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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Gıda Teknolojisi

DAL/MESLEK

Ortak

MODÜLÜN ADI

Gıda-Mikroorganizma ĠliĢkisi

MODÜLÜN SÜRESĠ

80/70

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Mikrobiyolojik yöntemlere uygun olarak gıdalarda
mikrobiyal geliĢmeyi etkileyen faktörler ve bu faktörlerin
kontrol edilmesi, mikroorganizmaların gıdalara bulaĢma
Ģekilleri ve engellenmesi, gıda zehirlenmeleri ve
engellenmesi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal
geliĢmeyi etkileyen iç ve dıĢ faktörleri gözlemleyerek,
bu faktörlerin kontrol edilme yöntemlerini
açıklayabileceksiniz.
2. Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal
bulaĢma kaynaklarını gözlemleyerek, bulaĢma
kaynaklarını engelleme yollarını açıklayabileceksiniz.
3. Mikrobiyolojik tekniklere uygun olarak gıda
zehirlenmelerini tanımlayarak engellemesi için
yapılması gerekenleri açıklayabileceksiniz.
Ortam: Laboratuvar, sınıf ve kütüphane ortamı,
Donanım: Bilgisayar, tepegöz. DVD, laboratuvar araç
gereçleri
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonraverilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Gıda: canlıların yaĢamlarını sürdürmeleri, sağlıklarını korumaları ve büyümelerini
sağlayan, enerji eldesi, dokuların yapım ve onarımında kullandıkları, hayvansal veya bitkisel
kaynaklı biyolojik sistemlerdir.
Sağlıklı gıda “besin öğelerini yeterli ve dengeli miktarda içeren fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik açıdan temiz gıda” olarak tanımlanabilir.
Gıda teknolojisinde mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri kullanılır. Yararlı
etkileri kullanılarak çeĢitli gıdalar üretilir. Gıdalardaki zararlı mikroorganizmalar insan
sağlığının bozulmasına, zehirlenmelere, hatta bazı durumlarda ölümlere yol açabilir, bunun
yanında ülke ekonomisi açısından ciddi anlamda kayıplara neden olur.
Mikroorganizmaların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirme çabaları
gıda teknolojisinde çalıĢan her insanın bilmesi ve uygulaması gereken önemli bir konudur.
Bu modülde; Gıda maddelerine bulaĢan baĢlıca mikroorganima kaynakları, çeĢitli
gıda maddelerinde oluĢan mikrobiyolojik bozulmalar, mikroorganizmaların neden olduğu
hastalıklar ve zehirlenmeler ile mikrobiyal toksinler ve gıdalarda mikroorganizma geliĢimini
hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal geliĢmeyi etkileyen iç ve dıĢ
faktörleri gözlemleyerek, bu faktörlerin kontrol edilme yöntemlerini açıklayabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevrenizdeki gıda fabrikalarına giderek iĢletmelerinde hava, su ve personel
hijyenini nasıl sağladıklarını araĢtırınız.
Gıdaların bozulma nedenlerini farklı kaynaklardan araĢtırınız.
AraĢtırma ve incelemelerinizi rapor ve sunu hâline getirip, sınıfta
arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. GIDALARDA MĠKROBĠYAL GELĠġME
Dünyada bütün canlılar “biyosfer” denilen ince bir tabakada yaĢarlar. Biyosferin
kalınlığı yaklaĢık 16-20 km dir. Bunun deniz seviyesinden 8-10 km si atmosfere doğru, 8-10
km si ise deniz ve okyanusların dibine doğrudur.
Canlılar biyosferin her tarafına eĢit olarak dağılmamıĢlardır. Çok az bir
mikroorganizma gurubu kutup ve deniz diplerindedir. Diğer mikroorganizmalar ise daha
ılıman ve yağıĢlı bölgelerde yerleĢmiĢlerdir.
Bir organizmanın tabii olarak yaĢadığı ve üreyebildiği yere “habitat” denir. Biyosferde
habitat bir okyanus kadar büyük olabileceği gibi bir karıncanın bağırsağı kadar küçük
olabilir. Örneğin balinanın habitatı okyanuslar, Myxotricha paradoxa denen kamçılı parazit
protistin habitatı karınca bağırsağıdır. Kısaca habitat bir organizmanın adresidir. Her
organizma içinde yaĢadığı ortama mükemmel bir uyum gösterirken çevresindeki diğer canlı
ve cansız varlıklarla etkileĢim içindedir.
Bitki, hayvan ve insanlarda normal olarak bulunan ve yaĢamlarının bir parçası olan
mikroorganizmalara “normal mikro flora”, çevrede bulunan mikroorganizma ise “çevre
mikro florası” denir. Normal mikro flora ve çevre mikro florası birbiri ile sürekli etkileĢim
içindedir. Bu etkileĢim bazen yararlı, çoğunlukla zararlıdır.
Genel olarak doğada bulunan gıda maddelerinin iç kısımları büyük bir çoğunlukla
sterildir. Gıdaların yüzeylerinde değiĢen bir flora vardır. Yüzey florası yüzeyin büyüklüğüne,
yüzey/hacim iliĢkisine bağlıdır. Elma, domates gibi meyve ve sebzelerin hacimlerine göre
yüzeyleri küçüktür. Fakat marulun hacmine göre mikroorganizmaların kolaylıkla
barınabileceği, üreyebileceği geniĢ bir yüzeyi vardır.
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Gıda maddelerinin etkileyen baĢlıca dört flora vardır.





Hava florası
Su florası
Toprak florası
Ġnsan florası

Bu kaynaklar yalnızca saprofit mikroorganizmaları değil, patojen mikroorganizmalar,
virüs, maya ve küfleri kapsar.

1.1. Hava Mikroflorası
Havanın kendine özgü bir florası yoktur. Alt kısımlardaki hava tabakaları topraktan
kaynaklanan üzerindeki tozlardan mikroorganizmaları alabilmesine rağmen üst kısımlardaki
hava sterildir.
Özellikle büyük Ģehirler üzerindeki hava küçük Ģehirlerin üzerindeki havadan daha
çok mikroorganizma içerir, açık denizler üzerindeki havada ise çok daha az mikroorganizma
bulunur.
Ġnsan topluluklarından ve endüstri tesislerinden uzak yerlerde havanın
mikroorganizma yükü az ve kimyasal bileĢimi oldukça sabittir. Hava % 78 azot, % 21
oksijen ve % 0,03 karbondioksit (CO2), eser oranda argon, hidrojen, neon, helyum, ksenon
ve kr içerir.
Havada bulunan kokuĢma ürünü gazlar (= putrit gaz) [hidrojen sülfür (H2S) , amonyak
[(NH3) vb] ve diğer gazların içerdikleri azot (N), fosfor (P), kükürt (S)gibi elementler su ile
birlikte mikroorganizmalar için elveriĢli bir ortam oluĢturur. Ġnsanların ısıttığı hava da bu
koĢulları daha uygun hâle getirir.
Havada bulunan mikroorganizmalar genellikle toz, toprak ve bitki orijinlidir. Toprak
ve bitkilerde bulunan mikroorganizmalar rüzgârlarla havaya karıĢır. Ġnsanlardan konuĢma,
öksürme vb kanallarla, tükürük partikülleri yoluyla da havaya mikroorganizma
karıĢmaktadır.


Havadaki mikroorganizma sayısı:

Hava florası

Su florası

Toprak florası

Ġnsan florası



GüneĢ ıĢınları; UV ıĢınları ve mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etki
yaparak havadaki mikroorganizma sayısını azaltır.
Havadaki tozlar; mikroorganizmalara tutunma yüzeyi oluĢturup su
aktivitesini ve havadaki mikroorganizma sayısını arttırır.
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Hava akımı; mikroorganizma sayısını ve kontaminasyonu azaltır.
Havadaki nem; hava kaynaklı mikroorganizma sayısını azaltır. Çünkü
mikroorganizmaların tutunduğu toz partikülleri higroskopik (nem çekici)
özellikleri nedeniyle nemi absorbe ederek yüzeylere yapıĢırlar.
YerleĢim tarzı; endüstriyel bölgelerde havadaki mikroorganizma sayısı
ve hava kirliliği kırsal bölgelere göre daha fazladır.

Serbest havaya karıĢan patojen mikroorganizmalar dağılarak seyrelirler (dilüe olurlar)
ve UV ıĢınları, oksidasyon, kuruma ile etkisiz hâle gelirler. Bu nedenle açık hava
mikroorganizmalar açısından tehlikesizdir.


Hava ile temas eden gıdadaki mikroorganizma sayısı:





Gıdanın cinsine ve yüzey geniĢliğine,
Gıda yüzeyinin su aktivitesine,
Havadaki mikroorganizma sayısına,
Gıdanın hava ile temas süresine bağlıdır.

Havada fazla bulunan mikroorganizmalar; Bacillus‟lar, Sarcinia‟lar, Staphylococ‟lar,
Salmonellalar ve küf sporlarıdır.

Resim 1. 1:Bacillus
Resim 1. 2:Sarcinia

Resim 1. 3:Salmonella

Resim 1. 4:Stafilokok
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Resim 1. 5: Küf sporları

Gıda fabrikalarındaki havanın mikroflorası, hava özel bir iĢlem görmediği sürece
fabrikaların sanitasyon koĢullarını yansıtır.

1.2. Su Mikroflorası
Bütün canlıların yaĢaması için gerekli unsurların baĢında oksijen ve su gelir. Hücrenin
yaĢam aktivitelerini davam ettirebilmesi için suya gereksinimi vardır.
Ġçilecek ve kullanılacak suların kendine özgü tadı, kokusu, berraklığı, pH sınırı olmalı,
sert olmamalı, mikroorganizma içermemelidir.
Su havada buhar hâlinde iken doğal olarak temizdir. Yeryüzüne yağmur hâlinde inen
su geçtiği hava tabakalarında bulunan gazları, tozları, mikroorganizmaları ve mantar
sporlarını, radyoaktif serpinti ve endüstri dumanlarını da alarak kirlenir. Fakat suyun asıl
kirlenmesi toprakla temas ettiğinde olur. Toprağın yüzeyindeki humus tabakası, insan, bitki
ve hayvanların cesetleri, pislikleri, artıkları ve mikroorganizmalarca zengindir. Salgın
hastalık yapan, su kaynaklı birçok mikroorganizma suya bu tabakadan bulaĢır. Ġnsan ve
hayvanların bulunmadığı yerlerde sular temizdir.
Ġnsan ve hayvanlar tarafından suya bulaĢtırılan organik maddeler tehlikelidir.
Özellikle, kanalizasyon, foseptik, mezarlık, gübrelik, ağıl, ahır gibi yerlerden organik
maddelerin suya karıĢması önemlidir. Kısaca suda insan ve hayvan kaynaklı organik
maddelerin fazlalığı patojen mikroorganizmaların geliĢmesi ve çoğalması arttırır.
Doğada tamamen temiz su bulmak imkânsızdır. Çünkü su gaz, sıvı ve katı birçok
maddeyi çözebildiği gibi birçok maddeyi de süspansiyon hâlinde taĢıyabilir.
Bu nedenle suyun mikroflorası;
*içerdiği maddelere
*ısısına
*temas ettiği yüzey ve cisimlere

*pHına
*geçtiği yollara
*bulunduğu bölge ve kaba göre değiĢir.
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Suda bulunan mikroorganizma tehlikesi bu mikroorganizmaların;

Cinsine

Miktarına

Virülansına (hastalık yapma gücü) bağlıdır.

Su patojen mikroorganizmaların uzun süre üreyip çoğalmalarına pek elveriĢli değildir.
Bu nedenle suya bulaĢan mikroorganizmalar zamanla virülanslarını kaybederler. Bu nedenle
suya yeni karıĢmıĢ mikroorganizmaların virülansları fazladır.
Suda bulunan mikroorganizmalar, üç grupta toplanabilir.




Suda
doğal
olarak
yaĢayan
canlılarda
bulunan
mikroorganizmalar:Spirillum,Vibrio,Pseudomanas,Achromobacter,Chromoba
cter, Micrococcusve Sarcina'nın bazı türleri,
Toprakta yaĢayan mikroorganizmalar; toprağın yıkanması sonucu suya
karıĢan mikroorganizmalar. Bacillus,StreptomycesveEnterobacteriaceanın
saprofit türleri,
Normal olarak insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan ve suya
bulaĢan
mikroorganizmalar;Streptococcus
faecalis,Clostridium
perfiringensve SalmonellaveVibrio commagibi bağırsak patojenleridir.

Sularda bulunan patojen mikroorganizmalar suyun tüketilmesi ile doğrudan veya kirli
suların gıdalara bulaĢması ve gıdanın tüketilmesi ile indirek olarak insana geçebilir.
Enfeksiyonların bulaĢmasında birçok etken rol oynamasına rağmen, büyük salgınların
çıkmasında ve yayılmasında doğal çevre ve özellikle su çok etkindir. Alt yapı yokluğu ya da
yetersizliği sonucunda patojen mikroorganizmaların sulara karıĢması ve bu suların içme ve
kullanma suyu olarak tüketilmesi sonucunda da zehirlenme, enfeksiyon ve hastalıklar ortaya
çıkmaktadır.
OluĢturduğu Hastalık

Patojen
Bakteriyel Patojenler
Shigellaspp.

Basilli dizanteri

Vibrio chlorea

Kolera

Salmonella typhi, Salmonellaspp.

Tifo, Salmonellosis

Yersinia enterocolitica

Yersiniosis

Campylobacter jejuni

Campylobacter gastroenteriti

Legionella pneumophila

Legionellozis

Escherichia coli (enteropatojenik)

Enteropatojenik E. Coligastroenteriti
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Viral patojenler
Enterovirüsler (Polio, Eco ve Coxackie virüsü)

Poliomiyelit (Çocuk felci)

Hepatit A

Enfeksiyöz Hepatit

Norwalk ajanı

Gastroenterit

Reovirus

Gastroenterit

Rotavirus

Gastroenterit
Protozoalar

Balantidium coli

Balantidial Dizanteri

Entamoeba histolitica

Amipli Dizanteri

Giardia lamblia

Giardiasis

Acanthomoeba castellani

Amöbik meningoensefalit

Cryptasporidium

Cryptosporidiosis

Naegleriaspp

Meningoensefalit

Tablo 1. 1:Su yoluyla bulaĢan bazı patojenler ve oluĢturduğu hastalıklar

1.3. Toprak Mikroflorası
Toprak birçok mikroorganizmanın doğal ortamıdır, nem oranına bağlı olarak
mikrobiyal aktiviteye sahiptir. Plaj kumu genellikle steril kabul edilmekle birlikte çamur her
gramında milyonlarca mikroorganizma özellikle de sporlu ve dehidrasyona dayanıklı
mikroorganizma türleri içerir.
Bu mikroorganizmaların cins ve sayıları; Toprağın tipi ve koĢulları, nem, sıcaklık gibi
çevre Ģartlarına göre değiĢir. Gübreli bir toprakta mikroorganizma sayısı, 10 7 ile 1010 kob/
gram kuru toprak arasındadır.
Toprak sporlu bakterilerin en önemli kaynağıdır, maya ve küf sporları yüksek sayıda
bulunabilir. Ayrıca konserve gıdalarda bozulmaya neden olan termofilik sporlu bakterilerin
de kaynağıdır. (Tablo 1. 2.)
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Mikroorganizma
Cinsi

1 Gram Topraktaki
Ortalama Sayısı

Bakteriler

1 000 000 000

Aktinomisetler

10 000 000

Protozoalar

1 000 000

Algler

10 000 000

Küfler

1 000 000

Mayalar

1 000

Tablo 1. 2:Verimli bir toprakta mikroorganizma miktarı

Ġnsan ve hayvanlarda “botulizm”e neden olan sporlu ve psikrofil “Clostridium
botulinum” bakterisi yağmur ve nehir sularının taĢıdığı topraklardan kaynaklanır.
“Clostridium tetani” ise gıda zincirinden yayılmaz fakat topraktan yaralara direkt olarak
geçebilir. “Bacillus cereus” da toprak bakterisidir. Unlar ve sebzeler genellikle B. cereus ile
bulaĢıktır. Lesitin içeren gıda maddeleri B. cereus ürediğinde gıda zehirlenmeleri riski
vardır.

Clostridium tetani

Clostridium botulinum
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Acinetobacter baumannii
Pseudomanas auriogosa
Resim 1. 6:Toprak florasında bulunan bazı mikroorganizmalar

Toprak florasında doğada madde çevriminde ve tarım mikrobiyolojisinde çok önemli
fakat gıda teknolojisinde çok az önemi olan Azobacter, Nitrosomanas, Rhizobiumgibiazot
tutucu kükürtlü bileĢikleri sülfatlara ve ferro demiri (Fe+3), feri demire(Fe+2) indirgeyen
Thiobacillus türleri ve Cellulomonas, Methanococcus gibi saprofitbakteriler de bulunur.

ġekil 1. 1:Toprakta madde çevrimini sağlayan mikroorganizmalar
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Resim 1. 7:Rhizobium leguminosarium

Gram (-)mikroorganizmalar
DıĢkı orijinli Gram (+)
mikroorganizmalar
Gram (+) sporlu mikroorganizmalar
Doğada madde çevriminde rol alan
mikroorganizmalar
Mayalar ve Küfler

Resim 1. 8:Rhizobium
leguminosarium ve oluĢturduğu azot
nodülleri

Achromobacter, Pseudomanas, Flavobacterium
Micrococcus, Streptococcus, Lactobacillus,
Clostridium, Bacillus
Nitrobacter, Nitrosomanas, Rhizobium,
Azotobacter, Cellulomonas, Methanococcus
Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Mucar,
Botrytis,Saccaromyces Türleri

Tablo 1. 3:Toprakta bulunan mikroorganizma türleri

1.4. Ġnsan Mikroflorası
Sağlıklı bir insanda kan, beyin-omurilik sıvısı, mide özsuyu, göğüs ve karın boĢluğu
sterildir. Boğazsteril kabul edilmez. Ġnsanda kalıcı ve geçici olmak üzere iki flora vardır.
Kalıcı flora; vücutta devamlı bulunan ve insana zarar vermeden yaĢayan floradır.
ÇeĢitli nedenlerle ortadan kaldırılsa bile bir süre sonra yeniden oluĢur. Kalıcı flora
mikroorganizmaları aralarındaki denge bozulmadıkça hastalık etkeni olmazlar. Ġnsanda kalıcı
mikro flora;
*yerleri değiĢtiği,
*aralarındaki denge bozulduğu,
*vücudun direnci zayıfladığı zaman hastalık oluĢturur.
Geçici flora; vücudun belirli bölgelerinde birkaç saatten haftalara kadar değiĢen
sürede bulunan floradır. Çoğunlukla saprofit bazen de patojen mikroorganizmalardan oluĢur.
Geçici flora mikroorganizmaları, kalıcı flora ortadan kalktığında hastalık nedeni olabilir.
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Antibiyotik kullanımı insanda normal florayı azaltır, normal floranın dağılım ve
dengesini bozar, antibiyotiklere dayanıklı mikroorganizma sayısını arttırır. Bu durumda
geçici flora mikroorganizmaları hastalık oluĢturabilirler. Antibiyotik kesildikten sonra kalıcı
flora tekrar oluĢur.
Vücut bölgesi

Mikroorganizma sayısı
(adet/cm2)

Ellerde

100 – 1 000

Alında

10 000-100 000

Kafa derisinde

1 000 000

Koltuk altlarında

10 000 000

Burun salgısında

10 000 000

Tükürükte

100 000 000

DıĢkıda

1 000 000 000

Tablo 1. 4: Ġnsan vücudunun farklı bölgelerinde bulunan mikroorganizma sayısı

Bağırsak florası; Bağırsaklarda sindirim sisteminde yaĢayan ve insanın sindirimiyle
ilgili yararlı veya zararlı çeĢitli iĢlevleri olan mikroorganizmalar bağırsak florasını oluĢturur.
Bağırsaklar 400-500 m² (bir futbol sahasının yarısından biraz daha büyük) alan kapsar.
Bağırsak florasında 1–10 katrilyon (1014) sayıda, 500 den fazla tür bakteri bulunur midede
genellikle mikroorganizma yoktur, bakteriler en çok kalın bağırsakta bulunurlar.
Bağırsak bakterilerinin % 96-99 u anaerob, diğerleri ise fakültatif anaerob ve aerob
tur.
Sağlıklı bir insanda bağırsak florasındaki bakterilerin % 98‟i faydalıdır, ancak hastalık
da yapabilen bazı mikroorganizmalar da bağırsaklarda bulunabilir.


Bağırsak bakterilerinden insanlar için yararlı olanların iĢlevleri;








Sindirilemeyen gıdaların parçalanıp emilimine yardımcı olmak,
B ve K vitaminlerini sentezlemek,
Zararlı bakterilerin çoğalmasını baskılamak,
BağıĢıklık sistemini güçlendirmek ve bağıĢıklık sisteminin yalnızca
patojenlere cevap vermesini sağlamak,
Bağırsak mukozasında iltihaplanma (enflamasyon) oluĢumunu
engellemek,
Bağırsaklardan kana toksik ürünlerin geçmesini önlemek,
Bazı hastalıklara karĢı korumaktır.
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ġekil 1. 2: Ġnsan bağırsaklarında yaĢayan mikroorganizmalar ve sayıları

KiĢiden kiĢiye değiĢmekle birlikte Streptococcus, Lactobacillus, Salmonella,
Escherichia ve gibi aeroblar (Coliform bakterileri), Micrococcus bakterileri, Candida ve
Saccharomyces cinsi mayalar bağırsaklarda en fazla bulunan mikroorganizmalardır.
Bağırsak florası gıda maddeleri ile patojenik bakterilerin iliĢkisinde önemli bir
kaynaktır. Escherichia coli bağırsak flortasında daima bulunur ve bağırsak dıĢında
üreyemez. Escherichia coli nin gıdalarda bulunması fekal (dıĢkı) bulaĢmasının
indikatörüdür.
Ağız boĢluğu (Naso-farinks) florası; doğumdan 4-6 saat sonra oluĢur. KiĢiden kiĢiye
değiĢmekle birlikte Streptococcus, Micrococcus, Staphylococcus ve küfler ağız boĢluğunda
en fazla bulunan mikroorganizmalardır.
Ġnsanların % 30-50 si burunlarında gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenme yapan bir
bakteri türü taĢımaktadırlar. Staphylrococcus aureus gıda hijyeni açısından çok önemlidir.
Deri florası; deri devamlı dıĢ çevre ile iliĢkilidir. Bu yüzden çoğunlukla geçici flora
bulunur.
Derinin kalıcı florası;
*YaĢanılan coğrafi bölgeye
*kiĢinin salgı durumuna

*giyilen kıyafetlere,
*kiĢinin hijyen durumuna göre değiĢir.
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Deri florasında en fazla Micrococcus türleri bulunur. Uzun süre açıkta kalan ve
hijyene dikkat edilmeyen kiĢilerin derisi patojenik mikroflora ile bulaĢabilir. Her küçük yara
ve çizik Streptococcus ve Staphylrococcus bakterileri ile enfekte olabilir. Bu nedenle gıda
endüstrisinde çalıĢan insanlarda bu tip yaralar olduğunda gıdalarla temas etmemeli, yaralar
su geçirmez bandajlarla sarılmalıdır.

Resim 1. 9:Yaralı el ve su geçirmez bandajla sarılması



Özetle gıdalarda bulunan mikrofloranın geliĢmesi;





Mikrobiyolojik kaynakla temasına
Gıdanın fiziko-kimyasal koĢullarına,
Gıdanın üretim yöntemine,
Gıdanın saklama koĢullarına bağlıdır.

1.5. Gıdalarda Mikrobiyal GeliĢmeyi Etkileyen Faktörler
Bütün gıdalar bitkisel ve hayvansal kökenlidir. Bitki ve hayvanların doğal yapılarında
mikroorganizmaların geliĢmesini engelleyecek koruma sistemleri bulunur. Taze gıdalarda bu
koruma sistemlerinden bazıları etkinliklerini devam ettirirler. Bu doğal faktörler dikkate
alınarak taze ve iĢlenmiĢ gıdaların bozulmaları geciktirilebilir veya önlenebilir.
Ġç faktörler; bitkisel ve hayvansal dokuların doğal bir parçası olan özelliklerdir.


Ġç faktörler;








Gıdada bulunan su ve su aktivitesi
Gıdanın pH ı
Gıdanın oksidasyon-redüksiyon (yükseltgenme-indirgenme) potansiyeli
Gıdanın biyolojik, fiziksel yapısı
Gıdada bulunan besin öğeleri
Gıdada bulunan antimikrobik bileĢiklerdir.
Gıdaların depolandığı veya saklandığı çevrenin koĢullarıdır.
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DıĢ faktörler; gıdanın depolandığı veya saklandığı ortam koĢullarıdır. Bu faktörler
mikroorganizmaların ve gıdaların doğal yapısı açısından önemlidirler. Mikroorganizmaların
yaĢadıkları çevre koĢulları uygunsa hızla çoğalırlar, uygun değilse mikroorganizmaların
canlılık ve sayıları azalır.


DıĢ faktörler;





Gıdanın depolama sıcaklığı
Çevrenin bağıl nemi
Çevrede bulunan kimyasal maddeler, gazlar ve konsantrasyonları
Osmotik basınç, basınç ve radyasyondur.

1.5.1. Gıdalarda Mikrobiyal GeliĢmeyi Etkileyen Ġç Faktörler
1.5.1.1. Gıdada Bulunan Su ve Su Aktivitesi
Mikroorganizmaların geliĢmesi için su mutlaka gereklidir. Mikroorganizmaların
üreyebilmeleri için ortamda % 60 ve üzerinde su bulunmalıdır. Kurubaklagil ve tahıllarda su
oranı % 5-15 oranında su bulunduğu için mikroorganizmaların üremeleri durur ve bu ürünler
hemen hiç bozulmazlar.
Su hücreye besin maddelerinin taĢınmasında ve atıkların atılmasında hücrenin Ģekil ve
biçiminin korunmasında, hücrenin sıcaklık ve pH sının sabit tutulmasında önemli rol oynar.
Kuru ortamda mikroorganizma hücresinin osmotik basıncı yükselir ve yeni enzim
sentezleyemezler.
Mikrobiyal etkinlik için ortamda belirli bir miktar suyun bulunması yeterli değildir her
hangi bir ortamda bağlı ve serbest hâlde bulunur.
Gıda da kimyasal moleküllere fiziksel kuvvetlerle tutunan bağlı suyun çözücülük ve
kimyasal tepkimeleri gerçekleĢtirme özelliği olmadığından mikroorganizmalar bağlı sudan
yararlanamazlar.
Mikroorganizmalar için ortamdaki suyun serbest yani suyun kullanabilir formda
olması gereklidir. Serbest suyun miktarı ortamın su aktivitesini belirler.
Su aktivitesi en basit tanımıyla; gıdalardaki suyun mikroorganizmalar tarafından
kullanılma derecesidir. Aw: olarak ifade edilir. Su aktivitesinin kimyasal tanımıysa;bir
gıdanın veya çözeltinin buhar basıncının (P), aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına
oranıdır.
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P = PO olduğunda su aktivitesi 1 dir. Su aktivitesi kavramı bağıl nem ile de iliĢkilidir.
veya

 Aw 0 – 1 arasında değiĢir. Saf suyun su aktivitesi 1 dir.
 Genel olarak mikrobiyal geliĢme Aw değerleri 0,6-1,0‟arasında olan
ortamlarda olur.
 Taze gıdaların birçoğunda Aw, 0,99-1 arasındadır.
 Mikroorganizmalar için optimum Aw = 0,9 – 1‟dir. Bakteriler 0.91,
mayalar 0.88, küfler 0.80‟den düĢük su aktivitesi değerlerinde
geliĢemezler.
 Aw 0,6‟nın altında mikroorganizmalar geliĢemez.
Her mikroorganizma cinsi ve canlılığın sürdürülmesinin yanı sıra, sıcaklığa direnç,
spor oluĢturma ve sporun çimlenmesi, toksin üretimi gibi durumlarda farklı Aw değerlerine
gereksinim duyarlar.

ġekil 1. 3: Ortamın su oranı, bağıl nem ve su aktivitesi arasındaki iliĢki

Örneğin, küflerin spor oluĢturma ve sporun çimlenmesi için, gereken Aw değerleri
vegetatif geliĢim sırasında gereksinim duyulan değerden daha yüksektir.
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ġekil 1. 4:Gıdaların su oranı ile su aktivitesi arasındaki iliĢki

Serbest su çeĢitli yöntemlerle mikroorganizmalar açısından yarayıĢsız hâle getirilerek
gıdalar korunur.


Su aktivitesi;




Ortama tuz, Ģeker ve kimyasal maddeler katılması,
Gıdanın kurutması veya
Gıdanın dondurulması gibi yöntemlerle düĢürülerek mikrobiyal bozulma
geciktirilebilir veya önlenebilir.
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Minimum
Aw

Mikroorganizma Türü

0,95

Pseudomonas, Escherichia, Proteus, Bacillus,
Clostridium perfringens

0,94

Vibrio parahaemolyticus

0,91

Salmonella Clostridium botulinum, Lactobacillus,
Pediococcus,

0,86

Staphylococcus aureus

Normal maya

0,88

Torulopsis species

Normal küf

0,80

Aspergilus flavus, Penicillium

Halofilik bakteri

075

Wallemia sebi

Kserofilik küf

0,65

Aspergilus echinulatas

Osmofilik maya

0,60

Saccharomyces bisporus

Mikroorganizma
Grubu

Normal bakteri

Tablo 1. 5:Bazı mikroorganizmaların geliĢebildiği minimum Awdeğeri
Aw

Gıda Türü

Nem Miktarı

1,00-0,98

Taze et, balık, süt, sebze ve meyveler, içecekler,
konserve sebze ve meyveler

Yüksek nemli
gıdalar

0,93-0,98

Konsantre süt, salça, az tuzlu balık ve et ürünleri,
salam, sosis, ekmek, eritme peynir,

0,85-0,93

Kuru sucuk, kurutulmuĢ et, jambon, olgun çedar
peyniri, Ģekerli konsantre süt

0,60-0,85

Kuru meyveler, un, irmik, bulgur, reçel, marmelat,
tuzlu balık, et ekstraktları, olgun peynir, sert kabuklu
meyveler

Orta nemli
gıdalar

0,00-0,60

ġekerlemeler, çikolata, bal, makarna, bisküvi, kraker,
patates cipsi, yumurta tozu, kuru sebzeler

Kuru gıdalar

Nemli gıdalar

Tablo 1. 6:Bazı gıdaların Awdeğeri
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1.5.1.2. Gıdanın Asitliği (pH)
Gıdaların çoğunda pH ı 6-7 arasında değiĢir. Mikroorganizmaların büyük çoğunluğu
da en iyi olarak, nötr pH da (6,6-7,5) civarında geliĢirler. Ortamın asit ya da baz olması
mikroorganizmaları etkiler.
Mikroorganizmalar için uygun pH değeri sahip olduğu enzimlerin çalıĢması için
uygun olan pH değerleridir. Gıdaların pH ları uygun değilse mikroorganizmaların üremeleri
zorlaĢır. Gıdaların uzun süre bozulmadan kalabilmeleri büyük oranda pH larına bağlıdır.


Uygun olmayan pH koĢullarında;







Mikroorganizmalarda morfolojik değiĢimlere neden olur.
Hücre geçirgenliği ve enzim aktiviteleri olumsuz etkilenir, protein sentezi
durur.
Mikroorganizmalar toksik maddelere karĢı daha duyarlı hâle gelir.
Bazı iyonların çözünürlüğü azalttığından ve mikroorganizmaların
bunlardan yararlanması engellenir.

Üreme döneminde “Latent” gizli faz uzar.

Resim 1. 10:pH skalası ve bazı gıdaların pH değeri





Bakteriler için minimum pH 4, maksimum pH 8 dir.
Küfler 1,5-2 ile 9-11 pH da,
Mayalar ise 1,8-8,5 pH da geliĢebilirler.
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Resim 1. 11:pH DüĢtükçe
mikroorganizma geliĢimi azalır

Resim 1. 12:Bazı meyvelerin pH değerleri

Gıdaların doğal asitliği bitki ve hayvan dokularını mikroorganizmalardan korumak
için doğanın aldığı bir önlemdir. Meyvelerin biyolojik fonksiyonu bitkinin üreme organını
korumasıdır ve pH ı düĢüktür. Bu nedenle sadece pH bile meyvelerin evrimlerinde en önemli
etmendir.
pH
Mikroorganizma
Minimum

Optimum

Maksimum

Thiobacillus thiooxidans

0.5

2.0-2,8

4.0-6,0

Sülfolobus acidocaldarius

1.0

2.0-3,0

5,0

Bacillus acidocaldarius

2.0

4.0

6.0

Aspergilus flavus (aflotoksin üreten)

2,0

5-8

>11

Staphylococcus aureus

4.2

7.0-7-5

9-3

4.0-4,6

5.8-6,6

6.,8

5,0

6-7

8,8

4,5-5,1

7,3-7,5

8,2-8,8

4,9

6,5-7,5

-9

Lactobacillus acidophilus
Bacilluscereus
Brucella
Champhylobacter jejuni
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Clostridium botulinum (A tipi)

4,8

-7

8,5

Clostridium botulinum (B tipi)

4,8

-7

8,5

Clostridium botulinum (E tipi)

5

-7

8,5

Clostridium botulinum (F tipi)

--

-7

--

Clostridium perfringens

5,5-5,8

7,2

8-9

Clostridium sporogenes

5.0-5,8

6.0-7,6

8.5-9,0

Escherichia coli (patojenik)

4,4

6,7

9

Erwinia caratovora

5,6

7,1

9,3

Listeria monocytogenes

4,4

7

9,4

Pseudomonas shigelloides

4

7

9

Pseudomonas aeruginosa

5.6

6.6-7.0

8.0

Salmonella

3,8

7-7,5

9,5

4,9-5

7

9,3

Staphylococcus pyogenes

4,8-5,3

7

< 9,3

Yersinia enterocolitica

4,25-5,1

7,2

9,6

5

7,6

9,6-11

4,8

7,38-8,6

11

5

7,8

10

6.6

7,6-8,6

10,0

Shigella

Vibrio cholerae
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus
Nitrobactersp

Tablo 1. 7: Bazı mikroorganizmaların geliĢebildiği pH değerleri

Meyvelerde asitlik fazla pH düĢük (pH 2,3-4,5) olduğu için bakteriler geliĢemezler bu
nedenle daha çok küf ve mayaların oluĢturduğu bozulmalar görülür.
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Asitlik:




Gdanın yapısında doğal olarak bulunabilir,
Gıdada mikroorganizma faaliyeti sonucu oluĢabilir (fermente süt ürünleri,
turĢu vb) veya
Bilinçli olarak iĢleme sırasında gıdaya katılabilir,

Asitliğin kaynağı ne olursa olsun mikroorganizma geliĢimine ve gıdanın dayanma
süresine aynı etkiyi yapar.
Gıda Örneği

pH
2

Limonsuyu(2,3), Kızılcıksosu(2,3)

3

Ravent (3,1), Elma (3,4), Kiraz (3,4), Karpuz (3,0-3,9), lahana turĢusu (3,5), ġeftali
(3,7), Portakal suyu (3,7), Kayısı (3,8)

4

KırmızıLahana, (4,2), Armut(4,2), Domates(4,3), Mantı(4,6), çeri
biber(4,7),Domatessosluspagetti(4,9)

5

Ġncir(5,0), Soğan(5,2), YeĢilFasulye(5,3), KuĢkonmaz(5,5), Patates(5,5),
Limafasulyesi(5,9), Tuna balığı (5,9)

6

Morina(6,0), sardalye(6,0), Sığır(6,0), Toz süt(6,1), Sosisler(6,2), Tavuk(6,2),
Mısır(6,3), Somon(6,4), Yengeç eti(6,8), Süt(6,8), Olgunzeytin(6,9)

7

Mısır lapası(7,0)
Tablo 1. 8:Bazı gıdaların pH değerleri

pH gıda iĢleme açısından da çok önemlidir. pH‟ı 4‟ten düĢük olan gıdalara
pastörizasyon, pH‟ı 4‟ten büyük olan gıdalara sterilizasyon ısıl iĢlemleri
uygulanır.
1.5.1.3. Gıdanın Oksidasyon-Redüksiyon Potansiyeli
Gıdalarda geliĢen mikroorganizma tipini ve metabolik aktivitelerini etkileyen en
önemli faktörlerden biridir. Yükseltgenme-indirgenme potansiyeli, redoks potansiyeli de
denir O/R veya Eh Ģeklinde gösterilir. Redoks potansiyeli bir gıdanın veya ortamın
oksitlenme ve indirgenme gücünü gösterir. Bir element veya bileĢik elektron kaybettiği
zaman ortam yükseltgenir, elektron kazanan ortam ise indirgenir. Bu nedenle kolayca
elektronlarını verebilen bir ortam iyi bir indirgeyici, elektron kazanan ortam ise iyi bir
yükseltgeyicidir.
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Bir ortam veya gıdanın redoks potansiyeli özel elektrotlarla ölçülür ve milivolt olarak
gösterilir. Eh değerinin pozitif (+) olması ortamın aerobik=oksijenli (oksitleyiciyükseltgeyici), negatif (−) olması ize ortamın anaerobik=oksijensiz (redükleyici-indirgeyici)
olduğunu gösterir.
 Kuvvetli yükseltgen maddeler ve çözünmüĢ oksijen içeren ortamlarda
pozitif redoks potansiyeli;
 ÇözünmüĢ oksijeni uzaklaĢtırılmıĢ, kuvvetli indirgen maddeler
içeren ortamlarda negatif redoks potansiyeli vardır.
 Yükseltgen ve indirgen madde konsantrasyonları eĢit ise Eh
sıfırdır.







Mikroorganizmalar oksijenle iliĢkilerine göre aerobik,
mikro aerobik,
anaerobik ve fakültatif aerob/anerobik olarak sınıflandırılırlar.
Aerobik mikroorganizmalar geliĢmeleri için serbest oksijene gereksinim
duyarlar ve pozitif Eh değerinde geliĢirler.
Anerobik mikroorganizmalar serbest oksijenin bulunmadığı, negatif Eh
değerinde geliĢirler. Bu nedenle gıdaların iç kısımlarında bulunurlaer ve
fakültatif anaerobik mikroorganizmalarla birlikte baĢlıca bozulma etmeni olan
mikroflorayı oluĢtururlar.
Fakültatif aerobik mikroorganizmalar oksijenli ortamda geliĢirler, geçici olarak
oksijensiz ortamda da yaĢayabilirler. Fakültatif anerobik mikroorganizmalar ise
oksijensiz ortamda geliĢirler, geçici olarak oksijenli ortamda da yaĢayabilirler.
Mikroaerofilik mikroorganizmalar; az miktarda oksijen içeren ortamlarda (% 12 kadar) üreyebilirler. Brucella abortus ve vibrio fetus vb.

Aerobik
mikroorganizma
geliĢim bölgesi

Mikro aerobik
mikroorganizma
geliĢim bölgesi

Fakültatif anerob
mikroorganizma geliĢim
bölgesi

Anerobik
mikroorganizma
geliĢim bölgesi

ġekil 1. 5: Oksijen isteğine göre mikroorganizmaların üreme bölgeleri
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 Bakterilerin aerob, mikro aerob, anaerob veya fakültatif aerob/anerob
türleri vardır.
 Mayalar aerok ve anaerob olabilirler, küfler ise aerob
mikroorganizmalardır. Küfler aerob olduklarından yüzeyde geliĢirler.
Salça vb. gıdaların üzerine yağ konularak oksijen ile temas kesildiğinden
küflerin üremesi önlenir.


Gıdaların Eh değerleri genel olarak +400 mV ile -400 mV arasında değiĢir. Bir
gıdanın redoks potansiyeli;





Yapısında bulunan indirgen ve yükseltgen maddelere,
Gıdanın bulunduğu ortamda oksijen varlığı veya yokluğuna,
Oksijenin gıda içine girebilme oranına bağlıdır.
Ayrıca mikroorganizmalar metabolik faaliyetleri sonucunda da ortamın
Eh değerini değiĢir.
GeliĢmeyi
BaĢlatan En
Yüksek Eh
(mV)

GeliĢme
Sırasında En
DüĢük Eh (mV)

Bacillus substilus

+135

−100

Pseudomonas fluoescens

+500

+100

Staphylococcus aureus

+180

−230

Proteus vulgaris

+150

−600

Clostridium perfringens

+216

−330

Clostridium paraputrificum

−30

−550

Mikroorganizma Grubu

Mikroorganizma Türü

Aerob bakteri

Fakültatif aerob bakteri

Anaerob bakteri
Tablo 1. 9:Bazı mikroorganizmaların geliĢmesini etkileyen redoks potansiyeli



Gıdalarda bulunan;






Glikoz gibi indirgen Ģekerler,
C vitamini,
Kükürtlü amino asitler ve
Proteinler gibi s-h bağı içeren bileĢikler
Bazı demir bileĢikleri Eh değerini düĢüren bileĢiklerdir.
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Gıda

Gıda

Eh (mV)

Eh (mV)

Süt

(+300) - (+340)

Tam buğday

(-320) - (-360)

Çedar peyniri

(+300) - (-100)

Arpa

(+225)

Emmental peynir.

(-50) - (-200)

Patates yumrusu

(-150)

Tereyağı

(+290) - (+350)

Üzüm suyu

(+409)

Ġnce kıyılmıĢ karaciğer

(-200)

Limon suyu

(+383)

Rigor-mortis sonrası et

(-60) - (-150)

Armut suyu

(+436)

Çiğ kıyma

(+225)

Ispanak

(+74)

PiĢmiĢ kıyma

(+300)

Nötr gıdaların konservesi

(-130) - (-550)

Sosis ve konserve et

(-320) - (-360)

Asit gıdaların konservesi

(-410) - (-550)

Yumurta

(+500)
Tablo 1. 10:Bazı gıdaların Eh değerleri



Gıdaların Eh değerini düĢürerek mikrobiyal bozulmayı geciktirmek veya
engellemek için;




Gıdayı vakum altında veya gaz atmosferinde paketlemek,
Gıdaya c vitamini gibi indirgen maddeler katmak veya
Gıdayı fermantasyona uğratmak gibi uygulamalar yapılır.

1.5.1.4. Gıdada Bulunan Besin Öğeleri
Gıdada bulunan besin öğelerinin cinsi ve oranları o gıda maddesinde hangi tür
mikroorganizmanın mikroorganizmalar geliĢebileceğini belirleyen önemli bir faktördür.


Mikroorganizmalar için gerekli besin öğeleri;




Enerji kaynağı olan besin öğeleri
Yapı maddesi olan besin öğeleri besin öğeleri (azotlu maddeler)
Büyüme faktörleri (vitamin, mineraller, pürin ve primidinler) dir.

Mikroorganizmalar “holofitik” beslenen canlılardır. Küçük moleküllü maddeleri
doğrudan, büyük moleküllü olanları ise hücre dıĢına salgıladığı enzimlerle besinlerini yapı
taĢlarına parçaladıktan sonra hücre zarından hücre içine alır.
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Enerji kaynağı olan besin öğeleri; karbohidratlar özellikle Ģekerler
baĢta olmak üzere ester, alkol, peptitler, organik asitlerle bunların tuzları
gibi karbonlu bileĢikler mikroorganizmalar tarafından enerji kaynağı
olarak kullanılırlar.
Yapı maddesi olan besin öğeleri besin öğeleri (azotlu maddeler);
heterotrof mikroorganizmaların azot kaynağı olarak kullandığı temel
bileĢik amino asitlerdir. Bazı mikroorganizmalar nükleotit ve serbest
amino asitlerden bazıları ise peptitler, üre, amonyak (NH3) ve bazı basit
azotlu bileĢikleri kullanırlar.
Proteinleri hidroliz yoluyla parçalayarak beslenen mikroorganizmalara
“proteolitik mikroorganizmalar” denir. Küfler çoğunlukla proteolitik
aktiviteye sahiptir. Bakteri ve mayalardan pek azı proteolitiktir.
Lipolitik mikroorganizma; lipitleri hidroliz yoluyla parçalayarak beslenen
mikroorganizmalardır.



