaryotik mikroorganizmalardır. Değişik morfolojik
yapı gösterirler. Tek hücreli veya filamentli formda olup sulu veya nemli
ortamlarda yaşarlar. Yeşil renkli klorofil dışında çeşitli renklerde fotosentetik
pigmentler de içerebilirler.
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Protozoa: Tek hücreli ve ökaryotik mikroorganizmalardır. Kamçı, yalancı ayak
veya sil gibi özel oluşumlar ile hareketlidirler. Protozoa üyeleri çok çeşitli
şekillerde olabilir. Serbest veya başka canlılarda parazit olarak yaşarlar. Eşeyli
veya eşeysiz ürerler.



Virüsler: Yukarıdaki mikroorganizma gruplarından çok farklıdır. Prokaryot
veya ökaryot mikroorganizma değildir. Gerçek bir hücre yapısına sahip
değildirler. Yapıları bir çeşit nükleik asit (DNA veya RNA) ve bunu saran bir
protein kılıftan ibarettir. Bazılarında protein kılıfı saran bir zarf yapısı da
bulunur. Çoğalmak için konak hücre içine girmeleri gerekir. Bu nedenle bir
anlamda diğer organizmalarda zorunlu parazit olarak yaşarlar.



Viroidler: Protein içermeyen RNA (Ribonükleik asit) parçacıkları olup bitki
hastalıklarına yol açarlar.



Prionlar: Viroidlerin aksine nükleik asit içermeyen ve sadece proteinden ibaret,
hayvanlarda merkezi sinir sistemi hastalıkları etmeni olarak tanımlanmış en
küçük mikroorganizmalardır.

Resim 1.1: Bazı mikroorganizma gruplarının elektron mikroskubu görüntüleri
(a. Bakteri, b. Fungus (Küf), c. Protozoa (Amip), d. Alg, e. Virüs)

Mikroorganizmaları çıplak gözle görmek mümkün değildir. Bunun için “mikroskop”
adı verilen ve görüntüyü büyütmeye yarayan mercek sistemlerinden yararlanılır.
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Resim 1.2: Mikroskop

Mikroorganizmalar çok küçük canlılar olduklarından boyutlarını ifade ederken farklı
ölçü birimleri kullanılır. Mikroorganizmaların büyüklüğü tanımlanırken bakteriler,
funguslar, protozoa ve algler için mikrometre (μm), virüsler için ise nanometre (nm)
birimleri kullanılmaktadır.
Mikroorganizmalar büyüklüklerine göre; bakteri > virüs > defektif virüs > viroid >
prion olarak sıralansa da bunlardan daha büyük olan protozoa, algler ve mantarlar ise kendi
içlerinde değişik büyüklükte olabilir. Işık mikroskobu ile mikrometre boyutlu
mikroorganizmalar gözlenebilirken nanometre boyutlu virüslerin gözlenebilmesi için
büyütme gücü çok daha fazla olan elektron mikroskoplar kullanılmaktadır. Işık mikroskobu
1 ile 10.000 kat büyütme sağlayabilirken elektron mikroskobu ile 1.000.000 kattan fazla
büyütme sağlanabilir. Mikroorganizmaların büyüklüklerini ifade eden ölçülerin dönüşümleri
şu şekildedir:
1mm= 103 µm=106 nm

Şekil 1.1: Bazı hücre ve biyomoleküllerin büyüklükleri
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1.1.2. Mikrobiyolojinin Alt Dalları
Mikrobiyoloji iki temel konu üzerine odaklanmıştır:

Araştırılan
mikroorganizmaya
göre

1) Mikroorganizmaların temel yaşam işlevlerini anlamak (Temel mikrobiyoloji)
2) Mikrobiyolojiyi insanların yararına olacak şekilde uygulamak (Uygulamalı
mikrobiyoloji) Mikrobiyolojinin bu iki temel konusu farklı alt dalların doğmasına sebep
olmuştur. Mikrobiyolojinin alt dalları ve çalışma konuları Tablo 1.1’de verilmiştir.

Parazitoloji: Parazitleri inceleyen bilim dalı.

Araştırılan süreç veya
fonksiyona göre

Mikrobiyal Genetik: Mikroorganizmalarda genetik
bilginin kontrolü, fonksiyonu ve iletilmesini inceler.
Mikrobiyal
Metabolizma:
Mikroorganizmalarda
meydana gelen metabolik (yapım ve yıkım) olaylarını
inceler.
Mikrobiyal Ekoloji: Mikroorganizmaların birbiri ve
çevresi ile olan ilişkisini inceler.
Epidemiyoloji: Mikroorganizmaların neden olduğu
hastalıkların dağılımını ve sıklığını inceler.
İmmünoloji: Mikroorganizma enfeksiyonlarına karşı
konak canlının kendisini nasıl koruduğunu araştırır.
Gıda Mikrobiyolojisi: Mikroorganizmaların gıdalarda neden
olduğu bozulmaları, alınacak önlemleri vb. konuları inceleyenbilim
dalı.
Toprak Mikrobiyolojisi: Toprakta yaşayan mikroorganizmaları,
temel madde çevrimlerini, mikrobiyolojik parçalanma vb.
konularını araştıran bilim dalı.
Uygulamalı Endüstriyel Mikrobiyoloji: Mikroorganizmalar aracılığı ile
Mikrobiyoloji yapılan endüstriyel üretimleri inceleyen bilim dalı.
Tıbbi
Mikrobiyoloji:
Hastalık
yapıcı
mikroorganizmaları,enfeksiyon hastalıklarını, alınacak önlemleri
vb. konuları inceleyen bilim dalı.
Veteriner
Mikrobiyoloji:
Hayvanlarda
bulunan
mikroorganizmalar, hayvan enfeksiyonlarını vb. konuları inceleyen
bilim dalı.
Temel
Mikrobiyoloji

MİKROBİYOLOJİ

Bakteriyoloji: Bakterileri inceleyen bilim dalı.
Mikoloji: Mantarları inceleyen bilim dalı.
Viroloji: Virüsleri inceleyen bilim dalı.
Protozooloji: Protozoaları inceleyen bilim dalı.

Tablo 1.2: Mikrobiyolojinin alt dalları
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1.1.3. Mikrobiyolojinin Gelişimi
Bilim insanlarının mikrobiyoloji bilimine yaptıkları önemli katkılardan bazıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Yıl
1684

Araştırıcılar

Keşif

Antoni Van Leeuwenhoek

1857
1860

Laktik asit fermentasyonu
Louis Pasteur

Etil alkol fermentasyonunda mayaların rolü
Abiyogenesis (kendiliğinden oluşum) çöküşü

1864
1876

Bakterilerin keşfi

Ferdinand Cohn

Saf kültür elde etme çalışmaları
Tüberküloz etmeni mikroorganizmanın keşfi

1882
Robert Koch
1884
1884

Christian Gram

1885

Louis Pasteur

1889
1901
1929

Alexander Fleming

1943

Max Delbruck ve Salvador Luria

1944

Oswald Avery ve Ark.

1959

James Watson ve Francis Crick

1973

Stanley Cohen ve Ark.

1977

Carl Woese ve George Fox

1981

Stanley Pruisner

1995

Craig Venter ve Hamilton Smith

1999

Genomik Araştırma Enstitüsü

Martinus Beijerink

Koch postulatları
Gram boyamanın keşfi
Kuduz aşısının keşfi
Virüs kavramı
Zenginleştirilmiş kültür metodu
Penisilinin keşfi
Bakterilerde genetik karakterlerin kalıtımının
açıklanması
DNA’nın yönetici molekül olduğunun
açıklanması
DNA’nın yapısının açıklanması
Rekombinant DNA teknolojisinin keşfi
Önemli bir mikroorganizma grubu olan
Arkea’ların keşfi
Prionların özelliklerinin açıklanması
Bir bakterinin tam genetik haritasının
çıkarılması
100’ün üzerinde mikroorganizmanın genom
dizisinin belirlenmesi ve devam etmesi

Tablo 1.3: Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi
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1.1.4. Abiogenesis (Abiyogenez) ve Biogenesis (Biyogenez) Kavramları
Uzun yıllar canlıların çamur, çürüyen organik materyal veya sıcak sulardan
kendiliğinden oluştuğu spontan generasyon = abiyogenez = kendiliğinden varoluş görüşü
yaygındı. Havada bırakılmış etlerde kurtçukların oluşması bu görüşün en önemli
kanıtlarından biri olarak kabul ediliyordu. F. Redi, canlıların bir önceki canlıdan meydana
geldiğini deneysel olarak gösteren ilk bilim adamıdır. Redi, deneyinde ilk başta sekiz
kavanozun içine et koymuş ve dördünün ağzını kapatıp, diğer dördünü açık bırakmıştır.
Deneyin sonucunda sadece ağzı açık olan kavanozların yani sineklerin yumurtalarını
bırakabileceği kavanozların içinde kurtçukların oluştuğunu görmüştür. Redi'nin karşıtları,
yani abiyogenezi savunanlar, ise dört kavanozun hava almadığı için larvaların oluşmadığını
savunmuşlardır. Redi, bunun üzerine o dört kavanozun ağzını sadece hava alabilecek kadar
küçük gözenekleri bulunan bezlerle kapatıp deneyi tekrarlamış ve yine larvaların
oluşmadığını gözlemlemiştir. Redi'nin bu deneyi biyogenez'i destekler nitelikte bir deney
olmuştur. Böylece abiyogenez teorisini ilk kez F. Redi çürütmüştür.

Resim 1.3: Abiyogenezin çürütüldüğü deney

L. Pasteur’e kadar birçok bilim adamı abiyogenez teorisini test eden deneyler
yapmıştır. Pasteur, abiyogenez teorisine şiddetle karşı çıkan bir bilim adamı olarak
mikroorganizmaların havada ve yüzeylerde bulunabileceğini ve uygun şartlar bulduklarında
çoğalacaklarını deneysel olarak göstermiş ve bu teoriyi tamamıyla yıkmıştır. Spontan
generasyon (abiyogenez) teorisinin yıkılması yerini biyogenez teorisine bırakmıştır yani bir
canlının yine başka bir canlıdan meydana gelebileceği görüşü kanıtlanmış oldu.

1.1.5. Mikroorganizmaların Gıda Endüstrisinde Kullanımları
Mikroorganizmalar gıda endüstrisinde yararlı ve zararlı olmak üzere iki farklı alanda
önemli rol oynar. Gıdaların mikroorganizmalar tarafından bozulması büyük ekonomik kayba
yol açmaktadır. Günümüzde konservecilik, donmuş gıda üretimi ve kurutulmuş gıda
endüstrisi mikrobiyal bozulmaları engellemek için geliştirilmiştir. İnsanlar tarafından
tüketilen gıdalar, aynı zamanda patojenler de dâhil mikroorganizmaların gelişmesine de
uygundur. Gıdalar hazırlanırken patojen mikroorganizmaların bulaşmasını ve bulaşanların
yaşamasını önlemek için tedbirler alınmalıdır.
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Buna karşın mikroorganizmaların hepsi gıdalara ya da onu tüketenlere zararlı değildir.
Peynir, yoğurt, turşu, ekmek ve alkollü içeceklerin yapımında mikroorganizmaların
faaliyetine ihtiyaç vardır. Bu tür gıdalar genellikle mikrobiyal fermentasyonla üretilir. Tablo
1.3’te günlük hayatımızdaki gıdalar ile mikroorganizma ilişkisine bazı örnekler vermektedir.
1950'lerden sonra gıda mikrobiyolojisi çeşitli mikroorganizma tiplerinin biyolojik özellikleri,
gıdayla etkileşimleri, fizyolojileri, biyokimyası, fizyolojisi, genetiği gibi konularla
ilgilenmiştir. Son yıllarda gıda fermentesyonu, probiyotikler, gıda bozulması, gıda kaynaklı
hastalıklar, rekombinant DNA teknolojisi gibi konularla ilgilenilmektedir.
Gıda
Ekmek
Peynir

Açıklama
“Ekmek mayası” olarak adlandırılan Saccharomyces cerevisiae
şekerleri fermente ederek ekmeğin kabarmasına neden olan CO2 üretir.
Laktik asit bakterileri peyniri pıhtılaştırır, proteolitik ve lipolitik
aktivitelere sahip diğer bakteriler ise peynirin olgunlaşmasına yardımcı
olur.

Yoğurt

Süt içindeki laktoz pek çok laktik asit bakterisi tarafından fermente
edilerek yoğurda dönüştürülür.

Turşu

Sebzelerin içeriğindeki şeker laktik asit bakterileri tarafından fermente
edilerek turşu oluşturulur.

Sirke

Asetik asit bakterileri etanolü asetik asite dönüştürerek sirke oluşturur.
Başlangıç maddesi olan etanol ise üzüm veya elma gibi çeşitli
meyvelerin fermentasyonundan elde edilir.

Bira

Arpa tanelerinin maya ile fermentasyonu sonucu oluşur.

Etil Alkol

Genellikle üzümden yapılan meyve fermentasyonu sonucu oluşur.

Vitaminler

Riboflavin, C vitamini, B12 vitamini gibi pek çok vitamin mikrobiyal
fermentasyon sonucu üretilir.

Amino asitler

Tat ve besin değerini artırmak amacıyla insan gıdalarına ve hayvansal
gıdalara eklenen lisin, methionin, monosodyum glutamat gibi pek çok
amino asit mikrobiyal fermentasyon sonucu elde edilir.
Tablo 1.4: Bazı mikroorganizmaların gıda üretiminde kullanımı

1.1.6. Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
Günümüzde yeryüzünde birbirinden farklı milyonlarca canlı yaşamaktadır. Bilim
insanlarına göre yeryüzünde yaklaşık 7.700.000 hayvan, 300.000 bitki, 600.000 mantar,
35.000 protozoa türü ve diğer canlı türleri bulunmaktadır. Bu canlılardan yaklaşık
1.300.000’i isimlendirilebilmiştir. Bu kadar çok canlının aynı anda incelenmesi mümkün
olmadığından canlıların belirli özelliklerine göre sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
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Resim 1.4: Canlılar dünyası

Canlıların sınıflandırılmasında diğer canlılarla olan akrabalıklarının belirlenmesi
gerekmektedir. Buda sistematik ve taksonominin araştırma konularıdır. Sistematik
organizmaların çeşitliliğinin ve akrabalığını incelerken taksonomi ise canlıları ortak
özelliklerine ve akrabalıklarına göre gruplandırır.
Sınıflandırmada temel birim türdür. Tür, ortak özellikler taşıyan, aynı veya yakın gen
havuzunda bulunan biyolojik gruptur. Sistematikte benzer türler bir araya gelerek cinsleri,
benzer cinsler bir araya gelerek aileleri, benzer aileler bir araya gelerek takımları, benzer
takımlar bir araya gelerek sınıfları, benzer sınıflar bir araya gelerek bölümleri, benzer
bölümlerde bir araya gelerek âlemleri, benzer âlemlerde bir araya gelerek üst âlemleri
(domain) meydana getirir.
Taksonomik kategorilerin sıralanışı şekil 1.7’de yer alan örnekte verilmiştir.

Resim 1.5: Türden üst âleme taksonomik kategorilerin sıralanışı
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Mikroorganizmaların sınıflandırılmasında sahip oldukları morfolojik, metabolik,
biyokimyasal, genetik özellikleri vb. dikkate alınmaktadır ancak bu özelliklerin belirlenmesi
için laboratuvarda deneysel çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu deneyler sonucunda
mikroorganizmaların sahip olduğu özelliklerin tanımlanması işlemine identifikasyon adı
verilir. Mikroorganizma identifikasyonu sadece onları sınıflandırmada kullanılmamaktadır.
Örneğin; bir gıda zehirlenmesi olayında zehirlenmeye neden olan mikroorganizmanın
belirlenmesi içinde identifikasyon yapılmaktadır çünkü gıda da var olan mikroorganizmanın
bilinmesi zehirlenmede uygulanacak tedavide ilgili kişilere yol gösterici olacaktır.
Mikroorganizmalar sahip oldukları hücre yapısına göre sınıflandırılabilir.
Bakteriler

Prokaryotik
Hücre
Gerçek hücre
yapısında olanlar

Funguslar (Mantarlar)
Küfler

Ökaryotik
Hücreler

Mayalar
Protozoa
Algler
Virüs

Gerçek Hücre
Yapısında Olmayanlar

Viroid
Prionlar

Tablo 1.5: Mikroorganizmaların hücre yapısına göre sınıflandırılması

Virüsler, viroidler ve prionlar gerçek hücre yapısına sahip olmayan
mikroorganizmalardır. Gerçek hücre yapısında sahip olanlar da yapısal hücre özelliklerine
göre birbirinden farklılıklartaşımaktadır. Bakteriler prokaryotik; mantarlar, protozoa ve
alglerde ökaryotik hücre yapısına sahip olmalarından dolayı birbirinden farklıdırlar.
1.1.6.1. Prokaryotik Hücre
Canlılığın temel yapı ve fonksiyon birimine hücre denir. Bitki, hayvan,
mikroorganizmaların birçoğu (virüsler, viroid, prionlar hariç) hücresel yapıya sahip
organizmalardır ancak bitki ve hayvanlarda hücreler bir arada yaşamsal fonksiyonlarını
gerçekleştirirken, mikroorganizmalarda bağımsız olarak yaşamsal fonksiyonlarını devam
ettirirler. Hücreler yapısal özellikleri bakımından farklılık gösterir. Hücreler zarla çevrili bir
çekirdeğe sahip olup olmamalarına göre prokaryotik hücreler ve ökaryotik hücreler olarak iki
gruba ayrılır.
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Hücre
Ökaryotik
Hücre

Prokaryotik
Hücre
Tablo 1.6: Hücre tipleri

Şekil 1.2: Prokaryotik ve ökaryotik hücre

Prokaryotik hücreler, zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri olmayan hücre tipidir.
Işık mikroskobunda yapısal olarak gözlenen kısımlar şunlardır:







Kamçı
Kapsül
Hücre duvarı
Hücre zarı
Sitoplazma ve organeller
Nükleoid bölge (Nükleik asidin bulunduğu bölge)

Prokaryotik hücrelere en iyi örnek bakterilerdir. Bakteriler prokaryotik hücre
yapısında olan ve ancak ışık mikroskobu altında gözlenebilen mikroorganizmalardır.
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Şekil 1.3: Prokaryotik mikroorganizma hücresi

1.1.6.2. Ökaryotik Hücre
Ökaryotik hücreler zarla çevrili bir çekirdeğe ve organellere sahip hücrelerdir.
Prokaryotlardan farklı olarak çift zarla çevrili organellere sahiptirler. Ökaryot hücrelerde üç
temel bölüm ayırt edilir. Bunlar hücre zarı, çekirdek ve sitoplazmadır. Sitoplazma içinde
özel görevleri olan ve organel adını verdiğimiz yapılar yer almaktadır. Ökaryotik hücrelerde
fotosentez görevini yürüten kloroplast ve çeşitli maddelerin sentezi ve depolanmasından
sorumlu plastidler de vardır.

Şekil 1.4: Ökaryotik mikroorganizma hücresi

Küfler, Mayalar, Protozoalar, Algler ökaryotik mikroorganizmalara örnek canlılardır.
Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi ilerleyen bölümlerde bahsedilecektir.
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Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların hücresel farklılıkları Tablo 1.4’te
karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Özellik
Hücre duvarı

Prokaryotik hücre
Var

Hücre zarı
Zarla çevrili organel
(ER,
Mitokondri,
Golgi, Kloroplast)
Ribozom
Çekirdek
Genetik
materyal
(DNA)
Bölünme
Gruplar

Var
Yok

Ökaryotik hücre
Var (hayvanlarda ve birçok protozoada
yok)
Var
Var

Var
Yok
Var

Var
Var
Var

Mitoz yok
Bakteria, Arkea

Mitoz var
Alg, Fungus (Küf ve Mayalar), Protozoa

Tablo 1.7: Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların bazı özellikler açısından
karşılaştırılması

1.1.7. Mikroorganizmaların İsimlendirilmesi
Araştırmacılar canlıları sınıflandırmaya başladıklarında karşılarına canlıların
isimlendirilmesi sorunu da çıkmıştır. Bunun sebebi bir canlının isminin birçok dilde farklı
olmasıydı (örneğin; bir köpeğin adı İngilizce’de dog, Almanca’da hund olduğu gibi) Bu
dilleri bilmeyen bir araştırmacının köpeğin özellikleri ile bilgileri anlatması zorluklara ve
zaman kaybına yol açacaktır. Bu nedenle araştırmacılar tüm canlıları ifade eden bir
isimlendirme sistemi ve dili kullanmaya karar vermişlerdir. Bunun için isimlendirmede dil
olarak latince ortak dil olarak kabul edilmiştir. Canlıların isimlendirilmesinde gelişi güzel
yapılmamış, bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem ikili adlandırma sistemidir yani canlılara
iki kelimden oluşan bir isimlendirme sistemidir. Bu sisteme göre köpeğin latince adı Canis
lupus’tur. Artık dünyanın her yerinde Canis lupus denildiğinde araştırmacılar köpekten
bahsedildiğini anlamaktadır.
Mikroorganizmaların
latince
isimlendirmesindeikili
adlandırma
(binomial
sistem)kullanılır. Mikroorganizmanın tür ismilatince iki kelimeden oluşur. Buna göre:


İlk isim cins ismi, ikinci isim ise tamamlayıcı ismidir. Cins ismi büyük harfle
başlayıp eğik yazılır(ÖrneğinEscherichia).



