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GENEL MİKROBİYOLOJİ 

1. Hafta: Mikrobiyolojiye giriş ,tanımlar, tarihçe, 

mikroskop çeşitleri 

Mikrobiyoloji genellikle çapları 1mm’den küçük olan 

ve gözle görülemeyecek küçüklükteki canlılarla uğraşan 

bir bilim dalıdır. 

 Bakteri, virüs, protozoonlar, bazı metazoa hayvanlar ve 

birçok alg’i içerir. 

 

 Tıbbi mikrobiyoloji; insanlar için patojen olan 

mikroorganizmalar’ ın teşhisi/tanısı ve 

identifikasyonu ile ilgilenir. 

 Endüstriyel mikrobiyoloji; yararlı 

mikroorganizmaların endüstriyel üretimde kullanımı 

ile ilgilenir. 

  

 Tarımsal mikrobiyoloji; tarımsal üretimi artırmak 

için mikroorganizmalardan yararlanılır. 

 

 Çevre mikrobiyolojisi; çevre sorunlarının 

giderilmesinde ve değerlendirilmesinde 

mikroorganizmaların fizyolojik etkilerinden 

yararlanılır.   

 Gıda mikrobiyolojisi; gıda maddelerinin üretiminde, 

korunmasında yararlanılır.  
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 Gen Mühendisliği ve Modern Biyoteknoloji; 

klonlama ( genetik bilgi aktarılması) Bakterilere 

önceden sentezleyemedikleri insülin, 

somototropin( büyüme hormonu) sentezletilir. 

( Kontrollü gen manüplasyonu)   

 

Mikrobiyoloji bilim dalı altındaki diğer bilim 

dalları: 

Viroloji, Parazitoloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, 

İmminoloji  Mikrobiyoloji çatısı altında incelenen diğer 

bilim dallarıdır. 

 

 

MİKROBİYOLOJİ TARİHİ 

 17. yy’ da mikroskobun bulunuşu ile başlar. İlk 
mikroskop;  

o Basit mercekli  

o Bileşik mercekli (obj+oküler)   

 İlk mikroskobu Antonj Van Leeuwenhock buldu.  

 Biyogenez(canlının canlıdan oluşumu) ve  abiyogenez 

(canlının cansızdan oluşumu) yani kendiliğinden 

oluşum(spontan generasyon) tartışılmaktaydı. 

Francesco Redi; açık etteki kurtların kendi kendine 

değil sineklerin bırakmış olduğu larvalardan 

oluştuğunu söyledi. 
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Appert ; 19..yy’da appertizasyonu keşfetti. 

Tyndall; bakterilerin sporları olduğunu bu nedenle 

tek ısıtmanın yeterliği olmadığını 3 gün 100 ºC’de   

½ saat ısıtmanın (tindalizasyon) gerekli olduğunu 

buldu. 

 

 

    

Pastör;  

 Abiyogenez- biyogenez tartışmasına son 

verdi. 

 Organik madde transformasyonun 

( fermantasyon ve pütrefaksiyon) 

mikroorganizmalarca gerçekleştirildiğini 

buldu.  

 Mikroorganizmaların aerobik ve anaerobik 

yaşam şekilleri olduğunu saptadı ve pastör 

etksini buldu.  

 Saf kültür elde etti. 

Lister; Cerrahi antisepsis olayını ortaya attı.  

Robert Koch; Şarbon hastalığı etkenini buldu. (B. 

anthracis) 

 Koch postula(t)larını ortaya atıp tıbbi 

mikrobiyolojinin temelini attı. 
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Saf kültür (axenic kültür) kavramını ortaya 

atanlardan biri de Koch’tur. Arkasından jelâtin 

kullanarak saf kültürde kullandığı katı besi yerini 

yaptı. Öğrencisi olan Petri ise  Petri Kabını’ icat etti 

ve mikroorganizma üremesi için geniş yüzey 

sağladı. 

 

MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER 

 Saf kültür; içinde tek tip mikroorganizma bulunan 

kültürdür. 

 Karışık kültür; içinde 1’den fazla tip 

mikroorganizma bulunması halidir. 

 İzolasyon; istenilen tip mikroorganizma’yı diğerleri 

arasından seçmek ayırmaktır. 

 Kültürasyon; izole edilen mikroorganizma’yı yapay 

şartlarda- besi yerinde- üretmektir. 

 Besi yeri; mikroorganizma üremesi için 

mikroorganizma’nın ihtiyaç duyduğu besin 

maddelerini içeren ortamdır 

 Kültür; mikroorganizma’nın besi yerinde üremiş 

halidir. 

 Kontaminasyon;  istenmeyen bir 

yabancının/mikroorganizma’nın bulaşmasıdır. 
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 İnokülasyon( ekim yapmak); mikroorganizma’nın 

besi yerine ekilmesi yada üremesi için besiyerine 

bırakılmasıdır.. 

 Pasaj yapmak; mikroorganizma’nın canlılığını 

muhafaza etmek amacıyla bir besi yerinden taze 

bir besi yerine geçirilmesidir 

 

 

MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ 

1. Aydınlık saha mikroskobu; (basit mikroskop)  

a) Pozitif Boyama →  obje boyanır 

1- Katyonik Boya (+) yüklü  

      

2-  Anyonik Boya (-) yüklü 

b) Negatif Boyama→ saha boyanır. 

 

c) Ayırt edici Boyama→ hücrenin farklı kısımları 

boyanır 

Örnek: ( gr boyama)  

 2. Karanlık saha mikroskobu;  

        Aydınlık sahadaki mikroskop (basit mikroskop) 

kullanılır fakat objeye ışığın yandan gelmesi sağlanır.  
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 3.Faz-kontrast mikroskobu;  

        Mikroskobu özeldir.. Hücre içi yapıların( farklı 

konsantrasyonda olmasından dolayı obejeden geçen 

ışığın fazında da farklılık olur) görünmesi sağlanır.  

4.Florasan mikroskop;  

         Mikroskobu özeldir. Florasan boya ile 

boyanmış ya da kendiliğinden florasan verme 

özelliğindekileri molekülleri boyar.   

5.Elektron mikroskobu;  

          Işık yerine é kullanılır. 

a.Transmisyon elektron mikroskobu 

         b. Scaning elektron mikroskobu 
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2. Hafta:Sterilizasyon,dezenfeksiyon, 

pastörizasyon ilgili tanımlar ve uygulanışı 

STERİLİZASYON 

 Sterilizasyon→ herhangi bir cismin veya maddenin 

patojen veya saprofit tüm canlılardan ve her türlü 

canlı şekillerinden arındırılmasıdır. 

 

 Dezenfeksiyon→ herhangi bir cismin veya maddenin 

sadece patojen mikroorganizmalardan arındırılması 

işlemidir.  

 Sterilizasyon değildir. 

 Pastörizasyon→ ani soğutma ile 

mikroorganizmaların parçalanmasına / termal şoka 

girmesine dayanan bir yöntemdir.  

Sterilizasyon değildir.  

 Bakterisid→ bakteri öldüren  

 Bakterisidal etki → bakteriyi öldürerek etki yapan. 

 Bakteriyostatik etki → bakteri üremesini durdurarak 

etki yapan. 

 Sepsis→ canlı dokuda mikroorganizma üremesidir. 

 Asepsis→ canlı dokuda hastalık yapıcı 

mikroorganizma bulunmaması durumudur. 
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STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ 

1) Fiziksel yöntemlerle sterilizasyon 

I. Isı ile; 

a) Kuru ısı;  
i) Ateşte kızdırma 

ii) Pasteur fırını ile (metal ve  boş cam malzeme 

için 170-175 ºC’de   1 saat; ya da  

165 ºC’de 2 saat ) 

b) Nemli ısı 
i) Sıcak su ile  

1) Kaynatma; 90-97 ºC’de sporlar ölmeyebilir, tam 

bir sterilizasyon değildir. 

ii) Tindalizasyon;  

iii) Buhar ile  

1) Basınçlı buhar ile→ ( otoklav ). Nem ile 

doymuş ortamda 120 ºC ’de 1,5 atm basınçta 15 

dakika  uygulanır. Nemli ortam sıcaklığın 

etkisini artırır.  
II. Basınçsız buhar ile→ (Koch kazanı) basınç 

olmadığı için sıcaklık 100 ºC’nin üzerine 

çıkamaz.  

III. Filtrasyon ile; sıvı ortamdaki bakterilerin süzme 

yolu ile sıvıdan ayırma yöntemidir. 

a) Adsorbsiyon filtreler→ filtre (+) yüklü 

olup,(-) yüklü m.o.’yı tutar.  

i) Diatom toprağından  

ii) Porselenden  
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iii) Asbestten yapılabilir. 

b)     Ultra filtreler (mekanik) → por 

açıklıkları/aralıkları çok küçük olup 

mikroorganizma’da mekanik süzülme sağlar. 

i) Kollodyon filtre 

ii) Selüloz asetat filtre 

iii) Membran filtre 

 

 

IV. Işınlama ile; UV, ×, gama ışınları ile yapılır. UV 

genelde dezenfeksiyon amaçlı kullanılır. DNA’da 

kırık ve mutasyona neden olur . 

×  Daha çok gıda sterilizasyonunda kullanılır. 

2) Kimyasal yöntemlerle sterilizasyon  

 

Kimyasal maddeler daha çok dezenfeksiyon için 

kullanılır. 

a. Formol→  

b. Asitler→  

c. Ayrıca; İyot, Ozon, Br vb.kullanılır. 

 

BAZI ANTİSEPTİK ve DEZENFEKTANLARIN UYGULAMA                           

ALANLARI VE ETKİ MEKANİZMALARI 

Antiseptik Uygulama 

Alanları 

Etki Mekanizmaları 

Gümüş nitrat  Yeni doğan gözü Protein presipitasyonu 

%70 alkol Deri Yağ çözerek, protein 

denatürasyonu 
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Organik civa Deri Proteinlerin SH gruplarını 

çözerek 

Dezenfektan    

Etilen oksit Lastik lab. malz. Alkilleyici ajan 

Klor Şehir suları Oksitleyici ajan 
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3. Hafta:MİKROORGANİZMALARIN 

SINIFLANDIRILMASI 

Sınıflandırılma / taksonomi→ canlının tür düzeyinde 

tanımlanmasıdır.  

Tür tanımlamasında fenotipik olduğu kadar genotipik 

özellikler de önemlidir.  

Yüksek canlılarda tür oluşumu coğrafi ve fizyolojik 

izolasyolar sonucu olur.  

Mikroorganizmalarda  ise yeni tür mutasyon sonucu 

oluşur. Mikroorganizma haploiddir. (n) ve oluşan 

mutasyon hemen fenotipe yansır ve bu yüzde 

mikroorganizmalarda tür deyimi kullanmak çok doğru 

değildir. 

 Mikrobiyolojide en temel taksonomik birim 

klon=suştur.  

Suş aynı tip genotipe sahip hücrelerden oluşan bireyler 

topluluğudur.  

Fenotipik açıdan birbirine benzeyen suşlar aynı türü, 

birbirine benzerlik gösteren türler de aynı cinsi oluşturur. 

(Suş-Tür-Genus-Familya-Ordo-Klas-Filum-Alem) 
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Mikroorganizmaların adlandırılması 

binomial=nomenklatür yani ikili adlandırma sistemine 

göre yapılır.  

Bu adlandırmaya göre ilk isim büyük harf ile başlar ve 

cins, 2.isim küçük harfle başlar ve tür adını alır. E.coli, 

B.subtilis,  

Bacillus stearothermophilus 

Bacillus (basil morfolojisi) (ilk isim olan cins ismi 

morfoloji hakkında ipucu verir )  

stearothermophilus(özelliği) (ikinci isim olan tür ismi 

bakterinin yaptığı iş- özelliği hakkında ipucu verir.  

Diplococcus   pneumonia 

Diplococcus (morfolojisi: 2li kok)  pneumonia (yaptığı 

hastalık-pnömonia) 

Taksonomik Yöntemler 

1- Klasik taksonomik yöntemler 

2- Numerik (sayısal) taksonomik yöntemler 

3- Genetik taksonomik yöntemler 

1- Klasik Taksonomik Yöntemler: 

a. Morfoloji  

b. Besinsel sınıflandırma(ototrof, hetotrof) 

c. Hücre duvar yapısı 

d. Hücre içi depo maddesi 



13 
 

e. Kapsül yapma 

f. Isı, pH 

g. C,N, S kullanımı 

h. Patojenitesi 

i. İmmunolojik özellikleri 

j. Vb. 

2- Numerik Taksonomik Yöntemler: 

Adamson ilkesine göre yapılır.  S =  

a = her iki bakteri için (+) karekter toplamı 

d = her iki bakteri için (-) karekter toplamı 

b = tanımlanacak bakteri için (-), bilinen bakteri için

 (+) özellikler toplamı 

c = tanımlanacak bakteri için (+) , bilinen bakteri için 

(-) özellikleri toplamı 

S = 1  bu iki bakteri %100 birbirine benzerdir ve  

aynı cins ve tür altında incelenir. 

 

3- Genetik Taksonomik Yöntemler:  

a. DNA Baz kompozisyonunun saptanması 

(G+C) / (A+T) oranının her bakteride ayrı oranda 

olmasında faydalanılarak sınıflandırma  yapılır . 

b. DNA Erime Derecesinin (Tm- Temperature melt) 

saptanması 

DNA erime derecesi (Tm) DNA’nın 2 zinciri 

arasındaki bağların ½ ‘nin kopması için gerekli 

sıcaklıktır. DNA erime derecesi (Tm) tamamen 
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mikroorganizmanın içerdiği G+C miktarına 

bağlıdır. DNA’nın 2 zincirini bir arada tutan en 

kuvvetli bağ G+C aradasındaki 3 hidrojen bağıdır. 

Dolayısı ile TM derecesi G+C miktarına bağlıdır 

ve her mikroorganizmada farklıdır. 

 

Tablo 1: DNA’nın erime derecesi grafiği 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5

0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

 

 

X ( dusey eksen) ekseni OD yi, Y ekseni ( yatay 

eksen) sıcaklıgı göstermektedir.Bu durumda 

DNA nın 1/2 sının cözulduğunu gösteren X 

ekseni üzerindeki sıcaklık derecesi yanı (2) Tm ‘ı 

verır. 

Not: DNAzinciri  sıcaklıkla beraber açıldıkca OD. 

Artacaktır. DNA zincirinin açılması da G+C 

miktarına bağlıdır. 
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DNA daki G+C miktarı CsCl ile de saptanabilir. 

