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ÖNSÖZ 
 Anaerobik mikrorganizmalar pekçok floranının en az fakültatif veya zorunlu 
aeroplar kadar kalıcı ve doğal üyeleridir. Bir enfeksiyon etkeninin tespiti amacı ile 
yapılacak laboratuar tetkiklerinde gözardı edilemeyecek kadar bol miktarda ve 
sıklıkla bulunurlar. Örneğin barsak florasının her 1000 üyesinden ancak 1 tanesi 
fakültatif veya aerop mikroorganizmadır. Ağız florasında ise 40:1 oranında olarak 
diğer mikroorganizmalardan daha fazla sayıda bulunurlar. Tek başlarına hastalık 
yapabildikleri gibi bir miks enfeksiyona da katılabilirler. Hayatı tehdit eden bazı 
enfeksiyonların sebebi olabilmektedirler. Bu sebeple, anlamlı bir patojen 
mikroorganizmanın izole edilemediği her vakanın anaerop bir enfeksiyon olabileceği 
daima hatırlanmalıdır. Anaerop bakteriler kültür ve identifikasyon işlemlerinin zor 
olmasından dolayı yok kabul edilmemelidir. 
 1980 li yıllardan sonra anaerop bakterilerin izolasyon ve identifikasyon 
prosedürleri tatminkar biçimde gelişmiştir. Daha fazla anaerop mikroorganizma 
tanımlanmış ve bazıları ise nomenklatürde ait oldukları yere taşınmışlardır. Bu yeni 
sınıflamalar nedeniyle pek çok zorunlu anaerop bakteri taksonomik olarak daha yakın 
olduğu anlaşılan genusa taşınmıştır, bazıları için ise yeni bir genus oluşturulmuştur. 
Bu dinamizm bilhassa Eubacterium ve Clostridium genusları için halen devam 
etmektedir. Dendogramdaki adresi değiştirilen bakterinin spesifik epitetinin sabit 
tutulması ile isim karmaşası kısmen engellenmiştir. 
 Bu eser, klinik önemi olan bazı anaerop mikroorganizmaların laboratuar 
profilini, biyokimyasal paternini ve anerobik bakteriyoloji için temel teşkil edebilecek 
izolasyon, inkübasyon ve identifikasyon prosedürlerini içerir. 
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BÖLÜM - 1 BAKTER İ-OKSİJEN İLİŞKİSİ:  
 Bir kısım bakterilerin primer izolasyonları yapılırken, serbest oksijen varlığında 
üremedikleri, ancak oksijen olmadığında üreyebildikleri bilinir. Genel bir basitleştirme 
ile geniş bir bakteri topluluğunun bu tekdüze davranışları bile onları diğerlerinden 
ayırmaya ve farklı sınıflandırmaya yeterli görünmektedir. Böyle bakterilere anaerop 
bakteriler veya kısaca anaeroplar adı verilir. Bu bakterilerin üremeleri için gerekli olan 
atmosferin kompozisyonu, üreme koşullarının elde edilmesi, inkubasyon, izolasyon, 
identifikasyon prensiplerini konu alan mikrobiyolojik disipline anaerobik 
bakteriyoloji adı verilir. 
 Anaeropların büyük bir bölümü pratik olarak anaerop kanlı agarda veya 
herhangi bir selektif anaerop besiyerinde, anaerop atmosfer altında makul bir 
inkubasyon dönemi sonunda üretilebilirler. Ancak aerobik inkübasyon ile, 
zenginleştirilmiş bile olsa herhangi bir besiyerinde genellikle üretilemezler. 
İnkubasyon atmosferi %5-10 CO2 ihtiva ediyor olsa bile zorunlu anaerop 
mikroorganizmalar böyle koşullarda (en azından primer izolasyon plaklarında) 
üremezler. Böylece bakterilerin üreyebilmek için tolere edebilecekleri oksijen seviyesi 
bazı mikrobiyolojik terimlerin tanımlanmasını gerektirir. İnkubasyon atmosferindeki 
oksijen seviyesi bir bakterinin metabolizması hakkında fikir verebilir. 
 Zorunlu aerop mikroorganzimaların, yalnızca nonfermentatif metabolizmaları 
vardır. Bu grup bakteriler enerji temin etmek için karbonhidrat yıkım yollarından 
hangisini kullanırlarsa kullansınlar son elektron alıcısı daima oksijendir ve sonuçta bir 
molekül su meydana getirirler. Bir bakteri bir mol glukozun CO2 ve H2O ya aerobik 
yol ile tam olarak parçalanması sırasında 38 ATP enerji temin eder. Micrococci ve 
Pseudomonas genusunun üyeleri bu guruba örnek teşkil ederler. (Bazı Pseudomonas 
üyeleri kural dışı olarak NO3dan zengin bir ortamda ve anaerop atmosfer altında 
bolca üreyebilir.) 
 Fakültatif anaerop mikroorganizmalar, prokaryotların fenogramında 
fevkalade geniı bir yelpaze oluştururlar. Fakültatif anaerop mikroorganizmalar hem 
aerop ve hem de anaerop koıullarda üreyebilirler. Bu nedenle pek çok fakültatif 
mikroorganizmada hem fermentatif ve hem de nonfermentatif metabolizma bulunur. 
 Mikroaerofilik mikroorganizmalar, ancak %4-6 O2 'i tolere ederek üreyebilen 
mikroorganizmalardır. Oda atmosferinde (O2 » %20 v/v) dördüncü günden sonra 
cılız koloniler geliştirebilirken, anaerobik atmosferde daha bol ürerler. Lactobacilli, 
Camphylobacter jejuni bunlara bir örnek teşkil eder. İlerleyen pasajlarında biraz daha 
aerotoleran olurlar. 
 Aerotoleran anerop; bu gurup mikroorganizmalar %2 den %8 O2 toleransı 
gösterebilir. Aslında bu grup bakterilerin sınırları fakültatifler ile zorunlu anaeroplar 
arasında kalan spektrumu tümüyle içerisine alabilecek kadar genişletilebilirler. Çünkü 
mikroaerofilik mikroorganizmalar ve hatta fakültatif anaerop mikroorganizmalar bile 
aslında birer aerotoleran mikroorganizmadır, fakat tolere edebildikleri oksijen 
seviyelerindeki farklar nedeniyle farklı sınıflanırlar. Aerotoleran ve mikroaerofilik 
bakterilerin arasındaki sınır keskin değildir. 
 Anaerobik enfeksiyonlardan sıklıkla aerotoleran gurup anaerop 
mikroorganizmalar izole edilirler. Clostridium perfringens, Fusobacterium nucleatum, 
Bacteroides fragilis, Prevotella-Porphyromonas gurubu ve Leptothrichia üyeleri bunlara 
örnek verilebilir. Bu bakteriler zor kliniği olan anerobik enfeksiyonlara sebep olurlar, 
fakat, ikinci veya üçüncü pasajları yapıldığında oksijene kısmen tolerans gösteren bir 
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metabolizma geliştirebilirler. Diğer bazı zorunlu anaeroplar da birkaç subpasajdan 
sonra aerotoleran davranabilirler ve yeni oluşan bakteri hücreleri oksijene daha 
dirençlidir. Bu sebeple anaerobik olduğu bilinen bir enfeksiyon odağı drene 
edileceğinde bu işlemi dereceli olarak farklı günlerde yapmak yerine tek bir defada 
yapmak daha makuldur. Böylece oksijeni tolere edebilen yeni kuşak bakteri 
populasyonunun oluşmasına fırsat verilmeden enfeksiyon odağı oksijen ile temas 
etmiş olur. Başka istisna bakteri gurupları da vardır. Örneğin Pseudomonaceae üyeleri 
aslında zorunlu aerop olmalarına ve yalnızca nonfermentatif metabolizmaları 
bulunmalarına rağmen NO3'ı son elektron alıcısı olarak kullanabilme yetenekleri 
vardır ve anaerobik koşullarda nitrat zengin besiyeri içerisinde üreyebilirler (P. 
aeruginosa gibi). 
 Zorunlu anaerop; bu gurup mikroorganizmalar hem ilk izolasyon ve hem de 
ilerleyen kültürlerinde anaerobik atmosfer koşulları gereksinirler. Bir mol glukozun 
CO2 ve H2O ya fermentatif yol ile tam olarak parçalanması ile sadece 2 ATP enerji 
temin edilir. %0.5 den fazla oksijenin varlığı bu gurup mikroorganizma için toksiktir. 
Clostridium haemolyticum, C. novyi tip B, Selenomonas ruminatum
 ve Treponema denticola bunlara örnektir. Zorunlu anaeroplar anaerop 
enfeksiyonlardan zannedildiği kadar büyük oranda izole edilmezler. Dışkı ve 
farenksde sıklıkla bulunmasına rağmen nadiren hastalık etkeni olurlar. Zorunlu 
anaerop bakterilerin, yüzeyinde sürekli olarak oksijen temasının olduğu üst solunum 
yolu florasına yerleşebiliyor olmaları gayet şaşırtıcıdır. Solunum yolunda ve hatta 
nazal pasajda zorunlu anaerop bakterilerin enfeksiyon yapabiliyor olmaları da 
şaşırtıcıdır. Bu bakterilerin, yerleştikleri konak dokudaki bol oksijenin varlığına 
rağmen oksijenin toksik etkisinden korunabilmelerinin sebebi mukoza pilileri arasına 
kolonize olmalarıdır. Bu pililerin ve kriptaların en derin bölgelerinde ve solunum 
epitelinin siliyalarının mukozaya girdikleri bölgelerde oksijen miktarı azdır. Ayrıca bu 
bölgeler solunum mukozasının ürettiği mukus ile örtülü olduğu için yüzeydeki 
oksijene pek az temas ederler. Alt solunum yolunda ise alveol iç duvarını örten 
surfaktan isimli bir salgı vardır. Akciğer parankim dokuda da kalsifiye lenf nodülleri 
anaerobik koıulların oluştuğu odaklardır. Bu bölgeler anaerop bakterilerin 
yaşayabilecekleri ve çoğalarak hastalık yapabilecekleri makul rezervuarlar 
oluştururlar. Böylece solunum yolunun anaerobik enfeksiyonları gelişebilmektedir 
(akciğer aktinomikozu gibi). Organizmada böyle beklenmeyen başka anaerobik 
enfeksiyona meyilli odaklar da vardır. Örneğin konjuktiva kısmen havanın oksijenine 
temas etmektedir, fakat, Bifidobacteriumlar anaeroptur ve göz enfeksiyonlarına sebep 
olabilmektedir. Dişeti, oksijen temasının mümkün olduğu bir dokudur ve dişeti 
enfeksiyonlarının yaklaıık 100 de 93ü anaerobiktir. Ayrıca, anaerop bakteriler flora 
içerisinde hızla oksijen sarf eden bir bakteri ile birlikte bulunabilirler (simbiyotik ilişki 
veya Tip II kommensalizm). Bu durum, hiç beklenmediği halde yüzeyel 
enfeksiyonlardan anaerop mikroorganizmaların izole edilebilmesini açıklar (akneden 
sorumlu tutulan Propinobacteriumlar gibi). 
 Doğal olarak anatomik yerleşimi oksijen temasına müsait olmayan organ ve 
dokular anaerobik enfeksiyonlara daha yatkındırlar (periton, appendix, mezenter 
gibi). Oksijen bu organ ve dokulara kan dolaşımı ile ulaşır. Kanlanmanın yetersiz 
olduğu organ ve dokular anaerobik enfeksiyona müsaittir. 
 Zorunlu anaeroplar içerisinde oksijen duyarlılığının en fazla olduğu bilinen 
bakteri Clostridium haemolyticumdur. Bu bakterinin vejetatif formları laboratuar 
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koşullarında oda atmosferi ile sadece bir kaç dakika temas ettiğinde bile süratle ölür. 
Oysa daha virülan olduğu bilinen aerotoleran anaerop bakterilerin pek çoğu 30 bazen 
60-100 dakika süre ile oda atmosferine temas etmeye tahammül gösterirler. Her iki 
bakteri cinsinin de benzer metabolizmaları bulunmasına rağmen böyle bir farkın 
açıklanmabilmesi ancak enzimatik aktivitelerinin farklılığı ile mümkün olmaktadır. 
Superoxide dismutase, catalase, peroxidase gibi enzimlerin aerotoleransda fevkalade 
belirleyici olduğu düşünülmektedir. Aerobik metabolizması olan bir bakteri hücresi 
oksijen ile temasa geçince flavoproteinlerin dahil olduğu bir dizi kimyasal reaksiyon 
ile süperoksit radikalleri (O2-), hidrojen peroksit (H2O2) ve diğer oksijen içeren 
redüktazları açığa çıkarmaktadır. Bunlar negatif yüklü bileşiklerdir. Genel kanaat 
odurki; oksijenin varlığı ve negatif yöndeki elektriksel yükü, redüksiyon potansiyelini 
yükseltmektedir. Katalaz enziminin bakteri hücresi içerisinde mevcudiyeti 
durumunda, ortamdaki su molekülü ve hidrojen peroksit (H2O2) sonuçta moleküler 
oksijene(O2) parçalanacaktır. Bu ise bir anaerop bakteri için toksik olan oksijenin açığa 
çıkması anlamını taşır. İşte bu nedenle pekçok zorunlu anaerop bakteride genellikle 
katalaz enzimi yoktur. Eğer katalaz enzimi bir anaerop mikroorganizmada tespit 
edilebilmiş ise (örneğin B. fragilis, P. acnesde olduğu gibi) o mikroorganizmanın 
kısmen aerotoleran olduğunun bir işareti sayılmalıdır. Buna rağmen katalaz ve 
süperoksit dismutas yapımı bir bakterinin aerotoleran olması için gerek ve yeter şart 
değildir. Aerotoleran olduğu bilinen Clostridium tertiumda ne katalaz enzimi ve ne de 
süperoksit dismutasın varlığı gösterilebilmiştir. Katalaz üretimi ve virülans arasında 
ilişki kuran literatürler de mevcuttur, fakat, pek rağbet görmemiştir. 
 Oksijenin varlığı, anaerop bakteriler için engelleyici midir yoksa öldürücü 
müdür?, oksijen miktarı artırıldığında mevcut anaerop bakteriler ölürler mi yoksa 
çoğalamazlar mı?. Bu soru ilk defa Hentges tarafından sorulmuştur, fakat bu güne 
kadar tatminkar tek bir cevap verilememiştir. Zorunlu anaerop olduğu bilinen bakteri 
örnekleri "aerobik" atmosfer içerisinde inkübe edilmiş ve bir süre sonra canlı hücre 
sayıları tespit edilmiştir. Sayılan canlı bakteri hücresinin azalmış olması oksijenin 
anaerop bakteri hücresi üzerine toksik etkisi olarak yorumlanmıştır. Benzer başka 
deneylerden sürekli olarak çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Muhtemelen oksijen, bazı 
zorunlu anaerop bakteriler için toksik etki etki gösterirken, bazı zorunlu anaerop 
bakteriler için sadece inhibitör etki göstermektedir. Bu ve benzer deneylerin 
sonuçlarından anlaşılmıştır ki, anaerobik bakterilerin gereksindikleri yegane koşul 
anaerobik atmosferin oluşması değildir. Yıllar boyunca mikrobiyologlar anaerobik 
atmosfer kompozisyonunun sağlanmasının üreme için yegane faktör olduğunu 
düşünmüşlerdir. Ancak son on yıllarda anaerobizm için oksidasyon-redüksiyon 
potansiyelinin de (Eh) son derece önemli bir faktör olduğu açıkça anlaşılmıştır. 
Hentges & Maier, yeteri kadar düşük Eh seviyesinde bir besiyeri kullanılırsa bir 
anaerop bakterinin "aerobik" atmosferde de ile üreyebileceğini göstermişlerdir. 
Oksijenin aslında enzimatik yoldan değil ama elektrokimyasal yoldan anaerobik 
bakterileri etkilediğini iddia etmiştir. Oksijenin anaerobik bakteriler üzerine enzimatik 
toksitesi bulunsaydı katalaz enziminin hiçbir anaerop bakteride bulunmaması 
gerektiğini ifade etmiştir. Hentges'e göre oksijen, anaerobik bakteriler için asıl önemli 
olan Eh potansiyelini artırmaktadır. Bunu ise oksijenin ortamdaki elektron verici 
bileşiklerden elektron alması ile açıklamaktadır. Walden 1975'de bu mekanizmanın 
tersini göstermiştir. İçerisine potasyum ferric siyanid ilave edilerek ortam Eh'sı +325 
mV'a çıkarılmış olan bir besiyerine Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis ve 
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Peptostreptococcus magnus inoküle etmiştir. Bu besiyerini anaerop koşullarda inkube 
etmiştir. Bu anaerop bakterilerin yüksek Eh potansiyelinde ve anaerop atmosferde 
üreyebildiklerini göstermişlerdir. Bu kadar yüksek bir Eh varken hiçbir anaerop 
bakterinin ürememesi gerektiği halde, sadece anaerobik atmosferin bulunması 
sebebiyle üreme olduğunu savunmuşlardır. Bu çalışmaların sonuçları bir anaerop 
mikroorganizma için inkubasyon atmosferinin Eh'dan daha önemli olduğunu telkin 
etmektedir. Buna rağmen inkübasyon atmosferindeki oksijen ile anaerop bakterinin 
biyo-çevresi arasında elektrokimyasal bir dinamizm olduğu daima hatırlanmalıdır. 
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BÖLÜM - 2 OKSİDASYON-REDÜKSİYON 
POTANSİYEL İ 

 Bir oksitleme olayının olduğu herhangibir kimyasal düzenek içerisinde 
oksitleyici kimyasal maddeye elektron verici (donör, redükleyici veya indirgeyici) adı 
verilir. Eğer böyle bir kimyasal madde ortamda yer alıyor ise karşılığında elektron 
alıcı (recipient, oksidan) bir madde hemen daima bulunur. Böyle dengede olan bir 
sisteme redox sistemi adı verilir. Elektron veren kimyasal madde negatif yük kayıp 
edeceğinden pozitif yönde yüklenerek anot gibi, elektron alan madde negatif yük 
kazanacağından katot gibi davranır. Her iki kutubunda bir elektrik yükü vardır ve 
bunlar elektrot potansiyeli olarak adlandırılır. 
 Bir redox sisteminde yer alan böyle iki maddenin de elektrik yüklerinin mutlak 
değerleri birbirlerine eşittir (veya yakındır) ama işaretleri farklıdır. Bu sebeple 
elektriksel yüklerinin büyüklüklerinin birbirlerine oranı genellikle »1 olarak bulunur. 
Genellikle kutuplardan birisi pozitif iken diğeri negatiftir. Aralarındaki elektrik 
yüklerinin farkına Standart Redox Potansiyeli veya Oksidasyon-redüksiyon 
potansiyeli (E0, E0, Em) adı verilir. Bir voltmetre ile ölçülebilen bir vektördür (yani 
yönü belli olan bir büyüklüktür) ve birimi Volt (V) dur. Farklı işarette yükler 
taşımaları nedeniyle kimyasal reaksiyonun bitiminde birbirlerini nötürlemeye 
kuvvetle meyillidirler. Bu iki farklı yükün aritmetik mesafesi ne kadar fazlaysa 
aralarında olması beklenen kimyasal reaksiyon o kadar süratli olur ve nötürleşirler. 
Aralarında fazla bir aritmetik fark yoksa reaksiyon uzun sürer ve daha uzun bir süre 
devam eder. 
 Bir redox sistemde elektron alıcı ve verici kaynaklar hemen daima bulunur ve 
bu iki işlemden herbirisinin oluştuğu kimyasal tepkimeye yarı hücre adı verilir. Bu 
demektirki bir redox sisteminde iki tane yarı hücre vardır. Bir yarı hücrede redüksiyon 
olurken, diğerinde ayni hız ve oranda oksidasyon olayı olur. Redüksiyon yarı 
hücresindeki reaksiyon hız, oksidasyon yarı hücresindeki reaksiyon hızına eşittir 
(veya yakındır). 
 

