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Resazurin Testi 

Sütün mikrobiyolojik kalitesi hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan bir testtir. Sütteki 

mikroorganizmaların resazurin boyasının rengini değiştirip değiştirmemesine göre sütteki 

miktarının anlaşılması esasına dayanır. 

Resazurin testi iki ayrı prensibe göre yapılmaktadır: Belirli bir renk açılması olana kadar 

geçen süre tespit edilerek ya da belirli süre sonunda hangi rengin meydana geldiği 

kaydedilerek değerlendirme yapılır. Her ikisinde de işlem basamakları aynıdır. Resazurin 

boyasının süte katıldığı zaman koyu maviden beyaza dönene kadar aldığı renklere numaralar 

verilmiş ve bu numaralara da resazurin indeksi denilmiştir: 

 6 Koyu mavi (indirgenmemiş)  

 5 Menekşe  

 4 Leylak  

 3 Kırmızı leylak  

 2 Leylak kırmızısı  

 1 Pembe  

  Beyaz (tamamen indirgenmiş) 

Kullanılan Araç Gereçler   

Steril tüp ve pipetler  

İnkübatör veya su banyosu (Sıcaklığı, 37  0,5 °C’ye ayarlanabilen) 

Kullanılan Kimyasallar  

Resazurin çözeltisi: % 0,005 (m/v)’lik, taze hazırlanmış (1 resazurin tableti 50 ml 

steril saf suda çözündürülür.). 

İşlem Basamakları 

 Steril bir tüpe 10 ml süt numunesinden konur.  

 Üzerine 1 ml % 0,005’lik resazurin çözeltisinden ilave edilir.  

 Ağzı kapatılarak iki kez baş aşağı edilir.  

 Sıcaklığı 37  0,5 °C’ye ayarlanmış bir inkübatöre veya su banyosuna 

konularak 1 saat bekletilir. 

 Süre sonunda tüp inkübatörden veya su banyosundan çıkarılarak sütün 

rengindeki değişiklikler incelenir (Boyanın katılmasından sonra deney tüpü 

güneş ışığına doğrudan gösterilmemelidir.). 

Sonucu Değerlendirme 
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 Belirli bir renk açılması olana kadar geçen süre tespit edilerek yapılan 

değerlendirmede: Belirlenen leylak rengine indeks 4 denilir ve 4 numaralı 

indekse kadar geçen süreye göre aşağıdaki gibi sınıflandırma yapılır: 

 Süt Sınıfı  4 numaralı indekse kadar geçen süre(Leylak)  

1.      3 saat  

2.      2-3 saat  

3.      1-2 saat  

4.      1 saat 

 Belirli süre sonunda (1 saat) hangi rengin meydana geldiği kaydedilerek 

değerlendirme: 

Süt Sınıfı   1 saat sonundaki indeks   Sonuç  

1.     4-5-6     tatminkar  

2.     1-2-3      şüpheli  

3.     1.     tatminkar değil 

 

Resazurin testi sonucu 1 saatte mavi rengi koruyanlar ‘1 sınıf’, koyu pembe renge kadar 

açılanlar ‘2. Sınıf (iyi kaliteli), pembe veya beyaz renge dönüşenler ise ‘3.sınıf (kalitesiz) 

süt olarak kabul edilir. 


