
BİYOKİMYASAL TESTLER  

 

Mikrooragnizmalara uygulananan biyokimyasal testler ile, mikroorganizmaların çeşitli enzim 

varlıklarının ortaya konması veya çeşitli yıkım ( katabolizma) yada yapım (anabolizma) 

ürünlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

 

Biyokimyasal testlerin mikroorganizmaların tanımlanmasında çok önemli bir yeri vardır. 

 

Her mikroorganizma veya mikroorganizma grubunu kendine özgü bir biyokimyasal özelliği 

bulunmaktadır. Bakteriler için örenk verecek olursak; her bakteri kendine özgü enzimlere sahip 

olup, belirli maddeeleri yine kendine özgü bir biçimde metabolize ederek, çeşitli yıkım ve 

yapım ürünleri meydana getirmektedir. Bakterilerin bu özelliklerinin tek tek veya listeler 

halinde çeşitli kaynaklarda (kitap, araştırma makalesi, derleme vb. ) bulmak mümkündür. 

Ancak bu konu başvurulacak temel kaynak Bergey's Manual of Systematic Bacteriology dir. 

Bergey’s manual, doğadaki bilinen bakterilerinin tümünü, belli taksanomik gruplar halinde 

inceleyerek, biyokimyasal özellikleri de dahil olmak üzere, pek çok özelliğini tek tek ve liste 

halinde açıklamaktadır.  

Bilinmeyen ve tanımlanmak istenen bir bakteriye, belirli biyokimyasal testler uygulanır ve elde 

edilen sonuçlar, Bergey’s manual ve diğer ilgili kaynaklardaki bilgiler ve listelerle  

karşılaştırılarak bu bakterinin tanımlanmasında önemli bir adım atılmış olur. Bakterilerin 

tanımlanmasında onların diğer bazı özelliklerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

yöntemlerden başka laboratuvar otomasyonu üzerine cihazlar üreten bazı şirketlerin geliştirdiği 

cihazlar veya test kitleri (API, Biolog vb. )  kullanılarak da daha hızlı bir şekilde bakteriler 

tanımlanabilr. Yada saflaştırılan mikroorganizmanın direkt DNA’sı kullanılarak,çok daha hızlı 

bir şekilde ribozomal RNA’ya göre tanılama yapılabilir.  

 

KATALAZ TESTİ 

Katalaz bir enzim olup, çoğunlukla aerobik mikroorganizmalar tarafından oluşturulur. Bu 

enzim, ortamdaki hidrojen peroksiti su ve oksijene ayrıştırır.  

 

Aerobik ve pek çok fakültatif anaerobik mikroorganizma katalaz enzimine sahiptir. 

Stapylococcus, Micrococcus, Proteus, E.coli, Pseudomonas  ve Bacillus katalaz pozitif 

bakterilere örnek gösterilebilir. Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus gibi Laktik asit 

bakterileri ve Clostridium’lar genelde katalaz negatif bakterilerdir (bazı laktik asit bakteri 

suşlarının özellikle kan içeren besiyerinde katalaz testine pozitif netice verdiği bilinmektedir). 



Sıvı veya katı bakteri kültürlerine H2O2 ilave edildiğinde, serbest oksijenin gaz kabarcıkları 

halinde gözlenir hale gelmesi, hidrojen peroksitin ayrışmasını, dolayısıyla da katalazın varlığını 

gösterir.   

Testin uygulanışı 

Katalaz testi  üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir. 

1. Tüpteki veya petrideki agarlı kültür yüzeyine 1ml %3’lük H2O2 aktarılır. Hava 

kabarcıklarının görülmesi sonucun pozitif olduğunu gösterir. 

2. İncelenecek kültürden öze ile örnek alınarak, bir lam üzerinde damıtık su ile süspanse 

edilir. Bunun üzerine bir öze dolusu %30’luk H2O2 ilave edilipkarıştırıldığında, hava 

kabarcıklarının çıkışı testin pozitif olduğunu gösterir. Şüpheli durumlarda inceleme, 

mikroskop altında en küçük büyütmeli objektif kullanılarak yapılabilir. Lam üzerinde 

yapılan testler, dikkatli olunmazssa sağlık açısından sakıncalar yaratabilir. Bakterilerin 

hava kabarcıklarıyla birlikte sıçrayarak çalışanları enfekte etme tehlikesi vardır.   