İkinci isim tamamlayıcı isim olup o cinsin türünü tanımlamaktadır. Tür ismi
küçük harfle ve eğik yazılır (örneğin coli). İki kelime bir araya gelerek
mikroorganizmanın tür ismini oluşturur (Escherichia coli).
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Tür

Cins Adı

Bacillus

subtilis
cereus
megaterium

Anlamı

Tür isminde tamamlayıcı isim olarak seçilen kelimeler genellikle mikroorganizmanın
bir özelliğini belirtmek için seçilmiş kelimelerdir.
İnce uzun
Mumsu
İri dört ayaklı

Tablo 1.8: Mikroorganizmaların isimlendirilmesi
Üst âlem

Bakteria

Ökarya

Ökarya

Ökarya

Ökarya

âlem

Bacteria

Mantarlar (Fungi)

Mantarlar (Fungi)

Protozoa

Viridiplantae

Bölüm

Proteobacteria

Ascomycota

Ascomycota

Amoebozoa

Chlorophyta

Sınıf

Gammaproteobact
eria

Eurotiomycetes

Saccharomycetes

Tubulinea

Chlorophyceae

Takım

Enterobacteriales

Eurotiomycetales

Saccharomycetales

Tubulinida

Chlamydomonadale
s

Aile

Enterobacteriacea
e

Trichocomaceae

saccharomycetaceae

Amoebidae

Chlamydomonaceae

Cins

Escherichia

Penicillium

Saccharomyces

Amoeba

Chlamydomonas

Tür

Escherichia coli

Saccharomyces
cerevisiae

Amoeba
proteus

Chlamydomonas
nivas

Türkçe
adı

Koli basili

Penicillium
requeforti
İSİM
YOKKKKK

Ekmek mayası

Amip

Yeşil alg

Resim

Tablo 1.9: Mikroorganizmaların sınıflandırılmasına örnekler

1.2. Bakteriler
Bakteriler prokaryotik hücre yapısına sahip mikroorganizmalardır.

1.2.1. Bakterilerin Genel Özellikleri
Bakterilerin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:



Prokaryotik hücre yapısına sahiptirler.
Prokaryotlar tek veya koloniler hâlinde yaşarlar.
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Çekirdek ve zarla çevrili organelleri bulunmaz. Ancak hücre zarının girinti
çıkıntı yapması sonucu organel benzeri yapılar oluşabilir.
Prokaryot hücreler çeşitli biçimlerde olabilirler (çubuk, küre, spiral gibi).
Boyutları 1-10 mikrometre kadardır.
Bakteriler besiyeri adı verilen ortamlarda kolayca yetiştirilebilir.
Bakteri kromozomu kıvrılmış tek bir DNA molekülü hâlindedir

1.2.2. Bakterilerin Sınıflandırılması
Bakterilerin isimlendirilmesinde de diğer mikroorganizmaların isimlendirilmesinde
kullanılan ikili adlandırma (ikili sistem veya ikili adlandırma) sistemi kullanılır. Örneğin;
Escherichia coli, Bacillus anthracis, Staphylococus aureus, Salmonella Typhi gibi. Bakteri
ismi sıkça tekrar edilecekse cins ismin ilk veya birkaç harfi yazılarak kısaltılabilir.
Örneğin; B. anthracis, B. cereus, S. Typhi, Staph. aureus (veya S. aureus) gibi.
Bakterilerin sınıflandırılırken sahip oldukları özellikler dikkate alınır. Gram boyanma
özellikleri, biyokimyasal reaksiyon sonuçları, hareket yetenekleri, solunum tipleri vb.birçok
özellik sınıflandırmada kullanılabilir. Bu nedenle bakteriler için iki çeşit sınıflandırma
yapılabilir. Tüm özellikleri dikkate alınarak genel sınıflandırmaveya belli özellikler
yönünden özel sınıflandırmayapılabilir.
1.2.2.1. Genel Sınıflandırma
Bakteriler prokaryotik hücre yapısına sahip mikroorganizmalar oldukları için Bakteria
ve Arkea üst âlemlerinde yer alır. Arkebakteria âleminde yer alan bakteriler daha çok
ekstrem çevre koşullarında yaşayan bakterilerdir. Yüksek basınç, yüksek sıcaklık, aşırı
asidik, aşırı tuzlu ortamlar gibi. Gıdalarda yer alan önemli bakteriler ise genellikle Bakteria
âleminde yer almaktadır. Bakteria âleminde alan bölümler:




Proteobacteria (Gram-negatif bakteriler)bölümü
Gram pozitif bakteriler bölümüdür.
Siyanobakteriler bölümüdür.

Üst âlem
(Domain)
Âlem

Bölüm

• Bakteria

• Bakteria
• Proteobacteria (gram-negatif bakteriler)
• Gram-pozitif bakteriler
• Siyanobakteriler

Tablo 1.10: Bakterilerin genel sınıflandırılması
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Proteobacteria (Gram-negatif Bakteriler)

Her biri çok sayıda cins içeren ve alfa, beta, gama, delta ve epsilon harfleri ile ifade
edilen 5 gruba sahiptir ve Gram-negatif, aşırı derecede metabolik çeşitlilik gösteren tıbbi,
endüstriyel ve tarımsal öneme sahip organizmaları içerir.


Asetik Asit Bakterileri

Gram-negatif, aerobik, alkol ve şekerlerin tam olmayan ile son ürün olarak organik
asitlerin birikimine yol açan hareketli çubuklardır. Besinleri etanol olduğunda asetik asit
üretirler. Asidik şartlara oldukça fazla tolerans gösterirler ve birçoğu pH 5’ten daha düşük
değerlerde gelişebilir.Önemli bazı cinsleri Acetobacter, Gluconobacter’dır.


Enterik Bakteriler

Görünüş olarak gram-negatif, spor oluşturmayan, hareketsiz veya peritrik kamçı ile
hareketli, fakültatif aerob, basit besinsel isteklere sahip şekerleri çeşitli son ürünlere fermente
eden çubuklar olarak tanımlanırlar. Enterik bakterilerin çoğu insan, bitki ve hayvanlarda
hastalık etmenidir. Bunun yanında endüstriyel öneme sahip suşları da (Bir bakteri ya da
virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik faklılıklar bulunan gruplarına “suş” denir.)
vardır. Tartışmasız en çok bilinen cinsleri Escherichia, Salmonella, Proteus,
Enterobacter’dır.


Gram-pozitif Bakteriler


Laktik Asit Bakterileri ve Akrabaları

Staphylococcus ve Micrococcus tipik solunum mekanizmasına sahip aerobik
mikroorganizmalardır. Staphylococcus insan ve hayvanların yaygın paraziti olup nadiren
ciddi enfeksiyonlara neden olurlar. Laktik asit bakterileri gram-pozitif çubuk veya kok olup
tek fermentasyon ürünü olarak laktik asit üretirler. Hepsi anaeorobik olarak gelişebilir. Süt
ürünlerinde yaygın olarak bulunurlar ve bazı suşlar fermente süt ürünlerinin hazırlanmasında
(örneğin L. delbrueckii) kullanılır. Listeria gram-pozitif kokobasil olup 3-5 hücrelik zincirler
oluşturma eğilimindedir. L. monocytogenes gıda kaynaklı bir hastalık olan listeriozise neden
olduğu için çok önemlidir. Bu organizma kontamine olmuş genellikle hazır gıdalar ile taşınır
ve hafif geçirilen bir rahatsızlıktan ölümcül menenjite kadar pek çok şeye sebep olabilir. İyi
bilinen cinsleri Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus, Lactobacillus.


Clostridium ve Akrabaları

Bütün endospor oluşturan bakterilerdir. En çok çalışılmış iki cins Bacillus ve
Clostridium’dur. Pek çok Bacillus antibiyotikler üretir. Botulizm C. botulinum, tetanos C.
tetani, gazlı kangren C. perfringens tarafından oluşturulmaktadır.
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Coryneform ve Propiyonik Asit Bakterileri

Gram-pozitif bakteriler, tipik olarak çomaktan filamentliye kadar değişik şekilde ve
yaygın olarak toprak ve bitki materyallerinde yaşarlar. Bazısı belirli antibiyotiklerin veya
fermente olmuş süt ürünlerinin üretiminde büyük ekonomik öneme sahiptir. İyi bilinen
cinsleri Corynebacterium, Arthrobacter, Propionibacterium.


Siyanobakteriler

Mavi-yeşil bakteriler olarak da bilinen enerjilerini fotosentez yolu ile elde eden bir
bakteri dalıdır.
1.2.2.2. Özel Sınıflandırma
Bakteriler sahip oldukları özellikler yönünden de sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma;
Gram boyanma özelliğine göre, sahip oldukları şekillere, sıcaklık isteklerine, solunum
şekline, beslenme şekillerine göre yapılabilir.
1.2.2.3. Sahip Oldukları Şekle Göre Sınıflandırma
Dış görünüş bakımından üç ana şekle (morfolojiye) sahiptirler:
Şekillerine göre
bakteriler
Küresel (kok veya
coccus)
Mikroko
k

Diploko
k

Tetrakok

Sarsina

Çubuk (basil veya
bacillus)
Steptoko
k

Stafiloko
k

Kokobas
il

Streptobas
il

Sarmal (sprillum)
Vibrio

Spirillu
m

Tablo 1.11: Bakterilerin sahip oldukları şekillere göre sınıflandırılması



Küresel yapıda olan bakterilere kok denir. Koklar:







Mikrokok: Bölünme sonucunda hücrelerin ayrı düşmesiyle oluşan
şekildir.
Diplokok: Bölünme sonucunda bitişik kalması oluşan şekildir.
Tetrakok: Bölünme sonucunda 4’lü gruplar oluşan şekildir.
Sarsina: Bölünme sonucunda 8’li yapılar oluşan şekildir.
Streptokok: Bölünme sonucunda göstererek yan yana zincir şeklinde
oluşan şekildir.
Stafilokok: Bölünme sonucunda salkım şeklinde yığınlar oluşan şekildir.
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Çubuk şeklinde olan bakterilere basil denir. Basiller:





Streptobasil: Çubuk şeklindeki bakterilerin bölünme sonucunda zincir
meydana getirmesi ile oluşan şekildir.
Kokobasil: Kok ile çubuk arasındaki geçiş formudur.

Eksenleri etrafında bir veya daha fazla kez kıvrılmış olan bakterilere spiral
bakteriler denir. Spiral bakteriler:




Vibrio: Bakterinin virgül şeklinde olmasıdır.
Spirillum: Sert bir spiral yapının olduğu şekildir.
Spiroket: Bükülebilir spiral bir yapıdır.

Şekil 1.5: Bakterilerin morfolojik özellikleri

1.2.2.4. Sıcaklık İsteklerine Göre Sınıflandırma
Mikroorganizmalar gelişme sıcaklıklarına göre 3 grupta sınıflandırılabilir:

Sıcaklık isteklerine göre bakteriler
Psikrofilik bakteriler

Mezofilik bakteriler

Termofilik bakteriler

Tablo 1.12: Bakterilerin sıcaklık isteklerine göre sınıflandırılması
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Psikrofilik Bakteriler: Bu grupta yer alan bakteriler 20 ◦C’nin altında
geliştiklerinden genellikle soğuk seven mikroorganizmalar olarak
değerlendirilir. Minimum0 ◦C’de, optimum 15 ◦C’de ve maksimum 20 ◦C’de
gelişir
Mezofilik Bakteriler: Optimum gelişme sıcaklığı 25-45 ◦C olan bakterilerdir.
Doğadaki bitki ve hayvan atıklarını basit bileşenlere parçalayan bakterilere
saprofit (çürükçül) denir. Mezofilik bakteriler içinde yer alan saprofit
organizmalar için gelişme sıcaklığı ise 25-35 ◦C’dir. Lactobacillus cinsi
bakterilerin çoğu mezofiliktir.
Termofilik Bakteriler: Yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve yaşamını davam
ettirebilen bakterilerdir. Termofillerin gelişme sıcaklıkları minimum 35-45 ◦C,
optimum 55 ◦C, maksimum 60-90 ◦C’dir.

Şekil 1.6: Sıcaklık isteklerine göre bakteriler

1.2.2.5. Solunum Şekline Göre Sınıflandırma
Solunum şekillerine göre bakteriler genel olarak üç ana grupta sınıflandırılır:

Solunum şekillerine göre bakteriler
Aerobik bakteriler

Anaerobik bakteriler

Fakültatif anaerobik bakteriler

Tablo 1.13: Bakterilerin sıcaklık isteklerine göre sınıflandırılması





Aerobik Bakteriler: Oksijene gereksinim duyan ve oksijen varlığında gelişen
bakterilerdir.
Anaerobik Bakteriler: Oksijensiz ortamda gelişen bakterilerdir. Oksijen bu
bakteriler için toksik etki yapar.
Fakültatif Anaerobik Bakteriler: Oksijeni kullanabilen ancak fermentasyon
veya anaerobik solunumla yaşamlarını sürdürebilen mikroorganizmalardır.
Örneğin;E. coli fakültatif anaerobiktir.
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1.2.2.6. Gram Boyanma Yönünden Sınıflandırma
Mikroorganizmaların özellikle bakterilerin herhangi bir işlem uygulanmaksızın
mikroskopta incelenmesi zordur. Bakterileri daha iyi görünür hâle getirmek için çeşitli
boyama yöntemleri kullanılır. Boyama sonucunda bakteriler gram-negatif ve gram-pozitif
olmak üzere iki gruba ayrılması bakterilerin sınıflandırılmasında önemli bir özelliktir. Gramnegatif (kırmızı-pembe boyanan) bakteriler: Pseudomonas, Escherichia, Salmonella,
Shigella, Enterobacter ve diğerleri. Gram-pozitif (mavi-mor boyanan) bakteriler: Bacillus,
Clostridium, Laktobacillus, Listeria, Streptococcus, Enterococcus ve diğerleri.
Gram boyama sonucuna göre bakterilerin sınıflandırılması
Gram-pozitif bakteriler

Gram negatif bakteriler

Tablo 1.14: Gram boyama sonucuna göre bakterilerin sınıflandırılması

1.2.2.7. Beslenme Şekline Göre Sınıflandırma
Biyosentez olaylarında gerekli karbona olan ihtiyaçlarına göre başlıca iki grupta
incelenmektedirler.

Beslenme şekillerine göre bakteriler
Ototrof bakteriler
Fotoototrof

Heterotrof bakteriler

Kemototrof

Fotoheterotrof

Kemoheterotrof

Tablo 1.15: Beslenme şekillerine göre bakteriler



Ototrof Bakteriler: İnorganik karbonu asimile ederek organik karbon
bileşiklerine çevirirler.

Fotoototrof Bakteriler: İnorgoanik karbondiksidi organik maddeye
çevirmek için gerekli enerjiyi ışıktan alır.

Kemototrof Bakteriler: İnorgoanik karbondiksidi organik maddeye
çevirmek için gerekli enerjiyi kimyasal maddelerden alır.



Heterotrof: Organik karbonu parçalayarak hücre için gerekli organik
bileşiklere çevirirler.

Fotoheteretrof: Organik karbonu parçalamak (karbonhidrat, yağ, protein
vb.) için gerekli enerjiyi ışıktan alır.

Kemoheteretrof: Organik karbonu parçalamak (karbonhidrat, yağ,
protein vb.) için gerekli enerjiyi kimyasal maddelerden alır. İnsan ve
hayvanların çoğu bu şekilde beslenir.
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1.2.3. Bakterilerin Hücre Yapıları
Bakteriler, prokaryotik hücre yapısındaki mikroorganizmalardır. Prokaryotik hücre
yapısıdan daha önceki bölümlerde bahsedilmişti. Bu bölümde bu yapılar açıklanacaktır.
Bakteriler, mikroskobun keşfi ile birlikte morfolojik olarak incelenmesi mümkün hâle
gelmiştir ancak bir bakteri hücresinin sahip olduğu yapısal özellikler için ancak elektron
mikroskobunun keşfi ile gerçekleşti çünkü elektron mikroskobu normal ışık mikroskobuna
göre daha çok büyütme gücüne sahiptir.

Şekil 1.6: Bakteri hücresi

Bir bakterinin dıştan içeri doğru hücresel yapıları:









Kamçı
Kapsül
Hücre duvarı
Hücre zarı
Sitoplazma
Ribozom
Nükleoid (DNA ve Plazmit)
Pilus



Kamçı (Flagella): Birçok bakteri hareketlidir ve bu hareketi sağlayan yapıya
kamçı (flagella) adı verilir. Bazı bakterilerde kamçı yoktur. Kamçı üç kısımdan
oluşmuştur:

Filament,

Çengel,

Bazal kısım.
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Bakterilerde kamçıların yerine ve sayısına göre bazı adlar verilmektedir.






Bakteride flagella yoksa artik,
Bir tane kamçı varsa monotrik (örneğin; Vibrio),
Bakterinin karşılıklı iki ucunda kamçı varsa amfitrik,
Bakterinin bir veya iki ucunda birden fazla kamçı varsa lofotrik (örneğin;
Pseudomonas),
Bakterinin her tarafında kamçı bulunuyorsa peritrik (örneğin; E.coli)
adını alır.

Şekil 1.7: Bazı bakterilerde kamçı (Flagella) pozisyonları



Kapsül: Çoğu prokaryotik bakteri yüzeylerine cıvık ve yapışkan materyal
salgılar. Bu yapıların çoğu polisakkaritten, birkaçı da proteinden ibarettir. Bu
tabakaların kompozisyonu organizmalara göre değişir. Katı tabakalar sıkı
matriks şeklinde düzenlenmiş ise bu yapıya kapsül adı verilir. Kapsül kimyasal
özelliklerine bağlı olarak kalın ya da ince, katı ya da akışkan olabilir.

Kapsül, bakterinin diğer hücrelere, katı yüzeylere tutunmasında yardımcı olur. Ayrıca
patojen bakterilerin hayvan vücuduna girmek için konukçu doku bileşenlerine bağlanmaları
da bakteriyal hücrenin yüzey polisakkaritleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca dış polisakkarit
tabakası önemli miktarda su tutması nedeniyle kurumaya karşı dirençte önemli bir rol
oynamaktadır.


Hücre Duvarı: Yarı katı yapıda olan hücre duvarı bakterinin etrafını saran
yapıdır. Bazı özellikleri şunlardır:






Bakteriye sertliğini ve şeklini verir.
Hücreyi iç ve dış basınçtan korur.
Yarı geçirgen özelliktedir. 1nm büyüklüğündeki moleküllerin geçmesine
izin verir.
Metabolizma atıklarının atılmasında görev alır.
Hücrenin bölünmesinde rol oynar.

Bakteriler arasında hücre duvarı yapısında farklılık görülebilir. Bu farklılığı
belirlemek için kullanılan yöntemlerden biri gram boyamadır. Bu gram boyama sonucuna
göre bakteriler gram-pozitif veya gram-negatif özellik gösterir.
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Hücre duvarının yapısında ona sağlamlık ve direnç sağlayan tabakaya peptidoglikan
adı verilir. Gram-pozitif bakterilerin duvar yapısında buna ilave olarak taykoyik asit
bulunur. Bu madde bakterilerin identifikasyonunda (tanımlanmasında) yardımcı olur. Gramnegatif bakterilerde ise taykoik asit bulunmazken peptidoglikan tabaka miktarı gram-pozitif
bakterilere göre daha azdır ancak gram-negatif bakterilerin dış yüzeyinde bulunan bir tabaka
daha (Lipopolisakkarit, fosfolipit ve lipoproteinlerden oluşur.) bulunur. Bu tabaka gıda
zehirlenmelerinde önemli olan bakterilerin toksin oluşumunda önemli rolleri vardır.

Şekil 1.8: Gram-pozitif ve gram-negatif hücre duvarı yapısı farkları



Hücre Zarı: Sitoplazma etrafında sitoplamayı kese gibi saran bir zardır. Zarın
esas yapısını fosfolipitler ve proteinler oluşturur. Sitoplazma zarı çift katlı
lipitten meydana gelmiştir. Hidrofil (suyu seven) kafalar dışarı, hidrofobik
(suyu sevmeyen) uçlar içe dönüktür.

Sitoplazma zarı, bazı bölgelerde mezozom adı verilen bakteri içerisine doğru uzantılar
meydana getirir. Septal ve lateral mezozom olmak üzere iki tip mezozom vardır. Septal
mezozom DNA'nın bölünmesinde rol oynar. Lateral mezozom, plazmitlerin çoğalmasında,
spor oluşumunda, protein depolamada, salgılama fonksiyonlarında rol alır.
Hücre Zarının Görevleri






Seçici geçirgen özellikte olduğundan madde taşınmasında görev alır.
Üzerinde solunum enzimlerini taşır ve solunum işlevi bu zarda yürütülür.
Biyosentez görevini yürütürler (DNA, murein, fosfolipit, vb.).
DNA oluşumu için gerekli proteinlerin bulunduğu yer sitoplazmik zarın
mezozomudur.
Sindirim işlevini yürütür. Besinleri parçalayıcı enzimleri hücre dışına
salgılar. Daha sonra dış ortamda parçalanan besinleri hücre içine alır.
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Sitoplazma: Saydam, viskoz bir yapıdır. Sahip olduğu yüksek orandaki
osmotik basınç bakteri bütünlüğünün korunmasını sağlar. Sitoplazma içerisinde
su, iyonlar ve katabolizma sonucu oluşan metabolitler, protein, ribozom,
nükleik asit ve granüller bulunur.