2.1 REDÜKSiYON POTANSiYELi (Eh) VE ÖLÇÜLMESi 
 Bir yarı hücrenin olduğu ama diğer yarı hücrenin ortamda yer almadığı 
sistemler de vardır. Örneğin elektron vermeye meyilli bir kimyasal madde ortamda 
yalnız başına bulunuyor ise, ancak karşılığında bu elektronu alabilecek (ikinci bir yarı 
hücre görevi görebilecek) herhangi bir kimyasal madde yok ise, elektron alışverişinde 
denge daima redüksiyon lehine bozulmuş olarak kalacaktır. İşte böyle sistemlerde yer 
alan ve elektron vermeye hazır ve istekli olan kimyasal maddenin elektrik yüküne 
Redüksiyon Potansiyeli (Eh) adı verilir. Unutulmamalıdırki, böyle sistemler dışarıdan 
bir elektron alıcı kimyasal madde eklenmediği müddetçe statiktir herhangi bir 
elektron alışverişi olmaz. Ortamda elektron vermeye hazır kimyasal(lar) vardır ve 
bunların elektrik yükü toplamı ortam pH'sına ve ortam ısısına gayet bağımlıdır. 
Redüksiyon potansiyeli, aslında ortamdaki bu maddelerin kimyasal tepkimeye ne 
kadar hazır ve istekli olduğunun bir parametresidir. 
 Fe3+ ──> Fe2+ reaksiyonu bu tür yarı hücreli sistemlere iyi bir örnektir. içerisinde 
ferrous (ferric değil) iyonları bulunan bir solusyona saf demir bir elektrot 
daldırıldığında ikinci bir elektrota gereksinme olmadan, demir süratle indirgenir. Bu 
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reaksiyon demir elektrotun yüzeyinde meydana gelir ve redüksiyon yarı hücresine 
makul bir örnektir. Ortamda sürekli olarak artı üç değerlikli demir iyonları, artı iki 
değerlikli şekline indirgenir. Sistemde oluşan Eh değeri olabilecek an alt seviyeye 
inince reaksiyon durur (kimyasal denge noktası), bu ise bu reaksiyona spesifik olarak 
+0.6 Volt civarındadır. Reaksiyon durduktan sonra tersinmez, yani oluşan iki 
değerlikli demir iyonları yeniden oksitlenerek Fe3+ şekline dönüşmezler. Çünkü karşı  
yarı hücre ortamda bulunmamaktadır. 
 Bu reaksiyonun tersi ise oksidasyon potansiyeline örnek teşkil edebilecek kadar 
karekteristiktir. Yani ortamda ferric iyonları varken (ferrous değil) solusyona daldırılan 
saf bir demir elektrot süratle oksitlenir (metal spesifik deyimi ile paslanır). Olayın 
oksidasyon potansiyeli +0.9 Volt seviyesindedir. (Maksimum oksijenizasyonun ise 
laboratuar koşullarında +820 mV da olduğu gösterilmiştir.) 
 Görüldüğü gibi ortamda sadece bir elektrot varken bir voltajdan 
bahsedilebilmektedir. Bu elektrik akımı neye göre artı ya da eksi değerlidir ve neye 
göre 0.6 ve 0.9 volttur ?. Bu potansiyel farkının belirlenebilmesi için bir referans 
elektrot gerekir. Bu elektrot sıfır seviyesi olarak kabul edilir. Referans elektrot kavramı 
uluslararası bir kabul olup 1953 yılında International Union of Pure and Applied 
Chemistry (IUPAC) tarafından standardize ve kabul edilmiştir. W.M. Latimer 
tarafından detayları ve prensipleri yayınlanmıştır. Bir referans elektrot kullanarak 
ortamın redüksiyon potansiyelinin ölçülmesi metoduna Sıfır Akım Metodu adı 
verilir. Bu metotla oksidasyon potansiyeli de ölçülebilir, fakat mikrobiyolojik 
perspektiften kıymetli bir unsur değildir. 
 

2.2 REFERANS ELEKTROTLAR 
 Hidrojen elektrot: Referans elektrot olarak 
Standart Hidrojen Elektrot (SHE) kullanmak redüksiyon 
potansiyeli ölçülecek bir ortam için genellikle en sık 
uygulanan metottur. Bir platin çubuk, bir cam kanül 
içerisinden geçirilerek içerisinde 1.228 N HCl bulunan bir 
havuza daldırılır. Bu konsantrasyondaki bir HCl 
solusyonunun 1 litresinde 1 gr H+ iyonu bulunur. Cam 
kanülün içerisinden 1 atm basınçta H2 gazı devamlı 
olarak geçirilir. Bu gaz, kanül içerisinden geçer, kanülün 
alt ucundaki delikten dışarı çıkar ve HCl solusyonu 
içerisinden kabarcıklar şeklinde geçerek yüzeye doğru 
yükselir. Bu metot ile sürekli olarak sıvı ortamda bir 
miktar hidrojen iyonu çözünür, bu koşullarda kanül 
içerisine uzatılan platin bir elektrot gaz ve sıvının sadece 
birbirlerine temas etmesini sağlar. Fakat asıl elektrot 
görevini gören bu metal değil, H2 gazıdır. Bu nedenle bu 
sistem, hidrojen elektrot adını alır. Bu elektrot yüzeyinde 
meydana gelen elektrokimyasal olaylarda kararlı bir denge oluşur: 

H2(gaz) <───> 2H+ + 2e- 
H2 gazının ancak bir kısmı HCl solusyonu içerisinde çözünür, diğer bir kısmı ise 
kabarcıklar halinde ortamdan uzaklaşır. Ölçüm yapılacağı süre boyunca bu gaz akışı 
devam etmelidir. Bir ucu bu havuza daldırılmalı U şeklinde bir cam borunun diğer 
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ucu Eh potansiyeli ölçülmesi düşünülen ortama daldırılır. Bu cam borunun içerisinde 
doygun KCl çözeltisi bulunur, amacı sadece elektriksel teması temin etmektir. Gaz 
sabit basınç ile yollandığından sıvı içerisindeki kısmi hidrojen basıncı ve serbest 
hidrojen iyon konsantrasyonu da (pH) sabit kalacaktır. Çözünmüş gazın bir kısmı 
hidrojen molekülü (H2) haline dönüşerek tekrar gaz haline geçer. Bu tersinebilir 
reaksiyon ortam pH sını sabit tutar. Bu koşullar altında oluşan elektrokimyasal olaylar 
kompleksinde hem redüksiyon ve hem de oksidasyon olayları ayni anda meydana 
geldiğinden elektrot potansiyeli sıfır volt olacaktır. Bu demektirki hidrojen elektrot ne 
gerçek bir anottur ne de bir katottur. Mutlak bir sıfır noktasıdır, bu nedenle yarı hücre 
içeren elektrokimyasal reaksiyonların referans ucudur. Ölçüm yapılacağında 
voltmetrenin bir probu HCl havuzundaki platine temas ettirilirken diğer probu ise Eh 
potansiyeli ölçülmesi istenilen ortama batırılmış bir diğer elektrota temas ettirilir. Bu 
şartlar altında standart hidrojen elektrot ile ortama bağlı ikinci metal elektrot arasında 
oluşan potansiyel farkı, diğer ortamın redüksiyon potansiyelini (Eh) verecektir. 
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 Calomel elektrot: Saturated Calomel Elektrot 
(SCE) adı da verilir. Referans elektrot olarak kullanılan 
bir diğer elektrottur. Ancak bir dezavantajı hidrojen 
elektrota göre daha fazla ısı duyarlı bir elektrot 
olmasıdır. 2-oz hacmindeki bir şişeye önce ile 5 mm 
kalınlığında saf metalik civa, daha sonra bir tabaka 
oluşturacak şekilde toz haline getirilmiş Hg2Cl2 (calomel) 
ilave edilir. Daha sonra, bir kısım Hg ve bir kısım KCl 
karışımı yine bir tabaka oluşacak şekilde yine içerisine 
dökülür, son olarak yine doluncaya kadar doygun KCL 
çözeltisi ile doldurulur. U harfi şeklinde olan ve içerisi 
doygun KCl çözeltisi ile doldurulmuş bir cam borunun 
bir ucu yüzeydeki sıvıya daldırılır. Bunun amacı 
elektriksel teması temin etmektir. Ölçüm yapacak uç ise 
saf bir metal olmalıdır. Şişenin üst kapağından aşağıya 
uzatılarak en altta bulunan metalik civa tabakasına temas 
ettirilir. Bu düzenek hazırlandıktan sonra bir kaç gün 
kimyasal denge kurulması için beklenmelidir. Elektrot yüzeyinde oluşan kimyasal 
reaksiyon şudur: 

Hg2Cl2 + 2e- <────> 2 Hg +  2 Cl- E0=0.2676 V 
Burada da hidrojen elektrotta olduğu gibi dönüşümlü bir reaksiyon vardır, dolayısı ile 
bu elektrot ne bir katot ve ne de bir anottur. 
 
 Gümüş-gümüş klorür elektrot: Bir referans sistem elektrot analoşudur. 
Doygun KCl çözeltisine batırılmış saf bir gümüş telden ibarettir. Oluşan reaksiyon 
şöyledir: 

AgCl + e- <───> Ag+ + Cl-   E0 = 0.222 V 
Bir standart test tübünün dip kısmı delinerek kolayca 
hazırlanabilir. Bunun için yaklaşık 1 cm çapındaki 
metalik bir çubuk bir test tübünün içerisine sokularak dip 
kısmına sertçe vurulur ve tüpün dip kısmının kırılması 
sağlanır. Daha sonra camın keskin kenarları bir eğe ile 
düzeltilir. Tübün taban çapına uygun bir poröz fiber ile 
bu delik sıkıca tıkanır, veya burayı tıkamak için 4-6 gr 
mikrobiyolojik agar ve 35-40 gr KCl, 100 ml su içerisinde 
çözülür ve otoklavlanır, tabanı kırılmış tüp soğumakta 
olan agara dik şekilde yerleştirilir. Agar jel kıvamına 
geldikten sonra poröz tıkaç olarak görev yapacaktır. 
Daha sonraki işlem agar yüzeyine katı potasyum klorit 
tabaka yerleştirmektir. Son olarak potasyum klorit ile 
doyurulmuş bir solusyon içerisine 1-2 damla 1N AgNO3 
damlatılarak tüpe doldurulur. Tüpün ağızına mantar bir 
tıkaç yerleştirilir ve tıkaç içerisinden geçerek KCl 
solusyonu içerisinde sonlanacak şekilde 1-2 mm çapında saf bir gümüş tel uygulanır. 
Bu gümüş telin diğer ucu referans elektrot olarak kullanılır, tüpün agar jel ile tıkalı ucu 
ise ölçüm yapılacak ortama daldırılacaktır. 
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2.3 MiKROBiYOLOJiK PERSPEKTiFTEN « Eh » 
 Anaerop mikroorganizmalar oksijen tansiyonu düşük ortamda 
üreyebildiklerinden elektron transport zinciri sürekli olarak düşük Eh potansiyeli 
gerektirir. Bu uzun kimyasal olaylar zinciri sırasında serbest elektron, su oluşturmak 
üzere oksijen molekülüne doğru sürülür (itilir), ancak anaerobik respirasyonda, 
zincirin son halkasını oluşturması beklenen oksijen yerine bir inorganik iyon geçer. Bu 
inorganik iyon bazı bakterilerde sülfatlar, bazılarında nitratlar Methanobacteriaceae 
üyelerinde ise sıklıkla CO2, hatta bazen de CO dir. Daha sonra bu elektron kısmen 
enerji bağımlı bir mekanizma ile, bu inorganik iyondan geri alınır (Oksidatif 
fosforilasyon). 
 Organizmanın canlı dokularında, doğru deyimi ile oksijenizasyonun  
devamlılığını sağlayan faktör, kan akımının mevcudiyeti ve eritrositlerdir. Kanın Eh 
potansiyeli, organizmanın kalbe yakın veya uzak yerinden alındığına bağlı olarak 
değişir, ancak yaklaşık +150 mV civarındadır. Arteryel kanda Eh daha yüksektir, 
venöz dönüş sırasında biraz düşer. Turuncus pulmonalis'de en düşük, Vena 
pulmonalisde ise en yüksektir. 
 Mademki anaerobik mikroorganizmalar düşük Eh voltajı gereksinmektedir, o 
halde teorik olarak iyi kanlanan dokularda anaerobik enfeksiyonun gözlenmemesi 
gerekir. Bu pratik olarak da böyledir. Anaerobik enfeksiyonlar genellikle nekroze 
olmuş ve kan akımı bir sebep ile durmuş veya en azından ciddi biçimde azalmış 
dokularda görülür. Böyle dokularda Eh voltajı -250 mV'a kadar düşebilir. 
 Anaerop besiyeri ve Eh: Redüksiyon potansiyelinin düşük tutulması anaerop 
besiyerlerinin hazırlanmasında kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu amaç ile elektron 
vermeye hazır redüktazlar besiyerinin terkibinde hemen daima bulundurulur. Bu tip 
mikrobiyolojik katkıların başında L-cystine, cystein HCl, Na-thioglycolatte ve ascorbic acid 
gelir. Bu kimyasal bileşiklerin ortak özellikleri en az bir elektronlarını vermeye 
kuvvetle istekli oluşlarıdır. Anaerop besiyerleri katı veya sıvı olarak hazırlanabileceği 
gibi yarı katı olarak da hazırlanabilir (Bkz. Anaerop Besiyerleri). Bütün anaerop 
besiyerleri hazırlandığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa zaman içerisinde 
kullanılmalıdır. Bir kaç günden fazla beklemesi gereken anaerop vasatlar ağızları sıkı 
kapatılmalı naylon torbalar içerisinde ve soğukta (+4° C de) bekletilmelidir. Sıvı 
besiyerlerinin yüzeyi oda atmosferindeki hava ile temasta bulunacağından havadaki 
oksijenin bir kısmı sıvı besiyeri içerisinde çözünecektir. Bunun sonucu olarak sıvı 
besiyerinin Eh potansiyeli yüzeyinden başlayarak dibe doğru gittikçe yükselecektir. 
Bunu engelleyebilmek için, kullanımdan önce bütün anaerop sıvı besiyerleri kaynar su 
banyosunda bekletilmeli ve içerisinde çözünmüş olması muhetemel atmosferik oksijen 
uzaklaştırılmalılar. Anaerop sıvı besiyerlerinin enaz 8 cm3 hacminde olması içerisinde 
çözünmesi muhtemel oksijenin yüzeyde kalmasına yardım edecektir. Buna rağmen 
kaynar su banyosunda bekletilmesi daima gereklidir. 
 Anaerop besiyerlerinde stok ve inkübasyon dönemi boyunca Eh potansiyelinin 
sürekli olarak gözlenebilmesi için Eh indikatör boyalarından istifade edilir. 
Besiyerlerine ilave edilebilecek bazı boyalar o besiyerinin oksitlenmiş ya da 
indirgenmiş olduklarına göre farklı renkler alırlar. Eh indikatörleri, besiyerlerinin Eh 
voltajının iyi bir göstergesidir. Bu boyalardan başlıcaları resazurin, metilen mavisi ve 
litmusdur. Bu boyalar indirgendiklerinde renksizdir, ancak oksijen temasında renk 
kazanırlar. Renksiz olmasa Eh voltajını -20, -40 mV civarında olduğunu ve anaerobik 
koşulların oluştuğunu gösterir. Bu boyalardan hiç birisi tek başlarına birer redüktaz 
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değildirler ve ortam Eh'snı ya etkilemezler veya zayıfça etkilerler, genel olarak sadece 
birer Eh indikatörüdürler. Bu boyalar karanlıkta ve kapalı şişelerde saklanmalıdır. 
Satın almadan önce kalitesinin kontrolu amacı ile kapağı açılarak gün ışığına bırakılır 
ve yaklaşık 10 dakika içerisinde renk değişimi olup olmadığı gözlenir. 
 

2.4 BESiYERiNDE Eh ÖLÇÜLMESi 
 Bu amaç ile hazırlanmış bulunan 
besiyerlerinden bir tanesi örnek olarak alınır, ölçüm 
yapıldıktan sonra atılır. ilk önce yukarıda anlatılan 
referans elektrotlardan bir tanesi hazırlanır. KCl 
solusyonundan ibaret tuz köprüsü besiyerinin 
içerisine batırılır. Eğer bu besiyeri sıvı ise, tuz 
köprüsünün açık ucu doğrudan besiyeri içerisine 
daldırılır. Eğer bu besiyeri katı ise, petri kutusunun 
içerisine, agarın yüzeyini örtecek şekilde doygun 
KCl solusyonu dökülür. Tuz köprüsünün ucu bu 
yüzey sıvısına daldırılır. Bu düzenek kurulduktan 
sonra bir platin veya saf gümüş elektrot besi yeri 
içerisine agarı delecek şekilde saplanır ve hassas bir 
voltmetrenin ucuna irtibatlandırılır. Voltmetrenin 
diğer ucu ise referans elektrota temas ettirilerek 
ölçüm yapılır. Okunan değer besiyerinin Eh 
voltajıdır.  Thioclucolate buyyonda -10 mV, CDC kanlı agarda kan konulmadan  
önce  -20 mV, kan ilave edilmişse -40 mV, PYG buyyonda -30 mV civarında bulunur.  
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BÖLÜM - 3  ANAEROPLARDA NOMENKLATÜR  
 
 Anaerop bakterilerin klasifikasyonuna kolaylık getiren spesifik bölüntüler 
yoktur ancak, sıklıkla kullanılan sınıflama öğeleri sporülasyon, gram boyama, hücre 
morfolojisi ve pigmentasyondur. Nomenklatür, anaeropların böyle sınıflanmasından 
etkilenmiş ve pigmentli bakteroidesler, pigmentsiz bakteroidesler gibi terimlere yer 
verilmiştir. 1980'li yıllardan sonra bakteroidesler için yapılan pigmentasyon 
sınıflaması bazı bakterilerin genus isimlerinin değiştirilmesi ile sonuçlanmıştır. 
Bacteriodeceae familyası Bacteroides, Fusobacteria ve Leptothrichia olmak üzere başlıca üçe 
ayrılmakta iken, Bacteroidesler kendi aralarında sıklıkla pigment yapan ve sakkarolitik 
olan Prevotella, sıklıkla pigment yapmayan ve asakkarolitik olan Porphyromonas ve 
Tsierella alt genuslarına ayrılmıştır. Aslında bu üç genus da eski adı ile bir 
Bacteroidesdir. 
 Genellikle aerop olan bazı Bacillus türleri, anaerop ortamda daha bol üremeleri 
nedeniyle Clostridium genusuna; bazı Staphylococci üyeleri ise yine anerop olarak daha 
bol üremeleri nedeniyle Peptococcus genusuna kaydırılmıştır. Şimdiki adı ile 
Propinobacterium acne ise önceden bir difteroid kabul edilmiş, daha sonra Arachnia 
propionica adını almış idi. Aktüel sınıflamaları ile sık rastlanan 72 adet anaerop genus 
(alfabetik sıra ile) şunlardır: 
 Sporlu, Gram (+) çomaklar: Clostridium, Desulfotomaculum. 
 Sporsuz, Gram (+) çomaklar: Acetobacterium, Actinomyces, Arcanobacterium, 
Bifidobacterium, Eubacterium, Lachnospira, Lactobacillus, Methanobacterium, 
Propinobacterium. 
 Sporsuz, Gram (+) koklar: Caprococcus, Gemmiger, Peptococcus, 
Peptostreptococcus, Ruminococcus, Sarcinia, Staphylococcus, Sterptococcus, Gamella. 
 Sporsuz, Gram(-) çomaklar: Acetivibrio, Acidaminobacter, Anaerovibrio, 
Anaerorhabdus, Anaerobiospirillum, Anaerobacter, Bacteroides, Bilophila, Borrelia, 
Butyrivibrio, Capnocytophage, Capsularis, Camphylobacter, Centipeda, Cristaspira, 
Desulfobacter, Desulfobulbus, Desulfococcus, Desulfosarcinia, Desulfomonas, 
Desulfuromonas, Desulfovibrio, Dichelobacter, Fibrobacter, Fusobacterium, Helicobacter, 
Hyobacter, Leptotrichia, Megamonas, Mitsuokella, Mobilincus, Pelobacter, Pectinatus, 
Porphyromonas, Prevotella, Progiogenium, Propionispira, Rikenella, Roseburia, Ruminobacter, 
Sebaldella, Selenomonas, Serpula, Spirochaeta, Succinomonas, Succinovibrio, Tissierella, 
Treponema, Wolinella. 
 Sporsuz, Gram(-) Koklar: Acidaminococcus, Megasphera, Veillonella. 
 Bazı önemli anaerop mikroorganizmaların eski ve yeni isimleri şu şekilde 
değişmiştir: 
 

