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NİSİN İLAVE EDİLMİŞ METİL SELÜLOZ FİLMLERİN ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Selin KALKAN*                      Emel ÜNAL**        Zerrin ERGİNKAYA***

ÖZET

Nisin, antimikrobiyal bir peptid olarak, etkili bir bakteriyel inhibitördür ve çeşitli yüzeylere absorbe 
olabilme özelliği nedeniyle, ambalaj materyallerine ilave edilebilmektedir. Bu çalışmada, çeşitli oranlarda 
nisin içeren (500 IU, 1000 IU, 2000 IU ve 3000 IU/cm2 film) yenilebilir metil selüloz filmler hazırlanarak, in 
vitro koşullarda, Listeria monocytogenes, E. coli, B. cereus, Salmonella Enteriditis ve S. aureus gibi önemli 
gıda kaynaklı patojenler üzerinde antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hazırlanan 
nisin ilaveli metil selüloz filmlerden, 1 cm çapında diskler kesilerek, agar difüzyon yöntemi ile oluşan zon 
çapları ölçülmüştür. 

Yapılan analizler sonucunda, hazırlanan metil selüloz filmler, E. coli, B. cereus ve Salmonella Enteriditis’e 
karşı herhangi bir antimikrobiyal etki göstermezken, 3000 IU/cm2 film oranında nisin içeren filmlerin, S. 
aureus üzerinde antimikrobiyal etki göstererek, 22.33±2.51 mm çapında zon oluşturduğu belirlenmiştir. 
Hazırlanan tüm metil selüloz filmlerin, en güçlü antimikrobiyal etkiyi ise L. monocytogenes’e karşı gösterdiği 
tespit edilerek (sırasıyla 20.33±0.47; 22.33±0.47; 26±,1.00; 28.66±1.15 mm zon çapları) sonuçlar istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,05). Tüm analizler 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nisin, metil selüloz film, antimikrobiyel etki, aktif ambalajlama, patojen

DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL EFFECTS OF METHYL CELLULOSE FILMS 
CONTAINING NISIN

ABSTRACT

Nisin, as an antimicrobial peptide, is an effective inhibitor of bacterial and can be added packaging materials 
due to absorb various surface. In this study, we aim to determinate of antimicrobial effects of methyl cellulose 
films with containing various proportions nisin (500 IU, 1000 IU, 2000 IU and 3000 IU) against important 
food-borne pathogens such as Listeria monocytogenes, E. coli, B. cereus, Salmonella Enteriditis and S. aureus 
by in vitro. For his purpose, 1 cm diameter dicks cut from methyl cellulose films containing nisin and zone 
diameter were measured by the agar diffusion method.  As results of these analysis which prepared methyl 
cellulose films didn’t antimicrobial effect against E. coli, B. cereus, Salmonella Enteriditis but containing 
3000 IU nisin methyl cellulose films have shown an antimicrobial effect against S. aureus by 22.33±2.51 mm 
zone diameter. All prepared methyl cellulose films have shown the most powerful antimicrobial effect against 
L. monocytogenes (respectively 20.33±0.47; 22.33±0.47; 26±,1.00; 28.66±1.15 mm zone diameters) and all 
results were significant by statistically (P<0,05). All analysis was replicated in three times. 

Key Words: Nisin, methyl cellulose film, antimicrobial effect, active packaging, pathogen
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1.GİRİŞ
Son yıllarda tüketici taleplerinde, minimum işlem görmüş gıdalara olan ilginin artmasına bağlı olarak, am-

balaj sektöründe de yeni teknolojilerin araştırılmasına ve kullanılmasına başlanmıştır. Bu teknolojilerden, en 
fazla öne çıkan ise aktif ambalajlama tekniğidir. Aktif ambalajlama, ambalaj materyaline çeşitli aktif bileşen-
lerin katılımı yoluyla gerçekleşmektedir. Bu aktif bileşenler, antimikrobiyal özellikte olup, sentetik polimer 
ve yenilebilir film gibi farklı yapılar içinde etkinleşmektedirler (Ayana ve Turhan, 2010). Aktif ambalajlama 
sistemlerinde en önemli gelişme ise, paketleme materyalinden antimikrobiyal maddelerin kontrollü salınımı 
ile gerçekleştirilen antimikrobiyal ambalajlamadır. Organik asitler, bakteriyosinler, antibiyotikler, fungusidler, 
çelat ajanları ve parabenler gıda ambalajlama materyalleri bünyesinde yer alarak antimikrobiyal aktivite gös-
terebilmektedirler (Khaıruddin, 2005). 

Günümüzde yaygın kullanımı olan geleneksel ambalaj materyalleri sentetik yapıdadır. Bu sentetik mal-
zemeler, güvenli, kullanışlı ve ekonomik olmalarına rağmen biyolojik olarak bozunuma uğramadığından, 
çevresel kirlilik etmenlerindendir. Bu nedenle, son yıllarda yapılan araştırmalar, biyolojik olarak kolaylıkla 
bozunuma uğrayabilen, gıda ile tüketilebilen, toplam katı atık miktarını azaltarak daha çevresel alternatifler 
sunan protein, lipit ve polisakkarit polimerlerin ambalaj materyali olarak kullanımı üzerine yoğunlaşmıştır. Bu 
kapsamda, antimikrobiyal madde içeren yenilebilir özellikte olan film ve kaplamaların kullanımı giderek yay-
gınlaşmakta ve kullanımı benimsenmektedir (Ayana, 2007). Yenilebilir film ve kaplamalar, gıdaları korumak, 
raf ömrünü artırmak amacıyla gıda yüzeyinde oluşturulmuş ince tabakalı, gıda ile birlikte tüketilebilen, doğal 
kaynaklardan elde edilen maddelerdir (Dursun ve Erkan, 2009). 

Yenilebilir filmlerin sentetik paketleme materyallerinin tamamen yerini alması beklenemez, ancak, nem, 
gaz ve lipid migrasyonunu kontrol etmelerinin yanı sıra, katkı maddelerinin de taşıyıcısı olarak kullanılabi-
lirler (Sanjurjo ve ark., 2006). Yenilebilir film ve kaplama üretiminde kullanılan en yaygın polisakkarit poli-
merler, selüloz türevleridir. Selüloz türevi polimeler, yenilebilirlik, biyouyumluluk, bariyer özellikleri, estetik 
görünüş, toksik olmama gibi özellikleri ile düşük fiyat  sahip olma gibi bir çok avantaja sahiptirler (Imran ve 
ark., 2010). Yenilebilir film ve kaplama yapımında, hidroksipropil selüloz (E463; HPC), hidroksipropil me-
tilselüloz (E464; HPMC), karboksimetilselüloz (E466; CMC) ve metilselüloz (E461; MC) gibi sadece 4 tane 
selüloz türevi kullanılmaktadır (Skurtys ve ark., 2010). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, büyük yüzey alanı ve biyopolimerik yapılarıyla, üründeki suyun bü-
yük çoğunluğunu içine alma yeteneğine sahip selüloz içerikli kaplamalar, acılaşma üzerinde olumlu etkilere 
sahiptirler. Selüloz esterleri, yenilebilir filmlerin suda çözünen, yağa dirençli, sağlam ve esnek yapmak için 
kullanılmaktadır. Plastikleştirici olarak bir yağ ile kombine edilmek suretiyle, taze veya dondurulmuş etlerin 
kaplanmasında yararlanılmaktadır. Metil selüloz, metilklorid ile reaksiyonu sonrası alkali ile muamelesiyle 
elde edilen bir selüloz esteridir (Dursun ve Erkan, 2009). Suya karşı, en dirençli ve en düşük hidrofilik özelliği 
gösteren selüloz türevidir (Skurtys ve ark., 2010). Termal jelasyon gösteren metil selüloz, ideal film oluştu-
rucu özelliklere sahiptir ve yaygın bir şekilde yenilebilir film yapımında kullanılmaktadır. Metil selüloz veya 
hidroksimetil selüloz ile etlerin kaplanması, pişirme sırasında kayıpları minimize etmekte, yağ alımını azalt-
makta, tavuk ve balık ürünlerinde glazing materyali olarak kullanıldığında ise, nem kayıplarını düşürmektedir 
(Dursun ve Erkan, 2009). 

Tüketicilerin sağlıklı ve doğal ürünlere artan ilgisi nedeniyle bilim adamları, özellikle de antimikrobiyal 
katkı olarak sağlık açısından kötü bir imaja sahip kimyasalların kullanılmasının yerine doğal ajanlardan ya-
rarlanılmasını öngören birçok araştırma yürütmektedir. Doğal antimikrobiyaller, direk olarak ürün formülas-
yonuna konularak, gıdanın depolanması boyunca istenmeyen mikroorganizmaların inhibisyonunda kullanıla-
bildikleri gibi, antimikrobiyal madde, paketleme materyali içerisine ilave edilerek, gıda yüzeyine direk olarak 
da uygulanabilmektedir (Cao-Hoang ve ark., 2010). Antimikrobiyal bileşiklerin salınımının kontrollü olarak 
gerçekleştirildiği, antimikrobiyal ambalajlama sistemleri ile, sadece başlangıçtaki mikroorganizmalar inhibe 
edilmeyip, ürünün depolanması ve taşınması esnasında da mevcut mikrobiyel gelişim engellenecektir. Bu 
sistemler, gıda güvenliğinin sağlanmasında patojen ve/veya bozulma yapan mikroorganizmalar için bir engel 
mekanizması oluştururlar (Cooksey, 2005). 

Doğal bir antimikrobiyal madde olan nisin, Lactococcus lactis subsp. lactis’in bazı şuşları tarafından üre-
tilen protein yapısında, antibakteriyal etkiye sahip bir bakteriyosindir. Nisinin, laktokoklar, basiller, mikro-
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koklar, S. aureus, L. monocytogenes, B. cereus ve C. botulinum’ un da dahil olduğu, pek çok Gram pozitif 
bakteriye karşı etkili olduğu bildirilmektedir. Ancak,  Gram negatif bakterilerin yanı sıra, maya ve küflere karşı 
etkisiz ya da çok az etkili olduğu bildirilmektedir. Nisin, 1989’ da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA; Food 
and Drug Administration) tarafından ABD’de Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen [Generally Recognized As 
Safe (GRAS)] tek bakteriosindir (Aktürkoğlu ve Erol, 1999; Cao-Hoang ve ark., 2010). Gıda kaynaklı önemli 
bir çok Gram pozitif patojen bakterilere karşı etkili olan nisinin, selüloz, naylon, peynir altı protein izolatı, 
hidroksipropil metil selüloz, zein vb. birçok çeşit filmlere dahil edildiği ve bu paketleme sistemlerinin nisinin 
taşıyısıcı olarak kullanıldığı, bir çok çalışma yapılmıştır. Nisin içeren yenilebilir filmlerin, gıda yüzeyindeki 
istenmeyen mikroorganizmalar üzerine olan inhibisyon etkisi, nisinin gıda matriksine difuzyonuna bağlıdır. 
Nisinin etkin düfüzyonu ise gıdanın fiziko kimyasal özellikleri ile depolama sıcaklığı gibi çeştili parametrelere 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (Cao-Hoang ve ark., 2010).

Bu çalışmada, çeşitli oranlarda nisin içeren (500 IU, 1000 IU, 2000 IU ve 3000 IU/cm2 film) yenilebilir me-
til selüloz filmler hazırlanarak, aktif filmlerin in vitro koşullarda, Listeria monocytogenes, E. coli, B. cereus, 
Salmonella Enteriditis ve S. aureus gibi önemli gıda kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal etkinliklerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. MATERYEL VE METOT
2.1. MATERYAL
2.1.1. Kullanılan Mikroorganizmalar :
Çalışmada, Listeria monocytogenes ATCC 7644, Staphylococcus aureus ATCC 13565-Oxoid ve Ankara 

Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü kültür koleksiyonundan temin edilen,  E. coli, Bacillus  cereus ve 
Salmonella Enteriditis   kullanılmıştır.

2.1.2. Standart Nisin Solüsyonunun Hazırlanması :
Sigma-Aldrich’den (Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA) temin edilen nisin, 0,1 gram tartılarak 2 mL 

0,01 M HCl solüsyonu (pH 2) içerisinde çözündürülmüştür. Hazırlanan solüsyon, 0,2 µm gözenek çaplı Mil-
lipore filtreden (Nalgene, Rochester, New York, USA) geçirilerek, kullanılmadan önce 4 oC’de depolanmıştır 
(Cao-Hoang ve ark., 2010).

2.2. METOT
2.2.1. Nisin İçeren Metil Selüloz Filmlerin Hazırlanması :
Metil selüloz filmlerin hazırlanmasında, Ayana (2007) tarafından kullanılan yöntem temel alınmıştır. Film 

solüsyonu hazırlanırken, 4 g metil selüloz, 50 mL saf su içerisinde çözündürüldükten sonra, 90 oC’ye ısıtıl-
mıştır. Çözelti içerisine, metil selüloz miktarının yaklaşık yarısı kadar gliserol (1,6 mL) ilave edilmiştir. Film 
solüsyonu içerisine nisin, 500, 1000, 2000 ve 3000 IU/ cm2 aktif film oranlarında ilave edildikten sonra, oda 
sıcaklığındaki saf su ile hacim 100 mL’ ye tamamlanmıştır. Hazırlanan film solüsyonları, 10’ar mL olarak, ste-
ril cam petri kutularına aktarılmış ve 25 oC’de 24 saat süreyle kurumaya bırakılmıştır.  Elde edilen aktif metil 
selüloz filmlerde, saf nisin miktarı 6,25 mg/g düzeyinde,, teorik olarak her cm2 aktif film yüzeyinde 0,04 mg 
veya 1000 IU nisin bulunacak şekilde hesaplanmıştır (Cao-Hoang ve ark., 2010; Ayana, 2007).

2.2.2. Nisin İçeren Metil Selüloz Filmlerin Antimikrobiyal Etkinliklerinin Tespiti :
Farklı nisin oranları ile hazırlanan metil selüloz filmlerin antimikrobiyel etkisi, agar difüzyon yöntemi kul-

lanılarak tespit edilmiştir. Stok kültürlerden, öze ile L. monocytogenes, E. coli, B. cereus, S. aureus ve Sal-
monella Enteritidis’ e ait koloniler Nutrient Broth (Merck) besiyerine inoküle edilmiştir. Duyarlılık testi için 
inokülüm miktarları, McFarland 0,5 standart değerine ulaşıncaya kadar, 37 oC’de inkübasyona bırakılmışlar-
dır. Yoğunluğu ayarlanmış kültürlerden (106 kob/ml), 0,1 mL alınarak, her bir kültürün steril swab yardımıyla, 
Nutrient Agar (Merck) besiyerine ekimleri yapılmıştır. Yüzey ekimi yapılmış agar plağı üzerine, nisin içeren 
aktif metil selüloz filmlerden kesilen, 1 cm çaplı film diskler yerleştirilmiştir. Petriler 37 oC’de 24 saat inkü-
basyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonucunda, film disklerin etrafında oluşan berrak  zon çapı ölçülerek değer-
lendirme yapılmıştır (Emiroğlu ve ark., 2010).

2.2.3. İstatiksel Analizler :
Her bir deney için 3 bağımsız deneme yapılmıştır. İstatiksel analizler için  SPSS 15.0 paket programı kul-

lanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) denemeler arasında önem farklılıklarının karşılaştırılmasında 
kullanılmıştır (P<0.05) (Ye ve ark., 2008).
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Nisin içeren metil selüloz filmlerin L. monocytogenes, E. coli, B. cereus, S. aureus ve Salmonella Enteri-

tidis’ e karşı antimikrobiyal aktivitesi, inkübasyon sonrasında Nutrient Agar (Merck) plaklarında oluşan inhi-
bisyon zon çaplarının ölçümüyle belirlenmiştir. Kontrol (nisin içermeyen), 500, 1000, 2000 ve 3000 IU/cm2 
aktif film oranlarda nisin içeren metil selüloz filmlerin, B. cereus, S. aureus, L. monocytogenes, E.coli ve S. 
Enteritidis üzerindeki antimikrobiyel etkileri sonucunda oluşan zon çapları (mm) Çizelge 1.’de gösterilmiştir. 
Her bir deneme için bulunan sonuçlar istatiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,05).

Agar difüzyon testi sonucunda nisin içermeyen kontrol metil selüloz filmlerin inhibisyon zonu oluşturma-
dığı, dolayısıyla antimikrobiyal bir etki göstermedikleri görülmüştür. Benzer şekilde nisin içeren (500, 1000, 
2000 ve 3000 IU) antimikrobiyal metil selüloz filmler de E. coli, B. cereus ve Salmonella Enteriditis’e karşı 
herhangi bir antimikrobiyal etki göstermemiştir. 3000 IU/cm2 film oranında nisin içeren filmlerin ise, S. aureus 
üzerinde antimikrobiyal etki göstererek, 22.33±2.51 mm çapında zon oluşturduğu belirlenmiştir. Şekil 1.’de 
nisin ilave edilmiş metil selüloz filmlerin çeşitli gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyal etkisi sonucunda 
oluşan zon çapları (mm) grafiksel olarak gösterilmiştir.

Şekil 1.’de de görüldüğü gibi,  hazırlanan tüm metil selüloz filmlerin, en güçlü antimikrobiyal etkiyi L. 
monocytogenes’e karşı gösterdiği tespit edilmiştir. Bilindiği üzere nisin,  Gram pozitif bakterilere karşı güçlü 
bir antimikrobiyal özellik sergilemektedir (Campos ve ark., 2011; Dawson ve ark., 2005). Listeria monocy-
togenes , Gram pozitif bir patojen olarak,  nisin içeren metil selüloz filmlerden en çok etkilen bakteri kültürü 
olmuştur. Bir diğer Gram pozitif bakteri olan S. aureus’un da, antimikrobiyal filmlerden etkilendiği görülmek-
tedir. Benzer şekilde, Cooksey (2000) tarafından yapılan bir çalışmada,  nisin içeren hidroksimetil selüloz ve 
metil selüloz filmlerin S. aureus ve L. monocytogenes’in gelişimlerini önlemede, etkili olduğunu bulmuştur. 
Chi-zhang ve ark. ise (2004),  nisin ile kombine edilmiş paketleme materyallerinin, Listeria monocytogenes 
gelişmesini önlemede önemli bir yöntem olabileceğini belirtmişlerdir. Pires ve ark. (2008) tarafından yapılan 
bir başka çalışmada ise,  %50 oranında nisin ilave edilmiş selüloz polimerleri ile hazırlanan filmlerin S. aureus 
üzerinde antibakteriyal etki gösterdiği ve 27 mm’lik bir zon oluşturduğunu belirtmişlerdir. Aynı çalışmada, bir 
diğer Gram pozitif bakteri olan B. cereus ise, nisin içeren metil selüloz filmlerden etkilenmemiştir. Bu sonuçlar, 
zon çapının, mikroorganizmanın gelişme oranı ile antimikrobiyal maddenin besiyerine difuzyon oranına bağlı 
olarak değişiklik göstermesinden kaynaklanabilmektedir. Nitekim bizim çalışmamızda da elde edilen sonuçlar 
bu hipotezi destekler niteliktedir.

ekimi yapılmı  agar pla ı üzerine, nisin içeren aktif metil selüloz filmlerden kesilen, 1 cm çaplı film 

diskler yerle tirilmi tir. Petriler 37 oC’de 24 saat inkübasyona bırakılmı tır. nkübasyon sonucunda, 

film disklerin etrafında olu an berrak  zon çapı ölçülerek de erlendirme yapılmı tır (Emiro lu ve ark., 

2010). 

2.2.3. statiksel analizler 

Her bir deney için 3 ba ımsız deneme yapılmı tır. statiksel analizler için  SPSS 15.0 paket programı 

kullanılmı tır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) denemeler arasında önem farklılıklarının 

kar ıla tırılmasında kullanılmı tır (P<0.05) (Ye ve ark., 2008). 

 

 

3. BULGULAR VE TARTI MA  

Nisin içeren metil selüloz filmlerin L. monocytogenes, E. coli, B. cereus, S. aureus ve Salmonella 

Enteritidis’ e kar ı antimikrobiyel aktivitesi, inkübasyon sonrasında Nutrient Agar (Merck) plaklarında 

olu an inhibisyon zon çaplarının ölçümüyle belirlenmi tir. Kontrol (nisin içermeyen), 500, 1000, 2000 

ve 3000 IU/cm2 aktif film oranlarda nisin içeren metil selüloz filmlerin, B. cereus, S. aureus, L. 

monocytogenes, E.coli ve S. Enteritidis üzerindeki antimikrobiyel etkileri sonucunda olu an zon 

çapları (mm) Çizelge 1.’de gösterilmi tir. Her bir deneme için bulunan sonuçlar istatiksel olarak 

önemli bulunmu tur (P<0,05). 

Çizelge 1. Nisin ilave edilmi  metil selüloz filmlerin çe itli gıda patojenleri üzerindeki antimikrobiyel 

etkileri             

 

Zon çapları (mm)  

 
Nisin 

(IU/cm2) 
Bacillus 

cereus  

Salmonella 

Enteriditis E.coli 

Staphylococcus 

aureus 

Listeria 

monocytogenes 

Film 

altında 

üreme* 

K 0a 0a 0a 0b 0e + 

500 0a 0a 0a 0b 20,33±0,47d - 

1000 0a 0a 0a 0b 22,33±0,47c - 

2000 0a 0a 0a 0b 26±1,00b - 

3000 0a 0a 0a 22,33±2,51a 28,66±1,15a - 

 
*(+) Film altında üreme pozitif; (-) Film altında üreme negatif ; a - e   : aynı film örne i içindeki konsantrasyonlar arasında 
farklı harfleri ta ıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0,05) 
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Mikroorganizmanın gelişme oranı ile, antimikrobiyal maddenin besiyerine difüzyon oranı, agar kompozis-
yonundan, filmin kimyasal yapısı ile film içerisindeki çapraz bağların oranından etkilenmektedir. Her üç Gram 
pozitif kültür arasındaki antimikrobiyal etki sonuçların farklılığı, nisinin kültür ortamlarına eşit bir şekilde 
difüze olmaması ile mikroorganizmaların antimikrobiyal bileşiğe karşı farklı hassaslıklar göstermelerinden 
kaynaklanmıştır (Pires ve ark., 2008). 

Nisinin, Gram negatif bakterilere karşı etkisiz, ya da çok az etki gösterdiği bilinmektedir (Kurt ve Zorba, 
2005). Benzer bir etkiyle, bizim çalışmamızda,  nisin içeren metil selüloz filmler Gram negatif olan E.coli ve 
S. Enteritidis’e karşı herhangi bir antimikrobiyal etki göstermemiştir. Şekil 2, 3 ve 4.’de S. aureus ile L. mo-
nocytogenes’e karşı antimikrobiyal etki gösteren nisin içeren aktif selüloz filmlerin oluşturduğu zon çapları 
görülmektedir. 

 

ekil 1. Nisin içermeyen (K) ve farklı konsantrasyonlarda nisin içeren (500, 1000, 2000 ve 3000 IU) 

metil selüloz filmlerin olu turdu u inhibisyon zon çapları (mm) 

Mikroorganizmanın geli me oranı ile, antimikrobiyel maddenin besiyerine difüzyon oranı, agar 

kompozisyonundan, filmin kimyasal yapısı ile film içerisindeki çapraz ba ların oranından 

etkilenmektedir. Her üç Gram pozitif kültür arasındaki antimikrobiyel etki sonuçların farklılı ı, nisinin 

kültür ortamlarına e it bir ekilde difüze olmaması ile mikroorganizmaların antimikrobiyel bile i e 

kar ı farklı hassaslıklar göstermelerinden kaynaklanmı tır (Pires ve ark., 2008).  