 

 

Mikroorganizma Grupları: 

1.MONERA: 

i). Bakteriler 

    a) Eubacteriler 

    b) Spiroketler 

    c) Kayan bakteriler 

    d) Mycoplasma 

 

 i) Bakteriler 

   a) Eubacteriler 

   

Miselli bacteriler:  

Actinomycetes gibi bazı bakteriler funguslara 

benzer (dallı yapılar) miseller oluştururlar. Önemli 

grupları; 

A)Mycobacteriacea 

(mycobacteriler=mikobakteriler) 

B)  Actinomycetaceae (Acitinomycetesler) 

C) Streptomycetaceae (Streptomycetesler)  

D) Actinoplanacea 

A)Mycobacteriacea 

(mycobacteriler=mikobakteriler) : Pleomorfik 
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yapıdadırlar, gerçek miselyum yapmazlar. Aside 

dirençli ve hücre duvarlarında mikolik asit içerir. 

Bu bacterilerde asit- alkol dayanıklılığı hücre 

duvarındaki mikolik asitten kaynaklanır ve bakteri 

bu asit alkol dayanıklılığına karşı Ziehl-Neelsen 

Boyaması ile boyanır. Mikolik asit lipit 

yapısındadır.  Bu nedenle bu grup bakterilerin 

üremesinde iyi bir lipit kaynağı olan yumurta sarısı 

veya temelde gliserol-yumurta içeren Lowenstein 

Jensen besiyeri kullanılır.  

Bu grupta önemli bir tür olan;  

Mycobacterium tuberculosis A.C.’de enfeksiyon 

oluşturmakla birlikte kemik, dalak, deri, böbrek 

enfeksiyonu ve menenjite yol açar. M. tuberculosis 

kültürlerinin virulansı Cord-like (kordona benzer) 

yapıların oluşumu ile ilişkilidir. Cord factor bir 

glikolipittir. Tüberküloz tedavisinde streptomisin 

antibiyotiği ve izonikotinik asit hidrazid INH 

kullanılmaktadır. Bu ajanlar Mikolik asit sentezini 

engelleyerek etki ederler.  

M.lepra→ cüzzam etkenidir.   

B)   Actinomycetaceae (Acitinomycetesler) : Aside 

dirençlidirler. Miselyumları flamentöz fungusların 

miselyumuna analogdur  

C) Streptomycetaceae (Streptomycetesler)  : 

Antibiyotik üretiminde kullanılırlar. Suda ve 

denizde bulunmakla birlikte genelde toprakta 
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bulunurlar ve metabolitleri ile karakteristik toprak 

kokusuna neden olurlar. (geosmin) Streptomycesler 

bazı hidrokarbon ve lignin’i yıkabilir. Pek çok 

streptomyces ekonomik ve tıbbi açıdan önemli 

500’ün üzerinde antibiyotik üretirler. Bunun %10’u 

pratik olarak uygulama alanı bulmuştur. Tetrasiklin, 

Eritromisin, Klindamisin, Nistatin, Kloramfenikol, 

Neomisin, Streptomisin antibiyotikleri  

Streptomycetes orijinli bazı antibiyotiklerdir 

     D) Actinoplanacea 

 

 

b.Spiroketler : 

 Değişik morfoloji ve hareket yeteneğindedir.. 

Axial fibril sayısı değişkendir (2-100).  

 

 

 

 

Treponema pallidum → Sifiliz(frengi) etkenidir. İn 

vitro koşullarda üretilemez. Kültürü yapılabilen 

treponema cinsleri ise non patojendir.  

T.pallidum → Isı artışına çok hassastır ve bu 

nedenle de erkek  genital organı gibi kısmen soğuk 

bölgelerde yaşarlar. 41,5-42oC’de kolayca 

ölmesinden yararlanılarak tedavisinde hipertermi 
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uygulanır. Genelde tedavi için Penisilin antibiyotiği 

kullanılır.  

Leptospira → Leptospiranın doğal konakçısı 

kemiriciler olmakla beraber köpek ve domuzlar da 

taşıyıcı olabilirler. Leptospira insanlarda weill-

sendromuna neden olur.  

Borrelia → Relapsing fever’a neden olur. 

İnsektalarla taşınır. Yüksek ateş ve adale ağrısıyla 

kendini gösterir. Tedavi edilmezse %40 ölümle 

sonuçlanır. Tedavisinde tetrasiklin grubu kullanılır.  

 

c. Kayan Bakteriler :  

Kayma hareketi yaparlar. Ancak bu kayma 

kareketi flagella hareketinden daha yavaştır ve 

katı yüzey üzerinde izlenebilir. Hareketin 

mekanizması ve bu iş için bir organelin varlığı 

bulunamamıştır. 

1) Flamentöz kayan bacteri (Beggiatoa, 

Thiotrix, Leucothrix) 

                     2) Tomurcuklanna Miksobakteriler 

(Myxobacteria) 

                     3) Cytophaga (Sitofagalar) 

Cytophagalar  → Selulozu ve  çeşitli organik 

bileşikleri kullanmasının yanında hemen hemen 

çoğu mikroorganizmanın kullanmadığı agarı ve 

insektaların ve fungusların  yapısında yer alan bir 
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polisakkarit komplexi olan Kitini kullanırlar ve 

bu nedenle biyolojik savaş amaçlı da kullanımları 

söz konusundur.  

d.Mycoplazma : 

 Hücre duvarı içermeyen bir gruptur. Ve 

dolayısıyla gr boyanma yeteneğinde değildirler. 

Hücre zarlarının yapısı hücre duvarı  olmaması 

nedeniyle Osmotik lizize daha dayanıklıdır. Hücre 

zarı dayanıklılığı için bir kısım mycoplazmada 

hücre zarında sterol bir kısımda ise karotenoidler 

bulunur. Ayrıca zar dayanıklılığında bazı 

mycoplazmalarda bulunan lipoglikan yapı hücre 

zarı stabilizasyonunda önemli rol oynar. 

 

 

Mycoplasmalar katı besiyerinde yağda 

kızartılmış yumurta görünümündedir. 

 

 

 

 

ii) Cyanobacterler: (siyanobakterler-mavi yeşil 

bakteriler) 

 

Mavi-yeşil bacteriler içinde incelenirler. Fotosentez 

yaparlar fotosentez sırasında suyu kullanıp O2 
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oluştururlar ve fotosentetik mikroorganizmalar 

olarak atmosferik O2’nin oluşturulmasında rol 

oynarlar. Stoplazmik granül olarak siyonofisin 

granül içerirler.  

Siyonabacterlerde görülen bir diğer hücre içi yapı 

heterosit’tir.  

iii)Archaebacterler: 

Büyük çoğunluğu anaerobik olan bir gruptur. CO2 

ve CH4’ca zengin kısımlarda yer alır. Özel hücre 

duvarı yapısına sahiptir. Daha çok ekstrem 

koşullarda yaşarlar. 

1. Metanogenik Archaebacterler  

2. Halofilik bacteriler:  

3. Sülfür bağımlı Archaebacterler;  

4. Termofilik Archaebacterler;  

iv)Prochlorophytes: 

Kloroplast öncülü mikroorganizmalardır. 

 

2.PROTİSTA: 

Tek hücreli, koloni yapabilirler ama dokulaşmaz, 

ökaryot. 

A. Algler:  

B. Protozoa: 

Klorofilini kaybeden alglerden oluştuğu düşünülür. 

Fotosentez yapmazlar. 
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4.ve 5.Hafta : Prokaryotik ve Ökaryotik Hücre 

Yapısı ve İşlevi  

 

PROKARYOTİK HÜCRE YAPISI ve İŞLEVİ 

Prokaryot tamamen bakterilere ait bir kavramdır. 

Prokaryot hücrelerde hücre zarının çevrelediği hücre içi 

kompartımanlaşma yoktur.  

Morfolojileri: 

Bakteriler morfolojilerine göre kok (yuvarlak), basil 

(çubuk), vibrio (virgül), spiral olarak ayrılırlar. 

 

Kok’ların zincir oluşturmalarıyla streptokoklar, küme 

oluşturmalarıyla staphylococ’lar basillerin zincir 

oluşturmalarıyla ise streptobasiller meydana gelir.  
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Actinomycetes grubu bakteriler ise çoğalma sırasında 

stoplazmik hücre uzantıları oluştururlar hifsel veya 

micelial bir görünüm sergiler. Bunların dışında küp ve 

diktörgen prizması şeklinde tuzcul bakterilere de 

rastlanmıştır.  

Bazı bakteriler ise sabit bir morfolojiye göstermezler 

koşullara bağlı olarak sürekli şekil değiştirirler bunlara 

Pleumorfik bacteri denir 

Tüm prokaryotik hücrelerde hücre zarı, nüclear bölge ve 

ribozom bulunmaktadır. 

 Bunun yanında bazılarında bunlara ilave olarak flagella, 

pilus, kapsül, inklüzyon cisimciği, gaz vesikülü, 

cyst(sist), spor gibi yapılar  bulunabilr.  

Prokaryotik hücrede, ökaryotik hücrede gördüğümüz 

E.R gibi hücre içi organizasyon görülmez, ancak hücre 

zarının stoplazma içinde yaptığı kıvrımlarla tarif edilen 

Mezozom adı verilen yapılar bulunur. 

Nüklear Materyal 

Her bacteri hücresi nüclear madde içerir. Bu DNA’dır. 

Ancak bu DNA ökaryotik hücre de olduğu gibi nücleus 

zarı içermez hücre içinde dağılmış durumdadır. Bakteri 

DNA’sı (-) elektrik yüklüdür. Bu (-) yük Mg+2, Ca+2 

gibi iyonların ve spermin, spermidin gibi poliaminli 

birleşiklerle nötralize edilir.  
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Bazı bacterilerde kromozomal DNA dışında, plazmit adı 

verilen extra kromozomal DNA’da bulunabilir. Bu 

plazmitlerin hücre çoğalmasıyla ilgisi yoktur. Ancak 

bacteriye seçici avantajlar sağlar. Örnek; Antibiyotek’e 

dirençlilik geni taşıyan R plazmitler gibi. 

Hücre Zarı : 

Stoplazma zarı olarak da geçer ve  tüm hücrelerde 

bulunur. Üzerinde solunum enzimleri, pigmentler, TCA 

enzimleri bulunur. Hücre zarının içe yaptığı kıvrımlara 

mezozom denir. Mezozomlar muhtemelen 

ökaryotlardaki mitokondriumun görevini yapmakta 

ayrıca hücre bölünmesinde de görev almaktadır. Ayrıca 

seçici geçirgen bir özelliğe sahip olan hücre zarı bu 

özelliği ile değişen ortam koşullarına karşı hücre içi 

koşulların sabit tutulmasını da sağlar ve hücre içine 

besin taşır. 

 

 

Stoplazma: 

 

Prokaryotların stoplazmasında mitekondrium, E.R ve 

lizozom bulunmaz. Sadece Ribozom ve inklüzyon 

cisimcikleri yer alır. İnklüzyon cisimcikleri organik ve 

inorganik olmak üzere 2’ye ayrılır. 

Organik inklüzyon cisimcikleri 
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1. Glikojen→  

2. Poli  hidroksi butirat→  

3. Siyofisin →  

 

İnorganik inklüzyon cisimleri 

1. Polifosfat  

2. S granülleri  

 

Şekil: Bakterilerin hücre yapısı 

Hücre Duvarı: 

Mycoplazma, bazı Archaebacter ve bacterilerin L formu 

dışında tüm bacteriler hücre duvarına sahiptir. Bazı 

ökaryotik canlılarda da hücre duvarı bulunmasına karşın 

prokaryotik hücre duvarından kimyasal olarak farklıdır. 

Hücre zarının üzerinde bulunan hücre duvarı  

1. Hücreyi osmatik lizisden korur 

2. Şekillerini verir 
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3. Patojenite sağlar 

4. Hücreyi toksit maddelerden korur 

5. Antibiyotik etkilerine yol açacak bölge oluşturur. 

Cristian Gram geliştirdiği bir boyama tekniği ile 

bacterileri hücre duvar yapısına göre gr(+), gr(-) olarak 

2’ye ayırdı.  

Gr(+) bacterilerde hücre duvarında yer alan murein 

(=peptidoglikan) yapı 20.80nm kalınlığındadır ve hücre 

zarının dışında bulunur. Ayrıca teikoik asit (Ribitol+ 

gliserol) içerir. 

● teikoik asitin fonksiyonu tam olarak bilinmemekle 

birlikte adhezyonla ilişkisi vardır. 

Gr(-) bacterilerin hücre duvar yapısı daha komplekstir. 

Hücre zarının etrafında (7-8nm) ince bir peptidoglikan 

yapı, onun etrafında da bir dış membran bulunur.  

 

 

Peptidoglikan Yapı 

Peptidoglikanın  temel yapısı Glikan ve peptit 

zincirlerinden oluşur.  

Glikan yapı → NAGA (N-asetil glu amin)  

                            ve  
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                        NAMA (N-asetil muramik asit) olan 2 

ayrı şeker türevinden oluşur . 

  

 NAGA ve NAMA -1-4 glikozidik bağ ile bağlar. 

Peptit yapı → L alanin  

  D-glutamik asit 

Diamino pimelik asit veya (L-Lizin) 

D-alanin’den oluşur. 

 

 

 
  ß1-4 glikozidik bağ    

                        

           NAMA -NAGA –NAMA- NAGA –NAMA-NAGA-NAMA 

                 |   →amid bağı                               |                            |                       | 

                L- alanin                                                                    L- ala     

                D-glutamik asit                                                         D-glu 

                Diamino pimelik asit                                                D.A.P.A veya (L-Lizin) 

                D-alanin                                                                    D-ala 

 

 

●NAMA –NAGA ve NAMA ya bağlı peptit 

yapının tümüne park nükleotit denir. 

Park nükleotitler birbirine 2 şekilde bağlanır. Bu 

bağlanma sonraki park nükleotitin peptit yapısının  

3. Sırasındaki aa. ne bağlıdır.  

Bu durumda 2 farklı bağlanma olabilir. 
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Şöyleki:1- sonraki park nükleotitin 3. Sırasındaki aa 

D.A.P.A ise ; önceki park nükleotitin D-ala ve 

D.A.P.A sı arasında direkt bağ kurulur ve 2 park 

nükleotit  birbirine bağlanır. 

Ya da; 

            2- sonraki park nükleotitin 3. Sırasındaki aa 

L-lizin ise ; önceki park nükleotitin D-ala ve L-

Lizin  arasında penta glisin ( 5 Gli)  köprüsü 

kurulur ve 2 park nükleotit  birbirine bağlanır. 

 

 

 

 

Park nükleotitlerin birbirine ağlanmasında 2 enzim rol 

oynar. 

1. Trans peptidaz →  

2. D.alanın karboksi peptidaz →  

Gram (+)Bakterilerde Duvar Yapısı→ 

Çoğunluğu peptidoglikan yapıdır. Bunun yanında 

teikoik asitte içerirler. Bu yapı gliserol veya Ribitolün 

PO4 gruplarına bağlanmasıyla oluşur. Teikoik asitler 

peptidoglikan yapının dışında yer alır ve (-) elektrik 

yüklüdür. Ve hücreye (-) yük kazandırır. Bu yapının 

önemi tam bilinmemektedir. 
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Gram (-) Bakterilerde Duvar Yapısı→  

İnce bir peptidoglikan tabaka içerir. Peptidoglikan 

yapının dışında dış membran vardır. Bu membran 

lipoprotein ve lipopolisakkarit içerir. Lipopolisakkarit 3 

kısımdır.  