3. Temiz bir test tüpüne  %30’luk H2O2’den 1ml aktarılır ve üzerine 1ml sıvı kültür eklenir. 

Hava kabarcıklarının çıkışı gözlenerek karara varılır. 

 

Hidrojen peroksit çözeltilerinin günlük olarak hazırlanıp kullanılması ve kullanım 

aralarında buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

 

Değerlendirme 

Hidrojenperoksid katılmasından sonra kabarcıkların görülmesi veya çıkması pozitif reakiyon 

olarak değerlendirilir. Şüpheli durumlarda mikroskop altında muayene yapılabilir. Reaksiyon 

en iyi pH 7.0 da meydana gelir ve oda sıcaklığında yapılır. Sonuçlar, negatif (-), zayıf (+), orta 

(++) ve kuvvetli (+++) pozitif olarak derecelendirilir. 

Dikkat edilecek hususlar 

1) Mikroorganizmaları üretmede kullanılan katı besi yerinde kan bulunmamalıdır. Bunun 

yerine, eğer zorunlu ise, çikolata agar denenebilir. 

2) Lam üzerinde uygulanan yöntemde, aerosol infeksiyonlara veya deri-göz konjonktivasına 

etkenin sıçraması sonu hastalanmalara rastlanabilir. Bu yönden dikkatli bulunulmalıdır. 

3) Hidrojen peroksit dayanıksızdır. Bu nedenle taze hazırlanmalı ve kullanılıncaya kadar buz 

dolabı sıcaklığında muhafaza edilmelidir. 

4) Testte kontrol mikroorganizmalar bulundurulmalıdır (S. aureus ve S. epidermidis gibi). 

5) Muayene edilecek kültürler 18-24 saatlik olmalıdır. Eski kültürler yalancı negatif reaksiyon 

verebilirler. 

6) Hidrojenperoksid (% 30) deri için zararlı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, % 70'lik alkol 

daima hazırda bulundurmalı ve gerekitği zaman deriye sürülmelidir. 

7) Test oda sıcaklığında yapılmalıdır. Asit ortamlar, katalase aktivitesini önlediğinden, nötr 

pH 7.0 tercih edilmelidir. 



8) Yalancı pozitif reaksiyonlar, kirli malzeme kullanılmadığında görülebilir. Bu nedenle 

bütün cam malzemenin kimyasal yönden temiz olması gereklidir. 

9) Eğer, anaerobik koşullarda üretilmiş kültürlerin yoklaması söz konusu ise, bu takdirde, 

kültürler teste tabi tutulmadan önce 30 dakika açık havada bulundurulmalıdırlar. 

 

KOAGÜLAZ TESTİ 

 

Koagülaz enzimi bir çok bakteri tarafından oluşturulmasına karşılık, koagülaz testi daha çok 

patojen ve patojen olmayan stafilokokların birbirinden ayırt etmek için kullanımaktadır.  

 

Staphylococcus aureus ve S.epidermidis insanla çok sık ilişkisi olan iki stafilokok türüdür. 

S.epidermidis; non-hemolitik, non-patojenik, nadiren pigment oluşturan  ve koagülaz negatif 

bir bakteridir. Buna karşın, S. aureus ise, patojenik, hemolitik, genellikle pigment oluşturan 

(kolonileri altın sarısı renginde) ve koagülaz pozitif bir bakteridir. 

 

Stafilokoklara, memelilerin deri ve mukozasının normal florasında yaygın olarak 

rastlanılmaktadır. Sağlıklı kişilerde, herhangi bir sorun yaratmazken, olumsuz bir koşulu fırsat 

bilerek çeşitli enfeksiyonlara neden olabilirler (fırsatçı patojenlik). Derideki iltihaplı çıban ve 

sivilcelerden çok büyük bir oranda (%80’den fazla) patojen stafilokoklar sorumludur. Aynı 

şekilde, bazı tip pnömoniler ile sinir dokusu ve kemik enfeksiyonlarına da yol 

açabilmektedirler. Patojen stafilokoklar, bunların da ötesinde, belirli tip gıdalarda enterotoksin 

adı verilen eksotoksinlerini salgılayarak, bütün dünyada en yaygın olarak rastlanılan, bir tür 

gıda zehirlenmesine de neden olabilmektedirler (stafilokokkal gıda zehirlenmesi).  