Büyüme Faktörleri;
o

Vitaminler; mikroorganizmaların çeĢitli metabolik iĢlevlerinde
vitaminlerin yaĢamsal önemi vardır. Gram (-) bakteriler ve küfler
ve gereksinim duydukları vitaminleri kendileri sentezleyebilirken
Gram (+) bakteriler ise yaĢadıkları ortamdan hazır olarak alırlar.
Mikroorganizmalar en çok B grubu vitaminlerine gereksinim
duyarlar.
Bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri doğal olarak pek çok vitamini
içerir. Fakat bazı gıda larda belirli vitaminler az veya hiç
bulunmazlar. Ayrıca gıdaya uygulanan teknolojik iĢlemler de
gıdanın vitamin içeriğini düĢürür.

o

Mineraller; mikroorganizmalar geliĢmeleri için birçok elemente
az
miktarlarda
gereksinim
duyarlar.
Bu
elementler
mikroorganizmaların metabolik etkinliklerinde koenzim olarak
iĢlev görür.
Bakteriler için; potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg),
demir (Fe), mangan (Mn),
Maya ve küfler için; K, Mg, Fe, Mn, çinko (Zn), bakır (Cu), Ca,
galyum (Ga), molibden (Mo), kobalt (Co), vanadyum (Va),
skandiyum (Sc) gibi elementler elzemdir.

o

Purinler ve pirimidinler: DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin
sentezinde kullanılan azotlu halkalı bazlardır.
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Besin istekleri en az olan mikroorganizmalar küflerdir. Küfler geliĢmiĢ
enzim sistemlerine sahip mikroorganizmalar olduğundan besin öğeleri
çok yetersiz olan ortamlarda bile geliĢebilir.
Sonra sırasıyla mayalar, Gram (−), Gram (+) bakteriler gelir.
1.5.1.5. Gıdanın Biyolojik, Fiziksel Yapısı
Gıdaların üzerinde doğal olarak bulunan olan kabuk tabakası bozulmaya neden
mikroorganizmaların gıdaya bulaĢmasını engeller. Tohumların üzerinde bulunan testa
tabakası, meyve kabukları, hayvan derileri, yumurta kabuğu vb.
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Resim 1. 13:Gıdaları mikroorganizmalardan koruyan biyolojik yapılar

Sert kabuklu meyvelerde kabuk kısmı meyveyi mikrobiyal kontaminasyondan korur,
nem kaybını azaltır. Kabuk kısmı zedelenen meyve ve sebzeler zedelenme bölgesinden
baĢlayarak hızla bozulurlar.
Balıklarda deri kısmı mikroorganizmaların bulaĢmasını ve bozulmayı bir ölçüde
geciktirir.
1.5.1.6. Gıdada Bulunan Antimikrobik BileĢikler
Gıdalarda bulunan ve mikrobiyal geliĢmeyi engelleyici kimyasal bileĢiklerdir.
“inhibitör bileĢikler”de denir.







Bazı inhibitörler gıdalarda doğal olarak bulunurlar; yumurta akında bulunan
“lizozim enzimi”, sütte bulunana “laktoferrin, laktoperoksidaz, bazı meyvelerde
bulunan benzoik asit vb.
Bazı inhibitörler gıdalara bilinçli olarak katılırlar, bazı inhibitörler de çeĢitli
yollarla gıdaya bulaĢırlar: gıda iĢleme sırasında katılan “asetik asit”, “sorbik
asit”, “benzoik asit”, “propiyonik asit” gibi organik asitler ve bu asitlerin
tuzları, natamisin nisin gibi antibiyotikler
Bazı inhibitörler gıdalarda mikroorganizma aktivitesi sonucu oluĢabilirler;
gıdalarda geliĢen bazı mikroorganizmalar ortamdaki diğer mikroorganizmaların
geliĢmesini engelleyici asitler, alkoller, peroksitler hatta antibiyotikler gibi
mikrobiyal metabolitleri oluĢtururlar.
Bazı inhibitörler gıdalarda iĢleme sırasında oluĢur; Ģekerli gıdalara uygulanan
ısıl iĢlem sonucu oluĢan “furfural” ve “hidroksi metil furfurol” gibi

1.5.2. Gıdalarda Mikrobiyal GeliĢmeyi Etkileyen DıĢ Faktörler
1.5.2.1. Gıdanın Depolama Sıcaklığı
Mikroorganizma geliĢimini etkileyen en önemli çevresel faktörlerden biridir. Canlılar
yaĢamlarını biyokimyasal reaksiyonlarla sürdürür. Kimyasal tepkimelerin hızı da ısıdan çok
etkilenir. Bu nedenle sıcaklık metabolizma, üreme hızı, mikrobiyal morfoloji üzerinde çok
etkilidir.
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Mikroorganizmaların üreyebildiği en düĢük sıcaklık derecesine “Minimum Üreme
Sıcaklığı”, en yüksek sıcaklık derecesine ise “Maksimum Üreme Sıcaklığı” denir. ÇeĢitli
mikroorganizmaların minimum ve maksimum üreme sıcaklığı üst üste gelir. Örneğin
psikrofillerin maksimum üreme sıcaklığı ile mezofillerin minimum üreme sıcaklığı birbirine
çok yakındır. Bu nedenle mikroorganizmalar optimum sıcaklık değerlerine göre ayrılırlar.
Mikroorganizmaların için optimum ve sınır geliĢme sıcakları o mikroorganizmanın
enzimlerinin çalıĢabildiği optimum ve sınır sıcaklık dereceleridir.

ġekil 1. 6:Isı Ġsteğine göre mikroorganizmaların geliĢim sıcaklıkları
GeliĢme Sıcaklığı (oC)
Mikroorganizma Grubu
Minimum

Optimum

Maksimum

Termofil

40-45

55-65

60-90

Mezoofil

5-15

30-45

35-47

Psikrofil

-5-5

12-15

15-20

Tablo 1. 11:Mikroorganizmaların geliĢebildiği sıcaklık değerleri

 Psikrofil bakteri; ortalama geliĢme sıcaklık sınırları 5–25 0Cdir. Soğukta
saklanan gıdaların bozulmasına neden olurlar. Gıdalarda en sık rastlanan
psikrofil bakteriler Alcaligenes, Pseudomanas ve Streptomyces cinslerine ait
türlerdir.
 Mezofil bakteri; ortalama geliĢme sıcaklık sınırları15–45 0Cdir. Ġnsan ve
hayvanlarda hastalık etmenidirler, oda koĢullarında gıdaların bozulmasına
neden olurlar. Streptococcus fecalis gibi
 Termofil bakteri; ortalama geliĢme sıcaklık sınırları45–75 0Cdir. Gıda
teknolojisinde sterilizasyonda esas alınan bakterilerdir. Çünkü termofiller yok
edildiğinde gıdadaki tüm bakteriler yok edilmiĢ olur. Gıdalarda önemli
termofiller Bacillus ve Clostridium cinsleridir.
 Küf ve mayaların büyük bölümü mezofildir. Bir çok küf için optimum sıcaklık
25-30 OC dir. Fakat 35-376 OC ve daha yüksek sıcaklıklarda geliĢebilenler ve
psikrofil olanlar da vardır.
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ġekil 1. 7:Ortam sıcaklığının mikroorganizmalara etkisi

Herhangi bir sıcaklık derecesine dayanabilme ile o sıcaklıkta geliĢme arasında fark
vardır. Birçok mikroorganizma -76 OC deki kuru buzda canlı kalabilir fakat hiç geliĢemez.
Yine 50 OC ın üzerinde de birçok mikroorganizma canlı kalabilmesine rağmen geliĢip
üreyemez.
Maksimum geliĢme sıcaklığının üstündeki sıcaklıklar mikroorganizmalar üzerine
öldürücü etki yapar. Sıcaklık yükseldikçe ölüm hızı artar. Buna karĢılık minimum geliĢme
sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda mikroorganizmalar canlılıklarını korur fakat geliĢimlerini
durur.
Gıdaların üzerinde bulunan mikroorganizmaların geliĢebildikleri sıcaklık derecelerinin
bilinmesi farklı gıdaların depolanması sırasında uygulanacak depo sıcaklığı hakkında bilgi
verir.
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1.5.2.2. Çevrenin Bağıl Nemi
Belirli bir sıcaklıkta bir m3 havanın içerdiği nemin (mutlak nem) o sıcaklıkta
taĢıyabileceği en yüksek nem oranına “bağıl nem” denir. Bağıl nem belli bir sıcaklıktaki
havanın doymuĢ hâle gelebilmesi için nem açığı olarak da tanımlanabilir.
Çevrenin bağıl nemi gıdaların su aktivitesi ve mikroorganizmaların yüzeylerde
geliĢmesi açısından önemlidir. Ortam sıcaklığı arttıkça bağıl nem azalır veya ortam sıcaklığı
azaldıkça bağıl nem artar.
Nohut, kuru kayısı bağıl nemi düĢük kuru depolarda muhafaza edilmelidir. Çünkü
bağıl nem yüksek olduğunda gıda ile depo havası arasında denge kurulana kadar havadaki
nem gıdaya geçer. Gıdanın su miktarı ve su aktivitesi artar, mikrobiyal ve enzimatik
bozulmalar baĢlar.
Meyve sebzeler bağıl nemi yüksek soğuk depolarda muhafaza edilmelidir. Çünkü
bağıl nem düĢük olduğunda gıdadaki nem havaya geçer. Gıda kurur, ağırlığı azalır, fire oranı
artar, gıda buruĢup pörsür.
Küf, maya ve bazı aerob bakterilerin yüzeysel geliĢmesi sonucu bozulan tavuk etleri,
parça etler gibi gıdalar bağıl nemi düĢük soğuk depolarda muhafaza edilmelidir.

Resim 1. 14:Soğuk hava deposu
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Resim 1. 15:Kuru depolama

Gıda Cinsi

Saklama Standardı

DondurulmuĢ gıdalar

-18-30 °C arasında

Balık ve diğer deniz ürünleri

0-5 °C arasında

Et, kuĢ ve kümes hayvanları

0-4 °C arasında

Süt ürünleri

4-8 °C arasında

Muz hariç meyveler, sebzeler

7-10 °C arasında

Tüm çabuk bozulan gıdalar için

10 °C

Tablo 1. 12:Gıdalar için Soğuk Saklama dereceleri

1.5.2.3. Çevrede Bulunan Gazlar, Kimyasal Maddeler ve Konsantrasyonları
Gazlar; Gıdaların ambalajlanması ve depolanmasında sıkça kullanılan CO2, N2, O2,
O3, SO2 gibi gazlar mikrobiyal geliĢmeyi doğrudan etkiler. Çevrenin bağıl nemi
değiĢtirilemiyorsa atmosferin gaz bileĢimi değiĢtirilerek yüzeyde geliĢen mikroorganizmalar
engellenebilir.
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CO2;ortamdaki aerob mikroorganizmaların oksijeni kullanmalarını ve
geliĢmelerini engeller. Pseudomonas türleri, Acitenobacterler CO2‟e en
duyarlı,anaerob Lactobasiller ise en dirençli bakterilerdir. % 20-50 oranındaki
CO2Penicillium, Cladosporium, Mucor, Rhizopus küflerinin geliĢimini önler.
Sıvı N2; soğutucu ve dondurucu etkisiyle mikroorganizmaları öldürür,
geliĢimlerini durdurur.
SO2; suyla birleĢtiğinde H2SO3 oluĢturup pH‟ı düĢürerekmikroorganizmaları
öldürür.
Ozon (O3); kuvvetli yükseltgen etkisi ile mikroorganizmaları öldürür, suların
dezenfeksiyonunda kullanılır. Fakat yağlı gıdalarda oksidasyon ve acılaĢmaya
neden olur.
O2 aerobik mikroorganizmalar için elzem, anaerobik mikroorganizmalar için
inhibitördür.

Kimyasal bileĢikler; mikroorganizmaların metabolizma ve aktivitelerini çeĢitli
Ģekillerde etkileyerek çoğalmalarını durdurur veya mikroorganizmaları öldürürler.






Bazı kimyasal maddeler, mikroorganizma sitoplâzmasındaki proteinlerini
kuagüle eder. (alkaliler, asitler, alkol ve matal tuzları)
Bazı kimyasal maddeler, mikroorganizmanın
Bazı kimyasal maddeler, mikroorganizmalarına enzimleri inaktivite eder. (Hg,
Cu, Ag, As gibi inhibitör elementler)
Bazı kimyasal maddeler, mikroorganizma proteinleri ile birleĢir veya
çekirdekteki DNA‟nın yapısını bozarak protein sentezini engellerler (asidik ve
bazik boyalar.
Bazı kimyasal maddeler, mikroorganizmanın yüzey geriliminin azaltırlar, hücre
zarı geçirgenliğini bozup madde alıĢveriĢini engellerler ((sabun, tuz, fenol ve
bileĢikleri)

Bakteri öldürücü kimyasal maddelere “Bakteriosit”, bakterilerin geliĢimini durduran
kimyasal maddelere “Bakteriostatik “ denir.
Fungusları (maya ve küfler) öldürücü kimyasal maddelere “Fungusit”, bakterilerin
geliĢimini durduran kimyasal maddelere “Fungustatik “ denir.
1.5.2.4. Osmotik Basınç, Basınç ve Radyasyon
Osmotik basınç;hücre içindeki çözünmüĢ maddelerin hücre zarına doğru yaptığı
basınçtır.
ÇözünmüĢ madde miktarı azaldıkça osmotik basınç azaldığından su miktarı fazla olan
hücrenin osmotik basıncı düĢüktür.
Mikroorganizmalar üredikleri besi ortamı ile hücrelerindeki ozmotik basınç arasında
bir denge kurduklarından mikroorganizmalar en iyi olarak sitoplâzmalarındaki iç
basınçlarına eĢdeğer basınçta olan “izotonik” ortamda geliĢirler.
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Ortam basıncı mikroorganizmanın iç basıncından düĢükse (hipotonik ortam)
mikroorganizma su alarak ĢiĢeri turgor hâline gelir ve bir süre sonra hücre zarı patlar
(plazmoptiz) ve mikroorganizma ölür. Bakterilerde % 1 tuz içeren ortamda plazmoptiz
gerçekleĢir.
Ortam basıncı mikroorganizmanın iç basıncından yüksekse
(hipertonik ortam)
mikroorganizma su kaybeder, büzülür (plazmoliz) ve madde alıĢveriĢi yapamayarak ölür.
Hipertonik ortama örnek salamura ve reçellerdir. Ortamdaki tuz ve Ģeker oranı yükseltilirse
mikroorganizmalar için uygun olmayan bir osmotik basınç oluĢturulmuĢ olur. Ortamda %
65-70 Ģeker ve % 10-15 tuz konsantrasyonu mikrobiyal üremeyi durdurur.
 Küfler yüksek ozmotik basınca dayanıklı olduklarından hipertonik ortam
olan reçel, turĢu vb. gıdalarda geliĢebilirler.
 Bazı mikroorganizmalar yüksek tuz oranlarına adapte olmuĢlardır. Bu
mikroorganizmalar “halofilik = tuz seven” mikroorganizma denir.
Basınç: mikroorganizmalar hücre duvarlarında sertlik ve dayanıklılık nedeniyle
basınca karĢı dirençlidirler.






Basınçtan etkilenme;
Mikroorganizma türüne
Ortam p hına
Ortam sıcaklığına ve
Mikroorganizmanın osmotik basıncına bağlıdır.

Yüksek basınç bazı mikroorganizmalarda değiĢimlere neden olabilir. Örneğin kamçılı
bakteriler hareket ve bölünme yeteneklerini kaybedebilirler.
Normalin üzerindeki sıcaklık derecelerinde basıncın artması mikrobiyal geliĢmeyi
kolaylaĢtırırken normalin altındaki sıcaklık derecelerinde basıncın artması mikrobiyal
geliĢmeyi zorlaĢtırır.
Radyasyon; ıĢınlama küf, böcek ve parazit gibi canlıların yok eder, gıdaların raf
ömrünü uzatılır.

ġekil 1. 8:Gıdanın ıĢınlanmıĢ
olduğunu belirten “radura”
sembolü

Resim 1. 16:IĢınlanabilen gıda örnekleri
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1500-400 0A dalga boyundaki UV ıĢınları mikroorganizmaların nükleik asit
moleküllerinde mutasyona neden olur, DNA sı iĢlevsiz kaldığı için mikroorganizma ölür.
UV ıĢınları canlı hücreler kadar mikroorganizma sporları üzerine de etkilidir. Fakat UV
ıĢınları yalnızca yüzeydeki mikroorganizma ve sporlarına etkilidir.
Α, β, γ, X ve katot ıĢınları da mikroorganizmalarda değiĢikliklere neden olurlar. Gram
pozitif ve gram negatif mikroorganizmalar üzerine öldürücü etkileri fazladır.

1.6. Gıdalarda Mikroorganizma BulaĢma Kaynakları
Mikroorganizmalar gıdada doğal olarak bulunabilirler veya dıĢ etkenlerle
kontaminasyon gerçekleĢebilir. Yani gıdaların mikrobiyal florası; gıdalarda doğal olarak
bulunan mikroorganizmalar ile depolama, taĢıma, iĢleme gibi aĢamalarda dıĢ çevreden
bulaĢan mikroorganizmalardan oluĢur.Kontaminasyonun düzeyi ve önlenmesi üretim
sürecinin her aĢamasında alınacak olan hijyen ve sanitasyon önlemlerine bağlıdır.


Gıda kaynaklı hastalıkların önlenebilmesi ve gıdaların depolama ve raf
ömürlerinin uzatılabilmesi için;






Gıda iĢletmelerinde en önemli kontaminasyon kaynakları;










BulaĢma kaynaklarını bilinmesi,
Bu bulaĢmaların önlenmesi veya
En aza indirilmesi gerekir.

Hava
Toprak
Su ve kanalizasyon
Ġnsan
Hayvanlar
Bitkiler
Ġngredientler ve katkı maddeleri

Alet ve ekipmanlardır.
 Hava, toprak, su ve insan florası yukarıda açıklandığından diğer bulaĢma
kaynakları açıklanacaktır.

1.6.1. Ġnsan Kaynaklı BulaĢma
Ġnsan gıda iĢletmelerinde en önemli bulaĢma kaynaklarındandır. Gıda sanitasyonunda
personel hijyeni önemli yer tutar. Gıdaların üretildiği alanda çalıĢan herkesin, kiĢisel
temizliğine yüksek derecede özen göstermesi gerekir.
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Genellikle üretim hattındaki ürünün bulaĢması büyük ölçüde çalıĢan iĢçilerin
ellerindeki mikrobiyal yükten ve ekipmanların yüzeyinden kaynaklanır.

ġekil 1.9:El sırtı

ġekil 1. 10:Avuç içi

el yıkama sırasında en az temizlenen kısımlar
el yıkama sırasında az temizlenen kısımlar
el yıkama sırasında en iyi temizlenen kısımlar

Personel hijyenin en önem nokta ellerin doğru yıkanması ve tuvalet alıĢkanlığıdır.
Birçok patojen çevreye direk veya indirek olarak dıĢkı bulaĢarak yayılır. AraĢtırmalar gıda
iĢletmesinde çalıĢanların % 60‟ının ellerini doğru Ģekilde yıkamadığını ve gıda aracılığı ile
meydana gelen hastalıkların % 25 -40‟ının gıda iĢleme veya gıda servisinde çalıĢan
kiĢilerden bulaĢma sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir.
Hijyen Ġndikatörü
Toplam bakteri sayısı
Enterobacteriaceae
E. coli
Fekal streptokoklar
Patojenik S. Aureus

Değerlendirme Kriteri (kob/el)
Kabul
Edilebilir

Ġyi

≤ 1 000
≤ 10
≤ 10
≤ 10
< 10

≤ 3 000
≤ 100
≤ 20
≤ 100
≤ 20

Yetersiz

Kabul
Edilemez

> 3 000
≤ 1 000
≤ 100
≤ 1 000
< 100

-> 1 000
> 100
> 1 000
> 100

Tablo 1. 13:El Hijyeni ile ilgili mikrobiyolojik kriterler

Hijyenik el yıkama (tablo) ile gıda çalıĢanlarının ellerindeki, parmak ve tırnak
uçlarındaki patojenlerin 100 bin kat (105) azaltılabilir, çapraz bulaĢmalar engellenir.
Çapraz bulaĢma, zararlı etkenlerin gıdalara dolaylı yoldan bulaĢmasıdır. Gıda kaynaklı
hastalıklar ve gıda zehirlenmelerin ana unsuru olan çapraz bulaĢma bakteri ve virüslerin
kontamine olmuĢ bir yüzeyden temiz bir yüzeye aktarılmasıyla meydana gelir.
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ġekil 1. 11:Eller akan suyun
altında ıslatılması

ġekil 1. 12:Avuç içini
dolduracak kadar sıvı sabun
avuca alınması

ġekil 1. 13:Ellerin tüm yüzeyi
köpürtülmesi/

ġekil 1. 14:Sağ el ile sol el
sırtı, sol el ile sağ el sırtı
ovuĢturulması

ġekil 1. 15:Parmak araları
yıkanması

ġekil 1. 16:Parmaksırtları avuç
içinde ovuĢturularak
yıkanması

ġekil 1. 17:BaĢ parmak el
bileği yıkanması

ġekil 1. 18:Parmak uçları
yıkanması

ġekil 1. 19:Akan su altında
eller durulanması

ġekil 1. 20:Eller tek
kullanımlık kağıt havlu ile
kurulanılması

ġekil 1. 21:Musluk kağıt havlu
ile kapatılması

ġekil 1. 22:Hijyenik yıkanmıĢ
eller
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Doğru El Yıkama Tekniği











ĠĢe baĢlamadan önce,
Tuvaletten çıkınca,
Öksürüp hapĢırdıktan sonra,
Saç, kulak, burun temasından sonra,
Çiğ gıdalarla temas edildiğinde,
Kirli araç gereçlerle temas sonrasında,
Sigara içildiğinde,
Para ve Mendil kullandıktan sonra
Temizlik sonrasında,
Her dinlenme ve aradan sonramutlaka el temizliğinin yapılması gerekir.

Üretimde çalıĢanlar personelin periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçirilmesi,
aktif enfeksiyonel bir hastalığı olanların veya taĢıyıcıların çalıĢtırılmaması gerekir. Bazı
insanlar hastalık belirtisi göstermeden patojen mikroorganizmayı taĢıyabilirler. Bunlara
“portör” veya “taĢıyıcı” denir. Gıda iĢletmelerinde açısından en önemli sorunçalıĢanların
portör olmasıdır.


Portörler üç grupta incelenir;




Nekahat dönemi portör: Ġnsan enfeksiyon hastalığı geçirdikten sonra
hastalık etmeni mikroorganizmayı genellikle 10 hafta kadar taĢımaya
devam eder.
Kronik portör: Hastalık etmeni mikroorganizmayı belirti göstermeden
süresiz olarak taĢır.
Temas nedeniyle portörlük: Ġnsan patojen mikroorganizmayı, enfekte
kiĢi ile yakın temas sonucu alır ve kendisi hastalık belirtisi göstermeden
mikroorganizmayı taĢır.

1.6.2. Hayvansal Kaynaklı BulaĢma
Hayvanların deri, solunum ve sindirim sistemlerinde bu ortamlara özgü doğal
mikroflora bulunur. Hayvanlar, gıda zehirlenmelerinin çoğundan sorumlu olan bağırsak
patojenlerinden Salmonella‟nın baĢlıca kaynağıdır.
Toprak, su, hayvan yemleri, toz ve dıĢkı orijinli mikroorganizmaların hepsine hayvan
deri ve postunda rastlanabilir. Bu mikroorganizmalar hayvan postlarından da iĢçilerin
ellerine veya doğrudan doğruya gıdalara bulaĢabilirler.
Çiftlik hayvanları, bulaĢmıĢ yemlerle beslenerek veya diğer hayvan ve kuĢların
dıĢkıları ile temas ederek enfekte olurlar. Bakteri, küf ve mayaların biri veya hepsi hayvan
yemlerinde bulunabilir.



Yemlerde bulunan mikroorganizmaların cinsi;
Yemin kaynak ve çeĢidine
38




Mikroorganizmaları öldürmek amacıyla bir iĢlem yapılıp yapılmadığına,
Depolandığı ambalaj malzemesinin çeĢidine vb faktörlere de bağlıdır.

Sağlıklı bir hayvanın kas dokusu sterildir. Deri ve post florasında bulunan bazı
organizmalar kasaplık hayvanların lenf sistemine yerleĢerek kesim sonrası buradan kas
dokusuna geçebilirler. Kesimden sonra enfekte olmuĢ canlı hayvanda bulunan
mikroorganizmalar, özellikle toz, toprak ve bağırsak orijinli mikroorganizmalar çiğ ete ve
diğer gıdalara da bulaĢtırabilir.
Sağlıklı bir hayvanın memesinde bulunan süt sağımdan önce çok az sayıda
mikroorganizma içerir. Ancak sağım sırasında, hayvanın memesi, eller, sağım aletleri, sağım
yapılan kaplardan süte bulaĢmalar meydana gelir.
Sağlıklı bir kanatlının yumurtasının iç kısmı yumurtlamadan hemen sonra sterildir.
Ancak kabuk yüzeyi yumurtlama sırasında ve sonrasında dıĢkı ve toprak orijinli
mikroorganizmalarla kontamine olur. Bakteriler belirli sıcaklık ve nem koĢullarında
kabuktan geçebilirler. Kanatlılarda yumurtanın kabuk yüzeyi yumurtlama sırasında ve
hemen sonrasında dıĢkı ve toprak orjinli mikroorganizmalarla enfekte olur.
Böcekler, sinekler, kuĢlar, haĢere ve kemiriciler mikroorganizmaların gıdalara
bulaĢmasında önemli rol oynar. Böcekler beslenme Ģekilleri nedeniyle mikroorganizmaları
bir yüzeyden diğerine veya direk gıdaya taĢıdıkları gibi dıĢkıları ile de bulaĢtırırlar. Böcek ve
kuĢlar meyve ve sebzeleri mekanik olarak zarara uğratır, mikroorganizmalar iç kısımlara
bulaĢır ve kimyasal, duyusal, mikrobiyolojik bozulmaya yol açar.

1.6.3. Bitkisel Kaynaklı BulaĢma
Bitkiler toprak, su, hava, gübre, hayvan gibi değiĢik kaynaklardan gelen
mikroorganizmalarla kontamine olur.
Genel olarak floralarındaPseudomonas, Alcaligenes, Flavobacterium, Achromobacter,
Corynebacterium, Fekal Streptococcus’lar, koliformlar, laktik asit bakterilerine sıkça
rastlanır.
Kanalizasyon karıĢmıĢ sularla sulanan sebzelerde Salmonella typhi, S. paratyphi, diğer
Salmonella türleri, Shigella, Vibrio cholerae, diğer Vibrio türleri gibi bakteriler, bazı
protozoalar bulunabilir.

1.6.4. ĠngredientlerveKatkı maddeleri Kaynaklı BulaĢma
Gıdalara genelde az miktarda katılmalarına rağmen, eklendikleri gıdalara yüksek
sayıda mikroorganizma bulaĢtırabilirler. Bir anlamda iĢlem görmüĢ gıdaların mikrobiyolojik
kaliteleri ingredientlerin mikrobiyolojik kalitelerine yüksek oranda bağlıdır.
Baharatlar bitkisel orijinli olmaları nedeniyle toprak, su, gübre, hayvan orijinli çok
sayıda mikroorganizma içerebilir.
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Bazı gıdalara ilave edilen un, niĢasta, jelatin, Ģeker gibi ingredintlerde yüksek sayıda
mikroorganizma bulunabilir.
Katkı maddeleri, mikrobiyal yükleri nedeniyle, gıdalarda muhafaza amacıyla
kullanıldıkları zaman bile gıdaların bozulmasına neden olabilirler. (güneĢte kurutulmuĢ
tuzun, tuzlanarak saklanan balıkta kullanımı gibi)
Katkı maddelerinden bulaĢmayı önlemek için kullanıldıkları gıda veya gıdanın iĢleme
yöntemine bağlı olarak standartlar belirlenmiĢtir.

1.6.5. Su ve Kanalizasyon Kaynaklı BulaĢma
Su, gıdaların üretimi, hasadı veya iĢlenmesi sırasında kullanılır. Hangi amaçla
kullanılırsa kullanılsın (içme, temizlik) suda patojen mikroorganizmalar bulunmamalıdır.
Özellikle çiğ olarak tüketilen gıdaların yetiĢtirilmesinde kullanılan suy, kanalizasyon
karıĢmıĢ, kirli su olmamalıdır. Kirli sulama suyu kullanıldığı sürece, gıda zincirinde
enfeksiyon döngüsü kırılamaz.
Kanalizasyon suları ile patojen mikroorganizmalar, koliform bakteriler, fekal
bakteriler gıdalara bulaĢır. Su veya gıdalara dıĢkı bulaĢması, bağırsak orijinli (enterik)
patojen mikroorganizmaların ve bazı parazitlerin de bulunabileceğini gösterir.

1.6.6. Alet ve Ekipmandan Kaynaklanan BulaĢma
Bakteriler, ekipmanların çatlak ve yarıklarında yaĢayabilmekte ve çoğalabilmektedir
Ekipmanlar dizayn veya yerleĢim hatası nedeniyle ya da doğru Ģekilde temizlenip,
dezenfekte edilmediklerinde önemli kontaminasyon kaynağı olurlar. Ekipmanlarda
ulaĢılamayan ölü noktalar, kırık ve çatlaklar olmamalı, kolayca temizlenecek Ģekilde dizayn
edilmiĢ olmalıdır. Alet ve ekipmanlar çalıĢma günü sonunda veya vardiya aralarında
iĢletmenin temizlik programına göre temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Gıda iĢletmelerinde temizliğin kolay yapılabilmesi için ekipmanlar arasında ve
ekipmanlarla taban ve duvarlar arasında belirli boĢluklar olmalıdır.

Acetobacter
Bacteroides
Clostridium
Erwinia
Kocuria
Listeria
Pantoea
Psychrobacter
Staphylococcus

Bakteriler
Aeromonas
Alcaligenes
Camplylobacter
Carnobacrterium
Corynebacterium
Enterobacter
Escherichia
Flavobacterium
Lactococcus
Lactobacillus
Micrococcus
Moraxella
Pediococcus
Proteus
Salmonella
Serratia
Streptococcus
Vibrio
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Bacillus
Citrobacter
Enterococcus
Hafnia
Leuconostoc
Paenibacillus
Pseudomonas
Shigella
Yersinia

Alternaria
Colletotrichum
Mucor

Aspergillus
Fusarium
Penicillium

Brettanomyces
Pichia

Candida
Rhodotorula

Küfler
Botrytis
Geotricum
Rhizopus
Mayalar
Debaryomyces
Saccharomyces

Cladosporium
Monilia
Trichothecium
Hanseniaspora
Torulaspora

Tablo 1. 14.Gıdalarda Bulunan Önemli Mikroorganizmalar

Masa yüzeyleri gibi çalıĢma alanları insanlar, çiğ gıdalar, temiz olmayan ekipmanlar
ya da yere konulmuĢ karton gibi diğer Ģeylerle devamlı temas hâlindedirler. Eğer çalıĢma
masaları uygun olarak temizlenmezlerse, bunların üzerine konulan gıdalar kolaylıkla
kontamine hâle gelebilirler.
Gıda üretiminde kullanılan kaplar üzerinde bulunan mikroorganizmaların türü, iĢlenen
gıdanın çeĢidine, bu kapların temizliğine, bunların depolama koĢullarına bağlıdır.


Özetle gıdalarda mikrobiyal bulaĢmanın engellenmesi için;






DıĢkının gübre olarak kullanımı önlenmeli,
Gıda iĢletmelerinde hava temiz ve nemsiz olmalı,
Kullanılan su ıĢınlama veya kimyasal dezenfektanlar
mikroorganizmalardan arındırılmalı,
Kullanılan ekipmanlar temiz ve kuru olmalı ve
Personelin gıdayla teması mümkün olduğunca engellenmelidir.

yoluyla

Günümüzde uzun ömürlü, sağlıklı gıda üretmek, gıda kayıplarını en aza indirmek
amacıyla “Engelleme Teknolojisi” (Hurdle Tecnology) ve HACCP (Kritik Kontrol
Noktalarında Tehlike Analizi)‟in uygulamaları devam etmektedir.
Engelleme Teknolojisi; gıdaların üretim ve muhafazasında tek bir yöntemin kullanımı
yerine farklı koruma yöntemlerinin, ekonomik koĢulları dikkate alarak mikroorganizmaların
üremesini önleyecek Ģekilde bir arada kullanılmasıdır.
Engelleme Teknolojisinin temel ilkesi; gıdaların muhafazasında dondurma,
sterilizasyon, kurutma gibi tek bir etkenin (düĢük sıcaklık, ısıl iĢlem ve su aktivitesigibi)
yüksek düzeyde tek baĢına kullanılmalarının yerine, o gıda için uygun olan engelleyici
faktörlerden birkaç tanesinin, birisi temel olmak üzere kullanılmasıdır. Engelleme
Teknolojisi ile gıda üretiminde gerekli önlemler alınarak sağlıklı ve güvenli ürünlerin
sunulması standartlara uygun üretimin yapılması hedeflenir.
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ġekil 1. 23:Reçel üretiminde uygulanan engelleme teknolojisi

1.7. Gıdalarda Ġndikatör Mikroorganizmalar
Steril olmayan ürünler dıĢında gıdalarda belli bir mikroorganizma yükü vardır. Son
üründe, üretimde kullanılan hammadde de doğal olarak bulunan mikroorganizmalar, üretim
sürecinden bulaĢabilen mikroorganizmalar, son ürünün ambalajlanması, depolama veya
taĢınması aĢamalarında bulaĢabilen mikroorganizmalar belirli bir oranlarda bulunur. Ancak
bu mikroflora içinde; gıdanın bozulmasına neden olabilecek mikroorganizmalar, insanlarda
enfeksiyon veya intoksikasyonlara sebep olan mikroorganizmalar bulunabilir.


Gıdalarda bulunan mikroflora gıda mikrobiyolojisi açıdan üç grupta
değerlendirebilir.Bunlar;




Ġndikatör mikroorganizmalar
Patojen mikroorganizmalar
Saprofit mikroorganizmalardır.

Gıda kalitesi hakkında bilgi veren, sayımı yapılan mikroorganizma grubu “indikatör
mikroorganizma”, enfeksiyon, intoksikasyon meydana getirenler ise “patojen
mikroorganizma”olarak kabul edilirler.
“Saprofit mikroorganizma” ise her yerde bulunan, bazıları patojen olmayan ve
gıdalarda çürüme ve bozulmalara neden olurlar. Patojenler de gıdaları bozar veya saprofitler
de gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. Patojen ve saprofit arasındaki temel enfeksiyona
neden olabilme (enfektif) dozudur.
Patojen olarak gruplandırılan bakterilerde bu sayı çok düĢüktür. E. coli için enfektif
doz 10 bakteri olarak verilmektedir. Yani 10 adet E. coli bakterisi sindirim yolu ile vücuda
girdiğinde insanda gıda kaynaklı hastalığa yol açar. Bu kadar az sayıda bakteriyi içeren gıda
tümüyle sağlıklı görülür, tüketici bu gıdanın kendisine zarar verebileceğini fark edemez.
Fakat enfektif dozu milyarlar ile belirtilen bir saprofit, gıdada bulunuyorsa o gıda
zaten bozulmuĢ durumda olduğundan tüketici o gıdayı tüketmez. Ayrıca kiĢi o gıdayı yese
bile vücut, kendi savunma mekanizması ile kusarak bakterilerin bağırsak sistemine
eriĢmesini de engelleyebilir. Kısaca gıdanın görünüĢ veya tadının normal olması o gıdanın
sorunsuz olduğu anlamına gelmez.
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Hangi mikroorganizma gruplarının indikatör olarak ele alınacağı ile ilgili olarak farklı
görüĢler vardır. Bir yaklaĢıma göre indikatör mikroorganizmaların mutlaka dıĢkı kökenli
olması gerekirken, bir baĢka yaklaĢım her türlü mikroorganizmayı indikatör olarak kabul
etmektedir.
Ġndikatör mikroorganizmalar gıda sanayiinde kurallara uygun olarak üretim yapılıp
yapılmadığının göstergesi olarak değerlendirilir. Hammadde, üretim teknolojisi, iyi ve doğru
üretim uygulaması (GMP; Good Manufactoring Practice) konularında indikatör
mikroorganizmalar yeterli bilgi verir.
Ġndikatör mikroorganizmaların varlığı ve bu indikatörün gıdada belirli bir limitin
üstünde bulunması, ürünlerin yetersiz hijyen ve sanitasyon koĢullarında iĢlendiğini gösterir.
Ġnsan, hayvan, toprak, su ve dıĢkı kaynaklı bir bulaĢma ile birlikte toksijenik
mikroorganizmalarla kontamine olabilecek koĢullarda üretilip tüketime sunulduğunun bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Gıda sanayinde farklı iĢletmelerde o iĢletmeye özgü indikatör mikroorganizmalar
üzerinde durulur. Örneğin tereyağı iĢletmesinde lipolitik mikroorganizma varlığı / sayısı
önemli bir kalite kriteri iken, lipolitik bakterilerin örneğin meyve suyu endüstrisinde hiçbir
önemleri yoktur. Meyve suyunda önemli indikatör bakteri, bozulmalara yol açan ısıya
dirençli Alicyclobacillus türleridir.

Resim 1. 17:Alicyclobacillus



Resim 1. 18:Enterococcus faecalis

Ġndikatör mikrorganizmaların özellikleri:




Ġndikatör mikroorganizmanın sayımı ve tanımlanması kolay ve hızlı
olmalıdır. Mümkünse bir gün içinde sonuç alınmalıdır.
Ġndikatör mikroorganizma, gıda mikroflorasında bulunan diğer
mikroorganizmalardan kolayca ayırt edilmelidir.
Ġndikatör mikroorganizma, varlığına iĢaret ettiği patojenin rastlanmadığı
bir gıdada kendisi belirli bir sayı altında olmalı ya da en iyisi hiç
bulunmamalıdır.
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Ġndikatör mikroorganizma, varlığına iĢaret ettiği patojenin üreme
gereksinmelerine ve üreme hızına benzer bir özelliklere sahip olmalıdır.
Ġndikatör mikroorganizma, gıdada proses iĢlemleri esnasında varlığına
iĢaret ettiği patojenler kadar dayanıklı olmalıdır.
Ġndikatör mikroorganizma, varlığına iĢaret ettiği patojen ile birlikte
bulunabilmelidir.
 Genellikle indikatör mikroorganizma gıda ve sularda
bulunması istenmeyen E. coli ve enterobakterlerdir.
 Çünkü bu bakterilerin bulunması gıda ve sulara dıĢkı bulaĢmıĢ
olduğunu ve diğer tüm patojen ve saprofit mikroorganizmaların
da bulunabileceğini gösterir.
 Gıdalarda koliform mikroorganizmaların bulunması; üretimde
sanitasyon koĢullarının kötü olduğunu, pastörizasyonun
yetersiz veya yanlıĢ uygulandığını, piĢirme ve pastörizasyon
sonrası tekrar bulaĢma olduğunu belirtir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mikroorganizma geliĢimini etkileyen faktörleri belirleyiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ellerinizi her çalıĢma öncesi ve sonrası
yıkayıp dezenfekte ediniz.
 Bardakların temiz, aynı tip ve
büyüklükte olmasına dikkat ediniz.
 Sıcak suyu hazırladıktan sonra gazı
kapamayı veya fiĢi çekmeyi
unutmayınız.
 Dört cam bardak veya beher alınız.
 Bir tavuk bulyonu 500 mL sıcak su ile
çözündürünüz.
 Her bardağa eĢit olarak paylaĢtırınız.

 Tuz ortamın osmotik basıncını arttırır,
hipertonik ortam oluĢturur,
mikroorganizmaların su kaybetmesine
neden olur.
 Bardaklardanbirine, bir çay kaĢığı
tuzekleyipveetiketleyiniz. Oda
koĢullarında bırakınız.

 Sirke ortam pH sını düĢürür, asitliği
arttırır.

 Ġkincibardağa, bir çay kaĢığı
sirkeekleyipveetiketleyiniz. Oda
koĢullarında bırakınız.
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 Soğuk ortamlarda mikroorganizma
geliĢmesi yavaĢlar.

 Üçüncü bardağı “soğuk” olarak
etiketleyipbuzdolabınakoyunuz.

 Sonbardağa"kontrol" etiketi yapıĢtırıp
oda koĢullarında bırakınız.

 Ortaya çıkacak sonucu görmek için üç
gün bekletiniz, cam bardaklardaki durumu
karĢılaĢtırınız.
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 KarĢılaĢtırma yaparken durumu daha
net görebilmek için bardakların
arkasına beyaz bir kâğıt koyunuz.
 Eldiven kullanınız.
 Gözlemlerinizi not ediniz.

 Oda koĢullarındaki kontrol örnek

 Oda koĢullarındaki tuz katılmıĢ bulyon
örneği
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 Buzdolabında bekletilmiĢ bulyon örneği

 Bardakları yıkayıp temizledikten sonra
yerine kaldırınız.
 KarĢılaĢtırma sonuçlarındaki
farklılıkların nedenini açıklayan deney
raporu yazınız.
 Oda koĢullarındaki sirke katılmıĢ bulyon
örneği
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

1-Gıdaların aromalandırılması
2-Antibiyotik, vitamin üretimi
3-Peynir, alkollü içki yapımı
4-Doğada madde çevriminin sağlanması
yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangilerinin oluĢumunda mikroorganizmaların
rolü vardır?
A) Yalnız 1 de
B) Yalnız 4 de
C) 3 ve 4 de
D) 1 ve 2 de
E) 1–2–3 ve 4 de

2.

Sağlıklı bir insanda aĢağıdaki vücut bölgelerinden hangisi sterildir?
A) Kan
B) Boğaz
C) Deri
D) Kalınbağırsak
E) Hiçbiri

3.

Yaz sıcaklığında buzdolabında saklanan besinler dıĢarıda bırakılan besinlere göre,
daha uzun süre bozulmadan kalabilirler. Bu durumun temel nedeni aĢağıdakilerden
hangisi olabilir?
I-Besinlerin bozulmasına neden olan mikroorganizmaların enzimleri buzdolabında
çalıĢmaz.
II-Yüksek sıcaklıkta besinlerdeki enzimlerin yapısı bozulur.
III-Buzdolabında besinlerin bozulmasını engelleyen gazlar vardır.
IV-Sıcakta besinlerdeki vitaminler de bozunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I, II ve IV
D) II ve III
E) I, III ve IV
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4.

Su ve sütlerin mikrobiyolojik kontrollerinde standart bir gösterge olarak kullanılan
bakteri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Lactobacillus
B) Alcaligenes
C) Proteus
D) Koliform
E) Acetobacter

5.

Psikrofil bakterilerin üreme sıcaklığı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 5-15 0C
B) 0-5 0C
C) 5-25 0C
D) 20-45 0C
E) 50-65 0C

6.

Ġnsanda flora ile ilgili yanlıĢ seçenek aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Normal flora mikroorganizmaları aralarındaki denge bozulmadıkça hastalık etkeni
olmazlar.
B) Kalıcı ve geçici olmak üzere iki flora vardır.
C) Patojen mikroorganizmalar vücudun dıĢ kısımlarında geçici olarak bulunabilirler.
D) Geçici flora mikroorganizmaları hiçbir zaman hastalık oluĢturmazlar.
E) Kalıcı flora ortadan kaldırılsa bile yeniden oluĢur.

7.

Besin istekleri açısından mikroorganizmaların azdan çoğa doğru sıralaması hangi
seçenekte doğru verilmiĢtir?
A) Küfler > Gram (-) bakteriler > Gram (+) bakteriler
B) Gram (+) bakteriler > Gram (-) bakteriler > küfler
C) Gram (-) bakteriler < küfler < Gram (+) bakteriler
D) Gram (-) bakteriler < küfler > Gram (+) bakteriler
E) Küfler < Gram (-) bakteriler = Gram (+) bakteriler

8.