Nisinin, Gram negatif bakterilere kar ı etkisiz, ya da çok az etki gösterdi i bilinmektedir (Kurt ve 

Zorba, 2005). Benzer bir etkiyle, bizim çalı mamızda,  nisin içeren metil selüloz filmler Gram negatif 

olan E.coli ve S. Enteritidis’e kar ı herhangi bir antimikrobiyel etki göstermemi tir. ekil 2, 3 ve 4.’de 

S. aureus ile L. monocytogenes’e kar ı antimikrobiyel etki gösteren nisin içeren aktif selüloz filmlerin 

olu turdu u zon çapları görülmektedir.  

K 

500 IU 

1000 IU 

2000 IU 

3000 IU 

Zo
n 

ça
pl

ar
ı (

m
m

) 
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ekil 2. 3000 IU/cm2 nisin ilave edilmi  metil selüloz filmlerin S. aureus’a kar ı antimikrobiyal etkisi 

 

eŞ kil 3. Kontrol, 500 ve 1000  IU/cm2 nisin ilave edilmi  metil selüloz filmlerin Listeria 

monocytogenes’e kar ı antimikrobiyal etkisi 

 

eŞ kil 4. 2000 ve 3000 IU/cm2 nisin ilave edilmi  metil selüloz filmlerin Listeria monocytogenes’e 

kar ı antimikrobiyal etkisi 

4. SONUÇ 

Nisinin gıdaların korunmasında uygulanan kullanım ekillerinden birisi de, gıda yüzeyine uygulanan 

filmler ile olmaktadır. Bu tür antimikrobiyel özellikteki bioaktif filmler, temas ettikleri gıda yüzeyinde 

mikrobiyel geli imi etkileyebilmektedir. Nisin, kullanıldı ı biyofilmlerden gıda yüzeyine belli 

oranlarda geçerek, yüzeyde mikrobiyel geli imi engelleyebilmektedir. Özellikle de nisinin hastalık ve 

ölümlere yol açan, L. monocytogenes’i etkin bir ekilde inaktive etmesi, et ve et ürünlerinde nisin 

içeren aktif filmlerin kullanımına yönelik ara tırmaları te vik etmektedir. Ayrıca nisin, antimikrobiyel 

olarak ürünlerde nitrit kullanımına yönelik, belli düzeylerde alternatif olu turabilmektedir. Yapılan bu 

in vitro çalı ma ile, nisin içeren metil selüloz yenilebilir filmlerin, antimikrobiyel özellikleri ortaya 

konularak gıda güvenli i açısından aktif filmlerin kullanılabilme alternatifi sunulmu tur.  
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4. SONUÇ
Nisinin gıdaların korunmasında uygulanan kullanım şekillerinden birisi de, gıda yüzeyine uygulanan film-

ler ile olmaktadır. Bu tür antimikrobiyal özellikteki bioaktif filmler, temas ettikleri gıda yüzeyinde mikrobiyal 
gelişimi etkileyebilmektedir. Nisin, kullanıldığı biyofilmlerden gıda yüzeyine belli oranlarda geçerek, yüzeyde 
mikrobiyal gelişimi engelleyebilmektedir. Özellikle de nisinin hastalık ve ölümlere yol açan, L. monocytoge-
nes’i etkin bir şekilde inaktive etmesi, et ve et ürünlerinde nisin içeren aktif filmlerin kullanımına yönelik 
araştırmaları teşvik etmektedir. Ayrıca nisin, antimikrobiyal olarak ürünlerde nitrit kullanımına yönelik, belli 
düzeylerde alternatif oluşturabilmektedir. Yapılan bu in vitro çalışma ile, nisin içeren metil selüloz yenilebilir 
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LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN TANILANMASINDA KULLANILAN BAŞLICA FENOTİPİK 
VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER

Oktay YERLİKAYA*

ÖZET

Sağlığa yararlı etkileri ve fermantasyon olaylarında önemli fonksiyonları olan laktik asit bakterileri 
gıda endüstrisinde kullanılan bakterilerin en önemlileri arasındadır. Laktik asit bakterilerinin kesin olarak 
tanımlanmaları teknolojik, ekolojik ve güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır. Geleneksel tanımlama 
çalışmaları ile bu bakterilerin tanılanması uzun zaman almakta ve yük getirmektedir. Genetik çalışmaların 
hız kazanmasıyla birlikte, süt ürünlerindeki doğal laktik asit bakterilerinin moleküler yöntemler kullanarak 
araştırmalarına başlanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. İyi bilinmektedir ki, doğal olarak bulunan 
mikroorganizmaların önemli bir kısmı geleneksel peynirlerin kendine özgü tat, aroma ve yapılarının 
oluşmasında büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanında, temel ekosistem ile ilgili mikroorganizmaların tam 
anlamıyla nicel ve nitel olarak belirlenmesini sağlayabilecek moleküler yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
mikroorganizmaların daha nesnel tanılanması için moleküler yöntemlerin kombinasyonları uygulanmalıdır. 

Bu makalede süt ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin tanılanmasında kullanılan kültüre bağlı ve kültüre 
bağlı olmayan moleküler yöntemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laktik asit bakterileri, moleküler yöntemler, bakteri tanılama, süt ürünleri, PZR

MOLECULAR AND PHENOTHPIC MEDHODS FOR LACTIC ACID BACTERIA 
IDENTIFICATION

ABSTRACT

Lactic acid bacteria, that are healthy for people and have important properties for fermentation reactions, are 
placed into most important bacteria used in food industry. Certain identification of lactic acid bacteria plays 
an important role in technologic, ecologic and safety subjects. Identification of these bacteria by traditional 
identification studies takes longer time and it is more difficult. It is started to be researched that natural lactic 
acid bacteria in dairy products associated with genetic studies are getting faster, and successful results are 
obtained. It is well-known that an important part of microorganisms naturally found, contribute to specific 
flavor, aroma and texture of traditional cheeses. Furthermore there is no molecular method that could determine 
microorganisms which are related to main ecosystem qualitatively and quantitatively exactly. For this reason, 
combinations of molecular methods should apply for more objective identification of microorganisms.  In this 
review, it was emphasized that molecular methods depends and don’t depend on culture used in identification 
of lactic acid bacteria in dairy products.

Key Words: Lactic acid bacteria, molecular methods, bacteria identification, dairy products, PCR
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1. GİRİŞ

Mikrobiyoloji bilim dalının doğuşu ile birlikte, tabiatta çok yaygın olarak bulunan laktik asit bakterileri 
(LAB) ile ilgili çalışmalar da başlamıştır. İlk kez 19. yüzyıl sonlarında sütte fermantasyona ve pıhtılaşmaya yol 
açan bakteriler laktik asit bakterileri olarak isimlendirilmiş ve daha sonraki yıllarda Lactobacillaceae familyası 
içinde sınıflandırılmışlardır. Morfolojik açıdan çok değişken özellik gösteren kısa ya da uzun çubuk veya kok 
şekilli familya üyeleri fizyolojik açıdan oldukça benzer özellik göstermektedirler. Tüm üyeler; Gram pozitif, 
katalaz negatif, Sporolactobacillus inulinus hariç spor oluşturmayan, fakültatif anaerobik Pediococcus cinsi 
hariç yalnız tek düzlemde bölünen ve bazı istisnalar hariç hareketsiz, çubuk veya kok şeklinde bakteriler olarak 
tanımlanmaktadır. Mutlak fermantatiftirler ve asıl fermantasyon ürünü olarak laktik asit üretmektedirler. Türden 
türe değişmekle birlikte organik asit, diasetil, hidrojen peroksit, bakteriyosin, karbondioksit, asetaldehit, etanol 
ve diğer metobilitleri de üretmektedirler. Doğal ortamları başta süt ve süt ürünleri olmak üzere işlenmemiş, taze 
veya çürümüş bitkiler, insan ve hayvanların barsak mukoza ve içerikleridir (Çon ve Gökalp, 2000; Yerlikaya 
ve Kesenkaş, 2009).

Peynir, yoğurt, kefir, kımız, ayran ve probiyotik süt ürünlerinde Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 
Enterococcus ve Streptococcus türleri en sık kullanılan LAB arasındadır. Bazı araştırıcılar Bifidobacterium, 
Propionibacterium ve Brevibacterium türlerini filogenetik açıdan LAB olarak değerlendirmese de, bu türler 
pek çok fermente gıdanın üretiminde kullanılmaktadır. Ancak bunlardan bazıları LAB-benzeri özellikler 
göstermektedir (Fuller, 1989; Klaenhammer et al., 2002). Bunun yanında Enterococcus türleri özellikle pek 
çok geleneksel peynirlerin doğal florasını oluşturarak ürünün tat, yapı ve dokusal özelliklerine etki etmesine 
karşın, diğer pek çok laktik asit bakterisi gibi GRAS (genellikle güvenli kabul edilen) statüsünde değildir 
(Yerlikaya ve ark., 2010). Bazı laktik asit bakteri genuslarına ait mikroskobik görüntüler Şekil 1.’de verilmiştir.

Şekil 1. Bazı laktik asit bakteri genuslarına ait mikroskobik görüntüler (Doğan, 2009)
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Süt ürünlerinin mikrobiyal ekosistemi çok karmaşıktır ve süt ürünlerinin tat, aroma ve yapılarının geniş bir 
çeşitlilik kazanmasından sorumludur. Pek çok bakteri peynir ve fermente süt ürünlerinin organoleptik kalite-
sinin sağlanmasında olumlu etki ederken, bunun tersine bazı bakteriler insan sağlığını tehdit edici etkiler gös-
terebilmektedir. Peynir üretimi büyük oranda doğal veya starter kültür olarak eklenen laktik asit bakterilerinin 
(LAB) fermantasyonuna dayanmaktadır (Ogier et al., 2004). Süt ürünlerinin mikroorganizma içeriği, starter ve 
non-starter laktik asit bakterileri, diğer bakteriler, mayalar ve ipliksi mantarlardan oluşmaktadır. Bu bakteriler 
peynir olgunlaşması süresince önemli rol oynamaktadır. Starter ve ikincil bakteriler peynirin fiziksel ve kimya-
sal özelliklerini değiştirmekte ve peynirin aroma, tat ve yapısal karakteristiklerini büyük ölçüde etkilemektedir 
(Beresford et al., 2001; Jany and Barbier, 2008).

Pek çok gıdanın üretiminde kullanılan LAB’nin taksonomik farklılaşmasında, bunların fizyolojik ve biyo-
kimyasal özelliklerinin kolayca saptanabilmesi ve endüstriyel uygulamalarda çok önemli olduklarının ortaya 
konmasının rolü büyüktür. LAB’lerini tanılamada ilk olarak kullanılan karakterler; sütte ve diğer besi ortam-
larına alındıklarında oluşturdukları laktik asit miktarı, minimum, optimum ve maksimum gelişme sıcaklığı, 
oksijene tolerans, farklı tuz konsantrasyonlarında gelişme, gaz ve uçucu aroma bileşikleri üretmeleri ile pH’ya 
toleranstır. Bunun yanında LAB’lerinin oluşturdukları laktik asit izomerlerinin basit kitler kullanılarak saptan-
ması da geçerli bir ölçüttür. Yine, argininden NH3 oluşumu, eskülini hidrolize etme yetenekleri, safra tuzlarına 
direnç gibi özelliklerden de yararlanılmaktadır (Kılıç, 2008).

Moleküler yöntemler çevresel örnekler, gıdalar ve diğer karmaşık ekosistemde bulunan mikroorganizma-
ların saptanması, tanılanması ve karakterize edilmesi için kullanılan araçlardır. Son on yıldır, gıda mikrobiyo-
lojisi uygulamaları arasına giren kültüre bağlı moleküler yöntemlerin uygulanması önceden ekimi yapılmayan 
örnekten toplam mikrobiyal DNA’nın izolasyonuna ve 16S rRNA geninin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 
yöntemi ile çoğaltılmasına dayanmaktadır. Belirtilmelidir ki kültüre bağlı veya kültüre bağlı olmayan mo-
leküler yöntemler, sadece bakteriyel DNA’nın direk örnekten veya kültür ortamındaki bakteri kolonisinden 
alınıp alınmadığına bağlı olarak uygulanabilmektedir. İyi bilinmektedir ki, geleneksel kültüre alma karmaşık 
çevrenin tüm mikrobiyal çeşitliliğini içermemektedir (Giraffa and Neviani, 2001; Rantsiou et al., 2004;  Ben 
Amor et al., 2007; Hovda, 2007). Geleneksel peynirlerin tipik duyusal özellikleri geleneksel peynir yapım 
uygulamaları, süt hayvanlarının beslenmesi ve mikrobiyal toplumun çeşitlilik ve etkinliğine bağlı olmaktadır. 
Peynir mikroflorasının kalitatif ve kantitatif bileşimi ve aktivitesi olgunlaşma boyunca duyusal karakteristik-
lerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Duthoit et al., 2003).

Süt ve ürünlerinin mikrobiyal ekosisteminin çeşitliliği ve canlılığı ile ilgili çalışmalar her geçen gün artmak-
ta, DNA (veya RNA)’nın herhangi bir kültivasyon kullanmadan direk analizine dayanan kültüre bağlı olmayan 
yöntemlere eğilim artmaktadır. Temel olarak, bu yöntemler toplam bakteriyel DNA ve/veya RNA’nın örnek-
ten direk olarak ekstraksiyonu ve PZR ile çoğaltılmasını kapsamaktadır. Mikrobiyal yoğunluk çalışmalarında 
primer, gen ve/veya çeşitli 16S rRNA gen bölgelerinin pek çok kombinasyonunun geniş ölçüde kullanıldığı 
konusunda pek çok çalışma yayınlanmıştır. Amplifikasyon teknikleri kullanılarak sentezlenmiş DNA dizileri, 
jel veya kapiler elektroforez ile veya hibridize edilerek özel problara ayrılabilmektedir (Jany and Barbier, 
2008; Randazzo et al., 2009). Bu çalışmada süt ürünlerinde bulunan laktik asit bakterilerinin tanılanmasında 
kullanılan kültüre bağlı olmayan moleküler yaklaşımlar özetlenmiştir.

2. LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN TANILANMASINDA KULLANILAN FENOTİPİK VE GE-
NOTİPİK YÖNTEMLER

Genelde, fenotipik bakteri tanımlama yöntemleri genotipik yöntemlere nazaran daha ucuzdur. Pek çok fe-
notipik tanılama çalışması API (BioMérieux), BIOLOG, Enterotube (Roche), Phoenix (BD), MicroScan (Dade 
Behring) veya CRYSTAL Api (BBL) gibi minyatüre edilmiş tanılama kitleri ile gerçekleştirilmektedir. Feno-
tipik tekniklerin bazı LAB için kullanışlı olduğu düşünülse de, sonuçların benzer genotip gösteren türler ara-
sında hatalı sonuç verdiği iddia edilmektedir. Otomatize tanılamalar  hızlı, yüksek doğrulukta, tekrarlanabilir 
tanılama yaparlar ve daha az teknik iş gücü gerektirirler. Pahalı olması, bakteri morfolojisini önceden bilmenin 
gerekliliği, çok uygun yoğunlukta bakteri süspansiyonu hazırlama zorunluluğu, biyokimyasal özellikleri yakın 
benzerlik gösteren türlerin identifiye edilerek birbirinden ayrılmasının zorluğu gibi dezavantajları da vardır. Bu 
nedenle, genotipik tanılama yöntemlerinin kullanılması daha doğru sınıflandırma ve ayrım sağlamak amacıyla 
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uygun görülmektedir (McCartney, 2002).

2.1. FENOTİPİK TANILAMA YÖNTEMLERİ
Özellikle endüstriyel veya uygulamalı mikrobiyoloji birimlerinde, gıda kaynaklı LAB’lerinin tanılanmasın-

da fenotipik testler hala kullanılmaktadır. Bu yöntemler morfolojik ve fizyolojik karakterizasyon, karbonhidrat 
fermentasyon testleri ve protein profillerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Gıda teknolojisinde yaygın olarak 
kullanılan laktik asit bakterilerinin fenotipik özellikleri Şekil2, 3 ve 4’de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

 

 
ekil 2. Lactobacillus  türlerinin fenotipik özellikleri (Güley, 2008)  

 

 

ekil 3.  Lactobacillus  ve Leuconostoc  türlerinin fenotipik özellikleri (Güley, 2008)
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Gonzalez et al. (2000) balık ve tatlı su kaynaklarından 249 adet LAB izolatını 44 morfolojik ve fizyolojik 
test kullanarak tanılamışlardır. Ancak bu izolatların büyük kısmı (%90) yalnızca genus düzeyinde tanılanmıştır. 
Tuncer (2009) Türk Tulum Peynirlerinden 39 adet enterokok türü izole etmiş ve bunları geleneksel fenotipik 
yöntemlerle tanılamıştır. Çalışma sonucunda türlerin dağılımını Enterococcus faecium (%43.58), Enterococ-
cus faecalis (%28.21) ve Enterococcus durans (%28.21) olarak saptamıştır. Şanlıbaba ve Akçelik (2000) çiğ 
süt ve peynir altı suyundan izole ettikleri 73 adet bakterinin tanılamasını geleneksel yöntemlerle gerçekleştir-
miş, çalışma sonucunda laktokok izolatlarının 50 adedinin L. lactis subsp. lactis, 7 adedinin L. lactis subsp. 
diacetylactis ve 16 adedinin de L. lactis subsp. cremoris suşu olduğu saptanmıştır. Sağdıç ve ark. (2002) 20 
farklı tereyağı örneğinden 55 adet LAB izole etmişler ve yaptıkları geleneksel tanılama çalışması sonucunda 
bu türleri Streptococcus salivarius ssp. thermophilus (%21.2), Streptococcus sp. (%4.7), Lactobacillus delb-
rueckii ssp. bulgaricus (%20), Lactobacillus casei ssp. casei (%15.3), Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 
(%2.3), Enterococcus faecium (%18.8). Leuconostoc pseudomesenteroides (Leuconostoc mesenteroides ssp. 
dextranicum) (%7.1), Leuconostoc gelidum (Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides) (%4.7) and We-
issella paramesenteroides (Leuconostoc paramesenteroides) (%5.9) olarak tanılamışlardır. 

Genellikle, bu fizyolojik testler ticari uygun sistemler kullanılarak belirlenen karbonhidrat fermentasyon 
desenleri ile kombine edilmektedir. Corsetti et al. (2001) ekşi maya örneklerinden izole ettiği 317 adet muh-
temel LAB’nin morfolojik ve fizyolojik özelliklerini incelemiş daha sonra ticari API50CHL (BioMérieux, 
Fransa) sistem kullanarak tanılamışlardır. Buna rağmen, izolatların yalnızca % 38’i tür seviyesinde tanımla-
nabilmiştir. Benzer şekilde Uganda geleneksel fermente süt içeceğinden izole edilen 113 LAB kesin olmayan 
tür seviyesinde tanılanmıştır (Muyanja et al., 2003). Yine iki adet kombine karbonhidrat fermentasyonu test 
kitinin kullanımı 14 LAB izolatını tür olarak ayıramamıştır (Wijtzes et al., 1997). Akpınar et al. (2011) çeşitli 
geleneksel türk yoğurtlarından 208 adet LAB izole etmiş, fenotipik tanılama yöntemleri, API test kitleri ve 
Vitek 2 kompakt sistem (BioMérieux, Fransa)  kombinasyonu kullanarak bunlardan yalnızca 41 tanesini tür 
düzeyinde tanımlayabilmiştir. Danova et al. (2005) kımızdan izole ettikleri bakterileri API50CHL kiti kulla-
narak L. salivarius, L. buchneri ve L. plantarum olarak tanılamışlardır. Bu çalışmalar fenotipik tanılama yön-
temlerinin zayıf tekrar edilebilirlik ve düşük taksonomik ayırma özelliği nedeniyle daha çok genus seviyesinde 
tanılanabildiğini göstermektedir.

Protein karışımlarını analiz etmede kullanılan SDS-PAGE, poliakrilamid jel elektroforezinin değişik bir uy-
gulama şeklidir. Bu yöntem protein moleküllerinin büyüklüklerine göre ayrılması prensibine dayalı bir yöntem 
olduğu için, yöntemden proteinlerin molekül ağırlıklarının belirlenmesi amacıyla da yararlanılabilmektedir. 
Proteinler amfoter bileşiklerdir ve net yükleri ortamın pH’sına bağlıdır. Bir çözeltide pH proteinin izoelektrik 
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noktasından yüksek ise, proteinin net yükü negatiftir ve elektrik alanı altında anoda doğru, çözelti pH’sı prote-
inin izoelektrik noktasından düşük ise net yük pozitif olacak ve protein katoda doğru hareket edecektir. 

Proteinin net yükü molekül yapısına ve molekül büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. SDS (CH-(-
CH)10-CHOSO-Na+) anyonik bir deterjandır ve polipeptit omurgasının etrafını sararak proteini denatüre et-
mektedir. Proteinlere bağlanırken seçici olmayan SDS, polipeptide negatif yük sağlamaktadır. SDS-PAGE uy-
gulanacak örnekler, β-merkaptoetanol ve SDS içeren tamponda 5 dakika kaynar su banyosunda ısıl işleme tabi 
tutulmaktadır. Böylece proteinler denatürasyona uğratılarak disülfit bağlarının kırılması sağlanır. Karışımdaki 
her protein bu şekilde SDS moleküleriyle bağlı zincir şeklinde bir polipeptide dönüşmektedir. Bundan sonra 
proteinlerin elektrik alanı etkisi altında toplanmasını sağlayan çok geniş gözeneklere sahip olan “ön ayırıcı jel” 
ve bunun hemen ardından da daha küçük gözenek çapları olan ve proteinlerin ayrılmasını sağlayan “ayırıcı 
jel”de, protein-SDS bileşiklerinin anoda doğru hareket etmesi elektrik alanı altında sağlanmaktadır. Buna göre 
de, denatüre edilmiş proteinler elektrik yüklerine göre değil yalnızca molekül ağırlıklarına göre ayrılmaktadır 
(Yılmaz ve Temiz, 2003). 

Tam hücre proteinlerinin Sodyum Dodesil Sülfat-Poliakrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) analizinin 
LAB’lerinin tanılanmasında daha güvenilir bir tanılama yöntemi olduğu ispat edilmiştir (Pot et al., 1994). Le-
isner et al. (2001) Malezya baharatlarından 64 adet LAB izole etmiş ve protein profillerini inceleyerek başarılı 
bir şekilde tür seviyesinde tanılama yapmıştır. Daha sonraki yıllarda, probiyotik ürün kaynaklı 355 adet izolat  
SDS-PAGE yöntemi kullanılarak tanısı yapılmıştır (Temmerman et al., 2003a). Yüksekdağ ve Beyatlı (2009) 
kefir, beyaz peynir, kasar peyniri ve sucuktan toplam 36 adet laktik asit bakterisi izole edilmiştir. Izole edilen 
kültürler biyokimyasal testler ve API 50 CH kiti ile tanımlanmıs ve toplam protein profilleri Sodyum Dodesil 
Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) ile belirlenmistir. Tanımlama testleri sonucunda 36 adet 
laktik asit bakterisi, Leuconostoc cremoris (1 suş), Leu. mesenteroides (1 suş), Lb. brevis (1 suş), Lb. casei (2 
suş), Lb. lactis (2 suş), Lb. plantarum (2 suş), Lb. helveticus (3 suş), Lactococcus cremoris (3 suş), Lc. lactis 
(3 suş), Streptococcus durans (1 suş), Str. thermophilus (2 suş), Pediococcus acidilactici (2 suş), P. pentosaceus 
(4 suş) ve P. dextrinicus (9 suş) olarak tanımlanmıstır. 