1. Lipit A  

2. Çekirdek polisakkarit  

3. O yan zincir  

Lipopolisakkaritin Önemi 

1. Konakçı savunmasını önler 

2. Bakteriye (-) yük sağlar 

3. Membran yapısının stabiliğini sağlar. 

4. Lipit A’nın toksik özelliğinden dolayı, endotoksin 

özelliği verir 

Dış membran plazma zarına göre daha geçirgendir ve 

koruyucu bir bariyerdir.  

Kapsül 
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Kapsül bazı prokaryotlarda bulunan hücre duvarının 

dışında duvardan daha kalın ama daha az yoğun olan tek 

bir polisakkarit veya tek bir aminoasitten oluşan  bir 

polimerdir. Kapsülün en önemli görevi bakteriyi 

fagositozdan korumak yani onu patojen kılmaktır. Bir 

başka görevi/yararı içerdiği yüksek orandaki suya bağlı 

olarak bakteriyi  kurumaya karşı korumak ve bakteriyi 

bitki ve hayvan dokularına  tutunmasını sağlamaktır. 

Birçok bakteri kapsülsüzdür. Kapsül yapımı bazen 

ortam koşullarına da bağlı olabilmektedir. Örneğin; 

Leuconostoc mesenteroides ortamda sadece sukroz 

bulunduğunda dekstrandan oluşan bir kapsül yapabilir 

ve bu kapsülün bakteri yüzeyinden kolayca uzaklaşması 

mümkündür. Kapsüllü bir bakteri mutasyon sonucu 

kapsülünü kaybedebilir.  

Bu mutasyona S(smooth düzgün kapsüllü)→R(rough 

tırtıklı kapsülsüz) tipi mutasyon denir.    

 

Pili (Fimbria) 

İnce tüy görünümündeki yüzey uzantılarıdır. Hücre 

zarından çıkar Protein yapısında olup, hareketle ilgisi 

yoktur. İki tiptedir: 

1. Basit Pili:  

2. Sex (Eşey) Pili:  
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Flagella 

Hücre yüzeyindeki çıkıntılardır. (Çapları 120-185Ao) 

Hareket organelidir. Flagella 3 kısımdan oluşur. 

Flagellin adlı proteinden oluşmuştur. 

1. Flament:  

2. Çengel:  

3. Bazal Kısım:  

 

Şekil: Prokaryot Flagellası 

 

 

 

Flagella her hücrede bulunmamakla beraber hücre 

yüzeyinde dizilimine ve sayısına göre adlandırılır.  
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Şekil: Flagella çeşitleri 

A. Monotriş Flagella:  

B. Lofotriş Flagella:  

C. Amfitriş Flagella:  

D. Peritriş Flagella:  

Pigment 

Bazı bakteriler renk maddesi içermez ve besiyerlerinde 

mat-beyaz koloniler yaparken bir kısım bakteri örneğin 

Staphylococus aureus→sarı pigment, Pseudomonas 

aeroginosa →yeşil pigment oluşturur ve bu şekilde 

renkli görülürler. 

Spor 

Bazı bakteriler ortam şartları güçleştiğinde spor adı 

verilen dayanıklı formlar oluştururlar. Her hücrede 1 

adet spor bulunur ve ortam şartları düzeldiğinde 1 adet 



32 
 

spordan  1 adet vejetatif hücre oluşur. Sporlar sıcaklığa, 

soğuğa, kuraklığa, UV’ye çok dayanıklıdır.  

Spora bu dayanıklılığı Ca- dipikolinat verir 

Sporlar hücrede bulundukları yere göre; 

1. Sentral spor  

2. Terminal spor  

3. Subterminal spor bulunur. 

 

Şekil: Endospor konumları; (a, b, c) santral spor 

formasyonu, (d, e) terminal sporlar, (f, g) subterminal 

sporlar, (h) lateral spor formasyonu 

 

Spor oluşumu: Septa ile stoplazma zarı içeriye girinti 

yapar  ve proplastın bir kısmını da alır. Ana hücreden 

ayrılır. Bacteri DNA’sının da bir kısmını alan spor 

protoplazmasının ana protoplazmadan ayrılmasıyla ana 

hücrenin membranı tarafındna spor protoplastı birkaç 

kez sarılır ve sporun katmanları oluşur. 

 

 

 

 

 

 
 



33 
 

 

 

ÖKARYOTİK HÜCRE 

 

Ökaryotik hücrede hücre zarının çevrelediği hücre içi 

kompartımanlaşma vardır. Ökaryotik hücre yapısındaki 

mikroorganizmalar fungus, alg, protozoa’dır. 

Hücre zarı→ Hepsinde vardır. 

      Hücre duvarı→ alg, fungusta vardır, protozoa’da 

yoktur. 
Alglerde Hücre duvarı→ Kitin+Selüloz+Pektin+ksilan gibi polisakkarit 

Funguslarda Hücre duvarı→ Kitin+selüloz 

    Endoplazmik Retikulum.→ ökaryotik hücrede vardır . 

Hücrede sentezlenen protein, lipit, hücre içinde aktarımı 

yapar. 

   Golgi→ Hücrede sentezlenen moleküllerin paketlenip 

salınımından sorumludur. 

   Lizozom→Hücre içinde sindirimle görevli bazı 

enzimleri taşır. Lizozomdaki hidrolitik enzimler hücre 

dışına çıkmazlar ve hücrenin kendine sindirimi olmaz. 

  Ribozomlar→ 80s(swedberg çökme sabiti) Çökme 

sabitine sahiptir. 40s, 60s alt birimlerinden oluşur. 

Mitokondiron ve Kloroplast→ Hücrede enerji 

sentezinin yapıldığı yerlerdir. Mitokondriona hemen her 

ökaryotik canlıda rastlanmasına rağmen kloroplasta 

fotosentetik algde  (Ciyonobakteri) rastlanır.                          
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6.Hafta:Mikroorganizmaların Beslenmesi ve Üremesi 

MİKROORGANİZMALARDA  BESLENME  VE  ÜREME 

       Kütlesel artış üreme olarak kabul edilmez. Çünkü kütlesel 

büyüme hücrelerin depo maddelerinin miktarlarının 

artmasına bağlı olabilir. Üremesinin olabilmesi için 

organizmanın beslenmesi gerekir. 

       Mikroorganizmada hücrenin kimyasal yapısı 

incelendiğinde hücre kuru ağırlığının %90’ı  C,O,H,N,P,S gibi 

makro elementlerden oluştuğu gözlenir. Makro elementler; 

Protein, Karbon Hidrat, Nükleik asit ve Lipit gibi yapısal ve 

işlevsel (ör: enzim) biyomoleküllerin  yapısında yer aldığından 

mikroorganizma beslenmesi için çok önemlidir.  

Mikroorganizma üretiminde  makroelementler kadar 

mikroelementlere de ihtiyaç duyulmaktadır.  K, Ca, Mg, Fe, 

Mo, Zn gibi mikro elementlere mikroorganizmaların 

gereksinimi oldukça sınırlıdır. Mikro elementler; vitamin, 

kofaktör,ve koenzimlerin yapısında olmalarından dolayı 

önemlidir. 

Beslenme kaynakları 

a) Karbon kaynağı: Tüm biyomoleküllerin (polisakkkarit, 
protein, lipit) birer karbon iskeleti olduğundan karbon 
beslenme kaynakları arasında önemli bir yer tutar. 
Karbon kaynağı yapısal önemi olmasının yanında genelde 
enerji kaynağı olarak da görev yapmaktadır.  
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Ototrof mikroorganizmalar karbon kaynağı olarak  CO2 ‘i ; 

heterotrof mikroorganizmalar ise organik C bileşiklerini 

örn: glikozu C kaynağı olarak kullanırlar.  

Bazı mikroorganizmalar birden çok organik C bileşiklerini 

C kaynağı olarak kullanabilir.  

Azot kaynağı:  Azot amino asitlerin ve nükleik asitlerin 

yapısında yer alır. Mikroorganizmaların çoğu tek azot 

kaynağı olarak NH3 azotu kullanır. Bir kısmı havanın 

serbest azotunu (N2), hücre içinde NH3’e çevirerek 

kullanır. Hangi azotu kullanacağı mikroorganizmanın 

enzimatik özelliğine bağlıdır.  

Kükürt kaynağı: Bazı biyomoküllerin yapısında özellikle 

proteinlerdeki sistin, sistein, metionin gibi amino 

asitlerin yapısında bulunur.  

Bazı mikroorganizmalar S kaynağı olarak sülfat tuzlarını,  

bazıları ise indirgenmiş S kaynaklarını kullanırlar.  

Fosfor kaynağı: Nükleik asit, fosfolipit ve ATP gibi 
biyomoleküllerin yapısına girer. Genellikle 
mikroorganizmalar inorganik fosfat kaynaklarını 
kullanırlar 

Hidrojen alıcıları: Aerob mikroorganizmalar için oksijen 
iyi bir hidrojen alıcısıdır.  

Anaerob mikroorganizmalar için ise SO4 ,NO3  gibi 

inorganik bileşikler ya da bir organik madde hidrojen 

alıcısı olarak iş görür. 

Hidrojen vericiler: Oksitlenen madde hidrojen vericisidir. 
Organik maddeler hidrojen verici olarak iş görür.  
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S, P dışında bazı mineraller: Mg+2,Fe+2,K+,Ca+2,Zn+2,Nı-,Cu 
gibi bazı enzim aktivatörlerine üreme için ihtiyaç duyulur.  

Üreme faktörleri: Hücre üremesi için kesin gerekli olan 
ancak hücrenin kendisinin yapamadığı ve mutlak suretle 
dışarıdan alınması gerekli maddelerdir.( bazı aminoasitler, 
vitaminler vb.) 

Doğadan izole edilen birçok bakteri karbon kaynağı 

olarak glukoz içeren ayrıca besleyici olarak mineral tuzlar 

içeren minimal  ortamlarda rahatlıkla ürerler.Bu 

bakterilere sokak tipi (wild-type) veya protototrof 

bakteri    suşu     denir.    Bu   suşlar    basit besi 

yerlerinde üremeleri     için       gerekli       biyomolekülleri       

sentez edebilirler.   Ancak   geçirdiği  mutasyonlar     

sonucu üremesi    için   gerekli   molekülleri     

sentezleyebilen bir suş bu molekülü sentezleme özelliğini 

yitirebilir ve bu suş zaman içersinde örn:bir lizin 

aminoasitini sentez edemez duruma gelir ve dışarıdan bu 

aminoasitin alınımı zorunlu hale gelmiş olur. işte bu 

bakteriye lizin auxotrofu denir. Lizin auxotrofu bacteri , 

önceden kendisi için gerekli lizini sentezlerken artık bu 

aminoasiti sentezleyemez dolayısıyla bu aminoasiti 

dışarıdan alması zorunlu hale gelir(ve minimal 

besiyerinde üreyemez)  

      Nütrientlerin (besleyicilerin) Hücreye Alınımı 

1)Kolaylaştırılmış Diffüzyon:  Permeaz adı verilen taşıyıcı 

proteinler yardımıyla çok yoğun ortamdan az yoğun 
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ortama ekstra bir enerji harcamadan besleyicilerin 

taşınmasıdır( kinetik enerji ile) 

2)Aktif Transport:  Metabolik enerji harcanarak  

moleküllerin konsantrasyon gradientinin   tersine  

taşınımıdır. Bu taşımada moleküller değişikliğe 

uğramadan taşınır. 

3)Grup Translokasyon: Aktif taşımadan en önemli farklı 

molekül hücre içine taşınırken kimyasal değişime uğrar.  

 Metabolik enerji gerektirir. 

                     Mikropsal Üremeye Etkili Çevresel Faktörler 

a) pH değeri:  pH---->Hidrojen iyonu konsantrasyonudur. 

pH     <----------------------7.0-------------------------> 

                               Asidik            Nötr          Bazik 

Mikroorganizmaların pH istekleri değişken olmakla birlikte 

genelde pH 6-8 arasında iyi ürerler. 

 Ancak örn: Vibrio cholera  pH 8.5-9 da;  

 Thiobacillus thioxidans ise en iyi (optimum) pH 2’de ürerler. 

      Mikroorganizmalar pH isteklerine göre; 

1) Asidofilikler ------> optimum pH isteği 1-5 arasındadır. 
2) Nötrofilikler------>optimum pH isteği  6-8 arasındadır. 
3) Bazofilik(alkolofilik)-------> optimum pH isteği 8,5-12 

arasındadır.   
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Bakteriler genelde nötrofilik;  fungusların çoğu ise asidofilik 

karakter taşırlar. 

Mikroorganizmalar üreme ortamlarında farklı pH isteklerinde 

bulunabilmelerine karşı, iç pH’ları genelde nötrale yakındır. 

Dış ortam pH’sı mikroorganizma faaliyeti sonucu değişebilir 

ve o mikroorganizma için uygun olmaktan çıkabilir. Bu 

nedenle mikroorganizma faliyet sonucu ortam pH’sının sabit 

tutmak amacıyla tampon kullanır. Tamponlar besi yeri pH’sını 

değişmez tutar.  

Sıcaklık: Mikroorganizma üretiminde etkili diğer bir faktör 

sıcaklıktır. Her mikroorganizmanın sıcaklık optimumu farklıdır. 

Mikroorganizmalar üreme sıcaklıklarına göre; 

1) Psikrofiller------>optimum üreme sıcaklığı 12-150C’dir. 
Dondurulmuş yiyeceklerin bozulmasına neden olan 
mikroorganizmalar bu grupdadır.  
Hücre membranlarında yüksek miktarda doymamış 

yağ asitleri bulunur ve böylece çok düşük sıcaklıklarda 

bile membranın yarı-sıvı yapısı korunur. 

2) Mezofilikler--------->optimum üreme sıcaklıkları 25-45 
0C arasındadır. Hastalık yapan (patojen) çoğu 
mikroorganizmalar bu grupta yer alır. 

3) Termofilikler--------->optimum üreme sıcaklıkları 55-60 
0C’dir. Sıcaklığa stabil enzim ve protein sentez 
sistemine sahiptir. 
 Hücre membranlarında yüksek oranda doymuş yağ 

asiti içermeleriyle erime ısıları yükselir ve yüksek ısıda 

membran yapıları korunmuş olur.  



39 
 

                               Kardinal Sıcaklık 

                                Minumum                     Optimum                      Maximum 

Psychrophilic                0                                 12-18                              25 

Mezofilik                       15                               25-37                           45-55 

Termofilik                     40                               55-60                              75 

Minimum ,optimum,maximum aralıkları  içeren sıcaklığa 

kardinal sıcaklık denir. 

