
FİZYOLOJİK TESTLER 

Mikroorganizmalara uygulanan biyokimyasal ve fizyolojik testleri kesin sınırlarla 
birbirinden ayırmak çok güçtür. Bu güçlük, mikrobiyal biyokimya ve fizyoloji ilgi alanlarının 
birbiri içine girmesinden kaynaklanmaktadır Biyokimya, daha çok mikroorganizmaların 
kimyasal kompozisyonu ve ger çekleştirdikleri reaksiyonlarla ilgilidir. Fizyoloji ise, bu 
özelliklerin yanışım, mikroorganizmaların biyokimyasal reaksiyonlarına bağlı olarak, 
yaşadıkları çevrede gösterecekleri fonksiyonlarla ilgilenir. Bu durumda da, mikroorgo nizma 
fizyolojisi çevreden etkilenebilir ya da çevreyi etkileyebilir sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Mikrobiyal fizyolojinin ilgi alanlarına, genel olarak mikro organizmaların çevreden nasıl 
etkilenebileceği ve çevrede ne gibi değişiklik lere neden olabileceği ile besin elementlerinin 
hücreye alınışı, hücredeki metabolizması, metabolizma ürünleri ve bu ürünlerin hücreden 
salınma şekil leri girmektedir. Mikroorganizmaların çevresini ise; içinde geliştikleri besi ortamı 
(besiyeri) ve bu besi ortamındaki inkübasyon koşulları olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Mikroorganizmalara; tanımlanmaları veya çevreden ne derecede etkilendiklerini ortaya 
koymak, vb. amaçlarla çeşitli fizyolojik testler uygulanabilmektedir. Yüksek tuz ve şeker 
konsantrasyonları ile değişik pH ve sıcaklıklarda gelişme testleri, mikroorganizmalar için en 
sık başvurulan fızloyojik testlerdendir. Ancak bu testlere bazı kaynaklarda biyokimyasal testler 
başlığı altında yer verilebildiği de unutulmamalıdır. 

YÜKSEK TUZ VE ŞEKER KONSANTRASYONLARINDA 
GELİŞME TESTLERİ 

Mikroorganizmaların içinde geliştikleri besi ortamı (besiyeri), genel anlamda çözünen 
madde (solute) ve çözücü madde (solvent) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 
Besiyerindeki çözücü madde çoğunlukla sudur. Besiyerindeki çözünen madde konsantrasyonu 
besiyerinin osmatik basıncını belirlemekte ve çözünen madde miktarındaki her artış besiyerinde 
daha fazla bir osmatik basınç yaratmaktadır. Örneğin % 15 oranında şeker (ya da tuz) içeren bir 
ortam, % 3 oranında şeker (ya da tuz) içeren bir ortama göre daha yüksek bir osmatik basınca 
sahiptir. 

Farklı konsantrasyonlarda çözünen madde içeren iki çözelti, yan geçirgen 
(semipermeable) bir zarla birbirinden ayrıldığında; çözücü madde (su), yüksek 
konsantrasyonda bulunduğu ortamdan, zarı geçerek düşük konsantrasyonda bulunduğu ortama 
doğru diffüze olur. Suyun, yarı geçirgen bir zarla ayrılmış iki ortam arasındaki bu geçişi osmoz 
olarak bilinmektedir. Osmoz olayı, iki ortam arasında denge sağlanana kadar devam eder. Bu 
arada yarı geçirgen zar, düşük miktarda çözünen madde içeren ortama doğru şişme yapar. 

Mikroorganizma hücresi ve içinde geliştiği besiyeri, hücre zan ile ayrılmış iki farklı ortam 
oluştururlar. Hücre zarı, bilindiği gibi yarı geçirgen bir özellik taşımaktadır. Mikroorganizma 
hücresi içinde çözünmüş halde birçok madde bulunmakta ve bunlar hücre içinde belli bir 
osmotik basınç yaratmaktadırlar. Besiyerleri de, içindeki çözünmüş maddelerden kaynaklanan 
bir osmatik basınca sahiptirler. Mikroorganizma hücresindeki çözünmüş madde miktarı, 
gerçekte, hücrenin içinde bulunduğu besi ortamındakinden biraz daha fazladır. İki ortamın 
osmatik basınçlarındaki bu farklılık, hücre zarının hücre duvarına doğru itilmesine ve zarın 
gergin halde tutulmasına neden olmaktadır. 

Tonisite, insan kan ve diğer vücut sıvılarındaki normal osmatik basıncı ifade eden bir 
terimdir, insan vücut sıvılarının osmatik basıncı, yaklaşık olarak serum fizyolojiğin osmatik 
basıncı ile ayın değerdedir. Serum fizyolojik % 0.85 (w/v)'luk NaCl çözeltisi olup, 
mikrobiyolojik ekimlerde dilüsyon sıvısı olarak yararlanılabilmektedir. Serum fizyolojiğin, 
yukarıdaki özelliği nedeniyle isotonik bir çözelti olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık, 
serum fizyolojikten daha az miktarda çözünen madde içeren çözeltiler hipotonik, daha fazla 
çözünen madde içerenler ise hipertonik çözelti isimleriyle anılmaktadırlar. 

