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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

MOLEKÜLER REZONANSIN ÇĠĞ SÜTÜN MEZOFĠLĠK ve PSĠKROTROFĠK AEROBĠK 

MĠKROFLORASI ÜZERĠNE ETKĠSĠ 

Canan ALAġLAR 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Süt Teknolojisi Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Doç. Dr. Birce TABAN 

Ülkemizde süt üretim alanlarının dağınık ve iĢleme merkezlerinden uzakta olmasına bağlı 

olarak sütün toplama merkezlerinde soğukta uzun süre depolanması ve/veya iĢletmelere uzun 

süreli soğuk zincir koĢullarında nakledilmesi, çiğ sütte psikrotrofik bakterilerin geliĢme ve 

çoğalmalarını kolaylaĢtırmakta ve dolayısıyla ısıl iĢlem öncesi çiğ sütteki psikrotrofik bakteriler 

tarafından sentezlenen termostabil hidrolitik enzimler, süt ve /veya süt ürünleri üzerinde süt 

proteinlerinin istenmeyen Ģekilde pıhtılaĢması, serbest yağ ve aminoasit deriĢimlerinin artması 

ve lezzette değiĢim gibi kusurların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu mikroorganizma 

grubunun süt endüstrisi üzerindeki ekonomik etkisinin büyük olduğu bilindiği için, bu çalıĢma 

kapsamında moleküler rezonansın çiğ sütün oda sıcaklığında tutulması sırasında toplam 

mezofilik aerobik bakterilerin (TMAB) ve soğukta depolama sırasında toplam psikotrofik 

aerobik bakterilerin (TPAB) kontrolüne yönelik etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢma, farklı 

zamanlarda ve farklı çiftliklerden temin edilen 3 farklı çiğ süt örneği üzerinden ve her bir örnek 

için iki paralel ve iki tekerrürlü olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, oda 

sıcaklığında moleküler rezonans yokluğunda ve varlığında t (dakika) = 0, 30, 60, 90, 120, 180, 

210, 240 ve 270 süreler boyunca oda sıcaklığında tutulan çiğ süt örneklerinde TMAB sayısı 

araĢtırılmıĢ ve TMAB sayısı standart Ģekilde hesaplanarak, sonuçlar kob / mL olarak 

kaydedilmiĢtir.  Diğer yandan da; buzdolabı sıcaklığında moleküler rezonans yokluğunda ve 

varlığında t (dakika) = 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 ve 300 süreler boyunca 

tutulan çiğ süt örneklerinde TPAB sayısı standart Ģekilde hesaplanarak, sonuçlar kob / mL 

olarak kaydedilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 3 farklı çiğ süt örneğinde moleküler rezonans 

yokluğunda ve varlığında gerek TPAB gerekse TMAB sayılarında istatistiksel olarak önemli bir 

farklılık olmadığı görülmüĢtür. Dolayısıyla, elde edilen veriler ıĢığında moleküler rezonans 

uygulamasının çiğ sütteki TMAB ve TPAB sayılarında zamana karĢı önemli bir değiĢiklik 

yapmadığı belirlenmiĢtir.  

ġubat 2020, 46 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Çiğ süt, mezofilik aerobik bakteri, psikrotrofik aerobik bakteri, moleküler 

rezonans, mikrobiyel kalite 
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ABSTRACT 

Masters Thesis 

THE EFFECT OF MOLECULAR RESONANCE ON MESOPHILIC AND 

PSYCHROTROPHIC AEROBIC MICROFLORA OF RAW MĠLK 

Canan ALAġLAR 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Dairy Technology  

 

Supervisor: Assoc. Prof. Birce TABAN 

Long cold storage of milk in the milk collection centers and / or transport of milk to the dairy 

industry under the long-term cold chain conditions due to the scattering of milk production 

areas and the remote location of the milk processing centers in our country, facilitates the 

growth and proliferation of psychrotrophic bacteria in raw milk and therefore, thermostable 

hydrolytic enzymes synthesized by psychrotrophic bacteria in raw milk before the heat 

treatment cause defects in milk and / or dairy products such as undesired clotting of milk 

proteins, increase concentrations of free fatty and amino acid and changes in flavor. Since the 

economic effect of this microorganism group on dairy industry is known to be great, this study 

will examine the effects of molecular resonance on the control of both total mesophilic aerobic 

bacteria (TMAB) during storage at room temperature and of total psychotrophic aerobic bacteria 

(TPAB) during cold storage of raw milk for the first time either in the national or international 

context. In other words; with this study, the examination of the prediction of the contribution of 

molecular resonance application on the quality improvement studies of raw milk during storage 

will be taken into consideration. In this study, which carried out as two parallels and two 

replicates for each sample over 3 different raw milk samples obtained at different times, 

appropriate dilutions were prepared from raw milk samples kept under room temperature for t 

(minute) = 0, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 240 and 270 in the absence and in the presence of 

molecular resonance, the TMAB number was calculated. On the other hand; appropriate 

dilutions were prepared from raw milk samples kept at refrigerated temperature for t (minute) = 

0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 and 300 in the absence and in the presence of 

molecular resonance, the TPAB number was calculated as standard and the results were given 

as cfu / mL. At the end of the study, no statistically significant difference for both TMAB and 

TPAB counts in the absence and presence of molecular resonance in 3 different raw milk 

samples was found. According to these results, it was determined that the molecular resonance 

application does not do a significant change with time in TMAB and TPAB numbers in raw 

milk. 

February 2020, 46 pages  

Key Words: Raw milk, mesophilic aerobic bacteria, psychrotrophic aerobic bacteria, molecular 

resonance, microbial quality 
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1. GĠRĠġ 

 

Sütün doğal özelliklerini korumanın en temel yolu, içerdiği mikrobiyel popülasyonun 

geliĢme ve çoğalmasını engellemektir. Yoğun mikrobiyel popülasyonu, süt ve süt 

ürünlerinin kalitesini düĢürmekte ve insan sağlığı için belirli bir risk oluĢturmaktadır. 

33-35 °C sıcaklıklarda olan yeni sağılmıĢ süt, sağımdan hemen sonra mezofilik 

bakterilerin geliĢmesini ve çoğalmasını engellemek amacı ile bu bakterilerin 

geliĢemeyeceği sıcaklık derecelerine soğutulmaktadır. Günümüzde süt sektöründe 

yaygın olarak kullanılan uygulama; çiğ sütün sağımdan sonra iki saat içerisinde iĢleme 

ve üretim tesisine ulaĢtırılamadığı durumda süt toplama merkezinde çiğ sütün kalitesine 

olumsuz etkisi olmayan temiz bir yerde 8 °C’nin altına soğutulması, günlük 

toplanılamadığı durumda da 6 °C’nin altına soğutularak depolanması ve iĢleme ve 

üretim tesisine taĢınırken sıcaklığının 10 °C’yi geçmemesinin sağlanması Ģeklindedir. 

Ancak, süt toplama iĢleminden sonra çiğ sütün soğukta uzun süre depolanması, sütün 

doğal mikrobiyel popülasyonunda önemli değiĢiklikler meydana getirmekte ve bu 

durumda psikrotrofik bakteri popülasyonu çiğ süt mikroflorasına hâkim olmaktadır. 

Yani çiftliklerde soğuk sütün depolanması mezofilik bakteri mikroflorasının geliĢmesini 

en aza indirmekte ancak düĢük sıcaklıklarda sütteki psikrotrofik mikrofloranın 

geliĢimine izin veren yeni bir problem ortaya çıkarmaktadır (Cempirkova 2007). 

Psikrotrofik bakteriler memenin doğal mikroflorasında bulunmamakta ancak çiğ sütte 

bulunmaları, sütün sağımından sonra kontaminasyona uğradığının bir göstergesidir. Çiğ 

sütte psikrotrofik bakterilerin en önemli kontaminasyon kaynakları, iyi temizlenmemiĢ 

ve sterilize edilmemiĢ süt çiftlikleri ve süt iĢleme tesisi alet ve ekipmanları 

olabilmektedir. Ġyi temizlenmemiĢ tanklarda Gram negatif bakterilerin bulunduğu 

bilinmektedir (Cousin 1982, Amer vd. 2008). SoğutulmuĢ çiğ sütte ilk aĢamada Gram 

pozitif mezofilik aerobik bakteriler geliĢmektedir. Daha sonra ise Gram negatif ve Gram 

pozitif psikrotrofik bakteriler geliĢmektedir (Akan vd. 2014). 

Gram pozitif mikroorganizmalar, Gram negatif mikroorganizmalarla karĢılaĢtırıldığında 

daha düĢük proteolitik aktivite göstermektedir. Süt ve süt ürünlerinin lezzetinde ve 

kalitesindeki değiĢikliklerin, ısıya karĢı dirençli mikroorganizmalar olan Bacillus 

türlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Gram pozitif koklar, önemli psikrotrofik 
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mikroorganizmalar veya proteolitik psikrotroflar olarak gösterilmemektedirler. Ancak 

çiftliklerde yapılan çalıĢmalarda Gram pozitif kokların sütte % 28 oranında bir 

proteolitik grubu temsil ettiği görülmüĢtür. Enterococcus faecium’un soğutulmuĢ sütte 

sıkça rastlanan ve ısıya dayanıklı psikrotrofik bir bakteri olarak bilinmesine karĢın, 

sütteki değiĢikliklere neden olabilecek proteolitik aktivitesinin bulunmadığı 

saptanmıĢtır. Psikrotroflar tarafından daha az kontaminasyona uğramıĢ sütlerde, sütü 4 

°C'de soğutmak etkili olabilmektedir. Psikrotrofik mikroorganizma sayısının mezofilik 

mikroorganizma sayısından daha fazla olması, soğutulmuĢ sütte kalite kontrol amaçlı 

mezofilik sayım tekniğinin doğru olduğunu göstermektedir (Santana vd. 2004). 

Pseudomonas, ekolojik olarak bilinen ve en çok heterojen özellik gösteren bakterilerden 

biridir. Pseudomonas türleri toprak, evsel çöpler ve su gibi pek çok doğal çevreden izole 

edilebilmekte ve aynı zamanda tıbbi alet ve ekipmanlar, aseptik çözeltiler, kozmetik ve 

tıbbi ürünlerde de belirlenebilmektedirler. Pseudomonas türleri aynı zamanda buzdolabı 

sıcaklığında soğutulmuĢ sütlerde de en fazla izole edilen bir psikrotrofik bakteridir. 4 

°C’ye soğutulmuĢ sütlerde bulunan P. fluorescens, P. putida, P. fragi, P. putrefaciens 

ve çok az sıklıkla P. aeruginosa, sütün raf ömrünün kısalmasına neden olmaktadırlar 

(Kumaresan vd. 2007). P. fluorescens ise en çok, soğukta depolanmıĢ sütlerde 

bozulmalara neden olmaktadır (de Oliveira vd. 2015). Dolayısıyla P. fluorescens, sütte 

en fazla bozulmaya neden olan Pseudomonas türü mikroorganizmadır. Sentezledikleri 

ısıya dayanıklı proteaz ve lipazlar, kazein ve lipidleri hidrolize ederek süt ürünlerinin 

duyusal kalitesinde ve veriminde düĢüĢlere neden olmaktadır (Martins vd. 2014). 

Psikrotrofik bakterilerin birçoğu yalnızca lipolitik enzimatik aktivite ya da hem lipolitik 

hem de proteolitik enzimatik aktivite gösterirken, çok azı da tek baĢına proteolitik 

aktivite göstermektedirler. Pseudomonas ve Acinetobacter yüksek lipolitik aktivite, 

Microbacterium hem lipolitik hem de proteolitik aktivite ve Lactococcus ve 

Leuconostoc gibi laktik asit bakterilerinin (LAB) çok az enzimatik aktiviteleri vardır. 

Süt kalitesinin belirlenmesinde psikrotrofik bakteri florasının kompozisyonu, önemli rol 

oynamaktadır. Hem proteolitik ve hem de lipolitik aktivite gösteren Microbacterium, 

çiğ süt örneklerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Termodurik olarak adlandırılan 

Microbacterium türleri pastörizasyon aĢamasında canlı kalabilmektedirler. Bundan 
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dolayı Microbacterium türlerinin çiğ sütlerde süt kalite indikatörü olarak 

kullanılabileceği belirtilmiĢtir (Hantsis-Zacharov ve Halpern 2007, Raats vd. 2011). 

Çiğ sütün soğukta muhafazası sonucu psikrotrofik bakteri sayısında artıĢ ve dolayısıyla 

ısıya dayanıklı enzim içeriğinin artmasıyla içme sütünde oluĢan olumsuz değiĢikler ve 

bu değiĢiklikler sonucu içme sütünün raf ömrünün etkilenmesi ġekil 1.1’de 

gösterilmektedir. 

SOĞUK MUHAFAZA 

 

                                                                 ÇĠĞ SÜT 

                                                                                          

Psikrotrofik Bakteri Ġçeriği                                                                Protein Stabilitesi 

(ısıya dayanıklı enzim içeriği) 

                                                                                                          

 

 

Emülsiyon 

Stabilitesi   

Ransid Tat   Acı Tat     Toplam Bakteri 

Ġçeriği     

Protein 

Stabilitesi  

                                                         ĠÇME  SÜTÜ 

 

RAF ÖMRÜ 

ġekil 1.1 Soğukta muhafazanın içme sütünün raf ömrü üzerine etkileri 

Proteinazların, birçok süt ürününün duyusal kalitesinde ve raf ömründe önemli rolü 

bulunmaktadır. Bunlar, özellikle sütte K-kazein, kazein miselleri ve kolloidal kalsiyum 
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fosfata etki ederek kazeinin stabilitesini bozmakta ve depolama süresince ultra yüksek 

sıcaklık (ultra high temperature – UHT) sütte istenmeyen lezzet oluĢumuna (acımsı, 

buruk veya kokmuĢ) veya jelleĢme ya da pıhtılaĢmaya neden olmaktadırlar. Yapılan 

birçok çalıĢma sonucunda sütlerde bozulmalara neden olan psikrotrofik bakteriler 

arasında Pseudomonas türlerinin baskın olduğu görülmüĢtür. Özellikle en yaygın olanı 

P. fluorescens olduğu belirtilmiĢtir (Nicodema vd. 2005). Proteinazlar alkali pH da ve 

30 - 37 °C sıcaklıkta optimum aktivite göstermektedirler (Nemeckova vd. 2009). Yine 

peynir üretiminde de randımanda önemli düĢüĢlere neden olmakta ve süt ürünlerinin 

tadını olumsuz yönde (acılaĢma, meyvemsi, mayamsı, metalik tat) etkilemektedirler 

(Samarzija vd. 2012 ). 