 Kardinal sıcaklık aralığın az ise stenotermal ,üreme 

sıcaklık aralığı geniş ise Eutermal mikroorganizma denir. 

b) Oksijen: Mikroorganizmalar O2 istemine göre iki genel 
gruba ayrılırlar. 

1)Aerob Mikroorganizmalar: Yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için mutlak surette O2’ye gerek duyan 
mikroorganizmaların oluşturduğu bir gruptur. Moleküler 
O2’nin mikroorganizma üremesindeki temel görevi 
biyomoleküllerin yapısına katılmaktan çok hücre 
solunumu sırasındaki oksido-redüksiyon tepkimelerinde 
son e- alıcısı olarak işlev görmesidir. 
2)Anaerobik Mikroorganizmalar: O2’nin olmadığı 

koşullarda üreme gösterebilen mikroorganizmalardır. 

      a)Zorunlu anaeroblar: O2 ‘yi hiç tolero edemezler. O2 

varlığında ölürler. Üremeleri için gerekli enerjiyi 

fermantasyon veya anaerobik solunumla sağlarlar. 

     b)Fakültatif anaeroblar: Her iki şartta da üreme 

gösterebilirler. 
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     c)Mikroaerofiller: Üreme için çok az miktarda O2’ye 

gerek duyarlar. ( %2-  10),  

      O2 konsantrasyonu %20’nin üzerine çıkınca 

üreyemezler. 

 

    d)Aerotolerant/aeroduric: O2  varlığında ürerler ancak 

O2’yi kullanmazlar. 

           Aerobik faliyet sonucu oluşan aktif oksijen (singlet 

O2) aktif hidroksil radikalleri , 3H2O2 gibi O2 ‘nin zararlı 

toksik formları katalaz, peroksidaz, süperoksit dismutaz 

gibi enzimlerle yok edilir. Bu enzimler aerobik 

mikroorganizmalarda olmasına karşın anaerob 

mikroorganizmalarda yoktur 

               Mikroorganizma Üzerine Etkili Diğer Şartlar 

Kuruluk---->Mikroorganizmaların kuruluğa dayanıklılığı 

cinslerine ve bulundukları biyolojik duruma (spor veya 

vejatatif form) göre değişmektedir.  

Bacillus anthracis ve Mycobacterium tuberculosis 

kuruluğa son derece dayanıklı iken Vibrio cholera ve 

neisseria kuruluğa çok hassasdır.  

 

Basınç---->  

a)Yüksek basınç :Yüksek basınca bağlı olarak proteinler 

denatüre olur ve buna bağlı olarak mikroorganizmalar 

ölür ancak bu arada hücreler parçalanmaz(10.000 atm’e 

kadar dayanabilir). 
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Fakat  daha az basınçta iken (600 atm) basınç aniden 

düşürülürse hücre bu şoka dayanamaz ve parçalanarak 

ölür. 

b)Osmotik basınç: Hücre zarı ve hücre duvarı dış osmotik 

basıncı dengede tutar. Ancak;  

     1)Artan dış osmotik basınçta: Mikroorganizma su 

kaybeder. Plazmoliz olayı meydana gelir. Ortam şartları 

eski haline gelince deplazmoliz meydana gelir. 

     2)Azalan dış osmotik basınçta:Mikroorganizma su alır 

hücre patlar bu olaya plazmoptiz adı verilir. 

 

Sonik ve Ultrasonik Titreşimler----> Bazı 

mikroorganizmalar insan kulağının duyabildiği (sonik)  

bazıları ise insan kulağının duyamadığı titreşimlerde 

( ultrasonik ) parçalanarak veya proteinlerinin denatüre 

olması sonucunda ölürler. 

Işınlar---> 

a) U.V: Sıcaklığa dayanıklı olan sporlara bile etki ederler.  
b) İyonizan ışınlar: Alfa,beta, gama ve x ışınları nükleik 

asitlere çok etkilidir. 
 
 
 
 
 
 
 
7.Hafta: Üreme, Üreme Eğrisi ve Üreme Çeşitleri 
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MİKROORGANİZMALARDA  ÜREME VE ÜREME EĞRİSİ 

Yeni bir ortama ekilen mikroorganizmalar ürerler. Belirli 

aralıklarla belli miktardaki hücre sayısı / yoğunluğu vb. 

ölçülecek olursa zaman içerisinde mikroorganizmada belirli 

bir artış olduğu , yine zaman içerisinde bu artışın sabit kaldığı , 

sonrasında da bu artışın düştüğü gözlenir.  

İşte besiyerinde mikroorganizmanının, besiyerine alışması, 

üremesi, ve ölümüne bağlı olarak mikroorganizma 

sayısı/yoğunluğu vb. nin zamana karşı grafiğe aktarılmasıyla 

üreme eğrisi elde edilmiş olur. 

 

Kesikli (Kapalı)Üretim’de  

Üreme eğrisi genelde 4 ana dönem halinde incelenir. 

1.Lag Fazı- Gecikme Dönemi- Adaptasyon  Fazı 

2. Log Fazı- Logaritmik Artış Fazı 

3. Durgunluk Fazı 

4. Ölüm Fazı 

 

1.Lag Fazı- Gecikme Dönemi- Adaptasyon  Fazı 

  Bu dönemde bakterinin üreme hızı 0’dır. Hücrelerin yeni 

ekildikleri besi yerinde üremek için gerekli enzim ve enzim 

sistemlerini sentezledikleri –besiyerine adapte oldukları- 

fazdır. 
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Lag fazının kısa ya da uzun geçmesi : 

 1.M.o nın Lag fazını kısa ya da uzun geçirmesi besiyeri 

kompozisyonu ile yakından ilişkilidir.  

Mikroorganizmanın bulunduğu-bir önceki -besi yeri ile yeni 

ekildiği besiyeri kompozisyonu ve üretim koşulları benzer ya 

da aynı ise m.o kısa bir adaptasyon fazı geçirir. 

2. Lag fazının uzun ya da kısa olması ayrıca ekilen m.o nın 

hangi fazda olduğu ile de ilişkilidir. Örneğin m.o logaritmik 

artış dönemindeyken alınıp ekilmişse lag fazı çok kısa olur 

hatta görülmeyebilir. 

 

2. Log Fazı veya Logaritmik Artış Fazı 

 

M.o nın üremeye başladığı dönemdir. M.o adapte olduğu 

besiyerinde hızla üremeye başlar. Üreme hızı değişmez –

sabittir-ancak pozitiftir. 

Jenerasyon süresi: Hücre sayısının 2 katına çıkma süresidir. 

Jenerasyon sayısı  (g): M.o sayısının 1saatte kaç kez 2 katına 

çıktığını gösterir. 

g: logN-logNo 

        log 2 

Örn: Bir bakteri 20 dakikada bir bölünüyorsa ; 
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g (generasyon sayıs): 60/20: 3 olur. 

 

 

3. Durgunluk Fazı 

Hücre üremesi olur. Ancak aynı zamanda besin maddesi , 

toksik maddelerin birikmesi ve yer sıkıntısı nedeniyle hücre 

ölümleri de olur.  

Bu nedenle yeni hücre sayısı kadar ölen hücre olur ve bu 

dönemde üreme hızı 0’dır. 

4. Ölüm Fazı 

Bu dönemde besin maddesi tamamen bitmiştir, toksik 

maddeler iyice birikmiş ve yer sıkıntısı belirgin hale gelmiştir. 

Dolayısıyla ölen m.o sayısı üreyenden fazladır.  

Bu durumda üreme hızı sabit ancak negatiftir. 

  

Diğer Üreme Çeşitleri: 

 

DIAUXIC (Difazik) ÜREME 

Mikropsal üremede kesikli üreme eğrisi dışında da üremeler 

görülebilir. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse ortama 2 

farklı karbon kaynağı koyulduğunda mikroorganizma öncelikle 

kolay kullanabileceği karbon kaynağını kullanır. Bu karbon 
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kaynağı bittiğinde de 2. C kaynağını kullanma hazırlıklarına  

yani 2.lag evresine geçer ve üreme eğrisini normal bir şekilde 

tamamlar. 

 (1.lag-1.log-2.lag-2.log-durgunluk-ölüm şeklinde) 

 

SENKRONİZE (Eş zamanlı)ÜREME 

 

Bir kültürde m.o ların her biri üreme siklusunun farklı 

dönemlerinde olabilir ve bazı çalışmalarda kültürdeki her bir 

hücrenin aynı anda bölünüyor olması gerekebilir. İşte kültür 

içindeki her bir hücrenin aynı anda bölünmesine  senkronize 

üreme denir. 

 

senkronize üreme 3 şekilde sağlanır: 

1. Durgunluk fazındaki kültür taze b.yerine alınırsa hücreler 

2 kez senkronize ürerler 

2. Pneumococlar düşük ve yüksek sıcaklıkta 1 kaç kez 

tutulup sonra taze b.yerine ekilirse senkronize ürerler. 

3. E.coli’nin timin defekti uzun süre timin içermeyen 

ortamda tutulup sonra timinli ortama geçirilirse canlı 

kalanlar senkronize ürerler. 

Ancak;  
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           Bu yöntemlerden hangisi uygulanırsa uygulansın üreme 

ancak 1-4 siklus senkronize devam eder sonra hücreler yine 

gelişigüzel üremeye devam ederler. 

 

 

SÜREKLİ ÜREME 

M.o. üremesinde farklı fazların olmasının nedeni, besin 

maddesinin tükenmesi ve bazı toksik maddelerin birikmesi ve 

yer sıkıntısı sonucu olmaktadır. Eğer bir kültürde hücreler 

logaritmik artış döneminde iken ortama sürekli taze ortam 

ekleyip aynı miktarda eski kültür ortamdan uzaklaştırılacak 

olursa m.o.lar sürekli logaritmik artış döneminde tutulmuş 

olur ve sürekli üretim böylece sağlanmış olur. Ve üreme eğrisi 

şekil değiştirmiş olur: 

 

Sürekli üretim sanayi için gereklidir ve 2 şekilde yapılır: 

1. Kemostat tipi sürekli üretim: Yeni –taze – b.yerinin 

eklenip eskisinin uzaklaştırılması mevcut bir 

maddenin(bir kimyasalın) azalma oranına göre yapılır. 

2. Turbidostat tipi sürekli üretim: Bulanıklık esas alınır . 

Fotosel ile ortamın bulanıklığı tayin edilir. Bulanıklık aynı 

zamanda üremenin bir belirtisidir. Bulanıklık artınca 

otomatik olarak taze besi yeri eklenir, eski b. Yeri de 

uzaklaştırılır 
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ÜREMENİN ÖLÇÜLMESİ 

1.Direkt Yöntemler 

 a.Kuru Ağırlık Yöntemi: sabit hacimdeki kültürde üreyen 

m.o.nın kurutulup tartılması esasına dayanır. Öncelikle filtre 

kağıdı kurutulup tartılır ve darası alınır. Sonra sabit hacimde 

üretilmiş kültür bu filtre kağıdından süzülür kurutulur ve 

tartılır. Aradaki fark kuru ağırlık yöntemiyle üremeyi verir.  

Bu yöntem bakteri dışında miçelial veya flamentöz yapıdaki 

fungusların üremelerinin ölçümünde uygundur. 

 b.Coulter Sayıcısı ile Sayım: Bu sayıcıda bulunan bir 

delikten süspansiyon halindeki hücrelerin geçisi sağlanır. Sıvı 

geçtikce içindeki m.o.lar sayılır. 

 c.Direkt Sayım Yöntemi: Sayım için özel lamlar 

(hemositometre, toma lamı) kullanılır. Bu yöntemle hem canlı 

hem de cansız m.o  bir arada sayılır. Yani total hücre sayımı 

yapılmış olur.  

d.Boyalı Sayım Yöntemi:Bu tür sayımlarda kullanılan 

özel boyalar sayesinde canlı ve cansız m.o. lar ayrı ayrı 

sayılabilir. 

2.İndirekt Yöntemler 

a.Kimyasal İçerik Artışının Saptanması: M.o. üremesine 

bağlı olarak kültür ortamındaki hücresel karbon, azot ve 

protein artışları ölçülerek bir sonuca varılabilir. 
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b.Enzim Miktarındaki Artışın Saptanması: Bazı 

enzimlerin artışı m.o.nın üremesine bağlı olarak yükselir. 

Enzim aktivitesi ölçülerek m.o. üremesi karşılaştırılır.  

c.Ürün Artışının Saptanması: Örn: laktik asit bakterileri 

üremeye bağlı olarak laktik asit yaparlar. Bu durumda laktik 

asit ölçülerek üreme ile dolaylı yoldan bağlantı kurulur. 

d.Spektrofotometrik Yöntem: Bakteriler için en uygun 

yöntemdir. M.o. üremesine bağlı olarak oluşan bulanıklığı 

ölçme esasına dayanır. Sıvı kültürde bulanıklığın artması 

üremenin artışını işaret eder. Bulanıklık ölçmede 

spektrofotometre denen  aletler kullanılır. 

e.Plak Yöntemi:Canlı her bir  hücrenin agar plağında 1 

koloni oluşturma esasına dayanır. Hücre sayısını belirlemek 

istediğimiz süspansiyonun seri dilüsyonlarından belli bir hacmi 

agar plağına ekilir her bir canlı hücrenin bir koloni 

yapmasından yola çıkarak ana solüsyonun içindeki canlı 

bakteri sayısı dilüsyon da hesaba katılarak hesaplanır.  Doğru 

sayım için 300-400 koloni sayımı uygundur. 
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8.Hafta: Bakteri Genetiği 

  BAKTERİ GENETİĞİ 

       Genetik çalışmaların yüksek canlılardan çok 

mikroorganizmalarla yapılması bazı     avantajlar sağlar. 

1) Yüksek canlılarda çok sayıda kromozom ve onları kontrol 
eden binlerce gen genetik çalışmaları zorlaştırır.) 

2) Bakteri ve viruslarda özelliklerin her biri tek bir alel ile 
kontrol edilir(haploid özelliğe sahip)olması ve   Oluşan 
bir mutasyon hemen saptanır olması  avantajdır.(Resesif 
dominantlık yok.) 

(Oysa yüksek canlılarda her bir özellik alel çiftleriyle 

kontrol edilir, oluşan mutasyon fenotipe hemen 

yansımayabilir bu durumda mutasyonun etkisi ancak 

birkaç mutasyon sonrası görülür. 

3) Bakteri ve viruslarda  generasyon süresi 20-30’ dır. 
Yüksek canlılarda bu süre çok uzundur 

4) Bakteriler ucuz şartlarda ve  çok küçük ve de  dar 
alanlarda yetiştirilir. Yüksek canlılarda bu tersinedir. 

  Bakteri genetiği çalışmaları ; 

Sağlıkta örn; aşı hazırlamada uygun suş üretiminde, 

Endüstride örn ;antibiyotik üretimi için uygun suş  üretiminde, 

Tarımda örn; N (azot)  fiksasyonu için uygun suş üretiminde, 

Çevre mikrobiyolojisinde doğada normal şartlarda yıkılamayan 

kirleticileri yıkmak için  uygun suş üretiminde kullanılabilir. 