Mikroorganizmaların içinde bulunduğu doğal ortamların pek çoğu ve mikrobiyolojik 
besiyerleri, mikroorganizma hücre zarını zorlayacak osmatik basınç farklılıkları 
yaratmamaktadır. Buna karşılık mikroorganizmalar lıi potonik ve hipertonik ortamlardan 
değişik derecelerde zarar görebilmektedir. Bu zarar, özelikle bir mikroorganizmanın isotonik 
bir ortamdan çok ani olarak hipotonik veya hipertonik ortama alınmasıyla daha da büyük 
boyutlara erişmektedir. 

İsotonik çözeltilerde hücre içine.giren ve çıkan su miktarı eşittir ve genelde bir denge hali 
söz konusudur. Hipotonik ortamlarda ise, mikroorganizma hücresi içine sürekli su geçişi 



olmakta ve hücre zarının besi ortamına doğru genişlemesine paralel olarak da hücre 
şişmektedir. Bu olaya plasmoptiz denmektedir. Plasmoptiz, osmozun derecesine bağlı olarak 
hücrenin (hücre zarının) parçalanmasına (ölümüne) kadar gidebilir. Ancak hipotonik bir 
ortamda, populasyondaki bütün hücreler parçalanıp ölmemektedir. Bu durumda da, hipotonik 
ortamların populasyonda belirli düzeylerde de olsa bir letal etki (mikrobisidal) yarattığı ortaya 
çıkmaktadır. Buna karşılık, hipertonik ortamlarda hücre sürekli su kaybeder ve biter zarı hücre 
duvarından içeri doğru ayrılarak, hücre içeriği ile birlikte, orta kısımda büzüşmüş bir şekle 
dönüşür (plasmoliz olayı). Suyunu kaybetmiş hücrede metabolizma, bölünme (üreme) 
gerçekleşmeyecek düzeyde yavaşlar Bu koşullardaki hücreler genellikle ölmemekte, ancak 
statik bir duruma  geçememektedirler. Bu nedenle de, hipertonik ortamların mikroorganizmalar 
üzerinde mikrobiyostatik etkisi olduğu kabul edilebilir. 

Belirli bazı gıdalara mikrobiyal bozulmaların engellenebilmesi amacıyla uygulanan 
kurutma, yüksek tuz (salamura gıdalar, vb.) ve şeker (reçel, marmelat, vb.) 
konsantrasyonlarında muhafaza yöntemlerinin esası; mikro organizmalarla bulunduğu ortam 
(gıda) arasında bir osmatik basınç farklılığı yaratmaktır. Her üç şekilde de, ortam koşulları 
hücrelerde plazmolize neden olarak mikrobiyostatik etki yaratmaktadır. 

Bakterilerin pek çoğu yüksek osmatik basınca duyarlıdırlar. Bu nedenle de bakterilere 
genellikle, yüksek osmatik basınca sahip gıdalar (şeker oranı yaklaşık %65 olan reçel, marmelat 
ile yüksek şeker içerikli diğer bazı gıdalar; tuz oranı % 7-9 veya daha yüksek olan tuzlanmış et 
ve balık, vb.) ile kurutulmuş gıdalarda rastlanmamaktadır (tuz birçok mikroorganizma üzerinde 
ayrıca toksik etki de yaratmaktadır). Ancak bazı bakterilerin halofilik (yüksek tuz 
konsantrasyonunu seven veya tolere edebilen), bazılarının ise zirofilik xerophilic) (kuraklığı 
seven veya tolere edebilen) olduğu unutulmamalıdır. Bunlara karşılık küf ve mayalar yüksek 
osmatik basıncı daha fazla tolere edebilen mikroorganizmalardır ve bunlara genel olarak reçel, 
salça, konserve gıdalar (kontaminasyon sonucu), kurutulmuş meyve, sebze ve etler, işletme 
duvarları, elbiseler, kağıt, deri, vb. ortamlar ve materyal ile özellikle bunların yüzeylerinde 
sıkça rastlanılmaktadır. Küf ve mayaların bir ortamda gelişmeleri, ortam çevresindeki 
atmosferin, bunların gelişmesine olanak sağlayacak düzeyde nem içerip içermemesine de 
bağlıdır. Yüksek şeker (reçel gibi) ve tuz içerikli (salça gibi) gıdalardaki yüzeysel küf ve maya 
gelişiminin bir nedeni de, yüzeydeki şeker ya da tuz konsantrasyonunun havanın nemi ile 
azalabilmesidir. Yukardaki açıklamaların ışığında küf ve mayaların; genel anlamda osmofilik 
(yüksek osmatik basıncı seven veya tolere edebilen) veya duruma göre sakkarofilik (yüksek 
şeker konsantrasyonunu seven veya tolere edebilen) mikroorganizmalar olduğu söylenebilir. 
Küf ve mayaların bu genel özelliklerinin yanı sıra, Aspergillus glaucus ve Saccharomyces 
rouxii gibi gerçek osmofilik karakter gösteren türleri de bulunmaktadır. 