_Şimdiki ismi                                   Önceki ismi            

Anaerorhabdus furcosus  Bacteroides furcosus 

Archobacter cryaerophilus  Camphylobacter cryaerophilus 

Archobacter nitrofigilis   Camphylobacter nitrofigilis 

Camphylobacter curva   Wolinella curva 

Camphylobacter jejuni ss. Jejuni  Camphylobacter jejuni 

Camphylobacter lari   Camphylobacter lardis 

Camphylobacter mucosalis  Camphylobacter sputorum ss. mucosalis 

Camphylobacter rektus   Wolinella recta 
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Capnocytophage ochracea  Bacteroides ochraceus 

Dichelobacter nodosus   Bacteroides nodosus 

Falcivibrio grandis   Vibrio mulieris (ikiye ayrılarak) 

Falcivibrio vaginalis   Vibrio mulieris (ikiye ayrılarak) 

Fibrobacter succinogenes  Bacteroides succinogenes 

Fusobacterium necrophorum ss. Necrophorum Fusobacterium necrophorum 

Fusobacterium nucleatum ss. Nucleatum Fusobacterium nucleatum (üçe ayrılarak) 

Fusobacterium nucleatum ss. Polymorphum Fusobacterium nucleatum (üçe ayrılarak) 

Fusobacterium nucleatum ss. Vincentii Fusobacterium nucleatum (üçe ayrılarak) 

Fusobacterium pseudonecrophorum  Fusobacterium necrophorum biovar C 

Helicobacter cinadei   Camphylobacter cinadei 

Helicobacter fennelliae   Camphylobacter fennelliae 

Helicobacter mustelae   Camphylobacter pylori ss. mustelae 

Helicobacter pylori   Camphylobacter pylori ss. pylori 

Megamonas hypermegas  Bacteroides hypermegas 

Mistuokella multiacidus   Bacteroides multiacidus 

Porphyromonas asccarolytica  Bacteroides asccarolytica 

Porphyromonas endodontalis  Bacteroides endodontalis 

Porphyromonas gingivalis  Bacteroides gingivalis 

Prevotella bivia   Bacteroides bivius 

Prevotella buccae   Bacteroides buccae 

Prevotella buccalis   Bacteroides buccalis 

Prevotella corporis   Bacteroides corporis 

Prevotella denticola   Bacteroides denticola 

Prevotella disiens   Bacteroides disiens 

Prevotella heparinolytica  Bacteroides heparinolyticus 

Prevotella intermedia   Bacteroides intermedius 

Prevotella loescheii   Bacteroides loescheii 

Prevotella melaninogenica  Bacteroides melaninogenicus 

Prevotella oralis   Bacteroides oralis 

Prevotella oris   Bacteroides oris 

Prevotella oulorum   Bacteroides oulorum 

Prevotella ruminicola   Bacteroides ruminicola 

Prevotella veroralis   Bacteroides veroralis 

Prevotella zoogleaformans  Bacteroides zoogleaformans 

Rikenella microfusus   Bacteroides microfusus 

Ruminobacter amylophylus  Bacteroides amylophylus 

Sebaldella termitidis   Bacteroides termitidis 

Serpula hyodysenteria   Treponema hyodysenteria 

Serpula innocens   Treponema innocens 

Tissierella preacuta   Bacteroides preacutus 

Gamella morbillorum   Streptococcus morbillorum 

Staphylococcus saccharolyticus  Peptococcus saccharolyticus 

Streptococcus anginosus  Streptococcus milleri (ikiye ayrılark) 

Streptococcus constellatus  Streptococcus milleri (ikiye ayrılark) 

Streptococcus intermedius  Streptococcus MG-intermedius 

Propinobacterium propionicum   Arachnia propionica 

Propinobacterium propionicum  Propinobacterium propionicus 

Clostridium argentinense  Clostridium botulinum tip G 

Clostridium argentinense  Clostridium subterminale 

Clostridium argentinense  Clostridium hastiforme (nontoksijenik olanlar) 

Clostridium clostridioforme  Clostridium clostridiiforme 
{ Birer eski isimleri olmadığından yeni bulunan bakterilere burada yer verilmemiştir.} 
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 İnsan kaynaklı anaerobik enfeksiyonlara sıklıkla sebep olan bakteriler genel 
olarak şu sırada bulunurlar: 
 Ağız, dil, diş eti: Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Fusobacterium, 
Peptostreptococcus, Veillonella, Actinomyces, Propinobacterium. 
 Mide: Helicobacter, Camphylobacter, Lactobacillus. 
 İllium ve jejenium ön parçası: Streptococci, Lactobacilli. 
 Jejenium sonu ve colon: Bacteroides (fragilis gurup), Porphyromonas, 
Fusobacterium, tüm anaerobik koklar, Clostridium, Eubacterium, Bifidobacterium, 
Propinobacterium. 
 Genito-üriner kanal, vagina, serviks: Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, 
Peptostreptococcus, Clostridium, Veillonella, Lactobacillus, Eubacterium, Propinobacterium. 
 Urethra (kad_n ve erkek): Propinobacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides, 
Prevotella, Fusobacterium. 
 Deri: Propinobacterium, Peptostreptococcus. 
 Anaerobik enfeksiyonlar: Primer anaerobik enfeksiyonlar travma, vasküler 
staz, doku nekrozu, yabancı cisim ihtiva eden yaralanmalar ve harp yaralarının dahil 
olduğu pekçok durumda görülebilirler. Genellikle ortak hazırlayıcı sebep düşük 
redüksiyon potansiyeli ve dokunun iyi kanlanamayışıdır. Eksojen kaynaklı olabileceği 
gibi (C. difficili ile oluşan nasokomial diareler, botulism, C. perfringens diareleri, myonecrosis agaz gangren-, 
tetanoz, krepitan selülit, yüzeyel enfeksiyonlar, insan ve hayvan parazit kaynaklı enfeksiyonlar, septik abortus 
gibi), endojen kaynaklı da olabilir (organ abseleri, aktinomikoz, uzun süre antibiyotik kullanımı 
sonucu görülen diyare ve kolitler, aspirasyon pnömonisi, apandisit ve kolesistit komplikasyonları, krepitan ve 
nonkrepitan selülit, klostridial miyonekroz, di_kökü ve di_eti enfeksiyonları, endokardit, beyin absesini 
izleyen menenjit, nekrotik pnömoni, osteomyelit, orta kulak iltihabı, peritonit, septik artrit, kronik sinüzit, 
subdural ve torasik ampiyem ve tetanoz gibi). Anaerop bakteriler bir enfeksiyonda tekbaşlarına 
bulunabilecekleri gibi ekolojileri uygun başka anaeroplarla birlikte de bulunabilirler. 
Bazı polimikrobial enfeksiyonlarda fakültatif ve hatta zorunlu aeroplar ile birlikte 
bulunabilirler. Başlıca insan kaynaklı enfeksiyonlarda anaerop bakteri insidansı şu 
şekilde özetlenebilir: 
Enfeksiyon tipi       Anerop (%) 
Aspirasyon pnömonisi, akc.absesi, nekrotik pnömoni  85-93 
Bakteriemi       9-20 
Dil ve sinüzit       50-100 
Torasik ampiyem      76 
Beyin absesi       83 
Apendektomi ve kolon cerrahi yaraları    79-95 
Derialtı abseleri       60 
Nonklostridial krepitan selülit     75 
Pilonidal sinüs       73 
Diabetik ülser ve gangren     63-85 
Üriner kanal enf.      1 
 
 Pekçok anaerobik enfeksiyon içerisinde sık rastlanalan anaerobik enfeksiyon 
tipi eksojen kaynaklı olanlardır. Bunun yanında yaşamı tehdit edebilen ve nisbeten sık 
rastalanılanlar anaeroplar ise B. fragilis, B. thetaiotaomicrondur. Birinci sıraya alırlar. 
  Bu gurup bakteriler, penisilin ve analoglarına, tetrasiklinlere, III. kulak 
sefalosporin, yeni quinolonlar ve aminoglikozitlere giderek artan biçimde direnç 
geliştirmişlerdir. Clostridium türleri, aslında Bacteroides, Fusobacterium ve anaerobik 
koklardan daha nadir izole edilirler, ama buna rağmen yaşamı tehdit eden 
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enfeksiyonlarda Clostridiumlar ikinci sırada yer alırlar. Bazı önemli Clostridiumlar 
rastlanma sıklığına göre, C. perfringens, C. ramosum, C. difficili, C. clostridioforme, C. 
innocuum, C. septicum, C. sordellii, C. cadaveris, C. paraputrificum, C. sporogenes, C. 
tertium, C. bifermentes, C. butyricum ve C. subterminaledir. Üçüncü sırada Actinomycesler 
yer alır. Aktinomikoz, kronik, granülomatöz, süpüratif abseler ile karekterize bir 
hastalıktır. Hastalık etkeni olarak en az 6 tür Actinomyces sayılabilir. Bunlar A. israelii, 
A. naeslundii, A. viscosus, A odontoliticus, A. meyeri ve ayrıca Propinobacterium 
propionicum yakın sırayı teşkil eder. 
 Dördüncü sırayı akciğerin patojenleri alır. Bunlar yukarıda sayılan Actinomyces 
üyeleri ve Bifidobacterium eriksonii (yeni adı ile B. dentium) dir. Propinobacteriumlar ise 
bazen bir kontaminant olarak ortaya çıkar, ancak bilhassa implant protez 
kullananlarda endokardit etkeni olabilmektedir. Ancak arka arkaya alınan anaerobik 
materyallerde ısrarla ürüyorsa Propinobacteriumların patojen mikroorganizma 
olduğuna karar verilebilir. 
 Diğer bir önemli gurubu gram pozitif anaerop koklar oluşturur. Bilhassa kemik, 
eklem ve abdominal materyalda %10 sıklıkla ürerler. Bunlar Peptostreptococcus magnus, 
P. asaccharolyticus, P. prevotii, P. anaerobius ve Streptococcus intermediusdur. Genellikle 
tamamına yakın bir bölümü Penisilin G, clindamisin ve metronidazola dirençlidir. 
Penisilin G ve analogları çok eskilerden beri anaerop enfeksiyonlarda sıklıkla seçilen 
antibiyotik olagelmiştir. Ancak yapılan son çalışmalar göstermiştirki; F. mortiferum, F. 
varium, bazı Prevotella ve Porphyromonas türleri, P. bivia, P. disiens ve bazı Clostridium 
türleri pensiline artık büyük ölçüde dirençlidir. Çünkü bu bakterilerde ß-laktamaz 
aktiviteleri tespit edilmiştir. 
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BÖLÜM - 4 ANAEROBİK MATERYAL ALINMASI  
 Anaerobik enfeksiyon kuşkusu varsa klinik materyalin alınması ve laboratuara 
taşınması özellik gösterir. Klinisyenin mikrobiyoloğun yardımını istemesi çoğunlukla 
doğru olur. En iyi anaerobik materyal enjektör ile alınan mayidir. Enjektörün havası 
alındıktan sonra iğnesi alevden geçirilerek bükülür veya steril bir silgiçe saplanır, bu 
şekilde laboratuara nakledilir. Bütün işlemlerden önce deri yüzeyi antiseptik ile silinir. 
Bu amaç ile %70 etil alkol, %70 izopropil alkol, tendürdiot veya %10 poviodon-iodine 
tavsiye edilmiştir. Hastanın bunlardan birisine allerjisi olduğu ya da bunlardan 
birisinin kullanılamadığı durumda bir diğeri tercih edilebilir. Ancak herbirisinin cilt 
yüzeyi ile en az 2 dakika temas halinde kalması gerekir. Bunlardan poviodon-iodine, 
granülasyon dokusunu inhibe edebilmektedir. Bu sebeple iyileşmede belirgin olmayan 
bir gecikmeye sebep olabilir. En az iki antiseptik kullanılan cilt dezenfeksiyon 
işleminde bile kontaminasyon riski %3 seviyesindedir ve sıklıkla koagülaz negatif 
Staphylococci ve Propinobacterium acnes kontaminant olarak bulunabilir. Bu konuda 
mikrobiyoloğun daima uyanık bulunması gerekir. Enjektörün iğnesi kullanılmadan 
doğrudan piston boşluğuna materyal alınabileceği gibi kateter yardımı ile de alınan 
materyaller kabul edilebilir. Maksiller sinüse semilunar meadan girişi kolaylaştırmak 
amacı ile iğne büyüklüğü seçilebilir veya iğne ucu kıvrılabilir. 
 Kan kültürleri için erişkin hastadan 15-30 ml, yenidoğandan 0.5 ml, 
çocuklardan 2-5 ml kan alınması tavsiye edilmektedir. Bakteriemi şüphesinde 24 
saatlık dönem içerisinde 2 ya da 3 defadan fazla kan alınması önerilmemektedir. 
Alınan materyal ikiye bölünerek hem aerop ve hem de anaerop olarak ekilir. Hasta 
başında anaerop materyal alma ve transport işleminde kullanmak için ticaretten temin 
edilebilecek bazı kitler şunlardr: BACTEC 460, BACTEC NR 660, BACTEC NR 720, 
BACTEC NR 860, BACTEC NR 7A, BACTEC NR 17A, BACTEC NR 27, BACTEC Plus 
26/27, BACTEC 460. Bu besiyerlerinin kullanım talimatlarına uyulduğunda klinik 
önemi olan pekçok anaerop mikroorganizmanın tespiti mümkündür. Genel olarak 
içeriklerinde PYG broth, Chopped-Meat broth, Enriched Thioglucolate broth, PY broth 
bulunur, ambalaj ve standardizasyonları hasta başında çalışmaya müsaittir, birçoğu 
için ayrıca bir transport vasat gereksinimi yoktur.  
 Kan kültürlerinin yapıldığı besiyeri içerisine Sodium Polyanethol Sulfonate (SPS) 
ilave edilmesi Neisseria genusu başta olmak üzere pekçok aerop ve fakültatif 
mikroorganizmayı inhibe etmektedir. Ancak bir istisna olarak Peptostreptococcus 
anaerobius da inhibe olmaktadır. Bunu engellemek için besiyeri içerisine ayrıca %1-2 
jelatin katlması önerilmiştir. Phenil-ethyl alcohol ilave edilen besiyerleride vardır, ancak 
bu tür selektif reagentlerin besiyeri içerisine ilave edilmesi daima tartışma getirmiştir. 
Bu bakımdan ticari kitlerin içerine eğer böyle maddeler katılmışsa ayni kit içerisinde 
ayrıca non-selektif besiyeri de bulundurulmaktadır. Bu tip anaerobik kitler atmosfer 
indikatörleri ve aerobik besiyerlerini de içerirler. Böyle ticari kitlerde radyometrik 
olarak ve floresan verip vermediğine bakarak tanımlama yapabilecek sistemlerde 
bulunmaktadır. BacT-Alert (Organon,NC) sisteminde ortamda anaerobik atmosfer 
temin eden ve devamlılığını kontrol etmeyi sağlayan paketler bulunmaktadır. 
Kolorimetrik teşhise götüren BACTEC 9240 kiti bunların en yenisidir. 
 Doku örnekleri ve biyopsi materyali anaerobik materyal olarak kabul edilebilir 
örneklerdir. Cilt ülserlerinde scarpel ile derin doku parçaları çıkarmak gerekebilir 
bunun için ihtiyaç duyulduğunda topik anestezi yapılmalıdır. Ancak pamuklu silgiç 
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ile örnek alınması, bir anaerop materyal için kabul edilemez. Mutlaka bir silgiç ile 
örnek almak gerekiyor ise bu amaç ile yapılmış ve ticarette bulunabilecek lastik 
silgiçler daima tercih edilmeli ve mümkünse hemen hasta yanında ve bir bunzen beki 
alevi yanında transport vasata aktarılmalıdır. Yüzeyel ülserlerde doku parçası almak 
yerine bir lastik silgiç, yara kenarına temas etmeden lezyonun en derin bölgesine 
sürülerek de materyal almak mümkündür. Lastik silgiç yüzeyi, pamuk elyaflarının 
arasında kalması muhtemel oda atmosferi ve dolayısıyla oksijeni barındırmaz. Bu 
haliyle transport vasata aktarıldığında besiyeri içerisine havanın oksijenini tanımaması 
olur. Ayrıca lastik silgiç, pamuk silgiçlerden daha az olarak bakteriye yapışır ve 
besiyeri içerisine aktarıldığında yüzeyinde tutunmuş bulunan bakterilerin tamamını 
ortama bırakır. Anaerop kültür almada en önemli kural, alınan materyalin en kısa 
zamanda anaerop atmosfer koşullarına iletilmesidir. 
 Hangi materyal en çok ne kadar süre boyunca bekletilebilir ?. Bu amaç ile 
yapılan bir çalışmada şu sonuca varılmıştır: Aspire edilen materyal; 1 ml den az ise en 
çok 10 dakika, 1 ml ise en çok 30 dakika, 2 ml den çok ise en çok 2-3 saat içerisinde 
transport besiyerine ulaştırılmalıdır. Bir transport besiyeri ise ençok 2-3 saat 
bekleyebilir. Doku biyopsi materyali en çok 30 dakika havada ve en çok 2-3 saat 
transport cihazda bekleyebilir. Anaerobik lastik silgiçler nemli anaerobik atmosferde 
en çok 1 saat bekleyebilir, anerobik transport cihazda ise en çok 2-3 saat bekleyebilir. 
 Kadın genital kanalından materyal alınırken dezenfeksiyonu takiben çift 
lümenli bir kollektör kullanılmalıdır. Bu amaç ile laparoskopi, kuldosentez veya 
cerrahi materyaller de kabul edilebilir. intra-uterin cihazın kendisi de bir anaerobik 
materyaldir, ancak genellikle sadece Actinomyces için tercih edilir.
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 Örnek alınan organ veya dokuya göre materyal alınması şu disiplin ile olur: 
Anaerop materyal alınacak organ ve dokular 

BÖLGE DOĞRU MATERYAL YANLIŞ MATERYAL 

Baş-boyun Şırınga ile abse aspiratı, 
Cerrahi yoldan biyopsi materyali, 
Aspirasyon olanaksızsa lastik silgiç. 