P. fragi, 2 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda geliĢebilen psikrotrofik, Gram negatif 

bir bakteridir. Bu Pseudomonas türü genellikle lipaz kaynağı olarak kullanılmaktadır. P. 

fragi tarafından üretilen esterazlar, çok çeĢitli gıda ürünlerinde lezzet geliĢimi için 

meyve aromalarının biyoteknolojik üretiminde kullanılmaktadırlar. Ancak, gıda 

çevrelerinde buzdolabında saklanan taze gıda ürünlerinin bozulmasında P. fragi en çok 

rastlanan mikroorganizmalar arasındadır ve geleneksel olarak sütün bozulmasına neden 

olmasıyla tanınmaktadır. Son zamanlarda et ve et ürünlerinin bozulmasının baĢlıca 

etkenlerinden biri olarak da kabul edilmekte ve bozulmuĢ etlerde çok sık izole 

edilmektedir (Ercolini vd. 2010).  

Proteolitik aktiviteye bağlı olarak, düĢük sıcaklıkta bozulmaya neden olan P. fragi'nin 

çeĢitli türleri çiğ sütten izole edilmektedir. Pseudomonas türü mikroorganizmaların 

kıĢın izole edilen suĢlarının, yaz aylarında izole edilenlerden daha proteolitik özellikte 

olduğu saptanmıĢtır (Ercolini vd. 2010). 

Çiğ sütün soğukta depolanması sırasında psikrotrofik bakteriler, süt yağı ve proteinini 

hidrolize etmeleri sonucunda fermente süt ürünlerinin kalitesinde özellikle de tekstür ve 

aromada bozulmalara neden olmaktadırlar. Örneğin; çiğ sütteki K-kazeinin hidrolizi 

sonucunda yoğurt jeli daha sert ve viskoz olmakta, sinerezis düzeyinde ise artıĢ 

meydana gelmektedir. Bu proteolitik etki ile serbest aminoasit deriĢimindeki artıĢ 

sonucunda, mikrobiyel kültürlerin geliĢimi de etkilenmektedir (Akan vd. 2014). 
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Uzun süre soğukta depolanmıĢ sütlerden üretilen krema ve tereyağında depolama 

süresinin kısalmasında psikrotrofik bakterilerin rolü bulunmaktadır. Krema ve tereyağı 

gibi ürünler yüksek düzeyde yağ içerdiklerinden psikrotrofik bakterilerin lipolitik 

enzimleri proteolitik enzimlere göre daha etkilidirler. P. fragi ve P. fluorescens lipolitik 

aktiviteleri sonucu süt yağını yağ asitlerine parçalayarak tereyağ ve krema gibi ürünlerin 

acılaĢmasına neden olmaktadırlar. Genellikle biyofilm Ģeklinde bulunan P. fluorescens 

gıda bozulmalarına neden olan önemli bir mikroorganizmadır. Bakteriyel biyofilmler 

doğası gereği çeĢitli antimikrobiyel ajanlara karĢı dirençlidir, bu nedenle bakteriyofajlar 

gibi biyofilm kontrolüne alternatif yöntemler önerilmiĢtir. Biyofilmler üzerindeki fajın 

hareketi ile ilgili yeterince araĢtırma yapılmamıĢ olup ve daha fazla araĢtırma yapılması 

düĢünülmektedir (Sillankorva 2008).  

Süt endüstrisinde, P. fluorescens, bozulma sırasında çiğ veya pastörize sütün 

mikroflorasına egemen olan en yaygın psikrotrofik bakterilerden biridir. Bu bozulma 

iĢlemi çoğunlukla ısıl iĢlemden geçirildikten sonra ve ısıl iĢlem aĢamalarında varlığını 

devam ettiren hücre dıĢı lipazlar, proteazlar ve lesitinazlardan kaynaklanmaktadır 

(Sillankorva 2008). 

Peynir üretiminde kullanılacak sütte psikrotrofik bakteri sayısının artmasıyla, üretilecek 

peynirin genel kalite özelliklerinde olumsuz etkiler oluĢmaktadır. Ġlk olumsuz etki sütün 

doğal plazmin sistemininin stabilizasyonundaki bozulmalardır. Psikrotrofik bakterilerin 

sentezledikleri proteinazlar, plazmin ve plazminojenin kazein misellerinden ayrılmasına 

neden olmaktadır. Bu iĢlem sonucunda, peynirin aroma ve tekstüründe bozulmalara ve 

dolayısıyla peynir veriminde düĢüĢlere neden olmaktadır. Sonuç olarak da çiğ sütün 

rennin enzimi ile pıhtılaĢma süresi kısalmaktadır. Pseudomonas türlerinin ısıya 

dayanıklı proteolitik enzimleri, peynir pıhtısı ve daha sonraki peynir olgunlaĢtırma 

sırasında aromada olumsuzluklara neden olmaktadırlar. Pseudomonas türlerinin 

özellikle de P. fluorescens’in proteinaz aktivitesi sonucunda taze peynirlerde kayganlık 

ve renk oluĢumuna, yarı sert ve sert peynirlerde aroma, tekstür ve stabilite gibi kayıplara 

neden olmaktadır. Ayrıca ısıl iĢleme tabi sütlerin raf ömrünü önemli derecede 

kısaltmakta ve süt ürünlerinde düĢük kaliteye sebep olduğundan dolayı, süt 

endüstrisinde önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Nörnberg vd 2009, 
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Gomashe vd. 2012). Pastörize sütlerin raf ömrü çiğ sütün kalitesinden etkilenmektedir. 

Sütteki ısıya dirençli enzimleri salgılayan mikrobiyel hücre sayısı ve somatik hücre 

sayısı belirlenmelidir. Genellikle pastörizasyondan sonra çiğ sütte yüksek miktarlarda 

bulunan psikrotrofik bakterilerin sentezledikleri proteaz ve lipaz enzimleri, yağ ve 

proteinlerin parçalanmasına neden olmaktadırlar (Barbano vd 2006).  

Pastörizasyon iĢlemi sonrası her ne kadar sütün mikrobiyel yükü azaltılmıĢ olsa da, 

üretilecek süt ürünlerinin kalitesi ve üretim sürecinin verimliliği, doğrudan çiğ sütün 

mikrobiyel kalitesiyle ilgili olmaktadır. Bu nedenle sütte bozulma etmeni 

mikroorganizmaların ısıl iĢlem sonrası inhibe olması, sütün termostabil mikrobiyel 

enzim faaliyeti sonucu bozulmayacağı anlamına gelmemektedir. Seçilen pastörizasyon 

ve sterilizasyon derecesi, mikrobiyel steriliteyi sağlamakta ancak sütte bulunan 

psikrotrofik bakteriler tarafından sentezlenen termostabil mikrobiyel enzimlerin 

tamamını inaktive edememektedir. Psikrotrofik bakterilerin bu özelliklerinden dolayı 

sütün serbest yağ ve aminoasit deriĢimlerinde artıĢ söz konusu olduğundan, süt 

kalitesinde düĢüĢ, lezzette değiĢiklikler ve süt proteinlerinde istenmeyen pıhtılaĢma gibi 

sorunlar ortaya çıkmakta ve dolayısıyla süt ve süt ürünlerinde bozulmalar 

gözlenmektedir. Psikrotrofik bakteriler, ısıl iĢlem uygulanan sütlerde ve pastörizasyon 

sonrası kontaminasyona uğramıĢ süt ürünlerinde de yaygın olarak bulunan 

mikroorganizmalar arasındadır. Ayrıca psikrotrofik bakterilerin bazı türlerinin 

bozulmalara neden olmalarının yanı sıra antibiyotiklere karĢı direnç gösterdikleri ve 

toksin sentezleyebildiklerinden dolayı “fırsatçı patojen bakteriler” olarak da 

düĢünülebilmektedirler. Bununla birlikte psikrotrofik bakteriler yüzeylere bağlanabilme 

yeteneklerinden ötürü, süt ve süt ürünleri alet ve ekipmanlarının iç yüzeylerinde 

uygulanan yıkama iĢlemleri ya da antibakteriyel temizlik ürünleri ile ortamdan 

uzaklaĢtırılmaları oldukça zor olan biyofilm tabakası oluĢumuna neden olmaktadırlar. 

Süt ve süt ürünlerinde psikrotrofik bakteriler ekzopolisakkarit ve lipopeptidler 

oluĢturma yeteneğine sahiptirler. Bu bileĢenler yapısal olarak farklı metabolit grupların 

oluĢumuna neden olurlar ve bu metabolitler katı yüzeylerin üzerine bakterilerin 

yapıĢmasına neden olurlar. Sadece bir bakteri biyofilm tabakası oluĢturabileceği gibi, 

birden fazla bakteri türlerinin de oluĢturduğu görülebilmektedir. Pastörizasyon sonrası 

kontaminasyonlarda pastörize sütlerde bulunan psikrotrofik bakteri olan Pseudomonas 



  

7 
 

ve diğer Gram negatif bakteriler, tipik indikatörlerdir. Pasörizasyon sonrası 

kontaminasyonlarda dört temel psikotolerant grup önemlidir: 

(1) Pseudomonas, 

(2) koliformlar,  

(3) Peudomonas ve koliform olmayan Gram negatif bakteriler ve 

(4) Gram pozitif sporlu bakteriler.  

Amerika BirleĢik Devletleri (ABD)’nde, yüksek sıcaklık kısa süre ısıl iĢlem (HTST - 72 

°C’de 15 dakika) uygulanan sütlerde pastörizasyon sonrası kontaminasyonlarda 

Pseudomanas türlerinin sorumlu olduğu bildirilmiĢtir (Martin vd. 2018). 

Yoğurtların soğukta muhafazası sırasında da psikrotrofik bakterilere 

rastlanılabilmektedir. Ancak bunlar sayıca önemli miktarlarda olmadıkları için üründe 

ciddi kusurlara yol açmamaktadırlar. Diğer yandan; yoğurda iĢlenecek olan süt uzun 

süre depolanmıĢ ise, psikrotrofik bakteri sayısında artıĢ olacağından, enzim aktiviteleri 

sonucu yoğurtta kusurlara neden olabilmektedir (Metin 2014). 

Dondurma teknolojisinde de psikrotrofik bakteriler önem taĢımaktadırlar. Çiğ sütün 

soğukta depolanması esnasında psikrotrofik bakterilerin sayısında artıĢ olabileceği gibi, 

dondurma miksinin 7 °C’nin altında olgunlaĢtırılması sırasında da psikrotrofik 

bakterilerin sayısında artıĢ gözlenebilmektedir. Ayrıca dondurmanın taĢınması ve satıĢı 

esnasında psikrotrofik bakterilerin geliĢebileceği de belirtilmiĢtir (Metin 2014).  

Ülkemizde süt üretim alanlarının dağınık ve iĢleme merkezlerinden uzakta olmasına 

bağlı olarak sütün toplama merkezlerinde soğukta uzun süre depolanması ve / veya 

iĢletmelere uzun süreli soğuk zincir koĢullarında nakledildiği bir gerçektir. SoğutulmuĢ 

çiğ sütte psikrotrofik bakteri sayısının, çiğ sütün soğutulmadan önceki mikrobiyel 

popülasyondan daha fazla olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, çiğ sütün hijyenik 

olmayan koĢullar altında üretilmesi ve / veya çiğ sütte somatik hücre sayısının fazla 

olması durumlarında, çiğ sütün toplam mikrobiyel popülasyonunda psikrotrofik bakteri 

sayısı daha da fazla olmaktadır. Isıl iĢlem öncesi çiğ sütteki psikrotrofik bakteriler 
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tarafından sentezlenen termostabil enzimler, sütün kalitesini, bozulmasını, raf ömrünü 

ve dolayısıyla da çiğ sütten elde edilecek verimi önemli derecede etkilemektedirler. 

Sütün soğutma sıcaklıklarının doğru seçimi, ısıl iĢlem uygulamaları ve baktofugasyon 

tekniklerinin birlikte kullanımı bu bakterilerin kontaminasyonunun önlenmesinde 

önemli katkı sağlamakla birlikte son ürünün kontaminasyonun engellenmesi ve kontrolü 

çoğu zaman yetersiz olmaktadır.  

Moleküler Rezonans Etki Teknolojisi (MRET), herhangi bir materyal ve / veya ürünün 

elektrokimyasal olarak aktifleĢtirilmiĢ su ile iĢlenmesine dayanan, istenilen mikrobiyel 

nitelikte materyal ve / veya ürün elde edilmesi için kullanımı öngörülen bir sistemdir. 

Elektrokimyasal olarak aktifleĢtirilmiĢ suyun elde edilmesi için elektronik bir düzenek 

kullanılmaktadır. Elektriksel emiĢ ilkelerine göre iĢleyen bu düzeneğin, sudaki mineral 

mikro parçacık, humus ve yabancı maddeler, mikroorganizma ve toksin deriĢimlerinin 

azaltılmasını desteklediği saptanmıĢtır. Hatta süt depolama tanklarının elektronik 

düzenekte iĢlenmiĢ suyla yıkanmasının, sütteki toplam bakteri sayısını çok fazla 

etkilediği ve özellikle de Escherichia coli (E. coli) ve Staphylococccus aureus (S. 

aureus) sayılarını azalttığı belirlenmiĢtir. Elektronik düzenekte iĢlenen bu suyun, 

Candida cinsi mayalar ve Penicillium ve Aspergillus cinsi küflerin geliĢimi üzerine de 

etki ettiği saptanmıĢtır. Diğer yandan moleküler rezonans uygulamaları ile insan 

kullanımına yönelik suların mikrobiyel olarak temizlenebilmesine, bazı bakteri ve 

virüslerin geliĢme ve çoğalmasının azaltılabildiğine ve hatta tümör oluĢumlarının 

önlenmesi ve tedavisine iliĢkin çalıĢmaların yapıldığı bilgileri de mevcuttur 

(Anonymous 2017). 