Yine proteinlerin SDS-PAGE analizi yapıldığında L. acidophilus, L. crispatus, L. amylovorus, L. galli-
narum, L. johnsonii, L. gasseri, L. plantarum, L. pentosus ve L. paraplantarum gibi türlerin tanılanmasında 
başarılı bir şekilde uygulanmıştır (Gancheva et al. 1999; Torriani et al., 2001). 

Osmanağaoğlu (2007) hazır gıdalardan ve çesitli kültür koleksiyonlarından temin edilen 88 adet farklı 
LAB’ini jel elektroforezi ile pilazmid DNA’larının analizi ve SDS-PAGE ile hücre duvarı protein profillerinin 
analizini gerçekleştirmiş, fizyolojik, biyokimyasal/metabolik ve morfolojik testler üzerine kurulmus olan gele-
neksel fenotipik tanımlama yöntemleri ile desteklenmiştir. Bu baglamda hücre duvarı proteinlerinin SDS-PA-
GE’i birçok tür içeren fazla sayıda LAB izolatlarının tanımlanmasında kolay, oldukça hızlı ve güvenilir olduğu 
saptanmıştır.

Söz konusu yöntemlerin yanında LAB’lerinin tanılanmasında organik asitlerin ince tabaka kromatografisi 
ve Yağ Asidi Metil Ester (FAME) analizi gibi diğer bazı fenotipik yöntemler de kullanılmaktadır (Lee et al., 
2001). LAB’lerinin tür düzeyinde güvenilir bir şekilde tanılanması için çoklu fenotipik teknikler sıklıkla kom-
bine halde kullanılmaktadır. Böylece, bir yöntemde görülen eksiklik diğer yöntemin güçlü özellikleri ile telafi 
edilebilmektedir. 

Ancak, pek çok laktik asit bakterisi benzer besinsel ihtiyaçlara sahip olup benzer çevresel şartlarda gelişim 
gösterdiklerinden tanılanmalarında kullanılan geleneksel yöntemler oldukça zaman alıcı ve ayırım güçlerin-
deki yetersizliklerinden dolayı şüphe uyandırmaktadır. Bununla birlikte büyüme koşulları hücre morfolojisini 
etkileyebilmekte ve bazı durumlarda genus düzeyinde tanımlama yaparken bile zorluk yaratmaktadır. Bundan 
dolayı LAB’lerinin genus ve tür bazında tanılanmasında kullanılan fenotipik ve biyokimyasal özelliklere da-
yalı yöntemlerin kullanımı genellikle yanlış sonuçların elde edilmesine sebep olabilmektedir (Kıran ve Osma-
nağaoğlu, 2011).
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2.2. MOLEKÜLER (GENOTİPİK) TANILAMA YÖNTEMLERİ
2.2.1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR: Polymerase Chain Reaction) :
Başarılı bir polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) temelli moleküler yaklaşım için öncelikle toplam bakteri 

DNA’sının bir örnekten etkili bir şekilde önceden direk ekstraksiyonu gereklidir. Toplam bakteri DNA ekstrak-
siyonu ve saflaştırılması pek çok protokol kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Hangi ekstraksiyon protokolü 
kullanılacak ise karmaşık matriksde bulunan tüm bakterilerin DNA’sı toplanmayabilir veya örnekte bulunan 
tüm bakterilerin DNA’larının ekstraksiyonu aynı derecede verimli olmayabilir. Bu nedenle, PCR amplifikas-
yonu örnekte bulunan tüm laktik asit bakterinin amplikonlarının (klonlanmış ve PCR ile çoğaltılmış bir DNA 
dizisi) elde edilememesiyle sonuçlanabilmektedir. 

Ek olarak, bazı genotipler örnekteki düşük tür zenginliği nedeniyle fark edilmeden aynen kalabilmekte-
dir. Bu durumun görülmesi, incelenen örneğin yetersiz homojenizasyonu, tamamlanmamış hücre lizisi (hücre 
çözünmesi) ve nükleik asit salınımının engellenmesi ya da PCR ürünlerinin inhibe edilmesi nedeniyle olabil-
mektedir. Ayrıca, mikrobiyal topluluktan moleküler tanılama için kritik bir aşama da, çok çeşitli organizma-
ların ayırt edilmesinde PCR’da amplifikasyon için kullanılabilecek bir gen veya genetik markör’ün seçimidir. 
Günümüzde, bakteriyel 16S ribozomal RNA kalıt bölgesi (operon), kuşatan 16S rRNA ve 23S rRNA genleri, 
mikrobiyal ekoloji çalışmalarında moleküler markör olarak çok sık kullanılmaktadır (Justé et al., 2008). 

Bununla beraber, 16S rRNA geni yakın ilişkili türlerin tanılanmasında güçlükler göstermektedir. Bu neden-
le, LAB türlerinin ayrımında elongasyon (uzatma) faktörü, Tu geni, rpoB geni, rpoA geni, DNA rekombinaz 
geni (RecA) ve pheS geni gibi diğer hedef genlerden faydalanılmaktadır (Randazzo et al., 2009; Naser et al., 
2005; Justé et al., 2008).

Çeşitli gıda ürününde bulunan LAB’nin genus, tür, veya suş düzeyinde spesifik olarak saptanmasında kul-
lanılan en hızlı PCR yaklaşımı örnekten ekstrakte edilen toplam bakteriyel DNA’sında hedef organizmaların 
PCR temelli saptanması için özel primerlerin kullanılmasıdır. Temel dezavantajı ise yalnızca örnekte olması 
beklenen mikroorganizmların saptanabilmesidir. Bu nedenle, bazı PCR analizleri geleneksel peynirler gibi 
karmaşık mikrobiyal ekosistemlerin analizinde sınırlı olmaktadır. Bazı yaklaşımlar ise süt ürünlerinde bulu-
nabilecek her bakteri türü için özel primer eşleşmesi gerektirdiğinden çok nadir kullanılmaktadır. Bununla 
beraber, hedeflenen türlerin varlığının ve kesin tanılanmasının onaylanması için yardımcı yaklaşımlar da bu-
lunmaktadır (Ogier et al., 2004; El-Baradei et al., 2007). 

Geleneksel Mısır Domiati Peyniri’nde bakteriyel ekosistemin biyo-çeşitliliği kalıp DNA olarak peynirden 
direkt olarak ekstrakte edilen DNA kullanımı türe özgü PZR kullanımıyla araştırılmıştır. Peynirdeki bakteriyel 
türlerin onaylanmasında otuz bir türe özgü primer kullanılmıştır. Araştırmada, türe özgü PCR tekniği kulla-
nılarak pek çok Lactobacillus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconostoc ve Staphylococcus genusu temsilcisi 
saptanmıştır (El-Baradei et al., 2007). Bununla birlikte, bazı kültüre bağlı olmayan PZR yaklaşımları yaygın 
bakteri primerleri kullanılan yöntemlerden daha fazla emek istemektedir. Yine de, bazı yaklaşımlar diğer kül-
türe bağlı yaklaşımların eksiklerinden biri olan her küçük LAB topluluğu üyesini tanımlayabilmektedir. 

2.2.2. PCR - Denatüre Gradiyen Jel Elektroforezi (PCR-DGGE: PCR-Denaturing Gradient Gel Ele-
ctrophoresis) ve PCR - Zamansal Sıcaklık Gradiyent Elektroforezi (PCR-TTGE: PCR- Temporal Tem-
perature Gradient Gel Electrophoresis) :

Denatüre gradiyen jel elelektroforezi (DGGE) farklı işletme koşullarında mikroorganizma popülasyonunda 
meydana gelen değişimleri izlemek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Mikrobiyal tür tayininde, kültürden izole 
edilen 16SrRNA örneği, birleştirilmiş zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile çoğaltılmakta ve RNA profili be-
lirlenerek karışık kültürün hangi bakterilerden oluştuğu belirlenmektedir. Dizi analizi öncesi tür farklılıkları, 
(DGGE) tekniği ile Guanin (G) ve Sitozin (C) içeriğine göre tespit edilmektedir. DGGE analizinde denatüre 
madde (formamit ve üre karışımı), poliakrilamit jellerdeki yarı erimiş, çift sarmallı DNA moleküllerinin elekt-
roforetik hareketine bağlıdır. Mevcut çalışmalarda bu deneyden faydalanılarak türlerin zamana bağlı değişim-
leri gözlemlenmektedir (Özkaya ve Demir, 2011).

Türlerin birbirinden ayırt edilmesi için klasik PCR ile 16S rRNA genlerinin çoğaltılmasından sonra, DGGE 
analiziyle türler birbirinden ayırt edilmektedir. Dizi analizi için seçilecek klonların miktarı PCR ve DGGE 
analizleri sonunda tespit edilmektedir. PCR ya da DGGE jellerinde görüntülenen bandlar, uygun saflaştırma 
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kitleri kullanılarak saflaştırılmakta, bu ürünler daha sonra “dye terminator cycle sequencing” reaksiyonuna 
sokularak floresan işaretli parçaların amplifikasyonları gerçekleştirilmektedir. Elde edilen ürün saflaştırılmakta 
ve formamid çözeltisi içinde süspanse edilmektedir. Kapiler elektroforez tekniği ile çalışan cihazdan el edilen 
dizi analizi verileri, A-G-C-T dizin dosyaları biçiminde kopyalanarak, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ internet 
sitesinde BLAST programında değerlendirmeye alınmakta ve bu veri tabanında tanımlanmış mevcut türlerle 
olan muhtemel farklılıklar raporlanmaktadır (Özkaya ve Demir, 2011).

TTGE tekniği ise, DGGE tekniğine benzemekle birlikte denatüre edici gradiyent jelleri kullanılmadan ger-
çekleştirildiğinden bu yöntemin daha basit, hızlı ve kolay tekrarlanabilir olmasını sağlamaktadır (Yoshino et 
al. 1991). Çoğaltılan DNA, üre içeren poliakrilamid jel üzerine yerleştirilmektedir. Elektroforez süresince, 
sıcaklık yavaş yavaş ve düzenli olarak arttırılmaktadır. Sonuçta elektroforez süresince linear bir sıcaklık gradi-
yeni elde edilir. Denatüre ortam jeldeki üre konsantrasyonuna göre hal almaktadır. 

Süt ürünlerinin mikrobiyal yoğunluk ve hareketlerin kültüre bağlı olmayan PCR-DGGE/TTGE molekü-
ler yöntemleri kullanılarak incelenmesi için; genomik bakteriyel DNA ve/veya RNA, örnekten direkt olarak 
izole edilmeli ve çeşitli 16S gen bölgelerinin çoğaltılması gerekmektedir (Flórez and Mayo, 2006;  Rantsiou 
et al., 2008). Mikrobiyal ekolojide PCR-DGGE tekniğinin kullanımı Muyzer ve ark. (2004) tarafından ortaya 
konmuştur. Pek çok araştırıcı birçok laboratuvarda mikrobiyal yoğunluğun araştırılmasında uygun bir teknik 
olarak bu tekniği kullanmaktadır. PCR-DGGE genellikle kültivasyona gerek kalmadan mikrobiyal topluluğun 
yapısının incelenmesinde kullanılmaktadır (Muyzer and Smalla, 1998; Ercolini, 2004).

PCR-DGGE/TTGE tekniği kullanılarak süt ürünlerinde bulunan mikroorganizma çeşitliliği ve yoğunlu-
ğu pek çok araştırıcı tarafından çalışılmıştır. Bazı çalışmalarda, belirtilmektedir ki farklı peynir çeşitlerinin 
mikroflorası peynir yapım teknolojisinden etkilendiğinden dolayı kendine özgüdür ve birbirinden bağımız 
özellikler gösterebilmektedir. Üstelik farklı bölgelerde üretilen aynı tip peynirlerin de farklı mikrobiyolojik 
kompozisyon gösterdiği de tespit edilmiştir. Ayrıca, herhangi bir peynirin tüm mikroflora karakteristiğinin 
ortaya çıkarılmasında evrensel moleküler yaklaşım da bulunmamaktadır. Son çalışmalar yalnızca geleneksel 
peynirlerin mikrobiyal yoğunluk ve dinamiğini belirlemede çok aşamalı yaklaşımları incelemek gerektiğini 
doğrulamaktadır ve farklı LAB türlerinin belirlenmesinde kullanılan farklı yöntem tekniklerini vurgulamak-
tadır (Aponte et al., 2008; Randazzo et al., 2009). 16S rRNA geninin farklı değişken gen bölgelerinin amplifi-
kasyonu ve/veya 16S rRNA geninin aynı değişken gen bölgelerinin farklı genel bakteri primerleri ile eşleşmesi 
farklı sonuçlar verebilmektedir. Buna ek olarak, farklı DGGE şartları PCR amplikonunun (klonlanmış ve PCR 
ile çoğaltılmış bir DNA dizisi) ayrımının farklı kararlılık göstermesiyle sonuçlanabilmektedir. 

Stilton peynirinin bakteriyel popülasyonu üzerine yapılan bir çalışma Leuconostoc topluluğunun temsil 
edilmesi için yalnızca 16S rRNA geninin V4-V5 bölgesinin amplifikasyonunun saptanmasının yeterli olduğu-
nu, V3 bölgesinin ise başarısız olduğunu ortaya çıkarmıştır (Ercolini et al., 2003). Benzer sonuçlar Provolone 
del Monaco peynirinin mikroorganizma yoğunluğu ve hareketi üzerine yapılan çalışmada da V3 gen bölgesi 
yerine V6-V8 bölgelerinin amplifikasyonunun daha yüksek mikrobiyal yoğunluk gösterdiğini ortaya konmuş-
tur (Aponte et al., 2008). Peynirin enterococcal popülasyonunun DGGE’de analizinde farklı primer çiftleri 
kullanıldığında önemli bir farklılık gözlemlenmiştir. Bu durum başarılı bir DGGE analizi için uygun primer 
çifti seçiminin kritik bir aşama olduğunu göstermiştir (Mohar Lorbeg et al., 2009). Karışık mikrobiyal bir top-
lulukta türlerin tamamının saptanması DGGE yönteminin bir diğer zorluğudur. Şöyle ki, popülasyonun düşük 
oranını oluşturan türler kolaylıkla saptanamaz (Muyzar et al., 1993). 

Çok sık, karışık popülasyondan bazı türlerin konsantrasyonları 104 CFU/g seviyesinden düşük olduğunda 
PCR-DGGE yöntemiyle tanılanamaz (Cocolin et al., 2001; Fontana et al., 2005). Bununla beraber, bu durum 
diğer primerler PCR amplifikasyon aşamasında uygulandığında doğru olamaz. DGGE analizinde saptama sı-
nırı türlere ve belki de suşların dikkate alınmasına bağlıdır. Yine de, kültüre bağımsız PCR-DGGE yöntemi-
nin hassasiyet sorunu genel bakteri primerlerinin yerine grup (genus)’lara özgü özel primerlerin kullanımıyla 
geliştirilebilmektedir ve bu yolla küçük topluluklar da saptanabilmektedir (Coeuret et al., 2003; Ben Amor et 
al., 2007).  

Ogier et al. (2002) bazı süt ürünlerinde bulunan Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Enterococcus, 
Pediococcus, Streptococcus ve Staphylococcus genuslarının tanılanmasında TTGE tekniğini kullanmışlardır. 
Yöntem bakterilerin düşük Guanin-Sitozin yapılı genomların 16S rDNA V3 bölgelerindeki farklılıklara da-
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yandırılarak optimize edilmiş, sonuç alarak TTGE’nin süt ürünlerinde bilinmeyen ekosistemlerin bakteri flo-
rasının belirlenmesinde kullanılabileceğini ortaya koymuştur. TTGE için saptama sınırı azınlık türlerin 1:100 
veya daha az toplam DNA konsantrasyonu bulunduğunda gözlemlenmektedir. Türlerin TTGE ile saptanması, 
hem düşük DNA konsantrasyonlarında hem de toplam DNA konsantrasyonu varlığında kısıtlı olabilmektedir. 
Toplam ekstrakte edilen DNA’daki dominant türlerin DNA’ları tarafından PCR primerleri için rekabet, TTGE 
duyarlılığı için sınırlayıcı bir faktördür (Ogier et al., 2002; Henri-Dubernet et al., 2004). Geleneksel peynir-
lerin metabolik olarak aktif mikroflorasını ortaya çıkarmak için bazı yazarlar ters-transkripsiyonlu (RT) RNA 
üzerinde analizler uygulamışlardır. RT-PCR-DGGE (RNA temelli) ve PCR-DGGE (DNA temelli) kombine 
kullanımı toplam mikroflora çeşitliliğinden metabolik aktif bileşenlerin ayırt edilmesine olanak sağlamıştır 
(Flórez and Mayo, 2006; El-Baradei et al., 2007; Jany and Barbier, 2008; Rantsiou et al., 2008). 

RNA temelli DGGE profili DNA temelli DGGE profili ile karşılaştırıldığında yöresel Sicilya peynirinin 
olgunlaşması süresince mikrobiyal grupların saptanması için oldukça yüksek derecede metabolik aktivite be-
lirlenmiştir (Randazzo et al., 2002). Bu nedenle, RT-PCR-DGGE yaklaşımı farklı olgunlaşma periyotlarında 
farklı mikrobiyal grupların aktif olabilmesinden dolayı uzun süre olgunlaştırılan peynirler konusunda yapılan 
çalışmalarda daha uygun olabilmektedir. Bakteriler canlı da olsa cansız da olsa DNA’ları genellikle peynir 
matrisinde bulunmaktadır. RNA DNA’dan daha az stabil olduğunda, RNA ölü organizmalarda daha hızlı bo-
zulacaktır. Ek olarak, RNA temelli uygulamaların DNA temelli uygulamalara göre daha hassas olduğu düşü-
nülmektedir (Justé et al., 2008). DNA temelli yaklaşımların eksikliği Lcitra et al. (2007) tarafından 7 ay olgun-
laştırılmış Ragusano peynirinin PCFR-TTGE analizinde ortaya konmuştur. PCR-TTGE peynirin olgunlaşma 
sürecindeki mikroflora değişiminde herhangi bir değişiklik ortaya koymamıştır.

2.2.3. Tek Zincir Konformasyon Polimorfizmi-PCR (SSCP-PCR: Single-Strand Conformation Poly-
morphism-PCR) :

SSCP-PCR denatüre (single-stranded) PCR ürünlerinin ayrılması için ya akrilamid jel temelli ya da kapi-
ler temelli otomatik sekanslayıcı (dizici) kullanılan moleküler bir tekniktir. Denatürasyonun olmadığı şartlar 
altında, tek-iplikli DNA nükleotid dizilimine ve fiziko-kimyasal ortamına göre tersiyer (3. derece) yapılara 
katlanmaktadır. Bu durum denatüre olmayan jellerde elektroforetik hareketlilikte farklılığa neden olmaktadır 
(Jany and Barbier, 2008). Genel primerlerin kullanımı nedeniyle, SSCP, diğer kültüre bağlı olmayan moleküler 
yöntemler gibi, herhangi bir a priori bilgisi olmadan populasyondaki türler hakkında daha objektif bilgi ver-
mektedir (Duthoit et al., 2003).

Çiğ sütten üretilen Salers peynirinde mikrobiyal topluluğun analiz edilmesinde 18S rRNA geninin V4 böl-
gesi ve 16S rRNA geninin V2 ve V3 bölgelerinin amplifikasyonu, geleneksel Saint-Nectaire peyniri ve çiğ 
süt analizinde 16S rRNA geninin V3 bölgesi amplifikasyonu kullanılmıştır. SSCP-PCR analizi bazı SSCP 
piklerinde türlerin kromotogramları nedeniyle etkilenebilmektedir. Bu nedenle, mikrobiyal yoğunluk eksik 
değerlendirilmesine neden olabilmekte ve yalnızca dominant popülasyon saptanmaktadır (Saubusse et al., 
2007; Verdier-Metz et al., 2009).

2.2.4. Floresan in situ Hibridizasyon (FISH) :
16S rRNA gen probları ile floresan in situ hibridizasyon gıda matrisindeki mikroorganizmaların fiziksel 

saptanması ve mikrobiyal tanılanmasını sağlayan kültüre bağımsız moleküler yöntemdir. Bu yöntem aynı za-
manda çevresel örneklerdeki mikrobiyal popülasyonun dağılımı hakkında bilgi vermektedir. Gıda mikrobiyo-
lojisinde, FISH bakterilerin izolasyona gerek kalmadan in situ tanımlanmasında kullanılmaktadır (Cocolin et 
al., 2007). Bu yöntem PCR temelli bir moleküler teknik değildir floresan kullanılarak etiketlenen 16S rRNA 
bakteriyel alan probu peynir gibi gıda matrislerinde yayılmış mikrobiyel hücre kolonilerinin araştırılmasına 
olanak vermektedir. FISH nükleik asit dizilimlerini floresan özellik kazandırılmış prob yardımıyla belirlemek-
tedir. Oligonükleotid probları, her taksonomik genusa özel ve türe özel seviyeye indirecek şekilde hedef 16S 
rRNA gen bölgesine göre dizayn edilmelidir (Motter and Göbel, 2000; Ercolini et al., 2003). 

Temel anlamda, FISH analizi bazı aşamalardan oluşmaktadır: (i) örnek hazırlanması ve hücre fiksasyonu 
(saptama), genellikle formaldehit kullanarak; (ii) mikroskobik kızak üzerine örneğin sabitlenmesi (iii) probun 
artan geçirgenliğine hücre uygulamaları (iv) floresan özellik kazandırılmış etiketli oligonükleotid problarla 
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in situ hibridizasyon. Hibridizasyondan sonra parçanın epifloresan mikroskop ile incelenmesi (Amann at al., 
2001; Giraffa and Neviani, 2001). FISH Stilton peynirinde bakteri topluluğu yapı ve yerleşimi incelemelerinde 
de kullanılmıştır. Floresan özellikteki etiketli oligonukleotid problar Lactococcus lactis, Lactobacillus planta-
rum ve Leuconostoc pseudomesenteroides’in saptanması için geliştirilmiştir. Bu probların ve bakteri probunun 
Eub338’in birlikte kullanımı peynir matrisinde bulunan farklı mikrobiyal türlerin saptanmasında başarılı ol-
muştur (Ercolini et al., 2003). Feta peyniri örneklerinin mikroflorasında bulunan Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus spp. ve L. plantarum gibi bakteriler, FISH tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Hedeflenen özel 
bir grup veya tür olduğunda, FISH tekniği çok kullanışlı olmaktadır.

2.2.5. Real Time PCR (qPCR) (Gerçek Zamanlı PCR) :
Son yıllarda PCR reaksiyonlarında sıcaklık döngüleri sağlamak için kullanılan cihazların hassas ölçüm 

aletleriyle birleştirilmesi, Real-time PCR olarak adlandırılan yeni bir yöntemin gelişmesine neden olmuştur. 
Real-time PCR’da ürünlerin analizi reaksiyon sırasında yapılmaktadır. Bu nedenle, agaroz jel elektroforezi, 
DNA bantlarının mor ötesi ışık altında görüntülenmesi gibi işlem uygulamalarına gerek kalmamaktadır. Re-
al-time PCR ürünlerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, diziye özgün olmayan floresan boyalardan yada 
diziye özgün problardan yararlanılmaktadır. Real-time PCR reaksiyon esnasında her bir PCR siklüsünde ye-
terli miktarda ürünün verdiği floresans ışığa göre çalışıp reaksiyonda aşama aşama oluşan ürünü sonuna kadar 
kontrol eden bir sistemdir (Aydın-Sayitoğlu, 2005).