Ribozom: Protein sentezinin yapıldığı yerdir. Bakteri hücresinin elektron
mikroskobundaki görüntüsünde ribozomlar, sitoplazma içerisinde yayılmış
tanecikler olarak görülür. Ribozom sayısının artışı hücrenin hızlı büyümesiyle
doğru orantılıdır.



Nükleoid: Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz. Bakterilerin orta kısmında birbiri
üstüne katlanarak adeta yumak hâline gelmiş bir tek kromozomdan ibaret uzun,
dolaşmış bir DNA molekülü genetik materyali vardır. Buna nükleoid adı
verilir.

Plazmitler, prokaryotik hücrelerde kromozomlarından ayrı olarak yer alan ekstra
kromozomal DNA parçalarıdır. Plazmitler sahip oldukları genetik özelliklerinden dolayı
hücreye avantajlar sağlar. Olumsuz koşullar altında bakteri kromozomu ile birleşerek
bakteriye yeni özellikler kazandırır. Örneğin; antibiyotiklere direnç gibi.

Şekil 1.9: Plazmit



Pilus (Fimbria): Fimbria bakterinin her tarafından çıkan filamentöz
uzantılardır. Kirpiğe göre daha kısa olup hareketle ilgisi yoktur. Bakterilerde
basit ve seks pilusu olmak üzere iki çeşit pilus bulunur. Basit piluslar
bakterilerin hücre yüzeylerine yapışmasını sağlar. Seks pilusu ise bakteriler
arası genetik madde aktarımından sorumludur.

Resim 1.6: Piluslar (Soldaki yüzeylere tutunmak için, sağdaki genetik madde aktarımı için)
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1.2.4. Bakterilerin Çoğalması
Canlıların nesillerini sürdürmek amacı ile kendilerine benzer yapı ve özellikte yeni
canlı meydana getirmelerine üreme denir. Mikroorganizmalarda nesillerini devam
ettirebilmek için üremek ve çoğalmak zorundadır ancak mikrobiyal üreme, popülasyonda ki
hücrelerin büyüklüğünü değil popülasyonda ki hücrelerin sayısında ki artışı ifade eder. Bu
nedenle üreme yerine çoğalma kelimesi kullanılacaktır. Mikroorganizmalarda çoğalma şekli
cinse, türe ve hatta çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
Mikroorganizmalarda görülen genel çoğalma şekilleri aşağıda verilmiştir.

Mikroorganizmalarda
çoğalma

Vejetatif
çoğalma

Eşeysiz
çoğalma

Tomurcuklanarak
çoğalma
Bölünme

Sporla
çoğalma

Eşeyli çoğalma

Tablo 1.16: Mikroorganizmalarda çoğalma şekilleri (genel)

Mikroorganizmalarda genel olarak iki çoğalma şekli görülür: Eşeyli ve eşeysiz
çoğalma. Eşeysiz çoğalma dendiğinde iki ayrı cinsten hücrelerin herhangi bir şekilde
birleşme olmaksızın tek bir hücrenin çoğalması anlaşılır. Eşeyli çoğalmada ise iki farklı
genetik karakterdeki hücrenin birleşerek farklı karakterdeki hücrelerin oluşmasıdır. Eşeysiz
çoğalmada aynı genetik karakterde hücreler oluşurken, eşeyli çoğalmada ise farklı genetik
karakterde hücreler oluşur. Dolayısıyla eşeyli çoğalma genetik çeşitliliği sağlar.
1.2.4.1. Eşeysiz Çoğalma
Eşeysiz çoğalma vejetatif çoğalma ve sporla çoğalma şeklinde olmaktadır. Sporla
çoğalma daha çok funguslarda görülürken vejetatif çoğalma maya ve bakterilerde
görülmektedir.
1.2.4.2. Vejetatif Çoğalma
Vejetatif çoğalma mikroorganizmalardan hem ökaryotlarda hem de prokaryotlarda
görülen çok yaygın bir çoğalma şeklidir. Çevre koşulları uygun olduğu sürece
mikroorganizmaların büyük bir bölümü yalnızca vejetatif yoldan çoğalır ve neslini sürdürür.
Vejetatif çoğalma iki şekilde olmaktadır: İkiye bölünme ve tomurcuklanma.
Tomurcuklanma, mayalarda çoğalma genellikle hücrenin tomurcuklanması ile olmaktadır.
Mayaların çoğalması ile ilgili bilgiler ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı verilecektir. İkiye
bölünme ise daha çok bakterilerde görülürken bazı maya türlerinde de görülebilir.
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1.2.4.3. İkiye Bölünme

Şekil 1.10: Kok (küresel) bakterilerde ikiye bölünme

Çoğu bakteride tek bir hücrenin gelişimi iki yeni hücre oluşuncaya kadar devam eder,
bu olaya ikiye bölünme denir. Bakteriler ve riketsiyalar genellikle ikiye bölünerek
çoğalırlar. Silindirik veya çubuk şeklindeki bakterilerde bölünme uzun eksene dik yönde
olur. Koklarda ise herhangi bir çap yönünde meydana gelebilir.
Bu işlemler yapılırken hücre içinde özellikle nuklear bölgede bir organizasyon
görülür. Toplu hâlde bulunan nukleus orta bölgede uzamaya başlar. Nukleus sitoplasmik
membrandaki özel yere (muhtemelen mesosom) bağlanarak replikasyona başlar.
Replikasyon tamamlanınca hücre duvarından içeri doğru ve karşılıklı olarak bir bir septum
oluşumu görülür. Buna sitoplazmik membran da iştirak eder ve septumlar uzayarak
hücreyi ortasından iki kardeş mikroba ayırır. Bu iki hücre ya birbirinden ayrılarak tam
bağımsız hâle gelirler ya da birbirlerine bitişik olarak kalırlar (streptokok, streptobasil,
flamen- töz formlar).
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Şekil 1.11: Çubuk şeklindeki bakterilerde ikiye bölünme

Şekil 1.11’da çubuk şeklinde bir bakterinin ikiye bölünmesi gösterilmektedir. İkiye
bölünmede şu aşamalar gözlemlenir:







Bölünme başlamadan önce, iki kardeş hücreye yetecek kadar organik ve
inorganik maddelerin sentezini gerçekleştirir.
DNA kendisini kopyalayarak miktarını iki katına çıkarır (DNA’nın kendisini
kopyalamasına replikasyon denir.).
Bu aşamada hücrede enine büyüme gösterir.
Bölünecek hücrenin orta kısmından ara bölme (septum) oluşur. DNA’lar yeni
hücrelere geçmek için birbirinden ayrılır.
Ara bölmenin oluşması sonunda iki yavru hücre oluşur.
Oluşan yavru hücreler birbirinin aynı genetik karaktere sahiptir.

E. coli’nin bazı mutant tiplerinde verici (erkek), alıcı (dişi) hücrelerin bulunduğu ve
konjugasyon sonucunda verici hücreye ait genetik materyal alıcı hücreye geçer. Buna
rekombinasyon adı verilir. Bu bir çoğalma şekli değil, gen aktarım mekanizmasıdır. Bu olay
eşeyli çoğalma olmamasına karşın bakterilerde genetik çeşitliliği sağlar. Bu bakterilerde
genetik çeşitliliği sağlayan bir olaydır.
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Şekil 1.12: Bakterilerde rekombinasyon

1.2.4.3. Bakteriyel Populasyonların Gelişme Dönemleri
Tek bir bakteri hücresindeki büyüme oranı hücrelerin küçük olması nedeniyle
ölçülemez ancak mikrobiyal topluluktaki artış sayıca ölçülebilir. Mikroorganizmalarda
büyüme, tek bir hücre kütlesindeki artış veya bir popülasyondaki hücrelerin sayısındaki artış
olarak tanımlanır. Bu nedenle yüksek canlılardaki büyüme ile bakterilerdeki büyümeyi
karıştırmamak gerekir.
Bir bakteri hücresinin yaşam döngüsü süresince yapısal bileşenlerin tümü iki katına
çıkar. Bölünme sonunda ana hücreden oluşan iki hücreye jenerasyon=nesil, iki generasyon
arasında geçen zamanda jenerasyon zamanı denir. Diğer bir deyişle jenerasyon zamanı iki
generasyon arasında geçen süreye denir. Her bakteri sayısal olarak üssel bir artış gösterir
yani bir hücre ilk bölündüğünde 2, sonra 4 ve daha sonra 8 yavru hücre meydana gelir. Her
bakterinin jenerasyon süresi farklıdır. Bazı bakterilerin jenerasyon zamanı aşağıda
verilmiştir.

2 (21)
1.
jenerasyon

4 (22)

8 (23)

2.
jenerasyon

3.
jenerasyon

16 (24)
4.
jenerasyon

32 (25)
5.
jenerasyon

64 (26)

128 (28)

6.
jenerasyon

7.
jenerasyon

Tablo 1.17: Jenerasyon zamanı

Mikroorganizma

Generasyon süresi

Escherichia coli

15-20 dk.

Pseudomonas

10 dk.

Mycobacterium tuberculosis 13-15 saat
Tablo 1.18: Bazı mikroorganizmalara ait generasyon süresi

30

Şekil 1.13: E.coli bakterisinin jenerasyon zamanı ve sayısal artışı

Bakteriler uygun besiyeri ve çevre koşullarında türlerine özgü bir süratle çoğalır.
Koşulların uygunluğu devam ettiği sürece, buna paralel olarak çoğalma da sürekli olur ancak
laboratuvarlarda bakterileri çoğaltma sınırlı miktarda besiyeri kullanıldığından kısıtlanır.
Bakteriler besin maddesi çokluğunda sürekli çoğalır ancak ortamdaki besin maddeleri azalır
ve tükenir. Besin maddelerinin azalması ve uygun olmayan çevresel koşulların oluşması
bakterilerin çoğalmasını baskılar ve durdurur.
Gelişme periyodu sırasında ortama besin maddesi ilave edilmez ve atık maddeler
alınmazsa bu tip gelişmeye durgun veya kesikli kültür adı verilir. İşte kültür ortamında
bakterilerin gelişmesi çeşitli dönemleri içerir. Bunlar:





Lag dönemi (latent dönem),
Logaritmik çoğalma dönemi,
Durma dönemi,
Ölme dönemi.

Şekil 1.14: Durgun kültürdeki mikroorganizmaların çoğalma dönemleri
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Lag Dönemi: Bakterinin yeni ortamına adapte olduğu ve çoğalmak için hazırlık
yaptığı dönemdir.

Bu fazda, ortama ekilen mikroplarda üreme olmadığından sayıca da bir artma
olmaz.Bu dönemde mikroorganizma sayısı sabit kalmaktadır. Buna karşın protein ve
ribozomlar gibi makromoleküllerin sentezi yapıldığından metabolik faaliyetleri artmaktadır.
Bu dönem, aynı zamanda, bakterilerin ortama adaptasyonlarını da sağlar. Ortama uyabilen
ve yeni maddeler hazırlayan bakteriler belli bir latent devreden sonra bölünerek çoğalmaya
başlar. Herhangi bir eski besiyerinden (mikroorganizma üretilen ortam) veya 4 °C’de
muhafaza edilen kültürlerden sıvı besi ortamına aktarılan kültürler bir başlangıç (lag) dönemi
gösterir.

Resim 1.7: Bakterilerin Besiyerinde Çoğalması (Solda bakteri olmayan, sağba bakteri üremesi
sonucu bulanıklaşma görülür.)



Logaritmik Çoğalma Dönemi (Eksponansiyel Gelişme Fazı): Uygun
metabolik ve çevre koşullarında bakterilerin çoğaldığı dönemdir. Yeterince ve
gerekli maddeleri alan, sentezleyen ve latent fazı geçen bakteriler, kendi
türlerine özgü bir jenerasyon süresi içinde ve belli aralıklarla bolünerek
çoğalmaya başlar. Bu dönemdeki kültürler, belli zaman aralıklarında sayıma
tabi tutulursa üreme eğrisi dik bir durum gösterir. Hızla çoğalmakta olan
hücrelerin genç ve biyoaktif olmaları onlara fiziksel ve kimyasal etkilere karşı
duyarlılık kazandırmaktadır. Hücrelerin aktiviteleri geç logaritmik fazı
dediğimiz döneme kadar sürebilir ve bu durağan faza geçişi belirler. Çeşitli
faktörlere cevapta oluşan bu değişiklik, besinlerin azaldığı ve atıkların
uzaklaştırılamadığı kapalı sistemlerde kaçınılmazdır.



Çoğalmanın Durma Dönemi: Uygun olmayan çevre koşullarının oluşmaya
başlamasıyla bakterilerin çoğalmasının azalmaya başladığı dönemdir. Bu
dönemde bulunan tüm bakterilerde bölünme birden durmaz. Bazıları yavaşta
olsa bu uygunsuz koşullara adapte olabilir ve bölünmesini sürdürebilir. Bu
dönemde bölünen ve ölen hücrelerin sayısı arasında bir denge vardır. Bu
dönemde çoğalma yavaşlamakta ve çoğalma oranında hücre ölmektedir.
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Ölme Dönemi: Durma devresi değişmedikçe bakteriler bu uygun olmayan
koşullar altında ölmeye başlar. Popülasyon, sayıca giderek azalır. Bu dönem
gelişme dönemin tam tersidir. Popülasyondaki toplam canlı sayısı azaldığında
ölen hücrelerin oranı sabittir. Bakteriyel üremedeki gibi ölüm üsseldir. Bu
nedenle bu dönem gelişme dönemin tam tersidir ancak bu hücre
popülasyonundaki ölüm logaritmik dönemdeki üremeye göre daha yavaştır.
Hücrelerin yaklaşık %99'u ölmüştür.

1.2.5. Endospor
Endospor, bakterilerin yaşamlarını sürdürebilmek için gelişmeye uygun olmayan
koşullarda (ortamda besin maddelerinin yetersizleşmesi, metabolik ürünlerin bakterilerin
çoğalmasını güçleştirecek şekilde artması, vb.) oluşturdukları yapıdır. Endosporlar genellikle
hücre içinde oluştuğundan bu adı alır. Bakterilerin büyük çoğunluğu spor oluşturamamasına
karşın toprakta yaşayan mikroorganizmalar olan Clostridium ve Bacillus cinsine ait
bakteriler endospor meydana getirir.
Endosporlar, vejetatif hücrelere göre radyasyona, kurumaya, kimyasal maddelere,
soğuğa ve sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır. Örneğin endospor oluşturan bakterilerin vejetatif
hücreleri 80 °C’de 10 dk. ısıtma ile öldürülebildiği hâlde endosporları çok daha yüksek
sıcaklıklara dayanabilir, saatlerce kaynatma ile öldürülemez. Bunun sebebi endopsorda
vejetatif hücreden farklı olarak dipikolinik asit adı verilen kimyasal bir madde bulunmasıdır.
Bu madde öz bölgesi olarak adlandırılan bölgede bulunur. Öz bölgesinde su varlığının az
olması da bu madde ile endosporun ısıya olan direncini artırır.

Şekil 1.15: Bakterilerde endospor oluşumu
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Bakterilerin spor yapması olayına sporulasyon denir. Bakteriler, normal ortam
koşullarında vejetatif yaşam döngüsüne devam eder ancak ortamda olumsuz koşulların
varlığı (besin azlığı, radyasyon, vb.) durumlarında endospor oluşturur. İlk olarak
kromozomunu çoğaltır ve asimetrik bölünme ile ilkin spor oluşumunu gerçekleştirir. İlkin
spor oluşumundan sonra endosporun etrafında onu olumsuz koşullardan koruyacak yapılar
oluşturulur. Ana hücrenin parçalanması ile endospor serbest hâle geçer. Ortam koşulları eski
hâline gelinceye kadar dormant (dinlenme) durumunda bekler. Ortam koşulları çoğalması
için uygun hâlde olduğunda çimlenme olayı ile tekrar vejetatif hücreyi oluşturur ve vejetatif
yaşam döngüsüne devam eder. Bakteriler için endospor neslini devam ettirme (üreme) yapısı
değil olumsuz koşullardan korunma yapısıdır.

Resim 1.8: Endosporun enine görünüşü

Bir endosporun en iç kısmında Nükleoid adı verilen bakteriyel kromozom bulunur.
Bunların bulunduğu bölgeye öz bölgesi adı verilir. Bu öz bölgesinde DNA, RNA, eriyebilir
protein, karbonhidrat, lipit, fosfat, organik ve inorganik maddeler vardır. Oluşumun ileri
aşamalarında öz bölgesinin yerini iç zar alır. Dış zar ise çok kartlı bir yapıya dönüşür. İç zar
ve dış zar arasında ağ şeklinde kabuk oluşur. Dış zar çok katlı olup bazı bakteriler bu zarın
üzerinde spor kılıfı (ekzospor) oluşturabilir.

Resim 1.9: Endospor oluşturmuş bakteri hücreleri

34

Spor, vejetatif hücrenin içerisinde oluşur. Yuvarlak ve oval yapıdadır. Endospor
çoğunlukla uç kısımlarda oluşmasına karşın hücrede farklı bölgelerde oluşabilir. Bunlar
bakterinin ortasında (santral),uca yakın (sub-terminal) veya uçta (terminal) yer alır.
Endosporların mikroskopta incelenmesi özel boyama yöntemleri mümkündür.

Şekil 1.16: Uçta (Terminal) spor oluşumu

Hücre bulunduğu ortamda yaşamı için gerekli koşulları bulursa bölünerek neslini
sürdürür fakat ortamda tekrar olumsuz koşullar oluşursa bakterinin bölünerek neslini
çoğaltması tehlikeye girer. Bu durumda hücre tekrar endospor oluşturur.

Şekil 1.17: Endosporun hücre içindeki konumları
(a. Santral, b. Sub-terminal, c. Terminal, d. Uçtan şişkin)

Endosporların keşfi gıda endüstrisinde bozulabilir yapıdaki yiyeceklerin korunması
için yeni tekniklerin ve sterilizasyon yöntemlerinin gelişmesine sebep olmuştur. Örneğin;
konservecilikte endospor oluşturan bakterilerden olan Clostridium cinsi bakteriler endospor
oluşturmaları nedeniyle bozulma etmenidir. Bu nedenle konserveler için Clostridium
sporlarının öldüğü sıcaklıktır.

1.2.6. Bakterilerin Gıda Endüstrisindeki Önemi
Mikroorganizmalar çok farklı ekosistemlerde bulunabilen canlılardır. Bu farklı
ekosistemlerde yaşayan canlıları ifade etmek için flora kelimesi kullanılmaktadır. Flora,
belirli bir bölgede yaşayan mikroorganizmaları ifade eder. Örneğin; bağırsakta yaşayan
mikroorganizmalar için bağırsak florası, kefirdeki mikroorganizmalar için kefir florası terimi
kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar içerisinde çok farklı ortamlara adaptasyon kabiliyeti en
yüksek mikroorganizmalardan biridir.
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Bakteriler çok yüksek sıcaklıktan çok düşük sıcaklıklara, çok yüksek basınçtan çok
düşük basınçlara, çok bazik ortamlardan çok asidik ortamlara kadar yaşama kabiliyeti
geliştirmiş mikroorganizmalardır.
Bakterilerin önemli yaşam alanlarından biride gıdalardır. Bakterilerin gıdalar
üzerindeki etkisi şöyle sıralanabilir:




Patojen olmayan bakteriler önemli bazı gıdaları üretiminde kullanılabilir
(örneğin; yoğurt, peynir, sucuk, sosis, vb.).
Bazı bakteriler gıdalarda çoğalarak gıdaların duyusal (görünüm, lezzet, tekstür,
vb.) özelliklerinin bozulmasına yol açabilir.
Kontamine olmuş gıdalardaki bakteriler sağlıklı canlılara geçerek hastalık
yapabilir (örneğin; insanlarda sindirim yolu hastalıkları, sığırlarda yavru atma
gibi).

Bu nedenle güvenli gıda üretimi, insan ve hayvan sağlığı için önemli bir önceliktir.
Güvenli gıda üretmek için gıdalarda bulunabilen bakterilerin bilinmesi gerekir. Bu bakteriler:


Acetobacter: Bu bakteriler Gram-negatif, çubuk şekline yakın, elips
şekildedir. Kısa zincirler hâlinde ya da teker teker bulunur. Hareketli ve
hareketsiz türleri vardır. Meyve suları ve alkollü içeceklerin ekşimesine
neden olurlar ve sirke üretiminde kullanılırlar. Bazı meyveleri
bozabilirler ve alkol fermentasyonunun meydana geldiği yerlerde ve
bitkilerde bulunurlar. En önemli türü Acetobacter aceti’dir.



Aeromonas: Hareketli ve psikrofildir. Fermente şekerlerden bol miktarda
gaz üretirler. Balıkların bağırsaklarının normal florasında bulunur ve
bazıları balık patojenidir. Bazı türleri potansiyel gıda kaynaklı
patojendirler. Örneğin; Aeromonas hydrophilia.