Bu tez kapsamında MRET varlığında ve yokluğunda çiğ sütteki toplam mezofilik 

aerobik bakteri (TMAB) ve toplam psikrotrofik aerobik bakteri (TPAB) miktarı 

üzerinden çiğ sütün mikrobiyel kalitesindeki değiĢiklikleri izlemek amacıyla 

planlanmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle; çalıĢmada bu uygulamanın çiğ süt kalitesini iyileĢtirme 

çalıĢmalarına katkı getireceği öngörüsünün sorgulanarak incelenmesi esas alınmıĢtır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ÖZETLERĠ 

Süt ve süt ürünlerinde psikrotrofik bakteriler birçok olumsuz etkilere neden olduğundan 

dolayı uzun yıllardır pek çok araĢtırma yapılmıĢtır. Süt ürünlerinde yarattığı sorunların 

yanında, ekonomik kayıplara da neden olmuĢlardır. Sütte psikrotrofik bakteri 

geliĢmesinin olası inhibitörleri hakkında birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Ancak hemen 

hemen hepsinde önerilen inhibitör sistem, doğal süt enzimi peroksidazı hedef 

almaktadır. Bunun dıĢında CO2 enjeksiyonu uygulaması ile psikrotrofik bakteri 

geliĢmesinin yavaĢlatılarak kontrol altına alınması sağlanmıĢtır. Diğer taraftan, çiğ 

sütün uzun süre depolanması öncesinde 2 °C’ye soğutulması ile psikrotrofik bakterilerin 

proteaz ve lipaz sentezinin baskılanabildiği de bilinmektedir. Ancak bu durumun 

gerçekleĢebilmesi için psikrotrofik bakteri baĢlangıç sayısının 10
3
 kob / mL’den az 

olması gerekmektedir. Çiğ sütün 65 - 69 °C’de 15 saniye ısıtma iĢlemine tabi tutulması 

Gram negatif psikrotrofik bakteri sayısında önemli oranda azalmalara neden olurken, 

spor oluĢturan Gram pozitif psikrotrofik bakteriler üzerinde etkisi görülmemektedir 

(Chen vd. 2003). 

Çiğ sütün mezofilik ve psikrotrofik bakterilerle mikrobiyel kontaminasyon oranı, 

ineklerin sağlık durumu ve hijyeni, ineklerin bulundukları ve sağım iĢleminin yapıldığı 

ortamın hijyeni, süt sağım teknikleri, süt sağım alet ve ekipmanlarının ve süt tanklarının 

dezenfeksiyonunda kullanılan yöntemler ve çalıĢanların hijyeni gibi etkenlerden 

etkilenmektedir. Hızlı soğutma ve soğukta depolama çiğ sütte mikrobiyel durumu 

etkileyen iki önemli faktördür (Holm vd. 2004, Perko 2011). 

Psikrotrofik bakteriler, belirli bir taksonomik mikroorganizma grubunda olmamakla 

birlikte, optimum metabolik faaliyetlerini 25-30 °C sıcaklıklarda gösterebilen ancak 

hücre zarı lipidlerindeki çoklu doymamıĢ yağ asitlerinin asimilasyonu yolu ile 7 °C 

veya daha düĢük sıcaklıklarda da geliĢip çoğalabilen bakteriler olarak 

tanımlanmaktadırlar. Psikrotrofik bakteriler, 0 °C’de geliĢebilmekte, 15 °C ve daha 

altındaki sıcaklıklarda optimum geliĢme göstermekte ve maksimum 20 °C sıcaklıkta 

geliĢebilmektedirler (Beales 2004). Bir baĢka deyiĢle; psikrotrofik bakteriler, düĢük 

geliĢme sıcaklıklarında, yüksek oranlarda doymamıĢ yağ asitleri içeren fosfolipidleri ve 
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nötr lipidleri sentezleyerek hücre zarı lipidlerinin erime noktasında bir düĢüĢe neden 

olmaktadırlar. Bu durum, onların akıĢkanlıklarını korumalarına ve böylelikle sürekli 

iĢlevsellikleri, çözünmüĢ madde taĢınımı, hücre dıĢı ve / veya hücre içi enzim 

sentezlemeleri ve hücre zarlarının akıcılığına olanak tanımaktadır. Bu özellikleri 

nedeniyle psikrotrofik bakteriler, süt ve süt ürünleri gibi birçok gıdanın üretim, iĢleme, 

nakliye ve satın alım sonrası soğukta depolanması gerekliliği göz önüne alındığında, 

gıda güvenliği açısından oldukça önem taĢımaktadırlar.  

Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, Alcaligenes, Achromobacter, 

Flavobacterium, Bacillus, Enterobacter, Micrococcus, Corynebacterium cinsi bakteriler 

ve Klebsiella, Escherichia, Citrobacter gibi koliform bakteriler, çiğ sütte yaygın olarak 

bulunan psikrotrofik aerobik bakterilerdir. DüĢük sıcaklıklarda geliĢebilme ve 

çoğalabilme yeteneğine sahip bu psikrotrofik bakterilerin en önemli özellikleri, vejetatif 

hücrelerinin çoğalma sonrasında hücre dıĢı ve / veya hücre içi hidrolitik enzimler olan 

lipaz, proteinaz ve fosfolipaz C sentezlemeleri ve bunların yol açtığı proteolitik, lipolitik 

ve fosfolipolitik aktiviteleridir. Psikrotrofik bakterilerden özellikle Bacillus (B.) türleri 

ve Pseudomonas (P.) türleri; kazein, lesitin, yağ ve laktozu hidrolize ederek süt ve süt 

ürünlerinin bozulmasına neden olmaktadırlar (Akan vd. 2014).  

Psikrotrofik bakterilerden biri olan Bacillus’un içme sütlerinde ve süt ürünlerinde önemi 

daha da büyüktür. Pastörize sütlerde B. cereus tatlı pıhtılaĢma bozulmasına, B. subtilis 

ve B. coagulans ise sütlerde istenmeyen protein pıhtılaĢmasına neden olmaktadır (Foltys 

ve Kirchnerova 2006). 

Lipaz, sütteki ana lipid bileĢenlerinden olan triggliseritlerin hidrolizini katalize eden 

enzimdir. Bu hidroliz genellikle “lipoliz” olarak anılmaktadır. Bu reaksiyonun ürünleri 

serbest veya esterleĢmemiĢ yağ asitleri ve mono ve digliseridler ve bazen de gliseroldür 

(Deeth 2006, Decimo vd. 2014). Lezzet oluĢumu ve lezzetteki değiĢiklikler açısından 

sütteki lipoliz önemlidir. Kısa ve orta zincirli yağ asitleri sütte istenmeyen tatlara sebep 

olurlar. Çiğ sütteki serbest yağ asitleri seviyesi > 1.5 mmol / L olduğunda, bir çok insan 

tarafından istenmeyen tat geliĢimine neden olmaktadır. Sütte lipolitik aktivite gösteren 

tek lipolitik enzimin, lipoprotein lipaz olduğu araĢtırmalar sonucu bilinmektedir. 
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Lipazlar, süt yağını hidrolize ederek serbest yağ asitlerinin oluĢumuna neden olmakta ve 

dolayısıyla süt ve süt ürünlerinde istenmeyen acı ve sabunumsu tat oluĢumuna sebep 

olmaktadırlar. Süte ısıl iĢlem uygulandıktan sonra da bu enzimlerin birçoğu 

aktivitelerini sürdürebilmektedirler. Bir baĢka deyiĢle; bu enzimler termostabil 

özelliktedirler. Lipazların birçoğu UHT iĢleminden sonra bile bazı aktivitelerini 

sürdürmektedirler (Mcphee ve Griffiths 2011, Munsch-Alatossava ve Alatossava 2006). 

Lipazlar, krema, tereyağı, peynir ve UHT sütlerde yağ parçalanmasına bağlı olarak, 

trigliseritlerin hidrolizi ile aroma bozukluklarına neden olmaktadırlar (Awad vd. 2005). 

Sütteki lipazların önemli olanları, süt yağı globülleri zarlarının bütünlüğünü bozan 

lesitinazlar ve fosfolipazlardır. Pastörizasyon iĢlemi fosfolipaz aktivitesini azaltmakta 

ancak yağsız sütlerde enzimin aktivitesini ortadan kaldırmamaktadır. Sütteki lipoliz iki 

farklı Ģekilde gerçekleĢmektedir. Bir tanesi mandıradaki inek memesinde bulunan doğal 

süt lipazları ve diğeri ise mikrobiyel lipazlardan oluĢmaktadır. Mikrobiyel lipoliz, 

psikrotrofik bakteriler tarafından üretilen lipazlar tarafından baĢlamaktadır. Doğal 

lipazların tersine mikrobiyel lipazlar, pastörizasyon ve UHT sıcaklıklarına 

dayanıklıdırlar. Diğer önemli bir farklılık da, psikrotrofik bakteri lipazlarının zarar 

görmemiĢ yağ globüllerini hidrolize etmeleridir. Yeni teknolojiler ile sütteki baĢlangıç 

bakteri sayısı ve pastörizasyon iĢlemiyle de doğal olarak bulunan süt lipazının aktivitesi 

azaltılabildiğinden, psikrotrofik bakterilerin termostabil lipolitik ve proteolitik enzimleri 

içme sütü ve süt ürünlerinin tat kalitesinin korunmasında sınırlayıcı bir faktör haline 

gelmektedir (Cempirkova vd. 2009). 

2.1 Moleküler Rezonans Etki Teknolojisi (MRET) 

Bilim adamı Igor Smirnov tarafından geliĢtirilen moleküler rezonans etki teorisine göre 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun, 2003 yılında Dr. Gilbert N. Ling tarafından hücre 

suyuyla uyumlu olduğu ve dinamik çok katmanlı moleküler yapıya sahip olması 

nedeniyle biyolojik sistemler için faydalı olduğu açıklanmıĢtır. MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ suyun özelliklerinin belirlenmesinde in vivo (özellikle hayvanlar 

üzerinde) ve in vitro araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu su, vücuttaki hücresel yapıları 

nemlendirmekte hücre içi su değiĢimini, metabolizmayı ve sağlıklı hücrelerin yenilenme 

sürecini geliĢtirmektedir. Ayrıca, enfeksiyonlara ve fagositoz gibi iltihaplanmalara karĢı 



  

12 
 

doğal hücresel direncin ana faktörlerini içeren doğal bağıĢıklığı (yabancı hücrelerin 

yutulması ve vücudun bakteri, virüs ve diğer patojen mikroorganizmaların çoğalmasına 

karĢı direnci) arttırmaktadır. MRET aktivasyonundan sonra sudaki yapısal değiĢikler, 

nükleer manyetik rezonans ve yüksek gerilim fotoğraf testi ile doğrulanabilmektedir. 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun, yapılan testler sonucunda hücre suyuyla biyolojik 

uyumlu olduğu görülmüĢtür (Anonymous 2017). 

2.1.1 MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun virüsler üzerindeki biyolojik etki 

mekanizması 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ sudaki yapısal değiĢiklikler çeĢitli metabolik reaksiyonlarda 

yer aldığından, özel olarak modifiye edilmiĢ biyolojik seviyeye daha da aktarılabilen 

harici manyetik alanın etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu tip sular, “MRET su” olarak 

adlandırılmaktadır. MRET ile aktifleĢmiĢ suyun normal hücreler üzerindeki etkisi 

(metabolizmanın desteklenmesi vb. gibi) ve diğer taraftan virüsler veya anormal 

hücreler gibi zararlı kompleksler üzerindeki seçici etkisi (metabolizmanın baskılanması 

vb. gibi) araĢtırılmıĢtır.  

Rezonans, yapıcı ve yıkıcı giriĢim vb. gibi elektromanyetizmanın temel fiziksel 

temelleri, MRET suyunun bakteri ve virüs gibi moleküler kompleksler üzerindeki 

etkisini açıklamaktadır. Genetik makromoleküllerin, virüs RNA' larının farklı nükleik 

yapılara sahip olduğunu ve bu yapısal farklılıkların sonucu olarak normal hücrelerin 

sinyallerinden farklı moleküler sinyaller ürettikleri varsayılmıĢtır. MRET ile aktifleĢmiĢ 

suyun moleküler kümeleri tarafından iletilen uzun menzilli elektromanyetik alanların 

normal hücreler tarafından üretilen elektromanyetik alanlarla etkileĢime girdiğinde 

hücrelerde biyokimyasal süreçleri artıran rezonans etkisi yarattıkları belirtilmiĢtir. 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun moleküler kümeleri tarafından iletilen uzun menzilli 

elektromanyetik alanların, virüslerin genetik makromolekülleri tarafından üretilen 

anormal elektromanyetik alanlarla etkileĢimi, yıkıcı etkileĢime neden olabildiği ve 

sonuç olarak replikasyon döngülerini baskılayabildiği ve bakteri, fungus, mutasyona 

uğramıĢ hücreler vb. gibi diğer moleküler kompleksler için de aynı mekanizmanın 

benimsenebileceği vurgulanmıĢtır (Smirnov 2003). 
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2.1.2 MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun AIDS hastalarında fizyolojik etkileri  

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun anormal proton faaliyeti, değiĢtirilmiĢ elektrodinamik 

özellikleri ve akıĢkanlığı, bu suyun hücrelerin elektriksel özelliği olduğuna dair bazı 

kanıtlar sağlamaktadır. Çoğu hücreler ve dokular doğal fonksiyonlarına yönelik 

elektriksel özelliklere sahiptir. Canlı hücreler ve dokular, kıvrımlı ince zarlardan belirli 

bir amaç için özelleĢmiĢ bağlardan ve organellerden oluĢan genellikle kompleks bir 

yapıya sahiptir. Elektriksel özelliklerin bulunduğu yer oldukça önemlidir çünkü 

kompleks yapıların her birinin dokunun elektriksel fonksiyonu ile ilgili belirli bir role 

sahip olması beklenmektedir. DeğiĢtirilmiĢ proton aktivitesi ve elektrik iletkenliği olan 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su, ayrıca hücrelerin proton pompalama faaliyetini artırıcı 

yeteneğe de sahip olabilmektedir. Sonuç olarak; MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun, 

genetik bilgi aktarımı sinyali verme iĢleminin ve normal hücresel iĢlevlerin onarımına 

katkıda bulunabildiği belirtildiğinden, AIDS hastaları üzerinde de klinik gözlemler 

yapılmıĢtır. 