RNA molekülü PCR ile çoğaltılamadığından PCR aşamasından önce RNA ters transkriptaz (reverse transc-
riptase) enzimi kullanılarak cDNA (komplementer DNA)’ya çevrilir. Ardından DNA, PCR ile çoğaltılmak-
tadır. Bu sentezleme aşaması RT-PCR olarak adlandırılmaktadır. Floresan ışıma tekniklerinin de kullanıma 
girmesiyle kinetik revers transkriptaz-PCR (RT-PCR)’da bir devrim yaşanmaktadır. Bu sayede tümör hücrele-
rinin ilaç dirençlerinden kemoterapi taramalarına ve tümör evrelerinin moleküler saptanmasına kadar uzanan 
bir çok farklı alanda gen anlatımını sayısal bir değer olarak ölçmek mümkün olmaktadır. Bu gelişme sayesinde 
artık gen kopya ürünlerinin düzeylerini sayısal değerlere dönüştürerek ölçmek, devam eden PCR reaksiyonunu 
ekranda izleyerek ‘Real Time’ (eşzamanlı) olarak reaksiyonun gidişine müdahale etmek ve PCR döngülerinin 
sayısıyla oynayabilmek de mümkündür. Birçok adlandırmayla anılan bu teknolojiye floresan okuma yapması 
nedeniyle yabancı yayınlarda Floresan Kantitatif RT-PCR, Kantitatif-kinetik PCR gibi çeşitli adlar altında 
rastlamak mümkündür (Aydın-Sayitoğlu, 2005).

İtalyan geleneksel ve endüstriyel peynirlerde hedef gen olarak bir fenilalanil-tRNA sentaz (PheS) kültür-
den bağımsız qPCR kullanımı Enterococcus gilvus’un varlığını ve miktarını değerlendirmek için optimize 
edilmiştir. Enterococcus gilvus’un diğer LAB’lerinden kesin olarak ayırt edilmesi belgelenmiş, böylelikle real 
time-PCR tahlilinin kesin özgünlüğü ispatlanmıştır (Zago et al., 2009). Ongol et al. (2009) yoğurt ve meyveli 
yoğurtlardaki Streptococcus thermophilus miktarını real-time PCR yöntemiyle belirlemişlerdir. Streptococcus 
thermophilus’un standart sayımı ile qPCR ile sayımı arasında standart plak sayımının % 3.96 oranında lehinde 
fark ile iki yöntem arasında yüksek benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Lactococcus lactis ssp. cremoris ATCC 
19257 suşu karışık kültürle fermente edilen süt ürünündeki miktarı da qPCR tekniği kullanılarak başarılı bir 
şekilde belirlenmiştir. Çalışır durumdaki özel primerler kullanılarak, karışık kültürün her mililitresinde bulu-
nan Lactococcus lactis ssp. cremoris ATCC 19257 suşunun saptama sınırı 200 CFU olarak tespit edilmiştir 
(Grattepanche et al., 2005). Bogovič Matijašič et al (2009) probiyotik ürünlerde bulunan Lactobacillus gasseri, 
Enterococcus faecium ve Bifidobacterium infantis’in seçici olarak hatasız saptanması için 16S rRNA gen 
parçalarının amplifikasyonu üzerine dayalı real-time PCR yönteminin uygun bir yaklaşım olduğunu kanıtla-
mışlardır.

DNA temelli real-time PCR yaklaşımlarına ek olarak, Monnet et al. (2008) kültürleme olmadan peynirden 
RNA ekstraksiyonu için bir yöntem geliştirmiş ve Lactococcus lactis için real-time ters transkripsiyon PCR 
optimize etmiştir. RNA temelli RNA real-time PCR hedefin metabolik durumu ve niceliği hakkında faydalı 
veri sağlamıştır. Genel anlamda, kültüre bağlı olmayan real-time PCR yöntemi geliştirme hassasiyet, kesinlik 
ve robotik otomasyon imkanı gibi avantajlar sağlamaktadır (Powel et al., 2006).
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2.2.6. Terminal Restriksiyon Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (T-RFLP: Terminal Fragment Lenght 
Polymorphism) :

T-RFLP tekniği 16S rRNA geninde varyasyona dayanan karmaşık mikrobiyal yoğunluğu değerlendirmek 
için kullanılan hızlı, hassas ve tekrarlanabilir yöntemdir. Analiz farklı çevresel şartlardaki veya bakterilerin 
doğal ortamlarındaki yapı ve yaşamlarını incelemekte kullanılabilmektedir (Anonim, 2011a). T-RFLP analizi 
belirli bir genin polimorfizminin analiz edilmesiyle mikrobiyal bir topluluğun parmak izinin alınmasına olanak 
vermektedir. Analiz floresan etiketli 16S rRNA geni son PCR ürününün restriksiyon endonükleaz dijesyonu-
nuna dayanmaktadır. Yöntem örneklerin mikrobiyal toplulukların tür kompozisyonuna bağlı olarak belirgin 
profilleri (parmak izi) sağlamaktadır (Grüntzig et al., 2002).

Üç adet Tilsit tipi peynirlerin sekiz haftalık olgunlaşma periyodu boyunca peynir yüzeyinde bulunan komp-
leks bakteriyel floranın üyelerini karakterize etmek için T-RFLP analizi gerçekleştirilmiştir (Rademarker et al., 
2005). Çalışmada Hae III ve Cfo I restriksiyon enzimleri kullanılmıştır. Starter suşlardan pek çoğu 2-4 haftanın 
sonunda maksimum seviyeye ulaşmış, ancak 8 hafta sonunda gözlemlenmemiştir. İstisna olarak Corynebac-
terium türlerinin tamamen olgunlaşmış peynirlerinin yüzeyinde dominant bakteri genusu olarak bulunduğu 
saptanmıştır (Rademarker et al., 2005). T-RFLP analizinin sert tip peynirlere (Gouda tipi ve Maasdam) ve 
yoğurda uygulanması da Radermarker et al. (2006) tarafından rapor edilmiştir. T-RPUP analizi peynir olgun-
laşması gibi uzun zamanlı ve yoğurt üretimi gibi kısa zamanlı ürünlerde bakteriyel popülasyonun yoğunluğu 
ve dinamiğinin karakterize edilmesinde etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Yine T-RFLP analizi basit süt 
starter kültürleri gibi basit mikrobiyal ekosistemlerin yarı nicel sergilenmesi için uygun olabilmektedir. Farklı 
hücre liziz direnci, genom büyüklüğü veya G+C (guanin+sitozin) yapısı gibi farklı amplifikasyonlara neden 
olabilecek yüksek mikrobiyal yoğunluklu karmaşık ekosistemlerin analizinde ve sonuç olarak, T-RFLP analizi 
örnekte bilinmeyen türlerin bulunması durumunda sayısının fazla çıkmasına neden olabilmektedir (Sánchez 
et al., 2006).

2.2.7. Uzunluk Heterojenitesi PCR (LH-PCR: Length Heterogeneity-PCR) :
LH-PCR analizi daha yaygın kullanılan T-RFLP yöntemi ile benzerlik göstermektedir. Bu iki yöntem ara-

sındaki fark, T-RPUP yöntemi PCR parça uzunluğu varyasyonlarını bölge farklarının restriksiyonu yoluyla 
tanımlarken, LH-PCR analizi farklı mikroorganizmalarda 16S rRNA dizilimlerinin uzunluğunda doğal farklı-
laşmalara dayanarak mikroorganizmanın ayırt edilmesidir. LH-PR mikrobiyal yoğunluk çalışmalarında daha 
sınırlı kullanılırken,  T-RFLP analizi çeşitli uygulamalarda başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Ritchie et al., 
2000).

LH-PCR‘ın başlıca avantajı diğer analiz yöntemlerinden daha etkili, kolay ve yüksek tekrarlanabilirliğidir. 
Yöntem, teorik olarak mikrobiyal topluluktaki dominant popülasyonun kalitatif ve kantitatif olarak değerlen-
dirilmesine olanak sağlamaktadır. Floresan veriler şeklinde elektroforogramlara dönüştürüldüğünde meydana 
gelen pikler, farklı boyutlardaki bölgeler ve piklerin altında kalan alanlar bölümlerin oransal miktarlarının 
ölçülmesi ile belirlenmektedir. LH-PCR tekniği kullanılarak, sonuçlar 30-40 dakika gibi kısa bir sürede hızlı 
bir şekilde elde edilebilmektedir (Lazzi et al., 2004).

LH-PCR yöntemi süt ürünlerinde yaygın olarak bulunan bir genus olan Lactobacillus türlerinin biyotekno-
lojik potansiyellerinin incelenmesi çalışmalarında da kullanılmış ve bu genusun tanılanmasında karşılaşılan 
zorluklar gösterilmiştir (Martin-Platero et al., 2009). UH-PCR kullanılarak Lactobacillus türleri L. plantarum, 
L. paraplantarum ve L. curvatus/L. corynformis Quesailla Arochea peynirinde, L. plantarum, ve L. curvatus/L. 
corynformis ise Torta Arochea peynirinde saptanmıştır. LH-PCR Torta Arochea peynirinde düşük sayıda L. 
paracasei saptarken, TTGE analizi ile herhangi bir saptama yapılamamıştır (Martin-Platero et al., 2009). LH-
PCR tekniği ile Grana Padano peynirinde bulunan peynir altı suyu kültürlerinin de arasında bulunduğu star-
ter kültürlerden dominant LAB’lerinin popülasyon parmak izleri ve temel mikrobiyal farkları elde edilmiştir 
(Lazzi et al., 2004). Çalışmada dominant türlerin L. helveticus, L. delbrueckii ssp. lactis, L. delbrueckii ssp 
bulgaricus ve S. thermophilus olduğu saptanmıştır (Fornasari et al., 2006).
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3. SONUÇ
Kültüre bağımsız moleküler yaklaşımlarda hala süt ve süt ürünlerinin mikroflorasının belirlenmesi konusun-

da eksik kalan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple, bu yöntemlerde karşılaşılan saptama sınırlandırılmalarının 
giderilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bunun yanında, gelecek yıllarda gıda ve süt kaynaklı lak-
tik asit bakterilerinin analizi için yeni tekniklerin geliştirilmesi amacıyla yeni çalışmalara devam edilecektir. 
Özellikle micro array teknolojisinin uygulanmaya başlamasıyla toplam genom sekanslamanın hızla gelişmesi 
tanılama ve saptama için yeni olanaklar sağlayacaktır. Yine, kütle spektrumuna dayanan genomik olmayan tam 
hücre analizi tekniği de yüksek ayırım gücüne sahip olmaktadır.
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GIDALARDA ISIL OLMAYAN YENİ TEKNİKLER VE MİKROORGANİZMALAR
ÜZERİNE ETKİLERİ

Merve AÇU*           Oktay YERLİKAYA**         Özer KINIK***

ÖZET

Gıda güvenliği ve kalitesi açısından biyolojik ve  kimyasal aktivitelerin kontrol altına alınması gerekmektedir. 
Bu da genellikle geleneksel ısıl işlemlerle sağlanmaktadır. Ancak bu ısıl işlemlerin bazıları gıdanın besin değeri 
ve duyusal özelliklerinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu nedenle günümüzde gıda üreticileri gerek 
gıdanın raf ömrünü uzatabilmek, gerekse gıdanın besin değerini koruyabilmek için yeni teknoloji ve yöntem 
arayışı içine girmişlerdir. Geleneksel ısıl yöntemlere alternatif olan bu yeni teknikler, gıda endüstrisinde uzun 
bir süredir gündemdedir. 

Bu makalede gıda işletmelerinde kullanılan ve kullanılabilecek yeni uygulamalardan olan vurgulu elektrik 
alan, vurgulu (atımlı) ışık, yüksek basınç uygulaması, ultrasound, mikrofiltrasyon, X ışınları, ultraviyole ışık, 
yüksek voltaj ark deşarjı ve salınımlı manyetik alan yöntemleri ile mikroorganizmalar üzerindeki etkileri 
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda teknolojisi, ısıl olmayan yeni teknikler, vurgulu elektrik alan, yüksek hidrostatik 
basınç
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ABSTRACT

Biological and chemical activities are needed to be brought under control for food safety and quality. This 
situation generally is obtained with traditional heat treatments. However, some of these heat treatments cause 
important changes in the nutritional value and sensory properties. Therefore, today, food producers are trying to 
find new technologies and methods both to improve the shelf life of the food and protect the nutritional value.  
These novel techniques that are alternatives to the traditional heat treatments are topical for a long time in food 
industry. In this article, new methods that contain pulsed electric field, pulsed light, high hydrostatic pressure, 
ultrasound, microfiltration, X-rays, ultraviolet light, high voltage arc discharge and oscillating magnetic field 
and their effects on microorganisms have been researched.
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1. GİRİŞ

Son zamanlarda gıdaların kalitesini, besin değerini ve duyusal özelliklerini daha az etkileyecek yeni gıda 
işleme yöntemlerinin istenmesi nedeniyle yeni ve alternatif pastörizasyon ile sterilizasyon yöntemleri önem 
kazanmaktadır. Gıdaların yüksek sıcaklıktaki ısıl işlemlere tabii tutulmasıyla gıdanın yapısında açığa çıkan 
olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla "ısıl olmayan yollarla" gıda muhafazası önem kazanmıştır. Isıl 
olmayan işlemler bozulma yapan ve patojen mikroorganizmalar ile istenmeyen enzimlerin inaktivasyonunu 
sağlarken proses sıcaklığının düşük olması dolayısıyla ürünün tadı, kokusu, tekstürü ve besin öğeleri daha iyi 
korunmakta ve taze halindeki özelliklerine çok yakın nitelikte ürün elde edilmektedir. Bunun yanında da daha 
az enerjiye gereksinim duyulmaktadır (Güleç, 2006). 

Son yıllarda yüksek kalitede gıda ürünlerine karşı artan tüketici taleplerinden dolayı ısıl olmayan yeni 
teknolojilere olan ilgi sürekli olarak artmaktadır. Bu sebeple gıda endüstrisinde, geleneksel işleme tekniklerine 
göre genellikle daha düşük sıcaklıklarda yürütülen ve böylece ısıl işlemin gıda kalitesi üzerine olumsuz etkisini 
azaltan ısıl olmayan teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. Vurgulu elektrik alanı (PEF), yüksek basınç (HP), 
ultrasound ve ultraviyole (UV) uygulamaları bu yeni gıda işleme teknolojilerinden bazılarıdır. Özellikle sıvı 
gıdaların işlenmesinde ısıl işleme (pastörizasyon, sterilizasyon) alternatif olarak PEF ve UV uygulamaları 
ticari bir potansiyele sahiptirler.

2. VURGULU ELEKTRİK ALAN (PEF)
Vurgulu elektrik alan, kısa süre (genellikle 2-300 ms) ve yüksek elektriksel alan esasına dayanır. Bu 

teknolojide iki elektrot arasına konulan gıdaya 20 - 80 kV/cm2 arası yüksek voltaj uygulanır. Dışarıdan 
uygulanan elektrik alan hücre membranı boyunca transmembran potansiyel denilen bir elektrik potansiyel farkı 
oluşturur. Bu potansiyel kritik bir değere ulaştığında, hücre membranında por oluşumu veya elektroporasyon 
başlar ve geçirgenlik artar. Böylece, hücre membranının koruyucu özelliği ortadan kalkar ve hücre içindeki 
yaşam materyalleri kaybolur (Coimbra ve Teixeira, 2010).

 
Geçirgenlikteki bu artış, dışarıdan uygulanan elektrik alanın gücü kritik değere eşitse ya da kritik değeri çok az 

aşmışsa geri dönülebilir düzeydedir. Gıdaların pastörizasyonunda ise bu değerin aşılması ve hücre duvarlarında 
geri dönüşümsüz tahribat için işlem süresi veya şiddeti arttırılmaktadır. Membranın zarar görmesinin nedeni 
küçük moleküllerin ve iyonların sızmasından dolayı oluşan ozmotik basınçtaki dengesizliktir. Sitoplazmik 
içeriğin ozmotik basıncından dolayı hücre şişmeye başlar ve porlar büzüşür. Hücre hacmi çok arttığında da 
hücre membranı parçalanır ve dağılır (Anonim, 2011a).

Şekil 1: Elektriksel Alana Maruz Bırakılan Bir Hücredeki Transmembran Potansiyel Endüksiyonu (Anonim, 2011a).
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Serbest yükler membran yüzeyinin her iki tarafında da birikir. Yüzey yüklerinin birikmesi elektromekanik 
stresi ve transmembran potansiyeli arttırır. Hücre membranının içinde ve dışındaki zıt yüklerdeki çekimden 
dolayı sıkıştırma basıncı artar; bu da membran kalınlığının azalmasına neden olur. Elektrik alan gücü belli bir 
seviyeyi geçtiği zaman membranda porlar oluşmaya başlamaktadır. Genel olarak bitki ve hayvan hücreleri 
vurgular uygulanmaya başlandıktan sonra 1µs içinde kritik trans-membran değerine (~0,7-0,22V) ulaşır 
(Anonim, 2011a).

Vurgulu elektrik alan teknolojisi konusundaki çalışmalar özellikle sıvı ve katı gıdalarda değişen amaçlarla 
kullanımının optimize edilmesi üzerinedir. Sıvı gıdaların pastörizasyonunda geleneksel ısıl işlem yerine 
kullanılabilecek en umut verici teknoloji olarak PEF yöntemi görülmektedir (Anonim, 2011a).

PEF teknolojisi elma suyu, sıvı yumurta, portakal suyu, süt ve çorbaların raf ömrünü uzatmada başarıyla 
kullanılmaktadır. Geleneksel ısıl işlemlere göre gerek fiziko-kimyasal ve duyusal özellikler daha iyi korunmakta 
gerekse daha az enerji harcanmaktadır. Vurgunun oluşumu kapasitörün yavaş yüklenmesi ve hızlı boşalımı 
ile gerçekleşir. Elektrik alan vurgular çoğunlukla üstel azalma ya da kare dalga formundadır. Üstel azalma 
vurgusu, çok hızlı maksimum değere yükselip yavaşça sıfıra inen tek yönlü voltajdır. Kare dalga formunda 
ise, voltaj hızlıca sıfırdan maksimum değerine yükselir, belirlenen süre bu değerde kalır ve aniden sıfıra düşer 
(Anonim, 2011a).

2.1. Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamasının Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi : 
Salmonella dublin (Sensoy ve ark., 1997),  Staphylococcus aureus (Sobrino-López ve Martín-Belloso 

2006), Pseudomonas izolatları (Craven ve ark., 2008), Pseudomonas fluorescens (Fernandez-Molina ve ark., 
2006) mikroorganizmaları üzerinde PEF’in etkisi incelenmiştir. Söz konusu çalışmanın sonuçları Tablo 1’de 
verilmiştir.

Tablo 1: Sütteki Mikroorganizmaların PEF Uygulamasından Sonraki D De erleri (Coimbra ve 

Teixeira, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UHT ya sız sütte Bacillus cereus vejetatif hücrelerinin PEF ile inaktivasyonu çalı malarında 

35kV/cm elektrik alanda 90 s uygulama ile 2 log azalma elde edilmi tir. UHT sütte Bacillus 

stearothermophilus'un PEF ile inaktivasyonunda ise ve 50°C'de 60kV/cm'de 210 s i lem ile 3 logaritmik 

birimlik bir azalma elde edilmi tir. Uygulama sonucunda sütün pH ve titrasyon asitli inde farklılık 

gözlenmemi tir (Anonim, 2011a). 

Qin ve ark. (1995) PEF i lemi uygulanmı  sütlerin fiziksel ya da kimyasal özelliklerinde ve duyusal 

karakteristiklerinde herhangi bir de i ime neden olmadan buzdolabı ko ullarında iki haftadan daha uzun 

süre muhafaza edilebilinece ini kanıtlamı lardır. Di er taraftan Sepulveda ve ark. (2003) PEF'in hafif bir 

ısıl i lemle beraber uygulanmasının daha etkili bir koruma metodu oldu unu ortaya koymu lardır. Bu 

konuda yaptıkları çalı malarda iki metodun kombinasyonuyla elde edilen sütlerin kalitelerinde herhangi 

bir de isim olmadan raf ömürlerinin 4 haftadan daha uzun sürelere uzatılabildi ini tespit etmi lerdir. 

PEF uygulaması mikrobiyal inaktivasyonun yanında enzimlerin inaktive edilmesinde de kullanılır. 

Sütteki alkali fosfataz, peroksidaz, lipaz ve proteazin inaktivasyonu üzerinde çe itli çalı malar 

yapılmı tır. Sütteki alkali fosfataz ısıl pastörizasyonun yeterlili inin göstergesidir. Castro ve ark. (2001) 

ya sız, %2 ya lı ve tam ya lı sütte PEF uygulamasıyla alkali fosfataz inaktivasyonunu ara tırmı lardır. 

18.8 kV/cm elektrik alan kuvvetinde ve 70 vurgu sayısında alkali fosfataz miktarında ya sız sütte %65'in 

üzerinde azalma tespit edilirken, %2 ya lı sütte ve tam ya lı sütte %59 düzeyinde azalma tespit 

etmi lerdir. Grahl ve Märkl (1996) PEF'in peroksidaz ve lipaz üzerindeki etkilerini ara tırmı lardır. 

Cserhalmi ve ark. (2002), elma suyunda yaptıkları çalı mada Bacillus cereus sporlarının 20 kV/cm 
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UHT yağsız sütte Bacillus cereus vejetatif hücrelerinin PEF ile inaktivasyonu çalışmalarında 35kV/cm 
elektrik alanda 90 µs uygulama ile 2 log azalma elde edilmiştir. UHT sütte Bacillus stearothermophilus'un 
PEF ile inaktivasyonunda ise ve 50°C'de 60kV/cm'de 210 µs işlem ile 3 logaritmik birimlik bir azalma elde 
edilmiştir. Uygulama sonucunda sütün pH ve titrasyon asitliğinde farklılık gözlenmemiştir (Anonim, 2011a).

Qin ve ark. (1995) PEF işlemi uygulanmış sütlerin fiziksel ya da kimyasal özelliklerinde ve duyusal 
karakteristiklerinde herhangi bir değişime neden olmadan buzdolabı koşullarında iki haftadan daha uzun 
süre muhafaza edilebilineceğini kanıtlamışlardır. Diğer taraftan Sepulveda ve ark. (2003) PEF'in hafif bir ısıl 
işlemle beraber uygulanmasının daha etkili bir koruma metodu olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu konuda 
yaptıkları çalışmalarda iki metodun kombinasyonuyla elde edilen sütlerin kalitelerinde herhangi bir değisim 
olmadan raf ömürlerinin 4 haftadan daha uzun sürelere uzatılabildiğini tespit etmişlerdir.

PEF uygulaması mikrobiyal inaktivasyonun yanında enzimlerin inaktive edilmesinde de kullanılır. Sütteki 
alkali fosfataz, peroksidaz, lipaz ve proteazin inaktivasyonu üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Sütteki 
alkali fosfataz ısıl pastörizasyonun yeterliliğinin göstergesidir. Castro ve ark. (2001) yağsız, %2 yağlı ve 
tam yağlı sütte PEF uygulamasıyla alkali fosfataz inaktivasyonunu araştırmışlardır. 18.8 kV/cm elektrik 
alan kuvvetinde ve 70 vurgu sayısında alkali fosfataz miktarında yağsız sütte %65'in üzerinde azalma tespit 
edilirken, %2 yağlı sütte ve tam yağlı sütte %59 düzeyinde azalma tespit etmişlerdir. Grahl ve Märkl (1996) 
PEF'in peroksidaz ve lipaz üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Cserhalmi ve ark. (2002), elma suyunda 
yaptıkları çalışmada Bacillus cereus sporlarının 20 kV/cm gücündeki elektrik alanında ve 10 vurgu sayısındaki 
hafif bir PEF uygulaması için dirençli olduklarını tespit etmişlerdir. Çalışma sonucunda bakteri sporlarının 
sayısında 1 logaritmik birim azalma gözlendiğini kaydetmişlerdir (Seçkin ve Özgören, 2011).