                                    Bakterilerde Mutasyon 

Mutasyon canlının genetik yapısındaki değişmeyi kapsar. 

Mutasyonlar ile bakteriler kendilerine avantaj sağlayacak 



50 
 

özellikler kazanabilmelerinin yanında,bu mutasyon o 

bakteriye dezavantaj da getirip onun ölümüne bile 

neden olabilir. Bu tip mutasyonlara letal mutasyon denir. 

                                  

 Mutasyon Tipleri 

1)Nokta mutasyonlar: Bir gende tek bir baz çiftini 

ilgilendiren değişiklikler 

İ)Transisyon→   

DNA ‘da   purin→purin   örn: (A→G veya           G→A)   

                                   ya da 

          primidin→primidin (T→C veya C→T) girmesiyle oluşur. 

*DNA’ da pürin bazlar→ A,G 

            primidin bazlar→ C,T  (RNA’da U )’dır. 

                    ( A-T, A-U                 G≡C  ) 

Örn:   *  AAT             TCC             GGA          Normal DNA’da 

      UUA            AGG            CCU           Normal mRNA’da    

      ↓                 ↓               ↓         

      leu              arg              pro              Normal protein 

  

A yerine G girsin; 

  * GAT            TCC          GGA                       Mutant DNA 

 ↓                ↓             ↓ 

CUA            AGG         CCU                        Mutant mRNA 
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  ↓               ↓              ↓ 

…aa            arg               pro                       Mutant protein 

 

   İİ)Transversiyon→ DNA’da purin→primidin 

                                          (A,G) → (C,T) 

                                     primidin→ purin 

                                          (T,C) → (A,G)  girmesiyle oluşur. 

                      

AAT             T*CC           GGA          TGC     Normal  DNA 

  ↓                 ↓              ↓              ↓ 

    UUA             AGG          CCU           ACG      Normal  mRNA 

  ↓                 ↓             ↓              ↓  

     leu               arg          pro            thr          Normal protein  

 

C yerine G gelirse; 

AAT              T *GC            GGA           TGC     Mutant DNA 

 ↓                    ↓                ↓             ↓ 

UUA                ACG            CCU           A      Mutant mRNA 

  ↓                    ↓                ↓               ↓ 

leu                    thr               pro            thr    Mutant protein 

 

Transisyon ve transversiyon tipi mutasyonlarda yani 

tek bir bazın değişmesi olayında sadece o üçlü 

kodunun şifrelediği a.a değişmektedir. Bu protein 

molekülü için sadece o aminoasitin değişmesi 

proteinin yapısını genelde çok fazla değiştirmemesi 

beklenmektedir. Ancak delesyon ve insersiyon tipi 
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nokta mutasyonlarda durum farklıdır. Delesyon ve 

insersiyon mutasyonlarda o noktadan itibaren tüm 

amimoasit dizilimi , dolayısıyla protein yapısı 

değişecektir. 

 

    İİİ)Delesyon→ DNA’dan bir baz çiftinin ayrılmasına 

dayanır. Delesyonun olduğu kodondan itibaren tüm 

kodonlarda ve bunlardan şifrelenen tüm a.a’ler ve 

dolayısıyla protein değişir. 

 Örn; 

AAT             *TCC            GGA          TGC    Normal DNA 

 ↓                   ↓               ↓             ↓ 

UUA              AGG           CCU           ACG    Normal mRNA 

 ↓                   ↓               ↓             ↓ 

leu                 arg             pro            thr        Normal protein 

 

 

 

 

2. kodonun ilk T’i düşerse 

AAT             CCG           GAT           GC             Mut. DNA 

 ↓                 ↓               ↓               ↓ 

UUA            GGC           CUA           CG             Mut. mRNA 

  ↓                ↓               ↓               ↓ 

leu                 gli               leu           anlamsız        Mutant Protein 

 

Buradaki mutasyon önemlidir. 
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    İV) İnsersiyon→DNA’ya bir baz çiftinin girmesine 

dayanır. İnsersiyonun olduğu kodondan itibaren tüm 

kodonlar ve bunlardan şifrelenen tüm a.a’ler ve 

protein değişir. 

Örn; 

AAT            *TCC           GGA          TGC     Normal DNA 

  ↓                 ↓              ↓              ↓  

UUA              AGG         CCU           ACG     Normal mRNA 

 ↓                    ↓            ↓               ↓ 

leu                 arg            pro             thr     Normal protein 

 

İşaretli T’den önce yapıya C girerse; 

 

AAT            CTC           CGG             ATG             C 

 ↓                ↓              ↓                 ↓              ↓ 

UUA           GAG          GCC             UAC             G 

 ↓                ↓              ↓                ↓               ↓ 

leu               glu             ala               tri             anlamsız 

 

 

2)Bir gende birden fazla gen çiftini ilgilendiren 

değişikler; 

 

i)Delesyon→ Birden fazla baz çiftinin DNA’dan kopup 

ayrılmasıdır. Dizilimde kayma olacağından normal 

protein ile yeni sentezlenen protein arasında çok fark 

olacaktır.  
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AAT           *TCC         GGA          TGC        Normal DNA 

  ↓                 ↓             ↓             ↓                 

UUA            AGG        CCU          ACG        Normal mRNA 

  ↓                ↓              ↓             ↓          

leu                arg            pro           thr        Normal protein 

 

İşaretli yerden itibaren TCC  G’nin yapıdan çıktığı 

durumda; 

 

AAT           GAT              GC                      Mutant DNA 

 ↓                ↓                ↓                 

UUA           CUA             CG                      Mutant mRNA 

  ↓                ↓                ↓                 

leu                leu           anlamsız             Mutent protein 

 

 

 

ii) İnsersiyon→ Birden fazla baz çiftinin yapıya 

girmesidir. Dizilimde kayma olacağından normal 

proteinle yeni sentezlenecek protein arasında çok fark 

olacaktır. 

AAT        *TTC        GGA        TGC            

 ↓              ↓           ↓            ↓ 

UUA          AGG       CCU        ACG 

   ↓              ↓           ↓            ↓ 
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 leu            arg           pro          thr                  Normal 

protein 

İşaretli yerden itibaren GCTA’ya  girerse, 

AAT           GCT            ATT          CGG          ATG           C 

 ↓               ↓                ↓              ↓             ↓            ↓              

UUA          CGA            UAA        GCC          UAC             G 

  ↓             ↓                 ↓              ↓              ↓            ↓                                                          

Leu           arg            anlamsız       ala             tri         

anlamsız   

İii)Transpozisyon (Translokasyon) →Bir bölgeden 

kopan baz çiftlerinin (DNA ‘segmentinin ) DNA 

molekülü üzerinde başka bir bölgeye yapışmasıdır. Bu 

durumda zincirin baz dizilimi değişir. 

AAT          *TCC         GGA        TGC        T   Normal DNA 

 ↓                ↓             ↓            ↓         ↓   

UUA            AGG         CCU        ACG       A  Normal mRNA             

  ↓                ↓             ↓            ↓         ↓   

Leu               arg           pro         thr       anlamsız   protein 

 

 

Örn *TCC         G bölgesinin kopup   sona yapışması     

 

AAT           GAT         GCT      *TCC          G        

↓                ↓             ↓           ↓          ↓ 

UUA           CUA         CGA       AGG       C 

↓                 ↓             ↓          ↓         ↓ 

 Leu              leu          arg          liz        
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3)Kromozon Mutasyonlar 

 

İ)Duplikasyon→ Aynı gen veya genler grubunun aynı 

yönde tekrarı  

ii)İnversiyon→ Kromozomun bir parçasının kopup ters 

çevrilip aynı yere bağlanması. 

iii)Delesyon→ Kromozomun bir parçasının kopması  

                       

 

                                    MUTAJENLER 

       Bakteride kendiliğinden mutasyon oranı 10-5-10-10 

arasındadır. Bazı mutajenler bu oranı %3’e kadar 

artırabilirler. DNA üzerinde bazı bölgeler diğer genlere 

oranla daha sıklıkla mutasyona uğrayabilirler. Bu 

bölgelere hot spots denir. 

       Mutajenler kimyasal ve fiziksel mutajenler olarak 

ikiye ayrılır:  

 

1) Kimyasal mutajenler 
b) Baz analogları: 

a) 5 BU( Brom Urasil) –Timin analoğu 
b) 2 AP(Amino purin)—Adenin analoğu 

Bu baz analoğları sık sık tautomerize olur; 

 Yani 
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 5 BUketo durumdan 5BUenol duruma geçebilir ve 5 

BUketo=A ile bağ yaparken 5BUenol≡G ile bağ yapar. 

Sonuçta: A-Tçifti ,   G- C çifti haline dönüşür. 

Aminopurin amino-imino tautomerizasyonu gösterir. 

2AminoPurin(amino) =T ile bağ yapar    

  2Amino Purin(imino)≡ Cile bağ yapar. 

A  T çifti yerine G  C çifti girmiş olur. 

ii) DNA’da baz değiştirenler 

a)Nitröz asit: Adenine etki eder ve onu hipoksantine çevirir. 

Hipoksantin C ile baz çifti oluşturur. 

A →  Nitrözasit →    hipoksantin—C 

A  →G 

 T→ C 

b)Hidroksil amin: Sitozine etki eder oluşan yapı sadece adenin 

ile bağ yapar.  

C→Hidroksilamin→COH –A ile bağ yapar. 

iii) Alkileyici ajanlar 

EMS, EES,MMS,hardal gazı örnek verilebilir. En çok 7 

nolu N’un akillenmesinden sorumludur. Alkilleme sonucu 

bu baz yapıdan ayrılır. 

iv)Akrididn: 
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Bu boyalar DNA’ya bağlanır ve buradan büyük gen 

parçalıklarının kopmasına veya eklenmesine neden olur. 

2) Fiziksel Mutajenler 

UV, X ışınları, elektriksel alanlar, manyetik alanlar, 

ısıtma, düşük pH fiziksel mutajenler arasındadır. 

Bunlardan; UV  genelde T ve C gibi primidin bazlara 

etkili olup yan yana veya karşılıklı olan primidinler 

arasında kovalent bağların yani dimerlerin oluşmasına 

neden olur ve yapıda bozulmalar olur. 

    Isı ise genelde pürinlere etkili olup onları koparır ve 

a pürinik bölge oluşumuna neden olur. 
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9.Hafta: Bakterilerde Genetik Madde Aktarımı 

 

BAKTERİLERDE GENETİK MADDE AKTARIMI 

Bakterilerin genotipindeki değişme 2 şekilde olur: 

1- Mutasyon 

2- Rekombinasyon mekanizmaları  

Bakterilerdeki genetik madde aktarımı bakteri genomunun 

tümünün ya da bir kısmının bakteriye geçmesidir. Bu 

hücrelere rekombinant hücre  denir.  

Rekombinasyon 3 şekilde olabilir: 

 1-Transformasyon 

 2-Konjugasyon 

3-Transdüksiyon 

1-Transformasyon : Herhangi bir nedenle parçalanmış bir 

bakterinin serbest kalan DNA’sının başka bir bakteriye 

geçerek onun genetik materyaline entegre olmasıdır. Alıcı 

hücre tarafından alınacak DNA parçasının moleküler ağırlığı 

çok fazla olduğu durumlarda alıcı hücre tarafından bu DNA 

alınamayabilir. Bu alışın olabilmesi için alıcı hücrenin 

kompetans  durumda olması yani çıplak DNA’yı hücre içine 

geçirebilecek şekilde hücre duvarı ve hücre zarında değişiklik  

olması gerekir. Kompetanslığın kazanıldığı dönemde 

kompetans protein adı verilen ve çıplak DNA’nın alıcı 

hücreye taşınımını sağlayan proteinler de sentezlenir.  
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Ayrıca kompetanslık’ın  logaritmik artış döneminde ve Ca+2 

iyonları varlığında arttığı saptanmıştır. 

 

 

2-Transdüksiyon: Bir bakteriye ait olan genetik materyalin 

bir faj aracılığı ile bir diğer bakteriye taşınması olayıdır. 

Transdüksiyon olayında virüs bakteri kromozomuna  tutunur, 

bakteri hücresi eriyince  virus kendi DNA’sı ile birlikte 

bakteri DNA’sının da bir kısmını beraberinde alarak başka 

bir bakteriyi enfekte eder ve bir önceki bakteriden aldığı 

DNA’yı yeni enfekte ettiği bakteriye taşımış olur. 

1- Kısıtlı (özel) Transdüksiyon: Bu tür transdüksiyonda 

faj her zaman bakteri kromozomunun aynı bölgesine 

bağlanırve böylece aynı genin aktarılmasına hizmet 

eder. 

2- Genelleşmiş Transdüksiyon: Faj bakteri DNA’sının 

belli bölgesine değil de gelişigüzel bir bölgesine 

bağlanır ve her defasında farklı genlerin 

aktarılmasına hizmet eder. 

 

Litik Faj Enfeksiyonu: Faj genomu hücre içine girince hücre 

DNA’sı parçalanır, hücrenin enzim, aa. ve ATP’si faj yararına 

yani faj nükleik asitinin replikasyonunda , kılıf proteinlerinin 

sentezi için kullanılır. Sentezlenen kılıf proteinleri içerisine 

faj nükleik asitleri girer ve oluşan olgun fajlar hücreyi lizise 
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uğratarak dışarı çıkar ve diğer hücreleri enfekte etmeye 

devam eder. 

İşte sonu hücrenin lizisi ile biten faj enfeksiyonuna litik faj 

enfeksiyonu denir. Litik faj enfeksiyonu sırasında bakterinin 

parçalanmış DNA’sı da rastgele kılıf içine paketlenebilir ve 

bu durumda da genelleşmiş transdüksiyon meydana gelmiş 

olur. 

Lizojenik faj enfeksiyonu: Bazı faj enfeksiyonlarında hücre 

içine giren faj genomu hücre içinde replike olmaz, doğrudan 

hücre kromozomuna entegre olurve onun bir parçası haline 

gelir.  

Bu tip fajlara iyi huylu faj (ya da profaj ) adı verilir.  

Bu enfeksiyona da lizogenik faj enfeksiyonu denir.  

Bakteriye ise lizogenik bakteri denir. 

Profaj normalde bakteri DNA’Sı replike oldukça replike olur. 

Ancak bazı durumlarda litik faj haline geçebilir. Ve bu 

durumda kendine ait bir kısmı konakçı kromozomunda 

kalabilirken onun yerine bakteri DNA’sının bir kısmı faj 

DNA’sına bağlı olarak hücre kromozomundan ayrılır ve 

başka bir bakteri lizogenik faj enfeksiyonuna uğratıldığında 

faj genomu ile birlikte önceki hücreden gelen genetik bilgi 

yeni bakteri hücresine de aktarılmış olur.  