Tayland’ın Bangkok Ģehrinde bulunan AIDS Kontrol Merkezi’nin eski yöneticisi Dr. 

Peerayot Trongsawat, 2004 yılından itibaren AIDS / HIV hastalarının MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ su tüketimine dair klinik gözlemler yapmıĢtır. Dr. Peerayot’un ölmek 

üzere olan annesi, 2004 yılında Songkron Hastanesinde MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su 

tüketmiĢ ve bunun olumlu etkileri görülünce Dr. Peerayot MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su 

üzerine yapılan çalıĢmalarla ilgilenmeye baĢlamıĢtır. MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su 

tüketiminin doktorun annesini hayata geri döndürdüğü ve ilgili kiĢinin sağlıklı bir 

Ģekilde yaĢamaya devam ettiği bildirilmiĢtir.  

Dr. Peerayot MRET’i, 2004 yılında Bangkok Ģehri civarında bulunan dünyaca ünlü ve 

kar amacı taĢımayan AIDS kuruluĢu Wat Phrabaatnamphu Kurumu’nun kurucusu olan 

Dr. Alongkut’a tanıtmıĢtır. Bu merkezde baĢlangıçta sadece dört hastanın MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ su tükettiği ve hepsinin de sağlık durumunda kısa süre içerisinde önemli 

iyileĢmeler olduğu belirtilmiĢtir. Örneğin; MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyu tüketen bir 

hastanın sağlık durumunda iyileĢmeler ve hastanın deri renginin düzelmesinde önemli 

geliĢmeler olduğu belirtilmiĢtir. Bu hastanın sağlık durumundaki geliĢmelerin ümit 
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verici olmasından dolayı Dr. Peerayot’un gözleminde ve Wat Phrabaatnamphu 

Kurumu’nun iĢbirliği ile daha geniĢ çapta klinik çalıĢmalar yapılması konusunda 

anlaĢmaya varıldığı belirtilmiĢtir (Smirnov 2006). 

2.1.3 MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su ve onkolojide dirençli tümör geliĢimini önleme 

tedavisindeki rolü 

Biyolojik sistemlerde, hücre suyu ve MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun moleküler 

oluĢumlarının benzerliği; uyumluluklarına, kolay biyo - bulunabilirliklerine ve 

özümsenmelerine katkıda bulunmaktadır. MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun tanıtılması, 

biyolojik sistemlerdeki hücrelerin uygun fonksiyonlarını ve hücresel transdüksiyon 

mekanizmasının artmasına katkıda bulunabilmektedir. MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun 

pozitif tümör direnci üzerine önemli derecede etkili olduğu hayvanlar üzerinde 

gözlemlenmiĢtir. Yapılan deneylerde Ukrayna Bilim Akademisi Kiev Deneysel Patoloji, 

Onkoloji ve Radyobiyoloji Enstitüsü'ndeki 500 adet fare üzerinde farklı MRET su 

fraksiyonları uygulanmıĢtır. En iyi sonuçlar, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun 30 dakika 

boyunca aktive edilmiĢ (optimum aktivasyon) farelerin bulunduğu grupta gözlendiği 

belirtilmiĢtir. MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun fareler üzerindeki önemli antitümör 

etkisi; onkolojide kemoterapi tedavisinde kemoterapi ajanları ve tipik olarak takip eden 

yan etkilerden koruduğu çalıĢmalar sonucunda belirtilmiĢtir (Smirnov 2007). 

2.1.4 MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun Escherichia coli K-12 ve kompleks 

mikrobiyel kültürler üzerine etkisi 

Bu çalıĢmada MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun patojenik özellik taĢıyan Escherichia coli 

K-12 kültürünün geliĢmesi / çoğalması üzerine etkisine ve bağırsaktaki mikrobiyel 

kültürlere benzer mikrobiyolojik kültürlerin metabolik aktiviteleri üzerine etkileri 

incelenmiĢtir. AraĢtırma 2016 yılında Dr. Vladimir Vysotskii (Kiev Devlet Üniversitesi, 

Ukrayna), Dr. Alexander Tashyrev (Kiev Devlet Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Viroloji 

Enstitütüsü), Dr. Anna Tashireva (Ukrayna Bilim Akademisi) ve Dr. Alla Kornilova 

(Moskova Devlet Üniversitesi, Rusya) gözetiminde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Daha önce Moskova Devlet Üniversitesi’nde suyun fiziksel parametrelerine yönelik 

olarak gerçekleĢtirilen araĢtırma sonucunda, saf suya MRET uygulanmasının, saf suyun 

fiziksel moleküler özelliklerinde ciddi değiĢimlere yol açtığı Rus hükümeti tarafından 

da doğrulanmıĢtır. MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun özelliklerinin değiĢim seviyesinin, 

aktivasyon süresine bağlı olduğu görülmüĢtür. Elde edilen sonuçlara göre; MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ suyun bu özelliklerini gerek oda sıcaklığında gerekse düĢük sıcaklıkta 

saatlerce ve hatta günlerce muhafaza ettiği belirlenmiĢtir. 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun bakteriyostatik aktivitesi (patojenlerin geliĢmesinin ve 

çoğalmasının engellenmesi) C.A.I. Çevre Laboratuvar, Carlsbad, ABD’nde yapılan 

testlerle de onaylanmıĢtır. Toplam koliform bakteri sayısının büyük ölçüde azalması,  

MRET aktivasyon sürecinin önemini ortaya koymuĢtur. AktifleĢtirilmeyen yağmur 

suyuyla, MRET ile 30 dakika bekletilerek aktifleĢtirilen yağmur suyundaki koliform 

sayısı karĢılaĢtırılmıĢ ve bu karĢılaĢtırma sonucunda aktifleĢtirme iĢleminin koliform 

bakteri sayısında % 86 oranında azalma sağladığı gözlenmiĢtir.  

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun aktivitesi, farklı sürelerde (30 ve 60 dakika) patojenik 

özellik taĢıyan E. coli K-12 kültürünün geliĢmesi / çoğalması üzerine etkisine ve 

bağırsaktaki mikrobiyel kültürlere benzer mikrobiyolojik kültürlerin metabolik 

aktiviteleri üzerine etkileri de araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma sonunda MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ suyun E. coli K-12 kültürünün geliĢmesi / çoğalması üzerinde önemli 

azalmalar sağladığı belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar, gerek MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun 

gerekse MRET aktivasyon sürecinin sterilizasyon açısından etkilerinin, gıda 

endüstrisinde ve özellikle de su arıtma sistemlerinde uygulanabileceğini göstermiĢtir. 

Bağırsaktaki karmaĢık mikrobiyel kültürlerde az miktarda bulunan patojenik 

bakterilerin anaeorobik ortamda metabolik aktivitesi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda; anaerobik ortamda E. coli bakterisinin metabolik aktivitesinde değiĢiklik 

olmadığı görülmüĢtür. AraĢtırmalar sonucunda MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun vücuda 

alınmasının sindirim için faydalı olduğu ve vücudun metabolizmasını hızlandırıcı etkisi 

olduğu görülmüĢtür (Smirnov 2008).  
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2.1.5 MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun canlı hayvandaki ve laboratuvar 

ortamındaki Staphylococcus aureus üzerine etkileri 

Daha önce, suyun fiziksel parametrelerine yönelik olarak gerçekleĢtirilen araĢtırma 

sonucunda; saf suya MRET uygulanmasının, saf suyun fiziksel ve moleküler 

özelliklerinde ciddi değiĢimlere yol açtığı Rusya’daki Moskova Devlet Üniversitesi 

tarafından doğrulanmıĢtır. Daha önceki araĢtırmalarda, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun 

bağıĢıklığa üzerine etkisi incelenerek kan hücrelerinin yapısını güçlendirdiği ve 

mutasyona uğramıĢ hücrelerin artıĢını engellediği belirtilmiĢtir (Smirnov 2007). 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun vücut metabolizması üzerindeki faydalı etkisi ile tümör 

artıĢını engelleme özelliğini ve daha önceki araĢtırmaların doğrulamıĢ olduğu bakteri 

geliĢimini engelleyici etkisini de göz önünde bulundurarak, bu araĢtırmada MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ suyun canlı hayvan modelinde ve laboratuvar ortamındaki S. aureus 

üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Bu araĢtırma Ukrayna’da, Kiev Ulusal Shevchenko 

Üniversitesi’nin Mikrobiyoloji ve Ġmmünoloji Bölümü’nde Dr. Vladamir I. Vysotskii ve 

Lydia S. Kholodna’nın denetimi altında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma sürecinde, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun farelerin bağıĢıklık sistemlerinin 

lenfosit organlarının hücresel özellikleri ve fagositlerin fonksiyonel aktiviteleri 

üzerindeki etkileri üzerine çalıĢma yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, MRET 

uygulamasının canlı deneklerde koloni büyümesini ve stafilokokal mikroorganizmaların 

çoğalmasını engellediği gözlenmiĢtir. Bu çalıĢma sonucunda da MRET uygulama 

sürecinin ve MRET ile aktifleĢtirlmiĢ suyun sterilizasyon etkisinin gıda sanayinde de 

kullanılabileceği öngörülmüĢtür (Smirnov 2009). 

2.1.6 MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun HeLa kanser hücreleri ve PBMC normal 

hücreleri üzerine morfolojik etkisi 

Yapılan araĢtırmada, temel bir doğa ile ilgili olan MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun, 

modifiye edilmiĢ moleküler yapı, fiziksel ve elektrodinamik özelliklerinin canlı 

hücrelerde belirli moleküler mekanizmaları nasıl etkilediği araĢtırılmıĢtır. Suyun fiziksel 

parametreleri ile ilgili araĢtırmalar, damıtılmıĢ suya uygulanan MRET iĢleminin, suyun 
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temel fiziksel - moleküler özelliklerinin önemli bir Ģekilde değiĢmesine yol açtığını 

göstermiĢtir. 

ÇalıĢmalarda MRET ile aktifleĢtilmiĢ suyun, HeLa kanser hücrelerinin büyüme ve 

yaĢayabilirliği ve normal hücreler (PBMC) üzerine etkisi in vitro olarak incelenmiĢtir.  

Suyun fiziksel parametreleri ile ilgili araĢtırmalar, MRET ile aftifleĢtirilmiĢ damıtılmıĢ 

suyun temel fiziksel - moleküler özelliklerinde önemli modifikasyonlara yol açtığını 

göstermiĢtir. MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun özelliklerinin modifikasyon seviyesi, 

aktivasyon sürecinin süresine bağlıdır. Sonuçlar ayrıca, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun 

oda sıcaklığında birkaç saat hatta birkaç gün ve özellikl ede düĢük sıcaklıkta bu 

özelliklerini koruma yeteneğini de doğrulamıĢtır. Bu da fizikte bilinen “uzun süreli su 

hafızası” olgusuna bir örnektir. 

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ ve aktifleĢtirilmemiĢ örnekler arasında genotipler ve hücre 

sayısı açısından fark olmadığını kontrol (sıfır saat) verilerinin gösterdiği belirtilmiĢtir. 

Sonuçta MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su bazlı ortamların, genetik düzeyde hücreler içinde 

herhangi bir değiĢiklik yaratmadığı belirtilmiĢtir. AraĢtırmalar MRET ile aktifleĢtirilmiĢ 

su ile muamele edilmiĢ PBMC hücre canlılığının aktifleĢtirilmiĢ su ile muamele 

yapılmayan diğer hücrelere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir (Çizelge 2.1). 

Aynı zamanda aktifleĢtirilmiĢ su ile muamele edilen kanser hücrelerinin (HeLa) 

canlılığının da, aktifleĢtirilmiĢ su ile muamele edilmemiĢ kanser hücrelerinin canlılığı 

ile karĢılaĢtırıldığında daha düĢük olduğunu belirtmektedir (Çizelge 2.2). 
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Çizelge 2.1 PBMC hücre sayısı ve % canlılığı (Smirnov 2010) 

Örnek Hücre Sayısı % Canlılık Canlı Hücre Sayısı 

t (dakika) = 0 3.27 x 10
6
 91.5 2.99 x 10

6
 

MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ su 

uygulanmamıĢ 

0.27 x 10
6
 83.4 0.73 x 10

6
 

MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ su 

uygulanmıĢ 

0.77 x 10
6
 88.8 0.69 x 10

6
 

 

Çizelge 2.2 HeLa kanser hücre sayısı ve % canlılığı (Smirnov 2010) 

Örnek Hücre Sayısı % Canlılık Canlı Hücre Sayısı 

t (dakika) = 0 3 x 10
6
 92 3.27 x 10

6
 

MRET aktifleĢmiĢ 

su uygulanmamıĢ 

7 x 10
6
 97 6.79 x 10

6
 

MRET aktifleĢmiĢ 

Su uygulanmıĢ 

5 x 10
6
 92 4.60 x 10

6
 

 

MRET ile aktifleĢtilmiĢ suyun, bu su ile muamele edilen normal hücrelerin büyümesi 

üzerine etki etmediği ancak MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su ile muamele edilmiĢ ortamdaki 

kanser hücrelerinin önemli ölçüde inhibe olduğu gözlemlenmiĢtir. MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ su ile muamele edilmiĢ ortamlardaki kanser hücrelerinin inhibisyonunun 

% 54 olduğu belirtilmiĢtir.  