 
Pamuklu silgiç 

Diş-dişeti Paperpoint pamuk 

Akciğer Transtrakeal aspirat, 
Akc. ponksiyon materyali, 
Cerrahi yoldan biyopsi materyali, 
Bilerek  alınan bronkoskopik örnekler, 
Torakotomi örnekleri, 
Cerrahi yoldan lastik silgiç. 

Öksürülen balgam,  
Balgam, 
Endotrakeal aspirat, 
Bilgi dışı bronkoskopik 
örnekler. 

Santral Sinir  
Sistemi 

Enjektörle abse aspiratı, 
Cerrahi yoldan biyopsi materyali, 
Cerrahi yoldan lastik silgiç. 

Pamuklu silgiç. 

Abdomen Enjektörle periton mayi, 
Enjektörle abse aspiratı, 
Cerrahi yoldan biyopsi materyali, 
Safra, 
Cerrahi yoldan lastik silgiç. 

Pamuklu silgiç. 

Üriner sistem Enjektörle suprapubik aspirat Kateter ile idrar, 
Voiding idrar. 

Kadın genital 
sistemi 

Kuldoskopi materyali, 
Sakşın ile endometrial aspirat, 
Enjektörle abse aspiratı, 
Cerrahi yoldan biyopsi materyali, 
Lastik silgiç, 
İntrauterin cihazın kendisi. 

Her türlü pamuklu silgiç. 

Kemik ve eklem Enjektör ile aspirat, 
Cerrahi yoldan biyopsi materyali, 
Cerrahi yoldan lastik silgiç. 

Yüzeyel yoldan pamuklu 
silgiç. 

Yumuşak doku Enjektörle aspirat, 
Cerrahi yoldan biyopsi materyali, 
Derin sürülmüş lastik silgiç. 

Yüzeyel sürülmüş 
pamuklu silgiç 

Mide, 
intestinum 

Sadece malabsorpsiyon sendromu için 
nide muhteviyatı ve dışkı. 

Mide muhteviyatı, 
Dışkı. 

Kalın barsak Sadece C. difficili ve C. botulinum 
şüphesi ile dışkı 

Dışkı. 
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4.1 MATERYALİN DOĞRUDAN MUAYENESİ 
 
 Makroskopi: Alınan materyalin makroskopik muayenesi bir anaerop 
enfeksiyonun varlığını veya yokluğunu göstermez. Alınan materyalin kalitesi, mevcut 
mikroorganizmaların kimliği üzerinde bir ön tahminde bulunmayı kolaylaştırır. 
Örneğin pürülan bir akıntıda sarı renkli sülfür granüllerinin mevcudiyeti Actinomyces 
şüphesi ile inkubasyonun yedinci güne kadar devam ettirilmesini ve gram pozitif 
çomaklar aranmasını gerektirir. Nekrotik doku artıklarının koku ve rengi 
Clostridiumlar yönünde araştırmayı gerktirir. Siyah renkli bir akıntı Metanobacter 
cinsini aramayı gerektirebilir. 
 Eğer mümküse sıvı materyal bir glove-box içerisinde olmak şartı ile vortex ile 
karıştırılmalıdır. Sıvı besiyeri glove-box içerisinde karıştırıldığında oksijenize 
olmayacağından anaerop bakteri sayısında azalma olmayacaktır ancak oda 
atmosferinde bu işlem asla yapılmamalıdır. 
 Büyük hacimdeki sıvı materyal yine glove-box içerisinde santrifüjlenip 
sedimenti hem boya yapmak ve hem de ekim yapmak amacı ile kullanılabilir. En 
uygun koşullarda bile materyal uzun süre bekletilmemeli ve en kısa zamanda ekilerek 
anaerop atmosfer koşulları  oluşturulmalıdır. 
 Mikroskopi: Makroskopik muayenesi yapılan ve ekimi tamamlanan 
materyalden bir kısmı Gram ile boyanarak incelenmelidir. Koopler's modifikasyon 
gram boyama yanında Giemsa, Wright, Akridin orange boyaları da anaerop bakteri 
aranması için makuldur. Bilhassa eksüda ve kan içerisinde (varsa) Spirochetales 
üyelerini tespit edebilmek için Giemsa boyası gerekli olabilir. Bu safhada floresan 
antikor tekniği ile de şüpheli bakteriler aranabilir. Özellikle C. difficili aranıyor ise bu 
yapılmalıdır. Buna rağmen nontoksijenik Clostridiumlar ile Peptostreptococcus 
anaerobiusun çarpraz reaksiyon verebileceği hatırlanmalıdır. Bu sebeple mikroskopi 
ihmal edilmemelidir. 
 Eğer incelenen materyal bir doku örneği ise putrifiye hücre ve interselüler 
bölgede gaz kabarcıkları aranmalıdır. Görülen bakterilerin morfolojileri not 
edilmelidir. Flamanların dallanma şekilleri ve sayıları, hücrelerin sivri mi yoksa 
yuvarlak mı sonlandığı not edilmelidir. Daha iyisi preparatın incelendiği lam 
etiketlenerek kültür sonucunun okunacağı zamana kadar bekletilmelidir. Materyalin 
doğrudan muayenesinde görüldüğü halde kültürde ürememiş bakteri(ler) varsa; 1) 
anaerobik atmosferin oluşup oluşmadığı atmosfer indikatörleri ile gözlenmeli, 2) 
besiyeri seçiminde ve besiyeri kalitesinde problem olup olmadığı gözden geçirilmeli, 
3) gerekirse yeniden materyal alıp uygun besiyer(ler)inde kültür tekrarlanmalıdır. 
Ancak bazı anaeroplar disgonik olup ilk izolasyonda üremeleri ikinci  haftaya kadar 
uzayabilmektedir. Bu nedenle anaerop ekimler daima çift yapılmalıdır. ilk okunan 
kültürün erken okunduğu düşüncesi belirmiş ise diğer besiyerinin açılması daha 
ileriki bir tarihe ertelenmelidir. Anaeropların genel mikroskopik görüntüleri şöyledir: 
 1. Eğer gram negatif ise renkleri genellikle, bir gram negatif bakteri için olması 
beklenenden daha solgun ve daha açık pembedir. Bu nedenle, mikroskop sahasında  
lk bakışta boya artifaktı veya besiyeri kalıntısı gibi görünen oluşumların bir anaerop 
gram negatif bakteri hücre kümesi olup olmadığı dikkatle incelenmelidir, (Bacteroides 
pneumosintes böyledir) 
 2. Ayni mikroskop sahasında ayni hücreler farklı renk tonunda boyanabilirler, 
anaerop bakterilerin bu görüntüleri bir polimikrobial enfeksiyonu düşündürebilir, 
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 3. Gram pozitif anaeroplar daima Gram negatif boyanmaya meyil gösterirler, 
bu nedenle Gram pozitif boyananlar genellikle Gram pozitiftirler, ancak gram negatif 
boyanma durumunda o bakterinin gerçekte gram pozitif olabileceği hatırlanmalıdır. 
 4. Ayrıca ayni hücrenin bir yarısı başka renk olabilir, spor veya metakromatik 
cisim olarak yanlış yorumlanmaya meyillidirler, unutulmamalıdırki, materyalin direkt 
mikroskopisinde genellikle spor bulunmaz, 
 5. Bazende gerçekten metakromatik cisimler ihtiva ederler. 
 
 
 
 



Bölüm - 5 Besiyeri Formülleri ve Seçimi 
 

 

 
 
20 

BÖLÜM - 5 BESİYERİ FORMÜLLER İ ve SEÇİMİ 
 Anaerop mikrobiyolojide kullanılabilecek başlıca besiyerleri, formülleri ve 
kullanımalanları şöyledir: 
1. BHI BLOOD AGAR: (Kanlı Kalp-beyin infuzyon agar) 
 BHI agar(BBL, Difco)  26 g 
 Agar     2.5 g 
 Distile su    1000 ml 
Maddeler kaynatılarak su içerisinde karıştırılır, otoklavlanır, 45 ° C ye soğutulur, 
aseptik koşullarda %5 defibrine koyun kanı ilave edilir, çalkalamadan yavaşça 
karıştırılır, pH=7.4'e getirilir, petri kutularına bölünür. Genel amaçlı olarak bütün 
anaeroplar çin kullanılabilir. inkubasyon süresi 5-7 gündür. 
 
2. BRUCELLA AGAR: 
 Polypeptone    23 g 
 Glucose    1 g 
 Yeast extract    2 g 
 NaCl     5 g 
 Hemin %1    10 ml 
 Vit K1 (%1)    1 ml 
 L-cytine    0.4 g 
 Agar     15 g 
 Distile su    1000 ml 
Maddeler kaynatılarak karıştırılır, otoklavlanır, 45° C ye soğutulur, aseptik olarak %5 
defibrine hayvan kanı ilave edilip çalkalamadan yavaşça karıştırılır, pH = 7.0 ± 0.2 
ayarlanır, gram negatif anaeroplar için uygundur. 
 
3. CDC ANAEROP AGAR: (Centre of Disease Control Anaerop agar) 
 TSA* (BBL)    40 g 
 Agar     5 g 
 Yeast extract    5 g 
 Hemin    5 mg 
 L-cystine    400 mg 
 Vit K1     1 ml 
 Distile su    1000 ml 
( *, Bazı kaynaklarda TSA 15 g, ve Phytone (BBL) 5 g şeklinde yer almaktadır ve AnBAP -Anaerop Blood Agar Plate- 

olarak anılmaktadır). 
Maddeler kaynatılarak karıştırılır, ayrı bir tüp içerisine 1 ml NaOH (%40), hemin ve L-

cystine konularak ısıtılır ve tamamen çözünmesi sağlanır. Besiyerine ilave edilir, 
otoklavlanır, 45° C ye soğutulur, aseptik olarak %5 defibrine koyun veya tavşan kanı 
ilave edilip çalkalamadan karıştırılır, %1 lik vit K1 stok solusyonu alkol içerisinde 
hazırlanır ve ilave edilir, pH = 7.5 ayarlanır, petri kutularına dökülür. Anaeroplar için 
genel amaçlı besiyeridir. Disgonik suğların üremesi için önerilmektedir. 
 
4. COLUMBIA AGAR: 
 Polypeptone (BBL) veya Pantone (Difco) 10 g 
 Biosate (BBL) veya Bitone (Difco)  10 g 
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 Myosate (BBL) veya Triptic digest beef heart 3 g 
 Mısır unu     1 g 
 NaCl      5 g 
 Agar      13.5 g 
 Distile Su     1000 ml 
Maddeler kaynatılarak karıştırılır, otoklavlanır, 45° C ye soğutulur, aseptik olarak %5 
defibrine hayvan kanı ilave edilip karıştırılır, pH = 7.3 ± 0.2 ayarlanır, gram negatif 
anaeroplar için uygundur. 
 
5. TSA:(Trypticase Soya Agar) 
 Trypticase     15 g 
 Phytone     5 g 
 NaCl      5 g 
 Agar      15 g 
 Distile su     1000 ml 
Maddeler kaynatılarak karıştırılır, otoklavlanır, 45° C ye soğutulur, aseptik olarak %5 
defibrine hayvan kanı ilave edilip, çalkalamadan karıştırılır, pH = 7.3 ± 0.2 ayarlanır. 
Bütün aneroplar için genel kullanıma uygundur. 
 
6. SCHAEDLER BLOOD AGAR: 
 Casein peptone    5.7 g 
 Soy peptone     1 g 
 Mcat peptone     2.5 g 
 Yeast extract     3 g 
 Glucose     2.8 g 
 Hemin     0.01 g 
 L-cystine     0.4 g 
 Tris      3 g 
 NaCl      5.7 g 
 Dipotasyum phosphate   0.8 g 
 Vit K1      0.01 g 
 Agar      15 g 
 Distile su     1000 ml 
Maddeler kaynatılarak karıştırılır, otoklavlanır, 45° C ye soğutulur, aseptik olarak %5 
defibrine hayvan kanı ilave edilip çalkalamadan karıştırılır, pH = 7.0 ± 0.2 ayarlanır, 
Gram negatif anaeroplar için uygundur. 
 
7. KVLB veya LKV: (Kanamisin-Vankomisin-Laked Blood Agar, Laked Kanamisin-
Vankomisin Agar) 
 Trypticase peptone    23 g 
 Glucose     1 g 
 Yeast extract     2 g 
 NaCl      5 g 
 Hemin %1 sol    10 ml 
 Vit K1 %1 sol     1 ml 
 L-cystine     0.4 g 
 Agar      15 g 
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 Kanamisin     100 mg 
 Vankomisin     7.5 mg 
 Koyun kanı     45.5 ml 
 Distile su     1000 ml 
Hazırlanışı için CDC anaerop agara bakınız. Bacteroides üyelerinin, Veillonellaların, 
Fusobacterium mortiferumun ve pigmentli anaerobik gram negatif çomakların 
izolasyonunda kullanılır. Bu bakterilerin sadece üretimi için değil, aynı zmanda 
seleksiyonu ve identifikasyonu için de kullanılır. Zaten Presumpto plates yönteminde 
kullanılan bir besiyeridir. Vankomisinin bu konsantrasyonu bazı Porphyromonasları 
engelleyebilir, bunu gözönünde bulundurmak gerekir. Ayrıca Kanamisine dirençli 
bazı Klebsiellalar üreyebilir. 
 
8. PV AGAR: (Paromisin-Vankomisin Agar) 
 KVLB formülünde kanamisin yerine 100 mg/l Paromisin konulur. Genel 
özellikleri KVLB besiyerine benzer ancak Klebsiellaları daha fazla engeller. Solunum 
sisteminden alınan materyallerin ekimi için uygundur. Bacteroides fragilis gurubu, 
Prevotella, Fusobacterium nucleatum, F. necrophorum, Veillonella, Acidaminococcus ve diğer 
Gram neagtif sporsuz anaeroplar için de kullanılabilir. 
 
9. PEA: (Phenyl Etyl Alcohol Agar) 
 Trypticas peptone    23 g 
 Glucose     1 g 
 Yeast extract     2 g 
 NaCl      5 g 
 Hemin %1 sol    10 ml 
 Vit K1 %1 sol     1 ml 
 L-cystine     0.4 g 
 Agar      15 g 
 Koyun kanı     50 ml 
 Phenyetyl alcohol    2.7 g 
 Distile su     1000 ml 
Hazırlanışı için CDC anaerop agara bakınız. Fakültatif gram negatif çomakları, 
bilhassa Proteus türlerini baskılar. PEA uçucudur, petri kutuları sıkıca 
selafonlanmalıdır, veya vida kapalı tüpler kullanılmalı ve +4 ° C de bekletilmelidir. 
Genellikle inkübasyon süresi 24-48 saattir. 
 
10. BBE AGAR: (Bacteroides-Bile-Esculin Agar) 
 TSA      40 g 
 Oxgall      20 g 
 Aesculin     1 g 
 Ferric amonnium citrate   0.5 g 
 Hemin sol (5mg/ml)   2 ml 
 Gentamicin sol (40 mg/ml)   2.5 ml 
 Distile su     1000 ml 
Maddeler karıştırılır, pH=7 ayarlanır, otoklavlanır, CDC anaerop agarda anlatıldığı 
şekilde hemin ilave edilir, gentamisin ilave edilir, petri kutularına bölünür. Bacteroides 
fragilis türleri için gayet spesifiktir, bu besiyerinde Bacteroides kolonileri kahverengi-



Bölüm - 5 Besiyeri Formülleri ve Seçimi 
 

 

 
 
  23

siyah renk değişimi yaparlar. Bu gurubun içerisinde sadece B. vulgatus bu besiyerinde 
renk değiştirmeden ürer. Bu besiyerinde Fusobacterium mortiferum, Klebsiella pneumonia, 
enterococci ve bazı mantarlar da üreyebilirler. Ancak aerobik kontrol plaklarında 
bulunmaları sebebiyle kolayca ayrılabilirler. 
 
11. CDA veya CCFA: (Clostridium Difficili Agar) 
 Casein Peptone    18 g 
 Glucose     1 g 
 BHI-meat peptone    8 g 
 Dipotassium phosphate   2.5 g 
 NaCl      5.5 g 
 Yeast extract     2 g 
 Fructose     6 g 
 Neutral red     30 mg 
 Cycloserine     500 mg 
 Cefoxitin     16 mg 
 Agar      15 g 
 Distile su     1000 ml 
Maddeler karıştırılır, pH = 7.4 ± 0.2 olarak ayarlanır. Sefoxitin barsak florasının 
üyelerini engellemek amacıyla kullanılmıştır. Bu besiyeri Clostridia üyeleri için gayet 
spesifiktir. C. difficili, agarın rengini toprak sarısına çevirir. Clostridiumlar için ayrıca 
Egg Yolk Agar (EYA) 'a da ekim yapılarak lesitinaz ve jelatinaz aktivitesi ölçülebilir. (C. 

difficili lipaz -, jelatinaz - bulunur). Ortamdan Enterobactericeae, Bacilli ve Staphylococci 
üyelerinin silinmesinin istendiği herhangi bir durumda da kullanılabilir.  
 
12. EYA: (Egg-Yolk Agar) 
 Casein Meat Peptone   40 g 
 Glucose     1 g 
 Disodium phosphate   5 g 
 Monipotassium phosphate   1 g 
 NaCl      2 g 
 Magnesium sulfate    0.1 g 
 Hemin     5 mg 
 Egg yolk enrichment   100 ml 
 Agar      20 g 
 Distile su     1000 ml 
Hazırlanımında bir özellik yoktur. Hemin ilavesi için CDC anaerop agara bakınız. 
Clostridiumların lesitinaz ve jelatinaz aktivitesini göstermek için spesifiktir. 
 
13. THIO: (Thiglycolate broth) 
 Peptone     20 g 
 L-cystine     0.25 g 
 Glucose     6 g 
 NaCl      2.5 g 
 Na-thioglycolate    0.5 g 
 Sodium sulfite    0.1 g 
 Agar      0.7 g 
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 Distile su     1000 ml 
Hazırlanımında belirgin bir özellik yoktur. L-cystine hazırlanışı için CDC anaerop kanlı 
agara bakınız. pH= 7.2 ayarlanıp her tüpe en az 8 ml gelecek şekilde bölünür. Genel 
amaçlı olarak kullanılabilir veya backup kültürler için elverişlidir. Ayrıca 
Actinomyceslerin primer izolasyonunda kullanılabilir (bu amaçla B vitaminleri ilave 
edilmesini öneren kaynaklar vardır). Bu besiyerine bir renk indikatörü olarak 
resazurin ilave edilerek modifiye edilebilir. 
 
14. Enriched THIO: (zenginleştirilmiş THIO) 
 Yukarıda tanımlanan besiyeri hazırlandıktan sonra otoklavdan çıkarılıp 45° C 
ye soğutulur ve içerisine; Vit K1 sol(0.1 µg/ml), Sodium bicarbonate (1 mg/ml), Hemin 
(5 µg/ml), tavşan veya at kanı (%10) eklenir. Genel amaçlı olarak, yavaş büyüyen 
Actinomycesler için kullanılabilir veya backup kültürler için elverişlidir. 
 