3. VURGULU (Atımlı) IŞIK
Atımlı ışık yönteminde, infrared bölgeye yakın olan UV bölgedeki geniş spektrumlu dalga boyları (200 

nm-1 mm) kullanılmaktadır. Sterilize edilecek bir yüzey yaklaşık olarak yüzeyde 0,01-50 J/cm2 enerji 
yoğunluğuna sahip en az 1 atımlı ışığa maruz bırakılır. Bu durumda 170-2600 nm arasında değişen dalga boyu 
dağılımının kullanılması gerekmektedir. Atımların süresi 1 µs ile 0,1 s arasında değişip saniyede 1-20 flaş 
uygulanır (Anonim, 2011b).  

3.1. Vurgulu (Atımlı) Işığın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi :
Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Bacillus subtilis gibi mikroorganizmalar 1-2 J/cm2 

yoğunluğundaki 1-35 aralığında flaş yapılarak inaktive edilebilmektedir. Yapılan bir çalışmada çökelekteki 
Pseudomanas spp.’lerin sayısında 16 J/cm2  yoğunluğundaki 0.5 ms aralıkla yapılan 2 atımla 1.5 logaritmik 
birimlik bir azalma görülmüştür (Dunn ve ark., 1988). Çiğ yumurtalardaki bir çalışmada da 0.5 J/cm2’lik 8 
flaş sonucunda Salmonella enteriditis sayısında 8 logaritmik birimlik bir azalma olmuştur (Anonim, 2011b).

Başka bir çalışmada da yüksek basınç uygulamasıyla kombinasyonu sonucu balıktaki koliformlar ve 
psikotrof bakterilerde 3 logaritmik birimlik azalma olduğu görülmüştür (Dunn ve ark., 1988).

4. YÜKSEK BASINÇ UYGULAMASI
Yüksek hidrostatik basınç patojen ve saprofit mikroorganizmaların inaktivasyonu yeteneğine sahip olan 

yeni bir gıda muhafaza metodudur. Gıda üretiminde mikroorganizmaların inaktivasyonu amacıyla yüksek 
basınç uygulamaları kullanımı gittikçe artan bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Burada basınç, sıcaklık 
yerine kullanılan stabilize edici bir faktör durumundadır (Özcan ve Kurtuldu, 2011).

Yüksek hidrostatik basınç uygulaması, üzerinde en çok çalışılan alternatif bir metottur. Bu uygulamada 
100-1000 Mpa aralığında yüksek basınçlar uygulanır. Yüksek basıncın ilk uygulamaları 19. yüzyılın sonlarına 
doğru sütte gerçekleştirilmiştir. (Arıcı, 2006).
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Yüksek basıncın inaktivasyon mekanizması fiziksel olarak Le Chatelier prensibi ile açıklanabilir. Kuvvetten 
kaçış olarak bilinen yasaya göre, dengede olan bir fiziksel sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında, sistem bu 
etkiyi en aza indirecek şekilde kendini değişikliğe uğratır. Basınç artarsa hacim azalır ve yoğunluk artar; 
dolayısıyla denge, mol sayısı az olan tarafa kayar ve sistemin kimyasal dengesi değişir (Özcan ve Kurtuldu, 
2011).

Yüksek basınç altında tat, koku ve vitaminler en az etkilendiği, mikroorganizmalar ile enzimler de inaktive 
olduğu için bu yöntem süt pastörizasyonu ve sterilizasyonu için düşünülebilir. Yüksek basınç uygulaması 
(100–1000 Mpa) oda sıcaklığında yapılabilen en umut verici gıda muhafaza yöntemlerinden birisidir (Pereira 
ve Vicente, 2010).

4.1. Yüksek Basıncın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi :
Bakteriyel endosporların basınca en dayanıklı olan hayat formları oldukları tespit edilmiştir. Clostridium 

botulinum da yüksek hidrostatik basınç uygulanan mikroorganizmalar arasında basınca en dayanıklılar 
listesinde en başta yer almaktadır.

Aynı şekilde C. botulinum’un sporları, basınca en dayanıklı olduğu bilinen sporlar arasındadır. 17B ve Cap 
9B suşlarının spor süspansiyonları 75°C’de 30 dakika boyunca 827 MPa basınç uygulamasına dayanabildikleri 
bildirilmektedir (Anonim, 2011b).

Çeşitli araştırıcılar yaptıkları çalışmalar sonucunda, E. coli O157:H7 ve Salmonella spp.’nin basınca 
karşı sporlara eşdeğer direnç gösterdikleri ve bu mikroorganizmaların gıda güvenliğindeki önemleri ile 
gıdalarda etkili yüksek hidrostatik basınç uygulamalarının gelişiminde büyük öneme sahip olduklarını ortaya 
koymuşlardır (Arıcı, 2006).

Şekil 2: HHP Şematik Gösterimi (Hinrichs ve ark., 1996)
 

                            ekil 2: HHP ematik Gösterimi (Hinrichs ve ark., 1996) 
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Süt ve kanatlı etlerindeki E. coli O157:H7 NCTC 12079 ve S. aureus NCTC 10652’e karşı yüksek hidrostatik 
basınç işlemi uygulanmıştır (Patterson ve Kilpatrick; 1998; Arıcı, 2006).

UHT sütte 50°C’de 15 dakika boyunca 400 MPa’lık bir uygulama E.coli sayısını yaklaşık 5 logaritmik ünite 
düzeyinde azaltırken; aynı süre ve sıcaklıkta 500 MPa’lık bir uygulama S. aureus sayısını yaklaşık 6 logaritmik 
ünite azaltmıştır (Arıcı, 2006).

S. aureus, L. monocytogenes, Salmonella ve E. coli 0157:H7 suşları için basınç dirençlerinin çeşitliliği 
belirlenmiştir (Alpas ve ark., 1994). Bununla birlikte, türlerdeki basınç dirençleri uygulama sıcaklığı 25°C’den 
50°C’ye yükseltildiğinde belirgin olarak azalmıştır. E. coli ve L. monocytogenes’in oda sıcaklığında basınca 
en dayanıklı türler oldukları görülmüştür (Arıcı, 2006).

Çoğu mikroorganizmanın vejetatif formu 600 Mpa’da 15 dk’da ve 20-30°C’de zarar görür. HHP uygulaması 
ile Listeria monocytogenes 340 MPa’da tamamen inaktif edilebilmektedir. Ancak bu bakterinin UHT ve çiğ 
sütte, yüksek basınca karşı daha dirençli olduğu bildirilmiştir (Simpson ve Gilmour, 1997; Arıcı, 2006).

5. ULTRASOUND
Ultrasound veya bir başka deyişle sonikasyon gıda endüstrisi için umut vadeden alternatif teknolojilerden 

biridir. Termosonik (ısı ve sonikasyon), manosonik (basınç ve sonikasyon), ve manotermosonik (ısı, basınç ve 
sonikasyon) işlemler mikroorganizmaların inhibisyonu amacıyla etkili bir şekilde kullanılabilmektedir (Güleç, 
2006).

Mikroorganizmaların yok olması zamana ve ultrasonik uygulamanın gücüne bağlıdır. Bakteri üzerine 
ultrasonun öldürücü etkisi, stoplazmatik membranın tahrip edilmesine dayanır (Anonim, 2011b).

Ultrasoundun hücrelerde oluşturduğu yıkım etkisi konusunda farklı teoriler mevcuttur. Ultrasonik dalga 
bir sıvıdan geçtiğinde çok küçük kabarcıklar veya boşluklar meydana getirmektedir (kavitasyon oluşumu). 
Bu kabarcıklar sönümlendikleri anda o noktalarda lokal olarak yüksek sıcaklık ve basınç oluşturmaktadırlar. 
Sıcaklık ve basınçta meydana gelen bu ani değişimler de hücre duvarının yapısının bozulmasına neden 
olmaktadır (Anonim, 2011b). 

Mikrobiyal inaktivasyon açısından bir diğer mekanizma ise serbest radikal oluşumu ile açıklanmaktadır. 
Ultrasound uygulaması sırasında OH-radikalleri ve hidrojen peroksit oluşmakta ve meydana gelen bu 
bileşenlerin önemli bakterisidal etkileri bulunmaktadır (Anonim, 2011b).

5.1. Ultrasoundun Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi:
Scherba ve arkadaşları ultrasound uygulamasının sulu süspansiyondaki Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis ve Pseudomanas aeruginosa’yı yok edebildiğini belirtilmiştir (Bayraktaroğlu ve Obuz, 
2006).

Gram-pozitif hücreler ise hücre duvarlarının daha kalın olması dolayısıyla gram-negatif hücrelere oranla 
daha dirençlidirler. Sporlar ise ultrasona karşı çok dirençlidir (Anonim, 2011b).

Yapılan bir çalışmada 5 ile 62°C arasında değişen sıcaklıklarda 20 kHz/160 W’lık bir uygulamada 
Streptococcus faecium ve Streptococcus durans inaktivasyonu incelenmiştir (Ordoñez ve ark., 1984). 
Ultrasonun sıcaklık ile beraber uygulanmasının çok daha etkili olduğu görülmüştür (1 logaritmik birim daha 
fazla azaltma etkisi).

Sütteki Bacillus subtilis sporları üzerinde 70-95°C sıcaklık aralıklarında ultrasound uygulaması yapılmıştır 
(Garcia ve ark., 1989). Tek başına ultrasound bir etki göstermezken, sıcaklıkla beraber ultrasound uygulaması 
spor popülasyonunu % 63-73 oranında azaltmıştır.

Yine bir çalışmada UHT sütte Staphylococcus aureus için önceki normlarla ultrason yöntemi uygulanmıştır 
(Ordoñez ve ark., 1987). Tek başına ısıl yönteme göre ultrasoundla beraber uygulanan ısıl işlemin D değerlerini 
% 43 daha fazla azalttığı görülmüştür (Anonim, 2011b).

Yüksek basınç ve ısısal işlemlerle kombine edilmiş ultrasound uygulamasının, L. monocytogenes üzerine 
etkili olduğu belirtilmektedir. Yoğun sıvılar ve katılar ultrasound dalgalarının yayılmasını engellediği için, bu 
tekniğin süt ve meyve sularının sterilizasyonu için daha kullanışlı olduğu düşünülmektedir (Bayraktaroğlu ve 
Obuz, 2006).
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6. MİKROFİLTRASYON
Membran ayırma tekniklerinden mikrofiltrasyon, özellikle süt sanayinde bakteriyolojik nedenlerle 

uygulanan yüksek derecelerdeki ısıl işlemin başta proteinler olmak üzere çeşitli bileşenler üzerindeki olumsuz 
etkisini önleyebilmek için kullanılan alternatif bir yöntemdir. Mikrofiltrasyon, sıvı içinde farklı boyutlardaki 
maddelerin geçişine izin verir. Mikrofiltrasyon molekül ağırlıkları 200 kDa’dan büyük olan partikülleri seçici 
olarak ayırabilme yeteneğinde, basıncı 0,1-0,5 bar arasında değişen bir tekniktir. Kullanılan membranın 
gözenek çapları 0.1-10 µm aralığında değişmektedir. Bu yüzden süt endüstrisi için mikrofiltrasyon, kazein 
miselleri gibi kolloidal partiküller, serum protein agregatları ve süt yağ globülleri, somatik hücre, bakteri ve 
diğer mikroorganizmalar gibi biyolojik orijinli benzer hücre yapısı materyallerin ayrımında kullanılmaktadır 
(Yetişmeyen ve Yıldız, 2006).

6.1. Mikrofiltrasyonun Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi:
Yapılan bir çalışmada gözenek çapı 0,2 µm olan membranlardan Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli, 

Micrococcus luteus ve Candida famata mikroorganizma türlerini içeren (yaklaşık 108 adet/ml) süspansiyon, 
mikrofiltre edildiğinde bu organizmaların geri tutulduğu görülmüştür. Pastörizasyonla (72°C/15 sn) % 98 
oranında bir toplam bakteri redüksiyonu sağlanırken, mikrofiltrasyon ile bu oranın % 99,9 düzeyinde yer aldığı 
yapılan çalışmalarda belirlenmiştir (Yetişmeyen ve Yıldız, 2006).

Mikrofiltrasyon ile yağsız sütteki bakterilerin alıkonulması üzerine yapılan çalışmalarda sütteki toplam 
bakterinin %99.10 ile %99.90 oranında; Bacillus cereus sporlarının %99.95’den fazlasının ve laktatı fermente 
eden bakteri sporlarının %98.40’den fazlasının tutulduğu belirlenmiştir (Özcan ve Kurtuldu, 2011).

7. X-IŞINLARI
Radyoaktif maddeler, atomlarının sürekli olarak parçalanması sırasında çevreye bazı ışınlar yayarlar. Bu 

ışınlar çarptıkları materyalde elektrik yüklü iyonların oluşmasına neden olurlar. Bu ışınlara iyonize ışın adı 
verilir.

Gıda ışınlama; gıdaların iyonize ışınlarla muamele edilmesidir. Gıdaların muhafazasında gama ışınları, 
X-ışınları ve hızlandırılmış elektron ışınları kullanılmaktadır. X-ışınları 5 MeV (milyon elektron volt) ve daha 
düşük enerjide çalışan kaynaklardan üretilmektedir. X-ışınlarının maddeye giriciliği ve hızı yüksek olduğu için 
ışınlama süresi kısadır (Atasever ve Atasever, 2007).

7.1. X-Işınlarının Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi:
Bir çalışmada sığır kıymasındaki E. coli O157:H7’lerin % 99.9’u X-ışınları ile ortadan kaldırılmıştır 

(Bremssthrahlung ve ark.).Kullanılan ışınlar 107 - 108 rads/s değerindedir.
Başka bir çalışmada da sığır kıymasındaki E. coli O157:H7 sayısında 3 logaritmik birim kadar bir azalma 

görülmüştür (220 keV /40 ns) (Atasever ve Atasever, 2007).
Işınlamanın yüksek dozda (10 kGy üzeri) uygulamalarına ışınlama veya radyasyonla sterilizasyon 

denilmektedir. Bu amaçla kullanılan ışınlama dozları 10-45 kGy arasındadır.
Örneğin ortamdaki 1012 adet Clostridium botulinum sporunun öldürülmesi için 45 kGy düzeyinde bir 

ışınlama dozu gereklidir. Ancak böyle yüksek dozlarda gıdaların renk ve koku gibi duyusal özellikleri olumsuz 
yönde etkilenmekte, hatta gıdalarda toksikolojik değişimler de gözlenebilmektedir. Bu nedenle de gıdaların 
ışınlama ile sterilizasyonu yerine ışınlamanın ısıl işlem, dondurma gibi diğer gıda muhafaza yöntemleri ile 
birlikte uygulanması önerilmektedir. Aşırı yüksek doz ışınlama özellikle fazla yağ içeren gıdalarda aroma 
kaybına sebep olur. Süt ve süt ürünleri de lezzetsiz bir aroma oluştuğundan dolayı ışınlamaya uygun değildir 
(Atasever ve Atasever, 2007).
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8. ULTRAVİYOLE
Ultraviyole (UV) radyasyon görünür ışıktan kısa, X-ışınından uzun dalga boyuna sahip (yaklaşık 10-400 

nm) bir elektromanyetik radyasyondur. UV radyasyon, dalga boyuna göre; yakın-UV (near-UV, 380-200 nm) 
ve uzak-UV (extreme-UV, 200-10 nm) olarak ikiye ayrılabilir.  UV radyasyon kısa dalga boyu ve yüksek ener-
jisi nedeniyle her çeşit mikroorganizmayı öldürebilir (Özkütük, 2005).

UV ışığın en büyük antimikrobiyal etkinliği 250-260 nm (253.7 nm) dalga boyu bölgesindedir. Bu dalga 
boyu, DNA tarafından en etkin şekilde absorbe edilen dalga boyudur. Hücresel DNA’larca absorbe edilen UV 
radyasyon enerjisi, bitişik timin bazları arasında kimyasal kovalent bağları oluşturarak timin dimerleri mey-
dana getirir. Ortaya çıkan bu timin dimerleri hücresel UV hasarının başlıca mekanizmasını oluşturur.  Hücre 
bölünmesi öncesi kromozom replikasyonu bozulur; genlerin transkripsiyonu ve ekspresyonu yapılamaz. UV 
radyasyonun bu direkt antimikrobiyal etkileri dışında, ortamda ozon (O3) ve hidrojen peroksit (H2O2) gibi 
serbest radikaller oluşturarak indirekt etkisinin de olduğu belirtilmektedir Mikrobiyal inaktivasyonun sağlan-
ması için gıdanın en az 0,04 J/cm2 enerjiye maruz kalması gerekmektedir (Özkütük, 2005).

8.1. Ultraviyolenin Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi:
Ultraviyole uygulamasının sütün mikrobiyal kalitesine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada 5 farklı süt üreti-

cisinden elde edilen süt örneklerine pastörizasyon ve ultraviyole (UV) işlemi uygulanmıştır. Uygulama yapılan 
örneklerde toplam aerobik mezofilik bakteri, koliform, E. coli, maya-küf, Streptococcus spp. ve Lactobacillus 
spp. sayımları gerçekleştirilmiştir (Engin ve ark., 2009). Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.

gıdalarda aroma kaybına sebep olur. Süt ve süt ürünleri de lezzetsiz bir aroma olu tu undan dolayı 

ı ınlamaya uygun de ildir (Atasever ve Atasever, 2007). 
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üreticisinden elde edilen süt örneklerine pastörizasyon ve ultraviyole (UV) i lemi uygulanmı tır. 

Uygulama yapılan örneklerde toplam aerobik mezofilik bakteri, koliform, E. coli, maya-küf, 

Streptococcus spp. ve Lactobacillus spp. sayımları gerçekle tirilmi tir (Engin ve ark., 2009). Elde edilen 

sonuçlar Tablo 2’de verilmi tir. 

Tablo 2: Sütlerin toplam aerobik mezofilik canlı, koliform ve maya-küf sayıları (Engin ve ark., 2009). 

Ortalama (log kob/ml) 

Örnek Toplam Aerobik Mezofilik Canlı Koliform Grup 

Bakteri 

Maya-Küf 

  K P UV K P UV K P UV 

1  4.70±0.04a 2.01±0.01b 2.04±0.01b 2.30±0.01a <1b <1b 4.68±0.13a <1b 3.49±0.17a 

2  4.97±0.15a 2.04±0.01c 3.27±0.01b 2.69±0.08a <1b <1b 4.14±0.01a <1b 3.64±0.17a 

3  6.08±0.01a 2.28±0.01c 3.31±0.01b 3.40±0.19a <1b <1b 5.32±0.32a <1b 4.84±0.01a 

4  6.03±0.01a <1c 4.20±0.11b 4.61±0.11a <1b <1b 5.24±0.01a <1b 4.70±0.01a 

5  5.80±0.01a 2.16±0.01c 3.68±0.14b 3.65±0.03a <1b <1b 5.96±0.20a <1c 4.51±0.01b 

*Aynı satırda ve aynı mikroorganizma grubunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (P<0.01). 

K: Çi  süt, P: 65°C’de 30 dakika pastörize edilmi  süt, UV: Ultraviyole uygulanmı  süt 

 

Tablo 3: Sütlerde Streptococcus spp. ve Lactobacillus spp. sayısı (Engin ve ark., 2009). 

Ortalama (log kob/ml) 

Streptococcus spp. Lactobacillus spp. 

Örnek K P UV K P UV 

1 5.42±0.01a 2.14±0.06b 2.14±0.01b 4.42±0.03a <1b 2.25±0.02b  <1

2 5.54±0.14a 3.35±0.01c 4.51±0.01b 5.27±0.04a 2.57±0.08b 2.88±0.04b 

3 6.21±0.01a 3.78±0.01c 4.56±0.01b 5.46±0.29a 2.82±0.02b 3.13±0.01b 

4 6.04±0.04a 4.44±0.01b 4.48±0.01b 5.97±0.13a <1c 4.48±0.01b 

5 5.82±0.12a 4.48±0.01b 4.83±0.02b 5.92±0.02a <1b 3.57±0.35b 

*Aynı satırda ve aynı bakteri cinsinde farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(P<0.01). 

K: Çi  süt, P: 65°C’de 30 dakika pastörize edilmi  süt, UV: Ultraviyole uygulanmı  süt 

 

Süt örneklerinin toplam aerobik mezofilik bakteri ve koliform popülasyonu üzerine UV 

uygulamasının pastörizasyon i lemi kadar etkili oldu u ve önemli düzeyde redüksiyon sa ladı ı tespit 

edilmi tir. Ancak UV uygulamasının maya-küf ve Streptococcus spp. üzerine etkisinin daha dü ük oldu u 

belirlenmi tir (Engin ve ark., 2009). 
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9. SALINIMLI MANYETİK ALAN
Manyetik alan gıdalarda mikrobiyal inaktivasyon açısından potansiyel etkiye sahip bir yöntemdir. Manye-

tik alan yoğunluğu ya sabittir ya da zamanla sinüzoidal dalgalar şeklinde değişir. Manyetik alan genel olarak, 
mikroorganizmaların gelişme ve çoğalmaları üzerinde etkilidir (Anonim, 2001b).

9.1 Salınımlı Manyetik Alanın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi:
Manyetik alan mikroorganizmaların DNA sentezlenmesinde, biyomembranların veya biyomoleküllerin di-

ziliminde ve plazma membranı arasında iyonik harekette değişikliğe ve sonuç olarak hücrenin çoğalma hızında 
değişikliğe sebep olmaktadır. 5 - 50 Tesla arası manyetik alan yoğunluğunda 5 - 500 kHz arası frekans ile tek 
bir atım uygulanmasının mikroorganizma sayısını en az 2 log azalttığı belirtilmektedir.  Gıdanın bu uygula-
maya toplam maruz kalma süresi genelde 1 ile 100 atım arası, 25 µsn ile 10 milisaniye arasındadır (Anonim, 
2001b).

Bu teknolojinin uygulanabilmesi için en önemli gereklilik gıdanın yüksek elektrik dirence (10 - 25 oh-
ms-cm) sahip olmasıdır. Yüksek frekanslar (>500 kHz) kullanılması inaktivasyon açısından daha az etkili 
olup gıdanın ısınma riski bulunmaktadır. Bu yöntemin süt, yoğurt, portakal suyu ve hamurlarda bu bağlamda 
uygulaması mevcuttur. 2-25 T ve 5-500 Hz’lik manyetik alanda bakteriyel popülasyonda 102-103 kob/g’lık bir 
azalma olduğu görülmüştür (Hofman, 1985; Anonim, 2001b).

Mikroorganizmalar üzerine çeşitli özellikteki manyetik alanların etkisini özetleyen sonuçlar Pothakamury 
ve ark. (1993) tarafından özetlenmiş ve Tablo 4’de gösterilmiştir (Anonim, 2011b).