Bacillus: Bunlar Gram-pozitif, sporlu, çubuk şeklinde, düz, genellikle
değişik boyutlarda (küçük, orta veya büyük 0,5-1 ~ 2-10 mikrometre) ve
ince veya kalın şekillerde, tekil veya zincir görünümünde, hareketli veya
hareketsiz, aerobik veya fakültatif anaerob olabilen bakterilerdir. Oval
veya küresel farklı büyüklüklerdeki endosporları yüksek sıcaklık
direncine sahiptir. Çoğu mezofil olmasına rağmen psikrofil ve termofil
türleri de vardır. Bu cins sadece iki patojen içerir: Bacillius anthracis
(şarbon etkeni) ve Bacillus cereus. Diğer suşların çoğu patojen
olmamasına rağmen bazıları fırsatçı patojendir. Gıdalarda bozulma etkeni
olan birçok türü içerirler. Bacillus'lar gıda kaynaklı hastalıklara ve gıda
bozulmalarına, özellikle de konserve gıdalarda bozulmalara neden olur
(örneğincoagulans, B. stearothermophilus gibi). Bazı türlerin enzimleri
gıda üretiminde kullanılır (örneğin B. subtilis’in ürettiği alfer-amilaz).
Çöp, toz ve bitkisel ürünlerde görülür (özellikle de baharatlarda). Birçok
türü şekerleri, proteinleri ve yağı hidroliz eden hücre dışı enzim üretir.
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Resim 1.10: Bacillus cereus’un ekmekte neden olduğu sünme



Bifidobacterium: Çeşitli şekillerdeki çubuklardır. Ayrı ayrı veya zincir
hâlinde bulunabildikleri gibi yıldıza benzer şekil de oluşturabilirler.
Hareketsiz, mezofil ve anaerobiktirler. Şekerleri laktat ve asetata
parçalarlar. İnsan, hayvan ve kuş kalın bağırsağında bulunurlar. Bazı
türleri probiyotik olarak kullanılır (örneğin; B. bifıdium, B. infantis, B.
adolescerıtis).

Resim 1.11: Bifidobacterium’un görüntüsü



Brevibacteriu: Bu cinsin hücreleri çubuktan kok şekline kadar farklı
şekillerde olabilir. Aerobik, hareketsiz ve mezofildir. İki türü B. linens ve
B.casei kükürt bileşenlerini üretmeleri nedeniyle birçok peynir çeşidinde
aroma oluşumunu sağlar (yüzey olgunlaşması olan peynirlerde).
Gıdalarda bozulmaya neden olabilirler (örneğin balıkta). Farklı
peynirlerde ve çiğ sütte bulunurlar.
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Brucella: Kokobasil şeklinde çoğunlukla tek başına bulunan hareketsiz
bakterilerdir. Farklı türleri koyun, domuz, sığır gibi hayvanlarda
brusellozis hastalığına sebep olur. Gıda kaynaklı brusellozis,
hayvanlardan insanlara da geçebilir. B. abortus ineklerde yavru atmaya
sebep olur.



Citrobacte: Bağırsak florasında yer alan bu bakteriler laktozu yavaş
fermente eden Gram-negatif düz çubuk şeklindedir. C. freundii gıdalarda
en çok görülen tür iken bu cinsin türleri sebzelerde ve taze ette yaygın
değildir. Sanitasyonun indikatörü olarak koliform grubuna dâhildir.



Clostridium:Bu anaerobik spor oluşturan çeşitli boyut ve şekillerdeki
çubuklar, doğada geniş olarak yayılmıştır. Bu bakteri cinsi mezofilik,
psikrofilik ve termofilik türler içerir. Genellikle hücrelerin uç kısmında
endospor (oval veya küresel) oluştururlar. Bazı türleri spor oluşturmada
yetersizdir. Clostridium cinsinin endosporları sıcaklığa karşı dirençlidir.
Toprakta, denizdeki çökeltilerde, lağımda, çürümüş bitki örtüsünde ve
hayvansal ve bitkisel ürünlerde bulunurlar. Bazdan patojendir (C.
botulinum, C. perfringens). Diğerleri gıda bozulmalarına neden olur (C.
tyrobutyricum, C. laramie gibi). Bazı türleri gıda işlemede protein ve
karbonhidrat hidrolizleyen enzimlerin kaynağı olarak kullanılır.

Resim 1.12: Clostridium bakterisinin endosporları



Enterobacter: Bu cinsin türleri Gram-negatif, fakültatif anaerobik, düz
çubuk şeklinde, hareketli ve mezofiliktir. Bunlar genellikle tipik bağırsak
(enterik) bakterileridir. Kuşların, hayvanların ve insanların bağırsak
sisteminde ve çevrelerinde bulunurlar. Sanitasyonun göstergesi olarak
koliform türünü içerir. En önemli üyesi E. aerogenes’tir ve laktozu
fermente ederek gaz oluşturur. Gıda üretiminde sanitasyon göstergesi
olarak kullanılan E. aerogenes bu gruptandır.



Enterococcus: Bunlar tek, çift ya da kısa zincirler hâlinde bulunan Grampozitif, ovalimsi şekilli, mezofilik, hareket etmeyen, fakültatif anaerobik
bakterilerdir. Bazı türleri düşük sıcaklıklara (pastörizasyon sıcaklığına)
dayanıklıdır. Normal yaşama ortamları insan, kuş ve hayvan bağırsakları
ve çevresidir. Araç gereçlerin yüzeylerine yerleşebilirler. Yine gıda
üretiminde sanitasyonun önemli göstergesidir. Gıda bozulmalarında
önemlidirler.
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Resim 1.13: Zincir şeklindeki Enterococcus hücreleri.



Enwinia: Bu cinsin türleri bitkilerde çeşitli hastalıklara neden olan bitki
patojenleridir. Örneğin; armutlarda ateş yanıklığı hastalığına sebep olur.
Bazı türleri ise insan ve hayvanların bağırsak florasından izole edilmiştir.
Bu Gram-negatif çubuklar özellikle bitkilerle ortaklaşa bulunur. E.
carotouora yüksek enzim aktivitesine sahip olması nedeniyle bakteriyel
yumuşak çürüklük olarak adlandırılan bozulmalara neden olur.

Resim 1.14::Erwinia’nın neden olduğu yumuşak çürüklük



Escherichia: Düz çubuk şeklinde, hareketli ya da hareketsiz olabilen,
Gram-negatif, fakültatif anaerobik ve mezofilik bakterilerdir. Patojenik E.
coli suşları gıda kaynaklı gastroenterite neden olur. Kuşların, sıcakkanlı
hayvanların ve insanların bağırsak sistemlerinde bulunurlar. Bazı türleri
patojen değildir. Bu bakterilerin gıdalarda tespit edilmesi sanitasyonun
yeterli olmadığını gösterir. Halk arasında koli basili olarak bilinir.



Klebsiella: Çubuk şeklinde, tek başına ya da çiftler hâlinde bulunan,
Gram-negatif, hareketsiz, kapsüllü, mezofilik ve laktozu fermente
edebilen bakterilerdir. Kuşların, hayvanların ve insanlann bağırsak
sisteminde, toprakta, suda ve tahıllarda bulunur. Sanitasyon göstergesi
olarak koliform türü içerir.
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Lactobacillus: Gram-pozitif, çubuk şeklinde hücrelerdir. Tekil veya
küçük ve uzun zincirler şeklinde görülebilirler. Birçoğu anaeorobik veya
fakültatif anaerobiktir. Çoğu türleri hareketsizdir. Ayrıca mezofiliktirler.
Bitkisel kaynaklarda, sütte, ette ve dışkıda bulunurlar. Çoğu fermente
gıda üretiminde (örneğin L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. helueticus,
L. plantarum) ve bazıları probiyotik olarak (örneğin L. acidophilus, L.
reuteri, L. casei subsp. casei) kullanılırlar. Bazı türleri düşük
sıcaklıklarda (soğukta depolanan ürünlerde) gelişebilirler (örneğin L.
sake, L. curvatus). Bakteriyosin üretirler. Bakteriyosin, gıda koruyucu
olarak kullanılabilen bir maddedir. Süt ürünlerinde yaygın olarak
bulunur.



Lactococcus: Gram-pozitif, fakültatif anaerobik, mezofilik bakterilerdir.
Tek, çift veya zincir olarak bulunurlar. Bunlar 10°C’de çoğalır.
Fermentasyonun son ürünü olarak laktik asit üretirler. Birçok fermente
gıdanın özellikle fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılır. L. lactis
subsp. lactis ve L lactis subsp. cremoris çiğ süt ve bitkilerde görülür.
Birçok türleri bakteriyosin üretir. Bakteriyosin üretmeleri nedeniyle gıda
koruyucusu özellikleri vardır.

Resim 1.15: Lactococcus mikroskop görüntüsü



Listeria: Bu cinste yer alan türler Gram-pozitif, spor oluşturmayan, kısa
çubuklar tek tek veya kısa zincirler şeklinde, hareketli, fakültatif
anaerobik ve l0C gibi düşük sıcaklıkta gelişebilen bakterilerdir. Türleri
çevrede her tarafa yayılmıştır ve farklı gıdalardan izole edilebilirler. L.
monocytogenes gıda kaynaklı patojen olarak önemlidir. Pastörizasyon
işlemine duyarlı olduklarından gıdalarda bu işlem ile aktiviteleri
kaybolur.



Salmonella: Orta boy çubuk şeklinde, Gram-negatif bağırsak
bakterilerdir. Bu cinsin tüm türleri insan patojeni olabilir. Et, süt gibi
hayvansal gıdaların iyi ısıl işlem görmemesi sonucu insanlara geçer ve
salmonellozis hastalığına sebep olur.
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Staphylococcus: Kok şeklinde hücrelerdir. Ayrı ayrı, çift olarak veya
salkım şeklinde olan hareketsiz, Gram-pozitif, mezofilik ve fakültatif
anaerobik bakterilerdir. Ayrıca %10’luk tuz içinde çoğalabilirler. Bu cins,
insanlarda birçok hastalığa ve sık sık gıda kaynaklı zehirlenmeye neden
olan S. aureus’u içerir.

Resim 1.16: Staphylococcus aureus hücreleri



Streptocuccus: Küresel yapıda, zincir oluşturan Gram-pozitif
bakterilerdir. S. pyogenes patojendir. S. termophilus ise yoğurt üretiminde
starter kültür olarak kullanılan iki türden biridir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hazırlanmış preperatta bakterileri mikroskopta inceleyiniz ve bakterileri ayırt ederek
hücre yapılarınız çiziniz, organelleri gösteriniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bakteri

yapılarını
incelemek
üzere
hazırlanmış
olan
iki
preperatın
da
mikroskoplara
doğru
biçimde
yerleştirildiğinden emin olunuz.

 Çalışmaya başlamadan önce bulaşmayı
önleyici tedbirleri alınız.
 Bu aşamada öğretmeninizden
alınız.

yardım

 Öğretmen yardımıyla elde edilen görüntü

 Mikroskoplara

yerleştirilen preperatları
sırasıyla inceleyerek şekillerini çiziniz.

 Bakterilerin şekillerine göre hangi gruba
dâhil olduğunu belirterek çizimlerinizin altına
yazınız.

alanlarını tarayarak dikkatlice inceleyiniz.
 Şekillerin farklılıklarını değişik renklerle
belirtiniz.


Öğrenme faaliyetinde edindiğiniz bilgilere
göre belirlediğiniz bakterileri
görünüşlerine göre adlandırınız.

 Her iki örnekten aldığınız bakterilerin şekilleri aynı mı? Şekillerine göre nasıl adlandırdınız?
 Bu bakterilerin kaynakları neler olabilir, tartışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler doğru ise
D, yanlış ise Y yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

( ) Ökaryotik hücre yapısına sahip olan mikroorganizmalar funguslar, algler ve
protozoa’dır
( ) Viroidler protein içermeyen DNA parçacıklarıdır.
( ) 6 mikrometre, 6000 nanometreye karşılık gelir.
( ) Abiyogenezin reddedilmesinde katkısı olan iki bilim adamı Fransisco Redi ve
Louis Pasteur’dür.
( ) Bir canlının başka bir canlıdan meydana geldiğini açıklayan görüş abiyogenezdir.
( ) Mikroorganizmaların sınıflandırılmasında kullanılan temel birim türdür.
( ) Klasik taksonomi fenotipik, genotipik ve filogenetik metotları kullanarak son
zamanlarda mikroorganizmaların sınıflandırılmasında etkisini giderek artırmıştır.
( ) 1990’da canlıları ilk kez âlem üstü grup kabul edilen üç domain altında
toplanmıştır. Bu domainler Arkea, Bakteria ve Ökarya’dır.
( ) Prokaryot hücrelerde endoplazmik retikulum, golgi cisimciği ve mitokondri gibi
çift zarla çevrili organeller vardır.
( ) Sirke, Laktik asit bakterilerinin fermentasyon ürünüdür.
( ) Laktik asit bakterileri fermentasyon ürünü olarak sadece laktik asit üretmez.
( ) Gazlı kangren Clostridium perfringens’in sebep olduğu bir hastalıktır.
( ) Prionlar hayvanlarda merkezi sinir sistemi hastalıkları etmeni olarak tanımlanmış
en küçük mikroorganizmalardır.
( ) Mikroorganizmalar büyüklüklerine göre prion > viroid > virüs > bakteri
şeklindedir.
( ) Brusellozis hastalığının etmeni olan mikroorganizma Salmonella’dır
( ) E. coli’nin gıdalarda olması sanitasyonun yeterli olmadığını gösterir.
( ) Bakterilerin olumsuz koşullarda meydana getirdikleri dinlenme yapılarına
endospor adı verilir.
( ) Karbonhidratça zengin gıdaların mikroorganizmalar tarafından parçalanması
(bozulması) genellikle ekşime şeklinde ortaya çıkar.
( ) Oksijene mutlak gereksinim duyan mikroorganizmalara fakültatif anaerobik
mikroorganizmalar denir
( ) Durgun kültürde bakterilerin en hızlı yetiştiği dönem logaritmik dönemdir

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
21.

Bakterilerde hücre duvarının yapısında ona sağlamlık ve direnç sağlayan tabaka
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Taykoyik asit
B. Mürein
C. Peptidoglikan
D. Lipopolisakkarit
E. Protein
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22.

Gram negatif bakterilerin gram boyama sonucuaşağıdakilerden hangisidir?
A. Mor renkli boyanır.
B. Gri renkli boyanır.
C. Yeşil boyanır.
D. Sarı boyanır.
E. Pembe boyanır.

23.

Bakterilerin vejetatif çoğalma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tomurcuklanma
B. İkiye bölünme
C. Sporla çoğalma
D. Mitoz bölünme
E. Mayoz bölünme

24.

Psikrofil bakterilerin geliştiği optimum sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A. 5 ◦C
B. 10 ◦C
C. 15 ◦C
D. 20 ◦C
E. 40 ◦C

25.

Bakterilerin olumsuz koşullarda oluşturduğu yapının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zigospor
B. Hücre
C. Konidiofor
D. Tomurcuk
E. Endospor

26.

Aşağıdakilerden hangisi durgun kültürde bakterilerin büyüme aşamalarından biri
değildir?
A. Lag dönemi
B. Logaritmik çoğalma dönemi
C. Sürekli dönem
D. Durma dönemi
E. Ölme dönemi

27.

Gıdalarda doğal koruyucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Escherichia
B. Salmonella
C. Brucella
D. Lactobacillus
E. Clostridium

olarak
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kullanılan

bakteriyosini

üreten

bakteri

28.

Bakterilerde genetik materyalin bulunduğu bölgeye verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Çekirdek
B. Nükleotid
C. Ökaryotik
D. Prokaryotik
E. Nükleoid

29.

Aşağıdakilerden hangisi gram boyamanın aşamalarından biri değildir?
A. Lugol (İyot)
B. Kristal viyole
C. Safranin
D. Alkol
E. Bakteriyosin

30.

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin hücre duvarının özelliklerinden biri değildir?
A. Bakteriye sertliğini ve şeklini verir.
B. Hücreyi iç ve dış basınçtan korur.
C. Yarı geçirgen özelliktedir. 1nm büyüklüğündeki moleküllerin geçmesine izin verir.
D. Metabolizma atıklarının atılmasında görev alır.
E. Hücrenin yönetilmesinde görev alır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI


Mayaları, mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Gıda üretiminde mayaların rolü nelerdir? Araştırınız.
Mayaların diğer mikroorganizmalardan farkları nelerdir? Araştırınız.
Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. MAYALAR
2.1. Mayaların Genel Özellikleri
Mayalar, ökaryotik hücre yapısında fotosentez yapamayan filamentsiz mantarlardır.
Mayaları küf mantarlarından ayıran en önemli özellik tek hücreli oluşlarıdır. Mayaları
bakterilerden ayıran en önemli özellikler ise:





Mayaların bakteri hücrelerinden daha büyük olması,
Maya hücrelerinin farklı şekillerde (oval, uzun, elips veya yuvarlak) olması,
Mayaların daha çok tomurcuklanma ile çoğalması,
Çekirdek ve sitoplazmik vakuollerinin varlığı ile mikroskobik olarak ayırt
edilebilirler.

Mayaların boyutları kültür koşullarına göre değişmek üzere 3-5 mi krometre
arasındadır. Genellikle yaşlı hücreleri genç ve gelişmekte olan hücrelere oranla daha küçük
olma eğilimindedir. Mayaların sahip olduğu bazı genel özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:






Tek hücre yapısındadır.
Yapılarında ökaryotik hücrelere özgü endoplazmik retikulum, mitokondri, golgi
aygıtı, çekirdek ve çekirdekçik gibi zarla çevrili organeller bulunur.
Mayalar önemli gıdaların ve gıda katkı maddelerinin üretiminde kullanılır.
Şekli; yuvarlak, oval, bazen köşeli veya uzamış olabilir.
Önemli gıdaların bozulmalarına sebep olurlar. Karbonhidratlı besinleri
parçalayarak alkol ve karbondioksit oluşturarak gıdaların duyusal özelliklerinin
bozulmasına yol açar.
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Bazı mayalar insanlarda patojendir (örneğin; Candida tropicalis, Cryptococcus
neoformans gibi).
Gıda üretiminde starter olarak kullanılır (Örneğin; ekmek üretiminde kullanılan
ekmek mayası önemli bir gıda yardımcı maddesidir.).
Geniş pH, şeker ve alkol konsantrasyonu sınırları arasında gelişebilirler
(Bazıları 1,5 gibi oldukça düşük pH’larda veya %18 gibi yüksek alkol
konsantrasyonlarında ve %55-60 gibi yüksek şeker konsantrasyonlarında
gelişebilirler.).

Resim 2.1: Mayaların genel görünüşü
(Soldan sağa: Işık mikroskobu ve elektron mikroskopları)

Bunların dışında mayalar genellikle katı besiyerinde 370C’de ve 2-3 günde beyaz ya
da krem renkte, yumuşak bakteri kolonisine benzer görünümde 0-5 mm çaplı koloniler
oluşturur. Krem renginden pembe kırmızıya kadar değişen renkte pigment oluşturabilirler.
Mayalar, 0 -400C sıcaklıkta gelişir. Patojen türler 250C-370C’de ürer. Saprofit (Çürükçül)
türler yüksek sıcaklıkta üreyemez. Jenerasyon zamanları yaklaşık 30 dakikadır. Oksijensiz
koşullarda glikozu etil alkol ve CO2 e kadar (fermantasyon)ve oksijenli koşullarda ise H2O
ve CO2e kadar parçalarlar. Çoğu maya, fakültatif aerobiktir ve fermentatif metabolizma
kadar aerobik metabolizmaya da sahiptir. Birkaç maya türü ise hayvanlar ile özellikle de
böcekler ile ortak bir yaşama sahipken bazıları hayvan ve insanlar için patojeniktir (hastalık
yapan).
Mayalar glikojen, çeşitli enzimler, vitaminler ve lipitlerin kaynağıdır. Glikoz,
sakkaroz, laktoz gibi karbonhidratlara olan etkileri türlerin ayrımında rol oynar. Bazı
mayalar nişastayı, laktik asidi, sitrik asidi ve aminoasitleri parçalar.
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Mayalar mikroskopta incelenirken şeffaf görünür.

Şekil 2.1: Mayaların gözlemlenmesi

Şekil 2.2: Maya hücresi

En önemli ticari mayalar, ekmek ve etanol yapımında kullanılan Saccharomyces cinsi
üyeleridir. Bu mayaların orijinal habitatları ise şüphesiz meyve ve meyve sularıdır ancak
ticari olarak kullanılan maya türleri endüstriyel verimliliği arttırmak amacı ile yapılan
genetik değişikliklerden dolayı doğal çevrede bulunan yabani maya türlerinden oldukça
farklıdır.

Resim 2.2: Ticari Kuru maya (Saccharomyces cerevisiae)
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2.2. Mayaların Sınıflandırılması
Mayaların isimlendirilmesinde diğer mikroorganizmalarında isimlendirilmesinde
kullanılan ikili adlandırma (binomial sistem) kullanılır. Örneğin;Saccharomyces cerevisiae
(ekmek mayası), Candida tropicalis, Kluyveromyces marcxianus gibi.
Mayalar ökaryotik mikroorganizmalar oldukları için Ökarya üst âleminde ve
Filamentsiz mantar oldukları için Fungi âleminde yer alırlar. Fungi âlemi birçok bölümden
oluşmasına karşın mayalar iki bölüm içerisinde sınıflandırılmışlardır. Bunlar:



Ascomycota bölümü,
Basidiomycota bölümüdür.
Üst âlem (domain) •Ökarya
Âlem

•Mantarlar (Fungi)
Bölüm

•Ascomycota
•Basidiomycota

Tablo 2.1: Mayaların sınıflandırılması

Çoğu maya Ascomycota bölümüne ait olmakla beraber bazıları Basidiomycota
bölümüne aittir.