1-Eh= +215 mini volt
2- Eh= -185 mini volt
3-Eh= +45 mini volt
olarak ölçülen gıdalardan hangisi
mikroorganizmalar geliĢebilir?
A) Yalnız 1 ‟de
B) Yalnız 2 ‟de
C) 1 ve 2 ‟de
D) 1 ve 3 ‟de
E) 2 ve 3 ‟de
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ya

da

hangilerinde

yalnızca

anaerob

9.

Sebze ve meyveler gibi su oranları yüksek olan gıdalar mikroorganizma aktivitesini
engellemek için hangi ortamlarda saklanmalıdır?
A) Sıcak, kuru depolarda
B) Bağıl nemi düĢük soğuk depolarda
C) Serin, kuru depolarda
D) Ilık, nemli depolarda
E) Bağıl nemi yüksek soğuk depolarda

10.

Fungusit nedir?
A) Bakteri öldürücü kimyasal maddedir.
B) Tüm mikroorganizmaları öldürücü kimyasal maddedir.
C) Maya ve küflerin geliĢimini durduran kimyasal maddedir.
D) Bakterilerin geliĢimini engelleyen kimyasal maddedir.
E) Maya ve küflere öldürücü etki yapan kimyasal maddedir.

11.

I-Üst kısımlardaki hava alt kısımlardaki havadan daha sterildir.
II-Büyük Ģehirler üzerindeki hava kırsal kesimlerin üzerindeki havadan daha az
mikroorganizma içerir.
III-Açık denizler üzerindeki havada az mikro organizma bulunur.
IV-U.V ıĢınları bakterisit bir etkiye sahiptir.
yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangiler doğrudur?
A) I-II-III
B) I-II-III ve IV
C) Yalnız IV
D) Yalnız III
E) I-III-IV

12.

GüneĢ giren eve doktor girmez atasözü aĢağıdakilerden hangisini en iyi açıklar?
A) Mikroorganizmalar güneĢin ısı etkisinden zarar görürler.
B) GüneĢin ısı ve ıĢınım enerjisi mikroorganizmaları öldürür.
C) GüneĢ ıĢığında mikroorganizmaların beslenme Ģansları düĢüktür.
D) Mikrobik hastalıklar aydınlık ortamlarda daha az etkilidir.
E) GüneĢ ıĢığı mikroorganizmaların besinlerini yok eder.

13.

Hangi aw değerinin altında mikroorganizmalar geliĢemez?
A) 0,6
B) 0,7
C) 0,8
D) 0,9
E) 0,99-1

14.

Domates ve marulu mikroflora açısından karĢılaĢtırırsak hangi yorumu yapabiliriz?
A) Marulun mikroorganizma yükü daha fazladır.
B) Domatesin mikroorganizma yükü daha fazladır.
C) Birbirine yakın miktardadır.
D) Ġkisinde de çok fazladır.
E) Ġkisinde de çok azdır.
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15.

Gıdalarda doğal olarak bulunabilen ya da sonra çeĢitli yollarla oluĢabilen, mikrobiyal
geliĢmeyi engelleyen bileĢiklere ne ad verilir?
A) Dezenfektan
B) Ġnhibitör
C) Aditif
D) Aktivatör
E) Ġngredient

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıĢtınız mı?
2. Tablo ve Ģekilleri incelediniz mi?
3. Laboratuvar kıyafetlerinizi giydiniz mi?
4. Laboratuvar araçlarını kontrol edip, hazırladınız mı?
5. Beher ve spatüller temiz mi?
6. Et suyunu süzdünüz mü?
7. Beherleri grupladınız mı?
8. Beherlerin her birine 100 mL et suyu paylaĢtırdınız mı?
9. Ġlk 3 behere belirtilen ölçüde tuz ekleyip karıĢtırdınız mı?
10. Beherleri etiketlediniz mi?
11. Sonraki 3 behere belirtilen ölçüde sirke ekleyip karıĢtırdınız mı?
12. Beherleri etiketlediniz mi?
13. Son 3 beheri buzdolabında belirtilen kısımlara yerleĢtiriniz mi?
14. Beherleri etiketlediniz mi?
15. Son beheri oda koĢullarında uygun bir yere koyup kontrol örneği
olarak etiketlediniz mi?
16. Her gün gözlemleyip sonuçlarını not ettiniz mi?
17. Durumu karĢılaĢtırdınız mı?
18. Bu farkın nedenini açıklayabiliyor musunuz?
19. Kullandığınız araçları temizleyip yerine kaldırdınız mı?
20. Laboratuvarın son kontrollerini yaptınız mı?
21. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta tartıĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal bulaĢma kaynaklarını
gözlemleyerek, bulaĢma kaynaklarını engelleme yollarını açıklayabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Günlük hayatta tükettiğiniz gıdalarda görülen bozulma tiplerini gözlemleyiniz.
Çevrenizdeki soğuk hava teposu, yemek fabrikalarına giderek depolama
tiplerini koĢullarını inceleyiniz.
Çevrenizdeki restoran, iĢletme mutfaklarını, pastane v.b giderek hangi ürünlerde
hangi tip bozulmalar olduğunu araĢtırınız.
AraĢtırma ve incelemelerinizi rapor hâline getirip, sınıfta arkadaĢlarınızla
tartıĢınız.

2. GIDALARDA MĠKROBĠYAL
BOZULMALAR


Süt mikroorganizmaların geliĢmesi için ideal bir besi ortamıdır.Çünkü

Mikroorganizmaların geliĢmesi için gerekli besin öğelerini
(laktoz,protein,yağ,mineral ve vitaminler) uygun oranda içerir,

pHsı6,4-6,8 arasındadır ve bakteriyel geliĢmeye çok uygundur.

Redoks potansiyeli pozitiftir ve daha çok aerobik mikroorganizmaların
üremesine elveriĢlidir,

Su aktivitesi 0,98´den yüksektir.



Sütteki mikroorganizmalar üç ana nedenle önemlidirler.

Süt ve süt ürünleri patojen mikroorganizmalar ve mikrobiyal toksinlerle
kolayca kontamine olarak hastalık ve zehirlenmelere yol açar.
Tüberkuloz,brusella,Q humması,stafilokok ve streptokok enfeksiyonları

Birçok mikroorganizma süt ve ürünlerinde tat, aroma, yapı ve renk
bozukluk ve kusurları oluĢturur.

Peynir, fermente süt ürünleri ve tereyağ gibi ürünlerin yapımında istenen
tat, aroma ve fiziksel özelliklerin oluĢmasını sağlarlar.

54

2.1. Çiğ Süt Mikrobiyolojisi
Çiğ süt süt endüstrisinin temel hammaddesidir ve çiğ sütün mikrobiyolojik kalitesi,
bu sütten iĢlenen ürünün kalitesini de doğrudan etkilidir. Ayrıca çiğ süte uygulanan ısıl
iĢlemlerle bakterilerin vejetatif formları yok edilmekle ise de bunların enzimleri aktivitelerini
koruyarak depolama sırasında koku, tat ve aroma oluĢumlarına neden olmaktadırlar.
Çiğ süt sağıldığı hayvanın memesinden baĢlamak üzere sağım, depolama, taĢıma
iĢlemleri sırasında hijyenkoĢulları, sıcaklık ve süreye bağlı olarak çok farklı tip ve sayıda
mikroorganizma içerebilir.

2.1.1. Çiğ Sütlerin Kontaminasyon Kaynakları








Meme içi:Memenin her bir bölümü meme baĢındaki kanal yoluyla dıĢ ortama
açıktır. Herhangi bir Ģekilde meme baĢına bulaĢan mikroorganizmalar meme
içine girebilir. Örneğin; meme dokusunda görülen iltihabı bir hastalık olan
mastitisli hayvanın sütünde mlde milyonlarca bakteri bulunabilir. Bu hastalığın
etmeni olan mikroorganizmalar Staphylococcusaureus, Streptococcus türleri
Escherichiacoli dir. Ayrıca verem ve brusella gibi hastalıklı hayvanların
sütlerinde bu hastalığın etmeni olan ve insanlarda hastalık oluĢturan
Mybacteriumtuberculosis ve Brucella türleri bulunur.
Hayvanın dıĢ yüzeyleri: Hayvanların doğal çevresinde bulunan toprak,
yataklık mal yemesi, yem artıkları, gübre gibi maddeler, meme, meme baĢları
ve deri üzerinde çok miktarda bulunurlar. Topraktan Bacillus türleri, silaj
yemlerden Clostiridium türleri, gübre ve kirli yataklık malzemelerinden
koliform bakterileri süte kolayca bulaĢır.
Sağım ekipmanları ve süt kapları: Sütün toplandığı kaplar, sağım makineleri,
nakil boruları ve soğutucular iyi temizlenerek dezenfekte edilmezlerse önemli
bir bulaĢma kaynağıdırlar. Bunlarda kalan sulu süt artıklarında geliĢen
mikroorganizmalar bir sonraki sağım sütünün mikroorganizma yükünü
arttırırlar. Kaplardan bulaĢan ve sütün dayan ma süresini kısaltan laktik
streptokoklar, koliform bakteriler, psikrofilikGram(-) çubuklar ve
pastörizasyona dayanıklı termofil mikrokok gibi mikroorganizmalardır.
Diğer bulaĢma yolları: Ahır ve sağım yerinin havası, sağım personelinin deri
ve solunum yollarından gelen mikroorganizmalarda sütün mikrobiyal yükünü
artırır.

2.1.2. Çiğ Sütlerde Görülen Mikrobiyal Bozulmalar


EkĢime-Asit oluĢumu: Sütün tadı ekĢidiği zaman özellikle pıhtıda oluĢmuĢsa
süt bozulmuĢtur.(sütün kesilmesi)Fakat laktik asit fermantasyonu yoğurt ve
peynir gibi süt ürünlerinin üretimi için gereklidir. Asit oluĢumunun belirtileri
tattaki ekĢilik ve daha sonra pıhtılaĢmadır. Sütte asit; laktik asit oluĢturan laktik
asit bakterileri yanında, laktik asitle birlikte birçok uçucu bileĢik oluĢturan
bakterilerce de oluĢturulur.
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Laktik
asit
bakterileri,
Streptococcuslactis,
Streptococcus
thermophylus,Lactobacillusbulgaricus laktozu parçalayarak laktik asit oluĢturur
ve sütün pH ´sınıdüĢürürler.KoĢulların laktik asit bakterilerinin geliĢmesine
uygun olmadığı zamanda, koliform bakterileri laktik asitin yanında H2,
CO2,asetik asit, formik asit oluĢtururlar. Micrococcus, Laktobacillus türleri,
enterekoklar da asit oluĢtururlar.
Isıl iĢlem görmüĢ ve vegetatifmikroorganizmaların yok edildiği sütlerde
Clostridium türleri bütirik asit fermantasyonuna neden olarak bütirik asit, H2 ve
CO2 oluĢtururlar.


Gaz oluĢumu: Genellikle asit fermantasyonunu takip eder ve genellikle süt ve
ürünlerinde oluĢumu istenmeyen bir olaydır. Gaz oluĢumu sütte köpüklenme
pıhtıda ise pıhtının parçalanması ve yarılması ile belli olur. Gaz oluĢumu 0-37
0
C arasında meydana gelir. Koliform bakterileri, Clostiridium ve Bacillus
türleri, propiyonik asit türleri, baĢlıca gaz oluĢturan mikroorganizmalardır.

Resim 2. 1:Streptococcus thermophylus





Resim 2. 2:Lactobacillus bulgaricus

Proteinlerin parçalanması: Proteinlerin hidrolizi sonucu bazı peptitlerin
oluĢması (Proteoliz) sütün tadını acılaĢtırır. Isıl iĢlemle asit oluĢturan
bakterilerin yok edilmesi, ortamdaki asidin mikroorganizmaların diğer
ürünleriyle
nötrleĢtirilmesi,
sütün
düĢük
sıcaklıkta
saklanması,
proteolizihızlandırır. Micrococus, Bacillus, Flavobacterium, Alcaligenes,
Pseudomonas türleriproteoliz etmenleridir.
Sünme: Süt ve kremada geliĢen bakerilerin kapsülünü meydan getiren yapıĢkan
maddelerden dolayı görülür. Özellikle düĢük sıcaklıkta saklanan sütlerde
görülür. Alcaligenes, Enterobacter ve laktik asit bakterileri sünme etmenleridir.
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Resim 2. 3:Alcaligenes





Resim 2. 4:Flavobacterium

Süt yağının bozulması: Süt yağı çeĢitli bakteri, maya ve küfler tarafından
parçalanıp tadı ekĢi veya asit, acı, yanık veya karamel, sabun, malt tadı Ģeklinde
bozulabilir. Bu tat değiĢiminde rol oynayan bakteriler genellikle aerobik veya
fakültatif, proteolitik asit oluĢturmayan tiplerdir. Süt yağındaki değiĢiklikler
oksidasyon, hidroliz veya her iki olayın birlikte oluĢmasıyla oluĢur.
Oksidasyonda okside edici bakteriler, hidroliz olayında lipolitik
mikroorganizmalar rol oynar. Pseudomonas, Proteus, Alcaligenes,
Mikrococcus, Bacillus ve Clostridium türleri, Aspergillus, Mucor, Geotricum,
Rizopus küfleri süt yağında değiĢme etmenidir.
Renk değiĢiklikleri: Yüzeyde geliĢen küfler tarafından bir ve zar veya halka
Ģeklinde oluĢabileceği gibi sütün tümünde görülebilir. Pseudomonas türleri sütte
mavi, sarı, kahverengi, Serratiatürleri kırmızı renk oluĢtururlar.

2.1.3. Çiğ Sütün Mikrobiyal Kontaminasyon Una KarĢı Alınacak Önlem ve
Kontroller








Hayvanların sağlık kontrolü düzenli yapılmalı, herhangi bir hastalık
görüldüğünde gecikmeden gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Sağımdan önce meme baĢları ve memeler temizlenmeli, sağımdan sonra meme
baĢları %1 iyot çözeltisine batırılarak dezenfekte edilmelidir.
Her sağımda memelerden alınan sütlerde koyu renkli bir zemin üzerinde pıhtı
parçacıklarının olup olmadığı kontrol edilmeldir.
Kullanılan sağım kaplarıve araçları deterjanlı çözeltiyle iyice temizlenip,
durulanmalı ve süzülmeli, kullanımdan önce klorlu veya iyotlu dezenfektandan
geçirilmelidir.
Sağım iĢlemi ahır temizliğnden önce yapılmalıdır. Temizlik sırasında kalkan
tozlar ahır atmosferine karıĢarak süte bulaĢabilirler.
Sağım personeli sağlıklı olmalı, personelin el ve üst baĢ temizliği kusursuz
olmalıdır.
Süt sağımdan sonra hemen en az 500C ye kadar soğutulmalıdır. Böylece sütte
bulunsa bile dahi mezofil ve termofil bakterilerin geliĢmesi engellenmiĢ
olur,daha sonra ısıl iĢlemlerle bu mikroorganizmalar da yok edilir.
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2.1.4. Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Standartları
Isıl iĢlem görmüĢ içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılacak
çiğ inek sütü aĢağıdaki standartlara uymalıdır:
Toplam canlı bakteri sayısı 30 oC (mL'de)
1 inci yıl ≤ 5000 000
3 üncü yıl ≤ 1000 000
5 inci yıl ≤ 100 000

2 nci yıl ≤ 3000 000
4 üncü yıl ≤ 500 000 (a)
Somatik hücre sayısı (ml'de) ≤ 500000 olmalıdır.

Somatik hücre sayısıçiğ sütlerde önemli bir bir kriterdir. Mikroskop altında incelenir.
Hayvanın meme hastalığının ( mastitis ) belirtisidir.
Somatik Hücre Sayısı > 1 000 000 ise hasta meme
250 000 – 500 000 ise normal meme demektir.

Toplam
Termofilik
E. coli
S. aureus
Sporlar
B. careus
Patojen
mikroorganizmalar

ġüpheli
5.000-50.000
100-1000
1-10
10-100
1-10
0.1-1

Kabul edilen
500
100
1
10
1
0.1
Hiç
bulunmamalı

Kabul edilmeyen
50.000 ve üzeri
1.000 ve üzeri
100 ve üzeri
100 ve üzeri
10 ve üzeri
1 ve üzeri

Tablo 2. 1:Çiğ süt bakteri sayıları



Çiğ Süt Standard Süt Standardı TS 1018 Resazurin (indirgeme) testine göre,





Mavi renk: ekstra (en az bakteri sayısı)
Erguvani pembe renk: 1. Sınıf
Uçuk beyazımsı renk: 2. sınıf
Renksiz: Çok fazla bakteri faaliyetinin olduğu süttür.

Bu sütlerden ekstrave 1.sınıf olanlar pastörize ve UHT sütlerin üretiminde
kullanılabilir
Çiğ inek sütü tesadüfî örneklemeyle yapılan kontrollerde;
Toplam canlı bakteri sayısı 30 oC' de ( mL de) ≤ 100 000 adet
Salmonella 25 mL de bulunmamalıdır.
Patojen mikroorganizmalar: 25 gramda bulunmayacaktır.
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2.2. Ġçme Sütleri
Isıl iĢlemlerle patojen mikroorganizmalarından arındırılmıĢ ve toplam mikrobiyal
yükü belli bir süre saklanabilecek düzeylere düĢürülmüĢ sütler içme sütleridir.
2.2.1. Süt ĠĢleme AĢamalarının Mikroorganizmalara Etkisi
Sütün temizlenmesi ve yağın ayrılması için yapılan seperasyon iĢlemi ile sütteki
birçok mikroorganizma fiziksel olarak uzaklaĢtırılmıĢ olur. Pastörizasyonla sütteki patojen
mikroorganizmaların tümü, bozulma etmeni olan mikroorganizmaların %95-98 gibi büyük
bir bölümü yok edilir. UHTtekniği ile ise ısıya çok dirençli bakteri sporları dıĢında tüm
mikroorganizmalar öldürülür.




Süt iĢletmelerinde sütün temas ettiği alet ve ekipman yüzeylerinin temizlik ve
dezenfeksiyon düzeyi iĢlenmiĢ sütün mikroorganizma yükünü etkiler.
Pastörizasyonda sıcaklık ve süre iyi ayarlanamazsa ısıya dayanıklı mezofil
bakteriler ve termofiller canlı kalırlar. Bunlar Micrococcus, Microbacterium,
bazı enterokoklar ve spor oluĢturan aerobBacillus türleridir.
Sütün ısıl iĢlemlerden sonra soğutulması ve ambalajlanması iĢlemlerinde
kullanılan pompa, boru hatları, vanalar, ara tankları, ĢiĢe ve diğer ambalaj
kapları da iyi temizlenmez ve dezenfekte edilmezse kontaminasyon kaynağı
olabilirler. ĠĢletmelerde yapılan ihmaller sonucu bu süreçte Pseudomonas,
Chromobacterium, Coliform bakterileri hızla geliĢebilirler.

2.2.2. Ġçme Sütlerinde Mikrobiyal Bozulmalar
Pastörize sütlerde rastlanan bozulmalar hoĢa gitmeyen, pis, kokuĢmuĢ ve meyvemsi
olarak tanımlanan tat kusurlarıdır. Sütproteini, yağ ve laktozun mikrobiyal enzimlerle
parçalanması ne kadar fazla ise bu tat kusurları o kadar fazladır. Bozulmalara neden olan
mikroorganizmalar genellikle süte pastörizasyon sonrası bulaĢan Pseudomonas,
Flavobacterium, Chromobacterium, Alcaligenes ve Koliform bakterilerdir.
Normal koĢullarda iyi nitelikteki çiğ sütten, kaliteli ve modern çalıĢan bir iĢletmede
üretilen pastörize süt soğuk depolandığında dayanma süresi 10 gündür. Bu süre
mikroorganizma sayı ve tipi yanında depolama sıcaklığına bağlıdır. Sterilize (UHT) sütlerde
bakterilerin aktif olarak kalan lipolitik ve proteolitik enzimleri tat ve aroma kusurları ve
pıhtılaĢmaya neden olur.
2.2.3. Ġçme Sütlerinin Mikrobiyolojik Standartları
Ġçme sütlerinde toplam aerob ve koliform bakteri sayısı düzenli olarak günde birkaç
kez saptanmalıdır. Analiz sonuçlarının normal değerlerden farklı çıkması üretim hattında
mikrobiyal kontaminasyonun olduğunu gösterir ve derhâl gerkli önlemlerin alınması gerekir.
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Türk Gıda Kodeksine göre; Isıl iĢlem uygulanan üretim tesisinde tesadüfî
örnekleme yöntemiyle gerçekleĢtirilen son ürün kontrollerinde pastörize sütte;





25 gr' da patojen mikroorganizma bulunmayacaktır.
Koliform mL 'de) 5 kob/mL
5 gün inkübasyondan sonra yapılan ekimde 21 oC 'de toplam canlı bakteri
sayısı 50000-500000 kob/mL sınırlarında olmalıdır.
Sterilize UHT sütlerde 30 oC'de 15 gün inkübasyondan sonraki ekimlerde
“Toplam canlı bakteri bakteri sayısı ≤ 10 (30 oC de, 0,1 mL'de)”
olmalıdır.

Resim 2. 5:Çiğ süt

Resim 2. 6:Pastörize süt

Resim 2. 7:EkĢimiĢ (kesilmiĢ) süt örnekleri

2.2.4. Ġçme Sütlerinin Mikrobiyal Kontaminasyonuna KarĢı Alınacak Önlem ve
Kontroller





Pastörizasyon iĢlemi (süre-sıcaklık)güvenli Ģekilde kontrol edilmelidir.
Sütle temas eden tüm yüzeyler kullanılmadan önce temizlenip dezenfekte
edilmelidir.
ĠĢletme havasından gelecek kontaminasyon önlenmelidir.
TaĢıma ve depolama soğukta yapılmalıdır.
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2.3. Peynir Mikrobiyolojisi
Peynir; sütün peynir mayası ile veya ekĢitilerek pıhtılaĢtırılmasından sonra serumun
ayrılması sonucu hazırlanan telemenin bazı iĢlemlerden sonra (haĢlama, tuzlama
vb)olgunlaĢtırılmasıyla elde edilen süt ürünüdür.
Peynirin hem üretiminde hemde olgunlaĢtırılmasında bazı mikroorganizma gruplarının
önemli ve yararlı rolleri vardır. Dünyadaki yüzlerce peynir çeĢidi arasındaki farklılık nedeni,
yapım sırasında uygulanan iĢlem farklılıkları yapım ve olgunlaĢmada rol oynayan
mikroorganizma türlerinin farklılıklarıdır.
Peynir üretiminde, çiğ, hafif ısıl iĢlem görmüĢ veya pastörize sütler kullanılabilir. Çiğ
sütlerde patojen mikroorganizmalar ve peynirde yapı ve lezzet kusurlarına neden olan
saprofit mikroorganizmalar bulunabileceğinden peynir çiğ sütten yapılmamalıdır. Ancak çiğ
sütten yapılan peynirler daha çabuk olgunlaĢır. Bu nedenle peynir üretiminde düĢük ısıl
iĢlem (64-72 0C ta 15-20 sn)görmüĢ sütler kullanılmalıdır. Bu ısıl iĢlemle hem patojenler
hemde bozulma nedeni koliform bakterileri büyük oranda yok edilirler. Yüksek ısıda
pastörize edilen sütlerde patojen mikroorganizmalardan baĢka saprofitler, laktik asit
bakterileri, sütün enzimleride yok edildiğinden (süt enzimleri özellikle sütün
olgunlaĢmasında rol oynar),bu sütlerden yapılan peynirler, çiğ süt peynirlerine göre daha geç
olgunlaĢır.
Hafif ısıl iĢlem görmüĢ sütlerden iyi kalite çiğ sütten yapılmıĢ peynir kalitesine yakın ve her
zaman standart kalite peynir üretimi yapılır.AĢağıda resimlerle Peynir Starter kültürlerinden
örnekler gösterilmiĢtir.

Resim 2: 9. St. cremoris
Resim 2. 8:L. acidophilus
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Resim 2. 11:Penicillium camemberti

Resim 2. 10:Penicillium roqueforti

Süte uygulanan ısıl iĢlem peynir yapım ve olgunlaĢmasında önemli rolleri olan laktik
asit bakterileri de yok ettiğinden teknolojide pastörizasyondan sonra bazı laktik asit
bakterilerini içeren starter kültür katılmaktadır. Starter kültür laktozdan asit üreterek peynir
üretiminde istenen değiĢim süreçlerini baĢlatır.
Starter kültürün oluĢturduğu laktik asit, sütün pıhtılaĢması, peynir altı suyunun kolay
ayrılması, doku oluĢumu, tat ve patojenlerinin inhibisyonu üzerinde olumlu etkileri bulunur.
Starter kültürün oranı ve içeriğine göre peynir çeĢitleri de değiĢmektedir.
Starter kültürler, mezofil kültür ve termofil kültür olarak ikiye ayrılır;


Mezofil kültür;St. lactis, St. cremoris ve Leuconostok türlerini, Termofil kültür
St. thermophilus, Lactobacillus bulgarius, L. acidophilus gibi türleri kapsar.
Ayrıca bazı peynir çeĢitlerinde probiyonik asit bakterileri kullanılır.



Küflerle olgunlaĢtırılan Rokfor ve Kamamber peynirlerinde laktik asit
bakterilerine ek olarak Penicillium roqueforti, Penicillium camembertiküflerini
içeren küf starter kültürleri kullanılır.

Resim 2. 12:Sağlıklı ve küflenmiĢ çeçil peyniri
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Süt starter ilavesinden sonra uygun sıcaklıkta kısa bir süre bekletilerek belirli miktar
asit oluĢumu sağlanır. Daha sonra peynir mayası (rennin enzimi)katılarak kazeinin jel
oluĢturarak pıhtılaĢması sağlanır.
Tuzlanan yada haĢlanan peynirler istenen tat, aroma ve doku özelliklerinin
kazandırılması için belirli sıcaklık ve nem koĢullarında olgunlaĢmaya bırakılırlar.
OlgunlaĢma sırasında peynirde bulunan mikroorganizmalar veenzimler yağ, protein ve diğer
bileĢenlere etki ederek istenen değiĢimleri oluĢtururlar. OlgunlaĢma süresi peynir çeĢidine
göre birkaç hafta ile birkaç yıl arasında değiĢir.

2.3.1. Peynirde Mikrobiyolojik Bozulma ve Kusurlar


Yapım sırasında oluĢan bozukluklar:

Peynirlerin yapımı sırasında laktik asit bakterileri yetersiz olursa veya diğer
mikroorganizmalarla bulaĢma fazla olursa kalitesiz peynir elde edilir. Örneğin asitproteolitik bakterilerin oluĢturduğu acı tat ancak olgunlaĢma sırasında belirlenir. Gaz
oluĢturan Clostiridiumtürleri ve mayalar pıntıda gaz boĢlukları ve kötü tat oluĢtururlar.


OlgunlaĢma sırasında oluĢan bozulmalar:

OlgunlaĢma sırasında Clostiridium türleri, probiyonik asit bakterilerini aĢırı gaz
oluĢturarak peynirlerin ĢiĢmesine, çatlamasına neden olur. Koliform bakterileri,
Mikrokoklarproteinleri parçalayarakacılaĢmaya, Clostiridiumun bazı türleri laktik asidi
parçalayarak kokuĢmaya sebep olurlar. OlgunlaĢma sırasında geliĢen bakteriler, olgunlaĢma
sonucu oluĢan bileĢiklerde değiĢiklik meydana getirerek mavi, grimsi, pembe, yeĢil, kırmızı,
kahverengi renk değiĢikliklerine neden olurlar.

Cladosporium

Mucor

Resim 2. 13: Peynirde bozulma yapan küf örnekleri

63



OlgunlaĢmıĢ peynirlerde görülen bozulmalar:

Peynirlerin dayanıklılıkları nem oranlarıyla ilgilidir. Fazla nem içeren yumuĢak
peynirler çabuk, az nem içeren, sertpeynirler geç bozulur. En korkulan bozulma Ģekli küf
geliĢmesidir.
Küfler peynirin yüzeyinde ve çatlaklarda geliĢerek portakal rengi, yeĢil, siyah, mavi
renkleĢmeye sebep olur, peynir küflü bir tat alır, peyniri yumuĢatır, ayrıca küfler
mikotoksinoluĢtururarak sağlık açısından zararlı olur. Peynirlerde Cladosporium,
Aspergillus, Mucor, Penicillium, Monilia, Alternariaküfleri sıkça rastlanır.

Resim 2. 14:Peynirde bakteriyel ve küf bozulmaları
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2.3.2. Peynirde Patojen Riskler
Çiğ sütte bulunan patojen Streptococcus, Salmonella, Mycobacterium tubeculosis bu
sütten yapılan peynirlerde de bulunurlar.
Peynirde en fazla risk oluĢturan bakteri enteretoksin oluĢturarak Stap.
ureustur.BazıSalmonella türleri de zehirlenme etmenidir.Listeria türleri ise hamilelerde
düĢüklere, bebeklerde ve bazı duyarlı kiĢilerde menerjit ve ensefolite neden olabilmektedir.

2.4. Yoğurt Mikrobiyolojisi
Yoğurt fermente bir süt üründür.43-450C taki pastörize süte 1/1 oranında
Lactobacillusbulgariusve Steptococcus thermophilus kültüründen %2 oranında katılarak
mayalanır. Yoğurt kültürünün faaliyeti sonucu oluĢan asitlik nedeniyle 3 saat içerisinde jel
oluĢur ve pH değeri 4,9-5,0 e düĢer.
Ġnkübasyon sırasında bu iki bakteri simbiyotik bir geliĢme gösterirler. St. thermophilus
metabolizması sonucu oluĢan formik asit, L.bulgaricus` un geliĢmesini hızlandırır. L.
bulgaricus`un proteolitik aktivitesi süt proteinlerini aminoasitlere parçalar. Bu
aminoasitlerden özellikle valin St. thermophilusun geliĢmesini hızlandırır.

ġekil 2. 1: Simbiyotik ÇalıĢan Yoğurt Bakterileri

Yoğurt üretiminde karĢılaĢılan en önemli sorun starter kültürün kontaminasyonu ve
kültür bakterilerinin bakteriyofajla enfeksiyonu sonucu aktivitelerini kaybetmesidir.
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Resim 2. 15:Yoğurtta küf ve bakteriyel bozulma örnekleri

Ayrıca yoğurt sütünde antibiyotik, deterjan veya dezenfektan kalıntıları da
fermantasyonu aksatır.
Yoğurtta düĢük pH nedeniyle patojen mikroorganizmalar ve koliform grubu
bakterileri geliĢemez. Yoğurtta düĢük pH bakterileri inhibe ederken maya ve küflerin
geliĢimini fazla etkilemez. Özellikle meyveli yoğurtların yapımında Saccaromycescerevisiae
ve benzer türleri yoğurtta gaz oluĢumuna ve lezzet kusurlarına neden olur. Mucor, Rhizopus,
Aspergillus ve Penicillium türü küflerde yüzeyde geliĢirler.
TS 1330 yoğurt standartına göre yoğurdun bir gramında 10`dan çok koliform bakteri
100 den çok maya ve küf olmamalı,E.coli bulunmamalıdır.

2.5. Tereyağı Mikrobiyolojisi
Tereyağ süt yağı ve az miktarda sütün diğer bileĢenleri tuz ve sudan oluĢur.
Tereyağıaromasını arttırmak için bazen krema özel starter kültür ilavesiyle bir süre
olgunlaĢtırılır. Bu amaçla kullanılan kültür St. lactis, St. cremoris, Leuconostoccremoris
türlerinden oluĢur. Tereyağında istenmeyen mikroorganizma faaliyeti sonucu kokuĢma,
acılaĢma, meyvemsi tat ve renk kusurları görülebilir.
Yağda koliform bakterileri ve bazı Pseudomonas türleri proteinleri parçalayarak kötü
kokular oluĢturur. Önlemek için krema pastörize edilmeli, yıkama suyu ve kullanılan alet ve
ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonuna özen gösterilmelidir.
AcılaĢma yağ yağda doğal olarak bulunan lipaz enzimi veya çeĢitli bakteri ve küflerin
enzimlerinin etkisi ile tereyağın hidrolizi sonucu oluĢan bütirik asitten ileri gelir. Kremaya
yeterli sterilizasyon uygulanması lipaz enzimini kolayca inaktive eder.
Tereyağında meyvemsi koku lipolitik ve proteolitik aktiviteye sahip Pseudumonas
türlerinin protein ve yağın parçalaması sonucu oluĢur.
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Tereyağ yüzeyinde küf geliĢmesi bazı renk kusurlarına neden olur. Küflerin
tereyağında kontaminasyonu genellikle paketleme sırasında meydana gelir. Tereyağında
fizikokimyasal özellikleri ve üretiminde kullanılan kremanın pastörize edilmesi nedeniyle
patojen mikroorganizmaların geliĢmesine pek olanak vermez.

2.6. Dondurma Mikrobiyolojisi
Dondurma süt, Ģeker, stabilzatörmadde, aroma ve renk verici çeĢitli maddelerin
katılmasıyla hazırlanan karıĢımın pastörize edildikten sonra dondurulmasıyla elde edilen süt
ürünüdür.
Dondurma yapımında pastörizasyon sıcaklıkları minimumda tutulursa termofilik
mikroorganizmalalarla, anaerob ve aerob bakteri sporları canlı kalabilir.Ayrıca hijyenik
olmayan meyveler, aroma maddeleri ve diğer katkı maddeleri mikrobiyalkontaminasyonuna
neden olabilir. TemizlenmemiĢ, dezenfekte edilmemiĢ ekipman ve ambalaj kapları da
kontaminasyon kaynağıdır. Dondurma iĢlemi sırasında mikrobiyal geliĢme durur fakat
mikroorganizmalar canlı kalırlar.


Dondurma üretiminde mikrobiyal bozulmaları önlemek için;





Yeterli pastörizasyon yapılmalı,
Ġyi bakteriyolojik nitelikte katkı maddeleri kullanılmalı,
Dondurma iĢlemi kısa sürede yapılmalı,
Tüketim aĢamasına kadar soğuk zincirde bir aksama olmamalıdır.

Stap. aureus ve Salmonella dondurmalardan zehirlenmelere neden olabilen patojen
mikroorganizmalardır.

2.7. Et Mikrobiyolojisi


Etler, et ürünleri ve su ürünleri mikroorganizmaların geliĢip çoğalmaları için
uygun ortamlardır. Çünkü






yüksek nem (%75-78) içerirler. Su aktiviteleri 0,99dur,
taze etin pHsı 7-7,5 tur,
fermente olabilir,glikojeni içerir, azotlu besinöğeleri, mineral ve diğer
geliĢme faktörlerince zengindir.

Et ve su ürünlerinde mikroflora üç yönden önem taĢır.




Et ve ürünlerinin bozulmalarına neden olurlar.
Etten kaynaklanan hastalık ve zehirlenmelerine neden olur.
ÇeĢitli gıda maddelerinin (sucuk, pastırma vb.)üretiminde etkili olurlar.
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Normal koĢullarda sağlıklı bir etin iç dokularında pek az veya hiç mikroorganizma
bulunmaz. Çünkü canlı hayvanlar çeĢitli kaynaklardan kendilerine bulaĢan
mikroorganizmaların dokulara geçmesini önleyen (deri, mukoz, kıl, midesuyu, antikorlar
gibi) korunma mekanizmasına sahiptir.


Diğer gıdalarda olduğu gibi etle de mikroorganizma üremesine;








Nem miktar,
Besin içeriği,
pH,
Depolamasıcaklığı,
Depolama süresi ve koĢulları,
Oksidasyon, redoksiyon potansiyeli ile
BulaĢan mikroorganizmalar ve bulaĢma düzeyi gibi faktörler etki eder.

Besin içeriği yönünden çok zengin ette diğer faktörlerin de uygun olması durumunda
mikroorganizmalar hızla çoğalarak ürünün kısa zamanda bozulmasına neden olur. Etin
mikroorganizmaların üremesini hızlandırması nedeniyle kültürel besiyerlerine de et
extraktları katılmaktadır.

2.7.1. Ette Mikroorganizmaların Kaynakları ve BulaĢma Kaynakları
Sağlıklı bir hayvanın dokusu normal olarak çok az mikroorganizma içerse de Ģarbon,
tuberkuloz, brusellosis, salmonellosis gibi birçok bakteriyal hastalıkve Tenyasaginata gibi
bazı parazitlerin hastalıklı hayvanlardan insanlara geçtiği sık görülür.
Hayvanlardaki bu iç enfeksiyonların hastalıklara neden olmasını önlemek için canlı
hayvan kesimden önce ve karkas kesimden sonra yetkili kiĢilerce kontrol edilirler. Kesim
sırasında et, hayvanın dıĢ yüzeyindeki mikroorganizmalar, mide ve bağırsaklardaki
mikroflora ile bulaĢır. Kesim sırasında kullanılan aletlerde, iĢçilerin ellerinde, hava ve suda
bulunan mikroorganizmalarda bu floraya eklenir.


Kasaplık hayvanların mikrobiyal yükü;




YaĢadıkları yerlere,
Kesimhaneye taĢınma koĢullarına,
Kesim sırasındaki etmenlere bağlıdır.

Etlerde bulunan bakteri türleri;Pseudomonas, Acinetobacter, Mikrococcus,
Streptococcus, Sarcina, Leuconastoc, Proteus, Bacillus, Clostiridium, Lactobacillus,
Escherichia ve Salmonelladır.
Küf türleri: Cladosporium, Geotricum, Mucor, Penicillium, Altermarria, Monilia
cinsleri önemlidir.
Mayalardan genellikle spor oluĢturmayan maya cinsleri bulunur.
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Kıyma hâline getirilmiĢ etler, iĢlenmemiĢ etlere göre mikrobiyal bozulmaya daha
duyarlıdır. Çünkü kıyma yapılırken etteki hücre suyu dıĢarı çıkar ve mikroorganizmalar bunu
iyi bir Ģekilde kullanabilirler. Etyüzeyindeki mikroorganizmalar, kıyma iĢlemi sırasında
kıyma kütlesinin her tarafına bulaĢırlar.

2.7.2. Et ve Ürünlerinde Mikrobiyal Bozulmalar


Kesimden önce iyice dinlendirilmiĢ bir hayvanın kesimden sonra kasta meydana
gelen değiĢimler Ģöyledir:







Kan dolaĢımı durur. ATP sentezlenemediğinden aktin ve miyosin
birleĢerek aktomiyosin oluĢur ve bu da kasları sertleĢtirir.
O2 taĢınması sona erdiğinden O/R potansiteli düĢer.
Sinir ve hormon düzenlenmesi durduğundan vücut sıcaklığı düĢer, yağlar
katılaĢır.
Vitamin ve antioksidan kaynağı tükendiğinden yavaĢ yavaĢ ekĢime
baĢlar.
Glikoliz baĢlar ve glikojen laktik asitde dönüĢerek pH 7,4 ten 5,6 ya
düĢer. pHdaki düĢme protein denatürasyonunu baĢlatır.
Doğal koruma sisteminin çalıĢması durduğundan mikroorganizmalar
kontrolsüz Ģekilde geliĢmeye baĢlar.

Resim 2. 16:Etlerve ürünlerinin kontaminasyon ve bozulma riski

Etlerde bozulma aerobik ve anaerobik koĢullarda oluĢabilir.
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2.7.2.1. Anaerobik KoĢullarda Bozulma
Fakültatifanaerob ve anaerob bakterilerin geliĢmesi sonucu oluĢur.


EkĢime: Bakteriyal faaliyet sonucu formik, asetik, propiyonik, laktik asit gibi
organik asitlerin oluĢumu nedeniyle et ve ürünlerinde ekĢi tat ve koku oluĢur.



KokuĢma (Çürüme): Genellikle Clostiridium türlerinin proteinleri anaerobik
koĢullarda parçalaması sonucu H2S, NH3, aminler gibi kötü kokulu bileĢikler
oluĢması olayıdır.

2.7.2.2. Aerobik KoĢullarda Bozulma


YapıĢkanlık: Et yüzeyinde yapıĢkan, sümüksü, mukus bir tabakanın
ouĢmasıdır. Buna Pseudomonas, Acinetobacter, Streptocococcus, Leuconostoc,
Bacillus ve Micrococcus türleri neden olur. Küf geliĢmesinin baĢlangıç
safhasında da etlerin yüzeyi yapıĢkan bir hâl alır.

Resim 2. 17: Ette bakteriyel bozulma

KokuĢma
EkĢime
Fermantasyon
Bulanıklık (et
suyunda)
YeĢilimsirenk değiĢimi
Sümük tabaka oluĢumu
YağlarınacılaĢma
Küf üremesi

Psikrofil Pseudomonas türleri, Proteus, Clostridium
Lactobacillus,
Enterococcus,
Pediococcus(Laktik
asitbakterileri)
Mayalar(Saccharomyces), Enterobacteriaceae, Laktik asit
bakterileri
Laktikasitbakterileri, Enterobacteriaceae
Laktikasit bakterileri
Pseudomonas (açıket), Streptococcus, Enterobacteriaceae
(hamjambongibiçiğfermenteürünlerde Laktikasit bakterileri),
Mayalar(vakumpaketlenmiĢetveet ürünleriüzerine)
Esasoksijenvarlığı nedeniyle, belirli mikroorganizmalaraynı
zamanda yağbozulmayaneden olma özelliğine sahiptirler
Penicillium, Aspergillus, Mucor

Tablo 2. 2: Ette MikrobiyolojikBozulmalar Ve Neden Olan Mikroorganizmalar
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Renk değiĢiklikleri: Etin kırmızı rengini veren miyoglobin bakteriler
tarafından oluĢturulan peroksitler ve H2S gibi okside edici bileĢiklerin etkisiyle
yeĢil, kahverengive griyedönüĢür.

Resim 2. 18: pH ve et rengi arasındaki iliĢki
(pH 5,5 yeni kesilmiĢ et rengi, pH 5,6–6,0 arası sağlıklı et rengi, pH 6,3 ve sonrası bozulmuĢ et rengi)





Lactobacillus ve Leuconostoc türleri sosislerde yeĢil renk oluĢtururlar.
Yüzeyde geliĢen pigmentli bakterilerdenSerratia kırmızı, Micrococcus ve
Flavobacterium sarı renk oluĢtururlar.
Küflerde et ve ürünlerinde siyah yeĢil lekelere neden olurlar.

Resim 2. 19:Sağlıklı dana eti ve metmiyoglobin oluĢmuĢ bozulmaya yüz tutmuĢ dana eti
rengi
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Resim 2. 20:Sağlıklı dana kıymave metmiyoglobin oluĢmuĢ bozulmaya yüz tutmuĢ dana
kıymarengi

Resim 2. 21: Sağlıklı köfte ve bozulmuĢ köfte renginde olan değiĢimler




AcılaĢma;Pseudomonas ve Acinetobacterlerin lipolitik türleri yağları
parçalayarak küflerde yağları hidroliz ederek acılaĢmaya neden olurlar.
Aerobik koĢullarda geliĢen mayalar da etlerin yüzeyinde geliĢerek mukoz
tabaka oluĢturur, arzu edilmeyen renk, koku ve tat değiĢikliklerine neden olur,
küfler geliĢtikleri bölgelere karakteristik küflü tat verirler.
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Mikroorganizmalar
Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)
Escherichia coli (kob/g)
Escherichia coli O157: H7(kob/g)
Staphylococcus aureus (kob/g)
Salmonella (kob)

n
5
5
5
5

c
2
2
0
2
0

m
M
5 x 105
5 x 106
1 x 101
1 x 102
Bulunmamalı
1 x 102
5 x 103
25 gr da bulunmamalı

Tablo 2. 3: HazırlanmıĢ taze etler ve dondurulmuĢ etler için mikrobiyolojik kriterler
n; Partiden bağımsız ve rasgele seçilen numune sayısı,
c; m ve M arasında olmasına izin verilen maksimum numune sayısı (M değeri
taĢıyabilecek en fazla numune sayısı)
m: (n-c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla mikrobiyolojik değeri
M: c sayıdaki numunenin bu değeri aĢması hâlinde uygunsuz olup kabul edilemez
olduğunu gösteren mikroorganizma sayısı

2.7.3. Fermente Et Ürünleri ve Starter Kültürler
Sucuk, pastırma, jambon gibi et ürünleri, lakerda, tuzlu balık ve salamura balık gibi su
ürünleri mikrobiyal olgunlaĢma dönemi geçirirler. Bu olgunlaĢma döneminde
mikroorganizmaların etkisiyle gerçekleĢen et ürünündefermantasyonla;




dıĢ görünüm ve tekstür düzenlenir,
aromayı yükseltilir,
dayanma süresini (raf ömrünü) uzatılır.