Süt örneklerinin toplam aerobik mezofilik bakteri ve koliform popülasyonu üzerine UV uygulaması-
nın pastörizasyon işlemi kadar etkili olduğu ve önemli düzeyde redüksiyon sağladığı tespit edilmiş-
tir. Ancak UV uygulamasının maya-küf ve Streptococcus spp. üzerine etkisinin daha düşük olduğu 
belirlenmiştir (Engin ve ark., 2009).

M. AÇU, O. YERLİKAYA, Ö. KINIK / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 14:31-35 (2014)

3  6.08±0.01a 2.28±0.01c 3.31±0.01b 3.40±0.19a <1b <1b 5.32±0.32a <1b 4.84±0.01a 

4  6.03±0.01a <1c 4.20±0.11b 4.61±0.11a <1b <1b 5.24±0.01a <1b 4.70±0.01a 

5  5.80±0.01a 2.16±0.01c 3.68±0.14b 3.65±0.03a <1b <1b 5.96±0.20a <1c 4.51±0.01b 

*Aynı satırda ve aynı mikroorganizma grubunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (P<0.01). 

K: Çi  süt, P: 65°C’de 30 dakika pastörize edilmi  süt, UV: Ultraviyole uygulanmı  süt 

 

Tablo 3: Sütlerde Streptococcus spp. ve Lactobacillus spp. sayısı (Engin ve ark., 2009). 

Ortalama (log kob/ml) 

Streptococcus spp. Lactobacillus spp. 

Örnek K P UV K P UV 

1 5.42±0.01a 2.14±0.06b 2.14±0.01b 4.42±0.03a <1b 2.25±0.02b  <1

2 5.54±0.14a 3.35±0.01c 4.51±0.01b 5.27±0.04a 2.57±0.08b 2.88±0.04b 

3 6.21±0.01a 3.78±0.01c 4.56±0.01b 5.46±0.29a 2.82±0.02b 3.13±0.01b 

4 6.04±0.04a 4.44±0.01b 4.48±0.01b 5.97±0.13a <1c 4.48±0.01b 

5 5.82±0.12a 4.48±0.01b 4.83±0.02b 5.92±0.02a <1b 3.57±0.35b 

*Aynı satırda ve aynı bakteri cinsinde farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(P<0.01). 

K: Çi  süt, P: 65°C’de 30 dakika pastörize edilmi  süt, UV: Ultraviyole uygulanmı  süt 

 

Süt örneklerinin toplam aerobik mezofilik bakteri ve koliform popülasyonu üzerine UV 

uygulamasının pastörizasyon i lemi kadar etkili oldu u ve önemli düzeyde redüksiyon sa ladı ı tespit 

edilmi tir. Ancak UV uygulamasının maya-küf ve Streptococcus spp. üzerine etkisinin daha dü ük oldu u 

belirlenmi tir (Engin ve ark., 2009). 

 

 

 



32 M. AÇU, O. YERLİKAYA, Ö. KINIK / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 14:32-35 (2014)

8. Salınımlı Manyetik Alan 

Manyetik alan gıdalarda mikrobiyal inaktivasyon açısından potansiyel etkiye sahip bir yöntemdir. 

Manyetik alan yo unlu u ya sabittir ya da zamanla sinüzoidal dalgalar eklinde de i ir. Manyetik alan 

genel olarak, mikroorganizmaların geli me ve ço almaları üzerinde etkilidir (Anonim, 2001b). 

 

8.1 Salınımlı Manyetik Alanın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: 

Manyetik alan mikroorganizmaların DNA sentezlenmesinde, biyomembranların veya 

biyomoleküllerin diziliminde ve plazma membranı arasında iyonik harekette de i ikli e ve sonuç olarak 

hücrenin ço alma hızında de i ikli e sebep olmaktadır. 5 - 50 Tesla arası manyetik alan yo unlu unda 5 

- 500 kHz arası frekans ile tek bir atım uygulanmasının mikroorganizma sayısını en az 2 log azalttı ı 

belirtilmektedir.  Gıdanın bu uygulamaya toplam maruz kalma süresi genelde 1 ile 100 atım arası, 25 sn 

ile 10 milisaniye arasındadır (Anonim, 2001b). 

Bu teknolojinin uygulanabilmesi için en önemli gereklilik gıdanın yüksek elektrik dirence (10 - 25 

ohms-cm) sahip olmasıdır. Yüksek frekanslar (>500 kHz) kullanılması inaktivasyon açısından daha az 

etkili olup gıdanın ısınma riski bulunmaktadır. Bu yöntemin süt, yo urt, portakal suyu ve hamurlarda bu 

ba lamda uygulaması mevcuttur. 2-25 T ve 5-500 Hz’lik manyetik alanda bakteriyel popülasyonda 102-

103 kob/g’lık bir azalma oldu u görülmü tür (Hofman, 1985; Anonim, 2001b). 

Mikroorganizmalar üzerine çe itli özellikteki manyetik alanların etkisini özetleyen sonuçlar 

Pothakamury ve ark. (1993) tarafından özetlenmi  ve Tablo 4’de gösterilmi tir (Anonim, 2011b). 

Tablo 4: Mikroorganizmalar Üzerine Çe itli Özellikteki Manyetik Alanların Etkisi  

Mikroorganizma Manyetik 

Alan Tipi 

Alan iddeti 

(T) 

Atım iddeti 

(Hz) 

Etkisi Referans 

Staphylococcus 

aureus 

Statik 1.5 0 3. ve 6. saatler 

arasında 

geli im hızı 

artmı , 6-7 

saatler arası 

tekrar 

dü mü tür. 

Gerenscer ve 

ark., 1962 

Pseudomanas 

aeruginosa 

salınımlı 0.015 0.1-0.3 Atımların 

sıkla tırılmasıyla 

uyarılma düzeyi 

de artmı tır. 

Moore, 1979 

Bacillus subtilis statik 0.03 0 Geli im 

engellenmi tir. 

Moore, 1979 

Streptococcus 

thermophilus 

(sütte) 

salınımlı 12.0 6000 (1 atım) Hücre 

popülasyonu 

25000 

hücre/ml’den 

970’e 

dü mü tür. 

Moore, 1979 

 

Sonuç 

Gıdaların genel kalitesine ve besinsel de erine daha az etki edecek yeni gıda i leme yöntemlerinin 

tüketici tarafından istenmesi nedeniyle yeni ve alternatif pastörizasyon ve sterilizasyon yöntemleri önem 

kazanmaktadır. Yeni teknolojiler arasında olan ısıl olmayan i lemler tek ba larına ve di er muhafaza 

yöntemleri ile beraber kullanılarak duyusal ve besin içeri i açısından kaliteli ürün elde edilmesinde 

ba arıyla kullanılabilecek teknikler olarak görülmektedir. Bu yöntemlerle, gıdanın yapısında yüksek 

sıcaklıkların etkisiyle açı a çıkan, uçucu tat-koku maddeleri, vitaminler ve di er besin ö eleri kaybı, 

tekstür bozuklukları, tatta meydana gelen de i imler gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılabilmektedir. 

Sütün raf ömrünün uzatılmasını amaçlayarak geli tirilen; mikrofiltrasyon (MF), yüksek hidrostatik 

basınç (HHP) teknolojisi ve vurgulu elektrik alan (PEF) gibi uygulamalar günümüzde mikrobiyolojik 

açıdan güvenli, gıda maddelerinin üretiminde ısıl i lemlerin yerini alabilecek yeni teknikler olarak 

giderek önem kazanmakta olup pek çok ara tırmacı bu konular üzerine odaklanmaktadır. Ülkemiz süt 

endüstrisinde, sütün raf ömrünün uzatılması üzerine geli tirilen yeni tekniklerin uygulanabilirli i ile ilgili 

çalı malar halen devam etmektedir. Atımlı ı ık teknolojisi gıda yüzeylerinde geni  ölçüde kullanılabilir 

bir yöntemdir; ancak hala geni  çaplı ara tırmalar gereklidir. Gıda endüstrisinde ultrasound ile 

mikroorganizma inaktivasyon i lemi nadir görülmekle birlikte genel olarak di er koruma yöntemleri ile 

birlikte kullanılmaktadır ve de bu kombinasyonlar gıda endüstrisinde önemli bir potansiyele sahiptir. UV 

kullanımına ise özellikle meyve sularında rastlanmaktadır. Yeni bir uygulama olan yüksek voltaj 

teknolojisi elektroliz ve olu an kimyasal maddelerden dolayı sıvıların pastörizasyonunda uygun 

olmayabilir. Manyetik alan uygulaması da tartı malı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu yöntemin etkinli inin 

belirlenmesi için daha fazla ara tırma yapılmalıdır. 
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10. SONUÇ
Gıdaların genel kalitesine ve besinsel değerine daha az etki edecek yeni gıda işleme yöntemlerinin tüketici 

tarafından istenmesi nedeniyle yeni ve alternatif pastörizasyon ve sterilizasyon yöntemleri önem kazanmak-
tadır. Yeni teknolojiler arasında olan ısıl olmayan işlemler tek başlarına ve diğer muhafaza yöntemleri ile be-
raber kullanılarak duyusal ve besin içeriği açısından kaliteli ürün elde edilmesinde başarıyla kullanılabilecek 
teknikler olarak görülmektedir. Bu yöntemlerle, gıdanın yapısında yüksek sıcaklıkların etkisiyle açığa çıkan, 
uçucu tat-koku maddeleri, vitaminler ve diğer besin öğeleri kaybı, tekstür bozuklukları, tatta meydana gelen 
değişimler gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılabilmektedir.

Sütün raf ömrünün uzatılmasını amaçlayarak geliştirilen; mikrofiltrasyon (MF), yüksek hidrostatik basınç 
(HHP) teknolojisi ve vurgulu elektrik alan (PEF) gibi uygulamalar günümüzde mikrobiyolojik açıdan güvenli, 
gıda maddelerinin üretiminde ısıl işlemlerin yerini alabilecek yeni teknikler olarak giderek önem kazanmakta 
olup pek çok araştırmacı bu konular üzerine odaklanmaktadır. Ülkemiz süt endüstrisinde, sütün raf ömrünün 
uzatılması üzerine geliştirilen yeni tekniklerin uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. 
Atımlı ışık teknolojisi gıda yüzeylerinde geniş ölçüde kullanılabilir bir yöntemdir; ancak hala geniş çaplı 
araştırmalar gereklidir. Gıda endüstrisinde ultrasound ile mikroorganizma inaktivasyon işlemi nadir görülmek-
le birlikte genel olarak diğer koruma yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır ve de bu kombinasyonlar gıda 
endüstrisinde önemli bir potansiyele sahiptir. UV kullanımına ise özellikle meyve sularında rastlanmaktadır. 
Yeni bir uygulama olan yüksek voltaj teknolojisi elektroliz ve oluşan kimyasal maddelerden dolayı sıvıların 
pastörizasyonunda uygun olmayabilir. Manyetik alan uygulaması da tartışmalı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu 
yöntemin etkinliğinin belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılmalıdır.
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SÜT ENDÜSTRİSİNDE SU KALİTESİ VE ÖNEMİ
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ÖZET

Su değerli ve vazgeçilemez bir kaynaktır. Özellikle gıda fabrikaları için suyun önemi büyüktür. Su, ürün 
bileşiminde bulunmasının yanında soğutma, yıkama, temizleme, buhar üretimi ve hammaddenin taşınması gibi 
gıda proseslerinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Süt endüstrisinde ise su ayran, yoğurt, tereyağı, peynir 
gibi ürünlerin kalitesini ve özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla suyun kalitesi ve güvenliği önem 
taşımaktadır. Suyun içilebilir kalitede olup olmadığının anlaşılabilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
niteliklerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Suların gıda endüstrisi açısından uygun hale getirilmesi için genellikle klorlama, ozon, filtrasyon ve UV 
radyasyon gibi yöntemler kullanılmaktadır. Suda oluşabilecek tehlikeler söz konusu yöntemlerle kontrol altına 
alınmalı ve kontrollerin etkinliği belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Su kalitesi, gıda endüstrisi, süt ürünleri, süt endüstrisi, dezenfeksiyon yöntemleri.

İMPORTANCE OF WATER QUALITY IN DIARY INDUSTRY

ABSTRACT

Water is a valuable and indispensable source. Especially for food factories water is of great importance. In 
food processing, water is used as a combination of product, also for various purposes such as cooling, washing, 
cleaning, steam production and transportation of the raw material. In case, in dairy industry water directly 
affects the quality and the features of the products such as milk based drinks, yogurt, butter, cheese. Therefore 
water quality and safety are very important. In order to understand whether water has drinking quality or not, 
ıts’ physical, chemical and biological properties must be known. To make waters appropriate for the food 
industry usually chlorination, ozone, filtration, UV radiation methods are used. Hazards that may occur in 
water should be taken to control by these methods and effectiveness of methods should be determined. 

Key Words: Water quality, food industry, dairy products, milk industry, disinfection methods.
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1. GİRİŞ

Su, değeri gün geçtikçe artan kıt bir kaynak olup, kalitesi ve güvenliği göz ardı edilemez. Su ile ilgili 
potansiyel biyolojik, fiziksel ve kimyasal riskler iyi kontrol edilmeli, suyun en önemli kullanım alanlarından 
biri olan gıda proseslerinde yararlanılan su içme suyu kalitesinde olmalı, üretim için herhangi bir risk teşkil 
etmemeli ve personel üzerinde negatif bir etkisi olmamalıdır. Bundan dolayı, gıda işletmelerinde kullanılacak 
su çeşitli yönlerden ele alınmalıdır: 

Su bakteriyolojik açıdan ele alındığında; patojenik bakteri içermemeli ve toplam bakteri içeriği düşük 
olmalıdır. Toplam bakteri sayısı ise İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te belirtilen sınır 
değerleri geçmemelidir. Koliform grubu bakteri ve Enterekoklar bulunmamalıdır. Toksikolojik açıdan ele 
alındığında su çeşitli toksik ingrediyentler (fulorür, siyanid, arsenik, selenyum, kadmiyum, krom vs.) açısından 
da güvenilir olmalıdır. Kimyasal yönden ise su, pH 6.5-8.5 aralığına karşılık gelen uygun 

hidrojen iyonu içermeli, ve ağızda belirli bir sertlik derecesini karşılayan hafif buruk bir tat bırakmalıdır. 
Aynı zamanda demir, manganez, çinko ve bakır iyonları ve bazı diğer iyonlar belirli limitlerde olmalıdır. 
Görünüş itibariyle ise su; renksiz, kokusuz olmalı, askıda katı madde, suda yüzen materyal, tortu, olgun larva 
ve diğer benzerlerini bulundurmamalıdır (Kayaardı, 2004; Wujie et al. 2011; Winkler and Nikoleski, 2012).

Suyun en büyük kullanım alanlarından biri olan gıda proseslerinde sudan; ürün bileşimi olarak, ayrıca soğutma, 
yıkama, temizleme, buhar üretimi ve hammaddenin taşınması gibi çeşitli amaçlarla yararlanılmaktadır. Ancak, 
söz konusu işlemlerde yüksek kalitede olması istenilen su gerek içinde doğal olarak bulunan, gerek sonradan 
karışan maddeler nedeniyle kontamine olmuş ve kabul edilemeyecek duruma gelmiş olabilir (Şahin, 2008). Bu 
derlemenin amacı çeşitli şekillerde süt endüstrisinde kullanılan suyun temizlik ve kalitesinin önemine dikkat 
çekmek, suyun kontaminasyon kaynaklarına ve süt sanayinde kullanımına uygun hale getirmek için kullanılan 
dezenfeksiyon yöntemlerine değinmektir.

2. KONTAMİNASYON KAYNAKLARI
Suyun içilebilir kalitede olup olmadığının anlaşılabilmesi için fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Suda oluşabilecek fiziksel tehlikeler genellikle filtrasyonla kontrol altına alınabilmekte 
ve kontrollerin etkinliği sudaki bulanıklık ölçümleriyle belirlenebilmektedir. Sudaki kimyasal riskler ise 
organik bileşikleri, birçok kontaminantı (pestisitler vs.) ve elementleri (ağır metaller) kapsamaktadır. 

Biyolojik risklerde ise, duyulan endişe yalnızca organizmaların varlığı değil, bunların yaratacağı olası 
tehlikelerdir. Örnek verecek olursak, suda bulunan bazı alg türleri toksin oluşumuna neden olmaktadır. 
Bakterileri, virüsleri, protozoaları ve parazitleri içeren su orijinli mikroorganizmalar potansiyel hastalık 
kaynaklarıdır (Winkler and Nikoleski, 2012). 

Sularda en çok rastlanan mikroorganizmalar Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Alcaligenes ve 
Flavobacterium türü bakterilerdir. Doğal olarak içme sularında fekal mikroorganizmalar bulunmamalıdır. 
Bunların varlığı suda patojen bakterilerin olduğunun göstergesidir. İnsan ve hayvan orijinli kullanım sularının 
ve kanalizasyon sularının içme suyu kaynaklarına bulaşması sonucu suda koliform grubu mikroorganizmalar 
bulunmaktadır. Koliform ve enterokoklar bağırsak kökenli bakterilerdir. Fekal koliformlar, Salmonella türleri 
için indikatör bakteri olarak kabul edilmektedir WHO’a göre şişelenmiş içme sularında mezofilik aerob toplam 
bakteri sayısı 100/ml’den fazla olmamalı, fekal bulaşma indikatörü mikroorganizmalar bulunmamalıdır. 
Ülkemizde ilgili yönetmeliklere göre içme ve kaynak sularının 250 ml’sinde koliform grubu bakteri, 
enterekoklar, E. coli, P. aeruginosa, 100 ml’sinde patojen stafilokoklar,  5L’sinde parazitler, 50ml’sinde ise 
aerob sporlu sülfit redükte eden bakteriler bulunmamalıdır (Çizelge1). 

Gıda endüstrisi açısından su kalitesine bakıldığında dikkatler özellikle Legionella ve Cryptosporidium’a 
çevrilmektedir. İçme sularının geleneksel yöntemlerle arıtıldığı yerlerde Cryptosporidium potansiyel bir 
tehlikedir. Özellikle C. parvum tarafından oluşturulan gastroenteritis vakalarında son yıllarda meydana gelen 
artış dikkat çekicidir. Bu protozoon kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı ancak kurutmaya ve UV ışığına 
karşı duyarlıdır. Legionella ise solunum yoluyla iletilmekte ve ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına neden 
olabilmektedir. Bu bakterinin gelişme karakteristiğine bakıldığında, su sıcaklığının 20°C’nin altında ve 
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60°C’nin üstünde olması bakterinin sistemde çoğalmasını önlemektedir (Robertsen et al. 1992; Uğur ve ark., 
2001; Kirby et al. 2003; Dawson, 2005; Winkler and Nikoleski, 2012). 

Geçirgenlikteki bu artış, dışarıdan uygulanan elektrik alanın gücü kritik değere eşitse ya da kritik değeri çok az 
aşmışsa geri dönülebilir düzeydedir. Gıdaların pastörizasyonunda ise bu değerin aşılması ve hücre duvarlarında 
geri dönüşümsüz tahribat için işlem süresi veya şiddeti arttırılmaktadır. Membranın zarar görmesinin nedeni 
küçük moleküllerin ve iyonların sızmasından dolayı oluşan ozmotik basınçtaki dengesizliktir. Sitoplazmik 
içeriğin ozmotik basıncından dolayı hücre şişmeye başlar ve porlar büzüşür. Hücre hacmi çok arttığında da 
hücre membranı parçalanır ve dağılır (Anonim, 2011a).
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Çizelge 1. nsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te Yer Alan Mikrobiyolojik Parametreler 

ve Sınır De erler 

 Parametrik De er 

Parametre çme Suları ve Kaynak 
Suları için 

çme - kullanma 
Suları için 

E. coli 0/250 ml 0/100 ml 
Enterokok 0/250 ml 0/100 ml 
Koliform bakteri 0/250 ml 0/100 ml 
P. aeruginosa 0/250 ml - 
Anaerob sporlu sülfit redükte eden 
bakteriler 

0/50 ml - 

Patojen Stafilokoklar 0/100 ml - 
Kaynaktan alınan numunede 
maksimum:   
22 °C’de koloni sayımı 
37 °C’de koloni sayımı  
 
mlâhanede ambalajlandıktan 

sonra alınan numunede; 
22 °C’de koloni sayımı  
37 °C’de koloni sayımı 
 
Piyasada satılan ambalajlı sulardan 
alınan numunede maksimum:    
22 °C’de koloni sayımı  
37 °C’de koloni sayımı 
 
 

 
 

20/ml 
5/ml 

 
 

100/ml 
20/ml 

 
 
 
 
mlâhane için belirlenen 

sınır de erin on katını 
geçemez. 

- 

Parazitler 0/5 L - 
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3. SÜT ÜRÜNLERİ ve SU
Suyun süt sanayinde çok önemli uygulama alanları bulunmaktadır. Fakat su, mikrobiyolojik kalitesi iyi 

değilse süt ve süt ürünleri açısından çok ciddi bir risk faktörü oluşturabilmektedir. Süt endüstrisinde kullanılan 
su içilebilir nitelikte olmalıdır. Suyun sürekli ve yeterli sağlanması önemlidir. Suyun basınç ve sıcaklığının 
kontrolü için uygun tesisat bulunmalı, su arıtımı ile ilgili kayıtlar düzenli tutulmalıdır. Buz, eğer ürünle temas 
edecek şekilde kullanılacaksa, içilebilir nitelikte sudan üretilmiş olmalı, uygun hijyenik koşullarda taşınmalı 
ve depolanmalıdır. Aynı şekilde gıda ve gıda ile direk temas eden madde ve malzemelerle doğrudan temas 
eden yüzeylerde kullanılan buhar, içilebilir nitelikte sudan elde edilmelidir. Gıda ile temas etmemesi gereken 
su tamamen ayrı hatlarda taşınmalıdır (Mostert and Buys, 2008; Anon., 2010). Diğer bir deyişle süt sanayinde 
çeşitli proseslerde farklı amaçlarla kullanılacak su İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te 
belirtilen değerlere uygunluk göstermelidir.

3.1. Ayran: Geleneksel bir ürünümüz olan ve ülkemizde oldukça yüksek miktarda tüketilen ayran, süte su 
katarak veya yoğurda su katarak olmak üzere iki farklı yöntem ile üretilmektedir. Bu yöntemlerin ilkinde yoğurt 
üretiminde olduğu gibi homojenizasyon, ısıl işlem, kültür ilavesi ve inkübasyon işlemleri uygulanmakta; diğer 
yöntemde ise öncelikle yoğurt üretimi yapılmakta, pıhtısı kırılan yoğurda istenilen kurumadde değerine göre 
su ilavesi yapılmaktadır. Ayran üretiminde kullanılan suyun kalitesi çok önemlidir. Kullanılan suda patojen 
bulunmamasına rağmen üründe bozulmaya neden olacak mikroorganizma bulunabilmektedir. Özellikle 
yoğurttan ayran yapılıyorsa su mutlaka ısıl işlem görmelidir. Dolayısıyla ayran üretiminde kullanılacak su; 
içilebilir nitelikte olmalı, mikrobiyal, fiziksel ve kimyasal kontaminant içermemelidir (Anon., 2007).

3.2. Peynir: Peynir teknolojisinde bazı peynirlerin imalatında pıhtı+peynir suyu karışımına su katılması, 
yani pıhtı yıkama işlemi yapılmaktadır. Bu uygulamanın asıl amacı, telemede öngörülen pH değerini aşmamak 
için asitliği ayarlamak ve daha yumuşak bir tat elde etmektir. Bu uygulamayla telemedeki laktik asit, laktoz ve 
mineral madde oranı azaldığı için peynirin pH değeri belli bir düzeyde tutulabilmekte, tat ve yapı da olumlu 
yönde etkilenmektedir.