Ascomycota: Büyük ve oldukça yaygın bir gruptur. Diğer mantarlardan sahip
oldukları yapılarıyla ayrılmaktadırlar. Askokarp adı verilen içinde askus denen
yapıların bulunması ile diğer mantarlardan ayrılırlar. Askuslar farklı eşleşme
tiplerindeki iki haploid çekirdeğin birleşmesi sonucu diploid çekirdeğin
oluşmasını takiben mayoz bölünme sonucu meydana gelen haploid özellikli
askosporları içermektedir. Mayaların büyük çoğunluğu bu grupta yer
almaktadır.

Resim 2.3: Mayalarda askus ve askus içerisindeki askosporlar
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Bu grubun ekolojik rolleri, ölü bitki materyallerinin ilkin parçalayıcıları olmalarının
yanı sıra orman ağaçları ile mikorizal etkileşim (Bazı bitkilerin kökleriyle ortak yaşam,
simbioz ilişkisi geliştirmiş olan mantarlara verilen isimdir.) gösterirler. Grubun büyük bir
çoğunluğu ise Cyanobacteria (Siyanobakteri) veya yeşil algler ile simbiyotik yaşam (ortak
yaşam) sonucu likenleri meydana getirmektedir. Grubun en iyi bilinen cinsleri
Saccharomyces, Candida, Neurospora’dır. En çok bilinen türü ise ekmek ve malt içecek
yapımında kullanılan Saccharomyces cerevisiae mayasıdır. Grup içerisinde bitki ve insanlar
için patojen türler bulunmaktadır.


Basidiomycota: En karakteristik özelliği basidium oluşumudur. Basidiumlar
genellikle bölmesizdir ve küçük çıkıntılı yapılardır. Basidiumlardan eşeyli
üreme yapıları basidiospor oluşur. Bu basidiosporlar olgunlaştığında rüzgâr
aracılığıyla dağıtılır. Genellikle bu sınıf misel formunda olmasına rağmen
bazıları maya formunda olan türlerde mevcuttur. Buna örnek olarak
Cryptococcus neoformans’tır.

2.3. Mayaların Hücre Yapıları
Maya hücreleri, yuvarlak, oval ve silindir biçiminde bir görünümde olup tek
hücrelidir. Boyutları, türlere ve kültür koşullarına göre değişmek üzere 3-5 mikrometre
arasında değişmektedir. Boyutları genellikle bakterilerden daha büyüktür. Bazı koşullarda,
çok sayıda hücre yan yana gelerek uzun zincirler (pseudohif) oluşturabilir.

Şekil 2.3: Mayaların tomurcuklanma ile uzun zincir (pseudohif) oluşumu

Şekil 2.4: Maya hücresinin kısımları
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Mayalar, ökaryotik hücre yapısına sahip mikroorganizmalardır. fotosentez yapma
özellikleri olmamasından dolayı bitkilerdeki gibi kloroplast bulunmaz. Bazı bakterilerde
görülen kapsül oluşumu bazı mayalarda da görülebilir. Hücresel yapıları dıştan içe doğru:
Hücre Duvarı: Tüm funguslarda hücre duvarı bulunur. Maya hücrelerine şekil verir
ve oldukça sert bir kimyasal yapıdadır. Bileşiminde glikoz ve mannoz polimerleri (mannan)
ile birlikte az oranda lipit, protein ve kitin bulunmaktadır. Yaklaşık 70-100 nm kalınlığında
şeffaf içsel bir tabaka ve yoğun dışsal tabaka olmak üzere iki tabaka mevcuttur. Hücre
duvarının mekanik sağlamlığı esas olarak iç tabaka ile sağlanır. Bu iç tabaka ise kitin ve beta
1,3 glukandan yapılı ve kuru ağırlığın yaklaşık %50’sini oluşturur. Hücre duvarında esasen
kitin vardır. Bakterilerinkinde ise peptidoglikan vardır.
Hücre Zarı: Maya hücrelerinde hücre duvarının altında bir zar vardır. Geçirgenliği
oldukça fazladır. Ayrıca enzimlerce de oldukça zengindir. Zarın yapısında sterol bulunur.
Sitoplazmave Organeller: Sitoplazmada büyükçe vakuoller, endoplazmik retikulum,
mitokondriler, golgi aygıtı ve çok sayıda ribozomda yer almaktadır. Hücre içinde üremenin
aktif olduğu dönemde sayıları az olan ve üremenin sonuna doğru artan sayıda granül ve
globullere rastlanılmaktadır. Vakuoller, içerisinde enzimlerin bulunduğu hücrede büyük yer
kaplayan organellerdir.
Çekirdek: Maya hücrelerinde, etrafında delikli bir zara (çekirdek zarı) sahip ve çapı
yaklaşık 1 mikrometre olan bir çekirdek bulunur. Çekirdeğin içerisinde çekirdekçik ve
kromozom bulunur.
Kapsül: Cryptococcus neoformans gibi bazı maya hücrelerinde antijenik özellikli
kapsül bulunur. Kapsül, ince bir dış kılıf veya yoğun bir yapı şeklinde olabilir. Polisakkarit
yapıdadır.

2.4. Mayaların Çoğalması
Mayalar, diğer canlılarda olduğu gibi nesillerini devam ettirmek için çoğalmak
zorundadır. Mayalarda eşeysiz ve eşeyli çoğalma olmak üzere iki çoğalma görülür. Eşeysiz
çoğalmaları tomurcuklanma, ikiye bölünme ve sporlanma ile gerçekleşir. Eşeyli çoğalmada
Ascomycota bölümünde yer alan mantarlar askospor ile Basidiomycota bölümünde yer alan
mantarlarda ise basidiospor ile olmaktadır.
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Tomurcuklanma
Eşeysiz çoğalma

İkiye bölünme

Eşeyli çoğalma

Sporlanma

Mayalarda çoğalma

Tablo 2.2: Mayalarda çoğalma şekilleri

2.4.1. Mayaların Eşeysiz Çoğalması
2.4.1.1. Tomurcuklanma
Mayaların büyük bir kısmı tomurcuklanma ile çoğalır. Tomurcuklanarak çoğalma
mikroorganizmalardan alan mayalara özgü bir çoğalma şeklidir. Gelişmekte olan bir hücre
büyüdükten sonra vejetatif büyümeye uygunsa tomurcuk oluşturma yeteneği kazanır.
Tomurcuklanma ana hücrenin herhangi bir yerinde olabilir fakat daha çok uçta veya uca
yakın bir yerde başlar. Tomurcuklanma, hücre duvarının bir noktasında erime (lizis) ile
başlar ve içerden dışarıya doğru bir genişleme olur. Sitoplazma genişleyen yere doğru çıkar.
Bu genişleyen bölge zamanla gelişerek esas hücre boyutlarını alır. Çekirdek mitoz
bölünmeye geçer. Burada DNA kendisinin kopyasını oluşturur. Mitoz bölünme sonunda
tekrar kromozom hâlini alır. Yeni kromozom, tomurcuklanan kısma göç eder. Tomurcuğun
ana hücreye bağlandığı geçiş noktasında hücre duvarları birbirine çok yaklaşır, sonuçta
tomurcuk ana hücreden kopar. Tomurcuklanma küresel şekilli hücrelerde yüzeyin herhangi
bir yerinde, az çok uzunca şekilli olan hücrelerde ise öncelikle uzun eksenin uç kısmında
veya buraya yakın yerlerde meydana gelir. Tomurcuklanma uçta ise apikal, yanda kısa
eksen doğrultusunda veya yakınında ise lateral, iki uçta ise bipolar ve tüm yüzeye
dağılmışsa multipolar tomurcuklanma olarak adlandırılır. Bir ana hücre koşullara göre arka
arkaya birçok kez tomurcuk oluşturma yeteneğindedir. Ana hücre duvarı onarılmasına
rağmen tomurcuğun koptuğu yerde kalan ize tomurcuklanma izi (Bud scar) denir.

Şekil 2.5: Mayalarda tomurcuklanma aşamaları
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Şekil 2.6: Tomurcuk izi ve tomurcuk tipleri

Bazı mayalarda tomurcuk ana hücreden ayrılmadan uzar ve yeni tomurcuklanma
olayları birbirini takip edererk oluşan hif benzeri yapıya yalancı hif (pseudohif) denir.
Yalancı hifler, hücre ara bölmelerinin bulunmayışı, hücre duvarının her noktasından birbirine paralel olmaması ve boğumlar şeklinde bir yapı göstermesi ile gerçek hiflerden ayrılır.
Bazı mayalarda gerçek hif yapılaşması vardır. Mayalardaki gerçek hif yapılaşmasındaki ilk
oluşum, hücrenin boğum oluşturmadan uzaması şeklindeki germ tüptür.

Şekil 2.7: Mayalarda yalancı hif

2.4.1.2. İkiye Bölünme
Bakterilerde görülen ikiye bölünmenin benzeri mayalarda da görülür.
Schizosaccharomyces cinsi mayalarda görülen bir çoğalma şeklidir. Öncelikle çekirdek ikiye
bölünür. Çekirdeğin biri bir uca diğeri de diğer uca gider. Hücrenin ortasında bir ara bölme
(septum) meydana gelir. Böylece ana hücre aynı büyüklükte iki hücreye ayrılmış olur.

Şekil 2.8: Mayalarda ikiye bölünme
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2.4.1.3. Sporlanma
Sporla çoğalma mikroorganizmaların çoğunda görülen eşeysiz çoğalma şekillerinden
biridir. En çok misel oluşturan mantarlarda görülmesine karşın bazı maya ve alg türlerinde
de görülmektedir. Spor denildiğinde mantarların neslini sürdürmek ve çoğaltmak için
oluşturdukları, uygun ortam olduğunda bir tohum gibi çimlenerek vejetatif hücreyi oluşturan
yapı anlaşılır. Buradaki spor yapısı bakterilerdeki endosporla karıştırılmamalıdır.
Mantarlardaki spor, üreme yapısı iken bakterilerdeki endospor olumsuz koşullardan korunma
yapısıdır.
Sporlar bir kese içinde veya kese dışında olabilir. Mayalarda sporanyum adı verilen
bir kese içinde sporlar oluşur. Spor oluşumu şu şekildedir:




Hücre içerisinde çekirdek art arda mitoz bölünme geçirir.
Her bir çekirdeğin çevresinde sitoplazma yoğunlaşarak kalın bir tabaka ile
kuşatır.
Spor oluşumu tamamlanır.

Oluşan sporlara askospor, sporların bulunduğu keseye askus adı verilir.

2.4.2. Mayaların Eşeyli Çoğalması
Eşeyli çoğalmada şu aşamalar yer alır:




İki farklı hücrenin sitoplazmalarının birleşmesi (Plazmogami)
Çekirdeklerin kaynaşarak diploid olması (Kromozom sayısının iki katına
çıkması) (Karyogami)
Mayoz bölünme geçirerek haploid olma (Kromozom sayısının yarıya inmesi)
(Mayoz bölünme)

Şekil 2.9: Mayalarda eşeyli çoğalma
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Mayalardaki eşeyli çoğalmanın en önemli sonucu farklı karakterlere sahip yeni maya
hücrelerinin oluşmasıdır ancak eşeysiz çoğalmada birbirinin aynı karakterde maya hücreleri
oluşmaktadır.

2.5. Mayaların Gıda Endüstrisindeki Önemi
Mayalar gıda endüstrisi için önemli bir mikroorganizma grubudur çünkü gıdalarda
yararlı ve zararlı etkilerde bulunabilirler. Bazı gıda maddelerinin ve gıda katkı maddelerinin
üretiminde rol aldıkları için yararlı etkiye sahip iken bazı gıda maddelerinin bozulmasına yol
açtıkları için zararlı etkiye sahiptir.
Saccharomyces: Bu mayalar çok yönlü tomurcuklanmayla çoğalır. Askus içerisinde
yuvarlağımsı sporlar oluşturur. Laktozu fermente edemezler. Bu cinsin en yaygın bilinen
türü ekmek mayası olarak da bilinen Saccharomyces cerevisiae’dir. Ekmek üretiminde
hamurunda kabarmasında, meyvelerden etanol üretiminde önemli rol oynar. Bu nedenle
önemli bir starter kültürdür.

Resim 2.4: Mayanın ekmek üretimindeki fonksiyonu

Ekmek üretiminde hamuru kabartmak için kullanılan önemli yardımcı bir gıda
maddesidir. Ticari olarak kullanılan mayalar kuru formda oldukları için metabolizmaları
aktif değildir. Metabolizmalarını canlandırmak amacıyla mayaya ılık su ve şeker katılır. Su
mayanın hem metabolizmasının canlanmasına hem de metabolik faaliyetler için ortam
sıcaklığının yükselmesini sağlar. Şeker ise mayalar için besin maddesi olarak kullanılır.
Maya ortamdaki şekeri kullanarak etil alkol ve karbondiokside çevirir. Hamurun içinden
dışarı çıkamayan karbondioksit, hamurun kabarmasına yol açar. Ortamdaki üretilen etil alkol
ise hamurun pişmesi esnasında ortamdan buharlaşarak uzaklaşır.
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Resim 2.5: Metabolizması aktif olan mayadan gaz çıkışı

Candida: Çok yönlü tomurcuklanma ile çoğalırlar. Bu cinsin türleri dana ve kümes
hayvanları etlerinde yaygın olarak bulunur. Kakao çekirdeklerinin fermentasyonunda bazı
türler yer alır. Malt içeceklerin fermentasyonunda, meyve sularında ve diğer birçok gıdada
yaygın olarak bulunurlar. En yaygın bulunan türü Candida. tropicalis’tir. Bu tür, insanda
patojen olabilmektedir. Candida kefyr (Candida pseudotropicalis) kefir mayasında yer alan
mikroorganizma gruplarından biridir. Candida lipolytica yağları parçalayarak acılaşmasına
neden olmasından dolayı gıdalarda istemez. Candida mycoderma şarap ve bira gibi
içeceklerin bozulmasına neden olur.

Resim 2.6: Candida tropicalis ve Candida kefyr

Cryptococcus: Bunlar Basidiomycota bölümünde yer alan maya türleridir. Spor
oluşturamazlar. Çok yönlü tomurcuklanma ile çoğalırlar. Şekeri fermente edemezler. Kırmızı
veya turuncu renkte pigment oluştururlar. Bitkilerde, çilek ve diğer meyvelerde, deniz
balıklarında, kabuklu deniz ürünlerinde ve taze dana etinde bulunur. Cryptococcus
neoformans en iyi bilinen türlerinden biridir. Maya gibi büyürken C. neoformans
polisakkaritlerden oluşmuş bir kapsüle sahiptir. Kriptokokkoz hastalığının etmenidir.
Hastalık ya hava ya da taze meyve ve sebze üzerine bulaşmış güvercin dışkıları ile geçer.
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Resim 2.7: Crytococcus neoformansve kapsül oluşumu

Debaryomyce:.Spor oluşturmayan bu mayalar bazen yalancı miseller üretirler. Çok
yönlü tomurcuklanma ile çoğalırlar. Bunlar süt ürünlerinde en çok rastlanan iki maya
türünden biridir. Şarap üretilen ortamlarda sünme oluşturabilir. Peynirde ve salamurada
üreyebilir. Portakal suyu konsantresi ve yoğurtlarda bozulmaya neden olabilir.
Debaryomyces hansenii en çok bilinen türüdür.
Kluyveromyces: Askospor oluşturan bu mayalar çoklu tomurcuklanmayla çoğalırlar
ve sporları yuvarlaktır. Kluyveromyces marcxianus süt ürünlerinde en çok bulunan iki maya
türünden biridir. Bu maya peynir suyundan laktik asit üretiminde kullanılır. Bunlar
meyvelerin birçoğunda bulunur. Bu maya peynirde bozulmaya neden olur.
Brettanomyces: Bu mayalar oval hücrelidirler, terminal tomurcuk oluştururlar. pH
1,8’e kadar düşük değerde gelişebilir ve sadece aerobik şartlarda glikozdan asetik asit
üretirler. Brettanomyces intermedius en çok rastlanan türüdür. Bu cinsin türleri bira, şarap,
gazlı içecekler ve turşuların bozulmasına sebep olur.
Pichia: Gerçek mayaların en geniş cinsidir. Çok yönlü tomurcuklanmayla çoğalırlar.
Dünyanın birçok yerinde doğal gıdaların üretiminde önemli rol oynarlar. Bu cinsin bazı
türleri zeytin salamurasında, turşu ve gibi asidik gıdalarda bozulmaya sebep olur.
Zygosaccharomyces: Çok yönlü tomurcuklanmayla çoğalırlar ve fasulye benzeri
askospor oluşturarak genellikle askus içerisinde serbest olarak bulunurlar. Şekerleri kuvvetli
bir şekilde fermente ederler. Zygosaccharomyces rouxii en çok bulunan türüdür. Bazı türleri
mayonez ve salata soslarında bozulmalara sebep olabilir. Su aktivitesi 0,62 olan yerlerde
gelişebilir. Zygosaccharomyces baili türü pH 1,8 gibi çok asidik ortamlarda üreyebilir.
Schizosaccharomyces: Askospor oluşturan bu maya fisyon (ikiye bölünme) şeklinde
çoğalma gösterir. Bu onu diğer maya türlerinden önemli derecede ayırır. En iyi bilinen türü
Schizosaccharomyces pombedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
LİYETİFAALİYETİUYGULAM
UYGULAMA
FAALİYETİ
A FAALİYETİ

Kuru ticari mayanın aktifleşmesi için gerekli ortamı sağlayınız, mayalanma olayını
gözlemleyiniz ve mayaları mikroskop yardımıyla inceleyiniz.
Gerekli Malzemeler:
Ilık su, şeker, kap, ticari maya, kaşık (kısım 1 için)
Mikroskop, lam, lamel, damlalık, beher (veya kap), su, ticari ekmek mayası (kısım 2
için)

İşlem Basamakları

Öneriler

Kısım 1:
 Alacağınız ticari ekmek mayasının paketini
açınız. Bir kabın içerisine gerekli miktarda
aktarınız.

 Kabın üzerine bir miktar sıcak su ve şeker
ekleyiniz. Karıştırıp bir süre bekleyiniz.

 Meydana gelen değişimleri gözlemleyiniz.

 Mayaların gelişmesi için gerekli olan
faktörleri araştırınız.
 Maya gelişiminin zamana göre nasıl
değiştiğini gözlemleyiniz.
 Ekmek mayasının gıda endüstrisinde hangi
amaçlar için kullanıldığını araştırınız.

 Gözlemlediğiniz

değişimlerin
neden
kaynaklandığını arkadaşlarınızla tartışınız.
Kısım 2:
 Ticari ekmek mayasının bir kısmını kaba bir
behere aktarınız ve üzerine su ekleyiniz.

 Damlalık kullanarak beherden sıvı alınız.

 Oluşan mayanın mikroskopta incelenmesi

 Damlalıktan bir damla sıvıyı lam üzerine

için öğretmeninizin yardımını alarak preperat
hazırlayınız ve mikroskoba yerleştiriniz.
 Mikroskoptaki görüntü alanını dikkatlice
inceleyiniz.

koyup üzerine lameli kapatınız.

 Hazırladığınız

preparatı

mikroskoba

koyunuz.

 Mikroskopta çeşitli büyütmelerde mayaları
gözlemleyiniz.

 Mayalar nasıl bir görünüme sahiptir? Gördüklerinizi çizerek arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler doğru ise
D, yanlış ise Y yazınız.

( ) Mayalar bakteria domaininde yer alan ökaryotik hücre yapısında fotosentez

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

10.

yapamayan mikroorganizmalardır.
( ) En önemli ticari mayalar ekmek ve etanol yapımında kullanılan Saccharomyces
cinsi üyeleridir.
( ) Mayaların eşeysiz üreme şekilleri tomurcuklanmadır.
( ) Mayonez ve salatalarda bozulmaya sebep olan maya türü Zigosaccharomyces
rouxii’dir
( ) Debaryomyces süt ürünlerinde en çok rastlanan iki maya türünden biridir.
( ) Mayaların en yaygın bulunduğu grup Ascomycotabölümüdür.
( ) Mayalarda eşeysiz üreme ascus içerisinde askospor adı verilen sporlarla
olmaktadır
( ) Mayalarda spor olumsuz koşullardan korunma amaçlı iken bakterilerdeki
endospor üreme yapısıdır.
( ) Basidiomycotabölümündeki mayalarda eşeyli üreme askospor adı verilen
yapılarla olur.
( ) Mayalarda bakterilerden farklı olarak gerçek bir çekirdek ve organeller bulunmaz.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
11.

Mayaların en yaygın olduğu fungus bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zygomycota
B. Oomycota
C. Ascomycota
D. Bakteria
E. Ökarya

12.

Saccharomyces cerevisiae’nin
hangisidir?
A. Propiyonik asit
B. Etil alkol
C. Sitrik asit
D. Asetik asit
E. Amino asit

ürettiği
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endüstriyel

kimyasal

aşağıdakilerden

13.