15. CHOPPED-MEAT-GLUCOSE BROTH: 
 Lean ground beef    500 g 
 1N NaOH     25 ml 
 Trypticase     5 g 
 Yeast extract     5 g 
 K2HPO4     5 g 
 L-cystine     0.5 g 
 Hemin %1 sol    0.5 ml 
 Vit K1  %1 sol     0.1 ml 
 Glucose     3 g 
 Distile su     1000 ml 
CDC anaerop kanlı agarda anlatıldığı şekilde hazırlanır, 8-10 ml lik vida kapaklı 
tüplere bölünür. Düşük hacimli inokulumlar için tavsiye edilmektedir. Gerektiğinde 
yağ ve sinir dokusu alınmış 30 g sığır eti bir gece buzdolabında distile su içerisinde 
bekletilerek süzülür ve ilave edilebilir. inkubasyon zamanı 35 ° C de 7 gündür. 
 Bu besiyerinin içerisinde bulundurduşu et, esas olarak kesilmiş olan hayvanın 
bir kas dokusudur, etin ait olduğu hayvanın kesim işlemini takiben kas dokusu 
içerisinde gelişmesi muhtemel anaeroplar veya diğer mikroorganizmalar besiyeri 
hazırlama işleminde ölürler ama ortamdan uzaklaştırılamazlar. Bu nedenle ekim 
yapılmış buyyondan pipet ile alınacak örneklerin mikroskop muayeneleri yapılırken, 
ayni lam üzerine ekilmemiş buyyondan bir damla konularak karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi gerekir. 
 
16. CHOPPED-MEAT-CARBOHYDRATE BROTH: 
 Yukarıdaki formüle maltose 1g, Cellobiose 1g, nişasta 1g eklenir. Düşük hacimli 
inokulumlar için tavsiye edilmektedir. inkubasyon zamanı 35 ° C de 7 gündür. Her iki 
tür chopped meat buyyon THIO için iyi bir alternatiftir ve Clostridium türlerinin 
sporülasyonu için yardımcıdır. 
 
17. PEPTONE-YEAST EXTRACT-GLUCOSE (PYG) BROTH: 
 PYG Broth: 
 Trypticase     0.5 g 
 Peptone     0.5 g 
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 Glucose     0.1 g 
 Yeast extract     1 g 
 Cysteine HCL      0.4 mg 
 Hemin     0.5 mg 
 Vit K1  (stok sol.)    0.1 µl 
 Distile su     100 ml 
18. PEPTONE-YEAST (PY) BROTH: 
 Besiyeri terkibinden glucose çıkarılırsa bu besiyeri PY Broth adını alır ve 
anaeropların antibiyogramlarında tüp dilüsyon ve şekere etkilerinin incelenmesi 
amacı ile bazal medium olarak kullanılabilir. 
 
 Bunlardan başka Prereduced Anaerobically Sterilized (PRAS) besiyerleri de 
önerilmektedir. Ayrıca anaerop mikroorganizmaların ekimlerinden önce farklı 
yazarların nonstandart teknik ve formülasyonları da vardır. Örneğin, Smith ve Moore, 
vajinal materyalden Mobilincusların izolasyonu için anaerobik ortamda ve soğukta 
zenginleştirme önermiştir. Bacteroides urealyticus, B. gracillis, Anaerobiospirillum, 
Clostridium difficili, C. perfringens, C. botulinum için dışkıdan ve yiyecek maddelerinden 
ayrı ayrı olmak üzere izolasyon prosedürleri ve besiyerleri geliştirilmiştir. Ancak ortak 
konsept odurki; pekçok anaerop için yukarıdaki besiyerlerinden enaz bir tanesi 
yeterlidir. 
 Bakterinin hücre morfolojisinin ekim yapılan besiyeri yerine göre değişiklik 
gösterebileceği unutulmamalıdır. Bir anaerop besiyerinde Vit K1 ve hemin 
bulundurulması Prevotella melaninogenica ve Fusobacterium necrophorum türleri gibi 
bunlara gereksinim gösteren bakteriler için düşünülmüştür. Üretilmesi hedeflenen 
anaerop bakterinin böyle bir gereksinimi yok ise besi yeri terkibinden çıkarılabilir. 

5.1 BESİYERİ SELEKSİYON PROFİLLERİ: 
                                                Bazı anaerop besiyerlerinin seçicilikleri 
 ───────────────────────────────────────  Besiyerinin adı  
 Engellenen / Seçilen anaerop bakteri(ler) 
─────────────────────────────────────── 
BHI blood agar   yok   hepsi 
Brucella Blood Agar   yok   hepsi 
CDC anaerop agar   yok   hepsi 
Columbia agar   Gram +   Gram - 
TSA     yok   hepsi 
Schaedler blood agar  Gram +   Gram - 
KVLB agar   bütün Gram +'ler ve  Bacteroides, Veillonella ve 
    bütün Gram - fakült.'ler Fusobactariumlar 
PV agar    KVLB gibi  KVLB gibi 
PEA     Gram - fakültatifler tüm anaeroplar 
BBE     B. fragilis gurubu Fusobactariumlar 
Clostr. diff. agar   Gram - ler  Tüm Clostridiumlar 
EYA     Gram - ler  C. difficili 
THIO     yok   hepsi 
Enrich THIO    yok   hepsi 
Chopped-Meat broth   yok   hepsi 
Chopped-Meat-Carbohydrate yok   hepsi 
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BÖLÜM - 6 ANAEROBİK ATMOSFER  
 
 

 Anaerobik mikroorganizmaların inkübasyonları %85 Azot (N2), %10 Hidrojen 
(H2), %5 Karbondioksit (CO2) kompozisyonundaki gaz karışımı ile yapılır. Bu gaz 
karışımı anaerobik atmosfer değildir, sadece anaerobik atmosferin oluşmasını sağlar. 
Bu gaz karışımı, oda atmosferinin içerisinde %20 oranında bulunan oksijen(O2)i şu 
reaksiyon ile sarfeder: 
 

2H2 + O2 <───> 2H2O 
 

Bu reaksiyonun sonunda anaerop atmosfer oluşur ve kompozisyonu %85 N2 ile 
yaklaşık %15 CO2 den ibarettir. Bu reaksiyonda ortaya çıkan su, anaerop atmosferin 
elde edildiği ortamda gaz olarak yeralacaktır. Anaerop atmosferin kompozisyonunda 
yer alması zorunlu değildir veya konsantrasyonu kritik değildir. Ancak anaerobik 
atmosferin elde edilmesi sırasında zorunlu olarak ortaya çıkmaktadır. 
 Anaerobik atmosfer, bu veya buna benzer bir kimyasal reaksiyon ile indirekt 
yoldan elde edildiğinde reaksiyonun sona ermesine kadar yaklaşık yarım saat ile 4 
saat arasında bir zaman geçmektedir. Bu süre, bir anaerop mikroorganizmanın gittikçe 
azalan miktarda da olsa oksijen ile temas ettiği bir süredir. Bu sebeple indirekt 
metotlar ile anaerobik atmosferin elde edildiği yöntemler bazı narin anaerop 
bakterilerin üretilmesini zorlaştırır. 
 Bu gaz kompozisyonunun elde edildiği en ideal ortam glove-box adı verilen, 
fiberden yapılmış ve hava izolasyonu temin edilmiş kabinlerdir. Bu kabinlerin 
içerisine bir manometre üzerinden kontrollu olarak gaz karışımı yollanır. Bu gaz 
karışımı anaerobik atmosferdir. Isı, nem, oksijen sızıntısı dışarıdan monitörize edilir. 
Bu amaç ile "metylen blue strip" kağıtlar (Becton Dickinson Lab, Cockeysville, MD) 
ticaretten temin edilebileceği gibi, standart test tübü içerisine 1-2 ml Metylen blue, 
NaHCO3 ve glucose yerleştirilip anaerobik atmosferin oluştuğu düşünülen ortama 
bırakılabilir. Metilen mavisinin renksizleşmesi redüksiyon potansiyelinin enaz +11 
mV'a düştüğünü gösterir. Ancak metilen mavisinin indikatör olarak kullanıldığı 
düzenekler pek güvenli görünmemektedir, çünkü bu yöntem ile +11 Volttan sonraki 
artışları izlemek mümkündür. Halbuki bu seviyedeki bir Eh potansiyeli pek çok 
anaerop bakteri için toksiktir. 
 Yukarıda anlatılan gaz kompozisyonunun elde edildiği kavanozlar da vardır. 
Hacmi yaklaşık 3.5 litre olup, polikarbonatdan yapılmıştır. Metalik kapağında bir 
manometre ve çekvalf vardır. istenildiğinde kavanoz içerisine gaz karışımı kompresör 
ile verilebileceği gibi, gas-pack adı verilen bir kullanımlık gaz jeneratörleri de 
kullanılabilir. Gas-pack jeneratörler, alüminyum ambalajları yırtıldıktan sonra içerisine 
10 ml su ilave edilir ve kavanoza yerleştirilirerek kavanozun kapağı kapatılır. 
Ambalajı yırtıldıktan sonra hızlı beklememek gereklidir, en kısa zamanda su ilave 
edip, anaerobik atmosferin oluşması istenen kavanoz içerisine bırakılarak kapağı 
kapatılmalıdır. Hava ile temasta NaBH4 tableti havadan su çekerek pasifleşecektir. 
Satın alırken ambalajının yırtık veya zedelenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 
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Zedelenmiş ambalajların içerisinde gaz birikir ve şişerler. Bu gaz jeneratörlerinin 
muhteviyatında 0.8 g Sodyum borohydrit(NaBH4) ve 3 g Sodyumbikarbonat + Sitrik asit 
tabletleri vardır (Sitrik asit yerine Tartarik asit kullanılan Oxoid Gas Pack'ler ticarette bulunmaktadır). 
Kavanoz içerisindeki havanın oksijeni şu reaksiyon ile sarfedilir: 

NaBH4 + H2O ──>  NaBOH2 +2H2(gaz) 
2H2(Naborohidrit'den gelen) +  O2 (kavanozdaki atmosferden) ──> 2H2O 

 
 Sodyumbikarbonat ise kavanoz içerisinde CO2 gazını temin eder. Bu 
maddelerin miktarları 3.5 litrelik standart kavanozlara göre ayarlanmıştır. Bir gaz 
jeneratörü, 1800 ml Hidrojen ve 350 ml karbondioksit gazı üretir. Kavanoz içerisindeki 
hava oda atmosferinden geldiğine ve bu hava karışımının yaklaşık %20 si oksijen 
olduğuna göre, başlangıçta, kavanoz içerisinde 700 ml oksijen bulunacaktır. Bu 
durumda gaz jeneratöründen açığa çıkan H2 gazı kavanoz içerisindeki oksijeni 
sarfetmeye yeterlidir. Standart gaz jeneratörleri, bir anaerobik kavanozun hacmi için 
gerekli olan miktarda madde içerir. Bunlar sabit ve standart miktarlar olup bir 
anaerop kavanoz içerisine sadece 1 (bir) tane gaz jeneratör konulmalıdır. Daha hızlı 
reaksiyon talebi, 1 kavanoza 2 veya daha fazla gaz jeneratör kullanmayı gerektirmez. 
Bu durumda sodyum borohidritten gelen H2 gazının fazlası oluşur, bu gaz besiyerinin 
pH sını süratle düşürür. Sonuçta oluşan asit ortamda pek nadir anaeroplar dığında 
anaerop üreme olmayacaktır. Bu hataya tahammül edebilen türler Lactobacilli, 
Mistuokella multiacitus ve diğer bazı kuvvetli sakkarolitik türlerdir. Bu hata belkide 
ampirik bir seleksiyon yöntemi olarak kullanılmalıdır?!. Daha küçük veya büyük 
kavanozlar için madde miktarları yeniden hesaplanmalıdır. 
 Eğer bir gaz jeneratörü su ile aktive edilip kavanoza yerleştirildikten 40 dakika 
sonra kavanoz kapağında dokunma ile bir ısı artışı hissedilmiyor veya kavanozun iç 
yüzeyinde kondensasyon sıvısı toplanmıyor ise veya (varsa) Eh indikatörü 
renksizleşmiyor ise kavanoz açılarak gaz jeneratörü bir yenisi ile değiştirilmelidir. 
Gas-Pack 100 Anaerobik sistemler 60 dakika sonra oksijen oranını %0.2 - 0.5 'e, Eh 
potansiyelini ise -30 mV, -229 mV 'a  düşürebilmektedir. 100 dakika sonra -300 mV'a 
düşürürler. Bu Eh potansiyeli anaeroplar için fevkalade gereklidir, fakat ancak 1 saat 
sonra oluşmaktadır ve oksijene daha duyarlı bazı anaerop bakteriler için makul 
görünmemektedir. Bir isabet olarak, patojen anaeropların kısmen oksijen toleranslı 
olmaları kavanoz yöntemin pratik uygulamadan kaldırılmasını engellemektedir. 
 Henüz kaynatılmış ve çalkalanmadan soğutulmuş bir sıvı anaerop besiyerinin 
dibindeki çözünmüş oksijen miktarı %0.9 ile %2.5 arasındadır. Bu miktar oksijen gaz 
jeneratörü ile elde edilenden daha yüksektir, fakat, bir avantaj olarak inkübasyon 
anında anaerop bakteri uygun atmosferi elde etmektedir. Halbuki gaz jeneratörü 
kullanıldığında anaerop atmosfer en iyi ihtimal ile 1/2 saat sonra oluşmaktadır. Bu 
sebeple narin anaeroplar için sıvı besiyeri daha makul görünmektedir. 
 Daha az anaerop ortam sağlayan bir başka yöntem ise tüpteki sıvı besiyerine 
ekim yaparak besiyerinin yüzeyini steril mineral yağı ile örtmektir. Belkide ancak 
aerotoleran mikroorganizmalar için düşünülmelidir. Bütün anaerop sıvı besiyerlerinde 
olduğu gibi ekim yapılmadan önce kaynatılarak sıvı ortamda çözünmüş O2'nin 
uzaklaştırılması doğru olur.  
 Bir başka anerobik atmosfer temini palladyum veya palladyum kaplı 
alüminyum peletler ile olur. Bunlar 170 ° C de 1-2 saat ısıtılıp, desikatörde soğutulursa 
anaerobik kavanoza yerleştirildiğinde ortamdaki oksijeni sarfederler. Bu amaç ile  
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anaerop kavanozların kapaklarına yerleştirilirler. Kavanoz dışından elektrik akımı 
uygulanarak ısıtılan modelleri de ticarette vardır. Ancak bu paladyum peletler, 
bakteriyel katabolizmanın gereği olarak oluşan hidrojen sülfit ve diğer gazlar 
tarafından inaktive olabilmektedir. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir mahzurdur. 
 Ticarette anaerop atmosfer sağlayan başka düzenekler de bulunur. Birkaç petri 
kutusunu alabilecek büyüklükte hava sızdırmayan ve gaz üretebilen Eh indikatörü de 
içeren silikon torbalar bulunmaktadır (Bio-Bag System, Cockeysville, MD; Anaerobic Pouch 

System, Difco; Anaerocult-A, Merck Gibbson,NJ). Bunlardan başka Roll-Streak System adı ile 
bilinen düzenekler de satılmaktadır. Otoklavdan çıkan PRAS medium, tüplere 
yerleştirilip bu iş için özel olarak yapılmış cihazlarda sabit hızla döndürülerek, 
besiyerinin tüpün çeperine yapışması ve jel kıvamına gelmesi sağlanır. Daha sonra 
tüpe redüktazdan zengin bir sıvı besi yeri doldurulur. Böylece çift fazlı (hem sıvı, hem 
katı) bir besiyeri elde edilir. Bu tüpe bir lastik tıkaç yerleştirilmeden önce tüpün havası 
alınır, içerisine anaerobik atmosfer karışımı olan gaz doldurulur. Böyle hazırlanmış 
besiyerlerine PRAS Roll Tube adı verilir. Ekim yapmak için materyal enjektörün 
pistonu içerisine alınır, enjektörün havası alınır ve enjektörün iğnesi lastik tıkaçı dikine 
delecek şekilde batırılır materyal besiyerine inoküle edilir. Kültivasyonu takiben lastik 
tııkaç bir burgu ile yerinden sökülür.  
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BÖLÜM - 7 ANAEROP KÜLTÜRLER İN OKUNMASI  
 

 Materyal uygun besiyerine ekilirken daha ileri incelemeler için bir miktar 
materyal de sıvı besiyerine ekilerek saklanmalıdır. Bu kültür saklama işlemine backup 
kültür adı verilir, ve bu iş için en uygun vasat THIO buyyondur. Bu besiyeri gerek 
duyulursa, ekim yapılacak ve saklanacak olan anaerop bakterinin üreme 
gereksinimleri doğrultusunda zenginleştirilmeye müsaittir. Ayrıca anaerop ekimler 
çift anaerop vasata yapılır ve farklı kavanozlarda inkübe edilirler. Bunlardan başka bir 
de kontrol amacıyla aerop vasata ekim yapmak makul olur. Materyalin aerop kontrol 
ekimleri katı besiyerine yapılmalıdır. Kanlı agar veya çukulata agar kullanmak 
makuldur. Ayni materyalden alınarak uuygun bir katı besiyerine (veya çukulata 
agara) ekilir ve bu besiyeri %5-10 CO2 içeren ortamda inkübe edilir. Bu ise 
aerotolerans testi olarak bilinir. Prensip olarak kültürler 2. ve 7. günde okunur. Erken 
yada geciken okumalarda sıklıkla hücre ve koloni varyasyonları gözlenir. 
 
 
 MAKROSKOPİ: Katı besiyeri, incelenirken tercihan 3 diyoptirili bir el lensi 
kullanılmalıdır.  
*. Kaç tane farklı koloni olduğu, 
*. Koloninin rengi, 
*. Koloninin şekli, 
*. Koloni etrafında varsa hemoliz olup olmadığı,  
*. EYA üzerinde ise lesitinaz ve lipaz ektivitesine bağlı zon olup olmadığı, 
*. Pigmentasyon olup olmadığı (pigmentasyon tavşan kanı kullanılarak ile artırılabilir), 
*. Koloninin U.V. ışık altında floresans verip vermediği, (bu gözlem, anaerop vasat 
hava ile temas ettikten en geç 30 dakika içerisinde yapılmalıdır, Not:katalaz testi de 
böyledir.), 
*. Koloniler stereoskopik mikroskop altında incelenmelidir, bazı anaeroplar çok özel 
yapıda koloni geliştirirler (tüylü beyin şeklinde, sahanda yumurta, kubbe veya lens 
şeklinde), 
*. Kültürün kaç günlük olduğu, 
*. Besiyerinin tipi 
 kayıt edilmelidir. Bütün bu bilgiler aerop ekimlerle karşılaştırılarak 
değerlendirilir. Öncelikle zorunlu anaerop olduğunun en iyi kanıtı aerop besiyerinde 
koloni geliştirememiş olmasıdır. Aerobik kontrol için sıvı besiyeri kullanılmamalıdır. 
Bir sıvı besiyeri aerobik olarak inkube edilmiş olsa bile tübün alt kısımları yüzeyine 
oranla oksijenden fakirdir. Bu bölgede olabilecek kısmi bir üreme identifikasyonu 
yanlış yöne götürebilir.  
 Bu safhada, bir zorunlu anaerop olduğu tanımlanmış bakteri kolonilerinden iyi 
gelişmiş bir tanesi tercihan THIO veya CMG buyyona aktarılır. Bu materyal 
identifikasyon işlemleri için kaynak olarak kullanılacaktır.  
 