Süt endüstrisinde peynir üretiminde kullanılan suyun önemi bununla sınırlı değildir. Çeşitli tip plastik kaplarda 
ya da tenekelerde salamura içinde olgunlaştırılan peynirlerde de su kalitesi ürünü doğrudan etkilemektedir. Bu 
tür peynirler Türkiye’den en iyi örnek Beyaz peynirdir (Üçüncü, 2004).

3.2. Tereyağı: Tereyağı üretim teknolojisinde yayıklama sonunda, tereyağı granülleri arasında kalan 
yayıkaltını tamamen uzaklaştırmak için yıkama işlemi yapılmaktadır. Bu işlem sayesinde asitlikte düşme 
sağlanarak tereyağının dayanma gücü arttırılmaktadır. Ayrıca, tereyağının tekstürü yıkama işlemiyle 
düzeltilmekte ve düşük kaliteli kremadan elde edilen yağlarda oluşabilecek yavan tat bir dereceye kadar 
giderilebilmektedir. Dolayısıyla kullanılan suyun kalitesi tereyağı üretiminde de ürünü doğrudan etkilemektedir. 
Yıkamada kullanılan su mikrobiyolojik ve kimyasal yönden yeterli kalitede olmalıdır (Yetişmeyen, 1995).

3.3. UHT Süt: Çiğ sütün UHT süte işlenmesinde “direkt” ve “indirekt” olmak üzere iki farklı yöntem 
kullanılmaktadır. Direkt ısıl yöntemde yeterince ısıtılmış buharla süt karıştırılmakta (üperizasyon), indirekt 
yöntemde ise ısı, ısıtıcı ortam ile süt arasındaki bir yüzey boyunca aktarılmaktadır. Direkt sistemlerde 
sterilizasyon aşamasında ya aşırı ısıtılmış buhar süt akımına verilmekte, ya da bir infüzyon odasında süt aşırı 
ısıtılmış buhar içine püskürtülmekte veya ince bir film halinde akıtılmaktadır. Dolayısıyla, direkt sistemle 
çalışan UHT işletmelerinde, kullanılan buhar ürün kalitesi üzerinde doğrudan etkili olduğundan buhar kazanına 
giren suyun kalitesi ve gördüğü işlemler çok önemlidir (Numanoğlu, 2006). 

4. SÜT  İŞLETMELERİNDE  KULLANILACAK  SUYUN  TEMİZLENMESİ
Suyun temizlenmesi; su içinde bulunan yabancı maddelerin çıkarılarak içilebilir hale getirilmesi, dezenfekte 

edilerek sağlık riski olmayan, güvenilir bir nitelik kazandırılması için uygulanan işlemlerdir. Isıtma işlemi ve 
UV ışınları suyun fiziksel dezenfeksiyonu için kullanılırken; iyot, ozon, klor gibi dezenfektanlardan kimyasal 
dezenfeksiyonda yararlanılmaktadır (Uğur ve ark., 2001). 

Suyun temizlenmesi için en uygun tekniğin seçimi su kaynağına, sistem dizaynına ve işlem yapılacak suyun 
kullanım amacına bağlıdır. Çizelge 2’de sudaki risklere yönelik en yaygın kontrol teknikleri özetlenmiştir.

4.1. Filtrasyon: Kontaminasyon riskine bağlı olmakla birlikte, filtrasyon suyun katı maddeleri tutan bir 
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filtreden geçirilmesi prensibine dayanmaktadır. Filtrasyon metotları daha büyük parçacıkları tutmak için 
kullanılan gözenekli filtrelerden, küçük asılı partikülleri ve mikroorganizmaları tutmak için kullanılan membran 
filtrasyon yöntemlerine kadar çeşitlilik göstermektedir. Ancak herhangi bir mikrobiyolojik gelişme riskine 
karşılık filtreler kullanılmadıklarında da suyun sürekli devir daimi gerekmektedir (Winkler and Nikoleski, 
2012).

4.2. Klorlama: Klorlama suların dezenfeksiyonunda kullanılan en yaygın oksitleyici metottur. Klorun 
popülaritesinin sebebi; ucuz olması, mikroorganizmalara karşı etkisinin yüksek olması ve kullanım kolaylığıdır. 
Sulara düşük miktarda klor ilavesi, mikroorganizmalara dolayısıyla sudan kaynaklanabilecek hastalıklara karşı 
yeterli bir önlemdir. Bu amaçla klor, ya sodyum hipoklorit veya kalsiyum hipoklorit gibi klorlu bileşiklerin 
çözeltisi şeklinde ya da gaz olarak (klorit-dioksit) uygulanır. Hipoklorit otomatik sistemlerde suyun sürekli 
klorlanması için uygun bir yöntemken, dezavantajı yüksek korozif etki göstermesidir. Klorit-dioksitin ise 
stabil olmayan bir karakterde olması ve kullanım noktasında elde edilmesi zorunluluğuna karşı, avantajı 
hipoklorite göre daha az korozif etki göstermesidir. Ayrıca sütteki mikroorganizmaların bir yüzeye yapışarak 
kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi bir tabaka içinde yaşayan topluluk olarak tanımlanan biyofilmlere karşı 
hipokloritten daha iyi etki göstermektedir. Bu jelsi tabaka “ekzopolisakkarit” adı verilen polisakkarit bazlı 
bir ağ yapısıdır. Biyofilmlerin hem endüstriyehem de sağlık üzerine ciddi olumsuz etkileri vardır. Dolayısıyla 
klorit-dioksit klorlamada tercih edilen bir metot olarak karşımıza çıkmaktadır (Gün ve Ekinci, 2009; Winkler 
and Nikoleski, 2012).

Bu yöntemde etkili bir dezenfeksiyon için klor konsantrasyonunun en az 0.5 mg/L olması ve klorun suyla en 
az 30 dakika temas ettirilmesi gerekmekte, ayrıca suyun pH’sı 6-7 olduğunda klor en iyi etkiyi göstermektedir. 
Klorla dezenfeksiyon: basit klorlama, amonyaklı klorlama ve süperklorlama olmak üzere üç farklı şekilde 
yapılabilmektedir (Uğur ve ark., 2001; Kayardı, 2004).  

4.3. Ozon: Ozon güçlü oksitleyici bir maddedir. Ozonun sterilizasyon etkinliği klordan üstündür, bakterisit 
etkisi klordan 10 kat daha çabuktur. Normal sıcaklıkta, ozon mavi renk veren bir gazdır. Fakat genellikle 
renksiz gözükür, sıvı ozon ise koyu mavidir. Üstün özellikleri ve sudaki yüksek çözünürlüğü nedeniyle 
ozon suların dezenfeksiyonu için çok uygun bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Suya 0.4 mg/L 
konsantrasyonda beş dakika süreyle uygulanması yeterlidir, sporların varlığında ise konsantrasyonu 2 mg/L’ye 
çıkarmak gerekmektedir. Ayrıca ozon Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından içme sularında daha önce de 
değinildiği üzere sularda ciddi sorun teşkil eden C. parvum varlığının en etkili kontrol mekanizması olarak ilan 
edilmiştir. Bu parazitin serbest klorla inaktivasyonu zor iken serbest ozon uygulamasında kolaylıkla inaktive 
olabilmektedir. Ozonun tüm bu üstünlüklerine rağmen, elde edilmesinin ve kullanılmasının ekonomik olmayışı 
uygulama alanının kısıtlı olmasına neden olmaktadır (Uğur ve ark., 2001; Kuşçu ve Pazır, 2004; Wujie et al. 
2011; Winkler and Nikoleski, 2012). 
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Çizelge 2. Sudaki risklere yönelik en yaygın uygulanan kontrol teknikleri (Winkler and Nikoleski, 2012) 
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Di er kimyasal 
kontaminantlar 

X X X     
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4.4. UV Radyasyon: Mikroorganizmalar kısa dalga boyundaki UV ışınlarıyla inaktive edilebilmektedirler 
İşlem esnasında mikroorganizma hücrelerinin DNA’ları zarar görmektedir. Mikroorganizmaların protein ve 
nükleik asitleri spektrum enerjisini absorbe etmekte, böylece proteinleri denatüre olmakta ve sonuç olarak 
mikroorganizmalar ölmektedir. UV ışın kaynağı şeffaf bir koruyucu kılıfta tutulmuş olup, suyun geçebileceği bir 
akış odasında bekletilmektedir. Uygulamanın avantajı işlem esnasında herhangi bir kimyasalın kullanılmaması, 
işlemin kısa sürmesi ve sterilizasyon etkinliğinin yüksek olmasıdır. Ancak, sürekli bir sterilizasyonun 
sağlanamaması ve ekonomik olmaması yaygın bir kullanım alanı olmasını engellemektedir (Wujie et al. 2011; 
Winkler and Nikoleski, 2012).

5. SONUÇ
Su en değerli doğal kaynaklarımızdan biridir. Fakat suyun çeşitli etkenlerle kontaminasyonu kaçınılmazdır. 

Suyun süt ürünleri proseslerinde kullanımı söz konusu olduğunda hem insan sağlığı, hem de ürün kalitesi 
açısından önemi göz ardı edilemez. Dolayısıyla su ile ilgili potansiyel biyolojik, fiziksel ve kimyasal riskler 
iyi kontrol edilmeli, suyun en önemli kullanım alanlarından biri olan süt endüstrisinde kullanılan su içme 
suyu kalitesinde olmalı, üretim için herhangi bir risk teşkil etmemeli ve personel üzerinde negatif bir etkisi 
olmamalıdır. Suların gıda endüstrisi açısından uygun hale getirilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. 
Suda oluşabilecek tehlikeler söz konusu yöntemlerle kontrol altına alınmalı, kontrollerin etkinliği belirlenmelidir 
ve kayıt altında tutulmalıdır.
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ÖZET

Gıda kaynaklı hastalıklar, insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Bu hastalıklar halk 
sağlığı açısından büyük birer tehlikedir. Büyük ölçüde bu hastalıklara biyofilmler de neden olabilmektedir. 
Biyofilmler gıda endüstrisinde antimikrobiyal ajanlara ve temizliğe dirençli olan yerleşmiş mikroorganizma 
topluluğu şeklinde bir problem olarak ortaya çıkar.  

Bu çalışmada biyofilm oluşum mekanizması, biyofilmlerin gıda güvenliğine etkisi, biyofilm oluşumunu 
engelleme yöntemleri değerlendirilecektir.
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ABSTRACT

Human health is more threatened by food borne diseases day by day. These diseases are important danger 
in terms of community health. Biofilms can also cause these diseases widely. Biofilms  which resistant to 
antimicrobial agents and cleaners is a community of microorganisms. In this study formation mechanizims of 
biofilms, their effect on food safety and prevention methods of biofilms will be rewieved.
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1.  GİRİŞ

Gıdalar; gıda ve su bazlı patojen mikroorganizmaların taşınmasında önemli bulaşma kaynakları olmaları 
yanında görülen genel hastalıkların önemli bir kısmını da oluştururlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
belirtildiği üzere gıdaya bulaşmalar , üretiminden tüketimine  (tarladan -çatala) kadar her aşamada geçekleşebilir 
ayrıca su, toprak, hava kaynaklı çevresel bulaşmalar da görülebilir (WHO, 2007a; WHO, 2007b.). Dünya 
Sağlık Örgütü’ne göre Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu durum büyük bir halk sağlığı sorunu olarak 
düşünülmektedir (WHO, 2007). 

Gıda kaynaklı enfeksiyonların en önemli kaynaklarından birisinin biyofilmler olduğu belirtilmektedir 
(Costerton, Stewart, & Greenberg, 1999). Biyofilmler,  ısının yüzeyden akışını geciktirmesi, yüzeydeki 
sıvının sürtünme direncinin artması, yüzeydeki kimyasal sürtünme oranının artması gibi ciddi sorunlara 
neden olmaktadır. Gıda endüstrisinde biyofilmlerin sorun oluşturduğu en önemli sektörler arasında süt 
(Chmielewski & Frank, 2003), et (Sofos & Geornaras, 2010), kanatlı (Harvey, Keenan, & Gilmour, 2007), 
deniz ürünleri(Shikongo-Nambabi, 2011) bulunmaktadır.

2. BİYOFİLM TANIMI VE YAPISI
Biyofilmler, bir yüzeye yapışarak kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi bir tabaka içinde yaşayan 

mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk olarak tanımlanabilir (Leone ve ark., 2006). Biyofilm oluşumu 
in vivo olarak canlı hücrelerde veya in vitro olarak cansız yüzeylerde meydana gelebilir. Nem miktarının 
fazlalılığı ve besin maddelerinin ortamda bulunması biyofilm oluşumunu arttırmaktadır.  

Biyofilmlerin oluşumuna ve gelişmesine bakteri suşu (Borucki, Peppin, & White, 2003; Chae & Schraft, 2000), 
yüzey özellikleri, pH, besin miktarı, sıcaklık (Donlan, 2002) gibi çeşitli çevresel faktörler etkili olmaktadır. 
Biyofilm hücreleri antimikrobiyal ajanlara karşı planktonik hücrelerden daha dirençli olup antimikrobiyal 
ajanlarla teması engelleyen ya da azaltan bariyere sahiptirler  (O’Toole&Kaplan, 2000).

Gıda patojenleri biyofilm tabakasının içerisinde kolayca lokalize olmakta ve kontaminasyon riskini 
arttırmaktadır (Aksu ve ark.,2011 ). Bozulmaya ve hastalığa neden olan mikroorganizma çeşitleri biyofilm 
ve çeşitli hastalıkların oluşumuna sebep olabilir (Parsek&Singh, 2003). Biyofilmler tek bir mikroorganizma 
türü tarafından oluşturulabildiği gibi birden fazla türü de yapısında barındırabilir. Farklı türlerden oluşan 
biyofilmlerde her tür kendi mikrokolonisini oluşturur, bu mikrokoloniler birbirlerinden su kanalları aracılığı 
ile ayrılmışlardır. Su kanalları içinde devam eden su akışı besin maddelerinin ve oksijenin difüzyonunu sağlar. 
Bunlardan en yaygınları Pseudomonas, Enterobacter, Flavobacterium, Alcaligenes Staphylococcus, Bacillus  
türleridir(Ölmez, 2009). 

Biyofilm yapısında bulunan maddeler ekstrasellüler matriks yapı ile birbirlerine tutunmaktadırlar. Su 
bakteriyel hücre kapsülleri içinde bulunmakta veya mikroorganizmaların monosakkaritlerden oluşturduğu 
yüksek molekül ağırlıklı polimerler olan ekzopolisakkarite (EPS) bağlanmaktadır (Ölmez, 2009 ).

EPS’ler biyofilm oluşturarak mikroorganizmaların koloni oluşturmasına ve yüzeye bağlanmasına yardımcı 
olmaktadırlar. Ayrıca organizmayı ozmotik strese, faj atıklarına, toksik bileşiklere ve antibiyotiklere karşı da 
koruyabilmektedirler (Mıdık ve ark., 2011). 

3.  BİYOFİLM OLUŞUM BASAMAKLARI
Biyofilm tabakası çok farklı çevrelerde oluşabilir ve en basit biyofilm tabakası bile karmaşık bir dinamiğe 

sahiptir.  Biyofilm gelişimi taze besiyeri sağlandıkça devam eder. Ancak ,ortamdaki besin maddeleri tükenince 
yüzey bağlantıları zayıflar ve hücreler planktonik modlarına geri dönerler (Gün ve Ekinci, 2009).

Biyofilm oluşumu beş basamakta incelenebilir. Öncelikle hücreler yüzeye yakın mesafede etkileşerek yüzeye 
dönüşümlü olarak tutunurlar. Yüzeye dönüşümlü olarak tutunurken o yüzeyde yaşamalarını sağlayacak besin 
maddelerinin var olup olmadığını araştırırlar. Daha sonra yüzeyle kısa mesafeli etkileşimler olan dipol-dipol 
etkileşimi, hidrofobik etkileşimler, iyon-dipol etkileşimi, iyonik ve kova¬lent bağlar ve hidrojen etkileşimleri 
sayesinde hücre organelleri ile yüzeye dönüşümsüz olarak tutunurlar. Yüzeye tutunan bakteri gelişir, 
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koloni oluşturur. Mikrokoloniler zamanla büyür ve yüksek yapılara dönüşürler. Bu aşamada olgun biyofilm 
oluşmuştur. Biyofilm gelişiminin kopma veya ayrılma evresinde tek bir bakteri veya bakteri kümeleri biyofilm 
tabakasından koparak ortama yayılır. Şekil 1’de biyofilm oluşum aşamaları gösterilmiştir.

 

              

        
                       Şekil 1: Biyofilm Oluşum Aşamaları (Srey ve ark., 2012)

1. Dönüşümlü tutunma 2. Geri dönüşümsüz tutunma 3.Koloni gelişimi
4. Biyofilm olgunlaşması 5. Biyofilm hücrelerinin koparak ayrılması

3.1.  Dönüşümlü Tutunma:
Bakteri hücresinin yüzeye ilk tutunmasında bakteri hücresi yüzey ile tam olarak temas etmemekte, ancak 

bakteri hücresi ile yüzey arasında uzun mesafeli etkileşimler meydana gelmektedir. Bu aşamada bakterinin 
yüzeye tutunması bakteriyel hücre yüzeyinin (Ferreira, Pereira, Melo, 2010),  tekstür (Donlan, 2002), yüzey 
yükü (Abdallah ve ark., 2009), hidrofobiklik (Donlan, 2002) pH, sıcaklık (Nilsson ve ark., 2011) ve besin 
maddelerinin varlığı (Donlan, 2002; Gerstel ve Römling, 2001) gibi fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır. 
Yüzeye tutunan hücreler çok az miktarda EPS’ye sahiptirler ve bağımsız hareket etme yeteneğindedirler 
(O’Toole ve Kolter, 1998). 

Yüzey özellikleri bakteriyel tutunmada önemli rol oynar. Bakteriler türüne göre farklı yüzeylere farklı 
miktarlarda bağlanabilirler. Örneğin Sinde ve Carballo (2000) Salmonella ve Listeria’nın hidrofobik yüzeylere 
hidrofilik yüzeylerden çok daha fazla miktarda tutunabildiklerini saptamışlardır. Hücreler bu aşamada, 
durulama gibi basit yıkama işlemleri ile kolayca yüzeyden uzaklaştırılabilirler. 

3.2. Dönüşümsüz Tutunma:
Dönüşümlü tutunmadan dönüşümsüz tutunmaya  geçiş EPS varlığında bakterinin yapmış olduğu  zayıf 

bağların kalıcıya dönüşmesidir (Stoodley ve ark., 2002). Dönüşümsüz tutunmayı yüzeyle kısa mesafeli 
etkileşimler sağlamaktadır. Bakteri hücreleri flagella(kamçı) ve pili(ince kıl) gibi organelleri ile ve EPS 
oluşturarak yüzeylere dönüşümsüz olarak bağlanırlar (Poulsen, 1999).

Dönüşümsüz tutunma aşamasından sonra biyofilm hücrelerini yüzeyden uzaklaştırabilmek için güçlü 
mekanik kuvvet, enzim, dezenfektan, deterjan, sanitizerler (Sinde ve Carballo, 2000)  ve/veya yüksek ısıl 
işleme ihtiyaç vardır (Augustin ve ark., 2004; Maukonen ve ark.,  2003; Sinde ve Carballo, 2000). 

Gerke ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada  (1998) Staphylocossus epidermis bakterisinin hücre 
içi polisakkarit ürettiğini bu şekilde yüzeye tutunup mikrokoloni geliştirip olgun biyofilm oluşturduğunu 
saptamışlardır.

3.3. Koloni Gelişimi:
Mikrokoloni gelişimi bakteri hücrelerinin yüzeyde birikmesi, mikroorganizmaların gelişmesi ve EPS 

(Chmielewski ve Frank., 2003) üretimi sonucunda gerçekleşir. EPS bakteri ve alt katmanı arasında bağ 
oluşumuna katkıda bulunur , koloniyi her türlü çevresel strese karşı stabil hale getirir (Donlan, 2002). Bu 
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sistemde bakterilerin yüzeyde toplanma işlemi planktonik hücrelerin sinyal molekülleriyle etkileşip bir araya 
gelmesiyle gerçekleşir. Bu aşamada bir bakteri hücresi yüzeyde koloni oluşturduktan sonra (ilk koloni), aynı 
yüzeyde diğer bakteriler de koloni oluşturur (ikincil koloni). Biyofilm büyüdükçe, polimer matriksinde kapsül 
oluşturmuş mikroorganizmalarda da artış görülür (Poulsen, 1999). 

O’Toole ve Kolter (1998) çalışmalarında Pseudomonas aeruginosa PA14’suşunun mikrokoloni oluşturabilmesi 
için pili 4 genine ihtiyacı olduğunu saptamışlardır. Yüzme hareketinin,  bakteriye yüzeydeki itici güçlerin 
üstesinden gelebilmesini ve alt katmana ulaşabilmesini sağladığı pili 4 yardımıyla uzama ve geri çekilme 
hareketleriyle mikrokolonileri oluşturduğu düşünülmektedir (Skerker ve Berg, 2001).

3.4. Olgun Biyofilm Oluşumu:
Bu aşamada biyofilm hücreleri besin maddelerinin etkisiyle apartman yada mantar şeklinde yapılara 

dönüşürler (Chmielewski ve Frank., 2003; Klausen ve ark, 2003 ). Çeşitli yüksekliklerde kuleler oluşturan 
mikrokolonilerin aralarında besinlerin ulaştırılması ve metabolik atık ürünlerin uzaklaştırılması için dolaşım 
sistemi olarak görev yapan su kanalları bulunmaktadır (Poulsen, 1999; Kumar ve ark., 1998). Hücrelerin bu 
yapıya ulaşılabilmesi için yaklaşık 10 gün yada daha uzun bir süre gerekmektedir (Stoodley ve ark., 2002).

3.5. Biyofilm Hücrelerinin Koparak Ayrılması:
Biyofilm oluşumunda son aşama biyofilm hücrelerinin koparak ayrılmasıdır. Hücreler bu aşamada planktonik 

fazlarına geri dönerler (Sauer ve ark., 2002) . Artan akış kuvveti (Stoodley ve ark., 2002), iç enzimatik bozulma, 
EPS yada yüzey bağlayan proteinlerin  açığa çıkması gibi hücre içinde görülen işlemler biyofilm hücrelerinin 
ayrılmasında önemli rol üstlenir (Kaplan ve ark., 2004). Ayrıca ortamda besin maddelerinin tükenmesi de 
hücresel ayrılmaların önemli bir nedeni olabilmektedir (O’Toole ve Kaplan, 2000). Bu ayrılma işlemi dış 
kuvvetlerin etkisiyle olabileceği gibi, biyofilm oluşum basamağının bir parçası olarak tek bir hücrenin veya 
çoklu hücrelerin kopmasının bir sonucu da olabilir (Poulsen, 1999).