Sucuklarda kalite; olgunlaĢma sırasında florayı oluĢturan mikroorganizmaların tür ve
sayısına bağlıdır.
Sucuk hamurunun hazırlanmasında çiğ etin kıyılarak tuz, nitrat ve nitrit ilavesiyle
karıĢtırılması su aktivitesini 0,96-0,97´ ye indirir ve ortamdaki oksijen tükenir. Böylece
aerobik, tuz ve nitrite duyarlı Gram (-) Pseudomonaslar aktivitelerini yitirirler, ortama laktik
asit bakterileri ve mikrokoklar ortama egemen olur. Sucuğa nitrit ilavesi bazı patojen
bakterilerin üremelerini durdurur veya geriletir. Sucuğun olgunlaĢmasında Lactobasiller,
Staphylococcus türleri, Mikrococcus türleri Pediococcus türleri, mayalardan (özellikle
dumanlanmamıĢ ürünlerde) Debaryomyces türleri, küflerden (dumanlanmamıĢ veya az
dumanlanmıĢ ürünlerde),Penicillium türleri etkili mikroorganizmalardır.
Bu mikroorganizmalar lezzet ve aroma üzerine etkilidirler, nitratı indirgeyerek renk
korunmasını sağlarlar, pHyı düĢürerek bakterisit etki yaparak dayanıklılık sağlarlar.
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2.7.3.1. Sucukta Mikroorganizmaların Neden Olduğu Üretim Hataları
Mikroorganizmalar hammadde ve olgunlaĢma koĢullarına göre özellikle çabuk
olgunlaĢan sucuklarda üretim hatalarına neden olabilrler. Hammaddede baĢlangıçta ortamda
çeĢitli mikroorganizmalar vardır. OlgunlaĢma sırasında ortamda bulunması istenen bakteri,
maya ve küflerin geliĢmesini sağlayan koĢullar oluĢturulur.






Bazı laktik asit bakterileri fazla asitlik ve gaz oluĢturarak koku ve lezzeti
boyarlar,
Peroksit oluĢturan bakteriler renk bozukluğuna neden olabilirler.
Pedicocccus türleri iplik gibi uzayan bir yapı oluĢtururlar,
Mayalar mokuz bir tabaka oluĢrurur, mayalanmıĢ koku ve tat verirler,
Küfler, bağırsak kılıfta kusur, küflü koku ve tat oluĢtururlar.

Resim 2. 23:Sosisyüzeyindeveambalajlama
filminde sümük tabaka oluĢumu

Resim 2. 22:Sucukta Küflenme

Resim 2. 25:Ġyi doldurulmayan sucukta iç
kısımlardaki hava boĢluklarında üreyen
bakterilerin oluĢturduğu yeĢil renk

Resim 2. 24:DilimlenmiĢ mortadella da
yeĢilimsirenk değiĢimi

Sucuk ilk olgunlaĢma günlerinde hızlı kurutulursa kuru bir kenar tabakası oluĢur, nem
kaybı kesilir ve iç kısımda henüz asitlik geliĢmemiĢ olduğundan Bacillus, Proteus türleri
yüksek proteolitik enzimleriyle proteinleri parçalayarak iç kokuĢmaya neden olurlar.
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Kenar kokuĢması ise sıcak ve rutubetli ortamda olgunlaĢtırılan, sucuklarda
Micrococcacae familyasının proteolitik bakterilerinin sucukta bağırsak kılıfı etkilemesiyle
oluĢur. Daha sonra kokuĢmuĢ iç kısımlara ilerleyebilir.
Depolanan sucuklarda yüksek bağıl nem ve sıcaklık küf geliĢmesini hızlandırır.
Mikroorganizmalar
Escherichia coli (kob/g)
Escherichia coli (kob/g)

n
5

c
1

Isı uygulaması görmüĢ ürünlerde

5

0

E. coli O157: H7(kob/g)
Staphylococcus aureus (kob/g)
Clostridium perfringens (kob/g)
Salmonella (kob)
Listeria monocytogenes (kob)
Maya, küf (kob/g)

5
5
5
5
5
5

0
1
2
0
0
2

m
5 x 101

M
1 x 102

Bulunmamalı
Bulunmamalı
5 x 102
5 x 103
1
1 x 10
1 x 102
25 gr da bulunmamalı
25 gr da bulunmamalı
1 x 101
1 x 102

Tablo 2. 4: Et Ürünleri için mikrobiyolojik kriterler

2.7.4. Kanatlı Etleri Mikrobiyolojisi
Kanatlı derisi birçok mikroorganizma barındırır. Fakat bunların kasa ulaĢmasını
engelleyen fiziksel bir olaydır. Kanatlılarda mikroorganizmalar yemlerden, kümesteki toz,
toprak ve havadan, kümese gelen kemirici, sürüngenhayvanlardan, çalıĢanların ayakkabı ve
ekipmanlarından bulaĢır.
Kanatlılar gıda zehirlenmesi ve enfeksiyonlarının yayılmasında sık sık aracı görevi
görür. En çok rastlanan patojenler; Salmonella, Cl. Perfringens, Staphylococcusauerustur.
Kanatlıların iĢlenmeleri sırasında kendi taĢıdıkları mikroorganizmalara ek olarak hava,
su, insan, kullanılan ekipman, paketleme materyali ve buzdan gelen mikroorganizmalarla da
bulaĢır.

Resim 2. 26:BozulmuĢ tavuk eti
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2.7.4.1. KanatlıEtlerinde Bozulmalar
Ġç organları çıkartılmamıĢ kanatlılarda depolama sıcaklığına bağlı olarak bağırsakta
bulunan mezofil bakteriler H2S üretirler ve bu gaz dokuya geçerek O2 ve kandaki “hem”
pigmentleriyle birleĢip derinin altında yeĢil renk oluĢtururlar.
Ġçi temizlendikten sonra 100C nın altında depolanan tavuklarda bozulmalara genellikle
Pseudomonas türleri ve Acinetobacterler sebep olurlar. Rhodotola ve Torulopsis gibi
mayalarda bozulmaya etki ederler. Acinetobacterler veFlavobacteriumtürleri yüzeyde
geliĢerek sümüksü bir tabaka oluĢturur.
Kanatlı derisinde bakteri sayısı 2,5 x 106kob/cm2 olduğunda kokuĢma baĢlar.
Parçalanarak buz içinde saklanan tavuk kısımlarında önce sümüksü bir tabaka oluĢur
bunu ekĢimsi kötü bir koku izler. Bozulmanın temel nedeni Pseudomonas ve Alcaligenez
türleridir.

Resim 2. 27:Acinetobacter

Resim 2. 28:Flavobacterium hibernum

Resim 2. 29:Rhodotola

Resim 2: 30: Torulopsis
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2.7.5. Balık ve Deniz Ürünleri Mikrobiyolojisi
Genel olarak yeni yakalanan sağlıklı bir balığın eti sterildir.Mikroorganizmalar ise
normal olarak dıĢ koruyucu mukoztabakada,solungaçlarda ve balığın barsağındabulunur.
Bunlar;
Achromobacter,Alcaligenez,Bacillus,
Mikrococcus,Escherichia,Pseudomonas,Orynebacterium,Flavobacterium,Vibrio,Serratia
cinslerine ait bakteriler ve bazı mayalardır.
Midye ve benzeri deniz kabukluları vücutlarının içine büyük miktarlarda su
geçirdiklerinden sudaki ve kumdaki mikroorganizma ve patojenlerle enfekte olurlar.
Floralarında, Acinetobacter ve Flavobacterium egemen durumdadır.
Karides, yengeç ve ıstakoz gibi deniz canlılarının yüzeylerinde balıklara benzeyen
yapıĢkan bir tabaka vardır. Üzerlerinde Acinetobacter, Bacillus, Mikrococcus, Pseudomonas,
Alcaligenez, Proteus cinslerine dâhil türler vardır.

Resim 2. 32: Buzda soğutulan balık

Resim 2. 31: Yeni avlanmıĢ balık

2.7.5.1. Balık ve Deniz Ürünlerinde Patojen Riskler
Ġnsanlarda hastalık etkeni bakteriler canlı balıkta uzun süre yaĢayamaz. Genellikle
balık bakterileri 36 0C olan insan organizmanın normal sıcaklığında ölürler.


Su ürünleri;






Psikrofil mikroorganizmaları taĢıması,
Etin yumuĢak ve sulu olması,
Yağında doymamıĢ yağ asitlerinin fazlalığı,
Ġç organlarının genellikle çıkarılmaması
Kanının akıtılmaması nedenleriyle kasaplık hayvan etlerine göre daha
çabuk kokuĢarak sağlık açısından zararlı olur.

Balıklardan kaynaklanan akut zehirlenmeler ya balıktan (histamin, zehirli alglerle
beslenme vb.) ya da avlanma sahaları, görevlipersonel, nakil araç ve gereçleri ile balığa
sonradan bulaĢan bakterilerden kaynaklanmaktadır. Bu bakteriler; Salmonella, Shigella,
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Vibrio, Bacillus, Clostiridium, Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia türleri gibi gıda
zehirlenmesi yapanbakteriler yada kokuĢma yapan bakterilerin piĢirmekle parçalanamayan
toksinlerden ileri gelir.






Salmonella zehirlenmesi: Salmonella türleri ile bulaĢmıĢ sularda avlanan
balıklarda görülür ve balıklarda hastalık yapmaz.
Clostiridiumbotulinumzehirlenmesi:SalamuraedilmiĢ,tuzlanmıĢ,dumanlanmıĢvb
iĢlemlerle hazırlanmıĢ balıklarda görülür.(Özellikle E tipi)
Vibriozehirlenmesi: Özellikle Japonya´da balık kaynaklı zehirlenmelerin baĢlıca
nedenleridir.Amerika,Akdeniz kıyıları ve Baltık denizinde yakalanan balıklarda
görülmektedir.
Staphylococcus zehirlenmeleri: Ġnsanlarda ve hayvanlarda cerahatliapselienfeksiyonlara neden olur. Salamura, tuzlama, dumanlama, kurutma vb
iĢlemlerin uygulandığı balıklarda da üreyip çoğalabilirler.
Histamin zehirlenmesi: Histamin çocuklar için elzem olan histidin
aminoasidinden COOH grubunun atılmasıyla türeyen aminli bazdır. Genellikle
Proteus bazen Salmonella ve Shigella türlerinin ürediği balıkların
tüketilmesiyle görülür. 100 grambalıketinde 10 mg histamin bulunan balıketi
yendiğinde insanda histamin zehirlenmesi görülür.

2.7.5.2. Balıklarda Bozulma
Balıklarda otoliz, oksidasyon ve mikrobiyolojik yollarla bozulma görülür. Mikrobiyal
bozulma rigor-mortisin sonuna kadar baĢlamaz.
Balığın bozulmaya en duyarlı kısmı solungaç bölgesidir. Önemli bir mikroorganizma
kaynağı olan bağırsaklar balık yakalandıktan sonra hemen çıkarılmasıyla buradaki
mikroorganizmalar kolayca ete geçerler.
Balıklarda kokuĢmaya psikrofil ve mezofil mikroorganizmalar yapısal bozulmaya
proteolitik mikroorganizmalar neden olur.
Pseudomonas, Flavobacterium, Achromobacter, Cyptophaga gibi cinslere ait
bakteriler balıklarda bozulmaya neden olan önemli mikroorganizmalardır. Balık
konservelerinde termofil bakteriler (Clostiridium, Bacillus ve Proteus) tuzlu balıklarda
halofil bakteriler, maya ve küfler bozulma etmenidir.
Balıklarda T.M.A ve histamin ölçümü ve pH bozulma hakkında fikir verir.

78

Resim 2. 33:Taze balığın eti sıkı ve elastikidir, parmakla bastırıldığında oluĢan
çukurluk hemen düzelir. BayatlamıĢ balıklarda et çok yumuĢak ve peltemsi
olduğundan iz kalır.

Resim 2. 34:Taze balığın gözleri parlak ve dıĢa doğru bombelidir. Balık tazeliğini
yitirmeye baĢlayınca gözleri buğulanır ve içeri çöker.
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Resim 2. 35:Taze balığın solungaçları canlı kırmızı olur. Balık bayatladıkça bu
renk kahverengileĢir.

Resim 2. 36:Taze balığın derisi gergin ve parlak olur, pulları gövdeye sıkıca
yapıĢıktır, yan yüzgeçlerinin uç kısımları taze balıkta canlı ve saydamdır.
Bayatladıkça derisinin parlaklığı azalır, karın tarafında buruĢmalar oluĢur. Pullar
kolayca kopar, yüzgeç uçları kurur ve saydamlığını kaybeder.

2.7.5.3. Balıkların Bozulmasına Etki Eden Faktörler


Balığın cinsi: Yassı balıklarda rigormortis çabuk geçtiğinden yuvarlak
balıklardan daha çabuk bozulurlar. Küçük balıklar (36-56 cm)büyük balıklardan
(56-82 cm) daha çabuk bozulur.



Avlandığında balığın kondisyonu; fazla bir çabalama devresi geçirmiĢ, elle
fazla iĢlem görmüĢ, sindirim sistemi dolu olan balık daha çabuk bozulur.
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Mikrobiyal kontaminasyon: Balıkların doğal mikroflorası, balık türüne,
yaĢadığı ortama, mevsimlere, beslenmesine, üreme mevsimine göre değiĢir.
Avlama, nakil ve iĢleme sırasındadakontaminasyon olur.



Sıcaklık: Balıklar 0 0C tın altında soğutularak saklanırsa 9 güne kadar taze
kalabilir. Bu nedenle süratle dondurma ve donmuĢ saklama en uygundur.

2.7.6. Kırmızı Et, Kanatlı Etleri Ve Su Ürünlerinde Bozulmanın Önlenmesi
2.7.6.1. Kesimhaneler ve Kırmızı Etlerde Bozulmanın Önlenmesi












Mezbahalar ve içindeki ekipmanlar iyi bir et hijyenini gerçekleĢtirecek
özellikler içermeli, atıkları uzaklaĢtıracak sistemi bulunmalı, atık maddeler etin
hazırlandığı, iĢlendiği, paketlendiği kısımlardan uzak tutulmalı, atıklar
uzaklaĢtırılırken temiz su sistemi ve çevre kirletilmemeli, bunun için gerekli
önlem alınmalıdır.
Hayvanlar taĢıma sırasında kirlenmeyi en düĢük düzeyde tutacak Ģekilde
taĢınmalı, hastalıklı, ilaç ve kimyasal madde almıĢ, kazayauğramıĢ, Ģüpheli
hayvanlar mezbahaya getirilmemelidir.
Çok kirli hayvanlar kesimden önce yıkanmalı, kesimhaneye alınan her hayvan
geciktirilmeden veteriner kontrolünden sonra temizlenmelidir.
Kesimden sonra hayvanın kanı tamamen akıtılmalı, yüzme odasında yüzülmeli.
Kesimhanedeki araç ve ekipmanlar, bıçaklar kesim sonu temizlenip, dezenfekte
edilmelidir.
Derisi yüzülmüĢ hayvan karkası, iç organlar akan su ile iç organları
çıkartılmadan yıkanmalı, yıkama bez, kâğıt veya süngerle yapılmamalıdır.
Ġç organlar ayrı bir odada çıkarılarak, temizlenmeli ve yenilebilir sakatat kısmı
akan su ile yıkanmalıdır.
Personel uygun koruyucu elbise, çizme ve baĢlık giymeli, akan sıcak su, sabun
veya deterjanla eller devamlı yıkanmalı, çalıĢma sırasında sigara içme, jiklet
çiğneme gibi alıĢkanlıklar yasaklanmalı, personel sık sık (enfekte olmuĢ yaralar,
enfeksiyonlar ve solunum hastalıkları dikkate alınarak)sağlık kontrolünden
geçirilmelidir.
Kesimhanelerde sinek, böcek, kuĢ ve kemirici canlılarla devamlı ve etkin
mücadele yapılmalı, ilaçlama sırasında etler olmamalı, alet ve ekipmanlar
kapatılmalı, tekrar kullanımdan önce bu araçlar yıkanmalıdır.
Kontrolden geçerek insan tüketimine sunulan etlerin iĢlenmesi, depolanması ve
nakliyesi sırasında da bulaĢma ve kokuĢması önlenmelidir.

2.7.6.2. Et Ürünlerinde Bozulmanın Önlenmesi



ĠĢleme sırasında kullanılacak etler taze ve hijyenik kurallara uygun olmalıdır.
Ürünlerin hazırlanmasında kullanılan diğer katkı maddeleri, kontamine olmamıĢ
ve bozulmamıĢ durumda olmalı ve laboratuvar kontrolünden geçirilmelidir.
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BulaĢma, patojenlerin üremesi ve bozulmanın önlenmesi için kemikten ayırma,
sıyırmaiĢlemleri, ürünün iĢlenmesi ve paketleme aĢamaları mümkün olduğu
kadar hızlı yapılmalı, iyi bir üretim pratiği uygulanmalıdır.
Depolamada uygun ve hijyenik koĢullar sağlanmalıdır.

2.7.6.3. Kanatlı Etlerinde Bozulmanın Önlenmesi









Hayvanlara içme suyu kalitesinde su verilmeli, kesimhaneler en az haftada 1
defa tamamen temizlenmelidir.
Kesimhanede kullanılan ekipmanlar korozyona uğramayan ve kolay temizlenen
metalden yapılmalı ve her gün çalıĢma sonunda temizlenmelidir.
Kan tünellerine uygun bir eğim verilerek iyi bir drenaj ve temizlik
sağlanmalıdır.
HaĢlama tankına gelen suyun devamlı değiĢmesini sağlayarak bulaĢma
önlenmeli, suyun akıĢı karkasın hareketine ters yönde olmalı, tanklar en az
günde bir defa boĢaltılmalıdır.
Tüy yolma makinaları tüylerin etrafa yayılmasını önleyecek Ģekilde dizayn
edilmeli, tüyler günde en az bir defa toplandığı yerden uzaklaĢtırılmalıdır.
Ġç organları paslanmaz materyalden yapılmıĢ araçlarla çıkartılmalı ve yıkamada
su akıĢı karkasın hareket ettiği yönün tersi olmalıdır. Böylecekarkas iĢlem
sonunda temiz su ile yıkanmıĢ olur.
Karkas ve parçalanmıĢ etler hemen 4 0C veya daha düĢük sıcaklıkta
depolanmalıdır.
Her iĢlem kendisi için ayrılmıĢ özel alanlarda uygulanmalıdır.

2.7.6.4.Su Ürünlerinde Bozulmanın Önlenmesi








Gemilerde döĢemeler, raf bölmeleri benzeri kısımlar kolay temizlenip
dezenfekte edilecek Ģekilde yapılmalı, bütün yüzeyler düz, dayanıklı,
sugeçirmez ve çatlaksız olmalıdır.
Pratikte balıklar tahta kasalara konur. Tahta yüzeyin emmesini önlemek için iç
yüzey toksik olmayan bir boya ile boyanarak, yüzey kolay temizlenmeli ve
düzgün hâle getirilmelidir.
Balıkların konduğu raflar, kanlı ve mikroorganizmalı suların drene olmasını
sağlayacak Ģekilde hafif eğimli olmalı ve raflardaki balık yığını fazla yüksek
olmamalıdır.
Balıkların muhafaza edildiği yerlerde balığa zarar verecekve temizlenmeyi
güçleĢtirecek keskin köĢeler bulunmamalıdır.
Balıklar gün ıĢığında bırakılmamalı, dikkatleyıkanarak buz içinde ve en kısa
zamanda 00C ye kadar soğutulmalı, kullanılan buzlar içme kalitesindeki temiz
sudan yapılmalıdır.
Temizlik amacı ile kullanılan sular klorlanmalı, temizlikte kullanılan sular klor
çözeltisinebatırılıp dezenfekte edildikten sonra temiz bir yerde saklanmalıdır.
Balıkların iĢlendiği tezgâhlar içme suyu veya temiz deniz suyu ile sık sık
temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, atıkların iĢleme hattını kirletmemeleri için
iĢleme düzeyinden daha alçakta bulunan fıçı ve kaplara konmalıdır.
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ĠĢleme alanında kedi ve köpek bulunmamalıdır
TaĢıma ve paketleme soğukta yapılmalıdır.
Personel hijyen kurallarına uymalı, portör ve açık yarası bulunanlar çalıĢma
alanlarında bulunmamalıdır.

2.8. Yumurta Mikrobiyolojisi


Yeni yumurtlanmıĢ yumurtanın iç kısımları sterildir. Çünkü





Yumurta kabuğunun üzerindeki kütikula (=bloom) tabakası porlardan
mikroorganizma geçiĢini engellerler.
Yumurta akında bulunan lizozim enziminde yumurta içine giren
mikroorganizmaların hücre zarlarını yok eder.
Yumurtada bulunan zarlar da mikroorganizmalar için birer engeldir.
Avidin proteini biotini bağlayarak, konalbumin isedemir ile birleĢerek bu
maddelerden mikroorganizma ların yararlanmasını engellerler.

2.8.1. Yumurtaya Mikrobiyal BulaĢma
Yumurtaya mikroorganizmalar tavukların dıĢkı maddeleri, folluktaki örtü maddesi;
yumurtalar yıkanıyorsa suda bulunan mikroorganizmalar taĢıyıcıların elleri ve ambalaj
maddelerinden bulaĢır.
Bu kaynaklardan gelen küf ve bakteriler nemlenmiĢ yumurta kabuğundan içeri doğru
geliĢebilirler. Soğukta saklanan yumutalarda psikrofilik Pseudomonas, Proteus,
Acinetobacter cinsleri ile bulaĢmaları istenmez. Ayrıca Alcaligenez, Flavobacterium,
Micrococcus, Streptococcus türlerine de sık rastlanır.
Yumurta kabuğunun kuru tutulması, yıkanmaması gerekir. Yıkanan yumurtalar
üzerindeki protein yapısındaki ince kütikula tabakası bozulur ve porlar açılır. Porlar gaz ve
nemi geçirdiğinden yumurta CO2 ve su kaybederek kısa sürede bayatlar. Yumurtanın
bayatlaması zarlarda değiĢikliğe neden olarak mikroorganizmaların geliĢmesini hızlandırır.
Yumurtalar patojen mikroorganizmalar bakımından iki grupta incelenir. Bunlar
Mycobacteriumtuberculosis veSalmonella türleridir. M.tuberculosis tavukların karaciğer ve
yumurtalıklarına yerleĢerek yumurtanın oluĢumu sırasında yumurtaya geçer.
Salmonellalar ise ölüm oranı yüksek gıda zehirlenmelerine nedenolur. Özellikle ördek
yumurtaları bu mikroorganizmalar bakımından zengindir. Ördek yumurtasının sarısının
büyük olması nedeniyle pastacılıkta tercih edilmesi, bu tehlikeyi daha da arttırmaktadır.
Yumurtada amip, helmint, protozoa gibi parazitler, Penicillium, Cladosporium, Mucor
gibi küfler ve bazı mayalar da bulunabilmektedir.
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Resim 2. 37:Aspergillus ve yumurtada küf geliĢimi

2.8.2. Yumurtada Saklama Sırasında OluĢan DeğiĢimler
2.8.2.1. Yumurtada Mikrobiyal Olmayan DeğiĢiklikler (Fiziksel ve Kimyasal
DeğiĢiklikler)
Yumurtalar saklama sırasında su kaybettiklerinden hafiflerler. Hava boĢluğunun
büyümesi sukaybının fazlalığının göstergesidir.
Yumurta akı sulu bir kıvam alır, sarının zarı incelir, aktan sarıya geçerek sarının hacmi
büyür. Bayat yumurta kırıldığında beyazı su gibi akar, sarının zayıf zarı patlayarak akar.
Depolama sırasında porlardan CO2 kaybı nedeniyle akın pH `sı 7,6 dan 9,5 e yükselir.
Kabuk zarından geçebilmek için gerekli süre bakteri cinsine ve sıcaklığına göre
değiĢebilir. Çevre koĢullarının özelliği, yumurta akının selektif yapısı ve düĢük depolama
sıcaklığı yumurtalarda bozulmaya neden olan bakteri ve küfleri sınırlandırır.

Resim 2. 38:Taze Yumurta

Resim 2. 39:Bayat Yumurta
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Resim 2. 40:Bayat yumurta kabukları ve zarları

2.8.2.2. Yumurtada Mikroorganizmaların OluĢturdukları DeğiĢiklikler
Yumurtada bozulmaya neden olanmikroorganizmalar Ģu basamakları geçmek
zorundadır.





Kabuğa bulaĢmak,
Porlardan geçerek kabuk zarına ulaĢmak(Bununiçin kabuk nemli olmalıdır.),
Zardan geçerek yumurta akına veyea eğer sarı kabuğa değiyorsa sarıya ulaĢmak,
Yumurta akında geliĢip, daha iyi geliĢebilecekleri sarıya ulaĢmak

ġekil 2. 1: Tuzlu suda yumurtanın durumuna göre tazelik durumu
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YeĢil çürüme: Genellikle 0 0C de geliĢebilen Pseudomonas flourescens
tarafından oluĢturulur. GeliĢmenin ilk dönemlerinde ak parlak-yeĢil renk oluĢur.
Daha sonra sarı parçalanarak, akla karıĢır ve yeĢil renk parçalanır. Koku yoktur,
tat meyvemsi veya tatlıdır.



Renksiz çürüme: Pseudomonas, Acinetobacter, bazı koliform bakterilerince
oluĢturulur. Koku kötüleĢir. Yumurta ıĢığa tutulduğunda sarıda renk değiĢtiği
görülür.



Siyah çürüme: Yumurta ıĢığa tutulduğunda opak- yarı Ģeffaf görünür. Sarı
siyahlaĢır ve parçalanır. Tüm yumurta çamurlu kahverengi görülür. Koku kötü
H2S kokusudur. Özellikle yüksek sıcaklıkta depolanan yumurtalarda görülür.
Özelliklerde Proteus ve bazı Pseudomonas ve Aeromonas türleri neden olur.



Pembe ve kırmızı çürüme: Seyrek rastlanır. Pembe çürümelere Pseudomonas,
kırmızı çürümeye(portakalı renkli) Serratia türleri neden olur.

Yumurtada Penicillium (sarı, mavi, yeĢil), Cladosporium
(koyuyeĢil-siyah),
Sporotrichum (pembe), Mucor, Botrytis, Alternaria küfleri kabuk veya hemen altında
geliĢerek bozulmalara neden olurlar. Küf geliĢmesi arttıkça miseller kabuktan içeri girerek
akta, jelleĢme veya renklenmeler görülür, vitellin zarı parçalanıp sarı dağılır.

Resim 2. 42: Proteus

Resim 2. 41:Aeromonas

DıĢarıdan hiçbir bozulma iĢareti görülmediği hâlde, Acinetobacter, Proteus ve bazı
Pseudomonas türleri yumurtada kötü kokular oluĢturabilirler.Yumurtaların saklandığı
yerlerde bulunan mikroorganizmaların oluĢturduğu kötü kokular yumurta tarafından absorbe
edilir.

2.9. Sebze-Meyve Mikrobiyolojisi
Baklagiller dıĢında kalan sağlıklı meyve ve sebzelerin iç dokularında
mikroorganizmalar bulunmaz. Ancak dıĢ yüzeyler çevre koĢullarına ve kendi cinslerine özgü
bir flora ile kaplıdır. Örneğin toprağa yakın olan yumru ve kökler toprak kaynaklı
mikroorganizmalarla, yapraklar ise havadan kaynaklanan mikroorganizmalarla kontamine
olurlar.Besin bileĢimi açısından sebzeler; küf, maya ve bakterilerin geliĢimi için uygun bir
ortamdır.
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Su oranının yüksek olmasına karĢın karbohidrat ve yağ oranı düĢük olduğundan,
ortamdaki suyun büyük bölümü serbest hâldedir. Yani su aktivitesi
yüksektir.(0,98-1,0 arasında)
pHsınırları 5-7 arasındadır ve buda birçok bakteri ve küfün geliĢebileceği
aralıklardadır.
O/R potansiyeli yüksektir bu nedenle aerobik ve fakültatifaeroblar geliĢebilirler.

Meyvelerin sebzelerden farkı su oranı daha düĢük, karbohidrat miktarının ise daha
fazla olmasıdır.(Sebzelerde %8,5 karbohidrat, meyvelerde % 13 karbohidrat)
Ġçerdikleri besin öğeleri açısından meyvelerde bakteri, küf ve mayaların geliĢebilir.
Fakat meyvelerin pHları 2,5-5 arasında olduğundan meyvelerde bakteriyal bozulma
görülmez. Küf ve mayaların pH sınırları çok geniĢ olduğundan ve bu organizmalar çok
düĢük pHlarda çoğalabildiklerinden meyvelerde küfler temel bozulma etmenidir.
Meyvelerin üzerinde bulunan çeĢitli mayalar meyve Ģekerlerini parçalayarak çeĢitli
değiĢikliklerine neden olurlar. Küflerden çok daha hızlı geliĢtiklerinden bazen ortama
küflerden daha önce egemenolurlar.
Bakterilerden ancak laktik ve asetik asit bakterileri etkili olabilir.
Meyve ve sebzelerin iĢlendikleri tesislerde, alet ve ekipmanın iyi temizlenmemesi,
yıkama suyunun uzun süre kullanılması,(daha önce iĢlenen partilerden ekipmanlara bulaĢan
sebze, meyve suları, artık parçacıkları)bu gıdaların mikrobiyal yükünü arttırır ve bozulma
etmeni olan mikroorganizmalarla bulaĢma fazlalaĢır.
Taze meyve ve sebzelerin yüzeyi kütikula denen koruyucu bir tabaka doğal olarak
bazen mum ile kaplandığından, ayrıca meyvelerde bulunan organik asitler ve fintositdenen
doğal maddeler bunların mikroorganizmalara karĢı koruma mekanizmalarıdır.
Yüksek bitkilerin meyve, yaprak, kök ve diğer organlarında bulunan
vemikroorganizmaların geliĢmesini engelleyen kimyasal bileĢiklere “fintositler”(bitki
antibiyotikleri)denir. Kimyasalyapıları, hidrocarbon, alkol, aldehit, asit, ester, amit, alkaloit,
glikozit, fenolikkükürtlü bileĢikler olabilir.
Erik gibi bazı meyvelerde % 0,24 düzeyinde benzoik asidin gluko esteri, üzüm ve
çilekte de salisilik asit bulunur. OlgunlaĢmamıĢ meyvelerde fazla miktarda bulunan tanen ve
benzeri maddeler de mikroorganizmaların geliĢmelerini önlemektedir.
*Kapsisidin(biber),
*raponin (turp)
*patates(solanin),

*tomatin(domates),
*allisin, allin (sarımsak, soğan),
*humulon, lupulon(Ģerbetçi otu) birer fintosittir.
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Meyve ve sebzeler hassattan sonra olgunlaĢmanın ilerlemesi ile kabuk ve kabuk
üzerindeki balmumu tabakası gibi koruyucu sistemlerine rağmen mikroorganizma etkisiyle
de bozulur. Kütikulanınzedelenmesi, mikroorganizmaların iç dokularına girmelerine ve
bozulmalarına yol açar. Kütikulanın zedelenmesine böcekler, dolu, donma, kuruma ve
çarpmalar neden olduğundan meyve ve sebzelerin hasat, taĢıma ve depolanmasında titizlik
gösterilmelidir.
Sebzeler kısa boylu, toprağa yakın bitkiler üzerinde yetiĢtiklerinden toprak kökenli
Bacillus ve Clostiridium türleri ile bulaĢık hâlde bulunurlar ve bu türler sebzelerin çeĢitli
ürünlere iĢlenmelerinde bazı sorunlar oluĢtururlar. Ayrıca Ģehir atık suları ve kanalizasyon
atıkları ile sulanan sebzelerde Salmonella typhi de sık sık görülür.

Resim 2. 44:Serratia

Resim 2. 43:Salmonella typi

2.9.1. Taze ve Soğukta Depolanan Meyve ve Sebzelerin Mikrobiyolojisi
Taze ve soğukta depolanan meyve ve sebzelerde en önemli mikrobiyal kaynaklı
bozulmalar çürümeleridir. Taze meyvelerde depolama sırasında bozulma yapan
mikroorganizmalar;
*fitopatojenler (bitki hastalık etmenleri) veya
*apatojenler (bir ön bozulma sonucu meyveye yerleĢen ve geliĢen saprofitler)olarak
incelenir.
Önce parazit mikroorganizmalar meyvelerin doğal koruma sistemlerine zarar vererek
ürerler, saprofitler ise bunlardan sonra geliĢerek meyvelerde bozulmanın ilerlemesine neden
olur.
2.9.1.1. Meyvelerdeki Çürümeler ve Etmenleri


YaĢ çürüme: Çürüme etmeni mikroorganizmalar meyve dokusundaki
pektinden oluĢan orta lamelleri çizerler ve bunu sonuzu hücre suyu dıĢarı çıkar
ve zedelenen doku birçokmikroorganizma için uygun bir geliĢme ortamı hâline
gelir, meyveler adeta ezilmiĢ lapa gibi bir hâl alır.(Çileklerde sık görülen bu tip
bozulmanın etmeni çoğu kez Rhizopusnigricanstır.)
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BaĢlangıçta küçük siyah noktalar Ģeklindeki miseller daha ileri safhalarda
pamuk yığınını andıran hifler ve siyah renkli sporangiumlarla baĢlanır.
Rhizopus türleri (R.stolonifer, R.nigricans) turunçgiller dıĢında pek çok meyve
de bu bozulmaya neden olurlar. Bu küf genellikle yüzeydeki çatlak ve yaralar
etrafında görülürler.

Resim 2. 46:Çilekte Rhizopus nigricans
bozukluğu

Resim 2. 45:Rhizopus nigricans



Kuru çürüme: YumuĢak yaĢ çürümeden farklı olarakmeyveler kuru ve
bozulmuĢ birhâlalır, dokunun iç kısmında boĢluklar oluĢur. Gloeosporium ve
Sclerotinia gibi küf mantarları çürüme etmenidir.



Çekirdek evi çürümesi: Özellikle elma ve armutlarda görülür. Meyvelerin dıĢ
görünüĢü normaldir. Fakat ortadan ikiye bölündüklerinde meyve etinin çekirdek
evi kısmından sap kısmına doğru açık veya koyu kahverengi bir renk görülür ve
yapısı bozulmuĢtur. Çekirdek evindeki boĢluklarda beyaz renkli miseller fark
edilir. Fusarium, Botrytis, Alternaria, Penicillium, Trichothecium,
Cladosporiumetmen olurlar. En çok elma ve armutlarda görülür.

Resim 2. 47:Trichothecium roseum

Resim 2. 48:Elmada çekirdek evi çürümesi
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Resim 2. 50:Kuru çürüme

Resim 2. 49:Gloeosporium



Monilia çürümesi(YumuĢak sulu çürüme):Sert ve yumuĢak çekirdekli
meyvelerde görülür. Dokular yumuĢar, baĢlangıçta açık sonra koyu kahverengi
bir renk alırlar, sonuçta tüm meyve küflenir ve siyahlaĢır.

*Monilia cinsine dahil edilmiĢ olan Sclerontinia cinslerinin neden olduğu çürümede
enfeksiyon hasattan sonra olur ve daha sonra depo sıcaklığı yüksekse kolaylıkla yayılır.

Resim 2. 51:Monilinia laxa

Resim 2. 52:Sclerontinia laxa

Resim 2. 54:Monilinia fructicola
Resim 2. 53:Monilinia fructigena
90

Resim 2. 56:Sclerotinia sclerotiorum
Resim 2. 55:Sclerotinia spp



Kara leke: BaĢlangıçta kabukta birkaç mm büyüklükte kur, mat, koyu kahve
veya siyah leke oluĢur. Leke zamanla büyür ve bir kısmı içeri doğru çöker.
Venturia cinsleri daha çok elmalarda görülen kara leke etmenidirler.

Resim 2. 57:Venturia inaequalis



YeĢil çürüme: Genellikle yumuĢak çekirdekli meyvelerde görülür, doku
yumuĢar ve meyve yüzeyi beyaz-gri zamanla yeĢil renk olan küf tabakası ile
kaplanır, meyvede tipik küf kokusu hissedilir. Penicillium türleri etmendir.
Özellikle turunçgillerde etkilidir.
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Resim 2. 58:Penicillium digitatum küfü ve turunçgillerde yaptığı bozulmalar



Gri çürüme: Botrytis türleri neden olur. Bu küfün gri renkli miselleri yüksek
nem ve ılık ortamda iyi geliĢir ve meyvenin yüzeyini 1-2 mm kalınlığında
toplar. Üzüm, çilek, Ģeftali, kayısı, armut, erik gibi meyvelerde sık görülür.
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Resim 2. 59:Botrytis cinerea küfü ve çeĢitli gıdalarda yaptığı bozulmalar






Acı çürüme (Kahverengi çürüme): Bu tip çürümede meyvelerin tadı acılaĢır.
Hasattan önce enfekte olan meyvelerde, depolama sırasında yuvarlak, sarıkahverengi ve kenarları belirgin çürük yerleri görülür. Çürük yeri yumuĢaktır.
Enfeksiyon etmeni yüzeyde fazla geliĢemez v e meyvenin içine doğru geliĢir.
Özellikle viĢnelerde büyük kayıplara neden olur. Çürüyen meyveler zamanla
kurur ve mumsu bir hâl alır. Gleosporium türleri acı çürüme etmenidir.
Siyah küf çürümesi: Aspergilluslar (Özellikle A.niger )bu çürümeden
sorumludur. Koyukahve, siyah spor kütlesi özelliklemuz, incir ve üzüm gibi
meyvelerin üzerini kaplar.
Sap çürümesi: Meyvelerin saplarına yerleĢen Diplodia, Fusarium, Phomopsis
türleri neden olur. Muz, turunçgiller, elma bu çürümeden etkilenir.

2.9.1.2. Sebzelerde Çürümeler ve Etmenleri


Bakteriyal yumuĢak çürüme:Birçok sebzede (soğan, sarımsak, lahana,
karnabahar, patlıcan, salatalık, ıspanak, marul, beyaz turp, biber, domates )
meyvelerden de armutta görülür. Bu tip çürümede en önemli etmen Erwinia
carotovoradır. Pseudomonas, Corynebacter ve Enterobacterler de etkindir.
Sebzelerde gövdenin sertliğini sağlayan protopektindir. Bu mikroorganizmalar
salgıladığı protopektinaz enzimi ile parçalnarak yumuĢak, lapamsı bir kıvam ve
NH3, uçucu asit gibi parçalanma ürünlerinin neden olduğu bazı kötü kokular
oluĢur ve sebze suyuna batırılmıĢ gibi ıslak bir görünüm alır.
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Resim 2.60:Erwinia carotovora bakterisi ve çeĢitli gıdalarda yaptığı bozulmalar
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Erwinia türleri ayrıca sebzelerde bulunan ve birçok mikroorganizmalarca
kullanılmayan ramnoz (monosakkarit), sellobioz (disakkarit), monnitol (Ģeker
alkolü) gibi karbohidratları da fermente edebilirler, N`lu bileĢiklere fazla gerek
duymazlar, 4-37 0C arasında geliĢebilirler.


Alternariaçürümesi:Alternaria türlerinin neden olduğu bu çürüme domates ve
köklü sebzelerde etkilidir. BaĢlangıçta çürüme yeĢilimsi-kahverngidir. Daha
ileri aĢamada küf geliĢmesi ile birlikte siyah kalıcı çürüme görülür.

Resim 2. 61:Alternaria solaniküfü ve çeĢitli gıdalarda yaptığı bozulmalar



EkĢi çürüme: Geotrichumtürleri neden olur. KuĢkonmaz, soğan, fasülye,
havuç, enginar, marul, lahana, karnabahar, turp ve domateslerde sık görülür.
Toprakta ve çürüyen sebzelerin üzerinde bulunan Geotrichium küfü meyve
sineklerince bulaĢtırılır. Sebzelerin kabuktaki yara, bere ve çatlakların etrafında
geliĢerek bozulmaya neden olur.
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Resim 2. 62:Geotrichum candidum küfü ve çeĢitli gıdalarda yaptığı bozulmalar



Antraknos (Anthracnose):Colletotricum türleri
danelerinde kızıl kahverengi lekeler oluĢturur.

yaprak,

meyve

veya

Havaların ılık ve yağıĢlı gitmesi hastalığı artırır. Bezelye, yeĢil fasülye, sarı kabak,
domates ve biberlerde görülür.
Meyvelerde görülen Rhizopus yumuĢak çürümesi, Sclerotina türlerinin oluĢturduğu
(monilia çürümesi, yumuĢak sulu çürüme, Ģap çürümesi, yeĢil çürüme, siyah küf çürümesi,
gri küf çürümesi, maviküf çürümesi sebzelerde de görülür.
Soğuk depolamada meyve ve sebzelerin dayanıklılığını sıcaklık, nem ve depo
atmosferinin bileĢimi etkiler. Bunlardan en etkilisi sıcaklıktır. Acılık etmeni Gleosporium ve
gri çürüme etmeni Botrytis gibi psikrofilikmikroorganizmalar dıĢındakiler 0 0C altındaki
sıcaklıklarda canlılıklarını korur fakat geliĢemezler. Fakat depo sıcaklığının 2 0Cnin altına
düĢmesi bazı donma gibi fizyolojik zararlara neden olur.
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Resim 2. 63 :Anthracnose (Colletotricum gloesporioides) ve çeĢitli gıdalarda yaptığı bozulmalar

Depo neminin düĢürülmesi de mikroorganizma geliĢimini sınırlar, fakat bu da su
kaybını arttırdığından ürünün pörsümesine, buruĢmasına neden olur.
Soğuk depolarda meyve ve sebzelerde en büyük bozulma etmeni olan küfler aerob
olduklarından depo atmosferinde CO2konsantrasyonu bu mikroorganizmaların geliĢimini
engeller.


Meyve ve sebzelerde mikrobiyal bozulmanın azaltılması için çeĢitli kimyasal
yöntemler kullanılabilir.






Kimyasal yöntemler farklı fungusit çözeltisine daldrma(difenil,
fenilenolat sağlık açısından zararlı olduğundan bu meyvelerin kabukları
reçel, marmelat vs. yapımında kullanılamaz.)
NH3,SO2,O3,CH3Br gibi gazlar kullanma,
Difenil uygulanan kâğıtlarla ambalajlama,
Hipokloritle yıkama ve
U.V ıĢınları uygulanabilir.

2.9.2. DondurulmuĢ Meyve ve Sebzelerin Mikrobiyolojisi
Dondurma iĢlemi tam bir sterilizasyon sağlamaz, mikroorganizmaların çok az bir
kısmı ölür. DondurulmuĢ ürünlerde Gram (-) bakterilerin hücre duvarlarında iki lipoprotein
tabakası arasında yer alan protein-glikoz türevi olan mureintabakası soğuk etkisiyle denatüre
olur ve Gram(-)ler ölürler.
Donma ile meyve ve sebzelerdeki su inaktif buz hâline getirilerek su aktivitesi 0,7`ye
düĢürüler, mikroorganizma geliĢmeleri engellenmiĢ olur.
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Dondurma iĢlemi öncesi meyve ve sebzelerin
mikroorganizmalargiderilirkenbazılarıeklenebilir.

yıkanması

esnasında

bazı

Dondurma öncesi haĢlama ile mikroorganizma sayısı azaltılır.Fakat haĢlamadan sonra
hemen dondurma iĢlemine geçilmelidir. Çünkü haĢlama ile üründe doğal dayanıklılık
kaybolduğundan mikroorganizmaların kontaminasyonu daha kolay olur.
DondurulmuĢ meyve ve sebzelerdeki mikroflora taze sebze ve meyvelerinkine benzer.
DondurulmuĢ sebzelerde dominant mikroorganizmalar laktik asit bakterilerinin
Enterococcus, Micrococcus, Pseudomonas, Bacillus türleri de önemli sayıda bulunmuĢtur.
Patojenlerden Salmonella ve Staphylococcuslar ise az da olsa bulunabilir.
DondurulmuĢ meyvelerde mayalardan Saccharomyces ve Cryptococcus türleri,
küflerden Penicillium, Aspergillus, Rhizopus türleri bulunabilir.Fakat patojenlere
rastlanmamıĢtır.