 

Koagülaz enzimi kan plazmasını koagüle eder (pıhtılaştırır). Bu nedenle, koagülaz testi için kan 

plazması kullanılmaktadır. Kan plazması; sodyum sitrat, oksalat, heparin veya EDTA 

(etilendiamid tetraasetik asit)  gibi antikoagülant bir madde eklenmiş taze, kanın 

santrüfüjlenmesi sonucu elde edilir. Santrüfüjleme sonunda, tüpün üst kısmında berrak sıvı 

olarak ayrılan süpernatant (dökelti kısmı) kan plazmasıdır. Kan plazmasında, çözünür kan 

proteinleri (albumin, globulinler, fibrinojen, protrombin ve enzimler) yer almaktadır. Tüpün 

altında biriken çökelti kısmında ise alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklan bulunmaktadır. 

Koagülaz testi için kan serumu kullanılamaz. Çünkü kan serumu, kanın kendi kendine, doğal 

olarak pıhtılaşması sonucu ayrılan üstteki berrak sıvı kısımdır ve bu sıvı kısım pıhtılaşma ile 

ilgili kan proteinlerini içermemektedir (diğer bütün çözünür kan bileşikleri serumda yer alır). 

Kanın doğal olarak pıhtılaşmasının esası; proteolitik bir enzim olan trombinin, fibrinojeni 

(çözünür bir protein) fibrine çevirmesidir. Trombin ise, çözünür bir protein olan protrombinin, 

Ca++ iyonları varlığında, bir enzimle (tromboplastin) parçalanması sonucu oluşur. 

 

Koagülaz enziminin, bakterileri bulunduğu vücut dokusunda fagositoza karşı koruduğuna 

inanılmaktadır. Fagositoz, bilindiği gibi, kandaki fagositik hücreler (akyuvarlar) tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Koagülaz enzimi kanı pıhtılaştırmakta ve bakterilerin çevresinde, 

fagositik hücrelerin ulaşamayacağı bir duvar oluşmaktadır. Bu bakımdan koagülaz pozitif 

bakterilerin koagülaz negatiflere göre daha virulent olduğu kabul edilmektedir. S. aureus'un 



diğer virulanslık faktörleri ise; hepsi birer ekstraselülar enzim olan fibrinolizinler, hemolizinler 

ve enterotoksinlerdir. 

 

Testin uygulanışı: 

Koagülaz testi tüpte veya lam üzerinde gerçekleştirilebilmektedir.  

Tüpte koagülaz testi: 
1. İki tane küçük test tüpünün her birine, aseptik koşullarda 0.5 ml tavşan veya at kan plazması 
aktarılır. Kan plazmaları, ticari olarak kuru formda üretilebilmektedir. Bu şekildeki kan 
plazmaları genel olarak 1/5 veya 1/10 oranında sulandırılarak kullanılır. 

2. Birinci tüpe test edilecek bakteri kültüründen, ikinci tüpe ise koagülaz negatif olduğu bilinen 
bir bakteri kültüründen, aseptik koşullarda, aktarmalar yapılır. İncelenen kültürlerin 18-24 
saatlik genç kültürler olmasına özen gösterilmelidir. 

Aktarmada aşağıdaki şekillerde hareket edilebilir; 

- Yatık agarlı kültürden, öze ile çok bol olacak şekilde örnek alınır ve tüpe aktarılır. 

    - Bulanıklılığı çok olan sıvı kültürden, steril bir pipetle 0,1 mİ örnek aktarılır. 

- Petri kutusundaki kültürden bir koloninin tümü öze ile alınarak aktarılır   

3.Tüp içerikleri ayrı ayrı olmak üzere, bir öze yardımıyla homojen bir süspansiyon elde edilecek 
şekilde karıştırılır. 

4.Tüplerin ağız kısımları parafilm ile kaplanır. , 

 

5.Tüpler 37°C de 24 saat süreyle inkübasyona alınır. Daha düşük in- kübasyon sıcaklıklarında, 
inkübasyon süresi daha uzun tutulmalıdır. 

6. Tüpler, 6 saat süresince, 1 saat aralıklarla koagülasyon yönünden incelemeye alınır. Bu süre 
sonunda koagülasyon görülmezse, tüplerin inkübasyonuna devam edilir. înkübasyonun 6. ve 
24. saatleri sonunda koagülasyon kontrolleri tekrarlanmalıdır. Negatif sonuç alınan tüpler, oda 
sıcaklığında 12 saat kadar tutularak, kesin sonuç alınmaya çalışılır. 

 

 

Negatif sonuç 

 

                                               Pozitif sonuç 

             Gevşek pıhtı 