Lizogenik faj enfeksiyonu ile olan transdüksiyon genelde 

özelleşmiş transdüksiyondur. 
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Faj Konversiyonu: Lizojenik faj enfeksiyonuna uğramış bir 

hücrenin bu enfeksiyon öncesinde göstermediği bazı 

özellikleri göstermesine faj konversiyonu denir. 

3-Konjugasyon:  Yüksel canlılardaki cinsel birleşmeye 

benzetilir. Birbirine değen 2 bakteri arasında oluşan bir 

kanaldan bakteri hücresinin genomu diğer bakteri hücresine 

geçer. Konjugasyonda genetik madde aktarımı daima belirli 

bir bakteriden diğerine doğrudur. Yani konjugasyonda bazı 

bakteriler verici , bazıları ise alıcı durumundadır. Bakteri 

genomunun bazen tamamı , bazen de bir kısmı yalnızca 

vericiden alıcıya geçer. 

 

Bakteri Hücrelerinde Erkeklik Dişilik ( F faktörü) 

Bazı bakterilerde F faktörü (fertilite=döllenme) faktörü 

bulunur. Bu F faktörü bakterilere vericilik özelliği sağlar ve 

bu nedenle F faktörü taşıyan bu bakterilere erkek, F faktörü 

taşımayanlara ise dişi bakteri denir. Aslında bir plazmit olan 

F faktörünün bir hücreden diğerine geçişi sex pilusları 

aracılığı ile olur. 

 Plazmit: Plazmitler belli bir cins ve tür bakterilerde 

bulunan extra kromozomal DNA yapılarıdır. Bakteriye özgü 

genetik genetik bilgiler taşırlar. Çember şeklinde çift DNA 

iplikciğinden oluşurlar. Bakteri kromozomundan (DNA’sında) 

ayrı olarak replike olurlar. Plazmitler hücre tarafından 

yapılmaz, hücreye başka bir hücreden alınır. Plazmitler 
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genelde bakteri kromzomunun dışında (otonom) 

bulunmakla birlikte bazen de bakterinin kendi DNA’sına 

entegre halde  de bulunabilir. Bu durumda epizom adını alır. 

     F faktörü yanında bazı önemli plazmitler 

Col plazmitler:  

R plazmitler: 

  F Faktörüne Göre Bakterilerin Sınıflandırılması 

F
- bakteriler: F faktörü bulundurmayan alıcı (dişi) hücrelerdir. 

Erkek bakterilerden DNA parçacıklarını alır ama kendi DNA 

larını başkasına veremezler. 

○→Bakteri DNA’sı 

F
+ bakteriler:( ♂) F faktörü taşıyan verici erkek hücrelerdir.  

F faktörü konjugasyon ile F
+’den 

F
-‘e geçer onu da F+ hale 

geçirir. Ancak bu arada  F+ bakteriye ait olan DNA 

parçacığının F
-‘e

 nakli olmaz. F
+
 ₓ F

-
çaprazında F

-
bir bakteri 

F
+
hale gelir ve bu F faktörü başka bir F

-
 ‘e geçebilme özelliği 

kazanır. F
+
 ₓ F

+
 çaprazı da olabilir. 

○→Bakteri DNA’sı ○
→F faktör   
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Hfr (Super erkek) bakteriler:  Bu tip bakterilerde F faktörü 

bakteri DNA’sına entegre olmuş durumdadır. Hfr bakterileri 

ana DNA parçacıklarını konjugasyonla F
+  bakterilerden 1000 

kat fazla olmak suretiyle F
-
 ‘e verebilirler. 

   Bakteri kromozomu ←Ѻ→F faktörü 

Hfr ₓ F
-
 çaprazından  

    ↓                         

   F
+  birey genelde oluşmaz. 

Çünkü konjugasyon sırasında verici hücrenin (Hfr) DNA sı F 

faktörünün tam ortasından açılır ve bu noktadan alıcı 

hücreye DNA geçmeye başlar. Ancak tüm DNA alıcı hücreye 

geçemez . Bu durumda da F faktörünün ancak bir kısmı 

alıcıya geçtiğinden  yeni bir bakteri oluşur ama bunun F
+  

olması genelde bu nedenle mümkün olmaz. 

F       genler             F 

−−−−−−−−−−−−−−−−−→ 

F
- 
bir bakterinin F

+  hale gelmesi için tüm bir F faktörüne 

ihtiyaç vardır)  
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Bunun dışında bir Hfr bakteride F faktörü entegre olduğu 

DNA’dan ayrılıp F
+   hale geçebilir. Aynı şekilde F

+  bakteri de 

F faktörünü kaybedip F
-
 hale geçebilir.  

Ama Hfr −−−→ F
- olmaz. 

 

            F-
     ↔       F+   

       ↔
   Hfr 

                          

Hfr bakteri hem F+ hem de F- 
ile konjugasyon 

yapabilir,  

ama; Hfr ₓ Hfr      olmaz çünkü Hfr bakteri her zaman 
vericidir alıcı olmaz. 

 

F'(F prime) bakteriler: Hfr bakteride  F faktörü 
DNA’ya entegre durumdadır. Ve bu F faktörü bazen 
serbest hale geçebilmektedir. İşte Hfr deki F 
faktörünün serbest hale geçerken yanına bir kısım da 
bakteri DNA’sını yanına almasıyla F prime bakteri 
meydana gelir. 

 

         ○→Bakteri DNA’sı  Bakteri kromozomu ←Ѻ→F faktörü 
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10.Hafta: Viruslar 

                       VİRUSLAR 

Viruslar genel olarak submikroskopik  bakteri tutan 

filitrelerden geçebilen, tek tip nükleik asit içeren ve protein 

bir kılıf içeren enfektif ajanlardır. Zorunlu hücre içi 

parazitlerdir.  

1)Bitki virusu 

     2)Hayvan virusu 

     3)Bakteri virusu (bakteriyofaj=faj) 

Virusların hayat döngülerini incelersek iki dönem 

gösterdiklerini görürüz; 

1)Hücre Dışı( Ekstrasellüler) Dönem: Bu durumda 

metabolik olarak aktif  değildir. Virus ve viral partikül veya 

virion olarak adlandırılır. 

2)Hücre İçi( İntrasellüler) Dönem: Bu konumda virus 

konak hücrenin metabolik etkinliğinden yararlanarak onun 

metabolizmasını kendi üremesi doğrultusunda kullanarak 

hücre içinde çoğalır ve çoğu kez de konakçı hücreyi 

parçalayarak dışarı çıkar. 

Virusların nükleik asidi DNA veya RNA yapısında olduğundan 

genelde tüm viruslar DNA veya RNA virusları olarak 

adlandırılır. Virus genomundaki DNA ve RNA tek veya çift 

iplikçikli olabileceğinden viruslar; 
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Tek iplikli DNA  

Tek iplikli RNA 

Çift iplikli DNA 

Çift iplikli RNA   olarak da sınıflandırılabilir. 

              Virus Patikülünün (Virion’un ) Yapısı 

Değişik morfolojik yapıdaki virusların ince yapıları elektron 

mikroskopta incelenebilir. En küçük viruslar arasında yer 

alan çocuk felci (palio) virusunun çapı 28 nm,  

En büyük viruslar arasında yer alan çiçek virusu ise 200 nm 

çapındadır. 

 Virusların nükleik asitlerinin etrafı kapsit adı verilen ve 

protein yapısında olan kapsomer alt birimlerinden oluşur. 

Kapsit ve nükleik asit birlikte nükleokapsit olarak adlandırılır.  

2 çeşit nükleokapsit vardır. 

1)Helikal nükleokapsit 

2)Polihedral nükleokapsit 

                            Viral   Nükleik   Asit    

           Viruslarda yer alan nükleik asit DNA veya RNA 
olabileceği gibi bu nükleik asit çift zincirli, tek zincirli, 
halkasal veya linear olabilir.  

Bitki virusları genelde tek zincirli RNA 

Bakteri virusları genelde çift zincirli DNA 

Hayvan viruslarında ise genelde her tipe örnek bulunabilir. 
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                              Viruslarda   Kapsit 

          Virus nükleik asitinin etrafı kapsomer adı verilen 
protein alt birimlerinden oluşur. Kapsomerlerin oluşturduğu 
yapıya kapsit adı verilir.  

                              Viruslarda   Zarf 

           Hayvan viruslarının çoğunda kapsit etrafında zarf 
bulunur. Bu zarf konağın nükleus veya stoplazma zarından 
orijin alır. 

           Zarf bitki viruslarının bazısında bulunur. Bakteri 
viruslarında da genelde zarf yoktur. 

         Zarf yapısı elastik membransı olduğundan zarflı viruslar 
pleomorfiktir yani değişik morfolojıye sahiptir.  

                             Virusların   Enzimleri 

            Viruslar gerçek bir metabolizma içermediği için 
sadece hücre siklusunu tamamlayıcı bir veya birkaç enzim 
içerirler  

 Ayrıca grip viruslarında neuraminidase enzim aktivitesine 
rastlanmıştır. Neuramidase enzimi , grip virusunun konakçı 
hücreye penetrasyonunda görev yapar 

                             Virusların Hücre İçi Dönemleri 

              Virusların çoğalma gösterdikleri dönemlerdir. Üreme 

aşamalarıdır. Üreme için virusun hücre içine girmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle virusun üremesinde ilk aşama 

hücreye tutunma ve hücre içine giriştir. 
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1) Adsorbsiyon ve Penetrasyon: Adsorbsiyon virusun 

konakçıya tutunmasıdır. Bu iş için virusda konak hücredeki 

resöptörlere uygun bağlanma bölgeleri yer almaktadır. Aksi 

taktirde virus konak hücreye tutunamaz. Penetrasyon ise 

virusun hücre içine girişidir. Bu aşamalar bakteri, hayvan ve 

bitki viruslarında farklı farklı gelişir.  

Bakteri viruslarının adsobsiyon ve penetrasyonu: 

Hayvan viruslarının adsorbsiyon ve penetrasyonu: 

(zarflı ve zarfsız olmasına göre de değişir) 

Bitki viruslarının adsorbsiyonu ve penetrasyonu: 

2) Viral Nükleik Asitin Replikasyonu:  Bu dönemde virus 

nükleik asidi konakçı içine girince konakçı hücrenin DNA, 

RNA ve protein sentezi durur ve hücre viral nükleik asit 

sentezine yöneltilir. İşte viral nükleik asit sentezinde yer 

alan virus proteinlerine ‘erken protein’ adı verilir. 

 

3)Diğer Viral Yapıların Sentezi ve Olgun Virus  

Oluşturmaları: Bir önceki basamakta viral nükleik asitlerin 

sentezini takiben bu basamakta kapsit alt birimleri olan 

kapsomerler sentezlenir ve kapsomerler bir araya gelerek 

kapsit oluşturur. Oluşan kapsitler önceden sentezlenmiş 

nükleik asitler ile bir araya gelir ve nükleokapsitler meydana 

gelmiş olur. Bu dönemde kapsit ve kılıf sentezinden sorumlu 

olarak sentezlenen proteinlere ‘geç proteinler’ adı verilir. 
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4)Olgun Virusun Konakçıyı Terki: Olgun virusların 

hücreyi terk etmesi son aşamadır, hayvan viruslarında bu 

olayda virus genelde hücreye zarar vermeden çıkmasına 

rağmen, bakteri hücresinde fajlar bakteriyi genelde 

patlatarak(lizis) çıkarlar, zarflı hayvan virusları konakçıyı terk 

ederken konakçı membranının bir kısmını etrafına zarf 

olarak alıp çıkar ve virusun bu şekilde hücreyi terkine 

damlayarak çıkma denir. 

 

 

 

                                   Virus- Konakçı İlişkileri 

     4 faklı ilişki söz konusudur. 

1)Litik İlişki: Virus çoğaldığı hücreyi/konak hücreyi öldürür. 

 

2)Lizogenik İlişki: Virus ve konakçı ortak bir yaşama girerler 

bu ilişkide konak hücre ölmez 

3)Abortif İlişki: Konakçı hücre, virusu öldürür. 

 

4)Kanser: Özellikle zarflı virusların konakçı hücre 

membranında kontakt inhibisyonu ortadan kaldırmalarına 

neden olması nedeniyle kanserleşmeye neden olmalarıdır. 

Genelde RNA virusları kansere neden olurken, DNA virusları 

kanserleşme yapmazlar. 

Örn: Papova virus grubu içinde yer alan simian virusu, 

polyama virusları , bazı dokuların DNA’sına entegre olarak 

onkojenik transformasyonu gerçekleştirirler,  
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yine retrovirusların çoğu revers transkriptaz enzimi taşırlar 

ve tavuklarda görülen Raus sarkoma ve farelerde görülen 

löseminin etkeni olabilirler.  

Bunların dışında HIV adı verilen bir başka retro virusda AIDS 

etkeni olduğu anlaşılmıştır.(Acquired Immune Deficiency 

Sendrom) 

 

 

                         VİRUSLARIN SINIFLANDIRILMASI 

      Virologların çalışmaları sonucu viruslar 50 familya altında 

toplanmış ve bu sınıflandırma için 3 önemli özellik göz 

önüne alınmıştır. 

1)Viral nükleik asit tipi (DNA veya RNA ) 

2)Nükleik asitin yapısı (halkasal, linear,tek-çift zincirli oluş) 

3)Zarf olup olmaması 

        Virusların asıl ayırımda ise bu kriterlerin yanı sıra başka 

özelliklerde söz konusu olmaktadır. 

1) Konakçının türü (insan-hayvan-bitki) 

2) Kapsit simetrisi (helikal,polihedral) 

3) Nükleokapritin çapı 

4) Kapsomer sayısı 

5) Virusun immunolojik özelliği 

6) Virusun hücre içine yerleştiği bölge 

7) Virusun yaptığı hastalık 

                           İnterferon-İnterferans 

          Bir hücreyi enfekte ettiğinde onun ölümüne neden 

olan A virusu, aynı tip hücre önce avirulan olan B virusu ile 
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enfekte edilip sonra A virusu ile karşılaştırıldığında hücreyi 

enfekte edip onu öldürememektedir. Bu olay B virusunun bu 

hücrede oluşumuna neden olduğu ‘interferon’ maddesinin 

etkisiyle ortaya çıkmaktadır ve olaya ‘ interferans ‘adı 

verilmektedir. Bu interferon maddesinin A virusunun 

hücreye girişini engellediği düşünülmektedir. İnterferon 

maddesi kanser tedavisinde kullanılmaktadır.  

                       Virus-Tümör İlişkisi  

 

 Kötü huylu tümör(malignant) oluşumunu etkileyen bir 

çok faktör olmakla beraber bu faktörlerin temelde etkilediği 

kalıtsal materyal olan DNA’dır. Normal bir hücrenin malign 

hücreye dönüşümü (onkolojik transformasyon ) hücre 

DNA’sında oluşabilecek bir transformasyon veya 

reoryantasyon ile ilgilidir. Kanserleşme hücrelerin 

proliferasyonu(çoğalması) ile oluşur. Proliferasyon hızı 

genetik yapıdaki bilgide yer almakta ve kontrol edilmektedir. 