 Aerotolerans test: %5-10 CO2li ortamda bir gecelik inkübasyonu takiben üreyen 
anaerop bakteriler aerotoleran kabul edilirler. Aerotolerans test ilk jenerasyon bakteri 
örneğine uygulanır. Pasajlanmış bir anaerop bakteri aerotoleran olarak bulunabilir, 
bunun bir önemi yoktur. 
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 Haemophillus genusu anaerop ortamda faktör X (Protoporphirin IX) gereksinimi 
göstermez ve fakör V (NADH)'i ise besiyerinde varsa kandan karşılamak sureti ile 
(aerop ürememesine rağmen) anaerop üreyebilir. Böyle bir yanlış pozitif sonuca karşı 
dikkatli olmak gerekir. Başka bir yanlış pozitif sonuç ise Leptothrischia, Fusobacterium 
ve Capnocytophage'ların birkaç pasajdan sonra oksijen toleransı geliştirerek aerop 
şartlarda üreyebilmeleri ile ortaya çıkabilir.  
 Yanlış negatif sonuçlar ise disgonik anaerop genuslarda olur. Bazı anaeroplar 4-
7.inci günlerde üreyebilirler (Actinomyces gibi). Bu nedenle birinci besiyeri 2.inci günde 
yoklanarak, üreme olmamışsa ikinci besiyeri 7.inci gün sonuna kadar bekletilmelidir. 
Bazı kaynaklar daha geç üreyen anaeropların bulunabileceğini ifade etmektedir. 
 Bu safha sonlandığında eğer bir anaerop enfeksiyon şüphesi varsa klinisyen 
ivedilikle haberdar edilir. Ancak identifikasyon sonucuna kadar rapor verilmez. Buna 
rağmen bazı bakterileri bu safhada rapor etmek yanlış olmayabilir, çünkü Clostridium 
perfringens, Bacteroides fragilis gurubu, pigment yapan Prevotella ve Porphyromonas 
gurubu için daha ileri testler genellikle sadece bir doğrulama anlamı taşıyacaktır. 
 
 Floresans: Makroskopik muayenede floresans özel bir önem taşır. Bazı 
moleküller belirli dalga boyundaki ışığa maruz kaldıklarında kendi üzerlerine gelen 
fotonların taşıdıkları enerjiyi absorblayarak, gelen ışık kesildikten sonra dışarıya farklı 
dalga boyunda bir ışık enerjisi şeklinde geri verirler, bu tip ışımaya fosforesans adı 
ferilir. Bazı durumlarda atomlar üzerlerine gelen ışığın taşıdığı foton enerjisinin bir 
kısmını, son yörüngedeki elektronlarını dışarı fırlatmak yerine bir üst yörüngeye 
geçirmek şeklinde kullanabilirler. Bu elektron(lar) eski düşük enerjili yörüngelerine 
döndüklerinde enerji açığa çıkarırlar. Açığa çıkan fazla enerji ışıma (foton yayımı) 
şeklinde olur ve buna floresans denir. Atomun bu cevabi ışıması ilk maruz kaldığı 
ışığın dalga boyunda olmak zorunda değildir. Örneğin, 366 nm dalga boyunda bir 
ışımaya maruz kalan bir molekül, floresans verirken 100-200 nm dalga boyunda 
(kırmızı yada sarı) ışıma yapabilir. Bazı anaerop mikroorganizmların bir kısmının 
katabolik artıkları böyle moleküler yapısı olan kimyasal maddelerden meydana 
gelmiştir ve identik değeri bulunur. 
 Bu özellik, anaerop mikroorganizmaların tanımlanmasında bir öntest olarak 
kullanılır. Aşağıdaki liste 366 nm dalga boyundaki mor ötesi ışık ile bazı anaeropların 
floresans karekteristiğini vermektedir. 
Bakteri        Floresans 
Porphyromonas asaccharolytica, P. endodontalis   Kırmızı 
P. gingivalis        Yok.... 
Pigmentli Prevotella spp.      Kırmızı 
Pigmentsiz gram(-) çomaklar     Pembe, sarı veya ışımaz 
Fusobacterium spp       Yeşil 
Veillonella spp.       Kırmızı 
Eubacterium lentum       Kırmızı 
Clostridium difficili       Yeşil 
 Tavşan kanı içeren katı besiyerine ekim yapmak ve 72 saatten fazla inkube 
etmek floresan verme özelliğini artırır, böylece koloniler daha tatminkar floresans 
verirler. Ancak buna rağmen pigment yapan bazı Prevotella ve Porphyromonas türleri 
yeteri kadar bariz miktarda floresans vermezler. Ön tanı amacıyla, floresan ışık altına 
doku örneklerinin tutulması da mümkündür. Bu yöntem bazen patojen mantar 
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aranmasında da faydalıdır. 
 Yoklanacak materyal karanlık bir odada floresan lambaya yaklaştırılır ve 10-15 
saniye kadar bekletilir, bu arada uygun açıyı temin edebilmek amacı ile plak sağa sola 
döndürülerek floresans aranır. Materyalin hava ile temasından bir süre sonra floresans 
verme özelliğinin kaybolacağı hatırlanmalıdır. Ayrıca Veillonella ve Eubacterium lentum 
gibi geç üreyen mikroorganizmaların yoğun üremeden sonra yalancı floresans 
verdikleri de bilinmelidir.  
 
 MİKROSKOPİ: Anaerop mikroorganizmaların boyasız direkt 
mikroskopisinde şunlar aranır: 
 1. Hareket: Hücre hareketliliğinin tespiti, ait olması muhtemel genusun 
saptanmasına yardımcı olabilir. Bu amaç ile direkt mikroskopi en makul yöntemdir. 
Bunun için genç bir koloni materyali temiz bir lam üzerine bırakılır, üzerine bir damla 
steril tuzlu su konulur. Lam ters çevrilerek damlanın yüzey gerilimi ile lam yüzeyine 
asılı kalması sağlanır (Asılı Damla Tekniği). Mikroskopun kandansörü aşağı çekilir, 
lamın ıslak yüzü kondansöre doğru çevrilerek tablaya yerleştirilir, x40 büyültme ile 
incelenir. Lamın ısıtlmış soğutulmuş olması hücrenin varsa hareketini tahrik edecektir. 
Bakteri hücresinin hareket organelleri flagellalarıdır. Ancak bunun dışında da hareket 
edebilmeleri mümkündür: 
 1. Titreşim hareketi (Twitching Motility): Bu gerçek bir hareket şekli olmayıp 
hücrenin bulunduğu mikroskop sahasından başka bir sahaya doğru yol almasını 
sağlamaz, Peptostreptococci,Staphilococci dahil olmak üzere pek çok türde bulunur 
 2. Ameboid Hareket (Ameboid Movement): Hücrenin hareket edeceği yöne doğru 
sitoplazmasını sol-gel kıvamına getirme yeteneği vardır, bu durumda hücre gideceği 
yönde bir pseudopodium oluşturur ve sitoplazma sol kıvamına gelerek pseudopodium 
içine doğru akar. Daha sonra sitoplazma eski kıvamına döner. Böylece hücre yer 
değiştirmiş olur. 
 3. Akarak hareket (Gliding Movement): Hücre, katı yüzeye temasında iyi 
açıklanmamış bir mekanizma ile hiçbir salınım yapmadan "kayar şekilde" yer 
değiştirebilir. 
 4. Sarmal hareket (Oscillatory Movement): Tipik olarak Spirochetales'de görülür. 3 
ayrı hareket gurubunu kapsar,  
i) Hücre bir ucundan asılarak pandül gibi salınır, 
ii) Saat yönünde yada tersi yönde spiral şeklinde döner. (Spirochetceae takımı 2 familya içerir. 1. familya 

Spirocetea, Cristaspira, Treponema, Borrelia genuslarından oluşur ve saat istikameti tesrine dönerler. 2. familya Leptospira'ları içine alır ve saat 

istikametine dönerler.) iii) Hücre Endoflagellumları vasıtasıyla sıkışır, sonrada boşalmış yay gibi 
öne doğru fırlar. 
 5. Flagellar hareket (Flagellum Mediated Locomotion): Hücre, peritriches yada 
monotriches flagellumlarını kullanarak aktif şekilde hareket edebilir. Aksi 
belirtilmemişse hareketlilik bu anlamda kullanılır. 
 6. Dalgalanmalar(Metachronal Waving): Cillia esasına dayandığı düşünülmektedir. 
Hücrenin dalgalanma frekansı genellikle 15 Hz (1 saniyede 15 defa) civarındadır. 
 Hareket tespiti indirekt metotlar ile de yapılabilir, bunun için %11 değil, %0.3-5 
agar içeren yarı katı besiyerinin bir ucuna ekim yapılarak inkubasyonu takiben 24-72 
saat sonra koloni morfolojisi gözlenebilir, yayılma olup olmadığına bakılır. Todd-
Hewitt buyyona %0.3 agar katılabilir veya Columbia buyyona %1 nişasta, 10 µg/ml 
resazurin, %2 tavşan serumu, %0.24 agar katılarak anaerop hareket besiyeri elde 
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edilebilir. Yarı katı hareket besiyerine yapılan ekimler bazı hareket şekillerini 
gösteremezler. Pozitif kontrol olarak, aerobik inkübasyon koşulu ile flageller hareket 
için  Pseudomonas aeruginosa veya Proteus türleri kullanılabilir. 
 
 2. Kapsül: Bakteri hücresinin dış duvarını örten glikokaliks yapıdaki mukoid 
örtüye kapsül denir. Ancak taze izolatlar için varlığının ya da yokluğunun identik 
değeri olabilir. Çünkü pekçok bakterinin kapsülü, seri pasajlarla varsa bile kaybolur. 
Aslında identifikasyon amacı ile değil ama virülans faktörü olarak değerli bir bulgu 
sayılmalıdır. Test, kapsülün varlığının kimyasal ya da boyama yöntemleri ile 
gösterilmesi esasına dayanır. Genus yada familya seviyesinde identifikasyon için 
kapsül aranıyorsa kapsül boyama yöntemi kullanılır. Kapsülün varlığını aramak 
ancak kapsül boyaları ya da basitçe çini mürekkebi ile boyayarak olur.  
 Bakterinin spesifik epitetinin tespiti amacı ile kapsül aranıyor ise "kapsül şişme 
reaksiyonu" uygulanır (aranır). Kapsülün varlığı kapsül şişme reaksiyonu ile gösterilir, 
ancak bunun için bakterinin identifikasyonun büyük ölçüde tamamlanmış olması 
gerekir. Kapsül şişme testi, genus ve familya seviyesinde tanımlama yapılmış, fakat 
henüz tiplendirme yapılmamış olan örneklere uygulanır. Tipe özgül standart 
antikorlar ile muamele edilen bakteri suspansiyonu mikroskopta incelendiğinde 
genişleyen kapsül şişerek görülebilir hale gelir. Kapsül boyaları ile boyamayı takiben 
incelemede, hücre etrafında ışığıkıran geniş ve parlak bir zon bulunması kapsülün 
varlığını gösterir. Bazen boyasız preparatlarda da böyle bir zon görmek mümkün 
olabilmektedir. 
 
 3. Morfoloji: Bir bakteri hücresinin morfolojisi büyük ölçüde hücre içi basıncına 
bağlıdır. Hücre içi basıncını belirleyen, dış ortamdaki basınç, hücre dış duvar 
komponentlerinin rijiditesi ve intraselüler osmotik basınçtır. Bir bakteri hücresi, bütün 
bu faktörlerin gerektirdiği bir hücre morfolojisine sahiptir. Hücre şeklinin preparat 
üzerinde incelenmesi çoğunlukla identifikasyon için bir ipucudur. Hücre, kok, 
kokobasil, çomak, ya da uzun iplik formlarında bulunabilir. Veya hücre duvarının 
bulunmadığı durumlarda (Mycoplasmacaea gibi) labil morfolojileri bulunabilir. Bakteri 
hücresinin mikroskopik görüntüsü intraselüler basıncına bağlı olduğu kadar ortam 
basıncına da bağlı olduğundan, kültürün yapıldığı ortamın viskozitesi dahi sonucu 
değiştirebilir. Kok şeklindeki bir bakteri hücresi, buyyon ortamında çomak halinde 
görülebilir. Çomaklar ise buyyonda daha uzun ve ipliksi formlara dönüşebilirler. 
Selüler morfolojinin standardizasyonu, o türe uygun spesifik katı besiyerindeki 
görüntüsünün esas alınmasını gerektirir. Denenecek bakteri, uygun şekilde boyanır ve 
immersiyon objektifli bir mikroskopta incelenir. Materyalin tespiti alevden geçirmek 
yerine aseton ya da metanolde bekletmek şeklinde olursa selüler deformasyonlar en az 
olacaktır. Daha iyisi boyasız taze preparatı karanlık alanda incelemektir. Bu test 
sırasında doğru sonuç için kullanılan tuzlu suyun izotonik olması şarttır. 
 
 4. Gram boyama: (Koopler's Gram Modifikasyonu) Gram boyama prosedürü 
aslında boya maddesi ile bakteri hücre duvarı arasındaki bir kimyasal reaksiyondur. O 
halde Gram boyama bir fizyolojik «test»tir. Bu reaksiyon, kullanılan boya maddesine 
geçirgen olan bakteri hücre duvarının mimarisi hakkında bilgi verir. Hücre 
duvarndaki peptidoglikan kompleksine penetre olan Kristal Viyole ve Potasyum 
iyodür, eğer hücre duvarında lipopolisakkarit bir tabaka yok ise dekolorizasyon ile 
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giderilemez. Bu boya, hücre duvarının yapısına girerek magnezyum ribonukleat ile 
birleşir ve alkol ile çözünmez bir şekile dönüşür. Koyu menekşedir. Eğer bakteri hücre 
dış duvarında lipopolisakkarit tabaka var ise bu madde dekolorizasyon ile giderilebilir 
ve onun yerine kontrast boyanın rengi yerleşir. Bu şekilde hücre duvarı komponentleri 
hakkında fikir sahibi olunur. Gram boyama için kültürlerin daima taze olması 
uygundur, eskimiş kültürler Gram boya ile labil veya gram negatif boyanırlar. 
 Bu işlemin modifikasyonları da vardır. En bilineni, lugol ve kristal viyole'yi lam 
üzerine birlikte uygulamaktır. Ayrıca Koopler'in gram modifikasyonu olarak bilinen 
ve anaerop mikroorganizmalar için tercih edilen bir yöntem daha vardır. 
 Karbonhidrat ihtiva etmeyen veya çok az karbonhidrat ihtiva eden bir besi 
yerinin kullanıldığı genç kültürler tercih edilmelidir. 
a. İyi gelişmiş bir koloni bir kürdan yardımı ile temiz bir lam üzerine aktarılır, 
b. Havada kurutulur, 
c. Alevde fikse edilen preparatlarda hücre morfolojisi bozulabileceğinden, onun yerine 
metanol fiksasyonu yapılmalıdır. Temiz bir petri kutusunun kapağına 15 ml saf 
metanol konulup, lam bunun içerisinde 5 dakika bekletilir. 
d. Preparat havada kurutulur, 
e. 1.5 dakika metilen mavisi ile muamele edilir, yıkanır, 
f. 1.5 dakika lugol ile muamele edilir,  
g. %5 lik taze hazırlanmış sodyum bikarbonat ile 1.5 dakika muamele edilir, yıkanır, 
(bunun sebebi dekolorizasyona direnci artırmaktır), 
h. 700 ml %95 lik etanol içerisine 300 ml aseton katılarak bu karışım ile preparat 
dekolorize edilir, 
i. Kontrast boya olarak tercihan safranin ile veya alternatif olarak bazik fuksin ile 15 
saniye muamele edilir, yıkanır, 
j. Havada kurutulur. 
 Boya solusyonlarının içerisinde üreme olmaması için içerisine 1 ml kloroform 
katılır. Bu madde şişenin tabanında bilye şeklinde bulundukça solusyon muhtemel bir 
kontaminasyondan korunur. Bu gereklidir, çünkü boya maddelerinden bir tanesinin 
içerisinde bakteri bulunuyor olması durumunda fevkalade yanlış tespitler yapmak 
kaçınılmazdır. 
 Kontrol için gram pozitif veya negatif olduğu bilinen bir başka bakteri kolonisi 
ayni lam üzerinde işleme tabi tutulabilir. 
 Literatürlerin tamamına yakın bir bölümününde altı çizilen odur ki; bir anaerop 
bakterinin Gram negatif veya Gram pozitif olduğu konusunda sadece boyama yeterli 
değildir. Bir anaerop bakterinin Gram pozitif kabul edilebilmesi için; Tween-80 
içeren agarda üremesi artmalıdır, Brucella agarda inhibe olmalıdir ve Vancomisin 
diski ile inhibe olmalıdır. Bu üç özellik ayni anda tespit edilemiyor ise şüpheli 
anaerop mikroorganizmanın diğer test sonuçları tamamlanıncaya kadar (Gram pozitif 
boyansa bile) Gram negatif olabileceği daima hatırlanmalıdır. Bunun terside 
aranmalıdır. Tween-80 içeren agarda inhibe olan, Brucella agarda bolca üreyen ve 
Vancomisin dirençli bir anaerop bakteri (Gram pozitif boyansa bile) Gram negatif 
kabul edilmelidir. 
 
 5. Spor: Bazı anaerop bakteriler uygun olmayan yaşam koşullarında spor 
yapabilirler. Böyle bir özelliğin gösterilmesi sadece genus ve hatta familya seviyesinde 
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ayırıma yardımcı olabilir. Bakterinin spesifik epitetini belirlemez. Spor gelişimi 
yalnızca bakterinin fena ortam koşullarında bulunması ile mümkündür. Sporun dış 
duvarında normalde bakteri hücresinde bulunmayan kompleks yapılar bulunur. 
{Dipikolinik asit (pyridine 2,6-dicarboxylic acid), keratin'e ve kitin'e benzer proteinler 
gibi.} Sporulasyon, logaritmik üreme fazının sonunda, ortamdaki karbon, azot, fosfat 
kaynaklarının tükenmesi ile başlar. Ortamdaki mineral konsantrasyonu ile de 
yakından ilgilidir. Saf bakteri kültüründen çok mikarda materyal küçük hacimde bir 
besiyerine ekilerek 7-10 gün etüvde ve 4-6 gün oda ısısında bekletilir. Doğrudan yada 
boyanarak mikroskopta izlenir. Sporlar değişik terkipteki spor boyaları ile 
boyanabileceği gibi olgunlaşmış sporlar direkt mikroskopi ya da gram boyası ile de 
gözlenebilir. Erlich-Ziehl-Neelsen boyası ile sporlar kırmızı, bakteriler ise mavi renkli 
boyanırlar. 
 Maya hücreleri ile ve bakteri hücresi içerisinde olabilecek metakromatik 
cisimcikler ile karıştırmamak için spor boyaları yardımı ile tanı koymak daha 
doğrudur. Genellikle klinik materyalden yapılmış taze preparatta ve logaritmik üreme 
fazındaki genç kültürden yapılan preparatlarda spor aranmaz. 
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BÖLÜM - 8  ANAEROPLARIN İDENTİFİKASYONU  
 

 Anaerop mikroorganizmalar; 
 Φ Oksijen ilişkisi,  
 Φ Koloni morfolojisi,  
 Φ Pigmentasyon, 
 Φ Hemoliz, 
 Φ Gram reaksiyonu, 
 Φ Hücre morfolojisi, 
 Φ Sporülasyon, 
 Φ Hareket, 
 Φ Antibiyotik duyarlılığı (penisilin, kanamisin, rifampin, vankomisin..), 
 Φ Toksin yapımı, 
 Φ Seroloji, 
 Φ Gaz Likit Kramotografisi ve  
 Φ Standart fizyolojik ve biyokimyasal testler ile tanımlanırlar. Bunların yanında 
makroskopik ve mikroskopik olarak doğru yaklaşımlar genellikle identifkasyon 
işleminin erken dönemlerinde bir öntanı konulması için yeterli olabilmektedir. 
Örneğin pigmentasyon, floresans verme, hemoliz, hareket veya spor tespiti gibi 
makroskopik ve mikroskopik bulgular genus seviyesinde identifikasyon için kıymetli 
ipuçlarıdır. Bazı anaeropların spesifik koloni morfolojileri şöyledir: 
 
Agarı delen koloni  Bacteroides ureolyticus gurubu, Ekinella 
Siyah pigmentli koloni Porphyromonas, Prevotella spp. 
Kırmızı floresans  Prevotella intermedia, Prevotella loeschii 
Yeşilimsi floresans  Fusobacterium spp. 
Besiyerinin yeşillenmesi Fusobacterium spp. 
Çift zonlu ß hemoliz  Clostridium perfringens 
Sahanda yumurta görünümü Fusobacterium necrophorum, Fusobacterium varium 
iri ve çentikli koloni Clostridium 
Medüz başı koloni  Clostridium septicum 
Azı dişi görüntüsü  Actinomyces spp. 
Benekli koloni  Fusobacterium nucleatum 
Kümeleşme   Clostridium septicum, Clostridium sordelli 
 
 Böyle başlayan anaerobik identifikasyon hemen daima spesifik epitetin 
belirlenmesi amacına yönelmelidir. CDC (Centre of Disease Control) tarafından kabul 
edilen bir hızlı tanı yöntemi genellikle uzun zamanda üreyebilen anaeropların bir tek 
inkubasyon peryodu sonunda identifikasyonuna imkan verir. Bu tanı yöntemi 
Presumpto Plates veya 3 lü kuadrant plaklar yöntemi olarak bilinir. 
 