MRET ile aktifleĢtirlmiĢ suyun muamele edildiği ortamda hücrenin genetik seviyesinde 

bir değiĢiklik olmadığı, normal PBMC hücrelerinin pozitif yönde artan canlılık 
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morfolojisini etkilediği ve HeLa kanser hücrelerinin önemli ölçüde inhibisyona uğradığı 

sonucuna varılmıĢtır (Smirnov 2010). 

2.2 Yarı - sert Gouda Tipi Peynirlerde Çiğ Sütün Soğukta Depolanmasının 

Mikrobiyolojik Etkisi   

24, 48, 72 ve 96 saat boyunca 4 °C’de depolanan sütten yapılan yarı - sert Gouda tipi 

peynirler, 45 günlük olgunlaĢma süresince mikrobiyolojik olarak incelenmiĢ ve bu 

amaçla belli sürelerde soğutulmuĢ çiğ süt ve Gouda tipi peynirlerdeki mikrobiyolojik ve 

fizikokimyasal değiĢiklikler gözlemlenmiĢtir. 2, 9, 16, 23, 30, 37 ve 45 günlük 

olgunlaĢma sırasında peynir örneklerindeki mikrobiyel değiĢiklikler incelenmiĢtir. 4 

°C’de 96 saat soğukta depolanan sütlerdeki mikroorganizma sayısının ve proteoliz 

aktivitesinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Soğukta depolama süresince kazeinin proteaz 

- peptonlara çözünmesiyle peynir veriminin düĢtüğü görülmüĢtür. Soğutma esnasında 

olgunlaĢan peynirlerdeki kazeinin enzimatik hidrolizi, Kjeldahl yöntemiyle 

belirlenmiĢtir. Peynirdeki kazeinin proteolizi psikrotrofik mikroorganizmalar tarafından 

üretilen hücre dıĢı ısıya dayanıklı enzimler olan proteazlar tarafından gerçekleĢtiği 

belirtilmiĢtir (Mankai vd. 2012). 

2.3 Çiğ Süt Kalitesinin Süt Ürünlerinin Kalitesine Etkisi 

Slovenya’da iki gün boyunca tanklarda toplanan sütlerdeki mikrobiyolojik 

kompozisyondaki değiĢiklikler araĢtırılmıĢtır. Toplam mezofilik aerobik bakteri 

(TMAB), proteolitik bakteri, psikrotrofik ve proteolitik psikrotrofik bakteri sayısı 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Mikroorganizma sayısında artıĢ olduğu ancak 

mikroorganizma gruplarındaki artıĢ oranının farklı olduğu belirtilmiĢtir. En fazla 

belirlenenin psikrotrofik özellikte mikroorganizmalar olduğu ve süt endüstrisinde en 

çok değiĢikliklere neden olanın da özellikle proteolitik psikrotrofik bakteri olduğu 

belirtilmiĢtir. Ġki günlük sütlerden toplanan sütlerdeki mikrobiyolojik kalitenin, günlük 

toplanan sütlere göre çok daha düĢük olduğu gözlenmiĢtir. Çizelge 2.3’ de çiğ sütte ısıl 

iĢlem öncesinde psikrotrofik bakterilerin geliĢimine bağlı olarak süt ve süt ürünlerinin 

kalitesine olan olumsuz etkileri belirtilmiĢtir (Perko 2011). 
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Çizelge 2.3 Çiğ sütte ısıl iĢlemden önce psikrotrofik bakteri geliĢiminin süt ürünleri 

kalitesine etkileri (Perko 2011) 

Ürün Çiğ Sütteki 

Psikrotrofik 

Bakteri Sayısı  

(log kob / mL) 

 

Etki 

UHT süt 5.9 

6.9 - 7.2 

20 haftadan önce jelleĢme gerçekleĢmemiĢtir. 

2 - 10 haftadan sonra jelleĢme, tazelikte 

eksiklik, biraz bayat, temiz olmayan, acı aroma 

Süt tozu ve 

dondurulmuĢ 

kurutulmuĢ süt 

6.3 - 7.0 Isı direncinde düĢme, köpüklenme 

kapasitesinde yükselme 

Pastörize süt 5.5 

7.8 

Kötü tat, 

Kısa raf ömrü, ısı değiĢtiricilerde kirlenmede 

artıĢ 

Sert peynirler 6.5 - 7.5 

7.5 - 8.3 

 

  AcılaĢma 

Farklı aroma bozuklukları, baskın acı ve 

sabunumsu tat; peynir mayasının aktivitesinde 

azalma 

Lor peyniri 5 - 7.8 Psikrotrofik bakteri miktarı ile acı tat arasında 

önemli bir bağlantı 

Tereyağı Tespit edilmedi. Taze sütten yapılan tereyağına göre soğukta 

depolanan sütten yapılan tereyağında 

acılaĢmanın daha hızlı geliĢmesi 

Pseudomonas’dan sentezlenen lipazın 

dondurulmuĢ tereyağında aktif olması. 

 

Yoğurt 

 

7.6 - 7.8 

 

Spesifik mikrofloraya bağlı olarak acı, temiz 

olmayan veya meyvemsi aromalar 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

ÇalıĢmamızda 3 farklı süt iĢletmesinden farklı zamanlarda ve iki tekerrürlü olmak üzere 

alınan çiğ süt örnekleri, MRET su aktivatör cihazı, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su, Petri 

kutuları, deney tüpleri, etüv, otoklav, mikrodalga fırın, mikrobiyolojik ekim için gerekli 

Plate Count Skim Milk (PCSM) agar, ¼!lük Ringer çözeltisi ve diğer malzemeler 

kullanılmıĢtır. 

3.1.1 Çiğ süt 

Süt; diĢi memeli hayvanların doğum yaptıktan sonra salgıladığı, yavrunun alması 

gereken tüm besin maddelerini içeren kendine has tadı ve kokusu olan sıvı gıda 

maddesidir. Sütün besin değerleri diğer gıda maddelerine göre daha fazladır. Sütte 

bulunan bazı bileĢenler (laktoz, süt yağı, kazein, laktoglobulin ve laktoalbumin) sadece 

sütte bulunmaktadır. Çiğ süt ise; süt hayvanından sağıldıktan sonra soğutulan, herhangi 

bir iĢleme tabi tutulmamıĢ, herhangi bir madde ilave edilmemiĢ, iĢlenmek üzere süt 

iĢletmelerine kabul edilen sütü ifade etmektedir. Çiğ sütün bileĢimini sağımdan önce ve 

sağım sırasında hayvanın ırkı, laktasyon evresi, hayvanın yaĢı, hayvanın sağlık durumu, 

iklim koĢulları, sağım zamanı ve Ģekli, hayvanın bakımı ve hayvanın psikolojik durumu 

gibi faktörler etkilemektedir.  

Çiğ sütteki mikroorganizma sayısı da süt hayvanının sağlığı, sağım koĢulları, hayvanın 

ve ahırın temizliği, çiğ sütün soğutulması ve süt kaplarının temizliğine bağlı olarak 

değiĢiklik göstermektedir. Aseptik koĢullarda sağılan süt bekletilmeden hemen analiz 

edildiğinde mililitresinde birkaç yüz bakteri bulunurken, bir süre beklemiĢ süt analiz 

edildiğinde mililitredeki bakteri sayısının yüz milyonları bulduğu bilinmektedir. Çiğ 

sütün bekleme süresi ve depolama sıcaklığı, bakteri sayısının artıĢında önemli rol 

oynamaktadır. Sağımdan sonra bakteri çoğalmasını engellemek amacıyla çiğ süte 

soğutma iĢlemi uygulanmaktadır. Sütün sağıldığı sıcaklık vücut sıcaklığı olduğu için 

bakterilerin çoğalması için uygun ortam olmaktadır. Bu yüzden süt, sağımından hemen 
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akabinde mikroorganizma geliĢmesinin / çoğalmasının en az olduğu sıcaklığa 

soğutulmalıdır. Süt sağıldıktan 2 saat içerisinde 8 °C veya altına soğutulduğunda, 

bakteri sayısı belli bir süre kontrol altında tutulabilir. Soğutulan çiğ sütün de en kısa 

sürede süt iĢletmesine ulaĢtırılması ve ürüne iĢlenmesi gerekmektedir. 

Süt memelerinin ve sütün mikrobiyel kontaminasyon oranı, süt ineğinin otlamasından 

önemli derecede etkilenebilir. Mandırada beslenen temiz meme baĢı bulunan ineklerin 

sütlerindeki kontaminasyon oranı 10 000 kob / mL’den fazla iken, otlatılan temiz meme 

baĢlı ineklerin sütündeki kontaminasyon oranı 100 kob / mL’den daha az olduğu 

görülmektedir (Cempirkova 2002). 

Çiğ sütteki psikrotrofik ve mezofilik mikroorganizma arasındaki korelasyonun 

mevsimlere göre değiĢiklik gösterdiği ve toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB) 

sayısının mart - ağustos aylarında yüksek olduğu ancak ağustos - ekim aylarında da 

toplam psikrotrofik aerobik bakteri (TPAB) sayısının yüksek olduğu belirtilmektedir 

(Cempirkova ve Mikulova 2009). 

ÇalıĢmada kullanılan çiğ süt örneği, mikrobiyolojik analiz kurallarına uyularak, steril 

kaplarda laboratuvara getirilmiĢ olup, vakit kaybetmeksizin doğrudan mikrobiyolojik 

analize alınmıĢtır.  

3.1.2 MRET su aktivatörü 

 

ġekil 3.1 MRET su aktivatörü (Anonymous 2017) 
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ġekil 2.1’de görülen MRET su aktivatörü, ġubat 2000 yılında ABD’nde Igor Smirnov 

tarafından patent almıĢtır. Aktivasyon iĢlemi sırasında düĢük frekanslı elektromanyetik 

alan suya geçmekte ve bu, Ģifalı su kaynaklarının yakınında bulunan doğal jeomanyetik 

alana çok benzemektedir. Bu amaçla ilk olarak bir kaba içme suyu ya da süt, meyve 

suyu veya diğer sıvı bir ürün boĢaltılır. Aktivatörün alt kısmı sıvıyla temas etmeyecek 

Ģekilde aktivatör bu kabın üzerine yerleĢtirilir. Aktivatörün adaptörü prize takılır. Yanıp 

sönen kırmızı ıĢık, MRET aktivatörünün çalıĢtığını gösterir. Optimum aktivasyon süresi 

30 dakikadır. Ardından adaptör elektrik hattından çekilir ve MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su 

kullanıma hazır hale gelir. MRET su aktivatörü, 2 L hacmindeki herhangi bir bardak 

veya kavanoza da yerleĢtirilebilmektedir  (Anonymous 2017). 

3.2 Yöntem 

3.2.1 Moleküler rezonans etki modülü 

ÇalıĢmada kullanılan moleküler rezonans modülü, nanoteknoloji ile hazırlanmıĢ olan 

akıllı suyun paslanmaz çelik (çelik - krom) malzemeden üretilmiĢ ve kapasiteye göre 

büyüklüğü değiĢebilen tüplerin içerisindeki özel hazneye doldurulması ile elde edilen ve 

moleküler rezonans prensibi ile çalıĢan ticari bir materyaldir. Tüplerin içerisinde olan bu 

akıllı su, bulunduğu su içerikli ortama herhangi bir kimyasal veya biyolojik katkı 

eklemeyerek onunla temas etmeden yalnızca yerçekimi etkisiyle moleküler titreĢime 

girerek etkileĢim sağlayan, kaynama ve donma noktalarına ulaĢmadıkça bozulmayan ve 

belirli bir ömrü olmayan yapıdadır. Buna literatürde “aktive edilmiĢ su” veya “MRET 

su” ifadesi ile yer verilmektedir. Tez kapsamında kullanılan çiğ süt örneklerinin 

bulunduğu kapların iç yüzeyi aktive edilmiĢ su ile yıkadıktan sonra süt örnekleri kaplara 

aktarılmıĢtır. MRET su ile yıkanmıĢ kap içerisindeki sütten örnek alınarak yüzeye 

yayma yöntemiyle ekim iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

3.2.2 Yüzeye yayma yöntemiyle kültürel sayım 

Yüzeye yayma yönteminin uygulanması çabuk ve kolaydır. Sıcaklığa duyarlı 

mikroorganizmalar (özellikle psikotroflar) için dökme plak yöntemine göre daha 
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uygundur zira dökme plak yönteminde besiyeri sıcak olursa psikrotrofik bakteriler zarar 

görebilmektedirler. 

Besiyerinin hazırlanması; 

7 gram PCSM agar hassas terazide tartılarak, 500 mL’lik steril kaba konulmuĢ ve 

üzerine 350 mL saf su eklenmiĢtir. Isıl iĢlem uygulaması ile besiyerinin tamamen 

çözünmesi sağlandıktan sonra, diğer taraftan hazırlanan ¼’lük Ringer çözeltisi içeren 

dilğsyon tüpleri ve besiyerleri otoklavda 121 °C’de 15 dakika steril edilmiĢtir. 

Sterilizasyonun ardından, sıcaklığı yaklaĢık 50 °C’ye  kadar soğuyan besiyerleri, aseptik 

koĢullarda steril Petri kutularına 15 - 20 mL miktarlarında aktarılarak, çalıĢma için 

gerekli besiyeri hazırlığı tamamlanmıĢtır. Agarın katılaĢmasından sonra ġekil 3.1’de 

görüldüğü gibi 37 °C’lik etüvün raflarına yerleĢtirilerek agar yüzeyleri 10 - 15 dakika 

kurutulmuĢtur. Bu süre tam bir yüzeysel kurutma sağlanana kadar uzatılabilmektedir 

zira yüzeye yayma yönteminde agar yüzeyinin kuru olması çok önemlidir. Ayrıca Petri 

kutusu kapakları iç yüzeylerinin açma ve kapama anında yukarı doğru çevrilmemesine 

dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, kontaminasyon tehlikesi artacaktır.  