2.9.3. Kuru Meyve ve Sebzelerin Mikrobiyolojisi
Kurutma ile su oranı azaldıkça gıdaların bozulma riski azalır. Kuru meyvelerde su
oranı % 14-15, sebzelerde %3-5 e kadar düĢebilir.
Kurutma ile su aktivitesi düĢürülür(0,6-0,85),osmotik basınç yükseltilir, enzim
aktivitesi azaltılır ve yeni enzim sentezlenemez, biyokimyasal bozulmalar sınırlandırılır.
Meyvelerde Ģeker oranı yüksek olduğundan ve kurutma ile kuru madde
konsantrasyonu arttırıldığından ve kurutma öncesi kükürtleme nedenleriyle kuru meyvelerde
bozulma az sayıda görülür.
Su oranı %22 ve daha yukarı çıktığında mikrobiyal bozulma baĢlar. Kuru meyvelerde
bozulmaya Saccaromyces türü mayalar, Aspergillusve Penicillium türleri küfler neden olur.
Kuru sebzelerde en fazla Laktobacillus ve Leuconastoc türleri görülür. Kurutma
öncesi yıkama ve haĢlama ile mikroorganizma sayısı azaltılır. Clostiridium ve Bacillus gibi
patojenler bulunabilr, ancak zarar vercekdüzeyde geliĢemezler.


Kuru meyve ve sebzeleri mikroorganizmalardan korumak için:








HaĢlama uygulanmalı, (Meyvelerde kükürtleme)
ĠĢleme sırasında hijyenik koĢullara uyulmalı,
Mikrobiyolojik açıdan sağlıklı hammmadde uygulanmalı,
KesilmiĢ meyve ve sebzeler hemen kurutulmalı, kullanılan alet ve
ekipmanlar sık sık temizlenmeli,
Su aktivitesi emniyet sınırında olmalı(aw=0,85),
Kuru ürünler düĢük nemli, rutubetsiz yerlerde depolanmalı, ıĢıksız ve
havadan korunmalı, böcek ve farelere dikkat edilmeli,
Paketleme gaz atmosferinde yapılmalıdır.
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2.9.4. Fermente Meyve ve Sebzelerin Mikrobiyolojisi
Meyve ve sebzeler salamuraya konduğunda içerdikleri doğal mikrofloranın etkisi ile
laktik asit fermantasyonuoluĢur. Lezzet ve doku yönünden hoĢa giden özellikler kazanır.
Tuz ve laktik asit bakterilerinin geliĢmesi için gerekli besin maddesi sağlanır,
fermantasyon hızlanır ve arzu edilmeyen mikroorganizmaların(zar yapan mayalar,
Leuconastoc cinsi ve bütirik asit bakterileri gibi) geliĢmesi engellenir, dokusal özellikler
korunur.
Sirke turĢu yapımında ortamı asitlendirerek laktik asit bakterilerinin geliĢimini
kolaylaĢtırır, diğer zararlı mikroorganizmaların geliĢimini engeller.
TurĢu yapımında Lactobacillus, Streptococcus, Leuronastoc, Pedioccoccus gibi laktik
asit bakterileri önemli rol oynar. Ayrıca Saccahoromyces, Deboryomyas, Torulopsis,
Hansenula, Pichia, Candida türü mayalar da turĢu ve zeytin fermantasyonunda etkilidir.
TurĢu fermantasyonunda maya geliĢimi tuz konsantrasyonuyla iliĢkilidir.%10-16 gibi
yüksek tuz oranı maya etkinliğini hızlandırırken ,%5-8 gibi düĢük konsantrasyonlar laktik
asit bakterilerinin geliĢimini hızlandırır.

Resim 2. 64:TurĢuda görülen bozulmalar

Maya geliĢimi, lahana, hıyar ve zeytin fermantasyonundayumuĢama, sönme gibi
bozukluklara nedenolabilir, ayrıca laktik asidi parçalayarak asitliğin düĢmesine ve sonuçta
diğer zararlı mikroorganizmaların geliĢmesine neden olurlar. Fakat mayaların olumlu yönleri
de vardır. Fermantasyon bitiminden önce düĢük pH nedeniyle laktik asit bakterilerinin inhibe
olması sonucu mayalar ortamda kalan fermente olabilir Ģekerleri kullanarak fermantasyonun
tamamlanmasını sağlarlar.
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2.9.5. Reçel, Marmelat Mikrobiyolojisi
Bu ürünler fazla oranda Ģeker ve organik asit içerirler, osmotik basınçları yüksektir, su
aktiviteleri (aw 0,6-0,85) düĢüktür. Bunedenle mikrobiyal yolla kolay bozulmazlar. Ayrıca
kaynatma sırasında hammaddenin mikrobiyal yükü azalır.
Reçel ve benzeri ürünlerde bozulma yapan mikroorganizmalar genellikle Penicillium
ve Aspergillus cinsi küf mantarlarıdır. Bu mikroorganizmaların sporları ürünün kaplara
doldurulması sırasında havadan ve çevreden yüzeye bulaĢır. Kaplara sıcak doldurma sonucu
kapakta oluĢan kondense su yüzeyde su aktivitesini arttırarak mikroorganizma geliĢmesini
kolaylaĢtırır.
ĠĢlem sırasında rengin ve aroma maddelerinin daha iyi korunması için yetersiz
kaynatma sonucu hammadde ile taĢınan laktik asit bakterileri, mayalar ve küfler zamanla
köpürme, ekĢime ve küflenmelere neden olur.
Osmotik basınca dayanıklı Saccharomyces cinsi mayalar yüzeyde geliĢerek
solunumları sonucu açığa çıkan su Ģeker konsantrasyonunun düĢmesine ve ikincil
enfeksiyonların geliĢmesine ortam sağlar. Bu nedenle reçel ve benzeri ürünlerin yüzeyinde
kondense suyun toplanması engellenmelidir. Vakumlu kapatma bu amaçla yaygın olarak
uygulanmaktadır.

Resim 2. 65: Reçelde küflenme

Resim 2. 66: Reçelde ekĢime ve köpürme

2.9.6. Konserve Mikrobiyolojisi
Konserve hermetik kapatılmıĢ kaplarda ısı uygulaması ile dayanıklı hâle getirilmiĢ
gıdalardır. Konserve gıdaların bozulmaları, mikroorganizmafaaliyetlerinden, kutu içeriği ile
kutu arasındaki karĢılıklı iletiĢimden veya iĢleme sırasında yapılan hatalardan
kaynaklanabilir. Konservelerdemikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel bozulmalarolabilir. Bu
bozulmalar sonucu kutunun dıĢ görünüĢü, içteki ürünün tadı ve lezzeti değiĢir, hatta tehlikeli
toksinler oluĢur.
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2.9.6.1. Konservelerde Mikrobiyolojik Bozulmalar


Meyve ve sebze konservelerinin mikrobiyolojik kalitesi;




Kullanılan hammmadde ve katkı maddelerinin niteliklerine,
ĠĢlem prosedürünün kalitesine ve uygunluğuna,
Depolama ve taĢıma koĢullarına bağlıdır.

Konserve yapımında sterilizasyon öncesi ve sonrası mikrobiyolojik açıdan önemlidir.
Hasat edilen ürün elveriĢsiz koĢullarda taĢınır ve bekletilirse fabrikaya gelmeden bozulma
olur. ĠĢleme aĢamasında doğranmıĢ ve haĢlanmıĢ sebze ve meyvelerin bekletilmesi yani ısıl
iĢlemin gecikmesi, iĢlemede kullanılan alet ve ekipmanların hijyenik olması mikrobiyal yükü
arttırır.
Mikrobiyolojide sterilizasyon ortamda herhangi bir mikroorganizmanın
bulunmadığını, tamamen öldürüldüğünü ifade eder. Konserve teknolojisinde uygulanan
sterilizasyon mutlak sterilizasyon değildir. Konservelerde ise sterilizasyon sonunda çok az
sayıda da olsa bazı aerob ve termofilmikroorganizmalar bulunabilir. Ancak canlılığını
koruyan bu mikroorganizmalar normal koĢullarda saklanan konservelerde çoğalmaları için
uygun ortam bulamadıklarından konserve gıdayı boyamazlar. Bu nedenle konservecilikte
sterilizasyona “ticari sterilizasyon” denir.
Konserve kabı içinde geliĢen mikroorganizmalar gaz yaparak veya gaz oluĢturmadan
bozulma yapabilirler. Normal bir konserve kutusu vakum altında bulunur ve iki taraftan
hafifçe çökük (konkav)hâldedir. Gaz oluĢturan mikroorganizmalar içteki vakumu yener,
hatta yüksek basınç oluĢturarak oluĢan gaz miktarına göre kutunun az veya çok ĢiĢmesine
neden olurlar. Buna “bombaj” denir. Fakat bombaj sadece mikrobiyolojik değil, kimyasal
veya fiziksel bozulmalar sonucu da oluĢabilir.
Mikrobiyolojik nedenle bombaj olmuĢsa kutunun içindeki ürün tüketilmeyecek
hâlalmıĢtır. Bu nedenle sebebi ne olursa olsun bombajyapmıĢ,kutuların satıĢı yasaktır.
Bazı bozulma etmeni mikroorganizmalar karbohidratlardan gaz oluĢturmadıklarından
veya oluĢturdukları H2S gibi bazı gazlar konserve sıvısında eridiğinde kutuda bombaj
oluĢmaz, kutunun dıĢ görünüĢü normaldir. Fakat konserve açıldığında oluĢan asitlerin
etkisiyle gıdaların ekĢidiği ve tüketilemeyecek hâl aldığı görülür. Bu tip bozulmalara “düz
ekĢime”(flatsour) denir.
Konservelerde mikrobiyal bozulmalar; ısıl iĢlemden öncesinde, iĢleme sırasında ısıl
iĢlem yetersizliği nedeniyle veya ısıl iĢlemden sonra sızıntı nedeniyle oluĢabilir.


Konservelerde ısıl iĢlemden önceki mikrobiyal bozulmalar: Konservelerde
ısıl iĢlemden önce hastalıklı, çürük vb. hammaddenin ayıklanması, yıkama,
haĢlama gibi iĢlemler ürünün mikroorganizma yükünü azaltır.
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Eğer ısıl iĢlem gecikirse mikroorganizma sayısı artar ve bozulma baĢlar. Bozulma
baĢladıktan sonra sterilizasyon yapıldığında bozulma durur. Fakat bozulma etmeni gaz
oluĢturan bir mikroorganizma türü ise sterilizasyon sırasında tepe boĢluğunda toplanan gaz
bombaja ve patlamalara neden olur.


Konservelerde yetersiz ısıl iĢlem nedeniyle oluĢan mikrobiyal bozulmalar:






Bakterilerin neden olduğu bozulmalar
Konservelerde en yaygın bozulma tipidir. Bu nedenle bozulmada ürünün
pH değeri çok önemlidir. Çünkü pH değeri hem ısıl iĢlemin etkinliğini,
hem de depolama döneminde mikroorganizma geliĢimini etkiler ve zarar
yapan mikroorganizmaları belirler.
DüĢük asitli gıdalar: pH değeri 5 in üzerinde olan et, deniz ürünleri, süt,
mısır, kuru fasülye ve bezelye baĢata olmak üzere sebzelerin çoğu ve
sebze karıĢımları bu grupta yer alır. Bu gıdalara sterilizasyon
uygulandığından bozulma nedeni genellikle sporlu termofil türlerdir. Bu
gıdalarda zarar yapan mikroorganizmalar zarar Ģekillerine göre 3 grupta
incelenir.
Düz ekĢime yapan mikroorganizmalar:topraktan geçen, sporlu,
termofil Bacillus türü bakteriler gaz oluĢturmadan karbohidratları laktik
asit, formik asit vb organik asitlere parçalar, pH düĢer, tat ekĢir. Daha çok
bezelye, kuru fasulye, mısır gibi pH‟ı 5‟ten büyük olan düĢük asitli
gıdaların konservelerinde görülür. Bombaj oluĢmadığından dıĢ
görünüĢten anlaĢılmaz.

Bacillacceae familyasından bazı bakteriler bombaj yapmadan bozulmaya neden
olurlar. Bozulmayapan Clostiridium türlerinden en önemlisi C. Botulinumdur.C. botulinum
tarafından bozulmuĢ gıdalarda çoğu zaman köpürme, ekĢime, kötü koku ve gaz oluĢumu gibi
belirtiler görülmesine rağmen bazen de bu belirtiler görülmeyebilir.
Düz ekĢime yapan bakterilerce oluĢan asitler ortamın pH değerini düĢürür ve
organizmanın kendi geliĢimini durdurur. Bu nedenle pH değeri 4,7 nin altına düĢmez. Çünkü
bakteriler pH 4,7 nin altında çoğalmazlar. Kutuda asit oluĢumu konserve kutusunda
paslanmayı arttırır.




Kötü koku oluĢturan mikroorganizmalar: Belirgin kötü koku
oluĢturan aerob veya anaerob sporlu termofilik basillerdir. Bunlarkükürt
içeren aminoasitleri parçalayarak H2S oluĢtururlar. Ayrıca kutu içinde
Demir II sülfür (FeS) den ileri gelen siyah lekeler görülür. C. nigrificans,
C. Bifermntans
Bombaj yapan mikroorganizmalar: Sporlu sakkarolitik, anerop,
termofil türler bombaja neden olurlar. karbohidratlarıparçalayarak asit ve
H2, CO2 gibi gazlar oluĢturarak konserve kapaklarında ĢiĢmeye yaparlar.
50-550C gibi yüksek ısıda depolanan düĢük asitli konservelerde
bozulmayı arttırır.
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Orta asitli gıdalar: pHsı 4,6-5,0 olan ıspanak, kuĢkonmaz, pancar, kabak
gibi sebze konserveleri bu grupta yer alır. Bombaj, köpürme,NH3, bütirik
asit kokusu gibi kokular, ekĢimegörülebilir, sporlu Bacillus türleri yani
termofil, anaerob basiller bozulma etmenidirler.
Asitli gıdalar: pHsı 4,6-4,6 arsındadır. Birok meyve (elma, armut, incir
)ve domates konserveleri, bazı sebze konserveleri bu grupta yer
alır.ġekeri fermente edebilen anaerobik, sporlu, mezofil, sakkarolitik, C.
butyricum,C. pasteurionum ve Bacillusmacerans gibi türler bombaj,
fakültatif, termofilik, sporluB. thermoacidurans gibi türler düz ekĢime
yaparlar. Laktik asit bakterileri karbohidratları parçalayıp laktik asit ve
CO2 oluĢtur ve bombaj yaparlar. Bazen yalnızca laktik asit oluĢturarak
düz ekĢimeye neden olurlar.
Yüksek asitli gıdalar: pH değeri 4,0 altında olan mandalin, greyfurt gibi
meyveler, meyvesuları, turĢular, pH değeri 4,6 nın altında olan konsantre
edilmiĢ asitli gıdalar bu gruba girer. Spor oluĢturmayan laktik asit
karbohidratları i, maya ve küfler bu gıdalarda bozulma etmenidir.
Otosterilizasyon: Konserve gıdalarda görülen bozulmalar gerçekte
mikrobiyal kökenli ve çoğu zamanda yetersiz ısıl iĢlem sonucu olduğu
hâlde konserve analizlerinde bazen kutu içinde mikroorganizma
saptanmayabilir. Bu duruma “otosterilizasyon” denir. Bunun nedeni
özellikle bakterilerin oluĢturdukları metabolitlerin (asitler) toksik etki
yaparak mikroorganizmaları öldürmesidir. Kutunun dıĢ görünüĢü normal
olduğu hâlde içeriği bozulmuĢ, tüketilmeyecek hâl almıĢtır.
Otosterilizasyon çoğunlukla asitli gıdalarda ve meyve konservelerinde
görülür. Böyle kutulardan hazırlanan preparatlarda ölmüĢ sporlu ve
sporsuz çubuk bakteriler görüldüğü hâlde, kültürlerde mikroorganizma
üremesi görülmez.
Mayaların Neden Olduğu Bozulmalar: Mayalar genellikle meyve
konserveleri, meyve suları, reçeller, Ģekerli kondanse süt gibi gıdalarda
fermantasona neden olurlar. Mayaların vegetetatif hücreleri ve sporları
yetersiz
pastörizasyondan
ölmeyebilir.
Bakterilerden
büyük
olduklarından genellikle sızıntıdan girmezler. Fermantasyon sonucu CO2
oluĢtuğundan daima bombaj görülür.
Küflerin Neden Olduğu Bozulmalar: Küfler aerob olduklarından ancak
iyi kapatılmamıĢ, yeterli sterilizasyon yapılmamıĢ ev konservelerinde
görülür.Küf mantarları genelde konservelerde çok az zararlı olurlar.
Çünkü sıcağa dirençsizdirler. Ancak bazılarının askosporları sıcağa ve
basınca dirençlidir. (Byssochlomia, Tulua, Aspergillus ve bazı
Penicillium türleri) Meyve konservelerinde pektinleri parçalarlar ve doku
dağılır.CO2 nedeniyle bombaj oluĢtururlar.
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Konservelerde Sızıntı Nedeniyle OluĢan Mikrobiyal Bozulmalar:
Konservelerde sterilizasyon sonrası hermetik olarak kapama iĢleminde
hata yapılmıĢ, kenetler iyi kapanmamıĢsa veya ısıl iĢlemden sonra
herhangi bir nedenle kutu delinmiĢse, içteki vakum nedeniyle içeri emilen
hava veya soğutma suyundan enfeksiyon olur. Alınan mikroorganizma
türüne göre yeterli bir ısıl iĢlem gören konservelerde bile bu nedenle
bozulma görülebilir.
Sızıntı nedeniyle oluĢan bozulmada bombaj görülmeyebilir. OluĢan gaz
sızıntı yerinden çıkar. Ancak bazen sızıntı yeri, kutu içindeki basıncın
etkisiyle kutu içeriğinden bir parçacık ile kapanabilirse kutuda bombaj
oluĢabilir.

ġekil 2. 3. Konservelerde mikrobiyal bozulma tipleri ve nedenleri

Sebze konservelerinde sporsuz bakterilerin, meyve konservelerinde mayaların
bulunması genellikle sızıntı belirtisidir. Sızıntı nedeniyle konservelere bulaĢan
Pseudomonas, Alcaligenez, Flavobacterium, Micrococcuslar düz ekĢime, Koliform bakteriler
gaz oluĢturarak bombaja neden olurlar.
Yetersiz sterilize edilmiĢ konservelerin mikrobiyolojik analizinde
yalnızca ısıya dayanıklı termofil mikroorganizmalar, sızıntı olan
konservelerin mikrobiyolojik analizinde her tür mikroorganizma
saptanır.
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Konservelerde bozulmayı en aza indirmek için;









Hazırlama sırasında hijyen Ģartları sağlanmalı,
Katkı maddeleri ve tat vericilerin mikrobiyolojik kalitesi iyi olmalı,
Kapatma dikkatle yapılmalı,
Otoklavların büyüklüğü ve tipi uygun olmalı,
Otomatik kontroller ve yayıcılar bulunmalı,
KlorlanmıĢ su kullanılmalı,
Konserveleme sonrası iĢlemler de dikkatle yapılmalı,
Uygun sıcaklıkta depolanmalıdır.

Resim 2. 67:Kesinlikle tüketilmemesi gereken kapakları zarar görmüĢ ve bombajlı konserveler

2.9.7. Meyve Suları, Konsantreleri ve Sebze Sularında Mikrobiyal Bozulmalar
Meyvenin yenilebilir kısımlarından presleme veya mekanik yöntemlerle elde edilen
sudur. Kimyasal olarak içinde Ģeker, organik asit, pektin ve lipitler gibi besin öğeleri, mumsu
maddeler, turunçgil sularında hesperidin gibi glikozit kristalleri, özellikle meyve
kabuklarından kaynaklanan pigmentler bulunan kolloidal süspansiyondur.
Meyve suyuna iĢlenecek meyveler hasattan hemen sonra iĢlenmelidir. ĠĢlemenin
geciktirilmesi özellikle özenli hasat edilmemiĢ meyvelerde sırasında küflenmeyi arttırır,
fermantasyona neden olur.
BozulmuĢ bir hammadde ne kadar iyi iĢlenirse iĢlensin, böyle hammaddeden kaliteli
ürün elde edilemez. Uygun olmayan depo koĢullarında saklanan meyvelerde iç bozulmalar
artar, pektinin demetilasyonu sonucu metanal (formaldehit), asetoin, uçucu asitler oluĢur,
viskozite artar, meyve suyunun eldesi zorlaĢır. Etil alkol gibi fermantasyon ürünleri ortaya
çıkar ve meyve suyunun aroma ve lezzeti bozulur. Bu bileĢikler meyve suyunda kalite
düĢüklüğünün ölçüsü olarak kabul edilir.
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Taze sıkılmıĢ ve hiçbir muhafaza yöntemi uygulanmamıĢ meyve sularında genellikle
Saccharomyces, Candida, Hanseniaspora, Crytococcus, Rhodotorula, Penicillium, Mucor,
Aspergillus, Geotrichum, Byssochlamys, Lactobacillus, Acetobacter, Bacillus ve bazı fekal
bakteriler bulunmaktadır.
Meyve suları ile sebze suları birbirlerinden farklı özellik gösterdiklerinden bu
ürünlerde mikrobiyolojik bozulma nedenleri olan mikroorganizmalar da farklıdır. Meyve
sularının pH değerleri genellikle 3,0-4,0 arasında olduğu hâlde, sebze sularının pH değerleri
sebzeler gibi genellikle 5,2-6,5 arasında değiĢmektedir. Sebze sularından yalnızca domates
suyunun pH değeri 4,5 veya bunun biraz altındadır.
Mikroorganizmalar

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/mL)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

KoliformEMS tablosuna göre ( /mL)

5

0

<3

--

Küf, maya (kob/g)

5

2

1 X 101

1 X 103

Meyve suyu ve nektarları için mikrobiyolojik kriterler

Mikroorganizmalar

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Küf, maya (kob/g)

5

2

1 X 101

1 X 102

Domates suyu ve püresi Ġçin mikrobiyolojik kriterler

Taze meyve ve sebzeler yüzeylerinde çok sayıda mikroorganizma barındırmalarına,
taĢıma ve iĢleme sırasında da ayrıca yeni bulaĢmalar olmasına karĢın, özellikle meyve suları
ve konsantrelerinde pH değeri, ozmotik basınç, su miktarı ve Ģeker oranlarının yüksek
olması gibi özellikleri nedeniyle büyük ölçüde mikrobiyolojik bozulmalar görülmemektedir.


Meyve suları ve konsantrelerinde genelde üç tip mikrobiyolojik bozulma
görülür.

Asetik asit, laktik asit veya butirik asit gibi bakteriler tarafından asit
oluĢumu,

Mayaların neden olduğu alkol ve karbondioksit oluĢumu,

Küflerin neden olduğu küflenme ve mikotoksin oluĢumudur.

Ancak uygun olmayan iĢleme Ģekilleri ve sonradan olan çeĢitli kontaminasyonlar
meyve sularının mikrobiyal bozulmasına neden olur.
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*Bakteriler meyve suyu viskozitesini ve asitliğini arttırır, ekĢi tat oluĢtururlar.
*Maya ve küfler pektinleri parçalayarak çökelmelere, serum ayrılmasına neden
olurlar,
*Botrytis türü küfler antosoyaninler parçalayarak meyve suyunun rengini bozarlar.
Meyve sularında mikrobiyal aktivite sonucu karbohidratlar parçalanır, alkol, asetik
asit, laktik asit, bütirik asit, gliserol, asetoin, diasetil gibi uçucu maddeler, etanol ve CO 2
oluĢur. Meyve suyunda köpürmeler ve gaz çıkıĢı görülür, aroma ve lezzet bozulur.
Meyve suları açısından en fazla önem taĢıyan mikotoksin ise patulindir. Dünya Sağlık
teĢkilatı (WHO) ise bu sınırı 50 µg/L (kg) olarak kabul etmiĢtir. Patulin, özellikle elma
sularında problem oluĢturmaktadır.


Meyve sularında mikrobiyal bozulmaları engellemek için;





Mikroorganizma yükü az olan hammadde kullanılmalı,
Hijyenik olarak iĢlenilmeli,
Aseptik dolum yapılalı,
Depolamada SO2 kullanılmalıdır.

2.10. Tahıl ve Ürünlerinde Mikrobiyal Bozulmalar
Tahıllar(Tahıl) buğday, arpa, yulaf, pirinç, mısır gibi ürün çeĢitlerini içeren bir gıda
grubudur.Dünyada ekili alanı ve üretim miktarı bakımından en fazla olan ürün grubu
tahıllardır.
Hasat edilmiĢ tahıl tanelerinin dıĢ yüzeyinde, toprak, böcek, taĢıma ve depolama
sırasında çevreden, taĢıma araçları gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan bulaĢma nedeniyle
çok sayıda bakteri ve küf sporları bulunmaktadır. Tahıl ve tahıl ürünlerinde görülen
mikrobiyal kaynaklı bozulmalar, insan ve hayvan sağlığı açısından potansiyel bir risk
olduğu kadar, önemli ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.
Kuru tahıllarda, düĢük su aktivitesi ve koruyucu kabuk nedeniyle bu
mikroorganizmalar inaktif hâlde iken, depolama sırasında uygun nem ve sıcaklık Ģartlarının
oluĢmasıyla birlikte aktif hâle geçerek tahılların bozulmasına neden olmaktadırlar.
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Resim 2. 68:TahılçeĢitleri

Ġyi saklanamayan tahıl böceklenme, küflenme, çürüme, çimlenme gücü kaybı gibi
zararlara uğrayabilir. Tahılı depolamanın amacı tahılın uzun süre bozulmadan
korunabilmesidir. Tahılın tane suyu depolama süresince yükselmeye baĢlayınca depodaki
nem oranı da artar. Bu durum küf mantarlarının çoğalmasına neden olur. Tahıl yığınında
sıcaklık yükselir ve sıcaklığın yükseldiği bölgelerde küf kokulu, koyu kahve renkli yanık
taneler oluĢur. Bu duruma “silo yanığı” veya “ambar yanığı” denir.


Tahıllarda küf geliĢimi;





Tanenin suyu miktarı,
Depo sıcaklığı,
Depo bağıl nemi
Ortamın oksijen içeriği gibi depo Ģartlarına ve bağlıdır.

Tahıl tanelerinde mikrobiyal bozulmanın önlenmesi için en etkili yöntem su
aktivitesinin düĢük tutulmasıdır. Uygun Ģekilde kurutulan tanelerin depolanması sırasında
havalandırma ile depolanan üründeki koku giderilir. Ġlaçlamada kullanılan dezenfektanların
ürün içinde daha iyi dağılımı sağlanarak tahıl tanelerinde ani sıcaklık yükselmesi engellenir.
Tahıl tanelerinde bakteri geliĢimi sıcaklık ve neme bağlıdır. Genellikle % 20 ve
üzerinde nem olmadığı sürece tahıl tanesinde bakteri geliĢmez. Tahıllarda bakteriyel
bozulma, depo bağıl nem değeri %90‟ı geçtikten sonra baĢlamaktadır.
Tahılların uygun olmayan koĢullarda depolanması durumunda kimyasal ve
biyokimyasal tepkimeler ve mikroorganizma etkinlikleri sonucunda tahıllarda istenmeyen
değiĢiklikler gözlenebilir.
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KızıĢma: Tahıl kitlesinin nem içeriğinin ve sıcaklığının artmasıdır. Tahıl
depolarında havalandırma ve soğutma yeterli olmadığı zaman, depolanmıĢ ürün
zamanla kendiliğinden ısınır. Isınma olayında, tanenin kendi solunumunun
yanında küflerin, böceklerin, bakterilerin ve kimyasal reaksiyonların da etkisi
vardır.

ġekil 2. 4. Nem içerikleri % 15 in üzerinde olan tahıllarda depolanma sırasında oluĢan
bozulmalar



Küflenme:Küf mantarlarının geliĢmesi ve çoğalması durumudur. Küfler,
bakteri ve mayalara göre daha düĢük su aktivitesi ve sıcaklık Ģartlarında da
geliĢebildikleri için tahılların bozulmasında diğer mikroorganizmalara göre
daha etkindirler.
Küf geliĢimi için ortam nispi neminin % 62‟den ve materyal su içeriğinin
%10‟dan yüksek olması gereklidir. Tane suyu %14`ten fazla olduğunda, artan
sıcaklıkla birlikte depolama ortamındaki küf faaliyeti de artmaktadır.
Ġlk önce su damlacıklarının bulunduğu yerlerde baĢlayan küf aktivitesi, mekanik
bütünlüğünü kaybetmiĢ kırık, ezik, çatlak tanelerde ve tanelerin embriyo
kısımlarında devam etmektedir
Küfler, özellikle fiziki bütünlüğü bozulmuĢ karbonhidrat ve lipit açısından
zengin gıdalarda hızla geliĢebilmektedir.
Tane suyu içeriğinin ve depo nispi neminin kritik seviyeleri geçmesinden sonra,
tane ve küf solunumunun artması nedeniyle tahıl bozulmaya baĢlamaktadır.
Solun um sonucu ortaya çıkan su ve sıcaklık; tane ve küf solunumunu daha da
arttırmaktadır.
Küf aktivitesi sonucu ortamın sıcaklık ve nem Ģartları, bakteri ve maya
aktivitesi için de uygun hâle getirir, bu durumda mayalar da faaliyete geçerek
ürünün daha çok bozulmasına neden olmaktadırlar
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Çimlenme:Embriyonun su ve sıcaklık etkisiyle kökçük ve yaprakçık
oluĢturmasıdır.
Tanelerin çimlenme yeteneğinin azalması: Küfler ilk önce tanenin embriyo
kısmında ürerler, bu kısımda zarar yaparlar, bunun sonucu olarak da tanelerin
çimlenme oranı düĢer veya tamamen kaybolur.
Tutukluk (TaĢlaĢma):Yüksek nem ve sıkıĢma nedeni ile tanelerin birbirine
yapıĢarak kitleler oluĢturması durumudur.
Çürüme: KızıĢmanın ileri aĢaması olup tane kirli kahverengi bir görünüm alır.
Yanma:Ürün sıcaklığının aĢırı boyutlara (70 °C) varması sonucunda ürünün
adeta kömürleĢmesi, kahvereng-isiyah bir görünüm alması durumudur.
EkĢime ve Alkol Kokusu:Anaerob bakterilerin ve lipoksidaz enziminin
etkinliği sonucu oluĢan durumdur.
Mikotoksin üretimi: DepolanmıĢ tahıllar üzerinde küflerin en önemli
zararlarından birisi de insan ve hayvanlar için toksik ve kanserojen
mikotoksinler üretir. Bu açıdan en önemli küfler;
Aspergillus flavus,
Aspergillus ochroceus ve Aspergillusparasitieus'dur. Ayrıca bazı Penicillum ve
Fusarium cinsleri de mikotoksin üretebilirler.
Renk değiĢimi: Hem tarla hem de depo küfleri, tanenin tamamının veya
embriyo kısmının rengini değiĢtirebilirler. Küf geliĢimi baĢladığı zaman, tane
embriyosu kahverengi olur ve giderek siyaha kadar koyulaĢır. Bu tip taneler
çimlenemez.

2.10.1. Unlarda Mikrobiyal Bozulmalar
Unlar düĢük su aktivitesinden dolayı güvenli bir ürün grubu olarak kabul edilir. Ancak
mikroorganizmalar ve toksinleri, buğdayın depolanması, öğütülmesi sırasında ürünün
ısınması ve nem içeriğinin artmasından dolayı rahatlıkla geliĢebilirler.
Tahıl unlarında risk faktörü mikroorganizmalar; aerobik mezofilikler, E.coli, Bacilus
cereus, C. perfiringens, Salmonela spp, Rope sporu ve küflerdir.
Özellikle Rope hastalığına yol açan, Bacilluscinsi mikroorganizmaların sporlarının
bazılarının toksin üretir, septisemi ve gıda zehirlenmelerine neden olur.
Uygun olmayan koĢullarda buğday ve unda bulunabilen veya geliĢebilecek olan
Küflerin oluĢturduğu mikotoksinler tahıllardaki en önemli sağlık risklerinden birisidir.
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Mikroorganizmalar

n

c

m

M

5

3

1 x 104

1 x 105

5

2

<3

9

Bacillus cereus (kob/g)

5

1

1 x 102

1 x 104

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

1 x 102

1 x 104

Salmonella (kob)

5

0

25 gr da bulunmamalı

Maya, küf (kob/g)

5

2

1 x 101

1 x 102

5

3

2500

4500

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)
Escherichia coli (kob/g)
[EMS tablosuna göre ( /g)]

Rope sporu
[EMS tablosuna göre ( /g)]
Küf (kob/g)

Tablo 2. 5:Tahıl unları için mikrobiyolojik kriterler

2.10.2. Ekmeklerde Mikrobiyal Bozulmalar
BaĢta ekmek olmak üzere çeĢitli pastacılık ve fırın ürünleri üretimi açısından
mayalanma hacim artıĢı ve karbondioksit (CO2) varlığı ile ortaya çıkar. Hafif, istenen
tekstürel özellikler kazanmıĢ, ağızda kolay çiğnenebilen, sakızlaĢıp topaklaĢmaksızın
yumuĢak kalabilen, kolay hazmedilen, iyi bir tat ve aromaya sahip, ekmek üretimi ancak
mayalanma sonucu gerçekleĢir.
Ekmek mayası hamurdaki mevcut Ģekerleri fermantasyona uğratarak fermantasyon
sonucu oluĢan CO2 ile hamurun kabarmasını fermantasyon ürünü diğer maddeler ile
hamurun olgunlaĢmasını aroma oluĢumunu sağlayan mikroorganizma mayalar sınıfından
Saccaroyces cerevisia'dır. Fermantasyon sırasında meydana gelen;
*CO2 hamur içerisinde birikerek kabarmasını,
*alkoller, aldehitler, ketonlar ve organik asitlerde ekmeğin karakteristik tat ve
aromasını kazanmasını sağlar.
Fermantasyonda glutenin elastikiyeti artar ve hamur kütlesi içerinde biriken CO2 gazı
basıncına daha iyi dayanan ve onu tutan bir yapı kazanır.


Küflenme; Ekmeklerde en yaygın görülen bozulmaların baĢında küflenme
gelmektedir. Küflerle bulaĢma piĢme sonrası olmaktadır.
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Ekmekte bozulmaya neden olan küfler; Rhizopus nigricans, Penicillum,
Aspergillus niger, Monilia stophila ile Mucor ve Geotrichum türleridir. Küf
geliĢimi ekmek yüzeyinden baĢlar ve zamanla ekmek içine doğru ilerler.


Ekmeklerde küflerin geliĢmesini arttıran faktörler;
o
o
o
o

Kirli buğdaydan elde edilen ve yüksek randımanlı undan ekmek
yapılması
PiĢirme iĢleminden sonra ekmeklere çevreden yoğun küf
sporlarının bulaĢması,
Ekmeklerde yüksek rutubet ve ekmeklerin dilimlenmesi,
Ekmeklerin özellikle ılık iken paketlenmesi ve soğuk ortamda
terlemesidir.

Rhizopus nigricans (siyah ekmek küfü)

Resim 2. 69:KüflenmiĢ Ekmek Örnekleri
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Küflenmenin belirli bir süre önlenebilmesi için;

Ekmeklerin konulduğu mekânlarda küf sporlarının bulunmamalı,
Paket içine konulacak fırından çıkan ekmeklerin süratle ve yeterli
ölçüde soğutulmalı,
o
Yüzeydeki küflerin UV radyasyonu ve dielektrik ısıtma ile yok
edilmeli,
o
Ekmeklerin dondurularak ya da soğutarak saklanmalı,
o
Hamura % 0,1-0,3 oranında sodyum ve kalsiyum propiyonat
gibimikotoksik bir koruyucu ilave edilmelidir.
Kırmızı benek;Etkeni Serratia marcesscens bakterisidir. Ekmekte kırmızı
noktalar teĢkil eder. Isıya direnci çok düĢük olduğundan fırın sıcaklığında
tamamen ölür, bu nedenle ekmeğe piĢirmeden sonra bulaĢır. Bu bozulma
hijyenik Ģartlara uyulması ve iĢletmenin dezenfeksiyonu ile kolayca önlenebilir.
o
o



Resim 2. 70:Serratia marcesscens

Resim 2. 71: Serratia marcesscens üremiĢ ekmek

Resim 2. 72:Serratia marcesscens üremiĢ
ekmek

Resim 2. 73: Besiyerinde üremiĢ Serratia
marcesscens kültürü
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Rope (Sünme) hastalığı;Ekmekte rope, korunmak için önlem alınmasında veya
fırında görülmesi durumunda yok edilmesi için gereken bulaĢıcı bir bakteriyel
hastalıktır. Etmeni sporları piĢirme sıcaklığına dayanabilen Basillus subtilis
denen bir bakteridir. Özellikle yaz sıcaklarında görülür.
Mikroorganizmalar

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)
Rope sporu
[EMS tablosuna göre ( /g)]
Küf (kob/g)

n

c

M

M

5

2

1 x 104

1 x 105

5

3

4500

11 000

5

2

1 x 102

1 x 103

Tablo 2. 6. Ekmekiçin mikrobiyolojik kriterler

Hastalığın geliĢimi sırasında ekmeğin iç kısmındaki proteinler ve niĢasta parçalanır,
Maillard reaksiyonu sonucu esmerleĢir, kokuĢur ve ekmek içi, yapıĢkan, yumuĢak madde
hastalığın ismini simgeleyen berrak ip benzeri lifler hâlinde dıĢarı çıkmaktadır.

Resim 2. 75:Ekmekte rope hastalığı

Resim 2. 74:Basillus subtilis

TebeĢir hastalığı: Ekmekte
görülen bu bozulma Ģeklinde
enfeksiyon
bölgesi
beyaz
tebeĢirimsi bir hâl alır.
TebeĢir hastalığının etmeni
Trichosporo
variable
ve
Endomyces fibuliger „dir.
Bu bozulma hijyenik Ģartlara
uyulması
ve
iĢletmenin
dezenfeksiyonu ile kolayca
önlenebilir.
Resim 2. 76:Trichosporo variable
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gıdalarda mikrobiyal bozulmalara tiplerinigözlemleme ve bu konuda bir proje
hazırlama

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Gıdada bozulmanın insan sağlığına ve
ülke ekonomisine vere bileceği zararları
araĢtırınız.

 Tüketiciler için güvenilir, iyi kalitede
ve sağlıklı gıdaların üretilmesi ve
tüketime sunulması, patojenik risklerin
minimuma indirilmesi için hijyenik
önlemlerin alınması gerekliliğinin aynı
zamanda kendiniz içinde bir gereklilik
olduğunu kavrayınız.

 Ortam dıĢından olabilecek mikrobiyolojik
kontaminasyonu engelleyici önlemleri
alınız.

 Dünyada ve ülkemizdeki gıda
standartlarını araĢtırınız.

 Her besin grubundan birer gıda maddesi
(süt ve ürünleri, et ve ürünleri, tahıl ve
ürünleri, meyve, sebze ve ürünleri) örneği
alınız.

 Gıda kontaminasyonu ile ilgili
araĢtırma yapınız.
 Hijyen ve sanitasyon kurallarına
uyunuz.

 Örnekleri üç farklı ortama koyunuz
(buzdolabı, oda koĢulları, loĢ ve serin bir
ortama koyunuz.

 Gıdaların kimyasal, fiziksel ve
biyolojik etmenlerle kontamine
olabileceğini biliniz.

 Her gün her ortamda gıdaların Ģeklinde ve
görünüĢünde olan değiĢimleri ayrı ayrı
gözlemleyip not ediniz. Fotoğraflayınız.

 Gözlem süresince çapraz
kontaminasyonu engelleyiniz.

 Örnekleri makroskobik olarak inceleyiniz.

 Kendiniz ve tüm tüketiciler açısından
mikroorganizma bulaĢmamıĢ gıda
maddesi almanın önemini kavrayınız.

 Bozulmaların ne zaman baĢladığını ve
hangi tip bozulmalar gördüğünüzü
saptayınız

 Çevrenizdeki iĢletmelerinde hammade,
iĢleme süreci ve depolama sırasında
hangi tip bozulmalar olduğunu
araĢtırınız.

 Bozulma tipine göre hangi önlemin
alınabileceğini araĢtırınız.

 Öğretmeninizin hazırladığı preparatları
mikroskopta inceleyiniz ve Ģekillerini
çiziniz.

 Gözlem ve araĢtırma sonuçlarını powerpoint sunu hâline getirip sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

 Sunuyu efektlerle cazip hâle getiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Meyvelerde daha çok hangi mikroorganizmaların oluĢturduğu mikrobiyolojik bozulma
görülür?
A) Küf ve mayalar
B) Bakteriler
C) Virüsler
D) Bakteri ve virüsler
E) Bakteri ve mayalar

2.

AĢağıdakilerden hangisi mayaların ekmek üretiminde kullanılma nedenini en iyi
açıklar?
A) Mayalar sulu ortamda iyi geliĢirler.
B) Mayalar saprofit canlılardır.
C) Mayalar anaerobik ortamda fermantasyon gerçekleĢtirirler.
D) Un mayalar için iyi bir besiyeridir.
E) Mayaların enzim sistemleri geliĢmiĢtir.

3.

Konserve kutularında bombaj oluĢturan bakteri türü aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Clostridium
B) Streptococ
C) E. Coli
D) Staphylococ
E) Choromobacter

4.

I-Lactobaciller
II-Küfler
III-Asetobacterler
IV-Propiyonik asit bakterileri
Yukarıdakilerden hangileri starter kültür olarak kullanılmaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve IV
E) I, II ve IV

5.

Yoğurtta aĢağıdaki mikroorganizmalardan hangisi geliĢemez?
A) Laktik asit bakterileri
B) Koliform bakterileri
C) Mayalar
D) Küfler
E) Proteolitik bakteriler
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6.

I-Kıyma
II-But
III-Parça et
IV-KuĢbaĢı et
Koyun karkasından elde edilen bu etleri mikrobiyolojik bozulmaya duyarlılık
açısından dayanıklılıktan çabuk bozulana doğru sıralaması hangi seçenekte
verilmiĢtir?
A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) IV-III-II-I
D) II-III-IV-I
E) I-IV-II-III

7.

Mezbahaların tasarımında mikrobiyolojik kontaminasyonu önlemek için dikkat
edilmesi gereken noktalar vardır. Bu konu ile ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?
A) Kesim ve yüzüm iĢleri aynı mekânda yapılabilir.
B) Kesim ayrı, yüzüm ve iç organları çıkarma iĢlemleri aynı mekânda yapılabilir.
C) Kesim, yüzüm, iç organları çıkarma ve parçalama iĢlemleri ayrı ayrı mekânlarda
yapılmalıdır.
D) Kesim, yüzüm, iç organları çıkarma iĢlemleri aynı mekânda, parçalama iĢlemi ise
ayrı bir mekânda yapılmalıdır.
E) Tüm iĢlemler geniĢ bir alanda yapılabilir.

8.

Mikrobiyolojik açıdan yeterli ve iyi olgunlaĢmıĢ bir peynir elde etmek için hangi
sütten üretim yapılmalıdır?
A) Çiğ sütlerden
B) ġok ısıl iĢlem görmüĢ sütlerden
C) DüĢük sıcaklıkta ısıl iĢlem görmüĢ sütlerden
D) Sterilize sütlerden
E) Yüksek sıcaklıkta pastörize edilmiĢ sütlerden

9.