8.1 PRESUMPTO PLATES (Öntanı Plakları) 
 

 Lombard ve Dowell tarafından geliştirilmiş ve CDC tarafından kabul görüp 
standardize edilmiş bir anaerop identifikasyon prosedürüdür. Bu işlem için her birisi 
dörde bölünmüş üç tane standart petri kutusu kullanılır. Böylece 12 adet birbirinden 
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farklı besiyeri ihtiva eden çeyrek plaklar oluşturulur. Bu plaklar 1 den 3 e kadar 
numaralandırılır. Herbirisi sağ-üstten başlayacak şekilde ve saat istikametine doğru 
dönecek şekilde A harfinden D harfine doğru işaretlendirilir. (1A,1B,1C,1D; 
2A,2B,2C,2D; 3A,3B,3C,3D.) Bu üç plaktan başka 2 adet CDC anaerop kanlı agar da 
kullanılır. 
 
 
Besiyerinin adı  Ne için kullanıldığı                         
═════════════════════════════════════ 
CDC kanlı agar  Hemoliz, pigment, aerotolerns, floresans, Gram reaksiyon, 
    Spor, hareket, penisilin, rifampin, kanamisine direnç. 
 
Presumpto Plate 1 
  A-LD eskulin agar  Eskulin hidr., Hidrojen sülfit, katalaz 
  B-LD yumurta sarısı agar Lipaz, lesitinaz, proteoliz 
  C-LD safra agar  %20 safraya tolerans 
  D-LD agar   indol, katalaz 
 
Presumpto Plate 2 
  A-LD nişasta agar  Nişasta hidrolizi 
  B-LD süt agar  Kazein hidrolizi 
  C-LD DNA agar  DNaz aktivitesi 
  D-LD glikoz agar  Glikoz fermentasyon 
 
Presumpto Plate 3 
  A-LD laktoz agar  Laktoz fermentasyon 
  B-LD ramnoz agar  Ramnoz fermentasyon 
  C-LD jelatin agar  Jelatin hidrolizi 
  D-LD mannitol agar Mannitol fermentasyon 
 
 LD agar (Lomber-Dowel agar), her üç plağın da bazal mediumunu oluşturur. Her 
bir kuadrantta farklı kimyasal kompozisyon içerir. Saf kültürü elde edilmiş bakteri 
örneğinin zenginleştirilmiş THIO besiyerindeki tercihan 24-48 saatlik genç kültürü 
McFarland No.3 bulanıklık seviyesine ayarlanır ve ekim yapılır. 
 CDC kanlı agar üzerine 2 IU penisilin, 1000 µg/ml konsantrasyonda kanamisin, 
15 µg/ml konsantrasyonda rifampin emdirilmiş diskler yerleştirilir. Bunların ticari 
olanları da vardır (Becton Dickinson, MD). 
 İkinci CDC anaerop kanlı agar üzerine SPS ve nitrat emdirilmiş diskler 
yerleştirilir. SPS disk hazırlamak için %5lik SPS solusyonundan 20 µl alınır, standart 
antibiyotik duyarlık diskine (¼ inch) emdirilir, kurutulur. Ticarette GROBAX diskleri 
adı ile bilinir (Roche diagnostic, Nutley, NJ). Bunlar oda ısısında 6 ay stabildir. 
Buzdolabında ve karanlıkta biraz daha uzun ömürlü olabilirler. Nitrat diski 
hazırlamak için, 30 g KNO3 ve 0.1 g Na2MoO4.2H2O (sodium molibdate) 100 ml distile su 
içerisinde çözülür. Por çapı 0.45 µm olan filtre kullanılarak sterillenir. Her bir standart 
antibiyotik duyarlık diskine (¼ inch) 20 µl olarak emdirilir ve oda ısısında en az 72 saat 
kurutulur. 
 Birinci presumto plağın D kuadrantına ekim yapıldıktan sonra (LD agar bulunan 
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sol-üst çeyrek) boş ve steril bir kurutma kağıdı yerleştirilir, bu kağıt daha sonra indol 
testinde kullanılacaktır. 
Öntanı plakların yorumlanması: 2 adet kanlı ve 3 adet öntanı plakları beraberce 18-24 
saat anaerobik olarak inkübe edilirler. şöyle yorumlanırlar: 
 Kanlı agar plakları: SPS, Penisilin ve kanamisin diski için 12 mm, rifampin 
diski için 15 mm den dar zonlar dirençli, daha büyük zonlar ise duyarlı olarak not 
edilir. Nitrat diski üzerine 1 damla reagent-A (sulfanillic acid) ve sonra 1 damla 
reagent-B (1,6 Cleave's acid) damlatılarak  pembe rengin oluşup oluşmadığına bakılır. 
Pembe kırmızı renk ortamdaki nitratın nitrite indirgendiğini gösterir. Eğer disk 
renksiz kalmış ise doğrulama amacı ile metalik çinko süspansiyonu damlatılır. Bu 
durumda negatif nitrat reaksiyonu için daima kırmızı renk oluşmalıdır, oluşmuyorsa 
yanlış negatif sonuçtan şüphelenmek gerekir. Antibiyotik duyarlılık disklerinin 
yorumu şöyledir: 
 
    Colistin (10µg) Kanamisin (1 mg) Vancomycin 
(5µg) 
Bütün Gram (+) ler    R   S 
Gram (-) koklar    S   S   R 
Bacteroides fragilis gurub   R   R   
B. ureolyticus gurubu   S   S   R 
Diğer Bacteroidesler  ±     R   R   
Fusobacteriumlar   S   S   R 
Prevotella    ±   R   R 
{R, dirençli; S, duyarlı; ±, değişken sonuçları ifade eder.} 
 
 
 Plak-1:  
A-kuadrantı, eskulin içerir. Burada eskulin hidrolizi, H2S oluşumu ve katalaz 
bakılarak not edilir. Eskulin hidrolizi ve eskulin fermentasyonu farklı ve bağımsız iki 
ayrı testtir (Bkz., biyokimyasal testler). Eskulin hidrolize olmadan önce floresan ışıma 
yapabilirken, eğer hidrolizlenmiş ise floresans vermeyecektir. Ancak anaerop 
koşulların ortadan kalkmasından en çok 15 dakika sonra denenmeli ve floresans 
vermiyor ise pozitif test sonucu olarak not edilmelidir. H2S yapımı için koloni 
etrafında siyah bir bant oluşumunu gözlemek gerekir. Böyle bir renk değişimi 
anaerobik koşullar ortadan kalktıktan hemen sonra hava ile temas ettiğinde meydana 
çıkar, biraz beklenmelidir. Katalaz testi için ise plaklar hava ile temas ettikten sonra en 
çok 30 dakika beklemek gerekir. Bu süreden önce yapılan katalaz testi pozitif 
bulunabilir. Uzun zaman sonra yapılarak pozitif bulunmuş bir katalaz testinin hiç bir 
önemi yoktur. Bu kuadranttaki her üç sonuçda not edilir. 
 
B-kuadrantı, yumurta sarısı içerir. Agar içerisinde ve koloni çevresinde presipitatların 
bulunması pozitif lesitinaz aktivitesini gösterir. Yandan yansıtılarak yollanan bir 
beyaz ışık altında koloni bir inci tanesi gibi parlıyor ise lipaz aktivitesi vardır. 
Tereddütlü görüntülerde koloni üzerine 1 damla su konularak bakılmalıdır. Koloni 
etrafında presipitat ihtiva etmeyen parlak geniş bir zon var ise bu, proteaz aktivitesine 
bağlı proteoliz zonudur ve sonuç pozitiftir. 
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C-kuadrantı, %20 safra içerir. Buraya ve kontrolu olarak D kuadrantına bakarak şu 3 
sorudan en az bir tanesine cevap verip not etmek gerekir. 1. Safra üremeyi engellemiş 
mi?, 2. üremeyi artırmış mı?, 3. yoksa üreme üzerine etkisiz mi? Bu amaç ile el merceği 
veya stereoskopik mikroskop kullanılır. Enterik orijinli anaeropların üremesi safra ile 
artar veya en azından etkilemez. 
D-kuadrantı, burada sadece LD agar ve ekimi takiben agar yüzeyine bırakılan süzgeç 
kağıdı bulunur. C kuadrantındaki kolonilerin gelişimini de_erlendirebilmek için 
referans olarak kullanılır. Buraya bırakılan süzgeç kağıdı, üzerine 1-2 damla 
paradimethyl-aminocinnamaldehyde damlatılır. 30 saniye içerisinde mavi renk olu_umu 
pozitif indol reaksiyonu anlamına gelir. 
 
 Plak-2: 
A-kuadrantı,nişasta içerir. Nişasta, iyot ile kolayca boyanabilir. Gelişen bakteri 
kolonilerinin üzerine Gram's iodine solusyonundan 1-2 damla bırakılır. Eğer nişasta 
hidrolize olmamış ise koloni çevresi dahil olmak üzere besiyeri kırmızı-kahverengi 
boyanır. Nişasta hidrolizi gerçekleımiş ise koloni çevresinde nişasta 
bulunmayacağından koloniyi saran renksiz bir zon görülecektir. 
 
B-kuadrantı, süt içerir. Başlıca süt proteinlerinden kazein eğer hidrolize olmamış ise 
besiyerinin bulut rengi koloni çevresinde devamlılık gösterecektir. Eğer kazein 
hidrolizi olmuş ise koloni çevresinde berrak bir zon oluşacaktır. 
 
C-kuadrantı, DNA içerir ve mavimsi renklidir. Eğer koloni etrafında bulunan DNA 
"bozunmuş" ise koloni etrafında pembeden kırmızıya kadar değişen renklerde bir zon 
bulunacaktır. Bu ise DNaz aktivitesinin varlığını gösterir. 
 
D-kuadrantı, glikoz içerir ve bromtimol renk indikatörü nedeniyle mavimsi yeşil renk 
alır. Eğer bakteri glikozu fermente edebilmişse koloni etrafında asit oluşumuna bağlı 
olarak sarı renkli bir zon görülecektir. Ancak bazı bakteriler, inkubasyon dönemi 
boyunca glikozu değil ama renk indikatörünün kimyasal yapısını 
değiştirebilmektedir. Bu durumda, koloni üzerine 1 damla dilue edilmiş bromtimol 
mavisi damlatarak pH'ın gerçekten düştüğünü doğrulamak gerekebilir. Ayrıca 
buradaki üremenin derecesi Plak-1D-kuadrantındaki üreme ile karşılaştırılarak not 
edilmesi uygundur. 
 
 Plak-3: 
A,B ve D kuadrantı, sırası ile laktoz, ramnoz ve mannitol içerir, Plak-2D 
kuadrantındaki gibi değerlendirilir. 
 
C-kuadrantı, jelatin içerir. Koloniler üzerine mercuric chloride (Hg2Cl2) damlatılır. Bu 
madde serbest jelatin tarafından bağlanarak renk değiştirecektir. Dolayısı ile koloni 
etrafında renksiz bir zon görülmesi pozitif jelatinaz aktivitesini işaret eder. 
 
 Yukarıda tanımlanan yöntemde anaerop identifikasyona seri bir yaklaşım esas 
alınmıştır, bütün besiyeri ve reagentler ticari olarak temin edilebileceği gibi bu amaç 
ile LD agar yerine muhtelif besiyerleri de kullanılabilir. Böylece anaerop 
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identifikasyona bir fleksibilite getirilebilir. Bu amaç ile tavsiye edilen muhtelif besiyeri 
formülleri varsa da bazal medium olarak sıklıkla tercih edilen PY broth veya PY 
agardır. 
 
Alternatif prosedürler: 
 Clostridiumların toxin yapımını hedef alan bazı spot testler vardır, bunların en 
bilineni Nagler Test dir. Yanlış pozitif sonuç görülmesi nedeniyle son yıllarda terk 
edilmiştir. Yine Clostridiumlar ile ß hemolitik streptokoklar arasında anne-süt etkileşmesi 
olduğu ileri sürülmüştür. Ayni agara birbirlerini çarprazlayacak şekilde yapılan 
ekimlerde hemoliz zonundaki genişleme ile tanı konulmaya çalışılmıştır, ancak bu 
yöntem de son yıllarda terk edilmiştir. Belkide ancak ve sadece do_rulama testi olarak 
bir anlam taşıyabilir. 
 Glutamic Acid Decarboxylase Microtube Test (GDC), 6x50 mm boyutunda tek 
bir tüpten ibaret olup içerisinde yarı katı bir besiyeri bulunur. Saf kültürden ekim 
yapılarak 4 saat inkübe edilir. Mavi-yeşil renk değişimi olmuş ise bir gurup anaerop 
bakteriden enaz bir tanesinin bulunuduğu yolunda yorum yapılır. GDC'nin, 
varlığında renk değişimi gösterdiği bilinen bakteriler şunlardır: B. fragilis gurubu, 
Peptostreptococcus micros, Clostridium perfringens, C. baratii, C. sordellii, diğer bazı 
Clostridia üyeleri, Eubacterium limosum, Propinobacterium acnes. Bunun yanında, negatif 
sonuç verdiği kanıtlanmış bakteriler şunlardır: Prevotella, Porphyromonas türleri, 
Fusobacterium nucleatum, F. mortiferum, Peptostreptococcus micros dışındaki diğer 
Peptostreptococci üyeleri, bazı Clostridium difficili türleri. Böylece, bu testte, pozitif test 
sonucu hangi bakterilerin olamayacağı yolunda da ipucu verebilmektedir. Sporsuz, 
Gram pozitif anaerop çomaklar hakkında ise fazla bilgi yoktur. 
 

8.2 İDENTİFİKASYON KİTLERİ 
 

 Ticari kitler anaerobik bakteriyolojide büyük ölçüde yerlerini almıştır. 
Bunlardan sıklıkla kullanılanları, API-20A (Analytab,NY), Minitek (Becton Dickinson, 
MD). Bu ikisi dışında ticari kit sayısı 24 ün üzerindedir, ancak üzerinde en çok çalışma 
yapılan bu iki test kitidir. Buna rağmen her ikisi de asakkarolitikler ve Gram negatif 
koklar için yetersiz gibi görünmektedirler. Anaeropların identifikasyonunda her iki 
kitin de kullanılmaması gerektiği yolunda yaygın bir görüş birliği vardır. Yapılan 
karşılaştırmalı çalışmalar Presumpto Plates (Öntani Plakları) yönteminin her türlü 
identifikasyon kitinden daha değerli olduğunu göstermiştir. Yapılan bir başka 
çalışmada API-ZYM (Analtab, NY), API An-IDENT (Analytab,NY), IDS RapID-ANA 
II (Innovate Diagnostic, GA), Vitek Anaerobe Identification ANI (Vitek Systems, MO), 
MicroScan Rapid Anaerobe Identification System (American MicroScan CA) ve ATB 
32A Anaerobes ID (bioMerieux, France) isimli kitler karşılaştırılmış, sonuçta 
identifikasyon doğruluk değerinun %60-70 arasında olduğu bulunmuştur. Yazarlar bu 
ve benzer kitlerin mikrobiyolojik kullanımdan kaldırılması temmenisinde 
bulunmuşlardır. RapID ANA II kiti kullanarak daha önceden ne olduğu bilinen 300 
anaerobun %87'sini doğru olarak identifiye edilebilmiştir, bir başka çalışmada ise 566 
anaerop bakteri kullanılmış ve ayni kit ile ancak %68 örnek doğru identifiye edilmiştir. 
Bazı anaerop identifikasyon kitleri, yoğun inokulum (MacFarland No.5) kullanmak 
sureti ile 4 saatlik inkübasyon dönemi sonunda bakterinin enzimatik (glycosidase, 
aminopeptidase) aktivitesini açığa çıkaran (substrat ilavesi ile) identifikasyon 
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yapabilmektedir. 24-48 saatlik inkübasyon dönemi olan kitler ile bu tip kitler 
arasındaki doğruluğu araştıran bir çalışmada 563 anaerop bakteri kullanılmıştır. 268 
Bacteroides ve Fusobacteriumun %74'ü, 97 anaerobik kokun %81'i, 78 sporsuz, Gram 
pozitif anaerobik çomağın %55'i, 120 Clostridium üyesinin %64'ü her iki kit ile ayni 
sonucu vermiştir. Sonuçta anlaşılmıştırki her iki şekilde elde edilen sonuçlar birbirine 
anlamlı şekilde yakın çıkmaktadır. Ancak yine yazarların ortak düşüncesi ilave testler 
gerektiği ve hızlı sonuç gereksinimi dışında hiçbir kitin anaerobik identifikasyon 
amacı ile kullanılmaması gerektiğidir. Ayrıca kitlerin kullanım safhası öncesinde 
hazırlanacak saf kültürün üretici firmaların telkinleri doğrultusunda olması 
gerekmektedir. Örneğin Schaedler Blood Agar veya Cycloserine-Cefixitin Fructose 
Agar bu amaç ile kullanıldığında identifikasyon kitinin çalışmayabileceği üretici 
firmalarca belirtilmektedir. Bu amaç ile üretici firmalar içerisine ekim yapılabilecek sıvı 
besiyerlerini kitlerin yapısına ilave etmişlerdir. Ancak bir başka problem bu 
besiyerlerinde genellikle bulunan Trypticase Soya Broth'un kompozisyonuna zaman 
içerisinde bozunabileceği haklı gerekçesi ile vit K1, L-cystine ve yeast extract 
eklenememiştir. Oysaki bunlar Prevotella-Porphyromonas türlerinin bağımlı olduğu 
maddelerdir. Böylece her koşul altında canlı hücreler, kitlerin identifikasyon 
kuyularına aktarılamamaktadır. 
 