Genetik kontrolun bozulması virus nükleik asitinin veya 

plazmit DNA’nın hücre DNA’sına entegrasyonu sonucunda 

oluşabilecegi beklenen bir olgudur. Genetik kontrolun 

bozulması ile hücre membranları arasında iletişim 

bozulmakta yani hücreler arası kontakt inhibasyon 

mekanizması bozulmakta ve hücreler kontrolsuz olarak 

üreyip kanserleşmeye gitmektedirler. 
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11.Hafta: Antibiyotikler 

 

                                 ANTİBİYOTİKLER 

 

Antibiyotik→ Kaynağı m.o olan kemoterapotik maddelerdir. 

 

Kemoterapotik madde→ Çok küçük konsantrasyona bile 

parazitotrop etkisi yüksek(↑); organotrop etkisi ise çok 

düşük (↓)veya hiç olmayan kimyasal maddelerdir.  

 

Parazitotrop etkiden→parazite (m.o’ya) veya ürünlerine etki 

Organotrop ekiden ise → organizmaya veya organlarına etki 

anlaşılmaktadır. 

  Yani antibiyotik denince çok düşük dozlarda bile m.o’ya 

etkisi yüksek ancak organizmaya veya organlara etkisi düşük 

veya hiç olmayan; genellikle bakteri,mantar,liken ve alg’den 

elde edilen maddeler akla gelir. 

 Kemoterapotik maddeler içinde antibiyotikler üstünlük 

kazanırlar.  

                 Antibiyotiklerin Etki Mekanizmaları 

1)Metabolik Antagonizm: Antagonizm zıt /ters etki 

anlamındadır. Örn; folik asit pek çok metabolik olay için 

gerek duyulan bir maddedir. (örn; protein veya pürin 

sentezinde gerekli)  

Folik asit ;      PABA +     Piteridin         →        Folik asit 

                           PABA= para amino benzoik asit                             
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 Sülfanomid grubu antibiyotikler yapı olarak PABA’ya 

çok benzer ve PABA’nın yerini alır. Ancak bu durumda folik 

asit sentezi gerçekleşmez dolayısıyla sülfanomidin olduğu 

durumlarda m.o,  folik asiti sentezleyemez ve m.o’nun 

faaliyeti durur üreyemez ve ölür. Ancak sülfanomitler her 

m.o’yı bu mekanizmayla olumsuz olarak   etkilemez çünkü 

bazı bakteriler folik asiti kendi sentezleyemediği için 

dişardan alırlar. 

 Sülfanomitlerin  hayvan hücrelerini bu mekanizmayla 

etkilemesi  yüksek canlıların ihtiyaç duydukları folik asitin 

çoğunu dışarıdan alma nedenlerinden dolayı azdır.  

2)Hücre Duvar Yapımının Engellenmesi: Bazı antibiyotikler 

örn;penicilin,cephalosporin’ler m.o hücre duvarının 

kurulmasını engelleyerek m.o üzerine etkili olur. Hayvan 

hücrelerine bu antibiyotikler bu mekanizmayla etkili değildir  

3)Hücre Zarına Etki: Polymyxin , polyen grubu antibiyotikler 

hücre zarının geçirgenliğini bozar. İnsanlara etkisi vardır 

ancak azdır. Neden? İnsanlardaki hücre zarı, m.o hücre 

zarından daha dayanıklıdır.  

4)Protein Sentezinin Engellenmesi: 

a) Bazı grup antibiyotikler ribozomun 30S alt birimine 

bağlanır. Bu durumda protein sentezi engellenmiş 

olur(tetrasiklinler). 

b) Bazı antibiyotikler(chloromphenicol) ribozomun 50S 

alt birimine bağlanırve protein sentezi durmuş olur. 

c) Bazı antibiyotikler ribozomun 30S alt birimine 

bağlanır ve bu durumda  mRNA’nın yanlış okunmasına 
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neden olur ve hücre bu durumdan olumsuz 

etkilenir(streptomisin, gentamisin) . 

d) Bazı antibiyotikler ise 50S ribozoma bağlanarak a.a’ın 

yerini alırlar. Yanlış protein sentezine neden olur 

(örn eritromisin).   

 Hayvan/insan hücrelerine bu antibiyotikler bu 

mekanizma üzerinden etkisizdir.  

 

5)Nükleik asit Sentezine Etki: 

    a)DNA sentezini engelleyenler  

        1)Actinomisin D→  

        2)Mitomicine→  

        3)IDU(idoksiuridine) 

   b)RNA sentezini engelleyenler 

Rifamisin,rifampisin→ 

 Griseofulrin→  

6)Karışık Etki: Bazı antibiyotikler yukarıdaki pek çok etkiyi 
bir anda gösterebilir. Örn; streptomisinler hem protein hem 
RNA sentezi hem de hücre duvarına etkili olmaktadır. 

Antibiyotiklere Karşı Mikroorganizmaların Direnç 

Mekanizmaları 

1)M.o kendini etkiyecek antibiyotiği parçalayacak bir enzim 

sentezleyerek direnç gösterir. 

 Örn; Penisiline karşı penisilinaz (betalaktamaz) enzimi 

sentezleyebilir(staphylococlar) 
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2)M.o antibiyotiğin hücreye alınımını engelleyebilir. Örn; 

tetrasiklinlere karşı bu direnç gelişebilir. 

3) Antibiyotik m.o’nun hayati önemi olan bir metabolitinin 

yerine geçerek etkiliyorsa m.o, o metabolitinin yapımını 

artırarak antibiyotikten etkilenmeme yoluna gider.  

Örn; 

PABA+Piteridin→Folik asit 

Sülfenomid+piteridin  →folikasit X yapımı olmaz 

Bu durumda m.o,  PABA’nın yapımını artırır ve sülfanomitle 

bağlanma oranını azaltır. 

4)Antibiyotik hücre duvarına etkiliyse m.o geçici bir süre için 

hücre duvarsız hale gelir. (L formu oluşturur.) 

5)Ribozomal proteinin yapısını değiştirir. (eritromisine karşı) 

Örn;30S ribozomuna tutunmuyorsa bu 30S ribozomundaki 

özgül proteinin yapısını değiştirir. 

6)M.o,  metabolik yolda etkilenen enzimin yapısını 

değiştirerek antibiyotiğin etkisinden korunur. 

7)Antibiyotik bir enzimatik yolu engelliyorsa m.o buradaki 

enzimin yapımını artırır. 

8)Ya da bu metabolik yolu bırakır. Başka bir metabolik yolu 

kullanır. 

                           Çapraz Direnç 

Bir antibiyotiğe herhangi bir şekilde direnç kazanan bir m.o,  

o antibiyotiğe benzer başka bir antibiyotiğe de direnç 

kazanmış olur.  

                                Antibiyotik Dependans (İlaca muhtaç oluş) 
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 Bazı m.o üreyebilmeleri hatta patojen hale gelmeleri 

için ortamda bazı antibiyotiklerin olmasına ihtiyaç duyarlar. 

Örn; meningococ’ler, streptomisin olduğu durumda 

etkilerini gösterirler. 

                               Kemoteropotikler Arası İlişkiler 

 İlaçların bir arada verilmeleri durumda üç tabla ortaya 

çıkar. 

1)Adisyonel Etki: Bir arada verilen 2 ilacın etkisi, bu ilaçların 

ayrı ayrı verildiklerinde oluşturdukları etkilerinin toplamına 

eşittir. AB=A+B  

2)Sinerjik Etki:İki ilacın bir arada verilmesiyle elde edilen etki, 

ilaçların ayrı ayrı verildiklerinde oluşturdukları toplam 

etkiden fazladır. AB>A+B  

3)Antegonistik Etki: İki ilacın bir arada verilmesiyle elde 

edilen etki, ilaçların ayrı ayrı verildiklerinde oluşturdukları 

toplam etkiden azdır. AB<A+B 

   

Antibiyotiklerle ilişkili bazı kavramlar 

Her kemoterapotik  maddenin tedavi dozları ile 

etkilediği m.o türüne o kemoterapotik’in etki spektrumu 

denir.  

Eğer bir kemoterapotik madde birden fazla m.o türünü 

etkiliyorsa bu durumda buna geniş spektrumlu 

kemoterapotik/antibiyotik denir.  
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          Antibiyotiklerin Gruplandırılması 

1)Bakterilere Etkili →    Penisilin, Eritromisin ….. 

2)Funguslara Etkili → Nystatin, Cycloheximide…. 

3)Tümörlere Etkili→Actinomisin-D, Mitomisin-C… 

4)Viruslara Etkili→İdoxuridine…. 
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12.Hafta:Enterik Bakteriler 

ENTERİK BAKTERİLER 

Enterik bakteriler barsak florasında bulunan 

bakterilerdir 

 Barsakta yaşayan enterik bakterilerin en klasiği E-

coli’dir ve non-patojendir.Yine barsakta yaşayan ancak 

patojen enterik m.o’lara Salmonella ve Shigella örnek 

verilebilir. 

Enterik bakteriler gr(-) genellikle basil morfolojisinde, 

bazende virgül şeklindedir. Çoğu fakültatif anaeroblardır. 

O2’li koşullarda solunum,   

O2’siz koşullarda ise fermantasyon ile enerjilerini üretirler. 

Fotosentez yapmazlar. 

Spor oluşturmazlar. 

ENTERİK  BAKTERİLERİN ÖZELLİKLERİ 

Şekerleri  fermente edebilme özelliklerine göre 2 gruba 

ayrılırlar; 

1)Karışık asit fermantasyonu yapan enterik bakteriler 

Karışık asit fermantasyonu sonucunda 

Asetik asit, 

Laktik asit, 

Süksinik asit, 
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Formik asit  

ve Et.OH   oluşur. 

Karışık asit fermantasyonu 2 şekilde sonuçlanır. 

a)CO2 ve H2 gazlarının oluşumu ile (formik hidrojen liaz 

enzimi vardır) 

Formikasit----------form.hid.liaz-----→ CO2+H2(miktarları esit) 

E.coli, Proteus, Salmonella, Photobacterium 

b)CO2 ve H gazları oluşmaz. (formik hidrojen liaz enzimi 

yoktur). 

Aerobacter, Aeromonas,Beneckea 

2)Butanediol Fermentasyonu 

Butanediol ferm’da karışık asit ferm’da oluşan 

ürünlerin yanısıra butanediol oluşur.  

Butanediol fermantasyonu sonucunda oluşan CO2/H2 

oranı eşit değildir. Oran 5/1’dir. 

Karışık Asit ve Butanediol Fermantasyonu Arasındaki Farklar 

1) Butanediol fermentasyonu yapanlarda butanediol’ün 

öncülü olan asetoin ortama çıkar dolayısıyla bunlarda 

Voges.Proskauer testi(+) sonuç verir. Karışık asit 

fermantasyonu yapanlarda asetoin oluşmaz. 

Dolayısıyla karışık asit fermentasyonu yapanlarda V.P 

testi(-)’tir 
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2) Karışık asit fermantasyonunda asidik ürün miktarı nötral 

ürünün 4 katıdır. Ve karışık asit fermantasyonu yapanlar bu 

nedenle metil red testinin(+) çıkmasına neden olur 

Enterik Bakterilerin Toksinleri ve Bu Toksinlerin 

Etkileri 

Enterik bakterilerin endotoksinleri vardır. Endotoksin 
bakteri hücre duvarına bağlı ancak bakterinin erimesi 
ile ortaya çıkan lipit, polisakkarit ve polipeptit 
yapısında bir maddedir. Bazı bakterilerde 
endotoksinlerden ayrı, ekzotoksinlerde bulunabilir. 
Endotoksin ve ekzotoksin arasındaki farklar;      

Endo ve Ekzotoksinlerin Özellikleri 
                                                   

  

Endotoksin       Ekzotoksin 

-Isıya çok dayanıklı   

 

  -Isıya az dayanıklı                                         

 

-Salındığı kaynak ne olursa 

olsun aynı etkiyi yapar 

-Etkisi salındığı kaynağa 

göre değişir 

 

Lipit+polisakkarit+polipeptit 

yapısında            

 

-Protein yapısında 

 

-Hücre eriyince dışa salınır                                   -Canlı hücreden dışa salınır 

 

-Yüksek dozda toksik                                             -Az dozda dahi toksik 
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-Canlı vucüdunda ona karşı  

antitoksin oluşturmaz                            

-  Canlı vucüdunda ona 

karşı antitoksin 

oluşturulur. 

 

-Toksoid hale çevrilemez -Toksoid hale çevrilebilir. 

-M.o tarafından oluşturulur                             -Plazmit veya profajca 

oluşturulur. 

 

  

Endotoksinler  benzer fizyopatolojik etkiler oluştururlar ; 

1)Ateş:   

2)Tolerans: 

3)Öldürücü Şok:  

4)Swhwartzman Olayı:  

5)Tümör Harabiyeti:  

6)Düşük ve Erken Doğum:  

7)Enfeksiyon ve Radyasyona Direnç:  

 

E.coli: Her ne kadar non-patojen diye tanımlansa da iki 

halde patojen olabilirler. 
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1)E.coli normal florası dışında yerleşince diğer (tüm non-

patojenlerde olduğu gibi) patojenite gösterebilir. 

2)E.coli’nin özel bir senotipi 2 yaşın altındaki çocuklarda 

akut daire ile karakterize bir enterik hastalık oluşturur 

(enteropatojenik E.coli). 

 E.coli insan bağırsağında özellikle K vitamini 

sentezlemeden sorumludur. 

Salmonella: İnsan ve hayvanda hastalık oluşturabilir. 

İnsanda üç tip enfeksiyon oluşturur. 

1)Tifo ve paratifo 

2)Gıda zehirlenmesi 

3)Sepsis 

 Tifo ve paratifo tipi enfeksiyonlarda aşılanma ile 

korunma mümkündür. Ancak bazı kişiler salmonellayı tifo 

belirtileri göstermeden sürekli olarak bağırsaklarında 

bulundurur ve bunu etrafa yayarlar. Bu kişilere 

portör(taşıyıcı) denir. 

Salmonella taşıdığı antijenik özelliklere göre gruplandırılır. 

1) O antijeni(somatik antijen)-lipopolisakkarit yapıda 
(endotoksin) 

2) H antijeni(flageller antijen) 

3) V antijeni(yüzey antijeni) 

Shigella: Sadece insanda enfeksiyon yapar. Dizanteri 

etkenidir. Bazı shigella türlerinde bir grup bakterilerde 
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bulunan endotoksinlere ilaveten bir de ekzotoksin 

bulunur. Bunlardaki ekzotoksin bir nörotoksindir yani sinir 

hücrelerine etkilidir. Aşısı yoktur. Suda uzun süre canlı 

kalamazlar dolayısıyla suyla bulaşma azdır. 

