TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BAKTERİLERİ
(Enterobacteriaceae ve İlişkili Bakteriler) TALİMATI
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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı,
 İnsan hastalıklarında etken olarak sık soyutlanan enterik, Acinetobacter ve Pseudomonas cinsi
bakterileri üretmede ve tür düzeyinde tanımlamada kullanılan genel kullanım ve seçici besiyerlerinin
tanıtılması,
 Gastrointestinal sistem bakterilerinin çeşitli besiyerlerindeki koloni özelliklerinin öğrenilmesi,
 Gastrointestinal sistem bakterilerinin mikroskobik görünümlerinin, cins ve tür ayırımında kullanılan
biyokimyasal ve serolojik testlerin öğrenilmesi.
2. KAPSAM: Bu talimat tüm laboratuvarı kapsar.
3. KISALTMALAR :
• EMB agar: Eosine Methylene Blue agar
• SS agar : Salmonella Shigella agar
• XLD agar : Xylose Lysine Deoxycholate agar
• TSI besiyeri : Üç şekerli demirli besiyeri
• MIO besiyeri : Motilite Indol Ornitin dekarbosidaz besiyeri
4. TANIMLAR:-5. SORUMLULAR:
 Klinik Mikrobiyoloji ABD Başkanı
 Klinik Mikrobiyoloji Lâboratuvarı Teknisyenleri
6. FAALİYET AKIŞI :
6.1. Enterik bakteriler, insan ve hayvanların barsak florasında bulunan ve çeşitli hastalıklara neden olabilen
heterojen bir bakteri grubudur. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında klinik izolatların %50’sini oluşturan enterik
bakterilerin ortak özellikleri şunlardır:


Hepsi glukozu fermente ederler. Çoğu hareketlidir. Hepsi fakültatif anaerop olup genel kullanım besiyerlerinde
kolayca ürerler ve benzer koloniler oluştururlar. Enterik bakterileri tanımlamak için zengin ve ayırıcı
besiyerleri kullanılır. Enterikler glukoz başta olmak üzere pek çok karbonhidratı asit veya asit + gaz
oluşturarak parçalarlar. Enteriklerin idantifikasyonunda bu karbonhidratlara etkilerinden yararlanılır. Özellikle
laktoza etkileri önemlidir. EMB, Mac Conkey ve Shigella agarda laktoz (+) olanlar pembe-mor; laktoz (-)
olanlar ise renksiz (şeffaf) koloni oluştururlar. XLD agarda ise laktoz (+) olanlar sarı, laktoz (-)’ler ise pembekırmızıdır.

6.2. Enterik bakterilerin idantifikasyonunda kullanılan biyokimyasal testlerin değerlendirilmesi.
6.2.1. TSI besiyeri (hem yüzey hem dip ekimi yapılır)
TSI besiyeri yüzey/dip olarak bakılır.
-Renk; Sarı ise Asit (A)
Kırmızı ise Alkali (Alk)
Yüzey ve dip sarı → Glukoz + laktoz + sükroz fermentasyonu
Yüzey kırmızı, dip sarı → sadece glukoz fermentasyonu
Yüzey ve dip kırmızı → Nonfermentatif
Siyah renk → H2S oluşturma
Hava kabarcıkları → Gaz oluşumu

6.2.2. Sitrat besiyerinde (sadece yüzey ekimi yapılır)
Yeşil renkten maviye dönüşüm → Sitrat (+);
Besiyerinin renginde değişiklik olmaması → Sitrat (-)
6.2.3. Üre besiyerinde (sadece yüzey ekimi yapılır)
Açık sarı renkten pembe renge dönüşüm → Üreaz (+)
Besiyerinin renginde değişiklik olmaması → üreaz (-)
6.2.4. MIO besiyerinde (dip ekimi yapılır);
Eflatun renkte açılma → Ornitin dekarboksilaz (-)
Eflatun renkte koyulaşma → Ornitin dekarboksilaz (+)
Kovacs ayıracı damlatıldığında kırmızı halka oluşması → İndol (+)
Ekim çizgisi etrafına yayılarak üreme → hareket (+)
Sadece ekim çizgisi üzerinde üreme → hareket (-)
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