Yumurta akı, yumurtayı mikroorganizmalardan koruyucu bir özellik nedeni
aĢağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?
A) Yumurta akının protein yapısında olması, kolesterol bulunması
B) Yumurta akında lizozim enzimi, avidin ve konalbumim bulunması
C) Yumurta akının koyu kıvamda olması
D) Yumurta akını kabuktan ayıran zarların bulunması
E) DıĢtaki kütikula tabakasının yumurta akına mikroorganizma giriĢini engellemesi

10.

“Otosterilizasyon” nedir?
A) Bakteri metabolitlerinin konservelerde termofil mikroorganizmaları öldürmesidir.
B) Sterilizasyonun otomatik makinalarda yapılmasıdır.
C) Sterilizasyon iĢleminde yüksek ısı uygulayarak sporların sporların öldürülmesidir.
D) Ortamda aerop veya termofik mikroorganizmaların bulunabildiği fakat
geliĢemedikleri sterilizasyon çeĢididir.
E) Yüksek asitli gıdaların düĢük sıcaklıkta sterilize edilmesidir.
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11.

Meyveli yoğurtlarda bozulma nedeni olan mikroorganizma türü aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Mayalar
B) Bakteriler
C) Proteolitik mikroorganizmalar
D) Lipolitik bakteri
E) Riketsiyalar

12.

AĢağıdakilerden hangisi meyve sularında mikrobiyolojik risk faktörüdür?
A) Küfler
B) Böcek kalıntısı
C) Kemirgenler
D) Gübre kalıntısı
E) Ağır metaller

13.

I-Sporların bulunması
II- Sporsuz bakterilerin bulunması
III- Sporlu bakterilerin bulunması
yukarıdakilerden hangileri sebze konservelerinde sızıntı olduğunun göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

14.

I-EkĢime
II-YapıĢkanlık
III-KokuĢma
IV-Yağların hidrolizi
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri et ürünlerinde aerop koĢullarda oluĢan
mikrobiyolojik bozulma türüdür?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, II, III ve IV
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15.

Erwinia caratovora hangi gıdalarda hangi bozukluğa neden olur?
A) Süt ve ürünlerinde yağın acılaĢmasına
B) Yumurtada hidrojen sülfür kokusuna
C) Etlerde yapıĢkanlığa
D) Sebzelerde dokunun yumuĢamasına
E) Konservelerde gaz oluĢumu ve ekĢimeye

16.

Unda ve ekmekte sünme (rope) hastalığına hangi mikroorganizma mikroorganizma
neden olur?
A) Saccaromyces cerevisia
B) Bacillus subtilis
C) Rhodo torula
D) Penicillium expansum
E) Serratia marcescens

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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KONTROLLĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıĢtınız mı?
2. Tablo, Ģekil ve resimleri incelediniz mi?
3. Beher ve saat camlarını yıkayıp kuruttunuz mu?
4. Beherleri 3 erli grupladınız mı?
5. Ġlk 3 behere 100 mL çiğ sokak sütü eklediniz mi?
6. Beherleri saat camı ile kapatıp etiketlediniz mi?
7. Her beheri belirtilen ortama yerleĢtirdiniz mi?
8. Ġkinci 3 behere 100 mL kaynatılmıĢ sokak sütü eklediniz mi?
9. Beherleri saat camı ile kapatıp etiketlediniz mi?
10. Her beheri belirtilen ortama yerleĢtirdiniz mi?
11. Üçüncü 3 behere 100 mL pastörize sütü eklediniz mi?
12. Beherleri saat camı ile kapatıp etiketlediniz mi?
13. Her beheri belirtilen ortama yerleĢtirdiniz mi?
14. Son 3 behere 100 mL sterilizesütü eklediniz mi?
15. Beherleri saat camı ile kapatıp etiketlediniz mi?
16. Her beheri belirtilen ortama yerleĢtirdiniz mi?
17. Her gün gözlemleyip sonuçlarını not ettiniz mi?
18. Gözlem sürecinde dıĢarıdan bulaĢma olmasını engelledinizmi?
19. Durumu karĢılaĢtırdınız mı?
20. Bu farkın nedenini açıklayabiliyor musunuz?
21. Gıdalarda bozulmalara sebep olan mikroorganizmaların, gıda
güvenliği açısından ciddi problemlere neden olabileceğini
kavradınız mı?
22. Mikroorganizmalar olmadan bir yaĢam düĢünülemeyeceğine göre
mikroorganizmalarla yaĢamak zorunda olduğunuzu kavradınız
mı?
23. Gıdalarda mikrobiyal bozulma nedenlerini açıklayabiliyor
musunuz?
24. Gıdalarda mikrobiyal bozulma engellemek için yepılması
gerekenleri açıklayabiliyor musunuz?
25. Kullandığınız araçları temizleyip yerine kaldırdınız mı?
26. Laboratuvarın son kontrollerini yaptınız mı?
27. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta tartıĢtınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Mikrobiyolojik tekniklere uygun olarak gıda zehirlenmelerini
engellemesi için yapılması gerekenleri açıklayabileceksiniz.

tanımlayarak

ARAġTIRMA


Gıda zehirlenmeleri hakkında farklı kaynaklardan araĢtırınız.



ġehrimizde en çok görülen zoonosları araĢtırınız.



AraĢtırma ve incelemelerinizi sunu hâline getirip, sınıfta arkadaĢlarınızla
tartıĢınız.

3. GIDA ZEHĠRLENMELERĠ
3.1. Zehirlenme ve Enfeksiyonlarla Ġlgili Terimler
Antijen(BağıĢtıran);vücuda girdiğindebağıĢıklık sistemi tarafından antikor üretimine
yol açan yabancı moleküllerdir. Antijenlerin çoğu, protein yapısında veya proteinle birleĢmiĢ
polisakkarit, ya da yağlardan oluĢmuĢ kimyasal yapılardır.
Antikor oluĢturmayan maddeler antijen değildir. Antijenler hem antikor oluĢumuna
sebep olur, hem de kendisine karĢı oluĢan antikorla, gerek vücut içerisinde, gerek vücut
dıĢarısında reaksiyona girerler.


Bir maddenin antijen olabilmesi için;




Molekül ağırlığının büyük olması,
Verildiği organizma için yabancı olması,
Organizmadan çabuk atılmaması gerekir.

Antikor; organizmada antijenlere karĢı üretilen ve bu antijenlere karĢı spesifik
reaksiyon veren protein yapısında kimyasal maddelerdir.
Her antikor çeĢidi, özel bir antijene karĢı üretilir. Bu nedenle bir antikor, kendisinin
üretilmesine neden olan antijeni kapatıcı (enzim-substrat iliĢkisi gibi)olarak etki gösterir, ya
da mikroorganizma zarlarını eritir.
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Antikorlar, yapısal olarak globular protein Ģeklindedir. Bu proteinlere
immunoglobulinler de denir. Her immunoglobulinin yapısında disülfat bağlarıyla birbirine
bağlanmıĢ dört adet amino asit zinciri vardır.


Antikor üretim hızı:






Metabolizma hızı,
Antijen miktarı,
YaĢ,
Cinsiyet,
Beslenmeye bağlı olarak değiĢir.

ġekil 3. 1:Antikorun Yapısı

ġekil 3. 2:Antikorun antijeni etkisizleĢtirmesi

Sepsis (Septisemi, kan zehirlenmesi); Bakteri veya diğer patojenlerin ya da
toksinlerinin kan dolaĢımına geçmesi, septik ise sepsisin yol açtığı durum ya da bu hastalığa
mâruz kalmıĢ kimsedir kana bakteri karıĢmasıdır.
*Septisemi yerel değildir, kontrol altına alınmazsa bütün bedene yayılır.
*Gram negatif septisemilere en sıklıkla E.Coli yol açarsa da, Klebiella,
Enterobacter, P. aeruginosa, Pneumococci, Clostridia ve diğer organizmalar da neden
olabilirler. Gram pozitif septisemi nadir görülür.
Antiseptik,Ġnsan, hayvan ve bitkilerin dokularına yerleĢerek hastalığa yol açan
bakteri, virüs, mantar gibi tek hücreli canlıları yok etmek amacıyla kullanılan antimikrobiyal
maddelerdir.
Vücuttaki
mikroorganizmalarıöldüren
antibiyotiklerle
cansız
nesnelerdeki
mikroorganizmaları
öldürmekte
kullanılandezenfektanlarıkarıĢtırmamalıdırlar.
Bazı
antiseptikler gerçekten mikroorganizmaları öldürürken, diğerlerimikroorganizmaların
geliĢmesini engeller veya baskılar.
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Antibakteriyeller,sadece bakterilere karĢı kullanılabilen antiseptiklerdir.
Enfeksiyon; virüs, bakteri, mantar ve daha pek çok hastalık etkenlerinim insan
vücuduna girerek çoğalmalarıdır. Enfeksiyon sonucu oluĢan hastalıklara “enfeksiyon
hastalığı” denir. enfeksiyon hastalığı gibi kiĢilerden baĢka kiĢilere bulaĢıyorsa “bulaĢıcı
hastalık”, (tüberküloz, brusellosis), bulaĢma çok çabuk oluĢuyor ve çok sayıda insan ve
hayvan popülasyonunu etkiliyorsa “salgın hastalık” (kızıl kızamık gibi) denir.


Enfeksiyonlar ikiye ayrılır.





Ekzojen enfeksiyon; portörler, hasta hayvanlar ve toprak tarafından
enfekte olan kiĢilerde oluĢan enfeksiyonlardır.
Endojen enfeksiyon; insanın kalıcı florasını oluĢturan ve nomal olarak
vücutta bulunan mikroorganizmaların vücut direnci kırıldığında ya da
mikroorganizmanın virülansı arttığında oluĢan enfeksiyonlardır. (E. coli
gibi)

Enfeksiyon hastalıklarında bulaĢma üç yolla olur.




Ġnsanlar aracılığı ile insanlara geçen enfeksiyon hastalıkları,
Ġnsanlar aracılığı ile hayvanlara geçen enfeksiyon hastalıkları,
Evcil hayvanlar aracılığı ile insanlara geçen enfeksiyon hastalıkları
(Zoonozlar)

ġekil 3. 3:Enfeksiyon zinciri

BağıĢıklık, Hastalık yapan bu mikroorganizmaları vücudun yabancı olarak tanıması
ve bunlara karĢı kendini korumak ve savunmak için gösterdiği tepkidir.BağıĢıklığın
oluĢmasında etkili olan organ ve yapılara bağıĢıklık sistemi (immunsistem) denir.
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Doğal bağıĢıklık; Tür, ırk, genetik yapı, birey, yaĢ, hormonal veya metabolik
faktörlere göre değiĢkenlik gösteren doğuĢtan getirilen bağıĢıklıktır. GözyaĢı,
mide asidi, burun kılları, derideki keratinize katman, soluk borusundaki silli
epitel gibi
Doğal bağıĢıklık etkisi ile diğer canlılarda hastalık oluĢturan pek çok etken
insanlarda hastalık oluĢturamaz. Örneğin viral bir hastalık olan uçuk tavĢanlarda
ölüme neden olurken insanlarda hafif bir hastalık olarak vücut direnci
zayıfladığında ortaya çıkar.



KazanılmıĢ (sonradan edinilen)bağıĢıklık:Canlının hastalık etkeni ile
karĢılaĢması ile oluĢan bağıĢıklıktır. Aktif vebağıĢıklık olmak üzere ikiye
ayrılır.

Aktif bağıĢıklık, hastalığın, çok hafif de olsa, bizzat geçirilmesiyle oluĢur. Hastalığa
neden olan organizmalar, vücutta antikorreaksiyonları uyandırırlar ve bu reaksiyonlar, bazı
durumlarda, hayat boyu devam eder.


Aktif bağıĢıklık:
o
o

Doğal aktif bağıĢıklık (hastalığın geçirilmesiyle oluĢur.)
Yapay aktif bağıĢıklık (aĢılar ile elde edilir.)

ġekil 3. 4: Ġnsanda bağıĢıklık tiplerinin sınıflandırılması
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Resim 3. 1:BağıĢıklık sistemi organları

AĢı;kısaca vücudun hasta olmadan önce antijenle tanıĢtırılmasıdır. BağıĢıklama
yoluyla organizmanın direncini artıran, enfeksiyon etkenlerine ve bazı toksinlere karĢı
korunma sağlayan antijen (bağıĢtıran) özelliğindeki maddedir.
AĢılar;




Ölü veya zayıflatılmıĢ hastalık nedeni mikroorganizma,
Hastalık etken parçaları,
ÇeĢitli mikroorganizma toksinlerinden oluĢur.

Vücut aĢıyı aldığı zaman antikor üretir ve aĢılar vücuda girdikten sonra 2-3 hafta da
bağıĢıklığı kuvvetlendirir bağıĢıklık sistemi oluĢur. eder AĢı sayesinde önceden oluĢan
antikorlar, karĢısına gelen antijenlere karĢı savaĢ açar. Yani vücut hastalıklara karĢı hazırlıklı
hâle gelir.
AĢılar vücuda ağız, deri, derialtı vb. değiĢik yollardan verilebilir.
Ġshal, ateĢ, enfeksiyon hastalıkları, gebelik durumlarında, prematüre bebeklerde kalp
hastalıkları, Kortizon ve kanser tedavisi görenler de canlı aĢı yapılmamalıdır.
Pasif bağıĢıklık ise, Hastalık etkeni ile karĢılaĢmıĢ canlının vücudunda geliĢen
antikorları korunmak istenen canlıya geçmesi ile oluĢan bağıĢıklıktır.
Antikor reaksiyonu uyandıracak nitelikte, fakat kuvveti azaltılmıĢ veya değiĢtirilmiĢ
olan mikroorganizmalarınvücuda aĢılanmasıyla oluĢur.
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DoğuĢtan kazanılmıĢ pasif bağıĢıklık(anneden plasenta yoluyla ve sütle geçer.)
Yapay kazanılmıĢ pasif bağıĢıklık(Serum veya immünglobülinle sağlanır.)
Serum; proteinleri insan proteinine benzeyen vemikroplara karĢı bağıĢık hâle getirilen
at, sığır vs. gibi hayvanların kanından hazırlanır. Hastalık etmeni mikroorganizmalarından
hazırlanan aĢı, önce serum elde edilecek hayvanlara uygulanır. AĢılanan hayvanın kanında
bu mikroorganizmalara karĢı antikoroluĢur. Bu Ģekilde hazırlanan hayvanın kanı alınarak
serum‟u ayrılır ve gerektiğinde insanlara bağıĢıklık vermek amacıyla kullanılır.
Serumlar ile kazanılan bağıĢıklık uzun sürmediği için bu serumlar hastalıkların
tedavisinde kullanılır. Serumlar derialtından, kas içine yapılırlar.
Tetanoz, difteri, basilli dizanteri, gazlı kangren, Ģarbon ve daha birçok hastalığa karĢı
serumlar vardır.
AĢı
 ZayıflatılmıĢ mikroorganizma veya
toksin (antijen) içerir.

Serum
 Antikor-Antitoksin içerir.
 Antikorlar baĢka bir canlının
vücudunda üretilir.
 Hastalık oluĢtuktan sonra verilir.
 Hastalığı tedavi edicidir.
 Pasif bağıĢıklık kazandırır.
 BağıĢıklık süresi kısadır.

 Vücut antikorunu kendisiüretir.





Hastalıktan önce yapılır.
Hastalıktan koruyucudur.
Aktif bağıĢıklık sağlar.
BağıĢıklık süresi uzundur.

Tablo 3. 1: AĢı ve serum karĢılaĢtırılması

Toksin, Ağız, solunum veya deri yoluyla organizmaya girdiğinde fizyolojik görevleri
bozan, biyokimyasal zarar veren ve miktarına göre canlıyı öldürebilen maddelerdir.
Toksinin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir fakat
toksinler bazen de fazla alındıklarında etkili olabilirler. Zehirlenmelerde alınan maddenin
mutlaka vücuda yabancı olma zorunluluğu yoktur. AlıĢkın miktarların dıĢında her gıda zehir
etki gösterebilir. (bir saatte içilen beĢ duble viski, insanı zehirleyebilir.)
Toksinler genellikle polipeptityapısında maddelerdir. Molekülağırlıkları 10-900.000
arasında değiĢmektedir. Antijenikyapıya sahiptirler yani organizmaya girdiklerinde antikor
oluĢumuna neden olurlar.
Toksinler hem vücutta üretilir hem de dıĢarıdan alınır. Bakteri ve küfler en çok toksin
üreten mikroorganizmalardır. Algler ve bazı mantarlar, yüksek yapılı bitkiler ve hayvanlar da
toksin üretebilirler.
Toksinler suda erirler. Bu yüzden bulundukları ortamda hızla yayılırlar. Sıvı hâlde ve
beklemekle aktivitelerini kısmen kaybederler. Clostridium botulinum toksini yeryüzünde
bilinen en kuvvetli toksindir.
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3.1.1. Bakteri Toksinleri
Parazit ve patojen bakterilerin çoğu insanlarda hastalık ve zehirlenmeleri toksinleriyle
yapmaktadır.Bakteri toksinleri “endotoksin” ve “ekzotoksin” olmak üzere ikiye ayrılır.
Endotoksin;Bakterilerin hücre çeperlerinde bulunan dıĢarıya salgılanmayan, ancak
bakteri hücresinin parçalanması sonucu açığa çıkıp yayılan proteinyapısında toksik
maddelerdir. Molekül ağırlıkları 100-900.000 arasında değiĢmektedir.
Daha çok gram (-) bakterilertarafından oluĢturulurlar. Salmonella, E. coli endotoksin
yapar.
Protein yapısında olmalarına karĢın ısıya ve rennin, tripsin gibi protein
enzimlerinekarĢı dayanıklıdırlar. Bazıları 100°C sıcaklığa dayanabilir. Formolle
parçalanmazlar. Ekzotoksinlere oranla daha az toksinlidirler.
Ekzotoksin (dıĢ zehir); bakterilerin bulundukları sıvı ortama salgıladıkları
toksinlerdir. Protein yapısındadırlar. Protein yapısında olduklarından ısı, asitler ve protein
enzimlerinekarĢı dayanıksızdırlar, antijenik özellik gösterirler.
Daha çok gram (+) mikroorganizmalar tarafından meydana getirilirler. BaĢlıca
tetanozetkeni olan Clostridium tetani, dizanteri etkeni olan Shigelladysenteria, kolera etkeni
olan Vibrio cholerae,Clostridium perfingens, ekzotoksin yapar.
Gıdalarla alınan ekzotoksinler ince bağırsakta absorbe edilerek lenf sistemi ile kana
karıĢır ve sinir sistemine ulaĢırlar.
Ekzotoksinler, genellikle sıcağa dayanıksız olup 60-80°C sıcaklıkta parçalanırlar.
Ancak bazı stafilokokların salgıladığı enterotoksinler ekzotoksin yapısındaolduğu hâlde
100°C'de 20 dakika dayanıklıdırlar.
Ekzotoksinlerin “haptofor” ve “toksofor” olmak üzere iki grubu vardır. Haptofor
antijen özellikteki grup, toksofor ise toksin özellikteki gruptur.
Ekzotoksinin bu iki grubundan birisi yok edildiğinde ötekisi etkinlik kazanır. Örneğin
formaldehitveya ısıyla toksik grup ortadan kalkar. Sadece haptofor grubu sabit kalır. Böyle
bir toksine “anatoksin” denir.
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Haptofor grubu antijenik özelikte olduğundan anatoksinlerinden aĢı ve serum
üretiminde faydalanılmaktadır.

Resim 3. 2: Ekzotoksin üreten Vibrio
cholerae bakterisi

Resim 3. 3: Mikotoksin üreten Fusarium
culmorum küfü

3.1.2. Küf Toksinleri (Mikotoksinler)
Küflerin metabolizmaları sonucu ortaya çıkan küçük molekül ağırlıklı artık (sekonder
metabolit ) kimyasal bileĢiklerdir. Küf toksinlerine “Mikotoksin”, mikotoksinlerin
oluĢturduğu zehirlenmelere “Mikotokozis” denir.
Kimyasal yapıları çok faklıdır. Steroid, karotenoid, alkaloid, siklopeptit kumarin
yapılarında olabilir.


Küfler, besinlerin yetiĢtirilmesi veya depolanması esnasında oluĢurlar.
Mikotoksinler gıdalara;






Küflerin gıda üzerinde geliĢmesi ile
Küfle bulaĢmıĢ ürünlerin üretimde kullanılması ile
Hayvanların mikotoksin içeren yemlerle beslenmesi ile bulaĢırlar.

Mikotoksinler her zaman oluĢmazlar. Bir gıdada mikotoksin üreten bir küfün
belirlenmesi o gıdada mutlaka toksinin de bulunduğu anlamına gelmez.
Mikotoksin oluĢumu;








Küfün genetik özellikleri,
Mikrobiyal flora
Ortamın bileĢimi
Bağıl nem ve su aktivitesi
Sıcaklık
Oksijen miktarı
pH
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Sıcaklık
Kimyasal koruyucu varlığı
CO2
Mineral içeriği gibi faktörler etkilidir

Mikotoksinler mg/L ve µg/L gibi iz miktarda meydana gelirler ve bu çok düĢük
miktarları bile insan sağlığını etkiler.
Yem ve besin maddeleri ile alındığında alınan doza bağlı olarak, insan ve hayvanlarda
zehirlenmelere ve ölümlere neden olabileceği gibi kanserojen, karaciğer, akciğer, böbrekler,
hormonlar, sindirim sistemi, üreme organları, sinir sistemi, bağıĢıklık sistemi, üzerinde
olumsuz etkileri de olabilir.Aflotoksine en çok rastlanan ürünlerden bazıları aĢağıda
gösterilmiĢtir.

Resim 3. 4:Ġncir

Resim 3. 5:Yer fıstığı

Resim 3. 8:Fındık
Resim 3. 7:Buğday
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Resim 3. 6:Mısır

ġekil 3. 9:Arpa

ġekil 3. 10:Elma suyu

ġekil 3. 11:Kırmızı biber

ġekil 3. 13:Pirinç

ġekil 3. 14:Alkollü içecekler

ġekil 3. 12:Süt ve türevleri

ġekil 3. 15:Yem

Aspergillus cinsi küflerin ürettiği bir mikotoksin olan aflatoksin, Uluslararası Kanser
AraĢtırma Ajansı (IARC) tarafından 1. derece kanserojen olarak tanımlanmıĢtır.

Aspergillus

Penicillium
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Alternaria

Fusarium

Resim 3. 16:Mikotoksin üreten bazı küfler



Mikotoksinlerin etki derecesi;

YaĢa,

KiĢilerin stres ve beslenme durumlarına

Alınan doz miktarına,

toksinlerin simbiyotik etkilerine göre değiĢir.

Küflerin hepsi mikotoksin üretmez ve bir küf değiĢik çeĢit bir toksin üretebilir. Uygun
ortam koĢullarında yaklaĢık 200 küf türü mikotoksin olarak bilinen çeĢitli toksinleri
üretmektedir.
Mikotoksinler, birçok çeĢit küf tarafından özellikle
Penicillium,Fusarium ve Alternaria tarafından üretilmektedir.

de

Aspergillus,

Küflerin ürettiği önemli mikotoksinler: Aflatoksinler, Okratoksinler, Patulin,
Trikotesenler, Deoksinivalenol (DON=Vomitoksin), Fumonisin‟dir.
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ġekil 3. 5:Önemli mikotoksinler ve etkilediği organlar

3.1.3. AlgToksinleri
Tarımda kullanılan aĢırı kimyasal gübreler, böcek öldürücü ilâçlar ve evlerde
kullanılan deterjanlar yağmur, atık sular çevreye, akarsulara, göllere ve denizlere taĢınarak
kirliliğe sebep olmaktadır. Bu kirlilik ekosisteme ve dolayısıyla da insan sağlığına olumsuz
etkilemektedir.
Alg adı verilen mikrobik bitkilerin sayısı bir dm3 suda bir milyona (1 000 000
adet/dm3) ulaĢtığında, sularda bulunan organik maddelerin parçalanması için gerekli oksijen
tüketimi artar,sülfür (H2S) gibi zehirli bileĢikler meydana gelir ve su kalitesinde bozulur.
Su kalitesinde meydana gelen bu bozulma sonucunda, ürettikleri biyotoksinlerle insan
sağlığını tehdit eden “Cyanobacteria” adı verilen fototrof mavi-yeĢil alg türleri çoğalır.
Biyotoksinler, alglerin parçalanmasıyla suya bırakılmaktadır. Alglerin çoğalması
arttıkça sudaki toksin yoğunluklarında daartıĢlar görülür. Bu toksinler suda
çözündüklerinden arıtılmaları pahalıdır ve ileri teknolojik yöntemler gerekir.
Kırktan fazla alg türü, çeĢitli zehirler üretir. Microcystis türleri, Nodularia türleri,
Anabaena türleri, Gleotrichia türleri, Lyngbya türleri, Aphanizomenon türleri, Nostoc türleri,
bazı Schizothrixtürleri ve Synechocystis türleri Cylindrospermopsis raciborskii, Oscillatoria
(=Planktothrix) agardhii, tatlı sularda görülen toksik siyanobakterilerdir.
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Resim 3. 17:Erie gölünde siyanobakterlerin oluĢturduğu kirlilik

Anabaena
Microcystis

Lyngbya

Nodularia
Resim 3. 18:Toksik alg türleri

Alg toksinleri, ciltte allerjik reaksiyonlara sebep olur, karaciğere, sinir sistemine
kısmı özellikle beyne zarar verir, kanseri tetikleyebilir.Alg toksinleri ile zehirlenmelerde
özellikle vücut ağırlıklarına göre daha çok su tüketen çocuklar, karaciğer rahatsızlığı ve
böbrek yetmezliği olan kiĢiler daha fazla risk taĢırlar.
Siyanobakteri toksinleri insan ve hayvan sağlığı için tehlike oluĢturmaktadır. Özellikle
balıkların üremek ve yumurta bırakmak için bulundukları kıyı bölgelerdeki
siyanobakterilerin oluĢturdukları topluluklar, önemli bir tehdit unsurudur.
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Siyanobakteri toksinlerini içeren suların içilmesi, aspire edilmesi ve bu sularla temas yoluyla
etkileri ortaya çıkar. Siyanobakterilerin dünyada karasal ve kıyı sularında bulunan en az 46
türünün omurgalılarda toksik etkiyi oluĢturduğu bilinmektedir.
Evlerden, endüstriden ve tarımsal alanlardan gelen atıklar ile yüksek oranda azot ve
fosfor bileĢiklerinin su ekosistemlerine karıĢması, sularda alglerin aĢırı miktarlarda
çoğalmasına sebep olur. Bu durum tatlı sularda “Ötrofikasyon”, denizlerde ise “Red-Tide”
olarak adlandırılır. Bu durumdaki bir deniz kırmızı renkte görülür ve oldukça önemli bir
çevre problemine yol açar.
Tatlı su midyesinin (Mytilus galloprovincialis) siyanobakterleri yiyerek vücut
ağırlığının her bir gramı için 10,7 μg toksin biriktirdiği saptanmıĢtır. Aynı durum deniz
midyeleri için de geçerlidir. Bu toksinler, tüketim yoluyla giderek artan konsantrasyonlarda
gıda zincirinde bulunan canlılara geçmesi nedeniyle kabuklu su ürünleri tüketimi büyük bir
risk oluĢturmaktadır.
Antitoksin; Toksinlere karĢı üretilen protein yapısında antikorlardır. Kan plazmasında
üretilir.Antitoksinler toksinleri parçalamaz fakat onların üzerini kapatarak etkisiz hâle getirir.

3.2. Gıda Zehirlenmeleri
Bazı bitki ve hayvanlarda bulunan doğal zehirlerin, gıdalara bulaĢan toksik kimyasal
maddelerin ya da baĢta bakteriler olmak üzere mikroorganizmaların ya da mikroorganizma
toksinlerinin vücuda girmesiyle oluĢan zehirlenmelerdir.

ġekil 3. 6:Gıda kaynaklı hastalıkve zehirlenmelerin sınıflandırılması
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Genel olarak gıda zehirlenmeleri üçe ayrılır.




Mikroorganizmaları neden olduğu gıda zehirlenmeleri
Kimyasal maddelerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri
Zehirli bitki ve hayvanlardan kaynaklanan gıda zehirlenmeleri

3.2.1. Bakteriyel Gıda Zehirlenmeleri


Bakterilerin salgıladıkları zehirli maddelerdir. Bakteri zehirlenmeleri iki grupta
incelenir.


Enfeksiyon tipi bakteri zehirlenmeleri;
bakterilerin bağırsak sisteminde enfekte
olmasıyla oluĢur.



Toksin tipi bakteri zehirlenmeleri; bakteri
endotoksin ve ekzotoksinlerinin vücuda
alınmasıyla oluĢur.

3.2.1.1. Toksin Tipi Zehirlenmeleri


Staphylococcus Zehirlenmesi

Staphylococcus üzüm salkımı Ģeklinde, Gram (+), sporsuz, tuza ve nitrata (NO3)
dayanıklı, saprofit koklardır. Ġnsanın normal boğaz, deri ve burun mukozasında bulunur.
Ayrıca deri üzerindeki çıban, sivilce, iltihaplanmıĢ yaralar ve kesiklerde de bulunur. Ġnsanda
sivilce, kabarcık ve çıbanı yapan baĢlıca bakteri türüdür. Temel bulaĢma kaynağı besinle
uğraĢan kiĢilerdir.
Zehirlenme yapan en önemli türü Staphylococcus aureus tur. Stafilok toksinleri ile
kontamine olmuĢ gıdaların tüketilmesiyle meydana gelir. Genellikle 10 mg stafilok
enteretoksininin vücuda alınması ile zehirlenme “entoksikasyon” görülür fakat hassas
kiĢilerde 1 mg stafilok enteretoksini bile zehirlenme yapabilir.
Stafilokoklar A, B, C, C2, D, E, F ve G olmak üzere sekiz tip toksin üretirler. Gıda
zehirlenmesine neden olan ve ısıya en dayanıklı stafilok toksini “toksin A” dır, sonra “toksin
B” gelir. Stafilok enterotoksini hidroliz edildiğinde aspartik asit, glutamik asit, valin, lisin
baĢta olmak üzere 18 amino aside ayrıĢır.
Stafilok geliĢimi için optimum Ģartlar; sıcaklık 30-37 0C, su aktivitesi 0,99-1, pH 6,57,5 dır.
*Stafilokların toksin oluĢturmaları için sayılarının en az 10 g/mL olması gerekir.
*Stafilok toksinlerinin üretimi için optimum ısı 21-36 0Cdir.
*Anaerobik koĢullarda, 30 0Cde pH 5 in altında, 10 0Cde pH 5,6 nın altında
enterotoksin oluĢmaz.
135

*Gıdalar ağır Ģekilde bulaĢmıĢ olsalar bile 4-6°C da tutulursa enterotoksinlerin
geliĢmediği görülmüĢtür.


Stafilok zehirlenmesinin belirtileri (semptomları)

AĢırı tükürük salgılama, mide bulantısı, ani kusmadır. stafilok toksinin vücuda
alınmasından 2-6 saat sonra kusma görülür. Bu süre alınan gıda ve toksin miktarına bağlıdır.
Diğer belirtileri; terleme, üĢüme, iĢtahsızlık, hâlsizlik ve su kaybıdır.Ölüm nadirdir.
Genellikle iki gün içinde iyileĢme görülür.

Resim 3. 19:Staphylococcus aureus un neden olduğu çıban, sivilce örnekleri

Resim 3. 21:Petride üretilimiĢ
Staphylococcus aureus kültütü

Resim 3. 20:Staphylococcus aureus



Stafilok zehirlenmesine neden olan gıdalar

Stafilok zehirlenmesine mutfakta hijyenik Ģartlarda hazırlanmamıĢ, tüketime kadar
buzdolabında saklanmamıĢ gıdalar rol oynar. Stafilok zehirlenmesine en fazla süt, peynir,
krema ve kremalı pastalar, et ve ürünleri, balık, kümes hayvanı etleri, sandviçler neden olan
gıdalardır.
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Stafilok zehirlenmesinden korunma yolları:
o
o
o
o



Gıdalara Staphylococcus aureus kontaminasyonunun önlenmesi
veya kontaminasyonun en alt düzeyde tutulması,
Gıdaya bulaĢmıĢ Staphylococcus aureus geliĢiminin engellenmesi,
Staphylococcus aureus un enterotoksin üretebilecek düzeye
gelmeden yok edilmesi,
Gıdalara hazırlanma, piĢirilme ve saklanmasında hijyene özen
gösterilmelidir.

Clostridium Botulinum Zehirlenmesi (Botulizm)

C. botulinumçubuk Ģeklinde, Gram (+), sporlu, anaerob, mezofil, saprofit toprak
bakterisidir. Ekzotoksin salgılar. Ekzotoksini sinir sistemine etki eden nöro-toksindir.
% 0,5-12 tuz içeren ortam ve et ürünlerinde kürlemede kullanılan nitratlar C.
botulinum geliĢmesini zorlaĢtırırlar.C. botulinum sporları ısıya, özellikle kuru ortamda çok
dayanıklıdırlar. Isıya en çok dayanıklılık 100°C‟de 330 dakika, 110 °C de 32 dakika, 120°C
da 4 dakikadır. Bu nedenle C. botulinum sporları Konserve teknolojisinde çok önemlidir.
Konserve üretiminde sterilizasyon sıcaklık ve süresi C. botulinum a göre ayarlanmaktadır.

Resim 3. 22:C. botulinum

Resim 3. 23:C. botulinumAtipi toksinin üç boyutlu
yapısı

A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere 7 tip toksini vardır. A tipi toksin insanlarda, C ve D
tipi toksin sığır ve kümes hayvanlarında, E tipi toksin insan ve ürünlerinde zehirlenme yapar.
A tipi toksin çok zehirlidir. 1 miligramı 100 insanı öldürebilir.
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C. botulinum toksini iki sinirhücresi arasında uyartının iletilmesini ve kasın uyarılarak
kasılmasının sağlayan asetil kolin salınımını ve uyartı akımınıdurdurur ve çizgili kaslar felç
olarak kasılamazlar.

ġekil 3. 7: C. botulinumtoksininin etki mekanizması

Toksinleri pek dayanıklı değillerdir, baĢka bakterilerin bazı enzimleri tarafından
parçalandığı gibi ısı ile de parçalanır.C. botulinum toksini 80 0Cde 30 dakikada, 100 0Cde 10
dakikada parçalanır.
Asitli olan meyve konservelerinde değil pH nötre yakın olan sebze konservelerinde
risk oluĢtururur. pH ı 3,9 dan fazle olan armut konservelerinde C. botulinum saptanmıĢtır.
C. botulinum ekzotoksininin oluĢturduğu zehirlenmeye “botulizm” denir.


Botulizmin oluĢması için;
o
o
o
o

Toksin salgılayan C. botulinum un hücre ve sporlarının gıdaya
bulaĢması,
Gıdanın iĢlenmesi sırasında hücre ve sporların canlı kalması,
Sporların yeni C. botulinum bakterileri oluĢturması için çevre
koĢullarının uygun olması,
Gıdanın toksini parçalayacak ısıl iĢlem uygulanmadan tüketilmesi
gerekir.
Grup

Özellik
Nörotoksin tipi
Ġnsanlarda hastalık
Minimum
GeliĢme
sıcaklıkları Maksimum
Su aktivitesi

I
A, B ve F
+
10
35-40
0,93

II
B, E ve F
+
3-4
25-30
0,97

Tablo 3. 2:C. Botulinum özellikleri
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C. botulinum zehirlenmesinin belirtileri

Toksinli gıda maddesi tüketildikten 2-8 veya 12-24 saat sonra belirtiler görülmeye
baĢlar.Alınan doza bağlı olarak bu süre ½ saat te olabilir.
AteĢ ve ishal (diyare) yoktur. Çoğu kez kabızlık vardır.Mide ağrısı, bulantı, kusma
alınan toksinin miktarına göre en geç 6 saat sonra görülür. Kalp çarpıntısı, güçsüzlük, baĢ
ağrısı ve baĢdönmesinden yakınılır.
Botulizmin tipik belirtisi merkezi sinir sistemindeki felç (paralizi) dir. Çift görme
baĢlar, boğaz mukozası kurur, kiĢi boğazında sıkıĢma hisseder. Solunum, yutma ve konuĢma
güçlüğü ile birlikte kaslarda genel güçsüzlük baĢlar. Kaslardaki felç göz ve yüzde baĢlar.
Felç göğüs ve diyaframa indiğinde nefes almak imkânsızlaĢır ve oksijenyetersizliğinden ileri
gelen boğulma (Asfiksi) sonucu ölüm meydana gelir. Öldürücü olgularda ölüm toksinli
gıdanın yenmesinden 3-6 gün sonra görülür. Ölüm oranı %90-95‟e çıkabilir.
Felci atlatan insanlar tamamen iyileĢir ve vücutlarında da C. botulinum toksinine karĢı
antitoksin oluĢur.


C. botulinum zehirlenmesine neden olan gıdalar
o
o
o

Çoğunlukla iyi sterilize edilmemiĢ ev yapımı konserve gıdalarda
olur.
Et, sosis, balık, bal ve sebzeler önemli kaynaklardır.
Hijyenik Ģekilde hazırlanmamıĢ ev yemeklerinde ya da beklemiĢ
yemeklerde tekrar ısıtmasırasında C. botulinum toksini oluĢabilir.

Resim 3.24:C. botulinum toksini önce göz ve yüzdeki kasları felç etmesi
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ġekil 3. 8:C. botulinum Toksininin insana bulaĢması ve etkisi



C. botulinum zehirlenmesinden korunma yolları

C. botulinum toksini oluĢtuğunda konservede gaz oluĢur ve konserve kapağı ĢiĢerek
“bombaj” meydana gelir. Bombaj botulizm riskli konservelerin tanınmasına yardım eder. Ġyi
sterilize edilmemiĢ konserve kutusunun alt ve üst yüzeylerine basınç yapılırsa içe çöker.
Basınç kaldırılınca içteki gazın basıncı ile kapaklar birden dıĢarı doğru kabarır.
Konservelerin alınmadan evvel bu tür kontrolden geçirilmesi, olası zehirlenmeleri önler.
C. botulinum toksinleri ısıya duyarlıdırlar. 80°C' de bir iki dakika ısıtmakla zararsız
hâle gelirler. Konservelerin piĢirilerek yenmesiyle zehirlenme tehlikesi yok olur.


Botulizmden korunmak için;
o
Toksin salgılayan C. botulinum un hücre ve sporlarının gıdaya
bulaĢması engellenmeli,
o
Gıdanın iĢlenmesi sırasında hücre ve sporları yok edilmeli,
o
Sporların çatlayarak yeni C. botulinum bakterileri oluĢturması
önlenmeli,
o
Gıda toksini parçalayacak ısıl iĢlem uygulanmadan yani
piĢirilmeden tüketilmemelidir.

Belirti görülünceye kadar zehirlenme bilinemediğinden botulizm için bilinen tek
tedavi aracı, insanlarda antitoksin, hayvanlarda aĢılamadır.
Botoks; "Clostridium botulinum" bakterisinden elde edilen protein
yapısında nörotoksindir. Bu protein, aslında çok uzun zamandır göz ve
nörolojik hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.2002 yılında
Amerikan Gıda ve Ġlaç yönetimi Kurumu (FDA) tarafından kozmetik
kullanımına onay verilmiĢtir. Derideki çizgiler ve kırıĢıklıkların
giderilmesinde çok düĢük dozda uygulanmaktadır.
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Resim 3. 25:Botulizmeneden olan gıdalar

ġekil 3. 9.
Resim 3. 26: Bombajlı
Konserve

ġekil 3. 10.

ġekil 3. 11.

Konservede bombajın kontrolü

3.2.1.2. Enfeksiyon Tipi Gıda Zehirlenmeleri


Salmonella Gıda Zehirlenmesi

Salmonellalar doğada çok yaygın olarak bulunan“Enterobacteriaceae” ailesine ait
Gram (-), patojenik basillerdir.
Salmonella toksin üretmez, bağırsakta çoğalarak enfeksiyon oluĢturur. Salmonella
bakterisi özellikle kuĢlar olmak üzere, diğer hayvanların ve insanların bağırsak florasında
bulunur.
Salmonellaların yaklaĢık 2300 tipi vardır,2000 kadar serotipi insanlarda hastalığa
neden olur.Bazı tipleri tamamen zararsız olduğu gibi bazı tipleri de özellikle Salmonella
enteritidis ve Salmonella typhimurium gıdalarda yüksek oranda bulunduklarında hastalık
yapabilir, zehirlenmeye yol açabilir.

141

Resim 3. 27:Salmonella typhimurium

Resim 3. 28: Besiyerinde üremiĢ
Salmonella typhimuriumkültürü

Salmonella ların geliĢebilmesi için ideal ortam 0,93-96 su aktivitesi, 6,5-7,5 pH ve 37
C sıcaklıktır. Pastörizasyon sıcaklığında yani 70-75 0C de 3-7 dakikada ölürler. pH 4 ün
altındaki asitli gıdalarda ve 4-5 0C sıcaklıkta geliĢemezfakatcanlılıklarını korurlar.
0

ġekil 3. 12:Salmonellalarla enfekte olmuĢ bağırsak florası

Gıdalarda Salmonellaarın hangi türü bulunursa bulunsun insanlariçin potansiyel risk
oluĢturur % 33 oranı ile en çok rastlanan zehirlenme türüdür.


Zehirlenmeye neden olan Salmonella sayısı;
o
o
o

KiĢinin stres ve dayanıklılığına,
Salmonella türüne,
Tüketilen gıdaya bağlı olarak genellikle 106 hücre/gramdır.
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Salmonellaların oluĢturduğu zehirlenmeye “salmonellosis” denir. Tüm yaĢ gruplarını
etkiler. salmonellosis için en büyük risk grupları, bebekler, yaĢlılar ve bağıĢıklık sistemi
bozuk olan kiĢilerdir.


Salmonella zehirlenmesinin belirtileri

ġekil 3. 13: Salmonella zehirlenmesinin baĢlıca belirtileri

o
o
o
o

o


Kuluçka Dönemi 12-72 saattir.Salmonella ile zehirlenmede belirti,
bulaĢmıĢ gıdanın tüketiminden 8-72 saat içerisinde karın ağrısı,
ishal (bazen kanlı) ateĢ ve titreme nöbetleri görülür.
Ayrıca mide bulantısı, kusma ve baĢ ağrısı ortaya çıkabilir.
Birçok sağlıklı kiĢide tedavi olmadan 4-7 günde iyileĢir. Ancak
bazı hastalarda barsak alıĢkanlıklarının tamamen normale dönmesi
birkaç ay sürebilir.
Hastalığa yakalananların küçük bir kısmında ise eklemlerde ağrı,
gözlerde tahriĢ ve ağrılı idrara çıkma geliĢebilir. Buna reaktif artrit
(eklem iltihabı) denir ve aylar ya da yıllar boyunca sürebilir ve
tedavisi zor olan kronik artrite yol açabilir. Antibiyotik tedavisi
artrit geliĢimini engellemez.
Stafilokoksik zehirlenmesinden daha uzun sürer; ölüm oranı % l
den daha azdır.

Salmonellazehirlenmesine neden olan gıdalar

Salmonellosis bir sindirim sistemi (gastro-intestinal) enfeksiyonudur. Hastalık
genellikle hayvanlardan insanlara, hayvansal gıdaların tüketilmesi ile geçer. Fakat insandan
insana, insandan hayvana ve hayvandan insana direk temasla da geçer.
Genellikle hayvan dıĢkısı ile kontamine gıdalar yenmesiyle insanlara bulaĢır.
KirlenmiĢ yumurta, kümes hayvanları, et ve et ürünleri, çiğ süt veya meyve suyu, peynir,
kontamine çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler bulaĢma kaynağı olabilir.
Ayrıca piĢirilmeden yenen bazı gıdaların, mesela meyve ve sebzelerin çiğ et ile teması
sonrasında çapraz bulaĢtırma sebebiyle de insanlara bulaĢma olasılığı vardır.
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Salmonella zehirlenmesinde diğer önemli kontamine kaynağı sudur.
Ġnsanlarda bağırsak iltihabı (enteritis) yapan Salmonella birçok kemiricilerin
dıĢkılarında bulunmuĢtur. Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler,
kurbağalar, civciv, ördek,evcil hayvanlar ve fare Salmonellanın bulaĢmasında rol oynayabilir
ve bu hayvanlarla temastan sonra hijyen kurallarına mutlaka uyulmalıdır.