 

ġekil 3.22 Petri kutusundaki besiyeri yüzeyinin kurutulması 

 

Dilüsyonların hazırlanması; 

Dilüsyon, “seyreltme” anlamına gelmektedir. Örneğin homojen hale getirilmesi, 

seyreltilmesi ve mikroorganizmaların sayılabilecek miktara gelmesi için dilüsyonlar 

hazırlanmaktadır. Bunun için; ¼’lük Ringer çözeltisi hazırlanmıĢtır. ¼’lük Ringer tablet 

+  500 mL saf su ile, ¼’lük Ringer çözeltisi hazırlanmıĢtır. Ardından 10
-1

 den 10
-7

 ye 

kadar dilüsyonlar hazırlanmıĢtır. Bu amaçla ilk olarak 10
-1

’lik dilüsyon hazırlanmıĢ ve 

Petri kutusu kapaklarının açılması Kapakları açılmıĢ Petri kutularının 

etüve yerleĢtirilmesi 
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ardından 10
-1

lik dilüsyondan pipetle 1 mL alınarak 9 mL dilüsyon sıvısı içeren tüpe 

aktarılmakta ve böylece 10
-2

 lik dilüsyon hazırlanmıĢtır. 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

, 10
-6 

ve 10
-7

’lik 

çözeltilerde aynı Ģekilde hazırlanmıĢtır (ġekil 3.2). Dilüsyon hazırlarken pipetle alınan 

örneğin homojen olması için her aĢamada çalkalamaya dikkat edilmiĢtir. Her bir 

dilüsyon aĢamasında steril farklı pipet kullanılmıĢtır. Her seferinde pipetle aktarılan 

miktar kontrol edilmiĢtir.   

 

Dilüsyondan 0.1 mL alınarak agar yüzeyine aktarıldıktan sonra steril Drigalski özesi ile 

ġekil 3.3’ de görüldüğü gibi yüzeye yayma iĢlemi uygulanmıĢtır. 

 

 

 

ġekil 3.3 ArdıĢık seri dilüsyon hazırlığı 

 

 

ġekil 3.4 Drigalski özesi ile yüzeye yayma yöntemi 

 

9 ml çözelti  9 ml çözelti Örnek 

1 mL çiğ süt 

10-1 10-2 
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Her bir dilüsyondan oda sıcaklığında normal kapta ve MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su ile 

yıkanmıĢ kapta  t (dakika) = 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 ve 270  süreler 

boyunca tutulan çiğ süt örneklerinden hazırlanan dilüsyonlardan (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 

10
-5

, 10
-6 

ve 10
-7

) besiyerlerine paralel ekim yapılmıĢtır. Ekim yapılan Petri kutuları ters 

çevrilerek etüve yerleĢtirilmiĢtir. 30 °C’de 48 saatlik inkübasyondan sonra TMAB için 

sayım yapılmıĢtır. Ġnkübasyon sonunda en az 15 koloni içeren ve 150’den fazla koloni 

içermeyen her bir Petri kutusundaki koloniler sayılmıĢtır. Sonuçlar dilüsyon faktörü de 

hesaplanarak kob / mL olarak kaydedilmiĢtir. 

 

Diğer yandan; buzdolabı sıcaklığında normal kapta ve MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su ile 

yıkanmıĢ kapta t (dakika) = 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 ve 300 süreler 

boyunca tutulan çiğ süt örneklerinden hazırlanan dilüsyonlardan (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 

10
-5

, 10
-6  

ve 10
-7

) besiyerine TPAB için paralel ekim yapılmıĢtır. Ekim yapılan Petri 

kutuları ters çevrilerek 6.5 °C’deki etüve yerleĢtirilmiĢtir. On günlük inkübasyon süresi 

sonunda genellikle en az 15 koloni içeren ve 150’den fazla koloni içermeyen her bir 

Petri kutusundaki koloniler sayılmıĢtır. Sonuçlar dilüsyon faktörü de hesaplanarak kob / 

mL olarak kaydedilmiĢtir. Bu çalıĢma, farklı zamanlarda temin edilen 3 farklı çiğ süt 

örneği üzerinden her bir örnek için iki paralel ve iki tekerrürlü olacak Ģekilde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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4. ARAġTIRMA BULGULARI 

Üç farklı çiğ süt örneğinde MRET varlığında ve yokluğunda yüzeye yayma yöntemiyle 

yapılan ekimler sonucunda elde edilen veriler Çizelge 4.1 - 4.3’de verilmektedir. 

ÇalıĢma iki paralel ve iki tekerrürlü yapıldığından, bunların ortalamaları doğrudan 

aĢağıdaki çizelgelere iĢlenmiĢtir. Buna göre, baĢlangıç TMAB sayısının TPAB 

sayısından daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak zamana karĢı TPAB sayındaki 

artıĢın daha fazla olduğu görülmüĢtür.  

Çizelge 4.1 MRET uygulanmamıĢ (kontrol) ve uygulanmıĢ 1 no’lu çiğ süt örneğinde 

zamana karĢı TMAB ve TPAB sayıları 

t  

(dakika) 

TMABkontrol (ort.) 

(kob / mL) 

TMABMRET (ort.) 

(kob / mL) 

TPABkontrol (ort.) 

(kob / mL) 

TPABMRET (ort.) 

(kob / mL) 

 

 

0 4.8 x 10
7
 2.4 x 10

7
 

30 7.0 x 10
7
 5.9 x 10

7
 6.6 x 10

7
 6.1 x 10

7
 

60 1.4 x 10
8
 1.0 x 10

8
 6.8 x 10

7
 2.4 x 10

7
 

120 1.6 x 10
8
 1.4 x 10

8
 1.3 x 10

8
 2.6 x 10

7
 

150 1.7 x 10
8
 1.6 x 10

8
 7.7 x 10

7
 2.5 x 10

7
 

180 2.5 x 10
8
 2.1 x 10

8
 7.7 x 10

7
 6.2 x 10

7
 

240 6.6 x 10
8
 5.9 x 10

8
 4.4 x 10

8
 1.1 x 10

8
 

270 8.3 x 10
8
 3.8 x 10

8
 7.1 x 10

8
 5.3 x 10

8
 

300   9.4 x 10
8
 9.0 x 10

7
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Çizelge 4.2 MRET uygulanmamıĢ (kontrol) ve uygulanmıĢ 2 no’lu çiğ süt örneğinde 

zamana karĢı TMAB ve TPAB sayıları 

t  

(dakika) 

TMABkontrol (ort.) 

(kob/mL) 

TMABMRET (ort.)  

(kob/mL) 

TPABkontrol (ort.) 

(kob/mL) 

TPABMRET (ort.) 

(kob/mL) 

 

 

0 6.1 x 10
8
 3.5 x 10

8
 

30 6.6 x 10
8
 6.2 x 10

8
 5.4 x 10

8
 5.1 x 10

8
 

60 6.9 x 10
8
 6.8 x 10

8
 5.5 x 10

8
 5.1 x 10

8
 

120 7.2 x 10
9
 7.1 x 10

8
 9.2 x 10

8
 6.9 x 10

8
 

150 7.4 x 10
9
 7.4 x 10

8
 9.8 x 10

8
 7.2 x 10

8
 

180 8.1 x 10
9
 8.0 x 10

8
 3.5 x 10

9
 2.5 x 10

9
 

240 9.8 x 10
9
 9.1 x 10

9
 5.6 x 10

9
 3.2 x 10

9
 

270 3.3 x 10
10

 9.4 x 10
9
 7.7 x 10

9
 7.6 x 10

9
 

300   2.8 x 10
10

 8.8 x 10
10

 

 

Çizelge 4.3 MRET uygulanmamıĢ (kontrol) ve uygulanmıĢ 3 no’lu çiğ süt örneğinde 

zamana karĢı TMAB ve TPAB sayıları 

t 

(dakika) 

TMABkontrol (ort.) 

(kob / mL) 

TMABMRET (ort.) 

(kob / mL) 

TPABkontrol (ort.) 

(kob / mL) 

TPABMRET (ort.) 

(kob / mL) 

0 6.4 x 10
5
 1.4 x 10

5
 

30 8.1 x 10
5
 6.6 x 10

5
 5.6 x 10

5
 5.5 x 10

5
 

60 8.7 x 10
5
 7.8 x 10

5
 6.2 x 10

5
 5.1 x 10

5
 

120 1.2 x 10
6
 8.4 x 10

5
 7.8 x 10

5
 6.3 x 10

5
 

150 4.8 x 10
6
 1.1 x 10

6
 8.1 x 10

5
 7.0 x 10

5
 

180 6.2 x 10
6
 4.5 x 10

6
 8.4 x 10

5
 7.6 x 10

5
 

240 8.8 x 10
6
 7.7 x 10

6
 2.3 x 10

6
 2.0 x 10

6
 

270 2.6 x 10
7
 1.1 x 10

7
 5.8 x 10

6
 4.9 x 10

6
 

300   1.0 x 10
7
 9.7 x 10

6
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Veriler istatistiksel olarak tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi ile değerlendirilmiĢtir. 

Tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi sonucunda moleküler rezonans - zaman 

etkileĢimi önemli bulunmamıĢtır. GeliĢen ve / veya çoğalan mikroorganizma sayıları 

yönünden gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığı, bağımlı t testiyle incelenmiĢtir. 

Ayrıca, gruplar içerisinde izlem zamanları arasında geliĢen ve / veya çoğalan 

mikroorganizma sayıları yönünden farkın önemliliği, Bonferroni Düzeltmeli çoklu 

karĢılaĢtırma testiyle değerlendirilmiĢtir. Herhangi iki izlem zamanı arasında geliĢen ve 

/ veya çoğalan mikroorganizma sayılarında meydana gelen değiĢimlerin gruplar 

arasında farklılık gösterip göstermediği yine Bağımlı t testiyle incelenmiĢtir. Ayrıca, 

sınıf içi korelasyon katsayısı ve % 95 güven aralıkları hesaplanarak çiğ süt 

örneklerinden (2 tekerrür üzerinden) alınan ölçümlerin tekrarlanabilirliği (güvenilirliği) 

hesaplanmıĢtır. 

 

Aksi belirtilmedikçe p < 0.05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir. 

Ancak, olası tüm çoklu karĢılaĢtırmalarda, Tip I hatayı kontrol edebilmek için, 

Bonferroni düzeltmesi yapılmıĢtır.  
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

MRET ile aktifleĢtilmiĢ suyun antibakteriyel özelliklere sahip olduğu, bakteri ve 

mutasyona uğramıĢ hücrelerin geliĢimini durdurduğu, normal sağlıklı hücrelerin yaĢama 

aktivitesini desteklediği, bakteri, virüs ve fagositoz gibi diğer patojenik 

mikroorganizmaların vücuda nüfus etmesine ve çoğalmasına karĢı direnç göstermesini 

sağlayarak vücudun doğal bağıĢıklık direncini artırarak vücudun enfeksiyon ve 

iltihaplara karĢı direncini güçlendirdiği ve kırmızı kan hücrelerinin morfolojisini 

geliĢtirdiği diğer araĢtırmacıların yaptığı çalıĢmalarla belirlenmiĢtir. Ayrıca MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ suyun yüksek hidrasyon kapasitesine bağlı olarak hücre içi / hücre dıĢı 

su değiĢimini hızlandırdığı yine yapılan çalıĢmalarla saptanmıĢtır. 

500 adet deney faresi üzerinde yapılan onkoloji araĢtırmalarında MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ suyun 3 haftalık yapılan testler esnasında tümör büyümesini % 76 

oranında engellediği, 400 adet deney faresi üzerinde yapılan Stafilokokal araĢtırmada 9 

günlük testler boyunca MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su verilen farelerde ölüm oranının % 0 

olduğu görülürken, normal su verilen farelerde % 30 olduğu gözlenmiĢtir. In vitro 

yapılan bilimsel araĢtırmalarda ise, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun bakteri hücreleri ve 

mutasyona uğramıĢ hücrelerin geliĢimini % 70 – 100 oranında, HeLa kanser 

hücrelerinin büyümesini % 54 oranında 24 saatlik inkübasyon sonrasında inhibe ettiği 

gözlenmiĢtir (Anonymous 2017).  

MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun vücut metabolizması üzerindeki faydalı etkisi ile tümör 

geliĢimini engelleme etkisi, patojenik özellikteki E. coli ve S. aureus gibi patojen 

mikroorganizmaları engelleme etkisi, virüsler ve AIDS hastaları üzerindeki olumlu 

etkileri tez kapsamında öncelikli olarak bu suyun etkisini model bir sistemde 

denememize konu olmuĢtur. Bu amaçla, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ su ile hazırladığımız 

PCSM agar besiyerine baĢlangıç TMAB sayısı bilinen çiğ süt örneği yüzeye yayma 

yöntemi ile ekilmiĢ ve inkübasyon sonunda TMAB sayısında 1 log birimlik azalma 

olduğu saptanmıĢtır. Dolayısıyla, MRET ile aktifleĢtirilmiĢ suyun çiğ sütte oda 

sıcaklığında geliĢen TMAB ve özellikle süt endüstrisi açısından ekonomik etkisi büyük 
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olan soğukta depolama sırasında geliĢen TPAB kontrolüne yönelik araĢtırmamıza 

basamak olmuĢtur. 