Aşağıdakilerden hangisi mayaların eşeysiz üremesi ile ilgilidir?
A. Basidium oluşumu
B. Askus oluşumu
C. Tomurcuklanma
D. Basidiospor oluşumu
E. Askospor oluşumu

14.

Portakal suyu gibi meyve sularında bozulmaya sebep olan maya aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Pichia
B. Kluyveromyces
C. Candida
D. Saccharomyces
E. Debaryomyces

15.

Zeytin salamurası ve turşularda bozulmaya sebep olan maya cinsi aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Brettanomyces
B. Saccharomyces
C. Zygosaccharomyces
D. Candida
E. Pichia

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENEME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI


Küfleri mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Etrafınızda küflerin hangi gıdalarda bozulmalara sebep olduğunu araştırınız.
Küflerin yararlarının ve zararlarının neler olduğunu araştırınız.
Gıdalarda bozulmalara sebep olan küf görselleri bulup uyarıcı pano hazırlayınız.
Küflerin üremesinin nasıl olduğunu araştırınız.
Bulgularınızı arkadaşlarınızla tartışınız.

3. KÜFLER
3.1. Küflerin Genel Özellikleri
Küfler,
ipliksi
yapıda
fotosentez
yapamayan
heterotrof
ökaryotik
mikroorganizmalardır. Küfler, şapkalı mantar ve mayalarında içinde yer aldığı mantarlar
(Fungi) âleminde yer alır. Küf terimi özellikle çok hücreli, flamentli (ipliksi) mantarlara
verilen bir isimdir.
Küflerde filamentli mantarlar olup daha çok ekmek, peynir, meyve gibi gıdaların
üzerinde bulunur. Tabiatta çok yaygın olup hemen her yerde bulunurlar. Gıdalar üzerinde
pamuksu görünüşleriyle kolaylıkla tanınır. Genellikle beyazdırlar fakat siyah, yeşil, sarı,
turuncu vb. renkli koloniler yapanları da vardır. Mantarların birçok zararlı ve faydalı yönleri
vardır.

Resim 3.1: Ekmek üzerinde küflerin gelişimi
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Mantarların yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:







Toprağa gelen organik maddeleri parçalayarak mineralize ederler. Böylece
toprak verimliliğini artırırlar.
Mantarların bazı türleri besin olarak kullanılmaktadır (örneğin kültür
mantarları).
Özel peynirlerin hazırlanmasında mantarlardan yararlanılır. Örneğin rokfor ve
kamembert peynirleri mantarlar kullanılarak olgunlaştırılır. Böylece özel tat ve
kokuya sahip olurlar.
Ekmek üretiminde maya formunda olan mantarlardan yararlanılır.
Tıbbi amaçla kullanılan bazı antibiyotiklerin üretiminde bazı mantar türleri
önemli rol oynar (Örneğin; penisilin antibiyotiğini Penicillium cinsi küf
mantarları üretir.).
Etil alkol, gliserin, bazı vitamin ve enzimlerin üretiminde mantarlar
kullanılmaktadır.

Mantarların zararları ise aşağıdaki gibidir:





Patojen özelliğe sahip olabilmektedirler. Bazı mantar türleri insan, hayvan ve
bitkilerde önemli patojenlerdir (hastalık yapıcı etmen).
Zehirli maddeler (mikotoksin) oluştururlar.
Rutubetli yerlerde kumaş, deri, ağaç, kereste gibi organik maddelerin yapılarını
bozarlar.
Besin maddelerinin bozulmasına sebep olurlar.

Resim 3.2: Penicillium cinsinin portakalda neden olduğu küflenme

3.2. Küflerin Sınıflandırılması
Küflerin isimlendirilmesinde diğer mikroorganizmaların isimlendirilmesinde
kullanılan ikili adlandırma (binomial sistem) sistemi kullanılır yani küfün ismi latince iki
kelimeden oluşmaktadır. Bu sistemde ilk isim küfün cins ismi olup büyük harfle başlar ve
eğik yazılır.
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Örneğin; Penicillum, Mucor, Rhizopus gibi. İkinci isim ise tamamlayıcı isim olup cins adı ile
birlikte tür ismini meydana getirir. Tamamlayıcı isim küfün herhangi bir belirgin özelliğine
göre verilebilir. Örneğin; Penicillum requefortii gibi. Burada tamamlayıcı isim, türün rokfor
peynirinin olgunlaştırılmasında kullanılmasından dolayı requefortii kelimesi kullanılmıştır.
İsim sıkça tekrarlanacaksa cins isim kısaltılabilir. P. requefortii gibi.
Küfler, Mantarlar (Fungi) âlemi içerisinde yer alır. Bu âlemde küfler Eumycota
(Gerçek Mantarlar) bölümünde yer alır. Bu bölümde genel olarak dört alt bölümde
sınıflandırılır:

Üst âlem
(Domain)

• Ökarya

• Mantarlar (Fungi)

Âlem

Bölüm

Alt
bölüm

• Myxomycota (Yalancı plazmoidi olanlar)
• Eumycota (Gerçek Mantarlar)
•
•
•
•

Zygomycota
Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota

Tablo 3.1: Küflerin sınıflandırılması

Zygomcota: Bu gruptaki mantarlar toprakta bulunur. Genellikle bağışıklığı
baskılanmış hastalarda fırsatçı patojendir. Eşeyli üreme zigosporlar, eşeysiz üreme
sporangiosporlar ile gerçekleşir. Miseller bölmesizdir. Rhizopus, Absidia ve Mucor cinsleri
bu gruptadır.
Ascomycota: Eşeyli üreme askosporlar, eşeysiz üreme konidyalar ile gerçekleşir.
Misel oluşursa bölmelidir. Microsporum ve Trychophytoncinsleri bu grupta yer alır.
Basidiomycota: Eşeyli üreme basidiosporlar ile gerçekleşir. Misel varsa bölmelidir.
Filobasidiella neoformarıs bu gruptaki en önemli patojendir.
Deuteromycota (Fungi imperfecti): Eşeyli üreme görülmeyen ipsi veya tek hücreli
mantarlardır. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapan mantarların çoğu bu grupta
bulunmaktadır.
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3.3. Küflerin Hücre Yapıları
Küfler, ökaryotik hücre yapısına sahip filamentli mantarlardır. Küf hücreleri bakteriler
gibi tek bir hücre olmayıp hif denilen bir yapı oluşturur. Bir küf hücresinde yapısında:






Hücre duvarı
Hücre zarı
Sitoplazma ve organeller
Çekirdek
Por yer alır.

Hücre Duvarı: Küf hücresinin etrafında iyi gelişmiş bir hücre duvarı bulunur. Bu
hücre duvarı; selüloz, kitin veya selüloz-kitin karışımı bir yapıda olabilmektedir. Her ne
kadar bitki hücre duvarlarının yapısında bulunan selüloz küf hücre duvarında bulunsa da
çoğunda esas yapı maddesi kitindir. Hücre duvarlarının bu kadar sağlam bir yapıda olması
küflerin değişik çevre ortamlarında yaşamalarına olanak sağlar.
Hücre Zarı: Çift katlı bir yapıdadır. Seçici geçirgen yapısı ile besin alış verişinde ve
madde taşınmasında yer alır. Sitoplazmayı sararak hücre bütünlüğünü sağlar.
Sitoplazma ve Organeller: Sitoplazma akışkan bir yapıdadır. Sitolazmanın içerisinde
mitokondri, golgi, ribozom gibi ökaryotik hücrelerde yer alan organeller bulunur. Septasız
hiflerde sitoplazma bir bütündür. Septalı hiflerde ise sitoplazma geçişi porlardan sağlanır.
Çekirdek: Üç kısımdan oluşur: Çekirdek zarı, çekirdekçik ve kromozom.
Por: Enine bölmeli hiflerde por adı verilen bu boşluklardan hiflerin sitoplazmaları
birinden diğerine aktarılabilmektedir.

Misel

Hif

Şekil 3.1: Küf hücresi
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3.3.1. Küflerde Hif Yapısı
Küfler filementöz mantarlar olmalarından dolayı uzun, dallanmış, 2-10 mikron
çapında ipliksi yapılar içerirler. Uygun ortamda spordan çimlenme borusu oluşur. Bunun
uzaması ile hif teşekkül eder. Hifler uygun olmayan şartlarda spor adı verilen canlı hücre
şeklinde yaşar. Hiflerin dallanması, birbirine sarılması ve bazen hifin uzak kısımlarına daha
hızlı besin akışını sağlayabilmek üzere birbirleriyle birleşmesiyle meydana gelen dokuya
misel denir. Miseller, hif topluluğudur. Miselin besiyerindeki görünümüne de koloni adı
verilir.
Bazı küflerde hifler enine bölmelerle bölünmüştür. Hifte, enine oluşan duvara septa
denir. Hiflerde bölme bulunmayanlara septasız hif, bölme bulunanlara septalı hif denir.
Septalı hiflerde tek veya çok sayıda por adı verilen delikler bulunur. Porlar, sitoplazma
akışını sağlamakla görevlidir. Septasız hiflere sitoplazma bir bütündür.

Şekil 3.2: Septalı ve septasız hif

Miselin üzerinde geliştiği maddeye nüfuz eden ve yiyecek emilimini gerçekleştiren
kısmına vejetatif misel denir. Küflerin üredikleri yerden yukarıya doğru uzanan kısımlarına
ise hava miseli denir. Hava miselleri koloninin görünen kısmını oluşturur.

Şekil 3.3: Küf miselleri
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Şekil 3.4: Küflerde hif gelişimi
(a. Çimlenen hif b. Bölmesiz hif c. Bölmeli hif d. Misel)

Misel ağındaki hif dalları yüzeyden havaya doğru yükselir ve havasal misellerin
üzerinde konidia adı verilen sporlar meydana gelir. Konidia, eşeysiz spor yapıları da olup
genellikle renkli ve kurumaya karşı dirençlidir. Konidia, mantarların bir yerden diğer bir
yere taşınmasında rol oynamaktadır. Konidia oluştuğunda misel nedeniyle beyaz olan koloni
görünümü siyah, mavi yeşil, kırmızı, sarı veya kahverengi gibi farklı renklere değişmektedir.

Resim 3.3: Konidiaların oluşumu sonucu renk değişimi (Resim: George Barron)

3.4. Küflerin Çoğalması
Daha önceki bölümlerde mikroorganizmaların genel üreme şekillerinden bahsetmiştik.

Mikroorganizmalard
a çoğalma

Vejetatif
çoğalma

Eşeysiz
çoğalma

Tomurcuklanar
ak çoğalma
Bölünme

Sporla
çoğalma

Eşeyli
çoğalma

Tablo 3.2: Mikroorganizmaların üreme şekilleri (genel).
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3.4.1. Küflerde Eşeysiz Çoğalma
Küflerde eşeysiz çoğalma genellikle sporla olmaktadır. Sporla çoğalma
mikroorganizmaların birçoğunda rastlanan eşeysiz çoğalma şeklidir. Spor denildiğinde
mikroorganizmaların nesillerini sürdürmek ve çoğalmak için oluşturdukları vejetatif
hücrelere göre daha dayanıklı yapılar olarak anlaşılırlar. Uygun koşullar oluştuğunda bir
tohum gibi çimlenerek yeniden vejetatif şekle dönüşürler ancak bu durum bir spor olan ve
bakterilerde görülen endospor ile karıştırılmamalıdır. Fungal sporlar daha çok üreme yapıları
iken endosporlar olumsuz koşullardan korunma yapılarıdır.
Küflerin eşeysiz üremelerinde rol oynayan sporlar küfün cinsine, sporun hücrede
oluştuğu yere ve sporun özelliklerine göre değişik adlar alır. Eşeysiz üreme ile meydana
gelen spor tipleri:
Artrospor (Oidium): Bölmeli hiflerde bulunan hücreler arası bölmenin kalınlaşması
sonucu hücrelerin birbirinden ayrılması ile meydana gelir.
Konidiospor: Hif üzerindeki dallanmış hâlde olan ve konidiofor denilen yapıların
ucunda tek tek, küme veya zincir hâlinde meydana gelen sporlardır.
Sporangiospor: Sporangium (spor kesesi) içinde meydana gelen spor tipidir.
Zoospor: Spor tipi kamçılı ve hareketli ise zoospordur.
Klamidospor: Hiflerin uç veya ara kısımlarında çeper kalınlaşması, besin maddesi ve
protoplazma yoğunlaşması ile oluşan spor yapısına denir.

Şekil 3.5: Küflerin eşeysiz çoğalmadaki spor tipleri

Eşeysiz çoğalma sonucu oluşan sporlar rüzgâr, böcek vb. etmenlerle etrafa yayılır.
Uygun koşullar oluştuğunda çimlenerek vejetatif safhasına devam eder.
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3.4.2. Küflerde Eşeyli Çoğalma
Bazı funguslar eşeyli çoğalmanın bir sonucu olan sporlar meydana getirir. Bu sporlar
tek hücreli özelleşmiş hiflerin (gametangium) birleşmesi ile oluşur. Alternatif olarak eşeyli
sporlar iki haploid hücrenin birleşerek diploid bir hücre meydana getirmek üzere birleşmesi
ile meydana gelebilir.
Gruba bağlı olmak üzere farklı eşeyli sporlar üretilmektedir. Bunlar askospor,
basidiospor ve zigospordur.

Şekil 3.6: Küflerin Eşeyli üreme spor tipleri

Askospor: Eşeyli üreme sonucu meydana gelen sporlar bir kese (askus) içinde
meydana geliyor ise askospor adını almaktadır.

Şekil 3.7: Askospor oluşumu

Basidiospor: Sopa şeklinde bir yapının (basidium) sonunda üretilen eşeyli sporlar ise
basidiospor adını almaktadır.

Şekil 3.8: Basidiospor oluşumu
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Zigospor: Hiflerin birleşmesi ve genetik alışveriş sonucu meydana gelen bu eşeyli
spor tipidir. Yaygın bir ekmek küfü olan Rhizopus gibi Zygomycota grubu funguslar
tarafından üretilen eşeyli üreme sporları zigospordur.

3.5. Küflerin Gıda Endüstrisindeki Önemi
Küfler gıdalarda oluşturdukları çeşitli olumlu ve olumsuz değişikler nedeniyle hem
sağlık açısından hemde endüstriyel açıdan önemlidir. Küflerin metabolitleri olan enzimlerle
protein, yağ ve karbonhidratlar küçük moleküllere parçalanırken yeni bileşikler de
sentezlerler. Endüstriyel açıdan sitrik asit, glukonik asit, itakonik asit gibi organik asitlerin
ve antibiyotiklerin üretiminde küflerden yararlanılmaktadır.
Küfler gıda endüstrisinde önemli bir yere sahiptir çünkü düşük pH, düşük su aktivitesi
ve yüksek basınç gibi şartlar altında bakteriler gelişemezken küfler gelişebilir. Küfler
gıdalarda bozulma sebebi mikroorganizmalardır. Küflerin gıdalar üzerindeki olumsuz etkileri
ise renk bozulmaları, acılık, istenmeyen kokuların oluşumu gibi gözlenebilen değişmeler,
besin elementleri kaybı ve mikotoksin oluşumu olarak belirtilebilir.
Gıdalarda önemli bazı küf cinsleri şunlardır:

Şekil 3.9: Gıdalarda küf gelişimi

Alternaria: Sert çekirdekli meyveler, elma ve incirde kahverengiden siyaha değişen
çürüklüklere sebep olur. Hububatlarda ve kırmızı etlerde bulunabilen bazı türleri mikotoksin
üretebilir. Bu cinsin türleri arasında A. alternata, A. citri yer alır.
Aspergillus: Doğada çok geniş alanlara yayılmıştır ve birçoğu gıdalarda mevcuttur.
Üyeleri konidialarda siyah renk üreten aseksüel sporlara ve bölmeli hiflere sahiptir.
Tahıllarda bozulmalara sebep olabilirler. Aspergillus türleri sarıdan yeşile ve siyaha kadar
değişen renklerde bulunabilir. Eriklerde, incirlerde ve turunçgillerde siyah çürümenin
sebebidir. A. glucus gibi bazı türleri fermente balık ürünleri üretiminde kullanılırken A. niger
gibi bazı türleri de invertaz, lipaz, pektinaz gibi gıda endüstrisi için önemli enzimleri üretir.
Bunun yanında birçok türü mikotoksin üretir. Özellikle aflatoksin bilinen yaygın
mikotoksinlerinden biridir.
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Cladosporium: Koyu renkli konidoforlar üzerinde düzensiz dallanma şeklinde 1-2
bölmeli konidiospor oluşturur. Zeytin renginden siyaha kadar değişen renklerde bulunur. C.
haerbarum dana ve donmuş koyun etlerinde siyah renkler oluşturur. Bazıları tereyağı ve
margarinlerde bozulmaya bazıları da sert çekirdekli meyvelerde ve üzümlerde siyah
çürümeye sebep olur.
Fusarium: Açık pembe, kırmızı, mor ve kahverengi renkte pamuğumsu görünümde
yoğun misel üretir. Turunçgil ve ananasta kahverengi çürüklüğe neden olur. Tarla küfü
olarak arpa ve buğday tanelerinde bazı türleri üreyebilir. Bazı türleri fumonisin vb.
mikotoksinler üretebilir.
Mucor: Bu cinsler septasız hifler oluşturur. Bazı türleri dana etlerinde sakalımsı
görünümlü ve dondurulmuş koyun etlerinde siyah benekler olarak tanımlanır. Yine bazı
türleri lipaz enzimi üretir. Fermente gıdalar, domuz eti ve birçok sebzede üretir. Soya
proteininden yapılan pıhtı suyunu fermente eder.
Penicillium: Bu cinsin türleri gıdalarda maviden mavi-yeşile değişen renkler
oluşturur. Turunçgillerde mavi ve yeşil renklerde çürüme yapar. Örneğin; elma, üzüm, erik
ve sert çekirdekli meyvelerde bazı türler mavi küf çürümesi oluşturur. P. requefortii mavi
damarlı rokfor peynirinin üretiminde kullanılır. Bazı türler citrinin, okratoksin gibi
mikotoksinler oluşturur.
Rhizopus: Septasız hifler oluşturur. R.stolonifer gıdalarda çok yaygın bir türdür.
Ekmek küfü olarak bilinir. Bu cinsin türleri elma, erik sert çekirdekli meyveler, üzüm, incir
gibi gıdalarda sulu yumuşak çürümeye sebep olur. Bazıları dana eti ve dondurulmuş koyun
etinde siyah benekler oluşturur. Bazıları soya peyniri üretiminde kullanılır.

Şekil 3.10: Bazı küflerin morfolojik görünümleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ekmekte küf oluşumu için gerekli ortamı sağlayınız. Hazırlanmış preperatta küfleri
inceleyiniz, hücre yapısını çizerek organelleri açıklayınız.
Gerekli Malzemeler: Ekmek, petri kabı, toplu iğne, lam, lamel, mikroskop, su,
damlalık.
İşlem Basamakları

Öneriler



Bir petri kabı içerisine bir parça ekmek
koyunuz ve 5-7 gün kadar bekletiniz.



Çalışmaya başlamadan önce bulaşmayı
önleyici tedbirleri alınız.
 Gıdalarda bozulmaya neden olan küflerin
neler olduğunu araştırınız.



Küflendiğini gördükten sonra üzerinde
oluşan yapılarını çıplak gözle inceleyiniz.
 Gördüğünüz yapıların adları nelerdir?



Temiz bir lamın
yardımıyla su damlatınız.

ortasına

 Küflerde hif yapısını araştırınız.

damlalık



Daha sonra bir toplu iğne yardımıyla
küflerden bir parça alıp suyun içine karıştırınız.
 Lameli kapatıp mikroskopta inceleyiniz.



Görüntü alanında gözlemlediğiniz yapılar,
küflerin hangi yapıları olabilir?

 Öğretmeninizden

yardım alarak küf
preperatı hazırlayınız.
 Hazırladığınız
küf
preperatını
öğretmeniniz ile mikroskoba yerleştiriniz ve
gördüğünüz alanı dikkatlice inceleyiniz.



Mikroskop altında gördüğünüz yapıların
şeklini defterinize çiziniz.



Sonuçları rapor hâline getirip arkadaşlarınızla tartışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler doğru ise
D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

( ) Küfler prokaryotik hücre yapısına sahip mikroorganizmalardır.
( ) Küflerde filamentli funguslar olup daha çok ekmek, peynir, meyve gibi gıdaların
üzerinde bulunur
( ) Küflerin ürettiği zehirli maddeye mikotoksin denir.
( ) Hifler arasında sitoplazma geçişinin kontrol edildiği bölmelere septa adı verilir.
( ) Bakterilerin ürettiği endospor üreme yapısı iken küflerin ürettiği spor olumsuz
koşullardan korunma yapısıdır.
( ) Bazı küf türleri kamembert peyniri gibi gıdaların olgunlaştırılmasında kullanılır.
( ) Küfler rutubetli yerlerde kumaş, deri, ağaç, kereste gibi organik maddeleri bozar
( ) Küflerin hücre duvarının esas yapı maddesi kitindir.
( ) Artrospor küflerin eşeysiz üreme sporlarından biridir.
( ) Zigosopor küflerin eşeysizüreme yapılarından biridir.
( ) Aflatoksin,Penicillium cinsinin ürettiği bir mikotoksindir.
( ) Mucor, soya proteini yapılan pıhtı suyunun fermente edilmesini sağlar.
( ) Alternaria, sert çekirdekli meyveler, elma ve incirde kahverengiden siyaha
değişen çürüklüklere sebep olur.
( ) Ekmek küfü olarak bilinen küf Rhizopus’tur.
( ) Küflerde her bir ipliksi yapıya misel adı verilir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

16.