Proteus: Genelde toprakta bulunur. Hızlı hareket etme 

yeteneğine sahiptir. Proteolitik aktiviteye ve üreaz enzim 

aktiviteleri vardır. İnsan bağırsağında genelde saprofit 

bulunmalarına rağmen özellikle çocuklarda yaz ishallerine 

neden olabilir (enteritis=bağırsak iltihabı yapar). 

Yersinia:   Y.pestis  (Pasteurella pestis) Fare piresi aracılığı 

ile insana geçer ve veba hastalığına yol açar. Yersinia 

akciger vebası , hıyarak vebası ve veba sepsisi yapar. 

Vibrio: Virgüle benzer bir morfolojik yapıdadır, çok 

şiddetli hareketlidir. Vibrio cholera , kolera etkenidir. 

Kişisel faktörler (mide asiditesi gİbi) önemlidir. Hastalık 

sırasında çok fazla sıvı kaybı olur. Hastalık bir ekzotoksin 

ile olur. Aşı ile koruyuculuk %30’dur.  

  Çevre Kirliliği Analizinde Koliform Bakteriler 

 Bağırsak enfeksiyonuna neden olan bakteriler genelde 

fecesde bulunur. Bu nedenle koliform bakteriler çevre 

sağlığı açısından önemlidir. Koliform bakteriler zaman 

zaman doğal su ortamına karışır. Her ne kadar bağırsakta 

yaşayan tüm bakteriler patojen olmasa da non- patojen 

koliform bakterilerin suda belli bir sayının üzerinde 
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bulunması , yanında patojen koliformları da taşıma 

olasılığı nedeniyle önemlidir. O nedenle; 

Bir su örneğinde E.coli’nin gösterilmesi su kirliliğinin 

saptanmasında en kolay metottur. Bu yöntem üç 

aşamada yapılır. 

E(Eijkman): Dışkı kaynaklı E.coli 44.50 C’de glu’dan gaz 

oluşturur. Feces olmayan ise bu sıcaklıkda üremez.E(+)ise 

buradaki E.coli ‘nin insan kaynaklı olduğu anlaşılır. 

C(Citrat): sitrat  karbon kaynagı olarak kullanılırsa bazik 

ürünler oluşur. İndikatör olarak kullanılan Brom Timol ‘ün 

rengi maviye dönüşür. 
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13ve 14.Hafta: Parazitoloji 

  GENEL PARAZİTOLOJİ 

 Dünyada özgür yaşayanlardan daha fazla parazit 

yaşayan canlılar bulunmaktadır. 

 Bitki-hayvan ve insan parazitler  için doğal konaktır. 

Tek bir insanın yüzlerce parazitle enfekte ve enfeste 

olması mümkündür. 

Parazit: Parazit yaşamı benimsemiş ve o yaşama uyum 

sağlamış canlıdır. 

Parazitik yaşam: Bir canlının yaşamını, üzerinde veya 

içinde yaşadığı bir diğer canlının zararına sürdürmesidir. 

Buna göre parazit denince ; 

             1)Parazit 

             2)Konak           akla gelir. 

Parazitler içinde hem mikroskobik hem de makroskobik 

boyutta olanlar vardır.  

Parazitoloji:  Parazit, konak, parazitlik ve parazitliğin hem 

parazit hem de konak üzerindeki etkilerini inceleyen bilim 

dalıdır. 

Parazitlerin üzerinde ya da içinde yaşadığı konak grubuna 

göre parazitoloji farklı dallara ayrılır. 

Tıbbı parazitoloji: İnsan parazitleriyle ilgilenir. 
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Veteriner parazitoloji: Hayvan parazitleriyle ilgilenir. 

Zirai parazitoloji: Tarım bitkilerinin  parazitleriyle ilgilenir. 

   SİMBİYOTİK  İLİŞKİLER  

Simbiyoz: Doğada farklı cins ve türden iki canlının birlikte 

yaşamasıdır. 

Simbiyotik ilişki üç grupta incelenir. 

1)Kommensalizm: Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin 

diğerinden yararlanması (beslenme, barınak v.b) diğerinin 

de bundan herhangi bir yarar ya da zarar görmeme 

durumudur. Barsakta yaşayan Entemoeba coli 

2)Mutualizim: Birlikte yaşayan her iki canlının da birbirine 

mutlak bağımlı olduğu ilişkidir. Mantar-alg ilişkisi 

Mantar→alge su ve mineral  

Alg→de fotosentezle mantara  organik madde sağlar. 

3)Parazitlik: İki canlıdan biri diğerinin zararına yaşamını 

sürdürür. Parazitin zararı , cinsine -türüne konakta yerleştiği 

yere ve ne tip parazit olduğuna bağlıdır. 

Tıbbı Parazitoloji: İnsan vücudunda yerleşen parazitlerle 
ilgilenir. Onların evrimleri, insana bulaşma yolları, hastalık 
oluşturma mekanizmaları, hastalıkların tanısı ve tedavisi,  

ile ilgili faktörler üzerinde durur. 

Parazit-Konak ve Parazitlikle İlgili Tanımlamalar 
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Ektoparazitlik:  Konak vücudunun üzerinde/yüzeyinde 

yaşayan parazittir. Genellikle eklem bacaklıların neden 

olduğu parazitlenmedir. Bu parazitlenmeye bitlenme örnek 

verilebilir. 

Endoparazitlik: Konağın vücudunun içinde yaşayan 

parazittir. Bu grup parazitler konağın vücut boşluğu, 

dokuları ya da hücre içinde yaşarlar. Hücre içinde yaşayan 

endoparazitlere hücre içi parazit ya da intrasellüler parazit 

denir. Örn;Toxoplasma gondii  

Zorunlu parazit: Yaşamının devamını ancak parazitlikle 

sürdüren canlıdır.  

İnce bağırsaklarda yaşayan Ascaris  lumbricoides,  

sıtma paraziti:  plasmadium türleri 

Fakültatif parazit: Dönem dönem özgür , dönem dönem 

parazit olarak yaşayanlardır. Örn; bazı amipler 

Hiperparazit: Parazitin paraziti. Kendisi parazit olan bir 

canlının vücudunda yaşayan paraziti tanımlar. 

Yalancı parazit: Bulunduğu yerde gerçek bir parazit olarak 

bulunmadığı halde öyleymiş gibi görünen canlılar. 

Beslenme ile ilgili-Dicrocoelium dendriticum’luKaraciğeri 
yiyen kişinin dişkısında bulunur. 

Konak: Parazitin üzerinde ya da içinde yaşadığı genelde 

parazitten daha büyük canlılardır.  
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Bazı parazitler evrimlerini bir (monoksen);  

bazıları birden fazla konakta (heteroksen) tamamlarlar. 

Son konak: Parazitin erişkin ya da eşeyli üreyen şeklini 

barındıran konaktır.  

Örn; Taenia saginata’nın son konağı insan, 

         Toxoplasma gondii’nin son konağı kedidir. 

Ara konak: Parazitin erişkin olmayan ya da eşeysiz üreyen 

şeklini barındıran konaktır. 

 Örn; Taenia saginata’nın ara konağı sığır, 

         Toxoplasma gondii’nin ara konağı insandır. 

Rezervuar Konak: Herhangi birden fazla konağın olması 

durumudur. Ancak bunlardan genellikle bir ya da ikisi 

parazitinin neslinin devamını sağlayabilir bu tip konağa 

rezervuar konak denir. 

Vektör: Paraziti hasta bir omurgalıdan sağlam bir 

omurgalıya taşıyan omurgasız canlıdır. Çoğu eklem 

bacaklıdır.  

1)Biyolojik vektör: Parazitin vektör içinde başkalaşım geçirip 

ürediği/çoğaldığı durumdur. 

2)Mekanik Vektör: Parazit vektör içinde ne çoğalır ne 

başkalaşım geçirir sadece bir konaktan diğerine vektörün 

ağız parçaları ya da vücut yüzeyine bulaşmış olarak taşınır. 
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Parazitlerin Yaşayışı 

Parazitin  kendi yaşamını garanti altına alması ve doğada 

neslinin devamını sağlaması aşağıdaki koşulların 

gerçekleşmesine bağlıdır. 

1)Konağa ulaşım ve konağa giriş: Konağa ulaşım rastgele ya 

da belli uyaranlarla olur  

(özel  bir durum→oto enfeksiyondur) 

Konak vücuduna parazit ; ağız, deri, solunum sistemi ve 

genital açıklıklardan girer. Parazit bulaşıklı yiyecek, cinsel 

ilişki sırasında ya da bir vektörle  de deriden girer. 

2)Konağa yerleşme: Yerleşme için parazitin konak 

vücudunda yerleşmeye elverişli döneminde bulunması ve 

konağın tüm tepkilerini ve tüm engelleri aşması gerekir. 

Örn;ağızdan alınan barsak paraziti konağın sindirim 

enzimlerine karşı, deriden girenler derinin savunma 

mekanizmalarını aşmalıdır. 

3)Beslenme ve büyüme: Parazit beslenmeyi konaktan sağlar: 

ya konağın sindirilmiş hazır besinlerini vücut yüzeyinden 

adsorbsiyonla ya, kanla ya da bulunduğu doku hücreleri 

parçalayarak alır. 

4)Çoğalma: Parazit kendi yaşamını garanti altına alınca 

neslinin devamı için çoğalır.  

5)Konak Vücudundan çıkma: Belli evrim dönemi sonrası 

parazit vücudu terk eder. Terk etme: 
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1)Vücut atıkları (dışkı-idrar-balgam-üre genital akıntılarla)             
2)Vektör aracılığı ile olur.  

 Bazı parazit vücuttan çıktığında enfektif yani bulaştırıcı 

olur(otoenfeksiyona neden olurlar)  

        Bazıları ise bulaştırıcı olabilmek için insan vücudu 

dışında toprak, su, ara konak da bir süre kalması gerekir.

 Parazitlerin Beslenme ve Metabolizmaları  

 Parazitler besinlerini; 

1)Adsorbsiyon 

2)Fagositoz(katıların alımı) 

3)Pinositoz(sıvı alımı) 

4)Ağızdan alma 

    İNSAN PARAZİTLERİ 

1)Protozoolar-------------->a)Sarcomastigophora 

                                               b)Apicomplexa 

                                               c)Microspora  

                                               d)Ciliophora 

2)Metazoonlar 

             A)Solucanlar--------------->1)Trematodlar(Fasciola) 

                                                          2)Sestodlar(Tenya) 

                                                          3)Nematodlar(Ascaris) 
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            B)Eklem Bacaklılar 

         Parazitin Konak Üzerindeki Etkisi  

Bu etki parazitin cins , tür, virulansı, sayısı , yerleştiği yer, 

vücutta çoğalıp çoğalmadığı ve konağın savunma 

mekanizmasına bağlı değişmesine rağmen; 

1)Konağın beslenmesini bozar: Konağın yetersiz ve dengesiz 

beslenmesine yol açar, besinlerin sindiriminde ve 

emiliminde bozulmalar olur. Konakta iştah açılması ya da 

kapanması olur.  

2)Dokularda yayılma yapar: Parazit koagülaz, proteinaz, 

mukopolisakkaridaz enzimleri ile doku ve hücreleri eriterek 

yayılır örn ;Entamoeba hıstolitica  

3)Tıkanıklık yapar: Örn; Ascaris ve Tenya bağırsak, safra 

kanalı, apandisi, solunum yollarını tıkayabilir. 

4)İrkilmeye yol açmak: Bulunmaması gereken organlara , 

dokulara yerleştiğinde konak dokusunda irkilme ve tepkiye 

neden olur. Örn; Enterobius vermicularis kadın genital 

organlarına geçince parazit etrafında granülomlara neden 

olur.  

5)Dokuların zedelenmesi: Daha çok bulundukları organ ve 

dokuya beslenmek için yapışan ve onları parçalayan çengelli 

solucandır; sestodlarda görülür. 

6)İmmuno-patolojik olaylara neden olur: Parazit antijenine 

karşı oluşan antikordur. 
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7)Yapı bozukluğu yapar: Yangı, metaplazi, hiperplazi ve  

neoplaziye neden olur. 

8)Alerji  

Parazitin Konağa Etki Etmesini Etkileyen Faktörler 

1)Konağın türü: parazitin yerleşmesinde konağın türü 

önemlidir. 

2)Konağın ırkı: Parazitin o konağa yerleşmesine engel 

olabilir.  

Örn; zenciler (Duffy kan(-) grubunda olduklarından) 

Plasmodium vivax enf dirençlidir.  

Glu -6-PO4  dihidrogenez eksikliği olan kişiler ise 

P.falciparum’a dirençlidir. 

3)Konağın yaşı: Bazı parazitler genellikle çocukluk 

döneminde görülür 

Örn: (Giardia) 

4)Konağın  beslenme alışkanlığı: Protein ağırlıklı 

beslenenlerde bağırsak parazitlerinin yerleşmesi olumsuz 

yönde, KH’la beslenenlerde ise olumlu yönde etkilenir ayrıca 

çiğ ya da az pişmiş etle beslenenlerde toksoplazmoz, teniyoz, 

çıplak ayakla toprakta dolaşanlarda ise çengelli solucan enf. 

fazla olacaktır. 
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Parazitik Enfeksiyonda Belirtiler 

Ateş ↑, metabolizma↑, solunum↑, lökositler↑, kansızlık, 

kilo kaybı olabilir. Yerleştiği yere göre belirti verir. Merkezi 

sinir sistemine yerleştiyse orada,  solunum sistemine 

yerleştiyse de orada etki /belirti verir. 

Parazitik  enfeksiyonların başlangıcı viral/bact enfeksiyonu 

gibi ani değil sinsidir. 

     TANI 

1)Klinik tanı: Hastanın öyküsünde yola çıkılır 

2)Laboratuvar tanısı 

A)Direkt Etiyolojik tanı: Dışkı, idrar, kan, balgam, vücut 

sıvıları biyopsi, otopsi, ponksiyon örneklerinde parazit ya da 

parazit ürününün varlığı araştırılır.  

a)Direkt lam –lamel arası inceleme 

b)Boyalı kalıcı preparat yapma 

c)Kültür yapma 

d)Deney hayvanları ile  

e)DNA, antijen vb araştırılması 

  B)İndirect etiyolojik tanı: Parazit antijenine karşı oluşan 

antikor yada hücresel duyarlılığın saptanması 
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TEDAVİ 

Anti-paraziter  kemoterapotiklerle,  cerrahi yöntemlerle ya 

da florayı değiştirecek tedavi yapılır.  

Anti-paraziter  kemoterapotikler : 

*Nükleik asit sentezine  

*Protein sentezine  

*KH sentezine  

*Antigonistik etki vb. yolarla olur 

 KORUNMA 

*Kaynağa yönelik  

*Çevre sağlığına yönelik   

*Halkın bilgilendirilmesine ve eğitimine yönelik olmalıdır. 
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