Bu çalıĢma ile moleküler rezonans uygulamasının, çiğ sütteki TMAB ve TPAB 

sayılarında zamana karĢı önemli bir değiĢiklik yapıp - yapmadığı gerek mikrobiyolojik 

gerekse ardından gerçekleĢtirilen istatistiksel analiz ile belirlenmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle; 

bu çalıĢma, moleküler rezonans varlığında ve yokluğunda çiğ sütteki TMAB ve TPAB 

miktarı üzerinden çiğ sütün mikrobiyel kalitesindeki değiĢiklikler izlenmiĢtir. Ancak 

yapılan çalıĢma sonucunda elde edilen verilerde, çiğ süt örneklerindeki TMAB ve 

TPAB sayılarında moleküler rezonans varlığında önemli bir değiĢiklik olmadığı 

belirlenmiĢtir. Günümüze kadar herhangi bir gıda maddesi üzerinde MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ su kullanılarak bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Yapılan çalıĢmaların 

genellikle canlılar (insanlar ve fareler) üzerinde yapıldığı görülmüĢtür. MRET ile 

aktifleĢtirilmiĢ suyun bir gıda maddesi üzerindeki etkisi ilk kez bu çalıĢma ile 

incelenmiĢtir. Bu çalıĢma süresince MRET uygulamasının, çiğ sütteki TMAB ve TPAB 

sayılarında zamana karĢı önemli bir değiĢiklik yapmadığı durumlarında bile, çiğ sütün 

mezofilik ve psikrotrofik aerobik bakteri mikroflorasının zamanla nasıl değiĢtiği 

izlenerek, süt ve süt ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini sağlamak için gerekli 

düzenlemelerin oluĢturulması açısından önemli olmuĢtur. 

Her yerde yaygın olarak bulunan psikrotrofik bakteriler buzdolabı sıcaklığında optimum 

büyüme sıcaklığına bağlı olarak geliĢebilmektedirler. Bu mikroorganizmalar tarafından 

salgılanan hücre dıĢı enzimler olan lipazlar ve proteazlar süt ve süt ürünlerinin 

bozulmasına neden olmakta ve böylece ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Lipazlar, 

süt yağını orta zincirli yağ asitlerine parçalayarak acı, sabunumsu ve kötü tat ve 

aromaların oluĢumuna neden olmaktadır. Proteazlar da kazeini parçalayarak süt ve süt 

ürünlerinde gri renk, acılık ve istenmeyen aroma ve jelleĢmeye neden olmaktadır (de 

Jonghe vd. 2011). 

Psikrotrofik mikroorganizmalar soğutma sıcaklıklarında çok hızlı çoğalabilmektedirler. 

Psikrotrofik mikroorganizmalar tarafından sentezlenen ısıya dayanıklı hücre dıĢı 

enzimler, süt ve süt ürünlerinde organoleptik ve yapısal değiĢikliklere neden olurlar. Bir 
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çalıĢmada farklı çiftliklerden alınan süt örneklerinde mezofilik (35 °C’de 48 saat), 

psikrotrofik (21°C'de 25 saat) ve proteolitik (22 °C'de 72 saat) mikroorganizmaların 

kontaminasyon kaynakları araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda da psikrotrofik 

mikrorganizmaların kontaminasyon noktaları, süt kutularındaki, dökme tanklar ve iyi 

temizlenmemiĢ memelerdeki su kalıntıları olduğu, proteolitiklerin kontaminasyonunda 

ise süt kutuları ve memelerin en önemli kaynaklar olduğu görülmüĢtür (Santana vd 

2004). 

SoğutulmuĢ sütteki Gram negatif basiller toplam mikroorganizmaların % 69'unu 

oluĢturduğunda, bu mikroorganizmaların % 45'ini proteolitikler temsil etmektedir.  

Gram negatif basillere kötü temizlenmiĢ memelerde ve meme baĢlıklarında ve su 

artıkları kalmıĢ süt kutuları ve dökme tanklarda sıklıkla rastlanmaktadır. SoğutulmuĢ 

sütün içindeki psikrotrofik bakteri sayısı, mezofilik bakteri sayısından fazla olduğu için, 

soğutulmuĢ sütteki kontaminasyon açısından psikrotrofik bakteri sayısı iyi bir gösterge 

olmaktadır. Değerlendirilen tüm noktalardaki psikrotrofik bakteri sayısının mezofilikler 

için ideal sınırdan (% 10'u) yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle, 4 °C'deki soğutma, 

psikrotrofik grubun çoğalmasını kontrol etmek için yeterli olmadığından, 

psikrotrofiklerin süt kontaminasyonunu önlemek veya kontrol altına almak için iyi 

uygulamalar iliĢkilendirilmelidir (Santana vd. 2004). 

Smithwell ve Kailasapthy (1995)’e göre psikrotroflar ile kontaminasyon süt kalitesinin 

belirlenmesinde en önemli noktalardan biri olmaktadır. Gram pozitif mikroorganizmalar 

Gram negatif mikroorganizmalar ile karĢılaĢtırıldığında sentezledikleri enzimlerin 

düĢük proteolitik ve lipolitik etki gösterdikleri görülmüĢtür. Psikrotrofik 

mikroorganizma sayısı 10
6 

kob / mL’nin üzerinde olduğu zaman süt ve süt ürünlerinde 

değiĢiklikler meydana gelmektedir. Psikrotroflar tarafından hücre dıĢı enzim üretimi 

sıcaklık, mikroorganizma büyüme fazı, oksijen kullanılabilirliği ve kültür ortamı ile 

ilgilidir.  

Teneke kutuların kullanıldığı çiftliklerde süt kutuları atık suyun varlığı nedeniyle 

psikotrofik mikroorganizma ve proteolitik psikrotrofların esas kaynağı olmaktadır. 

Ayrıca dökme tanklar da atık su veya alet ve ekipman yüzeyinin kirlenmesi nedeniyle 
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psikrotroflar ayrıca önemli bir kaynak olmaktadır. Kirlilik kaynağı olarak dökme 

tanklarda atık suyun önemi doğrudan sütün hacmi ile ilgilidir. Alet ve ekipman yüzeyi 

ile atık su karĢılaĢtırıldığında proteolitik psikrotrofların önemli kaynağı olmadığı 

görülmüĢtür (Santana vd. 2004). Alet ve ekipman yüzeyinde ve tanklarda temizlik 

sonrası su kalıntılarının kalmamasına özen göstermenin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Ġyi temizlenmemiĢ memeler süt sağımı esnasında psikrotroflar ve proteolitik 

psikotroflar açısından önemli kaynak olmaktadır. Santana ve arkadaĢları (2001) 

temizlenmiĢ meme baĢlarından önce ve sağım sonunda ortalama mezofilik ve 

psikrotrofik mikroorganizmayı karĢılaĢtırdığında % 86 ve % 96 azalma 

gözlemlemiĢlerdir. Buradan da mikroorganizma sayısının büyük çoğunluğunun memede 

bulunan mikroorganizmalar olduğu sonucuna varılmaktadır. Böylece mastitisin süt 

kalitesinin korunmasında önemi ortaya çıkmaktadır. 

Psikrotrofik mikroorganizmaların enzim sentezlemek için gereken optimum sıcaklığın 

hücre büyümesi için gerekli optimum sıcaklıktan daha düĢük olduğu çalıĢmalar 

sonucunda görülmüĢtür. Böylece yüksek sıcaklıklarda organoleptik değiĢikliklere neden 

olan mikroorganizmalar buzdolabında bulunan sütte de değiĢiklikler olabileceği 

kaçınılmazdır.  

Yapılan çalıĢma sonuçlarına göre süt, 12 saat soğuduktan sonra özellikle sütte ve süt 

ürünlerinde yapısal değiĢikliğe neden olabilecek yeterli sayıda psikrotrofik 

mikroorganizma geliĢmektedir (Santana vd. 2004). Pastörize sütte bulunan proteolitik 

psikrotrof mikroorganizmalar yeniden kirlenmeyi ve / veya ısıya dirençli psikrotrofların 

varlığını göstermektedir (Santana vd. 2004). 

Psikrotrofik bakteriler, süt ürünlerinin soğukta uzun süre depolanması durumunda 

problem yaratmaktadırlar. Gram negatif, spor oluĢturmayan ısıya hassas 

mikroorganizmalar genellikle alet ve ekipman yüzeyinde ve süt iĢleme tesisinin su 

kaynağında bulunurlar. Bunların, pastörize sütün dıĢında tutulması kolay değildir. Süt 

pastörize edildikten sonra bunların kontaminasyonunun önlenmesi zordur. Bu 

organizmalar, soğutma sıcaklıklarında psikrotrofik olan sporlu bakterilerin çoğunun 
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gösterdiği çoğalma eğiliminden daha hızlı çoğalırlar. Bunlar pastörize sütte dâhil olmak 

üzere taze süt ürünlerinin raf ömrünü sınırlama yönünden psikrotrofik sporlu olanlardan 

daha önemlidir. Eğer bu bakterilerin büyük popülasyonlara ulaĢmalarına izin verilirse, 

bunların ürettikleri proteolitik ve lipolitik enzim etkinliklerinin önemli olacağı bir 

gerçektir. 

Spor oluĢturmayan bakterilerde olduğu gibi spor oluĢturanların kontrolü de hem çiftlikte 

hem de süt iĢletmesinde yapılmalıdır. Aynı Ģekilde çiftlik koĢullarında ve süt 

iĢletmelerinde soğutma gerekmektedir. Pastörizasyon sonrası kontaminasyonun 

tamamen önlenmesi ve sütün inekten tüketiciye ulaĢıncaya dek 1 °C’de saklanması 

durumunda bile, pastörize edildikten sonra sütün raf ömrü yaklaĢık 3 - 4 hafta olacaktır.  

Sonuç olarak süt ve ürünlerine psikrotrofların kontaminasyonunu engellemek çoğu 

zaman mümkün değildir. Bu nedenle bunların sayısının ürünlere zarar vermeyecek 

seviyeye düĢürülmesine çalıĢmak en akılcı yöntem olacaktır. Toplanan sütlerin hepsinin 

mikrobiyolojik kalitesinin aynı olmayıĢı, soğutma iĢleminin uygulanıĢı, olası 

kontaminasyonlar gibi faktörler ısıtma öncesi sütte psikrotrofik popülasyonun artmasına 

imkân verebilmektedir. Bunların varlığı laboratuvar koĢulları ile ticari uygulama 

arasındaki uçurumu göstermeye yeterlidir. Çiğ süt hijyen kalitesi ile ürün kalitesi 

arasındaki iliĢkinin bilinmesi tüzük ve kodekslerle açıkça belirtilmesine rağmen 

uygulamada önemli sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Bundan dolayı önce çiğ süt kalitesinin 

düzeltilmesinin ürün kalitesine olan etkilerinin, hem süt üreticisi hem de iĢletme 

sahipleri tarafından öneminin kavranması gerekmektedir. 

Diğer bir önlem ise, çiğ sütte psikrotrofik bakteri geliĢimini ve çoğalmasını durdurmak 

için termizasyonu yerleĢtirmek veya uygulama zorunluluğunu getitmektir. Böylelikle 

kimyasal madde ve antibiyotik kullanımından daha sağlıklı ve daha ucuz bir yöntemle 

sütün depolanması gerçekleĢtirilebilir. Ancak bunun için tüzük ve yönetmelikler 

hazırlanmalı ve ivedi uygulamaya konulmalıdır. Bunun için yasal düzenlemelerin de 

yapılması gereklidir.  
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Termizasyon dıĢında uygulanabilecek diğer bir yöntem laktik asit bakteri (LAB) 

kültürlerinin belli oranda sütlere aĢılanması iĢlemidir. Bu yöntem günümüzde hala geniĢ 

anlamda uygulama alanı bulamamıĢtır. 

Özellikle psikrotrofik mikroorganizma belirleme yöntemlerinin geliĢtirilmesi veya 

mevcut yöntemlerin pratiğe intikalinde ucuzluk, hızlılık ve güvenilirlik ilkelerinin esas 

alınması gerekmektedir. Psikrotroflar genellikle muamele edilmemiĢ sular, toprak ve 

sebzeler ile sağım alet ve ekipmanlarının kontaminasyonu veya memenin dıĢ kısmından 

kaynaklanan sütte bulunmaktadır.  

Yüksek sayıdaki risk faktörleri psikrotrofik organizmalar inek ve sağım alet ve 

ekipmanı hijyeni ile iliĢkilendirilmiĢtir. Günümüzde çalıĢmalar, toplam psikrotrofik 

mikrorganizma sayısı ve psikrotrofik proteolitik mikrorganizma sayısı için yüksek risk 

faktörlerinin çok benzer olduğunu göstermektedir. Soğutma tankının çeĢidi ile hem 

toplam psikrotrofik mikrorganizma sayısı hem de psikrotrofik proteolitik 

mikrorganizma sayısı ile paralel olduğu görülmüĢtür. Toplu soğutma süt tankına sahip 

çiftliklerde toplam psikrotrofik mikrorganizma sayısının yüksek olduğu, diğer soğutma 

sistemleri; plakalı ısı değiĢtiriciler veya fıçı Ģeklindeki soğutma tankları kullanılarak 

soğutulan sütlerdeki toplam psikrotrofik mikrorganizma sayısının daha düĢük olduğu 

hatta psikrotrofik proteolitik mikroorganizma sayısının önemli ölçüde düĢük olduğu 

belirtilmiĢtir. Soğutma sistemlerinin olması yeterli bakteriyolojik kaliteyi garanti 

etmemektedir. Arızalı süt soğutma sistemleri ve yanlıĢ boyutlandırılmıĢ dökme 

tanklarda tutulan sütlerin daha uzun soğuma sürelerine yol açtığından dolayı, sağımdan 

itibaren optimum soğutma sıcaklığı olan 4 °C'ye ulaĢana kadar önemli derecede 

bakteriyolojik geliĢme gerçekleĢmektedir. Sadece bu koĢullar değil, normalde uygun 

Ģekilde soğutulmuĢ sütte tipik psikrotrofik bakteri gruplarının büyümesi 

engellenememektedir. Uygun bakım gerektirmeyen sağım makineleri genellikle sütte 

yüksek bakteriyolojik sayıya neden olurlar. Contalar ve kauçuk ürünler, eskimiĢ 

kauçuğun temizlenmesi çok zor olduğundan en az yılda bir kez değiĢtirilmelidir, 

ÇalıĢmalarda, süt alet ve ekipmanlarının düĢük sıklıkta bakım yapılmasıyla daha yüksek 

psikrotrofik proteolitik bakteri sayısının iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Sağım alet ve 

ekipmanlarının temizliği ve sanitasyonu ayrıca yüksek bakteri sayısı ile iliĢkili bir risk 
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faktörü olarak tanımlanmaktadır. Sütle temas eden yüzeylerde bakteriyel yapıĢma 

sonrasındaki kolonizasyon, süt kontaminasyonu için önemli bir faktördür. 