Salmonella zehirlenmesinden korunma yolları:

Salmonellosisi önlemek için bir aĢı yoktur ayrıca Salmonellalar antibiyotiklere karĢı
direnç kazanmıĢ olduklarından antibiyotik tedavisi de pek fayda getirmez.
Salmonella`ların kontrolü ve bulaĢmanın engellenmesi için;
o
o
o
o

o

o
o



Kesilen hayvanların sıkı muayene edilmeli, hayvanlara Salmonella
içermeyen yem verilmeli,
Herkes, fakat özellikle gıda üretiminde çalıĢan kiĢiler sanitasyon ve
hijyen konusunda eğitimli ve bilinçli olmalı,
Gıda üretiminde ve temizlikte kullanılan su mikrobiyolojik açıdan
temiz olmalı,
ĠĢlenen gıdaların yeniden Salmonella ile kontaminasyonu
önlenmeli, Gıdaların saklandıkları yerlerin fare, haĢere ve sineklere
karĢı korunmalı, gıdalar özellikle etler tüketiciye kadar soğuk
zincir uygulanmalı,
Gıdaları piĢirirken güvenlik açısından iç sıcaklık en az 720C
olmalı, Çapraz bulaĢmayı önlemek için çiğ ve piĢmiĢ gıdaların alet
ve ekipmanına dikkateedilmeli, çiğ ve piĢmiĢ gıdalar bir arada
tutulmamalı,
ÇözülmüĢ
gıdalar
hemen
kullanılmalı,
asla
yeniden
dondurulmamalı,
Gıda üretim iĢletmelerinde Salmonella kontrolü yapılmalı ve
HACCP ve „Ġyi Mutfak Hijyeni kurallarına titizlikle uyulmalıdır
(Salmonellalar mezbaha tabanlarında 6 ay canlı kalabilmektedir.).

Clostridium Perfingens Zehirlenmesi

Clostridium perfringensanaerobik, Gram (+),subterminal veya terminal pozisyonda
spor oluĢturan,hareketsiz, kapsüllü çubuk Ģeklinde bir bakteridir.Mikroskop altında
genellikle tek ve ikili olarak görünür, nadiren kısa zincir oluĢtururlar.
C. perfringensA, B, C, D, E olmak üzere 5 tipi vardır. “Alfa, beta, epsilon, iota”
olmak üzere dört çeĢit enterotoksin oluĢtur. C. perfringens enterotoksini protein yapısında
olmasından ötürü antijeniktir.
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Resim 3. 30:Besiyerinde üremiĢ C.
Perfringenskültürü

Resim 3. 29:Clostridium perfringens

C. perfringens sülfiti indirgeyen tek Clostridiumtürüdür. Nitratı da indirger ve sütte
gazlı fermentasyona neden olur.
TSC agarda siyah koloniler oluĢturur. Vegeteatif formları ve sporları çevrede geniĢ
ölçüde bulunur, sıklıkla çamurda, insan, evcil ve vahĢi hayvanların bağırsaklarında ve
dıĢkılarına rastlanmaktadır.
Vücutta 106-108„kob/g olması enfeksiyon için tehlike iĢaretidir. C.
perfringens geliĢebilmek için 13-14 amino asidine ve 5-6 vitamine gereksinme gösterir. Bu
nedenle C. Perfringens zehirlenmelerine genellikle proteinli gıdalarda görülür.
15 oC- 50 oC arasında geliĢebilir, optimum geliĢme sıcaklığı 37 oC- 47 oC arasındadır.
Sporulasyon ve toksin oluĢumu için en uygun sıcaklık 37 oC' dır. 0,99' un altındaki su
aktivitelerinde geliĢme hızı azalır. 5,5 ile 8,0 pH arasında iyi geliĢir. pH 5,0 altında veya pH
9,0 üzerinde geliĢemez. 6,5 - 7,3 pH enterotoksin oluĢumu için en uygun Ph`dır.
Toksin salgılanması S. AureusveC. Botulinum'dan değiĢik olduğundan C.
Perfringenszehirlenmesine enfeksiyon tipi gıda zehirlenmesi olarak kabul edilir. S. Aureus
ve C. Botulinum toksinlerinin aksine C. Perfringensenterotoksinine normal olarak gıdalarda
rastlanmaz. C. Perfringens'in bağırsak sistemindegeliĢmesi ve sporulasyonu ile oluĢur.


C. perfingens zehirlenmesinin belirtileri

Gıda zehirlenmelerine neden olan temel tip A' dır. Bazı hâllerde C tipinin de
zehirlenmelere neden olduğu belirtilmektedir.
C. perfringens zehirlenmesinin genel belirtileri yüksek sayıdaC. perfringens bakterisi
içeren gıdanın tüketiminden 8-22 saatleri içinde baĢlar.
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C. Perfringens sporulasyonu için;
o
o
o

C. perfringens enterotoksinin gıdada daha önce oluĢması,
Çok sayıda yüksek C. Perfringensbakterisinin gıda ile birlikte
vücuda alınması,
Gıdayı tüketen kiĢinin duyarlılığı inkübasyon süresini kısaltır.

Sıcaklık derecesindeki ani düĢmelerde hücreler üzerinde öldürücü etkiye sahiptir.
GeliĢme dönemindeki hücrelerde çevre sıcaklığı 37 oC' dan 4 oC' a düĢtüğünde % 96'`lık bir
ölüm oranı görülür.
En önemli iki belirti Ģiddetli karın krampları ve ishâldir. C. Perfringensenteretoksin
bağırsakta kapiler geçirgenliği ve peristaltik hareketleri arttırır. Glikoz emilimini engeller ve
bunun sonucunda Na+, Cl- iyonları ve suyun dıĢarı akımına neden olur. Bu durum bağırsak
boĢluğunda aĢırı sıvı hareketi ve ishale yol açar.
Genelde ateĢ ve kusma yoktur. Bazı hâllerde kanlı dıĢkı, baĢ dönmesi ve baĢ ağrısı
görülebilir. Genellikle hastalık 24 saat içinde son bulur fakat bazı ciddi belirtiler 1 veya 2
hafta daha devam edebilir. Su kaybı, septisemi nedeniyle direnci zayıf kiĢilerde %35oranındaölüm görülür.

ġekil 3. 14: C. Perfringensin enterotoksin oluĢturası ve hücre erimesi

C. perfringens zehirlenmesine genellikle proteinli gıdalar yol açar. C.
Perfringensbakterileri önce midenin düĢük pH ından geçip bağırsaklara ulaĢmak zorundadır.
Tüketilen gıdadaki proteinler mide asidi ile birleĢerek pH' nın yükselmesini, asitliğin
azalmasını sağlar, C. Perfringensi yüksek aside karĢı korur, bağırsağa geçmesini
kolaylaĢtırır. Canlı kalan hücreler ince bağırsağa ulaĢınca geliĢme ve sporulasyon için uygun
bir ortam bulurlar. Spor yapan hücreler enterotoksin oluĢturur ve hücre erimesi (lizis)
sonunda toksin ortama yayılır.
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C.perfingens zehirlenmesine neden olan gıdalar

Izgara, iyi piĢmemiĢ veya hafif kızartılmıĢ kırmızı et, balıkveya tavuk etleri, et suyu,
soslar, etli hamur iĢleri, pastalar ve salatalar C. perfringens zehirlenmesine neden olan en
önemli gıdalardır. Yetersiz ısıl iĢlem sırasında ortamdan uzaklaĢan oksijenin oluĢturduğu
anaerobik koĢullar ortamı ClostridiumgeliĢmesine ideal bir hâle getirir.
Bir iki gün önce piĢirilip buzdolabında tutulan ve tekrar tekrar ısıtılarak tüketilen
gıdalar zehirlenmeye nedenidir. Türkiye„de sucuk C. Perfringensaçısından oldukça riskli bir
gıda olarak gösterilmektedir.
Kurumsal beslenme (okul kafeteryaları, hastaneler, hapishaneler, vb) gibi servis
edilmeden önce gıdakarın saatlerce bekletilmesi durumlarında C. perfringens zehirlenmesi
oluĢmaktadır.

Resim 3. 31: C. perfringens A
Tipi α Toksinin Üç Boyutlu
Yapısı

ġekil 3. 15. C. perfringens BulaĢma Döngüsü

Genellikle yetersiz piĢirme, yetersiz soğutma ve tekrar hafifçe ısıtma sonunda bakteri
sayısı hızla artar ve hastalığa neden olur. C. perfringens bulaĢmasında en büyük risk faktörü
çapraz-bulaĢmadır.


C. perfingens zehirlenmesinden korunma yolları

C. perfringenssporların çimlenmesi (germinasyon) ve vejetatif hücrelerin çoğalması
engellenirse zehirlenme riski kontrol altına alınabilir.


C. perfringenslerin kontrolü ve bulaĢmanın engellenmesi için;
o
o

Gıdalara C. PerfringensbulaĢması engellenmelidir
Gıdalara bulaĢan C. Perfringensinaktive edilmelidir.
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o

o



C. perfringens zehirlenmesinden korunmada en basit yöntem
gıdayı piĢirmek ve hemen tüketmektir. gıdayı küçük parçalara
ayırarak soğukta saklamak C. perfringens geliĢmesini engeller.
GeliĢme için minimum sıcaklık 15 oC' dır. Sıcaklık 0 oC' a
yaklaĢtıkça populasyon azalmaya baĢlar, vejetatif hücreler bu
derecelerde stabil değildir. Sporlar bile kısmen hasar görürler.
C. perfringens'in vejetatif hücreleri piĢirme ile yok edilir. Fakat
sporlar ısıya dayanıklı olduğundan piĢirildikten sonra bekletilen
gıdalar, buzdolabında dahi saklanmıĢ olsalar, tüketilmeden önce
mutlaka ısıtılmalıdır. Salçalı yemekler 10-11 dakika kaynatılmalı,
tavuk etleri mutlaka iç sıcaklıkları 80 oC' a kadar ısıtılmalıdır.

EscherichiaColi Zehirlenmesi

Escherichia coli;Gram (-), basil, Gram (-) hareketli fakültatif anaerobik bakteridir. En
iyi geliĢme sıcaklığı 37 0C dir. Zehirlenmenin olabilmesi için E. Colisayısının 108-1010„kob/g
gibi çok yüksek düzeyde olması gerekir.
E. Colisulara bulaĢabilir ve suyun kirlilik indeksi değerlendirilmesinde indikatör
olarak kullanılır.

Resim 3. 33:Besiyerinde üremiĢ E.
colikültürü

Resim 3. 32:E. coli

Bağırsak mukoza florasında normal olarak bulunan E. Colinormalde hastalık yapmaz.
Ancak, baĢka ortama geçmesi hâlinde [(idrar yolu enfeksiyonu ile mesaneye geçmek gibi
aynı organizmada baĢka bir organ veya baĢka bir konak organizmanın bağırsağı olabilir]
etken bir hastalık nedeni olabilir.
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Hastalık yapan tipleriEnterovirulentEscherichia Coli Grubu (EEC grubu)
altında toplanır. Bunlar;
o
o
o
o
o

EnterotoksijenikE Coli(ETEC)
EnterohemorajikE Coli(EHEC)-[E. Coli O104:H4]
EnteropatojenikE Coli(EPEC)-[ Escherichia ColiO157:H7]
EnteroinvazivE Coli(EIEC)
EnteroagregatifE Coli(EAEC)

Özellikle EHEC insanlarda ağır hastalık yapar.


E. Coli zehirlenmesinin belirtileri

BulaĢan bakteri ince bağırsaklara yerleĢir, çoğalır ve toksin üretmeye baĢlar. Toksin
bağırsaklarda sıvı salınımını uyarır. BulaĢma dozu yüksekse 24 saat içinde ishal baĢlar.
inkübasyon süresi ortalama 3-4 gündür. Belirtiler karında hafif burulmalar ve kanlı olamayan
ishal Ģeklinde baĢlar.
Hastalıkta görülen semptomlar kiĢiden kiĢiye değiĢebilir. Sıklıkla karın krampları,
ishal, kusma, hâlsizlik, ateĢ görülür. Ġshalin ilerlemesi tehlike iĢaretidir. Hastalık genellikle
çocuklarda ve yaĢlı hastalarda ağır komplikasyonlu seyreder.
E. Coli bakterisinden salgılanan toksin alyuvarları parçalayıcı (hemolitik) özelliktedir.
Bağırsak iltihabı ve kanaması yanında bakterinin salgıladığı toksin kana karıĢarak
alyuvarlarda yıkıma neden olur ve kan yıkım (hemoliz) ürünleri böbreklerden atılır. Bazı
hastalarda kan yıkımı çok ağır olur ve yıkım ürünlerinin fazlalığı nedeniyle böbrek
yetmezliği ve arkasından da kanda üre seviyesinin yükselmesi (üremiye) durumu ortaya
çıkar.
E. Coli ishalli hastalıklar dıĢında idrar yolu enfeksiyonu, menenjit, meme iltihabı
(mastit), septisemi ve Gram (-) akciğer iltihabı (pnömoni) nedeni de olabilir.
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ġekil 3. 16:E.Coli BulaĢma döngüsü



E. Coli zehirlenmesine neden olan gıdalar

Bakteri bağırsak orijinli olduğu için, insanlara bulaĢma özellikle insan ya da hayvan
dıĢkısı ile bulaĢan yiyeceklerin yenmesi ile olur. Ġnsan dıĢkıları ile suların kontaminasyonu
sonucu gıdalarahastalık etkeni bulaĢabilir.
Et ve et ürünleri, hamburger, pastörize edilmemiĢ sütler, çiğ sütten yapılan taze
peynirler,iyice piĢmemiĢ hamburger, kirli çiğ sebze ve meyveler E. Colienfeksiyonu
yönünden yüksek risk taĢırlar.
Ahırlardasığırlarla uğraĢma, hayvanat bahçelerinde ve hayvan fuarlarında çevre
kontaminasyonu, yüzerken su yutma, tuvaleti kullandıktan sonra ellerlini yıkamayan kiĢinin
hazırladığı gıdaların yenmesi ile de bulaĢabilir.
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Resim 3. 34:E. Coli zehirlenmesine neden olan gıda örnekleri



E. Coli zehirlenmesinden korunma yolları

E. ColidıĢkı yoluyla çıktıktan sonra, bulunduğu yerde çoğalarak aylarca yaĢayabilir.
Nefes alırken havada bulunan toz parçacıklarından, kirli su ya da bakterinin bulaĢtığı
gıdalardan, solunum organları ya da sindirim sistemine girer.
El yıkama hijyen kurallarına uyulması; yiyeceklere ve içeceklere bakterinin
bulaĢmasının önlemesi ile hastalığın yayılması önlenebilir.
EHEC‟den korunmada,
o
o

o

o

Tuvaletten sonra yiyecek hazırlamadan ve yemek yemeden önce,
hayvanlarla temastan sonra eller iyice yıkanmalıdır.
Gıdalar güvenli kaynaklardan alınmalı ve güvenli su
kullanılmalı,çiğ tüketilen sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalı, çiğ
süt ve süt ürünlerinden, pastörize edilmemiĢ meyve sularından
kaçınılmalı, sokak satıcılarından alınan sütler iyici kaynatılmadan
kullanılmamalıdır.
E. ColipiĢirmekle ölür. Çiğ et ve ürünleri ile yapılan yiyeceklerden
uzak durulmalıdır. Bakteri 70 0C nin üzerindeki sıcaklıkta
parçalanmaktadır. Özellikle kıymadan hazırlanan köfte türü
yiyecekler iyi piĢirilmeli ve köfte, hamburger ve benzeri
yiyecekleri piĢirme sırasında iç kısımda sıcaklık 72 0C yi
geçmelidir.Bu nedenle de fast-foot türü beslenme yerlerinde
çalıĢan personelin, el temizliği ve et ürünlerini iyi piĢirmesi çok
önemlidir.
Kirlenme olasılığı yüksek, göl, gölet, havuz gibi ortamlarda
yüzerken su yutmaktan kaçınılmalı, kaynağı belli olmayan sulama
suyu olarak kirli sular, gübre olarak ham hayvan veya insan dıĢkısı
kullanılan sebze meyve tüketilmemelidir.
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Resim 3. 35: Çiğ sebze bol su ile çok iyi yıkanmalı

o


PiĢmiĢ ve çiğ yiyeceklerin birbiri ile temas etmemeli ve çapraz
bulaĢma engellenmelidir.

Bacillus cereus Zehirlenmesi

Bacillus cereus, Gram (+), santral veya subterminal sporlu, hareketli ve aerobiktir.
Toprak ve bitki örtüsü üzerinde yaygın bir Ģekilde bulunur.

Resim 3. 37: Besiyerinde üremiĢ
Bacillus cereuskültürü

Resim 3. 36:Bacillus cereus

10–50 C arasında geliĢebilir, optimum geliĢme sıcaklığı30 oC dir. Sporulasyon
oluĢumu için en uygun sıcaklık 30 oC, 4,9-9,3 pH aralığında arasında geliĢebililer,
optimumpH ı 7,0'dır.
o

Bacillus cereuszengin proteolitik enzim aktivitesine sahiptir, nitratı indirger. Birçok
suĢu da %7,5 tuzda üreyebilir.
Cereus adını tahıl anlamındaki “cereal”dan alır.Bacillus cereus zehirlenmesi, gıdadaki
bakteri sayısı 106–107 kob/g olduğunda ortaya çıkmaktadır.
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Bacillus cereuszehirlenmesinin belirtileri

Bacillus cereus bakterisi de Staphyloccus aureus'la benzer özellikler gösterir.
BulaĢmıĢ gıdanın tüketilmesinden 1 - 5 saat sonra, hastalık belirtileri baĢlar.Belirtilerin
ciddiyeti ve Ģiddeti, hastanın yaĢı, sağlık durumu ve alınanBacillus cereustoksini miktarına
göre değiĢir.
Mide bulantısı, kusma ve Bacillus cereus un sahip olduğu fosfolipaz C enzimi etkisi
ile Ģiddetli, karın ve bağırsak ağrıları, bazen ishal görülür.

Resim 3. 38:Bacillus cereus zehirlenmesinin belirtileri



Bacillus cereus zehirlenmesine neden olan gıdalar

B. cereus zehirlenmesipiĢmiĢ pirinç, makarna, et, kümes hayvanları, patates, sebze
yemekleri, çeĢitli çorbalar, kremalar, pudingler, baharat ve soslar neden oluyr. Ayrıca, toprak
kökenli olması nedeniyle tarla ve bahçe ürünlerine rahatlıkla bulaĢabilen B. cereus, sporlu
bir bakteri olduğu için et ve süt ürünlerinde de bulunabilir.
Bacillus cereus‟un zehirlenmelerin temel kaynağı genellikle piĢmiĢ pirinç içeren
yiyeceklerin uygun olmayan Ģekilde soğutulup tekrar ısıtılmasıdır.


Bacillus cereuszehirlenmesinden korunma yolları

B. cereus ile kontamine olmuĢ gıdalar piĢirildikten sonra yeterince ve hızlı
soğutulmazlar veya gıdaların hazırlanması ile tüketimi arasındaki süre uzarsa, canlı ve ısıya
dirençli olan sporların çimlenmesi sonucu B. cereus çoğalıp, gıda zehirlenmesine neden
olabilecek düzeyde toksin oluĢturabilir.
Bacillus cereus zehirlenmesinden korunmak için;
o
o

Tahıl, kurubaklagil gibi kuru gıdaları asla nemli ve sıcak bir
ortamda saklanmamalı,
Topraklı ve tozlu gıdaların iyi bir Ģekilde yıkanması gerekir.
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o
o

Yiyecekler piĢirilirken, iç ısı bakterinin ölebileceği sıcaklığa (65˚C
ve üzeri) ulaĢmalı,
Tahıllarla yapılan yemekler, günlük olarak tüketilecek miktarlarda
yapılmalı, piĢme sonrası kesinlikle oda sıcaklığında bırakılmamalı,

Resim 3. 39:Bacillus cereus zehirlenmesine neden olan gıda örnekleri



Shigella Zehirlenmesi

ShigellaGram (-),hareketsiz, sporsuz, fakültatif anaerop, insanlar için patojenik
basildir. Shigellacinsi bakteriler S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. Sonneiolmak üzere
gruplarına ayrılır.

Resim 3. 41: Besiyerinde üremiĢ S.
Dysenteriae kültürü

Resim 3. 40:Shigella dysenteriae
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Diğer bağırsak bakterilerini yok eden bakteriyosin (bacteriocin) sentezlerler. (E Coli,
Lactococcus, Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Staphylococcus ve Enterococcus)
bakteriyosin üretir.
Bakteriyosin olarak tanımlanan maddeler, bakteriler tarafından üretilen, küçük, ısıya
dayanıklı peptidlerdir. Bakteri parçalandığı zaman lipoprotein yapısında ve endotoksin açığa
çıkar.
Shigellalar yüksek ısı, gün ıĢığı ve antiseptiklere dirençsizdir, fakat sulu, nemli ve loĢ
ortamlarda uzun süre canlılıklarını korurlar.


Shigella zehirlenmesinin belirtileri

Shigella grubu bakterilerin oluĢturduğu zehirlenmeye “ġigellosis veya ġigelloz”
denir.Basilli Dizanteri olarak ta bilinir. ġigellosis ağız yolundan girerek insanı enfekte
etmesiyle oluĢan ateĢli bir bağırsak hastalığıdır.
Shigellaenfeksiyonları tipik olarak yeme yoluyla (dıĢkıdan ağza=fekal-oral) meydana
gelir. Konağın yaĢ ve durumuna göre, yalnızca 10 bakteri dahi enfeksiyona neden olabilir.
Shigella cinsinin hangisi olduğuna göre değiĢiklik gösterir.Kuluçka dönemi 12 saat
veya 2-5 gündür. Genellikle baĢ ağrısı, hâlsizlik, kusma, titreme ve 37,5-40 °C ateĢle baĢlar.
Bir kaç gün içerisinde kramp tarzında karın ağrısı, kanlı mukuslu ishaller, kalın barsakta
iltihap ve doku ölümleri oluĢturur.DıĢkı sayısı günde 20' ye kadar çıkabilir.
ġigellosis zehirlenmeleri genellikle sağlık koĢullarının yetersiz olduğu ve kalabalık
yaĢam yerlerinde görülür.Görülme sıklığı ülkeden ülkeye değiĢtiği gibi neden olan ġigella
türlerinde de değiĢiklik görülmektedir. Ülkemizde daha önceki yıllarda S. Flexneri izole
edilirken son yıllarda S. Sonnei ilk sırada izole edilmeye baĢlanmıĢtır.
Çocuklar ve kadınlarda yaz aylarında daha sık görülür. Aile içi enfeksiyonda sık
görülür. Çocuk ve yaĢlılarda, hamilelerde, veremli ve baĢka bir hastalığın iyileĢme
döneminde olanlarda, dolaĢım yetmezliği olanlarda ağır seyreder.


Shigella zehirlenmesine neden olan gıdalar

ġigella enfekte kiĢilerin dıĢkılarından bulaĢır, kontamine su ve sineklerle yayılır.
kontamine olmuĢ su, süt veya gıdalarla bulaĢma nedenidir. ġigella cinsi bakteriler oda
ısısındaki su içinde 6 ay kadar canlı kalabilirler, bu nedenle iyi temizlenmeyen su depoları
kaynak olabilmektedir.
Basilli dizanteri salgınları yaz aylarında çıkar. Denize dökülen lağımlardan karıĢan
basillerle plajlarda hastalığı almak mümkündür.
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Shigella zehirlenmesinden korunma yolları

ġigellosisinkonağı insan olduğu için hasta ve taĢıyıcı olan kiĢilere yönelik koruyucu
yöntemlerin uygulanması gerekir.
o
o
o
o
o
o


DıĢkı ve diğer atıkların uygun kanalizasyon sistemlerine atılmalı,
Ġçme ve kullanma sularının temiz ve dezenfekte olmalı,
Yiyecek ve içeceklerin sağlık koĢullarına uygun hazırlanmalı,sütler
iyi kaynatılmalı veya pastörize edilmeli, çiğ sebze ve meyveler
temiz ve bol su ile yıkanmalı,
Portörler belirlenerek tedavi edilmeli ve yiyecek hazırlanan
bölümlerde çalıĢtırılmamalı,
Gıdalar sineklerden korunmalı
El temizliğine itina göstermelidir.

Listeria Zehirlenmesi

Listeria Gram (+),kısa, hafif kıvrık, yuvarlak uçlu çubuk veya kokobasil Ģeklinde
hareketli, sporsuz, kapsülsüz, fakültatif anaerop, hareketli, insanlar için patojenik basildir.
Hücre içine girebilme ve çoğalma yeteneği vardır.
Listeria cinsi L. monocytogenes, L. innocua, L. seeligeri, L. ivanovii, L. welshimeri ve
L. grayi olmak üzere 6 tür içermektedir. Doğada yaygın olarak bulunan Listeria cinsi
içerisinde yer alanListeria monocytogenes, insan ve hayvanlar için oldukça patojen bir
türdür.

Resim 3: 43. Besiyerinde üremiĢ
Listeria monocytogeneskültürü
Resim 3. 42:Listeria monocytogenes

Ġdeal geliĢme sıcaklığı genellikle 35-37 oC olup, suĢlar 1-45oC gibi geniĢ bir sıcaklık
aralığında da geliĢme gösterebilirler. 4.1-9.6 pH aralığında çoğalabilirler, optimum pH
değerleri ise 6.0-8.0 arasındadır. Karbonhidratlardan asit oluĢturur, fakat gaz meydana
getirmezler.
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ġekil 3. 17. Listeria monocytogenesilekonak-patojen etkileĢimleri

Listeria monocytogenes oldukça yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, buzdolabı
sıcaklıklarında da çoğalabilir, nemli ortamlarda birkaç ay, tuzlu ve kuruortamlarda ise iki
yıla yakın yaĢayabilir. Soğutma, dondurma, ısıtma ve kurutma iĢlemleri gibi olumsuz
koĢullar altında bile canlılığını koruyabilir.


L. Monocytogenes zehirlenmesinin belirtileri

L. monocytogenes bakterilerinin oluĢturduğu zehirlenmeye “Listeriyosis” denir.
Listeriyozis semptomları ise; titreme, ishal, kas ağrısı, kusma Ģeklindedir. Enfeksiyon
sinir sistemine yayılmıĢsa baĢ ağrısı, denge kaybı, ense sertliği, istem dıĢı kasılmalar görülür.

ġekil 3. 18.

ġekil 3. 19.

ġekil 3. 20.

ġekil 3. 21.

Boyun tutulması

BaĢ ağrısı

AteĢ

Kusma

ġekil 3. 22:

ġekil 3. 23:

ġekil 3. 24:

ġekil 3. 25:

IĢığa duyarlılık

Hâlsizlik, güçsüzlük

Eklem ağrısı

Listeriyozis genel belirtileri
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Titreme ve kasılmalar

Listeriyozis çoğu sağlıklı insan için risk oluĢturmasa da özellikle ceninde, yeni
doğanda, bebeklerde, gebelerde, yaĢlılarda, alkolikler ve ilaç bağımlılarında ve bağıĢıklık
sistemi zayıflamıĢ kiĢilerde hastalık riski oluĢturur.
Sağlıklı insanlarda da enfeksiyon merkezi sinir sistemine geçtiği takdirde %20-50
oranında ölüm görülebilir. Gebelerde L. monocytogenes plasenta yoluyla fetüse geçerek
annede belirti vermeden düĢük, erken doğum, ölü doğuma veya yeni doğanlarda ciddi sağlık
problemlerine sebep olabilir.
Listeriyozis diğer gıda kaynaklı patojenlerin neden olduğu hastalıklardan farklı olarak
ishal değil menenjit, göz iltihabı (konjüktüvit), kalp zarı i iltihabı (endokarditis),beyin
iltihabı (ensefalit) ve septisemi ile sonuçlanabilir. Hayvanlarda meme iltihabına (mastitis)
neden olur.


L. monocytogenes zehirlenmesine neden olan gıdalar

L. monocytogenes geniĢ bir alana yayılır. Su, silaj, lağım suyu, mezbaha atıkları,
sağlıklı ve mastitisli ineklerin sütleri, insan ve hayvan dıĢkısı gibi pek çok yerde bulunabilir.
L. monocytogenes zehirlenmesi 108 kob/g bakteri ürediğinde görülür fakat süt
gibisıvılarda 103 kob/g bakteri üremesi zehirlenmeye neden olur.

ġekil 3. 26:Listeria monocytogenes zehirlenmesi ve etkileri

Listeria‟nın çevreye yayılması enfekte hayvandan, toprak ve yeĢil yemlerin
kontaminasyonuna, buradan da et ve süt hayvanlarına tekrar geçmesi Ģeklinde bir döngü
gösterdiği görülmüĢtür. L. monocytogenesile kontamine olmuĢ sebze, meyve, süt ve etlerden
insanlara geçmektedir.
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Resim 3. 44:L. monocytogenes zehirlenmesine neden olan gıda örnekleri

Hastalığa neden olan gıdalar L. monocytogenes ile kontamine olmuĢ süt, taze,yumuĢak
peynirler, salatalar, az piĢmiĢ tavuk, sosis ve salamlar, çiğ et ürünleri, balık ve kabuklu deniz
ürünleri, tüketime hazır yiyecekler, salatalardır.


L. Monocytogenes zehirlenmesinden korunma yolları

Gıdalarda L. monocytogenes geliĢimini engellemek için:
o
o
o
o
o
o

Süt yeterli düzeyde pastörize edilmeli ve pastörizasyon sonrası
kontaminasyonolmamasına dikkat edilmeli,
Çapraz bulaĢmanın engellenmeli,
YumuĢak peynir üretiminde hammadde olarak L. monocytogenes
bulunmayan süt kullanılmalı,
Gıdaların özellikle de kanatlı etlerinin piĢirme sırasında iç
sıcaklıkları en az 72 oColmalı,
Ürün ile ilgili bileĢim, depo ve depolama, raf ömrü, çaprazbulaĢma
riski gibi her faktördikkate alınarak değerlendirilmeli,
Sucuk, sosis, hamburger gibi soğuk hazır gıdalar mutlaka
piĢirilerek tüketilmelidir.

3.2.2. Küf kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri
Mikotoksin bölümünde mikotoksikozla la ilgili detaylı Ģekilde bilgi verilmiĢtir.
Claviceps Purpurea, Penicillium'un bazı türleri, Alternaria ve Aspergillus gibi çeĢitli
küf mantarları, yer fıstığında, tahıl ürünlerinde, çekirdek kahvede, incir-üzüm kurusu gibi
gıdalarda, jambon gibi et ürünlerinde mikotoksin üreterek gıda zehirlenmelerine yol açarlar.
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Aflatoksin son zamanlarda kırmızıbiber ve sütlerde görülmesiyle ülkemizde oldukça
tanınmıĢtır. Aspergillus flavus adlı küf mantarının metabolik ürünü olan Aflatoksin, yurt
dıĢına ihraç edilen incir, üzüm, fındık v.s gibi ürünlerimizde sınır değerlerin üzerinde olması
nedeniyle çok büyük ekonomik kayıplara neden olmuĢtur.
Ġnsan sağlığı için çok tehlikeli olan mikotoksinler kanserojik ve mutajenik özellikleri
nedeniyle uzun veya kısa vadede ölümcül olabilir.
Sonuç olarak her türlü gıda zehirlenmesi, yemek üretimi yapılan iĢletmelerde yeterli
hijyen ve sanitasyon koĢullarının sağlanması ve personelin bu konularda eğitilmesiyle
engellenebilir.

3.3. Zoonoz ve Önemli Zoonos Hastalıkları
Zoonoz normalde diğer hayvanlarda var olan fakat insanlara da bulaĢabilen enfeksiyon
hastalığa denir. Yunancahayvan(zoon) vehastalık(nosos)sözcüklerinden türemiĢtir.
Dünya SağlıkÖrgütü (WHO); zoonoz hastalıkları, doğal koĢullarda insanların ve
hayvanların birbirine bulaĢan hastalığı olarak tanımlamaktadır. Bunların baĢlıcaları; antraks,
bruselloz, tüberküloz, Ģap, veba, sistiserkozis, ruam, leptospirosis, kuduz, toksoplazmosis,
ekinokokus‟‟ tur.

3.3.1. Zoonozların Sınıflandırılması


Konakçısına göre zoonozlar






Antropozoonozlar:Hayvanlardan insanlara bulaĢabilen enfeksiyonlar
(kuduz)
Zooantroponozlar:Ġnsanlardan hayvanlara bulaĢabilen enfeksiyonlar
(difteri)
Amfiksenoz: Ġnsanlar ve hayvanlar arasında karĢılıklı bulaĢabilen
enfeksiyonlar (tüberküloz)

YaĢam Devresine göre zoonozlar





Direkt Zoonozlar:Enfekte olmuĢ omurgalı konakçıdan duyarlı
omurgalıya temas, herhangi bir araçla geçen hastalıklardır. (kuduz,
bruselloz, triĢin)
Siklo Zoonozlar:Birden fazla omurgalı konakçıya gereksinim duyan
zoonozlardır. (tenya, ekinokok)
Meta Zoonozlar:Omurgasız ara konakçıya gereksinim duyan
zoonozlardır, omurgasız ara konakçıda kuluçka devresini geçirdikten
sonra duyarlı omurgalı hayvana geçerler (agrovirüsler)
Sapro Zoonozlar:Toprak, bitki gibi hayvan olmayan ara konakçıya
gereksinim duyanve sonra omurgalı konakçıya geçen zoonozlardır.
(mantarlar)
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Hastalığın neden olduğu mikroorganizma türüne (etiyolojisine) göre
zoonozlar







Viral zoonozlar:Kuduz
Bakteriyel zoonozlar: Ruam, tüberküloz, antraks
Fungal zoonozlar:Aspergillosis
Riketsiyal zoonozlar: Q humması
Protozoal zoonozlar:Anaplazmosiz
Helminto (kurtçuk) zoonozlar:Ekinokok

3.3.2. Önemli Zoonos Hastalıklar
3.3.2.1. Anthraks (ġarbon)
Etkeni Bacillus anthracisbakterisi olan akut ve enfeksiyöz özelikte zoonozdur. Ġnsan
ve diğer memeli canlılarda ölümlere neden olabilir. ġarbon kelimesi Türkçeye Fransızcadaki
charbon (kömür) kelimesinden geçmiĢtir.Çünkü Ģarbon etkeni deride kara lekeler oluĢturur.
ġarbonun ingilizcedeki karĢılığı olan “anthrax” adı ise mikrobun bilimsel adı olan Bacillus
anthricis „e dayanır.
Bacillus anthracisGram (+), çomak Ģeklinde, hareketsiz, aerobik veya fakültatif
aerobik özellikte, 3-8 li zincir oluĢturan streptobasil, santral sporlu ve kapsüllü bir bakteridir.
Aerobik koĢullarda sporlanır.
B. anthracis‟in vegetatif. 55-58 oC de 10-15 dakikada ölürken spor formu otoklavda
nemli sıcaklıkta 121 oC de 15 dakikada ve kuru sıcaklıkta 160 oC de 60 dakikada inaktif hâle
gelir. Antraks sporları 30-60 yıl arası canlılığını koruyabilir.

Resim 3. 46:Besiyerinde ÜremiĢ
Bacillusanthracis Kültürü

Resim 3. 45:Bacillus anthracis
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Anthrax doğal koĢullar altında memeli hayvanlarda ve insanlarda görülür. Hastalığa
daha çok sığır, koyun, keçi, manda, deve ve geyiklerde görülür. ġarbon, hayvanla meĢgul
köylülerde, dericilerde, veteriner hekimler/patologlarda meslek hastalığı Ģeklinde görülebilir.


BulaĢma

ġarbonun insandan insana bulaĢması çok küçük bir olasılıktır.Hastalıklı hayvandan
insana;

Hayvanda oluĢan Ģarbon yarasına temas ederek deri yoluyla,

ġarbonlu hayvanın etini yiyerek ile sindirim yoluyla,

ġarbon sporlarının bulunduğu havayı soluyaraksolunum yoluylageçebilir.
Dünyayı sarsan Ģarbon teröründe kullanılan mikroorganizma ise laboratuvarda özel
olarak üretilip toz hâline getirilen türdendir.
B. anthracis sporları uzun süre havada asılı kalabilir ve solunum yoluyla havadan
insana geçer.
Ġnsanlarda Ģarbon olgularının %95'i deri Ģarbonu, %5'i ise akciğer Ģarbonu olarak
görülür. Sindirim sisteminde görülen Ģarbon ise çok nadirdir.
B. anthracis kapsülü sayesinde fagositozdan kurtularak vücudun bağıĢıklık hücreleri
tarafından lenf düğümlerine taĢınır. Buradan kan dolaĢımına geçer ve kanda çoğalır.
Toksinleri damarların yapısını bozar, damarlarda tıkanmaya, kan ve serumun damar dıĢına
sızarak organlarda kanamalara ve vücutta ödeme neden olur.
Vücut içinde kapsüllü vejetatif formda olan B. anthracis ölen hayvanın vücudu
(kadavra) açıldığında hava ile temas eder etmez dayanıklı spor formuna dönüĢür.
Hayvanlarda genellikle bulaĢma kontamine olmuĢ meralarda otlatma, sel suları ile
taĢınan anthrax‟tan ölmüĢ hayvan kadavraları ile bir bölgenin kontaminasyonu ve burada
hayvanların otlatılması Ģeklinde olur. Kaçak kesimler ya da yerde kesim yapılan mezbahalar
da hastalığı dikkat çekmeyen hayvanların kesilmesi çevreyi bulaĢtırabilir. Doğal deliklerden
damar yapısının bozulması ile gelen kan ve sıvılar bulaĢmada çok etkilidir. Bu sıvılarla
bulaĢan sinek ve diğer haĢere de bulaĢmada ciddi rol oynar.
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ġekil 3. 27:B. Anthracisenfeksiyon döngüsü

Hastalık oluĢturan enfektif formu spor formudur. Vücuda alındıktan sonra spor formu
vejetatif forma dönüĢür ve hastalık tablosunu ortaya çıkarır.Bu nedenle antraks'tan ölen insan
ve hayvanların otopsi/nekropsi'sini yapmak yasaktır. Zira bu iĢlem etkenlerin sporlanmasına
neden olur. Fakat kadavra açılmadığı ve etkenler vejetatif formda kaldığı zaman birkaç gün
içinde etkenler ölür.


Belirtileri

Hastalığın inkubasyon süresi 1-14 gün arasında değiĢebilir. Hastalık; hayvanlarda
sendeleme, solunum güçlüğü, ayakta duramama, titreme ve hâlsizlik görülür.
Ġnsanda Ģarbon hastalığının belirtileri bulaĢma Ģekline göre farklıdır.


Deri ġarbonu:ortası siyah, çevresi cerahatli karakabarcık=kara çıban adı
denilen karakteristik bölgesel bir çıbanla tanınan hastalıktır. Derinin açık
yüzeylerinde meydana gelir. Bu nedenle en çok yüz, burun, el, kol, bacak
ve ayaklarda görülür. Vücudun kapalı yerlerinde nadirdir.
Enfekte hayvanların deri, kıl, yün gibi ürünleri ile temas eden kiĢilerin
ciltlerindeki sıyrık veya kesiklerden bulaĢır, bakteri derideki sıyrıktan
vücuda girer ve çok hızlı (akut) ilerler.
GiriĢ bölgesinde kaĢınma ve yanma, pire ısırığı görünümünde kırmızı
ufak bir nokta oluĢur. Kabarır, büyür ve irinleĢir, ortası çukurlaĢır,
içindeki sıvı bulanır, kahverengi olur. Çapı 6-9 cm'ye kadar ulaĢabilir.
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Resim 3. 47:

Resim 3. 48:

Resim 3. 49:

1. veya 2. gün

3. veya 4. gün

sonraki günler

Deri Ģarbonunun baĢlaması ve ilerlemesi

Hastalığın baĢlangıcında baĢ ağrısı, hâlsizlik ve iĢtahsızlık vardır. Daha
sonra kabarcık üzerindeki siyah kabuk kösele gibi sertleĢir.
Mikrop ağızda çoğalırsa kısa sürede boğa ilerler ve öldürücüdür.

Resim 3. 50:Deri Ģarbonu örnekleri
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Akciğer ġarbonu:ġarbonun en tehlikeli formudur. B. Anthracisinhavada
asılı olan sporlarının solunum yolu ile alınmasından sonraki bir hafta
içinde soğuk algınlığına benzer belirtilerle baĢlar.40-41°C ye yükselen
ateĢ, bitkinlik, yorgunluk belirtileri gösterir.ġiddetli kusma vardır. Birkaç
gün içinde de soluk alıp vermede güçlükler baĢlar, hasta komaya girip
ölür. Nabız zayıflar ve hızlanır. 2-3 günde öldürür.



Bağırsak ġarbonu: Hayvan ürünlerindeki sporların ağız yoluyla
alınması sonucunda B. anthracisbağırsaklara yerleĢir. Bağırsak
sisteminde iltihap oluĢur. Belirtileri kırgınlık, hâlsizlik, baĢağrısı ve
terleme, mide bulantısı, iĢtah kaybı, karın ağrısı, kusma, ateĢ ve kanlı
ishaldir. Nabız hızlanır ve zayıfları 2-3 günde öldürür. Vakaların %2560‟ında hastalık ölümle sonuçlanır.

Korunma

ġarbon hayvanlardan insanlara geçen bulaĢıcı bir hastalıktır. Korunma için;






Hasta hayvanlar öldürülür ve cesetleri yakılır veya derin kireçliçukurlara
gömülür. Çukurlar yüzeyde olursa Ģarbon sporları solucan ve böceklerle
toprak yüzeyine taĢınabilirler.
Hayvan sürülerini Ģarbon sporları bulaĢık olan otlaklardan
uzaklaĢtırmalıdır. Buradaki otlar,bulaĢık ahırartıkları ve gübreler
yakılmalıdır.
ġarbon sporları insanlara meslek ilgisi dıĢında yünve deridenbulaĢır.
KuĢkulu maddeler yakılıp yok edilir.
Hasta insanlarda kullanılan pansuman maddeleri yakılmalı ve madeni
aletler strerilize edilmelidir.
ġarbona karĢı en etkin korunma yöntemi aĢılanmadır. Hayvanlar ve
insanlar aĢılanmalıdır. Özellikle büyük ve küçükbaĢ hayvan
yetiĢtirenlerle çiflik iĢiyle uğraĢanlar en önemli risk gruplarını
oluĢturdukları için bu kiĢilerin salgın zamanlarında, mutlaka aĢılanması
gerekir. ġarbon aĢısı Ģimdilik laboratuvar personeli, hayvan artıkları ile
çalıĢan veya tehdit altında bulunan askeri personel için kullanılmaktadır.

3.3.2.2. Brusella(Brusellosis= Bruselloz)
Aslen bir hayvan hastalığı olan brusella insanlarda da görülen bir zoonoz hastalıktır.
Hayvanlardan insanlara geçen bu hastalığa halk arasında, Malta humması, Yavru Atma,
Dalgalı Humma, Bang Hastalığı, Akdeniz Humması ve Peynir Hastalığı da denilmektedir.
Brusella hastalığı, Brusellacinsi bakteriler tarafından meydana getirilir. Bilinen 5 tipi
bulunmaktadır.


Brucella melitensis: koyun ve keçilerde hastalık yapar. Sığır, köpek, koç ve
insanlara da bulaĢır.
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Brucellaabort: Sığırlarda hastalık yapar. Manda, deve, geyik, at, koyun, köpek,
domuz ve insanlara da bulaĢır.
Brucella suis: Domuzlarda hastalık yapar. Sığır, manda, ren geyikleri ve insana
da bulaĢır.
Brucella canis: Köpek, kurt, çakalda görülür. Çok fazla olmamakla birlikte
insanlara da bulaĢtığı söylenmektedir.
Brucella ovis: Koçlarda enfeksiyon oluĢturur. Ġnsan ve diğer hayvanlara
bulaĢmaz.