 

 

 
Hipertonik ortam (Plasmoliz) 



şekil 1. isotonik, hipotonik ve hipertonik ortamlarda bakteri hücresindeki 
osmoz olayları. 

 

Uygulama: 

Mikroorganizmların yüksek şeker veya tuz konsantrasyonlarında gelişme testleri için 
genel olarak aşağıdaki şekilde bir yol izlenebilir. 

1. Test edilecek mikroorganizmanın aktif saf kültürü hazırlanır (genel olarak 18-24 
saatlik), 

2. Test edilecek mikroorganizmaya uygun bir besiyeri seçilerek, bu besiyeri bileşiminde 
denenecek konsantrasyonda şeker (ya da tuz) içerecek şekilde ekimlere hazırlanır, 

3. Steril besiyeri, test edilecek mikroorganizma kültürü ile usulüne uygun olarak aşılanır, 

4. Test edilecek mikroorganizma kültüründen, daha önceden hazırlanmış ve sterilize 
edilmiş oıjinal besiyerine de (fazladan şeker ya da tuz eklenmemiş) kontrol amacıyla ekim 
yapılır, 

5. Ekim yapılan besiyerleri uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona alınır, 

6. İnkübasyon sonrasında, şeker (ya da tuz) konsantrasyonu yükseltilmiş besiyerinde 
mikroorganizma gelişmesi görüldüğünde, sonuç pozitif kabul edilir. Bu arada, kontrol 
besiyerlerindeki gelişme durumu da takip edilmelidir. 

Değişik mikroorganizmaların, yüksek şeker veya tuz konsantrasyonlarındaki gelişme 
durumları karşılaştırmalı olarak test edilmek istendiğinde ise, aşağıdaki şekilde bir yol 
izlenebilir. 

1. Staphylococus aureus, E. coli, Sacclıaromyces cerevisiae (veya S.rouxii) ve Penicillium 
notatum (veya başka bir tür)'un aktif kültürleri (veya denenmek istenen diğer mikroorganizma 
kültürleri) hazırlanır, 

2. İçeriğinde % 0.5, % 5.0 ve % 20.0 NaCl (w/v) ile % 0.5, % 15.0 ve % 60.0 sukroz içeren 
Trypticase-soy ağar besiyerleri hazırlanarak, ayrı ayrı olmak üzere steril Petri kutularına aseptik 
koşullarda aktarılır. Her petri kutusunun kapağına, cam yazar kalemle içerdiği tuz veya şeker 
konsantrasyonu yazılır. 

3. Her bir petri kutusunun alt kapağı, cam yazar kalemle dört eşit kısma ayrılacak şekilde 
işaretlenir. Her bir eşit kısmın üzerine ise, test edilecek mikroorganizmaların isimleri ya da 
uygun görülen kodlan ayrı ayrı yazılır (Şekil. 2.). 

 



 

P : Penicilliwn, S : Staphylococcus, SA: 
Saccharomyces, E : Escherichia 

Şekil 2.  Test edilecek mikroorganizmaların Petri kutusundaki agarlı besiyerine ekimleri 

 

4. Her bir aktif mikroorganizma kültüründen ayrı ayrı olmak üzere, Petri kutularındaki 
kendilerine ait işaretli bölgelerine, öze ile Şekil.2'de görüldüğü gibi tek çizgi ekimi yapılır. 
Buna göre de, her birine dört ayrı mikroorganizma aşılanmış; üç adet tuz ve üç adet sukrozlu 
Petri kutusu elde edilmiş olunur, 

5. Petri kutuları 30°C'de 48 saat inkübe edilirler. Bu süre sonunda, bütün Petri kutuları 
hemen değerlendirmeye alınır veya değerlendirilinceye kadar bozdolabmda muhafaza edilirler, 

6. Petri kutularındaki her bir inokülasyon hattındaki mikroorganizma gelişmesi; gelişme 
hattının genişliği mm cinsinden ölçülerek kaydedilir. Diğer taraftan bu bilgilerin yanına, 
inokülasyon hattındaki mikroorganizma gelişmelerinin yoğunlukları da kabaca tarif edilir (az 
yoğun, yoğun, çok yoğun, vb.). Hiç gelişme görülmeyen inokülasyon hatları 0 (sıfır) olarak 
değerlendirilir. 

Denenen mikroorganizmaların değişik konsantrasyonlarda tuz (NaCl) ve şeker (sukroz) 
içeren ortamlardaki gelişmeleri; E. Coli'nin % 0.5 sukroz'lu petri kutusundaki gelişmesi 
(inokülasyon hattındaki gelişimin çapı ve yoğunluğu) standart kabul edilerek karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilebilir (E. coli'nin % 0.5 sukroz'lu besiyerinde çok yoğun bir gelişim 
göstermesi beklenmektedir). 
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