4. BİYOFİLMLER VE SÜT ENDÜSTRİSİ
Süt çok hızlı bir şekilde bozulabilen bir üründür ve mikroorganizmaların gelişmesi için uygun bir ortama 

sahiptir. Kontamine olmuş süt ve ürünlerinin genellikle uygun bir şekilde temizlenmemiş ve dezenfekte 
edilmemiş ekipmanlardan kaynaklandığı düşünülmektedir (Jessen ve Lammert, 2003; Koutzayiotis, 1992). 
Süt ürünlerinde yaygın olarak  Enterobacter (Salo ve ark., 2006), Listeria (Waak ve ark., 2002), Lactobacillus, 
Micrococcus, Streptococcus, Bacillus (Sharma ve Anand, 2002) ve Pseudomonas türleri (Wiedmann ve ark., 
2000) tespit edilmektedir. Süt ürünlerinin bakteriyel kontaminasyonu ürünün özelliklerine, kalitesine ve 
güvenliğine etki eder. Boru hatlarında oluşan biyofilm, boru hattı boyunca akışın azalmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca biyofilm oluşan borularda ısı taşınımı azalabilmekte, biyofilm ürüne kontamine olabilmekte ve biyofilm 
içindeki asit oluşumu nedeniyle borular korozyona uğrayabilmektedir (Jayaraman ve ark., 1997; Poulsen, 
1999). 

Chechowski (1990) çalışmasında süt işletmelerinde sağım hattından soğutmaya gönderilen sütün geçtiği 
paslanmaz çelikten yapılmış borulardan akan  25 ° C’deki sütte Pseudomonas aeruginosa’nın 30 dakika 
içerisinde tutunabildiği, soğutmadan işletmeye gönderilen sütün geçtiği paslanma çelikten yapılmış borulardan 
geçen 4° C’deki sütte ise 2 saat içerisinde tutunduğunu bildirmiştir. Ayrıca Listeria spp.’nin bu sıcaklıkta 20 
dakikada yüzeye kolaylıkla tutunabildiği de ifade edilmiştir.

Süt işletmelerinde Listeria monocytogenes önemli bir tehlikedir. Sütün değerli bir besin kaynağı olması 
bu mikroorganizmanın gelişmesini önemli ölçüde sağlamaktadır. Araştırmalar Listeria monocytogenes 
bulaşmasında gıdalar arasında ilk sırada süt ve süt ürünleri gösterilmektedir (Helke ve Wong, 1992; Helke ve 
ark., 1992).

Yapılan bazı araştırmalarda ortamda süt kalıntısı azken bile 6 ° C ve %75,5 nisbi nem şartlarında, 10 gün 
sonra contalardan ve paslanmaz çelik borulardan L. monocytogenes izole edilebilmiştir. Daha fazla kalıntı 
varlığında ve en uygun olmayan sıcaklık ve nem koşullarında ise en az 3 gün en fazla 5 gün L. monocytogenes 
canlılığını sürdürmüştür.
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5. BİYOFİLM  KONTROL  YÖNTEMLERİ
Biyofilm hücreleri gıda endüstrisinde pek çok soruna neden olduğu için onların oluşumu ve gelişimini daha iyi 

anlayabilmek için pek çok çalışmaya yapılmaya devam edilmektedir. Biyofilmlerin tespiti için düzenli olarak 
gıda işleme yüzeylerinden, karkaslardan, boru sistemlerinden ve sıvı örneklerinden alınarak mikrobiyolojik 
analiz yapılması ürün güvenliği açısından gerekliliktir.

Biyofilm oluşumunun engellenmesinde birinci ve en önemli nokta hücrelerin yüzeye tutunmalarını engellemek 
için düzenli ve etkin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasıdır (Midelet ve Carpentier, 2004; Simoes 
ve ark., 2006). Temizlikte amaç EPS tabakasının parçalanmasıdır. Gıda işletmelerinin büyük bir kısmında, 
temizlik sırasında biyofilmin uzaklaştırılması için yüzeye mekanik kuvvet uygulanmaktadır. Mekanik işlemler 
arasında yer alan otomatik fırça ile veya yüksek basınçla temizlik yapılması, jel temizleyicilerin kullanımından 
veya düşük basınçla yapılan temizlikten daha etkilidir.

Pek çok araştırmacı yüzeydeki maddelerin antimikrobiyal ajanlar ( Knetsch ve Koole, 2011; Park ve ark., 
2004) ile ya yüzeyi kaplayarak (Knetsch ve Koole, 2011; Thouvenin ve ark., 2003) ya da yüzeyin fizikokimyasal 
özelliklerini değiştirerek (Chandra ve ark., 2005; Rosmaninho ve ark., 2007) uzaklaştırılacağını saptamışlardır. 
Biyofilm hücrelerinin antibakteriyel maddelere karşı dayanımının, planktonik hücrelerden en az 500 kat daha 
fazla olduğu ifade edilmektedir (Costerton ve ark., 1995.).

Zeraik ve Nitschhe (2010) sürfektanla muamele işleminden sonra yüzeyin daha fazla hidrofilik olduğunu 
saptamışlardır. Muamele edilmiş yüzeyde hidrofobiklik azalmıştır ve bakteriyel tutunmada önemli derede 
azalma saptanmıştır. 

Kimyasal maddeler, yüksek basınçlı temizleme sistemleri, enzimler, ultrason, elektrik alan gibi yeni 
yöntemler de biyofilm oluşumunu engellemede kullanılmaktadır. 

5.1. Kimyasal Madde Kullanımı:
Biyofilm organizmalarını yok etmek veya ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasal maddeler EPS’e 

nüfuz etmelidir ve mikrobiyel hücreye geçişi sağlanmalıdır (Meyer, 2003). Klor ile biyofilm organizmalarını 
uzaklaştırmak kullanılan en ucuz yöntemdir. Ancak biyofilm hücrelerinin oluşturduğu yapışkan polimer 
tabaka klorun mikroorganizmalara ulaşmasını engellediğinden yüksek konsantrasyonda kullanılmalıdır. 
Biyofilm bakterisi klora serbest halde suda yüzen bakteriye oranla 150-3000 kez daha dirençlidir. Ozon, 
aynı konsantrasyonlarda klora göre iki kat daha aktiftir ancak sistemin ozona dayanıklı maddeden yapılmış 
olması gerekmektedir. Dörtlü amonyumlar,  biyofilmin yüzeyden uzaklaştırılmasında etkilidirler ancak kopan 
parçacıkların sistemden uzaklaştırılması için sistemin basınçlı su geçirilerek durulanması gerekmektedir. 
Formaldehit etkili bir biyosittir, biyofilm hücrelerini öldürür ancak biyofilmin fiziksel varlığı üzerinde hiçbir 
etkisi olmadığından kullanımı uygun değildir (Anonim, 2013).

5.2. Biyofilm Kontrolünde Yeni Yaklaşımlar
5.2.1. Ultrason :
 Ultrason gıda endüstrisinde dondurma, kesme, tavlama, beyazlatma, sterilizasyon ve ekstraksiyon gibi çeşitli 

işlemlerde kullanılan bir tekniktir (Chemat ve ark., 2011). Oulahal- Lagsir ve ark. (2000a) ultrasonik aparatın 
paslanmaz çelik ve polipropilen yüzeyde biyofilm uzaklaştırılmasında etkisini araştırmışlardır. Polipropilen 
tabaka üzerinde swap yöntemiyle alınan süt örneklerinde bu aparatın 2 kat daha fazla etki ile biyofilmi 
uzaklaştırdığı saptanmıştır. Bununla birlikte düşük sıklıkta radyo ses dalgaları biyofilm hücrelerinin canlılığını 
azaltmada yüksek sıklıklı radyo ses dalgalarından daha etkilidir. Gıda endüstrisinde bu bakteriler sadece 
ultrasonik teknik kullanılarak yok edilemeyebilir. Diğer tekniklerle beraber uygulanması tavsiye edilmektedir 
(Piyasena ve ark., 2003; Qian ve ark., 1997). 

Ultrason ayrıca biyofilme karşı antibiyotiklerin etkisini arttırır (Peterson ve Pitt, 2000).  Ultrason biyofilm 
matriksine oksijen difüzyonunu sağlar böylelikle biyofilm hücreleri aktif olmaya başlar ve bu yüzden antibiyotik 
kullanılması gerekir.   

5.2.2. Enzimler: 
Enzimler spesifik kimyasal molekül üzerinde katalitik aktiviteye sahip proteinlerdir. Gıda endüstrisinde 
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biyofilm uzaklaştırılmasında önemli bir alternatiflerdir.
EPS, heterojenik kompleks yapıya sahip bir moleküldür ve bu kompleks yapıyı bozabilmek için enzimlerin 

yardımına ihtiyaç vardır (Simoes ve ark., 2010). Lequette (2010) biyofilm uzaklaştırılmasında enzimlerin 
etkisinin bakteri türüne göre değişebildiğini ve sürfektanlarla kombinasyon sağlandığında biyofilmlerin daha 
kolay uzaklaştırılabildiğini göstermiştir.

Molobela ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında ise P. fluorescens biyofilm EPS’sinin proteaz enzimiyle 
kolaylıkla parçalanabildiği ancak amilaz enziminin EPS üzerinde daha az etkili olduğu tespit edilmiştir.

Polisakkarit hidrolize eden enzimler ile oksidoredüktazların kombinasyonu biyofilm uzaklaştırılmasında 
önerilmektedir. Bu amaçla kullanılan polisakkarit hidrolize eden enzimler biyofilm matriksini parçalamakta 
(Johansen ve ark., 1997), oksidoredüktazlar ise bakterisidal etkiye sahip olduğu için gelişimi engellemektedir.

Bir başka çalışmada biyofilmlerin uzaklaştırılmasında pektin esteraz, pektin liyaz ve selüloz ayrı ayrı 
kullanılmış ve etki dereceleri gözlemlenmiştir. Bu enzimlerin P. fluorescens olgun biyofilmine karşı fazla etki 
göstermediği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte pronaz bu enzimlerle birlikte kullanıldığında biyofilm gelişimi 
önemli derecede azalmıştır (Orgaz ve ark., 2007).

Görülebileceği gibi enzimler biyofilm kontrolünde yeni ve gelişen alternatif yaklaşımlar olarak 
kullanılmaktadırlar.

5.2.3. Elektrik Alan:
 Son yıllarda yapılan çalışmalardan bir diğeri de, bi¬yofilm oluşumunu engellemede biyoelektrik alan-ların 

kullanımıdır. Bu konuda yapılan araştırmanın birinde 200-400 μA gibi çok düşük akımda, gümüş, karbon 
ve platin elektrotların kullanıldığı elektrik¬sel alanda, gram negatif ve gram pozitif bakterile¬rin planktonik 
hücreleri yanında Candida albicans gibi biyofilm oluşturan mikroorganizmaların hücrelerinin de imha edildiği 
belirtilmektedir (Davis ve ark., 1991). 

Bir başka çalışmada biyofilm oluşturan P. aerugi¬nosa ve Klebsiella pneumoniae’nın tobramisin an-
tibiyotiği ile birlikte 1 mA elektrik uygulamasıyla bakteri düzeyinde 8 log’luk bir azalma meydana geldiğini 
belirlenmiştir (Wellman ve ark., 1996). 

Paslanmaz çelik yü¬zeyde Pseudomonas aeruginosa biyofilmi üzerine gerçekleştirilen bir çalışmada, 
biyositlerle birlikte 5 V/cm – 1.15 mA/cm2 gibi düşük kuvvette elekt¬rik alanı (±12 V/cm) ve düşük akım 
yoğunluğunda (±2.1 mA/cm2) elektriksel alan uygulamasının bak¬teri inhibisyonu üzerine etkisinin olduğu 
belirlen¬miştir (Blenkinsopp ve ark., 1992). 

5.2.4. Engeller Teknolojisi: 
Engeller teknolojisi 2 ya da daha fazla yöntemin kombinasyonundan oluşur. En etkili uygulamayı başarabilmek 

için en doğru kombinasyona ihtiyaç duyulur. Sodyum hipoklorit (NaCLO) ile UV ışın kombinasyonu gıda 
kaynaklı patojenlerin azaltılmasında tek başına uygulamalardan daha fazla azalmaya neden olmuştur (Ha, 
2011).

DeQueiroz ve Day (2007) çalışmalarında sodyum hipoklorit (NaClO) ve hidrojen peroksit kombinasyonunun P. 
aeruginosa biyofilminin yüzeyden uzaklaştırılmasında antimikrobiyal aktivite ve etkililiğini gözlememişlerdir. 
Çok kısa zamanda hücre sayısında önemli düşüşler gözlemişlerdir. Hidrojen peroksit ve UV kombinasyonu 
ile sinerjist etkiyle çok daha olumlu sonuçlar alınmıştır. Ayrıca ozon ve ultrasonun sinerjisit etkisiyle beraber 
biyofilm hücrelerinde önemli düşüşlere rastlanmıştır. 

6. SONUÇ
Gıda işletmelerinde sanitasyon aşamalarında meydana gelen eksiklikler herhangi bir yüzeyde kolaylıkla 

biyofilm oluşmasına sebep olmaktadır.  Biyofilmler de gıda güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, 
biyofilm oluşumunu engellemenin mümkün olmadığı, bakterilerin biyofilm yapısı içinde genetik değişimlere 
uğrayabileceği düşünüldüğünde gıda işletmelerinde HACCP kriterlerinin çok iyi belirlenmesi ve uygulanması 
gerekmektedir. 

Konu ile ilgili günümüze kadar birçok araştırma yapılmakla birlikte, özellikle biyofilm oluşumunun 
engellenmesiyle ilgili yeni teknolojik gelişmeler konunun önemini ve güncelliğini korumaktadır. 
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ÖZET
Organik klorlu (OK) pestisitler, haşarat kontrolü amaçlı kullanımları sonucu çevrede uzun süre kalmaları 

ve potansiyel toksisitelerinden dolayı ciddi problemlere yol açan bileşiklerdir. Yağlı dokularda biriken bu 
bileşiklerin hayvanlarda yüksek seviyeye ulaşması, gıda zincirinde de yüksek seviyede bulunacağını 
göstermektedir. Oldukça stabil ve lipofilik özellik gösteren bu bileşikler beslenmede önemli yer tutan süt ve 
süt ürünlerine, özellikle de anne sütlerine geçmektedir. 

Süt ve süt ürünlerinde bu maddelerin bulunması, bu ürünleri tüketen bebekler ve çocuklar açısından oldukça 
riskli bir durumdur. Bundan dolayı Türkiye dahil çoğu ülkeler bu bileşiklerin kullanımını sınırlandırmış 
veya yasaklamışlardır. Ancak ülkemizin çeşitli bölgelerinde yasal olmayan şekilde bu bileşikler hâlâ 
kullanılmaktadır. Bunu önlemek amacıyla çeşitli gıdalarla birlikte sütlerde pestisit kalıntılarının takibi için 
“Ulusal Kalıntı Kontrol Planı” yürürlüğe konmuştur. Bu plan çerçevesinde anne sütü de dahil olmak üzere süt 
ve süt ürünlerinde kalıntı izleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Organik Klorlu Pestisit, Kalıntı, Süt ve Süt Ürünleri, Toksisite, Sağlık

ORGANOCHLORINE PESTICIDE RESIDUES IN MILK AND MILK PRODUCTS 

ABSTRACT
Organochlorine pesticides are compounds that they are being extensively used against livestock ectoparasites 

and agricultural pests, hence they have caused series problem on human health because of their resistance to 
biochemical degradation and their toxicity.  These compounds tend to accumulate in fatty tissues and reaching 
harmful concentrations in organisms situated at the high-end of the food chain. These compounds are highly 
stable and lipophilic that subsequently are translocated and excreted through milk. Their occurrence in milk 
and milk products are important, since milk and milk products are widely consumed by infants and children. 
Therefore, many countries including Turkey have restricted or banned use of these compounds. However, they 
are still being used illegally in some part of Turkey. For prevent of their use, “National Residue Control Plan” 
have put into action to monitoring of pesticide residue in Turkey. Therefore, there are necessary monitoring 
study of residue in milk and milk products including human milk within this control plan. 

Key Words: Organochlorine Pesticide, Residues, Milk and Milk Products, Toxicity, Health
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GIDA VE YEM BİLİMİ - TEKNOLOJİSİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

1.   Bursa Gıda ve Yem  Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi 
hakemli bir dergidir. 

2.  Dergide, özgün araştırma ürünü makaleler ile belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak 
hazırlanmış derleme makaleleri yayımlanır. Son gelişmeleri ve araştırmaları kapsayan ve orijinal metne 
sadık kalınarak yapılan çeviri yazılar da yayım için değerlendirilir. Çeviri yazılarda orijinal eserin yabancı 
dildeki adı, yazarı, yayınlandığı yer ve yılı belirtilmelidir.

3.   Dergide yayımlanacak makaleler aşağıda belirtilen konularda olmalıdır:
• Gıda ve Yem Güvenirliği ve Kalitesi
• Gıda ve Yem İşleme Teknolojileri
• Gıda Katkı Maddeleri ve Yem Ham Maddelerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
• Gıda, Su ve Yem Analiz Yöntemleri
• Geleneksel Gıdalar
• Gıda ve Yem Ambalajları
• Gıda Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi
• Organik Gıda ve Yem
• Beslenme
• Gıda ve Yem Biyoteknolojisi
• Gıda ve Yem Ekonomisi ve Politikası (Gıda ve Yemlerde Sosyo-Ekonomik Araştırmalar)  
• Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi ile ilgili diğer konular
4.   Yazılar, 2 yazılı kopya ve CD ile birlikte posta ile; bursagida@bursagida.gov.tr adresine elektronik 

ortamda gönderilmelidir. 
5.  Yazıyla birlikte “bu çalışma hiçbir yerde yayımlanmamıştır ve yayımlanmak üzere gönderilmemiştir” 

beyanının bulunduğu ve tüm yazarların imzası olan dilekçe gönderilmelidir.
6.  Gönderilen yazıların Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisinde yayımlanması ve yayımlanma sırası 

kararı, Yayın Kuruluna aittir. Yayımlanmaması kararı alınan yazılar ise yazarlarına iade edilir. Yayın Kurulu 
belirlenen yazım kuralları çerçevesinde gerekli düzeltmeleri yapmaya yetkilidir.

7.   Dergiye gönderilen tüm yazıların sorumluluğu yazı sahiplerine aittir.

8.   Çalışmanın Hazırlanması:
Yazılar Microsoft Word yazılımıyla, A4 boyutundaki kağıdın tek yüzüne Times New Roman yazı tipi, 11 

punto ve 1,5 satır aralıkla yazılmalı; sayfanın üst, alt ve sağ kenar boşlukları 2 cm,  sol kenar boşluğu 2,5 cm 
olarak düzenlenmelidir. Metnin hiçbir yerinde paragraf girintisi kullanılmamalı, paragraflar öncesi ve sonrası 
6 nk aralık bırakılmalıdır.

Makale; Başlık, Yazar isimleri ve Adresleri,  Özet, Türkçe Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, 
Keywords, Ana Metin (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç), Teşekkür (gerekiyorsa), 
Kısaltmalar (gerekiyorsa) ve Kaynaklar ana başlıkları altında hazırlanmalıdır.

Başlık:  Başlıklar metne uygun kısa ve açık, ana başlık büyük harfle, sayfaya ortalanmış, 12 punto; ara 
başlıklar yalnız ilk harfleri büyük; alt başlık yalnızca ilk harfleri büyük, sonuna iki nokta üst üste konulup, 
aynı satırdan devam etmelidir. Tüm başlıklar koyu olmalıdır. 

Yazar İsimleri: Eserin yazar ya da yazarlarının adı ve soyadı başlığın hemen altında bir satır boşluktan 
sonra, unvan belirtilmeden, 10 punto, yazarın ön ismi açık ve küçük harflerle, soyadı büyük harfle 
yazılmalıdır.  Ünvan ve bağlı oldukları kurumlar ile sorumlu yazarın e-posta adresi ilk sayfanın altında ana 
metinden çizgi ile ayrılmış dipnot olarak yazılmalıdır. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş 
ise kurumun adı da ilk sayfa altına dipnot olarak yazılmalıdır.

Özet ve Abstract: 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin 
başına eserin başlığı ingilizce olarak yazılmalıdır.
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Anahtar Kelimeler / Keywords: Özetlerin altına eser metnini ifade edebilecek en az 5 adet anahtar 
kelime belirtilmelidir

Metin: Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç kısımlarından oluşur. 
Çalışma içerisinde geçen mikroorganizma isimleri ile latince ifade ve isimler italik olarak yazılmalı ve 

kısaltmalarda uluslararası yazım kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 
Yazı içinde geçen tablolar,  “çizelge”; grafik, resim, fotoğraf, harita ve akım şemaları ise “şekil”  olarak 

isimlendirilmeli, şekiller 14x20 cm boyutlarını geçmemelidir. 
Çizelge başlıkları çizelgenin üstüne, şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalı ve sırayla 

numaralandırılmalıdır,  kullanılan çizelge ve şekillere metin içinde atıf mutlaka yapılmalıdır. Metin içinde 
geçen veriler çizelge ve şekillerin tekrarı olmamalıdır.

Çizelge ve şekillerin başlıkları içerikleriyle uyumlu ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller ve resimler yüksek 
çözünürlükte (en az 300 ppi çözünürlükte) olmasına dikkat edilmelidir.  Resimler (ve gerekiyorsa şekiller)  
*.jpg formatında metin içerisinde yer almalıdır. 

Verilen tüm çizelge ve resimlere metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Atıflar, parantez içinde (yazar, tarih) 
şeklinde yapılmalı ve kaynaklar bölümünde detayları yazılmalıdır.

Kaynaklar: Yararlanılan kaynaklar sıra numarası verilmeksizin yazarın soyadı dikkate alınarak alfabetik 
sıraya göre 10 punto ve tek satır aralığı yazılmalıdır. Aynı yazara ait fazla sayıdaki eserler kronolojik olarak 
sıralanmalıdır. Kaynaklar, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, metin içerisinde yazarın soyadı ve eserin yayın 
yılı esas alınarak, yazarı belli olmayan kaynaklar metin içinde (Anon., yıl) şeklinde, kaynaklar bölümünde 
ise Anonymous, yıl.,… verilmelidir. 

Örnekler; Metin içindeki kaynaklara yapılan atıflarda, (Kantar, 1998), (Anon., 1988), (Ekşi ve Karadeniz, 
1993), (Altan ve ark., 1984); yazarlara yapılan atıflarda, “Kantar (1998)'e göre.., Ekşi ve Karadeniz (1993), 
Altan ve ark. (1998); aynı yazarın birden fazla yayınına atıfta bulunuluyorsa, (Kantar 1998a, 1998b) 
örneklerinde olduğu gibi yazılmalıdır. 

Kitap: Anonymous, 1983. Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri. TOKB Köy Hiz. Gen. Müd. 
Yayınları, Genel Yayın No: 65, 796 s, Ankara.

Kitap bölümü: Öztan, A., 2003. Et Bilimi ve Teknolojisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yayınları, 
Yayın No: 1 Genişletilmiş Baskı, s. 200-400, Ankara.

Rhoades, J. D., 1982. Cation Exchange Capacity. Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and 
Microbiological Properties, 2nd ed., Ed: A.L. Page. Soil Sci. Soc. of Amer. Inc., Madison, Wisconsin, pp. 
149-157. 

Kongre bildiri veya poster: Parsons, C.M. 1994. Amino acid availability for poultry. 9th European 
Poultry Conference, World's Poultry Science Association, Book of proceedings, Glasgow, UK, Vol: 2,  356-
359.

Makale: Karakaya, M., Sarıçoban, C. ve Aksoğan, M., 2003. Tavşan etinin prerigor ve postrigor 
aşamalarında bazı teknolojik özelliklerinin tespiti. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 3: 15-19. 

İnternet Kaynağı: Warrence, N.J., Bauder J.W. and Pearson K.E., 2004. Basics of salinity and sodicity 
effects on soil physical properties. Land Resources and Environmental Sciences Department, Montana State 
University, http://waterquality.montana.edu/docs/methane/basics.pdf (Accessed 15.12.2004).
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