Bunlardan Brucella melitensis, B.Abort ve B.Suis hayvan sağlığı ve halk sağlığı
açısından önemlidir.

Resim 3. 51:Brucella melitensis

Resim 3. 52:Besiyerinde üremiĢ
brucellamelitensis kültürü

Resim 3. 53:Brucella abortus

Resim 3. 54:Brucella suis

Bruselloz etmeni Gram (-), kokobasil, hareketsiz, sporsuz, aerob, zorunlu hücre içi
parazit Brucella cinsi bakterilerdir.
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BulaĢma

Duyarlı hayvanlara genellikle, Brucella ile enfekte hayvanlarla doğrudan temas
yoluyla veya enfekte hayvanların akıntıları/atıkları ile çevresel yolla bulaĢır. Süt, idrar, dıĢkı
ve eklem sıvıları da bakterilerin yayılma kaynağıdır.
Solunum yoluylada bulaĢabilen hastalık genelde deri veya mukoza yoluyla bulaĢır.
Ġnsanlara, mikrop içeren veya pastorize veya sterilize edilmemiĢ süt ve süt ürünlerinden veya
doğrudan hasta hayvanlara temas ile bulaĢır. ÖzellikleBrucella abortus'tan ileri gelen atık
materyalleri bulaĢmada önemli rol oynar. Ġnsandan insana bulaĢması çok nadir görülür.
Bruselloz riski olan insanlar çoğunlukla; veterinerler, mikrobiyoloji laboratuvarlarında
çalıĢanlar, hayvan yetiĢtiricileri, çoban, sütçü, peynirci veya mezbahaçalıĢanı gibi hayvanlar
ve hayvan ürünleriyle yakın temasta bulunan insanlardır.

ġekil 3. 28. Brucella türleri enfeksiyon döngüsü



Belirtileri

Brucella bakterileri karaciger, lenf bezleri, salgı bezleri, dalak ve sinirlere yerleĢir.
Daha sonra kana karıĢıp diğer organlara yayılır. Bakterinin inkübasyon zamanı 15-20
gündür. Yani brusella vücuda girdikten 2-3 hafta sonra, sayısı hastalık yapacak düzeye ulaĢır
ve belirtiler görülmeye baĢlar.
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ġekil 3. 29:Brusella belirtileri ve kombinasyonları

Diğer ateĢli hastalıklara benzer belirtilere sahiptir. Özellikle kas ağrıları ve terleme
çok daha yoğundur. Hâlsizlik, sırt ve bel ağrısı, eklem ağrıları (romatizma ile karıĢtırılır),
terleme,iĢtahsızlık ve buna bağlı olarak da kilo kaybı görülür.

Resim 3. 55:Bruselloz nedeni ile oluĢankomplikasyonlar
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Hastalığın süresi birkaç haftadan birkaç aya kadar değiĢiklik gösterir. Ġnsan, sığır,
koyun, keçi ve domuzlarda yavru atma, kısırlık ve meme hastalıkları yapar.
Hastalığın ardından eklem iltihabı, kansızlık, menenjit kalp zarı iltihabı, gibi
komplikasyonlar görülebilir. Brucellozis olgularının % 20-60‟ında karaciğer büyümesi, %
20-30‟unda dalak büyümesi görülür.


Korunma

KaynatılmamıĢ sütlerle gerçekleĢtirilen yöresel peynir mayalamaları da yine insanlara
bulaĢmada köprü durumundadır. Brusellozdan korunmanın en iyi yolu insan tüketiminde
kullanılan tüm sütlerin iyi bir Ģekilde pastörize edilmesidir.Ġnsanlar için henüz aĢı
geliĢtirilememiĢtir.
Bruselladan korunmak için hayvanlar aĢılanmalı, serolojik testlerle belirli zamanlarda
kontrol edilmeli, dezenfeksiyona önem verilmelidir.
Brusella sığırlarda ihbarı mecburi hastalıklardandır.
Antibiyotik tedavisi ile brusella hastalarının büyük kısmı iyileĢir. Tedaviye devam
edilmez ve kısa süre sonra tedavi bırakılırsa brusella tekrar ortaya çıkar. Bunun nedeni,
antibiyo tiğe karĢı bakterinin direnç geliĢmesi değil, bakterinin hücre içine yerleĢmesi ile
ilgilidir.
Hastalığın tanısı konduktan sonra 1 yıldan daha uzun süren vakalar “kronik
brusellozis” olarak adlandırılır.

Resim 3. 56:Brusellozaneden olan gıdalar
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3.3.2.3. Tüberküloz (Verem)
Etmeni; Mycobacterium tuberculosis (Koch basili) basil, termofil, hareketsiz,
sporsuz, bakteridir. Kuruluğa ve asit ve alkali kimyasal dezenfaktanlara sporsuz çoğu
bakteriden daha dirençlidir.
Direkt gün ıĢığına maruz kalınca 2 saat içinde ölürken, balgam içinde 20-30 saat
Tozların içinde 10 gün, toprak ve suda 5 ay, kurutulmuĢ hâlde 6-8 ay veya üzerinde
yaĢayabilir.
3 tipi vardır. Ġnsan tipi (humain), sığır tipi (bovine), kayın tipi (avium) dur. Ġnsanlarda
hatalık nedeni çoğunlukla insan ve sığır tipidir.
Mycobacterium tuberculosis vejetatif formu ısıya en dayanıklı bakterilerdendir. 63 oC‟
de 30 dakika dayanabildiğinden ilk pastörizasyonuygulamalarındabu değerler baz alınmıĢtır.
75-80 oC‟ de 5-10 dakika dayanabilir.


BulaĢma, Enfekte hayvanlarla temas, bu hayvanların sütleri ve etleriile geçer.
Hastalığın et ile insanlara geçiĢi süte oranla daha azdır. Çünkü kesim sonrası
kontroller bulaĢma oranını azaltmaktadır.

Ġnsanlarda daha çok ciğer, lenf düğümleri akciğer zarı (pleura) bronĢlarve gırtlaktır.
Kalp kası, iskelet kasları, mide, pankreas, hipofiz, tiroid ve eĢeysel bezler tüberküloza en
dirençli organlardır. Lenf düğümlerine yerleĢen basil vücut direnci azaldığında vücuda
çalıĢır.


Belirtileri; Terleme, sürekli kilo kaybı aĢırı zayıflık, genellikle akĢamları hafif
yükselen ateĢ, gece terlemeleri görülür, üksürük kronik hâl alır, kan tükürmeler
baĢlar.

Resim 3. 57:Mycobacterium tuberculosis

ġekil 3. 30:Tüberküloz belirtileri
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Verem basilinin bulaĢtığı yerde önce beyazımsı parlak görünüĢlü toplu iğne baĢı
büyüklükte oluĢumlar görülür. Bu oluĢumlar birleĢerek zamanla nodüller oluĢturur.
Sarımtrak bir renk alan nodüllerin ortası yumuĢar içinde koyu iltihap oluĢur. Daha sonra bu
kitleler kireçlenir.

Resim 3. 58:
Akciğerlerde veremin ilerleme aĢamaları



Korunma





Beslenme, temizlik ve dezenfeksiyona önem verilmesi,
Tüberküloz bulaĢmasının önlenmesi,
Tüberkülozlu hastaların etkin Ģekilde tedavisi,
Henüz enfekte olmamıĢ çocukluk yaĢ grubundaki bireylerin BCG aĢısı ile
korunması, karantina uygulamasıdır.

3.3.2.4. Leptospirosis (Weil Hastalığı)
Leptospiroz kan yoluyla bulaĢan bazı hayvanlardan geçen bir enfeksiyondur.
Özellikle tropikal bölgelerde olmak üzere dünyada sık görülen bir zoonozdur. Etmeni
spiroket formda “Leptospira” cinsiden “Leptospira ınterrogans” türü kan parazitidir.
Leptospira türleri aerob, hareketli, spiral Ģekilli (birbirine yakın çok sayıda ince
kıvrımlı, uçları da çengel biçiminde kıvrılmıĢ) bakteridir. Kıvrılma hareketleriyle ilerler.
Optimum sıcaklıkları 25°C-30°C tır.
Leptospiralar içinde 2 tür bulunmaktadır. Bunlar L. interrogans ve L. bifleksia‟dır.
Bunlardan L. interrogans insanda patojen olandır.
Leptospiranın fiziksel ve kimyasal etkenlere direnci azdır. Kuru ortam, 50°C sıcaklık,
donma, dezenfektanlarölmesi için yeterlidir. Leptospiralar, su ve çamur gibi koĢullarda 1-2
ay yaĢayabilir.
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Doğal taĢıyıcıları kemiriciler (özellikle fare), kokarca, rakun, tilki gibi vahĢi hayvanlar
ya da köpek, sığır, koyun keçi, domuz, at gibi evcil memelilerdir. Böbrek havuzu ve idrar
yolları Leptospiralanın geliĢimi için en uygun ortamdır, vücuttan da idrar yoluyla atılırlar.
Yani hayvanlar enfeksiyonu idrarları ile yayarlar.
Ġnsanlara hasta hayvanlarla temas ve ve bu hayvanların enfekte olmuĢ gıda
maddelerinin tüketimi ve su ile geçer. Leptospiralar çoğunlukla deriden ve mukoza yoluyla
vücuda girmekle birlikte, konjunktiva ve (ırmak sulan içildiğinde) ağız yoluyla da
bulaĢabilirler. Suların kontaminasyonu insanlara bulaĢmada önemli rol oynar.

ġekil 3. 31:Leptospira ınterrogansenfeksiyon döngüsü

Kuluçka süresi, enfeksiyon etkeninin üreme hızına, enfeksiyonun bulaĢma yoluna ve
hastayla ilgili etkenlere bağlı olarak değiĢir. Bu süre genellikle 5-15 gündür; en çok 3-20 gün
arasında değiĢebilir.
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Resim 3. 59:Leptospira ınterrogans

Resim 3. 60:Gözde leptospiroz

Resim 3. 61:Deride leptospiroz
Resim 3. 62:Böbrekte leptospiroz

Kuluçka dönemi genellikle belirtisiz seyreder. Hafif bir genel kırıklık ve hâlsizlik
görülebilir. BaĢ ağrısı, uykusuzluk, kas ve eklem ağrılan, genel hâlsizlik, Ģiddetli terleme,
iĢtahsızlık, bulantı, kusma, kan basıncında düĢme, yüzde kızarma, dilde paslanma ve
kenarlarında kızarma gibi belirtiler eĢlik eder, kana bakteri yayılması ile ateĢ titremeyle
birlikte 39°C-40°C‟ye yükselir.
Ġnsanda kan yoluyla yayılır.Vücutta alyuvarları parçalayarak anemiye, beyin zarı, göz,
karaciğer ve böbreklerde enfeksiyon ve kanamalara neden olur.
3.3.2.5. Ruam (Malleus, Sakağı, Mankafa Hastalığı)
Meslek hastalığı olarak bilinen, at, katır, eĢek gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen
insanlara bulaĢabilen mutlaka öldürücü zoonozdur. Ülkemizde hastalığın ihbarı mecburidir.
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Etmeni “Pseudomanas mallei” dir. Gram (-), hareketsiz, sporsuz, bipolar, aerobik,
hareketli,çubukĢeklindetoprakta yaĢayan basildir.40 ° C civarında ve nötr ile hafıf
asidikortamda(pH6.8-7.0), iyigeliĢir.

Resim 3. 63:Pseudomanas mallei

Resim 3. 64:Pseudomanas mallei kültürü

ġekil 3. 65:Atlarda ruam

Resim 3. 66:Ġnsanda ruam

BulaĢma solunum, hasta hayvanlarla temas (seyislere, veterinerlere, hayvan
bakıcılarına)ve laboratuvar çalıĢmaları sırasında olabilir. Mikroorganizma vücuda deri ve
mukozadan girer.
Belirtileri; aralıklı ateĢ, titreme, kırgınlık, baĢ ve eklem ağrıları, bulantı, kusma gibi
genel belirtilerle baĢlar. Etkenin girdiği yerde yara oluĢur. Yaranın etrafı kızarır, ülserleĢir,
gangrenleĢir, lenf bezleri ĢiĢer. Kısa zamanda bütün göze, yüze yaralar bulaĢır.
Tecrit süresince ve tecritten sonra tam dezenfeksiyon yapılmalı; hasta hayvanlar itlaf
edilip, öldürülmeli veya veterinerlerce tedaviye alınmalı; hayvan bakıcılar bu konuda
eğitilmeli; ruamlı hayvanlar karantinaya alınmalı; kadavralar yakılarak yok edilmelidir.
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3.4. Protozooların Neden Olduğu Hastalıklar
3.4.1.Toksoplazmosis
Etmeni “Toksoplazma gondii” denen hücre içi paraziti protozoadır. Ara konak insan,
kuĢ, sığır gibi omurgalı hayvanlardır. Ġnsan ve diğer bütünmemelilerde hücre içi paraziti
olarak yaĢar. Herhangi bir belirti vermeden uzun süre vücutta taĢınabilir. Akut bir hastalık
olantoksoplazmoz(toxoplasmosis) neden olur.
BulaĢıcı hâle gelmek için 1 ile 5 gün arasında bir kuluçla dönemine ihtiyaçları vardır.
Toksoplazma enfeksiyonu sıklıkla belirti vermeden geçirilen bir enfeksiyondur. Ancak
nadir durumlarda çok ağır bir seyir gösterir. Toksoplazma lenf bezlerinin ĢiĢmesi,
(lenfadenopati) ya da döküntüler Ģeklinde belirti verir. AteĢ, kas ağrıları, baĢağrısı, boğaz
enfeksiyonu (farenjit) gibi grip enfeksiyonunu andıran belirtiler görülebilir.

Resim 3. 68:Dokuda Toksoplazmakisti

Resim 3. 67:Toksoplazma gondii

Hamilelerde düĢüklere, erken ve ölü doğumlara, göz, beyin gibi organlarda hasara,
bebekte geliĢme ve zekâ geriliğine neden olan ağır bir hastalıktır.
Gebelik haftası ne kadar ileriysegebelik esnasında geçirilen enfeksiyonun
plasenta yoluyla bebeğe geçme olasılığı o kadar yükselir, ancak bebekte
sorun çıkma olasılığı da azalır.
Hastalığın bulaĢmasında kedi, köpek dıĢkıları rol oynar. Ġyi yıkanmamıĢ gıdalar ve çiğ
etlerle temas, piĢmemiĢ ya da az piĢmiĢ etlerin tüketimi ile insanlara geçer. Ayrıca kan ve
organ nakli, idrar, tükürük, gözyaĢı gibi vücut sıvıları ilede bulaĢır.
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Toksoplazma insanlara 3 yolla bulaĢabilir.

T.Gondii içeren çiğ veya az piĢmiĢ etlerin tüketilmesidir.

Plasenta yoluyla bulaĢma ise anne adayının ilk paraziti hamilelik
döneminde almasıyla gerçekleĢir.

Toksoplazmanın doğrudan yutularak bulaĢmasına ise az rastlanılmaktadır
ve bunun kedi temasıyla olması ise pek mümkün değildir.



Toksoplazma bulaĢmasını önlemek için;

Korunma için meyve ve sebzeler iyi yıkanmalı(sebze ve meyvelerin
yetiĢtikleri ortamda kedi dıĢkısına bulaĢma olasılığı vardır), çiğ et ile
temas etmemeli, kedi ve köpeklere çiğ sakatat verilmemelidir.

Yumurtaların en az 5 dakika kaynatılması, etlerin 65 0C de bir süre
tutulması yeterlidir. Tuzlama, tütsüleme, sucuk ve pastırma yapılırken
kistler canlıklıklarını yitirirler.

Toprakla temas edildiğinde lastik eldiven kullanılmalıdır.

Çiğ et yiyen tüm kedilere (ev kedilerine de sokak kedilerine de)
toksoplazma bulaĢabilir. Evde kedi bakımında dikkatli olunmalıdır.

PaketlenmiĢ hazır mamaları yiyen ev kedilerinde toksoplazma
bulunmadığından tuvaletleri de parazit riski taĢımaz.

ġekil 3. 32:Toksoplazma gondiienfeksiyon döngüsü
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3.4.2. Ekinokok (Kist Hidatik)
Sestod grubundan parazitlerin sebep olduğu, sıklıkla karaciğer ve akciğere
yerleĢmekle beraber birçok dokuda kist oluĢturabilen ve hayvanlardan insanlara geçen bir
hastalıktır.
Halk arasında köpek hastalığı, kıl hastalığı,, köpek kisti veya su kesesi gibi isimlerle
bilinen kist hidatik (hidatidoz) dünyanin birçok bölgesinde oldugu gibi kontrolsüz hayvan
kesimlerinin fazla oldugu ülkemizde oldukça yaygin olan ve üzerinde dikkatle durulmasi
gereken önemli bir ekonomik ve halk sağlığı sorunudur.
Etmeni “Echinococcus granulosus” tur. Sestodların en küçüklerindendir.2-7 mm
boyundadır. Vücudu çengelleri bulunan bir baĢ (skoleks), boyun ve 3-4 halkadan
oluĢmaktadır. Son halka en büyüğüdür ve yumurtaları taĢır.
Ekinokoklar, yaĢamlarını devam ettirebilmek için köpek, tilki, kurt, çakal gibi kesin
konaklara, insan, maymun, at, sığır ve koyun gibi ara konaklara ihtiyaç duyarlar. Köpeklerde
ince bağırsaktayaĢar ve onazarar vermez. Olgun Ģekli köpeklerde, larva Ģekli insanlarda,
koyun, sığır gibi ot yiyen hayvanlar bulunur. Ara konaklarda“kist hidatik”adı verilen
hastalığa neden olur.
Koparak dıĢarı atılan Ģeridin son halkası (gebe halka) içinde yaklaĢık 400-800 adet
yumurta bulunur. Enfekte köpeklerin dıĢkısı ile atılan bu halkaların dıs etkenlerle
parçalanması sonucu yumurtalar kuruluğa ve ısıya duyarlı, kimyasal maddelere ve soğuğa
dirençlidir. Bu yumurtalar çevreye yayılarak su ve gıda maddelerine bulaĢırlar.
Hastalık avcı, çiftçi, çoban gibi hayvan teması olanlar, köpek sahibi olanlar, mezbaha
çalıĢanları ve veteriner hekimlerde sık görülür. Insanlar ve hayvanlar gözle görülemeyecek
kadar küçük olan bu parazit yumurtalarını bulaĢık su ve gıda (sebze, meyve) maddeleriyle
veya yumurtalarla bulaĢık ellerin yıkanmadan ağıza götürülmesiyle alarak enfekte olurlar.
Etken parazit genelde çocukluk çağında ağızdan alınır.
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Resim 3. 70:Echinococcus granulosus larvası

Resim 3. 69:Olgun Echinococcus
granulosus

Resim 3. 71:Echinococcus granulosus kisti

Ağız yolu ile alınan Echinococcus yumurtaları insan ve hayvanların ince
bağırsaklarındaki enzimlerin etkisiyle parçalanır ve içerisindeki embriyo serbest kalır.
Serbest kalan embriyo kan yoluyla karaciğer ve akciğer baĢta olmak üzere beyin, kalp,
böbrek gibi birçok organa giderek yerlesir ve bu organlarda hidatik kist‟leri oluĢtururlar
(Kist hidatik % 50 -70 karaciğere, % 10-30 akciğere yerleĢmektedir.).
Kistler yılda yaklaĢık 1 cm büyüyerek yıllar içinde çevresine baskı yapacak duruma
geldiğinde belirti vermeye baĢlar. Bu kistlerin boyutları fındıktan çocuk baĢı büyüklüğüne
kadar değisebilir. Ġlk kistin duvarında yırtılma olursa ikincil kistler oluĢabilir.
Tutulan organa göre belirti veren kist hidatik hastalığı göz ve beyinde yerleĢirse
çabuk, karaciğerde yerleĢirse yıllar sonra bulgu verebilir.
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ġekil 3. 33:Echinococcus granulosusenfeksiyon döngüsü

Enfekte insanlarda kistin bulunduğu organa bağlı olarak karın ağrısı, bulantı, kusma,
sarılık, solunum güçlüğü, öksürük, baĢ ağrısı, iĢitme, görme, algılama ve koordinasyon
bozukluğu gibi belirtiler görülebilir. Ayrıca bazen vurma, çarpma, düĢme gibi durumlarda
kistlerin patlaması sonucuallerjik reaksiyonlar, anaflaktik Ģok oluĢabilir ve ölümlere neden
olabilir.
Çok büyük ekonomik kayıplara neden olan bu hastalığın hayvanlarda tedavisi
mümkün değildir. Insanlarda ise kistlerin ameliyatla çıkarılması veya ilaçla küçültülmesi
mümkün olmakla beraber tedavi çok güç ve risklidir. En uygun çözüm yolu insan ve
hayvanlarin bu hastalıktan korunmasıdır.
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Ekinokok (Kist Hidatik)hastalığıyla mücadele için yapilmasi gerekenler sunlardır:





Kasaplık hayvanlar sadece mezbahalarda kesilmeli,
Hayvan kesim yerleri mutlaka veteriner hekim kontrolünde olmalı, mezbahalara
köpeklerin girmesi engellenmeli,
Kesilen hayvanların kistli organları hiçbir suretle köpeklere verilmemeli, kesim
sonrası kistli organlar mutlaka imha edilmeli,
Kurban Bayramlarında basın yayın aracılığı ile hastalık hakkında halka bilgiler
verilmeli, kurban kesen herkes kestikleri hayvanların iç organlarını kontrol
etmeli, eğer içi sivi dolu beyaz keseler var ise bunları imha ederek köpekler
tarafindan yenmesini engellemelidir.

3.5. Riketsiya ve Viral Hastalıkları
3.5.1. Q Humması

 Etmeni Riketsiya grubundan “Coxiella brunetii” dir,
 Küçük, Gram (+), pleomorfik kokobasil ve zorunlu
hücre içi bir bakteridir,
 Spor-benzeri formu bulunur,
 60°C‟de 60 dakika, soğukta saklanmıĢ ette 1 aydan
fazla ve oda sıcaklığında süt tozunda 40 aydan fazla
yaĢayabilir, 5 km kadar uzaklara rüzgârla taĢınabilir.
Resim 3. 72:C. burnetii

C. burnetii memeliler, kuĢlar ve artropodları (kene) içeren çok sayıda hayvan türünü
enfekte edebilir.

ġekil 3. 34:C. burnetiienfeksiyon döngüsü

180

Ġnsanlar sıklıkla infekte hayvanların dıĢkıları, sütleri, plasentaları, vücut sıvıları ile
etrafa saçılan kontamine aerosolleri soluma yoluyla enfekte olurlar, yün, gübre veya dıĢkı ile
kontamine elbiselere temas, et, süt ve laboratuvar çalıĢmalarından da enfekte olabilirler.
Ġnsandan insana bulaĢma son derece nadirdir.
Kuluçka süresi genellikle iki üç haftadır. Gıda zehirlenmesine benzer belirtiler
gösterir, iniĢli çıkıĢlı ateĢ, hâlsizlik, aĢırı terleme, Ģiddetli baĢ ağrısı, kas ve eklem ağrısı,
iĢtah kaybı, üst solunum problemleri ile hafif grip benzeri belirtiler, kuru öksürük, üĢüme,
mide bulantısı, kusma, ishal ve mide yakınmaları daha donraları zatürree görülebilir.
Memelilerde yavru atmaya ve ölü doğumlara yol açabilir. Korunma için kenelerle
savaĢ, et ve sütlerin kontrol edilmesi gerekir.

3.5.2. Hepatit A
Hepatit A Virüsü (HAV) tarafından meydana gelen bir karaciğer hastalığıdır. Hastalık
bir kaç hafta süren hafif bir hastalıktan aylarca süren ciddi bir hastalığa kadar değiĢik
Ģiddette görülebilir. Ölümlebile sonuçlanabilir.
HAV genellikle bu virüs ile enfekte bir kiĢinin dıĢkısı ile kontamine olmuĢ gıda,
içecek veya materyallerin ağız yoluyla alınması ile bulaĢır. HAV akut bir enfeksiyona yol
açar ve kronikleĢmez.
HepatitA
virüsüneden
olduğuveönceliklekapsamlıdıĢkı-ağız
(fekaloral)rotailetilir..GeliĢmekte
olan
ülkelerde,
yoksulvehijyenstandartlarınauyulmayan
bölgelerde, enfeksiyonsıklığıyüksektir. Gıdakaynaklısalgınları sık görülür nadirdeğildir,
vekirli sudageliĢmiĢ kabuklu denizürünlerinin yenmesienfeksiyonrisarttırır.
SarılıkateĢ,
yorgunluk,
iĢtahkaybı,
kusma,
karınağrısı,
koyuidrar,
kilrenklibağırsakhareketleri gibi belirtilerveverir. Hepatit A, kronik enfeksiyon veyakronik
karaciğer hastalığı, ve akut karaciğeryetmezliğinadirdirsonuçlanmaz.
Hepatit AaĢı ileönlenebilirvehepatit
etkiliolduğu kanıtlanmıĢtır.

AaĢısıdünya

çapındasalgınlarakontrolünde

Resim 3: 74. Gözde sarılık

Resim 3. 73:Hepatit A virüsü
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Patojen
organizma

ġikâyetlerin
baĢlaması

Campylobacter

2 - 5 gün

Clostridium
botulinium

12 - 72 saat

Escherichia coli

1 - 8 gün

Giardia lamblia

1 -2 hafta

Hepatit A

28 gün

Listeria

9 - 48 saat

Nörovirüsler

12 - 48 saat

Rotavirüs

1 - 3 gün

Salmonella

1 - 3 gün

Shigella

24 - 48 saat

Vibrio vulnificus

1 - 7 gün

Etkilenen gıdalar ve bulaĢma Ģekli
Et ve tavuk, pastörize edilmemiĢ süt ve
kontamine sudan bulaĢır. Hayvan dıĢkısının
bu ürünlere bir aĢamada bulaĢması sonucu
oluĢur.
DüĢük asitliği
olan evde
yapılan
konservelerde, hazır konserve yapılmıĢ
gıdalarda, tütsülenmiĢ ya da tuzlanmıĢ
balıkta, alüminyum folyoda piĢirilen
patateste, uzun süre sıcakta kalan gıdalarda
görülür.
Kesim sırasında etin hayvan dıĢkısına
bulaĢması ile yeterince piĢirilmeyen kıyma
yenildiğinde oluĢur. Kontamine sular,
pastörize edilmemiĢ sütler, elma suyu gibi
gıdalarda bulunur.
Çiğ, yemeye hazır ürünlerde ve kontamine
suyoluyla geçer. Gıda hazırlayan kiĢinin
enfeksiyonu varsa geçebilir.
Çiğ, yemeye hazır ürünlerde, midye ve
kontamine suyoluyla geçer. Gıda hazırlayan
kiĢinin enfeksiyonu varsa bulaĢabilir.
Sosisten, hızlı az piĢirilen etlerden, pastörize
edilmemiĢ sür ve peynirden, çiğ-yemeye
hazır yıkanmamıĢ ürünlerden bulaĢır.
Kontamine toprak ve sudan da bulaĢabilir.
Çiğ, yemeye hazır ürünlerde, midye ve
kontamine suyoluyla geçer Gıda hazırlayan
kiĢinin enfeksiyonu varsa bulaĢabilir.
Çiğ, yemeye hazır ürünlerden bulaĢır. Gıda
hazırlayan kiĢinin enfeksiyonu varsa
bulaĢabilir
Çiğ ya da kontamine et, tavuk, süt ve
yumurta sarısında bulunur. Yetersiz
piĢirmede canlı kalır. Bıçaklar, gıda kesme
ve hazırlama tezgâhları ve gıda hazırlayan
kiĢinin enfeksiyonu varsa bulaĢabilir.
Çiğ, yemeye hazır ürünlerde ve deniz
ürünlerinde bulunur. Gıda hazırlayan kiĢinin
enfeksiyonu varsa bulaĢabilir.
Çiğ kabuklu deniz ürünlerinde bulunur.
Kontamine deniz suyu yoluyla geçer.

Tablo 3. 1:Bazı gıda zehirlenmelerinin nedenleri ve bulaĢma Yolları
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gıdalarda mikrobiyal zehirlenme ve zoonoz tiplerini gözlemleme, bu konuda bir proje
hazırlama

ĠĢlem .Basamakları

Öneriler

 Gıdazehirlenmeleri ve zoonozların insan
sağlığına,gıda güvenliği ve ülke
ekonomisine verebileceği zararları
araĢtırınız.
 Çevrenizde Sağlık Müdürlükleri, Gıda
AraĢtırma Enstitüleri vb giderek hangi
gıdalardan hangi mevsimlerde gıda
zehirlenmelerini daha fazla olduğunu
araĢtırınız.
 Çevrenizde görülen gıda zehirlenmeleri ve
zoonozların neden kaynaklandığı ve hangi
belirtiler verdiği hakkında bilgi toplayınız.
 Gıdalardan ve ortamdan olabilecek
mikrobiyolojik kontaminasyonu
engelleyici önlemleri alınız.
 Zehirlenme veya zoonoz geçiren
kiĢilerdeki değiĢimleri ayrı ayrı
gözlemleyip not ediniz. Fotoğraflayınız.

 Gıdalardaki patojenik risklerin
minimuma indirilmesi için hijyenik
önlemlerin alınmasının herkes için bir
gereklilik olduğunu kavrayınız.
 Dünyada ve ülkemizdeki
mikrobiyolojik gıda zehirlenmeleri ile
ilgili verileri inceleyip karĢılaĢtırınız.
 Mikroorganizmalar olmadan bir yaĢam
olamayacağına göre
mikroorganizmalarla yaĢamak zorunda
olduğunuzu biliniz.
 Gıdaların kimyasal, fiziksel ve
biyolojik etmenlerle kontamine
olabileceğini biliniz.
 Hijyen ve sanitasyon kurallarına
uyunuz.
 Gözlem süresince çapraz
kontaminasyonu engelleyiniz.

 Gıda zehirlenmesi tipine göre hangi
önlemlerin alınabileceğini araĢtırınız.
 Gözlem ve araĢtırma sonuçlarını powerpoint sunu hâline getirip sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

 Sunuyu efektlerle cazip hâle getiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi Clostridium perfringens kaynaklı gıda zehirlenmesini
açıklayan ifadelerden biri olabilir?
A) Daha çok düĢük asitli ev konservelerinde görülür
B) 5-45 0C arasında çoğalır
C) Bağırsak zehiri denen enteretoksin oluĢturur
D) Diğer bakteri toksinlerinden daha fazla öldürücüdür
E) Çiğ sebze ve meyvelerden bulaĢır

2.

Mikotoksin nedir?
A) Endotoksindir
B) Ekzotoksindir
C) Alg toksinidir
D) Küf toksinidir
E) Bitkisel toksinidir

3.

Salmonella zehirlenmesine çoğunlukla hangi gıdalar neden olur?
A) Meyve ve sebzeler
B) Hayvansal gıdalar
C) Konserveler
D) Unlu ürünler
E) ġekerli ürünler

4.

Diğer gıda zehirlenmeleri gibi ateĢ ve ishâl görülmeyeni solunum kaslarını felç ederek
ölüme neden olan gıda zehirlenmesi tipi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Brusellosis
B) Salmonellosis
C) Shigellosis
D) Listeriosis
E) Botulizm

5.

Verem basili hangi organda çoğalıp hastalık oluĢturmaz?
A) Akciğer
B) Kemik
C) Kaslar
D) Böbrekler
E) Lenf bezleri
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6.

Katır, at gibi tek tırnaklı hayvanlardan insanlara geçebilen öldürücü hastalık
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) ġarbon
B) Brusellosis
C) Tüberküloz
D) Ruam
E) Kuduz

7.

AĢağıdakilerden hangisi gıda zehirlenmelerinden korunma yolu değildir?
A) Sineklerle mücadele etmek
B) Gıdaları iyi piĢirmek
C) Suları klorlamak
D) PiĢirilen gıdaları tekrar tekrar ısıtmamak
E) Her altı ayda bir çekaptan geçmek

8.

AĢağıdakilerden hangisi birçok gıda zehirlenmelerinden görülen ortak belirtilerden
biri değildir?
A) Karın ağrısı
B) Solunum güçlüğü
C) Mide bulantısı
D) Kusma
E) Ġshal

9.

Asıl konağı kediler olan, hamileler için önemli risk oluĢturan hücre içi paraziti
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Toxsoplasma gondii
B) Entomoeba histolyca
C) Giardia intestinalis
D) Ascaris lumbricodies
E) TriĢinella spiralis

10.

AĢağıdakilerden hangisi endotoksinin özelliklerinden biri değildir?
A) Bakteri hücresi içindeki toksindir
B) Protein yapısındadır
C) Isıya ve protein enzimlerine dayanıklıdır
D) Zehir etkisi çok güçlü değildir
E) Antijenik özellik gösterir
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11.

DıĢarıdan vücuda giren ve hastalığa neden olan yabancı madde veya salgılara antijen,
antijenlere karĢı vücutta üretilen koruyucu maddelere antikor denir. Belli bir antijenle
ona karĢı üretilen özel yapılı antikor bir araya geldiğinde çökelme olur. Bir deneyde
dört tüp alınarak,
I. tüpe sadece kızamık hastalığı geçirmiĢ,
II. tüpe sadece kızamık aĢısı olmuĢ,
III. tüpe sadece kızamık hastalığı geçirmemiĢ ve kızamık aĢısı olmamıĢ,
IV. tüpe sadece çiçek hastalığı geçirmiĢ
Ġnsanlardan elde edilen kan serumlarından eĢit miktarda konuluyor. Daha sonra her
deney tüpüne aynu miktarda olacak Ģekilde kızamık mikrobundan elde edilen
antijenler ekleniyor.
Bu bilgilere göre, kaç nolu deney tüplerinde çökelme olması beklenemez?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

12.

Tüberküloza neden olan bakterilerin aĢağıdaki organlardan hangisinde yerleĢip hasta
yapma olasılığı daha çoktur?
A) Karaciğer
B) Kalp
C) Böbrekler
D) Akciğerler
E) Deri

13.

1- Solunum yolu
2- Açık yaralar
3- Toprak ve sinekler
4- DıĢkı ile kirlenmiĢ eller
yukarıdakilerden hangisi mikroorganizmaların gıdalara bulaĢma yollarındandır?
A) Yalnız 4
B) 1 ve 2
C) 3 ve 4
D) 2, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4
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14.

Canlılarda hastalık oluĢturan mikroorganizmalara ne ad verilir?
A) Enfeksiyon kaynağı
B) Parazit
C) Septisemi
D) Patojen
E) Vektör

15.

Hayvanlarda yavru atmaya neden olan, insanlarda ise organlarda kronik iltihaplar
oluĢturan zoonoz aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Tenya
B) Brucellosis
C) Giardiyaisis
D) Leptospirosis
E) Tifo

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıĢtınız mı?
Tablo, Ģekil ve resimleri incelediniz mi?
Sağlık ocağı aile hekiminizle görüĢtünüz mü??
Hastane yetkilileri ile görüĢtünüz mü?
Randevu aldınız mı?
Soracağınız sorularla ilgili ön çalıĢma yapıp sorularınızı
hazırladınız mı?
7. Randevunuza saatinde ve hazırlıklı olarak gittiniz mi?
8. Aldığınız cevapları ve gözlemlerinizi not ettiniz mi?
9. Ġzin verildi ise gözlemlerinizi fotoğrafladınız mı?
10. Gözlem sürecinde dıĢarıdan bulaĢma olmasını engelledinizmi?
11. Gıdalardan mikrobiyal zehirlenme nedenlerini açıklayabiliyor
musunuz?
12. Gıdalardanzehirlenmeyi
engellemek
için
yapılması
gerekenleriaçıklayabiliyor musunuz?
13. AraĢtırma ve gözlemlerinizi rapor ve sunu hâline getirip sınıfta
tartıĢtınız mı?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki Ģemada doğada gerçekleĢen azot döngüsü Ģematize edilmiĢtir.

ġemada verilen numaralandırılmıĢ canlılardan hangisi topraktaki azot miktarını
diğerlerinden farklı yönde etkiler?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve II
2.

BaĢlıca belirtileri hâlsizlik, yorgunluk, iĢtahsızlık, zayıflama, gece terlemesi, hafif
ateĢ, uzun süren ve iyileĢmeyen öksürükler ve kanlı balgam çıkarma olan zoonoz
hangisidir?
A) Brusella
B) Botulizm
C) Kuduz
D) Tüberküloz
E) Difteri

3.

AĢağıdaki durumlardan hangisinde, vücutta özel savunma (antijen-antikor) reaksiyonu
gerçekleĢmesi beklenmez? (2000-ÖSS)
A) Kan grubu A olan insana B grubu kan verilmesi
B) Aynı yumurta ikizleri arasında doku nakli yapılması
C) Penisiline duyarlı bir insana penisilin iğnesi yapılması
D) Yumurtaya karĢı alerjisi olan bir insanın yumurta içeren besin yemesi
E) Kanı Rh- olan bir annenin I. ve II. hamileliklerinde bebeklerin kanının Rh+
özelliğinde olması

4.

Bir mikroorganizmanın vücuda girip çoğalmasına ne ad verilir?
A) Enfeksiyon
B) Enfeksiyon hastalığı
C) Enfeksiyon etkeni
D) Enfeksiyon zinciri
E) Enfeksiyon kaynağı
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5.

Bir insanda enfeksiyon geliĢmesi ile ilgili faktörler arasındaki iliĢki aĢağıdakilerden
hangi seçenekte yanlıĢ verilmiĢtir?
A) Mikroorganizmanın hastalık yapma gücü enfeksiyon olasılığını arttırır.
B) Vücudun bağıĢıklık sistemi kuvvetli ise enfeksiyon olasılığı artar.
C) Mikroorganizma sayısı arttıkça enfeksiyon olasılığı da artar.
D) Mikroorganizmalarla direkt ve indirekt iliĢki enfeksiyon olasılığını arttırır.
E) KiĢisel temizlik enfeksiyon olasılığını azaltır.

6.

Herhangi bir hastalığı olmayan bir kiĢide aĢağıdakilerden hangisinin görülmesi o
kiĢinin enfekte olduğunu göstermez?
A) Midesinde gastrit oluĢması
B) Kanında HIV virüsü bulunması
C) Akciğerinde verem basili görülmesi
D) Kanında sıtma mikronu bulunması
E) Kanında Hepatit B virüsü bulunması

7.

Gıda endüstrisinde soğukta depolarda saklanan gıdaların bozulmasına aĢağıdaki
bakterilerden hangisi neden olur?
A) Sporlu bakteriler
B) Psikrofil bakteriler
C) Mezofilik mikroorganizmalar
D) Fakültatif parazitler
E) Proteolitik bakteriler

8.

Kuduz bir köpek tarafından ısırılan insana hemen kuduz aĢısı yapılmasının nedeni
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kuduz virüsünün kuluçka süresini uzatmak
B) Vücuda kuduz virüsünü öldürücü maddeler vermek
C) Vücudun kuduz virüsüne karĢı kendini antikor üretmesini sağlamak
D) Kuduz virüsünün kana karıĢmasını önlemek.
E) Kuduz virüsünün vücut dıĢına atılmasını sağlamak

9.

I- Vücudun dayanıklılık derecesi
II-Vücuda giren mikroorganizma miktarı
III- Vücuda giren mikroorganizmanın hastalık oluĢturma gücü(virülansı)
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir mikroorganizmanın
oluĢturmasında etkilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I-II ve III
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hastalık

10.

Bakterilerin ölümüne neden olan kimyasal madde aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Bakteriofaj
B) Bakteriostatik
C) Fungustatik
D) Bakterisit
E) Dezenfektan

11.

Maksimum üreme sıcaklığının altındaki sıcaklıklar mikroorganizmaları nasıl etkiler?
A) Mikroorganizmaları öldürücü etki yapar.
B) Mikroorganizmaların geliĢmelerini yavaĢlatır.
C) Mikroorganizmaları pek fazla etkilemez.
D) Mikroorganizmaların geliĢmelerini durdurur.
E) Mikroorganizmaların geliĢmelerini arttırır.

12.

Sıvı besi yerine ekildiğinde sıvı yüzeyinin hemen altında üreme gösteren bakterinin
oksijene gereksinim durumu aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Anaerob
B) Fakültatif anaerob
C) Aerob
D) Mikroaerob
E) Mezofil

13.

Gıdalarda mikroorganizma geliĢimi için en uygun aw değeri aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) 0,1-0,3
B) 0,3-0,6
C) 0,6-0,8
D) 0,8-0,9
E) 0,9-1

14.

Mikroorganizmalar için en uygun osmotik basınç ortamı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hipotonik ortam
B) DüĢük basınç ortamı
C) Ġzotonik ortam
D) DüĢük basınç ortamı
E) Anaerobik ortam

15.

Aflatoksinli gıdalar insan vücudunda en çok hangi organa zarar verirler?
A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Bağırsaklar
D) Böbrekler
E) Beyin
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16.

Gıdalarda kokma ve bozulma nedeni olan mikroorganizma türü aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Virüsler
B) Bakteriofajlar
C) Kemotrof bakteriler
D) Saprofit bakteriler
E) Fototrof bakteriler

17.

Parazit mikroorganizmalardan olan protozooların canlı organizmada büyüyen,
hareketli Ģekillerine ne denir?
A) Spor
B) Trafozoit
C) Kist
D) Vektör
E) Patojen

18.

AĢağıdakilerden hangisi mikrobiyolojik risklerden değildir?
A) Stp. aureus
B) E. coli
C) L. Bulgaricus
D) Cl. botulinum
E) Cl. Perfingens

19.

1- Eh= +135 mini volt
2- Eh= -330 mini volt
3- Eh= -30 mini volt
olarak ölçülen gıdalardan hangisi
mikroorganizmalar geliĢebilir?
A) Yalnız 1‟de
B) Yalnız 3‟de
C) 2 ve 3‟de
D) 1, 2 ve 3‟de
E) Hiçbirinde

20.

ya

da

hangilerinde

fakültatif

aerob

Meyvelerde bozulma ve çürümeler oluĢmasına aĢağıdaki mikroorganizmalardan
hangisi daha çok neden olur?
A) Bakteriler
B) Mayalar
C) Küfler
D) Lipolitik mikroorganizmalar
E) Patojenler
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21.

Süt ürünlerinde zehirlenme oluĢturan ve endotoksin üreten patojen bakteri
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Streptecoccus cremoris
B) Lactobacillus acidophilus
C) Staphylococcus aureus
D) Clostridium perfingens
E) Streptecoccus lactis

22.

AĢağıdaki hazır gıdalardan hangilerinde aynı Ģartlarda mikroorganizmalar daha kolay
çoğalarak gıda zehirlenmelerine neden olabilir?
A) Kremalı pasta
B) Buharda piĢmiĢ et
C) Yağda kızarmıĢ balık
D) Katı piĢmiĢ yumurta
E) HaĢlanmıĢ sebze

23.

Sütte pastörizasyonda esas alınan mikroorganizma aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Staphylococcus aureus
B) Clostridium botilinum
C) Myobacterium tuberculosis
D) Streptecoccus lactis
E) Bacillus antracis

24.

Unda ve ekmekte sünme (rope) hastalığına hangi mikroorganizma mikroorganizma
neden olur?
A) Bacillus subtilis
B) Serratia marcescens
C) Aspergillus niger
D) Penicillium expansum
E) Saccaromyces cerevisia

25.

I-Antijen bulundurur
II-Aktif bağıĢıklık sağlar
III-Tedavi edicidir
IV-Antikor taĢır
Yukarıdaki özelliklerden hangileri aĢının özelliği değildir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠTETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

ÖĞRENME FAALĠTETĠ 2’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A
C
A
C
B
D
C
C
A
A
A
A
B
C
C
B
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ÖĞRENME FAALĠTETĠ 3’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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