Dallanmış hiflerin oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Septum
B. Konidia
C. Misel
D. Konidiofor
E. Tomurcuk

17.

Fungus hücre duvarının yapısında yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A. Lipit
B. Amino asit
C. Selüloz
D. Kitin
E. Nişasta

18.

Enine bölmeli hiflerde sitoplazmaları birbirine bağlayan boşluğun adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Septum
B. Por
C. Misel
D. Ascus
E. Konidia
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19.

Aşağıdakilerden hangisi küflerin eşeysiz üreme sporlarından biri değildir?
A. Artrospor
B. Konidiospor
C. Sporangiospor
D. Basidiospor
E. Klamidospor

20.

Küflerin isimlendirilmesinde kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A. Tekli adlandırma
B. İkili adlandırma
C. Üçlü adlandırma
D. Dörtlü adlandırma
E. Beşli adlandırma

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
Virüs,
alg
ve
gözlemleyebileceksiniz.

protozoaları

mikrobiyolojik

yöntemleri

kullanarak

ARAŞTIRMA






Protozolarının neden olduğu enfeksiyonları araştırınız.
Alglerin neden olduğu zehirlenmeleri araştırınız.
Virüsler canlı mı cansız mı olarak değerlendirilir? Araştırınız.
Starter kültürün neden önemli olduğunu araştırınız.
Starter kültürün kullanılarak üretilen gıdaların neler olduğu ile ilgili görseller
bularak uyarıcı pano hazırlayınız.

4. VİRÜS, ALG, PROTOZOA VE
RİKETSİYALAR
4.1. Virüsler
Virüsler, DNA ya da RNA içeren, hücre içi ve dışı durumda bulunabilen genetik
element olarak tanımlanır. Bir başka ifadeyle hücre yapısı bulunmayan ve tek başlarına
metabolik aktiviteleri bulunmayan (başka bir canlıya muhtaç) enfeksiyon etmenleri olarak
tanımlanabilir.

4.1.1. Virüslerin Genel Özellikleri
Virüsler mutlak hücre içi parazitidir. Bir hücre içine girdiği zaman hücre içi fazı başlar
ve bu fazda virüs çoğalması oluşur. Virüs genomu yapılır ve virüs kılıfını oluşturan
moleküller sentezlenir. Bir virüs genomu bir hücreye girip de çoğalırsa bu işleme enfeksiyon
denir. Bir virüsün enfekte edip içinde çoğaldığı hücreye de konak adı verilir.
Virüslerin çoğalma (replikasyonu) aşamalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:
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Tutunma: Virüs konak hücre yüzeyine tutunur.
Penetrasyon: Virüs genetik materyali hücre içerisine aktarılır. Kapsit hücre dışında
kalır.
Replikasyon (Kopyalama): Virüs genetik materyali bakteri DNA’sı ile birleşerek
kendini kopyalar.
Sentez: Konak hücre içerisinde yeni virüsün parçaları sentezlenir.
Birleştirme: Sentezlenen parçalar konak hücrede birleştirilir.
Serbest Kalma: Oluşan virüsler konak hücreyi parçalayarak serbest kalır ve diğer
hücreleri enfekte ederek parazitik yaşamlarına devam ederler.

Şekil 4.1: Virüslerin çoğalması (replikasyonu)

Virüs konukçunun metabolizmasını kendi çoğalmasını sağlayacak şekilde yönlendirir.
Bu nedenle virüsler hem hastalık ajanı hem de kalıtım için bir ajandır. Hastalık ajanı
oldukları zaman virüsler hücre içine girebilirler ve bu hücrelerde zararlı değişimlere neden
olurlar. Sonuçta konak hücre fonksiyonu durur ve konak hücre ölür. Kalıtım ajanı oldukları
zaman ise virüsler hücre içine girer ve sürekli genetik değişiklikleri başlatır. Bu genetik
değişiklikler genellikle zararlı değildir ve hatta yararlı bile olabilir. Bu açıdan virüsler
günümüzde genetik mühendisliği çalışmalarında gen aktarılmasında bir aracı olarak
kullanılabilmektedir.

4.1.2. Virüslerin Sınıflandırılması
Virüslerin sınıflandırılmasında pek çok farklı uygulama mevcuttur. Enfekte ettikleri
hücreye göre, hastalık yaptıkları yere göre, meydana getirdikleri hastalık şekline göre, vb.
sınıflandırma yöntemleri mevcuttur.
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Virüslerin sınıflandırılmasında kullanılan yaygın bir yaklaşım yoktur. Kullanılan
sınıflandırma kriterleri diğer mikroorganizmalarda kullanılanlardan çok farklıdır. Virüslerin
enfekte ettikleri konak hücre çeşidi (bitki/hayvan vb.), virüs simetrisi (kübik, helikal,
kompleks), virüs kimyasal yapısı (zarflı, zarfsız) ve virüs nükleik asidinin çeşidi (DNA veya
RNA, çift iplikli veya tek iplikli oluşu) sınıflandırmada bir kriter olarak kullanılabilir.
Önceki bölümlerde temel sınıflandırma biriminin tür olduğundan bahsedilmişti ancak
burada da temel sınıflandırma birimi tür olmasına karşın tür kavramı diğerlerinden farklıdır.
Diğer mikroorganizmalar gibi gerçek bir hücresel yapıya sahip değildirler. Virüslerde tür,
benzer karakterlere sahip olan, aynı veya çok yakın konak türleri enfekte eden virüsler
topluluğunu ifade eder. Bu tanıma göre virüsleri burada enfekte ettikleri hücrelere göre
sınıflandırmak daha uygun olacaktır.
Virüsler enfekte ettikleri konak hücreye göre:

Virüsler

Bitki virüsleri

Bakteri virüsleri
(bakteriyofajlar)

Hayvan virüsleri

Diğer ökaryotik
hücreleri enfekte
eden virüsler

Tablo 4.1: Virüslerin sınıflandırılması

Örneğin; bitkileri enfekte eden tütün-mozaik virüsü, hayvanları enfekte edenkuduz
virüsü, bebek ve çocuklarda ishale sebep olan Rotavirüs gibi.

Resim 4.1: Rotavirüsün elektron mikroskobu görüntüsü
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4.1.3. Virüslerin Hücre Yapıları
Virüsler 20-300 nanometre boyutlarında olduğundan normal mikroskopla görülemez
ancak elektron mikroskobu ile görülebilir. Elektron mikroskopları 1.000.000 kattan daha
fazla görüntü büyütmeyi sağlar. Elektron mikroskobu ile yapılan incelemeler sonucunda
virüsler yapısal olarak aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:







Nükleik asit
Kapsid
Kuyruk ve kuyruk lifleri
Viral zarf
Kapsomer
Diğer yapısal elemanlar

Nükleik Asit: Genetik materyal olarak yapılarında bir tane nükleik asit bulunur (ya
DNA ya da RNA). Virüs nükleik asitlerinin bazıları tek iplikli bazıları ise çift iplikli olup
doğrusal, halkasal veya parçacıklar şeklindedir.
Kapsid: Nükleik asidi olumsuz etkilerden koruyan yapıya kapsid adı verilir.
Görevleri arasında:






Nükleik asidi dış etkenlerden koruma,
Virüsün şeklini sağlama,
Hücre dışında yaşama,
Yeni hücrelere girmeye olanak sağlama,
Virüsün konak hücreye yapışmasını sağlama gibi görevler vardır.

Hücre dışında bulunurken virüs protein ile çevrili bir nükleik asit içerir. Bu fazda virüs
partikülü virion (nükleik asit + kapsid) olarak da adlandırılır.
Viral Zarf: Bazı virüslerin dışarısında kapsidide koruyan bir dış örtü mevcuttur. Buna
viral zarf veya membran örtü adı verilir.

Şekil 4.2: Değişik morfolojideki virüslerin yapısı
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Virüs kapsidleri genel olarak üç çeşit morfolojiye sahiptir: Helikal, kübik ve kompleks
yapılı virüslerdir.
Helikal Simetrili Virüsler: Silindirik bir yapıdır. Yapısal birimler bir eksen etrafında
heliks olacak şekilde dizilmiştir. Nükleik asit olarak sadece RNA içerir. İnsanlarda
enfeksiyon oluşturanlar zarflı yapıdadır. Örneğin; Rabdovirüsler ve Paravirüsler bu helikal
simetriye sahiptir.
Kübik Simetrili Virüsler: 20 tane eşkenar üçgen yüzeye sahiptir. Nükleik asit olarak
hem DNA hem de RNA bulundurabilir. Örneğin; Adenovirüsler, Picorco virüsler bu yapıya
sahiptir.
Kompleks Yapılı Virüsler: Karmaşık yapıya sahiptirler ancak bir tuğlayı andıran
görünümdedir. Örneğin; Pox virüsler, Herpes virüsleri kompleks yapılı virüslerdir.

Şekil 4.3: viral kaspsid simetrisine göre virüsler

4.1.4. Bakteriyofaj, İnterferon, Viroid ve Prion
Virüsler dış ortamda yaşamlarını sürdüremez. Bunun için canlı bir organizmaya
ihtiyaçları vardır. Bu özellikleri nedeniyle mutlak hücre içi paraziti olarak bilinirler.
Virüsler farklı canlılardaki bakterileri enfekte etme özelliğine sahiptir. Bu virüslerden
bakterileri enfekte ederek yaşamlarını devam ettiren virüslere bakteriyofaj denir.

Resim 4.2: Bakteriyofajın bakteri hücresi yüzeyine tutunması
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Virüslerin neden olduğu enfeksiyonları engellemek için antibiyotik maddeler etkisiz
kalmaktadır ancak bazı vücut yapıları zararlı mikroorganizmalarla mücadele edebilmektedir.
İnterferon (kısaca İFN) adı verilen vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve
bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir proteindir.En çok bilinen
türleri interferon alfa (Akyuvarlarca üretilir.) ve interferon beta (Diğer hücrelerce
üretilir.)’dır.

Şekil 4.4: İnterferonun çalışması

Viroidler, enfeksiyon yapıcı özellikteki RNA molekülleridir. Gerçek hücre yapısına
sahip olmamasıyla bakteri, küf, maya, protoza ve alglerden ayrılırken; kapsid içermedikleri
içinde virüslerden ayrılırlar. Önemli pek çok bitki hastalığına neden oldukları için tarımsal
öneme sahiptirler. Turunçgillerde Exocortis viroidi Akdeniz Bölgesi’nde çok yaygın görülür.
Patates iğ yumru hastalığı patateslerde görülür. Şeftali, avakado, elma ve hindistan cevizinde
hastalık oluştururlar. Bilinen viroid hayvan hastalığı hiç yoktur.
Prionlar, protein yapısında enfeksiyon etkeni partiküller olarak tanımlanır ve pek çok
hastalığa neden oldukları düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar, prionların sıcak, radyasyon
ve kimyasal muameleye rağmen yaşadıklarını göstermiştir. Sadece protein-parçalayıcı
enzimlere hassastırlar. Hayvanlarda deli dana hastalığının etmenidirler.

4.1.5. Virüslerin Gıda Endüstrisindeki Önemi
Virüsler gıdalarda gelişemezler. Gıdalar ve su virüsler için sadece taşıyıcı
görevindedir. Virüslerin çok azı gıda kaynaklı olup büyük bir çoğunluğu gastroenterit’e
(bağırsak iltihabı) neden olur. Bunlardan bazıları:
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Norovirüsler: 28-35 nanometre büyüklüğünde, kılıfsız, tek iplikçikli RNA’ya sahiptir.
İnsanlar bu virüse kışın yakalandığı için kış kusma hastalığı olarak adlandırılır. Aniden
başlayan bulantı ve ardından gelen şiddetli kusma görülür. Gıda kaynaklı norovirüs
hastalıklarının çoğu virüsün gıdaya bulaşması sonucu taşınır. Özellikle salata sosu, krema,
sandviç ve fırıncılık ürünleri, midye gibi gıdaların yenmesi sonucu ortaya çıkar; ısıl işlem
(60 0C), klora ve dondurmaya karşı dirençlidir.
Viral Hepatitler: Gıda kaynaklı viral enfeksiyonlarda Hepatit A ve E gıdalar aracılığı
ile insana taşınır. Çiğ veya yetersiz ısıl işlem görmüş gıdalar ve kirli sulardan elde edilmiş
deniz ürünlerinin tüketilmesiyle insanlara taşınır. Virüsün hedef organı karaciğerdir. Hepatit
A sarılık etmenidir. Kuluçka dönemi 1 ay olup yorgunluk ve halsizlik, iştahsızlık, ateş, karın
ağrısı, kusma, sarılık, koyu renkli idrar gibi belirtileri vardır. Isıtma ve kurutma işlemine
dayanıklıdır. Kaynatma da ise 15-20 dk’da ölür.
Avian İnfluenza: Bir RNA virüsü olup tavuk vebası ya da kuş gribi olarak bilinir. Bu
virüsün insanlara geçmesi enfekte olmuş kümes hayvanları veya virüsün bulunduğu
yüzeylerle temas sonucu geçer. Isıya duyarlı olup hijyenik kurallara göre pişirilen gıdalardan
insanlara geçmez.
Virüs
Taşıyıcı
Akut gastroenteritis (bağırsak iltihabı) etkeni virüsler
Aichivirüs

Deniz ürünleri

Astrovirüs

Gıda ve deniz ürünleri

Rotavirüs

Gıda, su ve deniz ürünleri

Norovirüs

Gıda ve su, bulaşmış çevre,
insandan insana temas

Sapovirüs

Gıda ve su

Adenovirüs
Sistemik virüsler
Hepatit E
Hepatit A

Deniz ürünleri

Coronavirüs

Gıda ve su

Poliovirüs
Echovirüs

Gıda ve su
Gıda ve deniz ürünleri

Su
Gıda-su, kabuklu deniz ürünleri

Hastalık
Akut gastroenteritis (bağırsak
iltihabı)
Akut gastroenteritis
Bebek ve çocuklarda ishal,
kusma ve yüksek ateş
Akut kusma, ishal, ateş, kas
ağrısı, baş ağrısı
Çocuklarda endemik akut
gastroenteritis
Akut gastroenteritis
Akut hepatit
Akut hepatit
SARS (şiddetli ani solunum
yetmezliği)
Menenjit
Menenjit

Tablo 4.2: Gıda kaynaklı diğer virüsler
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4.2. Algler
Algler; fotosentez yapabilen ökaryotik hücre yapısında tek veya koloni hâlinde
yaşayan mikroorganizmalardır. Pek çok alg klorofil içermektedir ve bu nedenle yeşil
renklidir ve oksijenli fotosentez yapabilirler. Alg hücreleri sahip oldukları fotosentetik
pigmentleri taşıyan kloroplastlardan bir ya da birden fazla içerirler. Çoğu alg, flagella
(kamçı) varlığı sayesinde hareketlidir ve algler sillere sahip değildir. Sucul ortamların yanı
sıra nemli topraklarda, yüzme havuzlarında, göllerde ve akvaryumlarda yaşamlarını
sürdürebilirler.

4.2.1. Alglerin Genel Özellikleri
Algler doğada kutuplardan sıcak su kaynaklarına (yaklaşık 90 0C) kadar geniş bir
ortam içinde ve esas bakımından suda fakat bazı formları kara koşullarında da
yaşayabilmektedir. Bazı tatlı su algleri metabolizmalarını alıştırabilme özellikleri nedeniyle
yüksek tuz konsantrasyonlu sularda bulunur ancak güneş ışığına olan gereksinimleri alglerin
suların derinliklerinde bulunmasını sınırlayan bir etkendir.
Üç şekilde üreme gösterirler. Bunlardan birincisi vejetatif üremedir ve koloni
oluşturduktan sonra hücrelerin bölünmesi ile gerçekleşir. İkinci tip üreme şekli olan eşeysiz
üreme ise alg hücrelerinin yeni bir birey oluşturmak üzere ana bireyden ayrılması ve
farklılaşması ile gerçekleşir. Üçüncü üreme tipi olan eşeyli üremede ise aynı veya farklı
bireylere ait ve eşey bakımından farklı iki hücrenin birleşmesi ile meydana gelir.
Alg üremeleri denizlerin yanı sıra acı ve tatlı sularda sık rastlanan bir olaydır.
Bunlarda toksin üreten alglerin aşırı üremeleri sonucu etkili toksin üreterek insan sağlığına
olumsuz etki yapmaktadır.

Şekil 4.5: Clamydomonas'ın yaşam çevrimi
(A. B. ve C. Gametlerin birleşmesi, D. Zigot, F. Zigospor, G. Hoploit vejetatif hücrelerin serbest
kalışı)
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4.2.2. Alglerin Sınıflandırılması
Alglerin isimlendirilmesinde diğer mikroorganizmaların isimlendirilmesinde
kullanılan ikili adlandırma (binomial sistem) sistemi kullanılır yani algin ismi latince iki
kelimeden oluşmaktadır. Bu sistemde ilk isim algin cins ismi olup büyük harfle başlar ve
eğik yazılır. Örneğin; Chlamydomonas gibi. İkinci isim ise tamamlayıcı isim olup cins adı ile
birlikte tür ismini meydana getirir. Tamamlayıcı ad algin herhangi bir belirgin özelliğine
göre verilebilir. Örneğin; Chlamydomonas nivalis gibi. İsim sıkça tekrarlanacaksa cins isim
kısaltılabilir. Örneğin; C. nivalis gibi.
Algler iki önemli grupta sınıflandırılır:
Tek Hücreli Kırmızı Algler: Rhodophyta da denilen kırmızı algler çoğunlukla deniz
ortamlarında bulunur ancak birkaç türü tatlı su ve karasal ortamlarda yaşamını sürdürür.
Fototrofiktirler ve klorofil içerirler. Çoğu kırmızı algin kırmızımsı rengi fikoeritrin
pigmentinden kaynaklanır. Bu pigment kloroprastın yeşil rengini maskeleyen bir pigmenttir.
Bakteriyolojik besi yeri ortamların hazırlanmasında katılaştırıcı ajan olarak kullanılan agar
kaynağı olarak hizmet ederler.
Tek Hücreli Yeşil Algler: Chlorophyta olarak da adlandırılan yeşil algler onlara
karakteristik yeşil renklerini veren klorofil a ve b içeren kloroplasta sahipken çoğu yeşil alg
tatlı sularda yaşasa da bazıları denizde ve diğerleri ise nemli toprak ya da karda bulunur. Bir
kısmı ise likenler ile simbiyotik ilişki içindedir. Chlamydomonas ve Volvox cinsleri örnek
verilebilir. Volvox cinsi hücreleri koloni hâlinde yaşar.

Resim 4.3: Volvox

4.2.3. Alglerin Hücre Yapıları
Algler ökaryotik mikroorganizmalar olduklarından ökaryotik hücrelerde yer alan
temel yapıları mevcuttur. Bunlar; hücre duvarı, hücre zarı, sitoplazma ve organellerdir ancak
bünyelerinde bakteriler gibi kamçı bulunabilir. Bunun yanında kontraktil koful, stigma ve
yedek besin gibi özel yapıları vardır. Ayrıca fotosentez yapabildiklerinden dolayı
kloroplastta bulunur.
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Algler hücreleri selülozdan ibaret bir duvarla çevrilidir. Sitoplazmada büyük yer tutan
klorofil ve diğer pigment maddeleri bulunur. Chlorella gibi devamlı hareketsizlilik gösteren
tek hücreli algler yanında Chlamydomonas gibi hareketli algler de vardır. Hareketsiz
olanların yayılışı gel-git, dalgalar ve akıntılar yardımıyla olmaktadır. Bazı algler de tutunma
organları vasıtasıyla deniz içinde kayalara, taşlara ve diğer şeylere tutunabilmektedir.
Kontraktil koful, tatlı sularda yaşayan bir hücreli ökaryot canlılar da bulunabilir.
Kontraktil kofullar kasılıp - gevşeme hareketleri ile hücre içindeki fazla suyu toplayıp hücre
dışına atar. Böylece hücrenin osmotik basıncının düzenlenmesinde görev alır. Stigma,
hareketli olan formların bazılarında ışığa hassas pigmentte (göz noktası) bulunur.
Kloroplastlar, genellikle iki veya daha fazla olup küçük disk şeklindedir. Nişasta gibi
maddeleri hücre içerisinde yedek besin olarak depolar.

Şekil 4.6: Alg hücresi (Clamydomonas)

4.2.4. Alglerin Gıda Endüstrisindeki Önemi
Alglerin toksin üretmeleri ve bunların insan sağlığına zararlı olmaları önemlidir çünkü
algler tarafından oluşturulan toksinler su ürünlerine geçmekte ve besin zinciri yoluyla insan
sağlığını olumsuz etkilemektedir. İnsana geçen toksinler besin zehirlenmelerine yol
açabilmektedir.
Pyrrophyta: Bu cinse ait bazı alg türleri ürettikleri toksinler su ürünleri aracılığıyla
insanlara geçerek çeşitli gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Resim 4.4: Pyrrophyta’nın taramalı elektron mikroskobu görüntüsü
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4.3. Protozoalar
Protozalar, hücre duvarı olmayan, ökaryotik tek hücreli canlıları içermektedir.
Kelime anlamı “ilk” ya da “orijinal” olan Protozoa olarak da adlandırılan protistler Antoni
van Leeuwenhoek tarafından ilk kez gözlemlenmiştir. Ökarya üst âlemi içinde yer
almaktadır.