Çiğ sütteki Gram negatif psikrotrofik bakterileri inhibe etmek için düĢük seviyelerde 

hidrojen peroksit üreten (öldürücü seviyelerin altında) bakterilerin kullanımı da 

yöntemlerden birisidir ancak bu yöntemin kullanılması ülkemizde yasaktır. 

Tanklarda CO
2
 ve N gazı gibi nötr gazların kullanımı ve Gram negatif bakterilere karĢı 

etkili olan laktoperoksidaz gibi sütteki inhibitör sistemler aktive edilebilir. 

Etkili dezenfektanlar, sağım sırasında temizlik ve dezenfeksiyonun yeterince yapılması 

ile sütteki psikrotrofik mikroorganizma sayısı önemli derecede azaltılır. Ġyi koĢullarda 

elde edilen süt, psikrotroflardan %10 daha az içerebilir. 

Sütün bekletilmesi, süt iĢletmeye getirilmeden önce çiftliklerde + 4 °C’ ye soğutulması, 

psikrotrofların sayısının azaltılması ve sonradan zararlarının sınırlandırılması 

bakımından çok önemlidir. Pseudomonas türleri gibi bazı psikrotrofik bakterilerin 

soğukta da devam eder. Örneğin; Pseudomonas ’ların + 4 °C’ de geliĢme süresi 7 saat 

kadardır. Bu nedenle sütün uzun süre soğukta depolanmaması konusunda hassasiyet 

gösterilebilir.  

En geç 3 saat içinde toplanmıĢ olan sütlerin 48 saat süreyle soğukta depolandıktan sonra 

çok iyi temizlenmiĢ, daha önceden izolasyonu yapılmıĢ ve taĢıma sırasında sıcaklığı 

minimum düzeyde bir yükselme olabilen tanklarla götürülmesine dikkat edilmelidir.  

Süt endüstrisinde süt iĢlenmeden önce çiğ süt, 5 °C’nin altında depolandığında 

psikrotrofik mikroorganizma geliĢimine önemli etkisi olduğu bildirilmektedir. Sütün 

depolama sıcaklığını 7 °C’den 2 °C’ye düĢürüldüğünde psikrotrofik bakteri geliĢimi, 

proteolitik aktivite ve lipolitik aktivitede önemli derecede azalma olduğu yapılan 

çalıĢmalarda bildirilmektedir. Ayrıca çiğ sütün 2 °C’de tutulmasıyla raf ömrünün de 2 

günden fazla arttığı bildirilmektedir (Kumaresan vd. 2007).  
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Çiğ sütün üretildiği çiftliğin küçük veya büyük olup olmaması güvenli, yüksek kaliteli 

süt üretilmesinde önemli kritik noktalardandır. Ayrıca hayvanların sağlığı, yüksek 

kaliteli yemlerle besleme, temiz ortamda sağım iĢleminin yapılması ve ahırlarda iyi bir 

havalandırmanın olması da gereklidir. 

Antimikrobiyel maddeler ve bunlarla gıdaların korunması bu alandaki üzerinde en çok 

durulan konular arasında gelmektedir. Çünkü antimikrobiyel maddelerin bazıları insan 

sağlığı için olumsuz olmakta ve bazı hastalıklara neden olduğu düĢünülmektedir. Son 

yıllarda en önemli ölüm nedenleri olarak bilinen kalp - damar hastalıkları ve kanser 

vakaları baĢta antimikrobiyel katkılar olmak üzere çeĢitli gıda katkı maddeleri ile 

iliĢkilendirilmektedir. Bu nedenle antimikrobiyel maddeler sıkı takip edilmekte, 

özellikle kullanım dozları ve kalıntıları için ciddi iĢleme yöntemleri geliĢtirilmektedir. 

Gıdanın mikrobiyolojik, enzimatik ve kimyasal değiĢiklikler nedeniyle beslenme 

kayıplarını durdurmak veya geciktirmek, raf ömrünü uzatmak ve kaliteyi artırmak için 

gıda koruyucuları eklenmektedir. Sorbik asidin potasyum tuzu olan potasyum sorbat, 

dünyada en yaygın kullanılan gıda koruyucusudur. Potasyum sorbat; maya, küf ve bazı 

bakterilere karĢı etkili olmaktadır. Peynir, yoğurt ve kaymakta % 0.025 - % 0.1 

deriĢimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yetersiz pastörizasyon, süt alet ve 

ekipmanlarının yetersiz temizliği ve sanitasyonuna bağlı olarak çiğ sütten elde edilen 

yumuĢak peynirlerde Pseudomonas türlerine rastlanılmıĢtır. Kurallara göre koruyucular 

kullanılmıĢtır. % 10 NaCl ile birlikte % 0.1 oranında potasyum sorbat kullanıldığında, 

P. aeruginosa türünün geliĢiminin etkili bir Ģekilde soğutulmuĢ yumuĢak peynirlerde 

kontrol altına alındığı gözlenmiĢtir (El-Leboudy vd. 2015). 

Antimikrobiyel katkıların gıdalarda güvenli kullanımı ile ilgili değerlendirmeler Gıda 

Kodeksi Komisyonu’’nun (Codex Alimentarius Comission - CAC) bünyesinde bulunan 

BirleĢik Gıda Katkıları Uzman Komitesi (The Joint Expert Committee on Food 

Additives - JECFA) tarafından yapılmaktadır. Gıda korunmasında kullanılan 

antimikrobiyel maddeler; organik asitler (asetik asit ve tuzları, benzoik asit ve tuzları, 

sorbik asit ve tuzları, propiyonik asit ve tuzları), sülfürdioksit, sülfitler, nitrat, nitrit, klor 

ve türevleri, lizozim, etilen ve propilen oksit, hidrojen peroksit, ozon, bazı antibiyotikler 
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ve diğer antimikrobiyeller olarak belirtilmektedir (Erkmen 2013). Ancak Türk Gıda 

Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne göre çiğ sütte herhangi bir katkı 

maddesinin kullanımı yasaktır (Anonim 2013). 

Havada, suda ve yüzeylerdeki mikroorganizmaların inhibasyonu için gıda endüstrisinde 

UV ıĢınlarının kullanımı önerilmiĢtir. UV lamba teknolojisi geliĢtirilmiĢ ancak 

bakterilerin spor formlarını önemli derecede azaltacak güçlü lambaların üretimi 

mümkün olmamıĢtır. Bununla ilgili son zamanlarda çalıĢmalar da yayınlanmamıĢtır 

(Brown 2000). 

Çiğ sütlerin baĢlangıç mikrobiyolojik açıdan kalitesi farklı depolama koĢullarında 

tutulan sütlerdeki mikrobiyolojik bozulmayı direk olarak etkilemektedir. Çiğ sütün 4 

°C’de depolanması mezofilik aerobik bakteriler ve toplam koliformların uygun bir 

Ģekilde kontrol edilmesi için idealdir. Ancak çiğ sütteki baĢlangıç kontaminasyonu 

belirlenen parametrelerden yüksek ise belirlenen depolama koĢulları, mikrobiyolojik 

kalitenin; özellikle de psikrotrofik mikroorganizmaların üzerinde etkili olmamaktadır. 

Tankta bulunan sütünün bakteriyel kontaminasyonu hem çiğ sütün raf ömrünü hem de 

süt ürünlerinin kalitesini azaltır. Sağım sırasında uygulanan hijyenik yönetim 

uygulamalarının, tanktaki sütün kabul edilebilir düzeylerde bakteri sayısını tutmaya 

yönelik olmalıdır. Tankta bulunan sütlerde, sağım süresi boyunca sağım ekipmanı 

yüzeyleri, memelerin dıĢ yüzeyi ve meme derisi ve meme içinde bulunan mastitis 

patojenleri bakteriyel kontaminasyon kaynaklarıdır. Tankların soğutma kapasitesi, 

depolama sıcaklığı ve depolama süresi sütte bulunan bakterilerin geliĢmesini kontrol 

etmeyi amaçlamaktadır. Soğutma koĢulları altında çiğ sütün depolanması 1990’lı 

yıllarda Arjantin'de yaygın bir uygulama haline gelmiĢ ve günümüzde sadece 

soğutulmuĢ çiftlik sütü süt endüstrisi tarafından kabul edilmektedir. Bu uygulama, 

mezofilik bakteri sayısında önemli azalmaya neden olmakla birlikte 5 °C'nin altında 

sütün depolaması psikrotrofik bakterilerin geliĢmesine izin vermektedir. 

Haftada 3 kez veya günlük periyodik temizliği yapılan soğutma tanklarındaki sütlerdeki 

toplam psikrotrofik mikroorganizma sayısının haftalık olarak temizlenenlere göre daha 
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düĢük olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca her iki günde bir veya günlük asit deterjan kullanarak 

temizlik yapılan tanklardan elde edilen sütlerde daha düĢük psikrotrofik proteolitik 

bakteri sayılarına sahip olduğu belirtilmiĢtir. Yakın tarihli bir çalıĢmada Elmoslemany 

ve arkadaĢları (2010) dökme tankın elle temizlenmesinin toplam aerobik ve psikrotrofik 

bakterilerde artıĢ riski ile iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir. Çünkü dökme tankın elle 

yapılan temizliği esnasında, daha düĢük dozlu deterjan ve asit kullanımının yanı sıra 

düĢük sıcaklıkta temizleme çözeltisi kullanılmaktadır. Pseudomonas ve Serratia gibi 

Gram negatif bakteriler düĢük sıcaklık seviyelerinde sağım sistemindeki paslanmaz 

çelik yüzeylerde bağlanabilir, kolonize olabilir ve geliĢebilirler (Molineri vd. 2012). 

Kaliteli çiğ süt için, sütün bileĢiminde bulunan besin maddeleri ve koruyucu madde 

içerip içermediği, toplam bakteri sayısı ve mikroflorada bulunan mikroorganizmaların 

cinsleri önemlidir. Örneğin koliform bakterilerin, spor yapan bakterilerin, psikrotrofik 

ve termofilik mikroorganizmaların toplam bakteri sayısı içindeki oranı tespit 

edilmelidir. Patojen mikroorganizmaların bulunup bulunmadığı, zehirlenmeye neden 

olan ve mikroorganizmalar tarafından üretilen toksik maddeleri içerip içermediği, 

antibiyotik, deterjan ve dezenfektan maddeler gibi yabancı maddelerin bulunup 

bulunmadığı kontrol edilmelidir (Metin 2017). 

Çiğ sütte hangi mikroorganizmaların bulunduğu bu mikroorganizmaların 

kontaminasyon kaynağının ne olduğu ve hangi muhafaza teknikleri ile aktivitenin 

sınırlandırılabileceği konusu önem arz etmektedir. Mikroorganizma sayısı yüksek ve 

kötü, istenmeyen duyusal özelliklere sahip çiğ sütten elde edilen son ürünlerde 

belirlenen raf ömrünü karĢılamayacağı bellidir. DüĢük sıcaklıklarda depolanan, hijyenik 

koĢullarda iĢlenen ve paketlenen yüksek kaliteli çiğ sütten elde edilen ürünlerin tüketici 

tarafından kabul edilebilirliği çok daha yüksek olacaktır (White 2011). 

Önemli olan iyi belirlenmiĢ depolama koĢullarında tutulan daha yüksek mikrobiyolojik 

kaliteli ürünler üreterek iyi üretim tekniklerini takip etmektir (Perin vd. 2012). 

Çiğ süt, sütle temas eden süt sağım makinalarının, boru hattının, pompaların ve süt 

tanklarının, etkin bir Ģekilde temizlenmesi ve sanitasyonu sağlanmalı, düĢük 

https://www.sutdunyasi.com/sozluk/cig/
https://www.sutdunyasi.com/sozluk/muhafaza/
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sıcaklıklarda depolanmalı ve süt hayvanından tüketiciye kadar iyi üretim uygulamaları 

altında ulaĢtırılmalıdır (White 2011). 

Avrupa Birliği Standartları’na göre çiğ sütte TMAB sayısı 30.000 kob / mL’den, TPAB 

sayısının ise 5 000 kob / mL’den az olması gerektiği belirtilmektedir. Hayvansal Gıdalar 

için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ne göre çiğ inek sütünde canlı bakteri sayısı (bir 

baĢka deyiĢle TMAB sayısı) 30 °C’de (mL’de) ≤ 100 000 adet olmalıdır (Anonim 

2011). Süt üretiminin mevzuata uyumlu bir Ģekilde olması için özen gösterilmelidir. 

Sonuç olarak, süt ve süt ürünlerinin soğuk hava deposunda muhafazası sırasında, 

genellikle psikrotrofik bakteriler çoğalırlar. Ürettikleri ısıya dirençli enzimler protein ve 

yağı parçalayarak mikrobiyel kaynaklı kusurların meydana gelmesine neden olurlar. 

Mezofilik mikroorganizmaların geliĢme ve çoğalmasını kontrol etmek amacıyla çiğ 

sütün düĢük sıcaklıklarda depolanması gerekmektedir. Sütün ürüne iĢlenebilmesi 

açısından iĢlemeye izin verilebilir enzim seviyelerine dair standartlar tespit edilmelidir. 

Süt ve süt ürünleri kalitesinde enzim-bozulma iliĢkisinin az çok belirlenmesi 

gerekmektedir. Böyle psikrotrofik bakteri sayımlarının periyodik olarak yapılması ile 

elde edilen verilerden, enzim seviyesi tahmini yapılabilir. 
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