4.3.1. Protozoaların Genel Özellikleri
Protozoaların çoğu doğada, özellikle nemli yerlerde yaşasa da hayatının bir kısmını
veya tamamını canlı bir organizmada sürdürür. Protozoaların hücre içinde ve dışında
yaşayan türleri vardır. Bazı türleri ise organ boşluklarında yaşar. Parazit olarak yaşayanlar
daha küçük olup büyüklükleri 1-2 mikrometreyi geçmez. Yuvarlak, oval, çomak veya mekik
şeklinde de olabilir.

Şekil 4.7: Protozoa hücresi (Öglena ve Amip)

Bazı durumlarla birlikte genel olarak renksiz ve hareketlidirler. Bu gruba ait bazı
örnekler ise fotosentez yapabilmeleri nedeniyle renkli ve hücre duvarına sahiptir.
Hücre dışı parazitler konakçının sindirim sistemi, kan ve diğer organlarında
bulunurken hücre içi parazitler ise fagositoz ile veya hücre zarını delerek konakçı hücre
içine girer.

4.3.2. Protozoaların Sınıflandırılması
Protozoaların isimlendirilmesinde diğer mikroorganizmaların isimlendirilmesinde
kullanılan ikili adlandırma (binomial sistem) sistemi kullanılır yani protistin ismi latince iki
kelimeden oluşmaktadır. Bu sistemde ilk isim protistin cins ismi olup büyük harfle başlar ve
eğik yazılır. Örneğin; Entamoeba gibi. İkinci isim ise tamamlayıcı isim olup cins adı ile
birlikte tür ismini meydana getirir. Tamamlayıcı isim protistin herhangi bir belirgin
özelliğine göre verilebilir. Örneğin; Entamoeba histocolytica gibi. İsim sıkça tekrarlanacaksa
cins isim kısaltılabilir. Örneğin; E. histocolytica gibi.
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Protozoalar sınılandırılması şöyledir:
Diplomonad: Tek hücreli ve kloroplastı olmayan protistlerdir. Simbiyotik veya
parazitik olarak hayvan bağırsakları gibi oksijensiz ortamlarda bulunurlar ve enerji
gereksinimlerini fermentasyonla sağlarlar. Bu grubun bir üyesi olan Giardia intestinalis su
kaynaklı diyare (ishal) hastalıklarından biri olan giardiazis’e sebep olmaktadır.
Euglenozoonlar: Tek hücreli ve kamçılı ökaryotik canlılardır. Euglenozoon sınıfını
diğer protistlerden ayıran en önemli özellik ise kamçılarında kristal bir çubuk içermeleridir.
Trypanosoma brucei kronik ve genellikle ölümcül olan Afrika uyku hastalığına sebep
olur.Euglena sucul ortamlarda bulunur ve fototrofik gelişimi sağlayan kloroplast içerir.
Euglena hücreleri karanlıkta kloroplastlarını kaybeder ve heterotrofik bir organizma olarak
yaşamına devam eder.
Alveolatlar: Sitoplazmik membranın altında kese şeklindeki alveol varlığı ile
karakterize olmuş bir gruptur. Alveollerin görevi bilinmemesine rağmen hücrenin osmotik
basınçta kalmasına yardımcı olabilecekleri düşünülmektedir Silleri kullanarak hareket eden
Ciliate (Silliler), hareket organeli flagella olan Dinoflagellate ve hayvan paraziti olan
Apicomplexan olmak üzere filogenetik olarak farklı organizma çeşitleri bu grup içerisinde
yer almaktadır. En yaygın ve iyi bilinen silli örneği Paramecium’dur Malarya (Plasmodium
türleri), toksoplazmozis (Toxoplasma) gibi bazı hastalıklara sebep olmaktadır.
Amoebozoa:İp benzeri yalancı ayağa sahip olan hareket etmek ve beslenmek için lop
şeklindeki yalancı ayaklarını kullanan sucul ve karasal protistlerin farklı bir grubudur. Genel
yaşam ortamları oral boşluklar veya hayvanların bağırsak bölgeleridir. Örneğin;
Entamoeba’nın birkaç türü hastalığa sebep olmaksızın insanları enfekte eder ancak bu cinse
ait Entamoeba histolytica insanlarda patojendir ve amipli dizanteriye, kanlı diyare ile
sonuçlanan bağırsak bölgesi ülserleşmesine neden olur.

4.3.3. Protozoaların Hücre Yapıları
Protozoalar, ökaryotik mikroorganizmalar olduklarından ökaryotik hücrelerde yer alan
temel yapıları mevcuttur. Organel olarak; çekirdek, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi
aygıtı, mitokondri, lizozom, peroksizom, ve filamentler bulundurur. Tek hücreli olmalarına
rağmen çok hücrelilerde görülen yaşamsal işlevlerin birçoğunu yapabilirler. Protistler
bakterilere oranla oldukça büyüktür ve 5 - 250 mikrometre aralığında bir boyuta sahiptir.
Hareket organelleri olarak yalancıayaklar, kamçılar, siller, sirler ve tentaküller görülür.
Sitoplazmaları daha kıvamlı bir dış kısım olan ektoplazma ve daha akıcı bir iç bölge
olan endoplazma kısımlarından oluşmaktadır.
Çoğu bir çekirdekli, bir kısmı da her zaman çok çekirdek taşıyan canlılardır. Bazıları
ise yaşamlarının belli bir kısmında çok çekirdek taşır.
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Boşaltımda en belirgin özelliklerinden biri; ritmik olarak şişen ve küçülen kontraktil
kofulların bulunmasıdır. Birçok denizel türde ve parazitlerde bu vurgan kofullar görülmez.

Şekil 4.8: Paramecium hücresi

4.3.4. Protozoalarda Kist ve Önemi
Bazı protistler ise uygun olmayan çevre koşullarında veya konakçı dışında bir
savunma mekanizması kist oluşturmaktadır. Bu zarla olumsuz çevre koşullarına daha
dayanıklı hâle gelir. Kistler protozoa enfeksiyonunun taşınmasında ve oluşumunda önemli
rol oynar.

Şekil 4.9: Bazı Entamoeba türlerinin kistleri.
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4.3.5. Protozoaların Gıda Endüstrisinde Önemi
Protozoalar klorlanmaya karşı dirençlidir ve çoğu zaman filtrasyonla uzaklaştırılamaz.
Protozoalar, gıdaların hazırlanması aşamasında hijyenik koşullara dikkat edilmemesi
durumunda risk yaratmakta olup ısıl işlem, hijyenik tedbirler veya gıdaların uygun
koşullarda dondurulması korunmada etkin uygulamalar arasındadır. İyi işlem görmeyen
kontamine olmuş (bulaşık) gıdalardan geçebilen bazı protozoalar şöyledir:
Giardia duedonalis: Giardia cinsi protozoalar armut şeklinde olup ön kısmı yuvarlak
arka kısmı geniş bir yapıya sahiptir. Hastalık G. duedonalis kistleriyle bulaşık su ve gıdaların
(özellikle iyi yıkanmamış sebze ve meyveler) tüketilmesi sonucu görülür. Çocuk ve
gençlerde ishal belirtileri görülürken yaşlılarda safra sistemi bozukluklarına bağlı bulantı ve
kusma görülür.
Cryosporidium parvum: Bu tür fırsatçı bir parazit olarak önemli hastalıklara sebep
olabilir. Enfekte olmuş insan ve hayvanların dışkılarında bulunan oositelerin su, toprak ve
tarım ürünleri ile bulaşması sonucu görülür. Mikroorganizmanın hastalık belirtisi sulu
ishaldir. Bunun yanında karın krampları, mide bulantısı ateş, baş ağrısı, vb. belirtiler
görülebilmektedir.
Toxoplasma gondii: Kedi ve kedigiller bu protozoanın hem son hem de ara konakçısı
durumundadır. Mikroorganizma beyin, karaciğer ve kaslara yerleşir. Hastalığı hafif nezle
benzeri belirtilere, kas ağrılarına ve lenf bezi şişmelerine yol açabilir. Çiğ ya da az pişmiş
kırmızı et ve bunların işlenmiş ürünlerinden (çiğ köfte, jambon, sucuk, içi çiğ kalmış köfte
veya et yemekleri), kedi dışkısıyla kirlenmiş ve iyi yıkanmamış yeşillikler ve salatalardan
bulaşabilir. Çiğ olarak tüketilen sucuk, salam, pastırma ve çiğ köfte mikroorganizmanın
geçmesinde en önemli etkendir.
Entamooeba hystocolytica: Amipli dizanteri hastalığına sebep olan bu
mikroorganizma iki şekle sahiptir:
1) Doku şekli olan patojen formu
2) Patojen olmayan kist formu.
İnsanlarda özellikle kalın bağırsağın çeperine girerek bazen de karaciğer, akciğer,
beyin gibi organlarda iltihaplanmalara sebep olur. 8-10 gün sonra ortaya çıkan belirtilerde
mukuslu ishal, ateş, kusma ve hâlsizlik görülür. Bu parazit su, gıda ve yemek kaplarının
fekal kontaminasyonuyla oluşan kistlerin taşınması ile bir insandan diğerine bulaşır.
Hastalıktan korunmak için çiğ olarak tüketilen sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanmasına
önem verilmelidir.

4.4. Riketsiyalar
Riketsiyalar küçük, Gram-negatif, kok veya çubuk şeklinde olup genişlikleri 0,3-0,7
mikrometre, uzunlukları da 1-2 mikrometredir. Bir istisna dışında zorunlu hücre içi paraziti
olup konukçu hücre yokluğunda kültür edilememiştir. Bu nedenle bazı kaynaklarda virüs ve
bakteri arası geçiş formu olarak bildirilmiştir
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4.4.1. Riketsiyaların Genel Özellikleri
Riketsiyalar, insanlarda hastalıklara sebep olur.Tüm dünyada yaygın bulunmalarına
karşılık farklı coğrafi bölgelerde değişik cinsleri bulunur. İnsanlara sindirim sistemlerinde
parazit olarak yaşadıkları bit, pire, kene ve akar gibi eklembacaklılar tarafından bulaştırılır.
Riketsiyaların sebep olduğu hastalıklara riketsiyoz adı verilir. Dünyanın değişik
coğrafi bölgelerinde farklı riketsiyozlar görülür. Ülkemizin de yer aldığı Akdeniz
Bölgesi’nde, Avrupa ve Afrika’da en sık Marsilya ateşi hastalığı görülür. Riketsiyozlar,
ateşle seyreden klinik tablolara yol açar. En iyi bilinen türü Rickettsia ricketsii’dir.

Şekil 4.10: Riketsiyaların hayat devri

Resim 4.5: Hücre içine girmiş riketsiya hücreleri (pembe renkli olanlar)

4.4.2. Riketsiyaların Virüs ve Bakterilerden Farkı
Riketsiyaların yer aldığı gruptaki mikroorganizmalar, küçük olmaları ve gram boyama
ile iyi boyanmamaları, ökaryotik hücrelerin sitoplazmalarında yaşamlarını sürdürebilmeleri
nedeniyle önceleri virüs sanılmışlardır ancak yapısal olarak gram negatif çubuklara
benzerlikleri, DNA, RNA, enzim, ribozom içermeleri ve antibiyotiklerle inhibe edilmeleri
nedeniyle bakteriler sınıfında yer almıştır. Bu özellikleri ile virüslerden ayrılmaktadır.
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Riketsiyalar bakteriler gibi normal besiyerlerinde üretilemez. Zorunlu hücre içi
paraziti oldukları için embriyolu yumurta sarısında, hücre kültürlerinde veya deney
hayvanlarında üretilebilir. Bu özellikleri ile bakterilerden ayrılmaktadır.

4.5. Starter Kültür Olarak Kullanılan Mikroorganizmalar ve
Özellikleri
Starter kültür, kontrollü koşullarda standart kalitede ürün elde etmek için gıda
sanayinde kullanılan mikroorganizmalardır. Diğer bir deyişle gıda üretiminde kullanılan
mikroorganizmalara starter kültür adı verilir. Starter kültür tek ya da birden fazla
mikroorganizma olabilir. Amaca göre hangi mikroorganizma ya da mikroorganizmaların
starter olarak kullanılacağı değişir. Örneğin; şarap üretiminde tek bir mikroorganizma varken
yoğurt, kefir gibi ürünlerde iki ya da daha fazla sayıda mikroorganizma vardır.
Mikroorganizma

Gıda ürünü

Streptococcus termophilus ve
Lactobacillus subsp. bulgaricus

Yoğurt

Laktik asit bakterileri

Peynir üretimi

Saccharomyces cerevisiae

Ekmek, alkol

Sitrik asit bakterileri ve asetik asit
bakterileri

Turşu

Laktobasiller/Pediokoklar
Mikrokoklar/Stafilokoklar (patojen
olmayan)

Fermente et ürünleri

Lactobasiller

Kefir

Tablo 4.2: Starter kültür olarak kullanılan mikroorganizmalar ve üretilen gıda ürünleri
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Starter kültür, belirli bir amaca yönelik olarak kullanılır. Bazı gıdalarda işlevi asit
geliştirmek iken bazı gıdalarda aroma geliştirme esastır. Probiyotik ürünlerde olduğu gibi
bazı gıdalarda temel işlev doğrudan sağlıktır.
Sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmalar, sağlıklı bir sindirim sisteminin
olmazsa olmazlarıdır ve bağışıklık fonksiyonları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Probiyotik ve prebiyotikler bu noktada devreye girer. Probiyotikler canlı bakteri ve
mayaları içerir. Bunlar arasında en önemlileri laktik asit bakterileridir. Prebiyotikler ise bu
mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli olan sindirilmeyen gıda bileşenleridir.
Starter Kültürlerin Yararları:






Fermentasyon süresini kısaltır.
Standart ürün oluşumuna katılır.
Üründe renk gelişimine yardımcı olur.
Fermentasyon süresince ortamda bulunabilen patojen mikroorganizmaların
inhibisyonunu sağlar.
Ürünlerin besleyici değerlerini artırır.

Starter kültürlerde Aranan Özellikler:






İnsan sağlığına karşı herhangi zararlı bir etkiye sahip olmamalıdır.
Enfeksiyonlara neden olmamalıdır.
Zehirli maddeler kesinlikle oluşturmamalıdır.
Ürünün doğal mikroflorasına göre daha hızlı ve daha güvenilir katkı
sağlamalıdır.
Ürünün kalitesine olumsuz yönde etkileri olmamalıdır.

Bu özellikleri olan mikroorganizmalar kullanıldığı takdirde starter kültür kullanımı
anlam kazanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Alge ve protozoa oluşumu için gerekli ortamı sağlayınız. Hazırlanmış preperatta alg
ve protozoaları inceleyiniz, hücre yapılarını çizerek organelleri açıklayınız.
Gerekli Malzemeler: Kavanoz, çeşme suyu, havuz suyu, kuru ot saman, lam, lamel,
mikroskop, pipet

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bir litrelik kavanozun içine kavanozun
1/3’ü kadar kuru ot, saman, kuru yaprak
doldurulur. Kavanozun yarısına kadar havuz
suyu, geriye kalan kısmına da çeşme suyu
eklenir.
 Kavanozun ağzı bir kenarından açıklık
kalacak şekilde kapatılır. Kavanoz 18-21
0
C’de muhafaza edilir.

 Damlalık yardımıyla bekletilen kültürden
lam üzerine bir damla örnek aktarılır.

 Lamın üzerine lamel kapatılır.

 Protozoaların ve alglerin gelişmesi için
gerekli ortamı hazırlayınız.
 Çalışmaya
başlamadan
önce
bulaşmayı önleyici tedbirleri alınız.

 Öğretmeniniz yardımıyla bekletilen
numuneden preperat hazırlayınız.
 Hazırlanan numuneyi mikroskoba
yerleştiriniz.
 Mikroskoptaki
görüntü
alanını
dikkatlice inceleyiniz.
 Gördüğünüz
yapıların
şekillerini
çiziniz ve hangisinin alg hangisinin
protozoa olduğunu şekillerin altına
yazınız.

 Mikroskop altında tüm alan taranarak
protozoa ve alg örnekleri incelenir.
 Mikroskopta protozoaları ve algleri ayırt edebildiniz mi?
 Gördüğünüz şekilleri defterinize çizip sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞRLENDİRME
Aşağıdaki cümlenin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerdeki bilgiler doğru ise
D, yanlış ise Y yazınız.

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

( ) Protozoalar, hücre duvarı olmayan, ökaryotik tek hücreli canlıları içermektedir
( ) Endospor protozoaların olumsuz koşullarda oluşturdukları yapının adıdır.
( ) Porotozoalarda otogami, kendi kendine döllenmedir.
( ) Entamoeba hystoclytica toxoplazmozise sebep olur.
( ) Algler fotosentez yapabilen mikroorganizmadır.
( ) Virüsler canlı hücreler dışında yaşamlarını sürdürebilir.
( ) İnterferon (İFN), vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere,
parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir proteindir
( ) Giardia’nın sebep olduğu hastalık bulaşık su ve gıdaların (özellikle iyi
yıkanmamış sebze ve meyveler) tüketilmesi sonucu görülür.
( ) Gıda üretiminde kullanılan mikroorganizmalara starter kültür adı verilir.
( ) Deli dana hastalığı alglerin sebep olduğu bir hastalıktır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.

Bakterileri enfekte eden virüslere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bakteriyofaj
B. Prion
C. Viroid
D. Virion
E. Plasmodium

12.

Avian influenzanın neden olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A. Domuz gribi
B. İnsan gribi
C. Kuş gribi
D. SARS
E. Hepatit

13.

Marsilya ateşi hastalığının sebep olduğu organizma aşağıdakilerden hangisidir?
A. Alg
B. Protozoa
C. Viroid
D. Virüs
E. Riketsiya
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14.

Prionların neden olduğu deli dana hastalığının etkilendiği sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Sinir sistemi
B. Boşaltım sistemi
C. Hareket sistemi
D. Dolaşım sistemi
E. Sindirim sistemi

15.

Virüslerin canlı sistemler dışındaki adı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Viroid
B. Virion
C. Protozoa
D. Bakteri
E. Alg

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALITEST
Bir ders saati süresinde mikroskopta incelemiş olduğunuz bakteri, maya, küf ve alg
hücrelerinin şekillerini çiziniz. Her birinin organellerini şekiller üzerinde gösteriniz.
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Değerlendirme Ölçütleri
Bir bakteri hücresinin şeklini doğru olarak çizebildiniz mi?
Bakteri hücresinde kamçıyı gösterebildiniz mi?
Bakteri hücresinde kapsülü çizebildiniz mi?
Bakteri hücresinde hücre duvarını gösterebildiniz mi?
Bakteri hücresinde stoplazmayı gösterebildiniz mi?
Bakteri hücresinde ribozom organelini çizebildiniz mi?
Bakteri hücresinde nükleotid organelini çizebildiniz mi?
Bakteri hücresinde pilusu gösterebildiniz mi?
Bir maya hücresinin şeklini doğru olarak çizebildiniz mi?
Maya hücresinde hücre duvarını gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde hücre zarını gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde stoplazmayı gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde vakuol organellerini gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde endoplazmik retikulum organelini gösterebildiniz
mi?
Maya hücresinde mitokondri organelini gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde golgi aygıtı organelini gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde ribozom organellerini gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde çekirdeği gösterebildiniz mi?
Maya hücresinde kapsülü gösterebildiniz mi?
Bir küf hücresinin şeklini doğru olarak çizebildiniz mi?
Küf hücresinde hücre duvarını gösterebildiniz mi?
Küf hücresinde hücre zarını gösterebildiniz mi?
Küf hücresinde çekirdeği gösterebildiniz mi?
Küf hücresinde stoplazmayı gösterebildiniz mi?
Küf hücresinde mitokondri, golgi, ribozom organellerini
gösterebildiniz mi?
Küf hücresinde porları gösterebildiniz mi?
Küflerde hif yapısını çizebildiniz mi?
Hiflerden oluşan misel yapısını çizebildiniz mi?
Bir alg hücresinin şeklini doğru olarak çizebildiniz mi?
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Evet Hayır

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Alg hücresinin kamçılarını gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde kontraktil koful organelini gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde stigma organelini gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde mitokondri organelini gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde hücre duvarını gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde vakuol organellerini gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde çekirdeği gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde sitoplazmayı gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde pirenoid organelini gösterebildiniz mi?
Alg hücresinde nişasta yapılarını gösterebildniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

D
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
Y
Y
D
D
Y
Y
D
D
Y
Y
D
C
E
B
C
E
C
D
B
E
E
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D
D
D
D
D
D
Y
Y
Y
Y
C
B
C
E
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Y
D
D
Y
Y
D
D
D
D
Y
D
D
D
D
Y
C
D
B
D
B
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D
Y
D
Y
D
Y
D
D
D
Y
A
C
E
A
B
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