 

8.3 GAZ-LİKİT KROMATOGRAFISI 
 

 Gerek fakültatif ve gerekse anaerop mikroorganizmalar Emden-Meyerhoff 
fermentasyon yolunu kullanarak 2 ATP enerji elde ederler. Bunun için glikoz önce 
piruvata parçalanır, daha sonra asit ve alkoller açığa çıkar. İşte bunların tamamı son 
fermentasyon ürünleri adı ile bilinirler. Son fermentasyon ürünleri bazı bakterilerde 
genellikle sabittir ve identik kuvvettedir. Bu nedenle bakterinin ürediği ortamda 
(bakteri hücresinde değil) son ürünler analiz edilirler, buna Gaz-Likit Kromatografisi 
(GLC) adı verilir. Diğer prosedürler olmadan sadece GLC ile anaerobik bakteri 
identifikasyonu yapmak mümkün olmayacağı gibi mutlak güvenli bir identifikasyon 
yöntemi de değildir. Çünkü bazı anaeroplar ortamdaki peptonu veya amino asitleri 
kullanarak asetat, CO2, NH3, kısa zincirli yağ asitleri (izobutirat, izovalerat, izokaproat 
gibi) açığa çıkarabilirler (Strickland reaksiyonu). Böyle reaksiyonlar başlıca 
Clostridium sporogenesde görülür.  
 Son ürünlerin ortaya çıkış mekanizması mikroorganizmanın hangi 
fermentasyon yolunu kullandığı ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Bazı mantarlar da 
alkolik fermentasyon ile etanol ve CO2 oluştururlar. Yine bazı laktik asit bakterilerinin 
(Lactobacilli, Streptococci) son ürünleri laktik asit iken, pekçok Enterobacteriaceae 
üyesinin son ürünleri karışık asitlerdir (mixed-acid fermentation). Bunlar genellikle 
asetat, laktat, süksinat ve etanol, CO2, H2 dir. Bazı Enterobacteriaceae üyeleri ise 
Enterobacter aerogenesde olduğu gibi butanodiol tipi fermentasyon yaparlar ve son 
ürünleri 2,3-butanediol, ethanol, CO2, H2, asetat, laktat ve süksinattır. Bilindiği üzere, 
bir bakteride bu tip fermentasyon yolunun mevcudiyetini Voges-Proskauer testi ile 
anlamak mümkündür. Başta Clostridium butyricum olmak üzere 14 adet Clostridia 
üyesinde bütirik asit fermentasyon yolu bulunur. Bir başka tipik son ürün 
Propinobacterium genusunda görülür, bu genusun tamamında son ürün propionik 
asittir. Böylesine tipik son ürünler tespit edilebilmiş ise daha önceden yapılmış 
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identifikasyon testlerinin sonuçları ile birleştirilerek o bakterinin taksonomik 
cetveldeki doğru adresini bulmak mümküdür. GLC yöntemleri pekçok olmasına 
rağmen iki tanesi kabul görmektedir. Thermal Conductivity Detectors (TCD) ve 
Hydrogen Flame Ionization Detectors (FID).  
 Taşıyıcı gaz Helium olarak ve okumalar 1 saniyede 1 mV seviyesinde olarak 
standardize edilmiştir. FID yöntemi standartları şöyledir: Helium gazı kolon ısısı 145 
° C, enjektör ısısı 180 ° C, dedektör ısısı 190 ° C, Helium gaz basıncı 40 lb/in2. Cihazın 
ticari markaları; Varian 3700, Autosampler 8000, HP 3390A dır. Suksinik asitin 
çözünürlüğün az olması nedeniyle nonvolatil asitlerin tayini için tavsiye 
edilmemektedir. TCD yönteminin standartları şöyledir: Helium gazı kolon ısısı 115 
° C, enjektör ısısı 180 ° C, dedektör ısısı 200 ° C, Helium gaz basıncı 75 lb/in2. 
 Prensip: GLC yöntemlerinin tamamında uygulanan kimyasallar ısıtılmış 
helyum gazı içerisinden geçirilir ve yapılarına göre farklı oranlarda sıvı resin'e 
emdirilir. Buradaki ısı değişimleri elektriksel sinyaller halinde amplifiye edilerek 
kayıtlanır. Oluşan herbir pik, aslında uygulanan kimyasal madde içerisinde bulunan 
yağ asitlerinin kantitatif değerleri ile yakından ilgili olacağından elde edilen elektriksel 
değişimler yorumlanır. Bunun için önceden içerisinde bilinen
 oranlarda bilinen yağ asitleri bulunan bir sıvı okunup kayıt edilerek cihaz kalibre 
edilmelidir. Bu amaç ile kullanılan kalibrasyon sıvısı şöyle hazırlanır:  
 

 VOLATIL AS_T KAL_BRASYON STANDART SOLUSYONU: 

 acetic acid               0.037 ml 

 formic acid               0.057 ml 

 propionic acid            0.075 ml 

 isobutyric acid           0.092 ml 

 butyric acid              0.091 ml 

 isovaleric acid           0.109 ml 

 valeric acid              0.109 ml 

 isocaproic acid           0.126 ml 

 caproic acid              0.126 ml 

 Distile su                  100 ml 

 

 

 NONVOLATIL AS_T KAL_BRASYON STANDART SOLUSYONU: 

 pyruvic acid              0.068 ml 

 lactic acid (%85)         0.084 ml 

 succinic acid             0.06  ml 

 phenylacetic acid         0.08  ml 

 Distile su                  100 ml 
Bu solusyonları ticaretten temin etmek de mümkündür 
(Supelco, Inc.). Bu solusyonların cihazda okutturulması 
halinde yandaki kalibrasyon eğrisi veya bir benzeri elde 
edilir. 
 
 
 Uçucu yağasitlerinin identifikasyonu: Bakterinin 
kültürünün yapıldığı ortamda acetic, propionic, isobutyric, butyric, isovaleric, valeric, 
isocaproic ve caproic asitlerin varlığını tanımlayan bir test prosedürü geliştirilmiştir. 
1. 8 ml PYG buyyona genç kültürden inokulasyon yapılır, 
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2. Anaerobik şartlarda 48 saat veya yeterli üreme gözleninceye kadar inkübe edilir, 
3. 2 ml buyyon, 13x100 mm lik temiz bir vida kapaklı tüpe alınır, 
4. pH = 2 veya altında oluncaya kadar %50 (V/V) H2SO4 ilave edilir, bu işlem eterde 
çözünürlüğü artıracaktır, 
5. 1 ml ethyl ether ilave edilir, tübün kapağı sıkılır, ve kuvvetle çalkalanır, bu arada 
uçucu yağ asitleri eter içerisinde çözünecektir, daha az parlayıcı olduğundan Metyl-
tert-butyl (MTB) kullanılması önerilmiştir, 
6. 1500-2000 rpm 15 dakika santrifüjlenerek eter-kültür emülsiyonu çöktürülür, 
7. Tüp, -20° C de içerisindeki kültür muhteviyatı donuncaya kadar bekletilir, bu işlem 
sırasında besiyeri donacak ama eter sıvı halde kalacaktır, 
8. Tüpün kapağı açılarak eter bir başka tüpe alınır ve istenirse üzerine birkaç parça 
CaCl2 parçası atılarak varsa kalıntı su başlanır, 
9. GLC paketi (Sp-1220) içerisine 14 µl enjekte edilir.  
 
 Uçucu olmayan yağasitlerinin identifikasyonu: Pyruvic, lactic, fumaric, succinic, 
hydrocinnamic ve phenylacetic asitler bu yöntem ile tanımlanırlar. 
1. 1 ml PYG buyyondaki saf kültürden temiz bir vida kapaklı tüpe alınır, 
2. 0.4 ml H2SO4 ve 2 ml metanol eklenir, 
3. 55 ° C lik su banyosunda en az 1 saat ve hatta mümkünse bir gece bekletilir, 
4. 1 ml distile su ve 0.5 ml kloroform eklenir, bu safhada yağ asitleri kloroform 
içerisinde çözünecektir, santrifüjlenerek kloroform emülsiyonunun tüpün dibine 
çökmesi sağlanr, 
5. Enjektör ile tübün dibindeki kloroform alınır, enjektör iğnesinin dış yüzeyi distile su 
ile yıkanır, 
6. 14 µl emülsiyon GLC paketine (SP-1000) enjekte edilir. 
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 Her iki gurup yağ asitlerinin tanımlanmasında 
kontrol amacı ile 14 µl metanol bir GLC paketine enjekte 
edilerek beyaz kontrol ve bilinen en az iki yağ asitinden 
14 er µl başka paketlere enjekte edilerek pozitif kontrol 
olarak kullanılmalıdır. Negatif kontrol olarak, ekilmemiş 
bir PYG buyyona ayni işlemler yapılarak çalışmaya dahil 
edilmelidir. Sonuçlar yorumlanırken bakteri saf 
kültürünün hangi vasat olduğunun önemi vardır. Bu 
amaç ile hazırlanmış paketlerdeki besiyeri formülü ve 
varsa standardı dikkatle uygulanmalıdır. Ekim 
yapılmamış Chopped-Meat-Glucose broth medium, 
bilhassa asetik ve laktik asit pikleri verebilir. Ekili olmasa 
bile beklemiş besiyerleri genellikle ilgisiz pikler verir. 
Ekili buyyondan elde edilen piklerden bu piklerin 
büyüklüklerini çıkarmak gerekebilir. 
 Volatil yağasitlerinin standart kromatografisinde 
elde edilen pikler ve görülme süresi not edilir. Örneğin 
içerisinde Acetic, Propionic, Iso-Butyric, Butyric, Iso-Valeric, 
Valeric, Iso-Caproic ve Caproic asitler bulunan bir 
ekstraksiyon sıvısı Thermal Conductivity Detector cihazı 
(Dohrman Anabac, Sunnyvale, CA) ile okunmuş, Asetik 
asit, 2.inci dakikada; propionik asit, 2.8.inci dakikada; 
butirik asit ise 4. üncü dakikalarda pik vermiştir. Ayni 
kalibrasyon ile ayni cihazda okunan şüpheli bakteri örneği kültür ekstratı ise yandaki 
şekilde pik vermiştir. O halde bakterinin major son fermentasyon ürünü butirik ve 
laktik asittir, minor fermentasyon ürünü propionik asittir yorumu yapılabilir. Bu ise, 
şüpheli bakterinin (diğer testlerin sonuçları da uyum içerisinde ise) Fusobacterium 
mortiferum olarak identifiye edilmesini gerektirir. 
 
 
Bakteri  │  A  P  IB  B  IV  V  IC  C  L  S  PA 
────────────────────┼────────────────────────────────────────── 

Bacteroides  │ 

B. capillosus │  +  ±   -  -   -  -   -  -  -  + 

B. distasonis │  +  ±   -  -   ±  -   -  -  ±  +   + 

B. fragilis  │  +  ±   ±  -   ±  -   -  -  +  +   + 

B. ovatus  │  +  +   ±  -   ±  -   -  -  ±  +   + 

B. splanchnicus │  +  +   +  +   ±  -   -  -  ±   

B. thetaiotaomicron │  +  ±   ±  -   ±  -   -  -  ±  +   + 

B. uniformis  │  +  ±   ±  -   ±  -   -  -  +  + 

B. urolyticus │  +  -   -  -   -  -   -  -  -  + 

B. vulgatu  │  +  +   ±  -   -  ±   -  -  +  +   - 

  │ 

Porphyromona │ 

P. asaccharolytica │  +  +   +  +   +  -   -  -     +   - 

P. gingivalis  │  +  +   +  +   +  -   -  -  -  +   + 
  │ 

Prevotella  │ 

P. bivia  │  +  -   ±  -   ±  -   -  -  -  + 

 

Fusobacterium mortiferum GLC 
pikleri 
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P. disiens   │  +  ±   ±  -   ±  -   -  -  -  + 

P. intermedia │  +  ±   ±  -   +  -   -  -  -  +   - 
  │ 

Fusobacterium │ 

F. gonidiaformans │  +  +   -  +   -  -   -  -  -  - 

F. mortiferum │  +  ±   -  +   -  ±   -  -  -  - 

F. naviforme │  +  ±   -  +   -  -   -  -  -  - 

F. necroforum │  +  +   -  +   -  -   -  -  -  - 

F. nucleatum │  +  +   -  +   -  -   -  -  -  ± 

F. varium  │  +  +   -  +   -  -   -  -  +  ± 
 
{ A, acetic; P, Propionic; IB, Iso-Butyric; B, Butyric; IV, Iso-Valeric; V, Valeric; IC, Iso-Caproic; C, Caproic; L, 
Lactic; S, Succinic; PA, Phenyl acetic asitleri; - pik yapmadığını; +, pik yaptığını; ±, değişik sonuçlar verebileceğini 
gösterir.} 
 
 
 
 
 Yanda Clostridium difficili ve 
Peptostreptococcus anaerobiusun GLC 
pikleri görülmektedir. 
 Bu yöntem ile identifikasyon 
yapabilmek için kullanılan tablolar 
mevcuttur. Aşaığıdaki tabloda bazı 
anaerop bakterilerin Peptone-Yeast-
Extract-Glucose buyyonda, 35 ° C de 
ve 48 saatlık kültürü kullanılmış, 
Thermal Conductivity Detector cihazı 
ile tesbit yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 

8.4 STANDART FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL TESTLER 
 
 İster presumpto plate yöntemi ile ister hazır ticari kitlerle olsun anaeropların 
identifikasyonu bir takım biyokimyasal tepkimelere bakarak olmaktadır. Fizyolojik ve 
biyokimyasal testler genelde aerop, anaerop ayırımı yapılmaksızın pekçok bakteri için 
standarttır. Buna rağmen bazı biyokimyasal ve fizyolojik testler anaeroplar için biraz 
farklılıklar gösterir. Bunların içerisinde en önemlilerinden birisi olan Koopler's Gram 
boya modifikasyonu yukarıda anlatılmıştır. Özellik gösteren diğer bazı testler 
şunlardır: 
 
 1. Spot indol Test:  
İndol bir benzyl pyrrole olup, bir amino asit olan tryptophan'ın metabolik indirgenmesi 
ile ortaya çıkar. Typtophanase enzimine sahip olan bakteriler tryptophanı hidrolize ve 
deamine edebilirler. Sonuçta indol, pyruvic asit ve amonyak oluşur. Bilhassa 

 

Peptostreptococcus anaerobius 
GLC pikleri 

 

Clostridium difficili GLC 
pikleri 
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anaeroplar için oldukça identiktir. indol, p-dimethylaminobenzaldehyde (Kovac's ve Ehrlich's 
ayıracı) 'nın aldehit kökü ile reaksiyona girmeye isteklidir, bu bileşik kırmızı renklidir. 
Prensip olarak indol testi yapılacak ortamda karbonhidrat bulunmamalıdır. Bakteri 
kolay enerji temin edebileceği bir kaynak bulursa bir aminoasit olan tryptophan'ı 
kullanmayacak ve gerekli enerjiyi fermentasyon ile temin edecektir. Sonuçta yanlış 
negatif sonuç elde edilecektir. Bu nedenle besiyeri olarak PY broth (PYG de_il) 
kullan_l_r ve içerisine tryptophan katılır. indol deneyinde şu reagentlar kullanılır. 
 
 Kovac's reagent: 
 Saf amyl veya isoamyl alcohol  150 ml 
 p-Dimethylaminobenzaldehyde  10 g 
 HCl      50 ml 
 
 Ehrlich's reagent: 
 p-Dimethylaminobenzaldehyde  2 g 
 Ethyl alcohol     190 ml  
 HCl      40 ml 
 
 Tryptophan içeren besiyerinde bakteri örneğinin 18-20 saatlık kültürü üzerine 
15 damla reagent tüpün iç duvarı üzerinden ve yavaşca damlatılmalıdır. Eğer Ehrlich's 
reagent kullanılıyor ise, besiyeri muhteviyatının tüpün dibine çökebilmesi için 1 ml 
xylene damlatılmalı ve tüp sarsılmamalıdır. Bu özellik API 20A identifikasyon kitinde 
vardır, kitin içerisinde xylene 10 ml lik tüpler halinde bulunmaktadır. Kovac's reagent 
kullanıldığında bu işlemin yapılması gerekli değildir. Birkaç saniye içerisinde, reagent 
ile buyyon arasında veya reagent ile xylene tabakası arasında oluşan parlak kırmızı bir 
renk pozitif sonuçu bildirir. Ayrıca hızlı tanı amacı ile ekimi takiben agar besiyeri 
üzerine steril bir filtre kağıdı bırakılarak inkübasyonu takiben üzerine  
p-dimethylaminocinnamaldehyde damlatılabilir. Koloni materyalinin kanlı agardan 
alınması, veya metalik öze kullanılması yanlış pozitif sonuç verebilir. Pozitif kontrol 
için E. coli, negatif kontrol için K. pneumoniae kullanılabilir. 
 
 2. Nitrat Redüksiyon Testi:  
 Bir mikroorganizmada nitratları nitrite indirgeyen nitrat reductase enziminin 
varlığının tesbiti anlamına gelir. Pantoa agglomerans, bazı Serratia ve Yersinia türleri 
hariç bütün Enterobacteriaceae genusları nitratı redüklerler. Ayni zamanda Haemophilus, 
Neisseria ve Branhamella genusuna ait üyelerin de birbirlerinden ayırımlarının 
yapılabilmesi için faydalı bir testtir. Organizmanın nitratdan oksijen koparabildiği 
anlamına gelir. Reaksiyonun kimyasal profili şöyledir: 

NO3- + 2e- + 2H ──> NO2 + H20 
Bu reaksiyondan sonra ortamda nitritlerin varlığı aranır. Bu amaç ile α-naphthylamine 
ve sulfanilic acid bir indikatör olarak ortama ilave edilir, eğer ortamda nitrit varsa 
p-sulfobenzene-azo-α-naphthylamine oluşacaktır. Bu ise kırmızı renkli bir diazonium 
boyasıdır. Bu test için, bakteri örneğinin litreye 1 g Potasyum Nitrat (KNO3) içeren PY 
broth içerisindeki 18-20 saatlık kültürü kullanılır. Kullanılan maddeler nitrit 
içermemelidir. 
 
 Ayrıca şu reagentlar hazırlanır: 
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 Reagent A: 
 α-Naphthylamine   5 g 
 Acetic acid (5 N),30%  1 lt 
 
 Reagent B: 
 Sulfanilic acid   8 g 
 Acetic acid 5N,30%   1 lt 
 
 İnkubasyonu takiben besi yeri içerisine sıra ile A ve B reagentları 1 er ml olarak 
eklenir. 30 saniye içerisinde kırmızı renk oluşması pozitif sonuç anlamına gelir. 
Besiyerinin renginde bir değişim olmaması negatif sonucu işaret edebilir, ancak bu 
testte yanlış negatif sonuçlar bulmak pek mümkündür. Oluşan nitrit, kısa zamanda 
amonyak, moleküler nitrojen, bir kademe daha indirgenerek (denitrifikasyon) nitrik 
oksit (NO), nitröz oksit (N2O) veya hydroxylamine şekline dönüşmüş olabilir.  
 Her ne kadar kullanılan reagentlar nitrit'e spesifik olsalarda negatif çıkan bir test 
için besi yeri içerisine küçük bir metalik çinko parçası atılarak nitratlar manuel olarak 
indirgenmeli ve kırmızı renk oluşumu gözlenmelidir. Bu doğrulama deneyinin sonucu 
negatif bulunursa ortamda indirgenecek nitrat kalmamış anlamına gelir. Önceden 
ortamda var olduğu bilinen nitratın birkaç defa indirgenerek, indikatörün tesbit 
edebileceği miktardan dahada azaldığı anlamı ortaya çıkar ki bu ise pozitif test sonucu 
demektir. 
 Kontrol amacı ile negatif testler tekrarlanabilir veya negatif kontrol olarak 
Acinetobacter baumannii, pozitif kontrol olarak ise Escherichia coli kullanılabilinir. 
Presumpto plaklar yönteminde spot nitrat redüksiyon testinin bir başka tarifi 
anlatılmıştır. 
 
 3. Oksidaz Testi: 
 Cytocrom'lar demir içeren hemoproteinlerdir, nonfermentatif (aerobik) 
solunumda elektron transferinin son halkasını oluştururlar. Oksijene elektron vererek 
su oluştururlar. Sitokrom sistemi aerobik, mikroaerofilik ve fakültatiflerde bulunur. 
Zorunlu anaeroplarda genellikle bulunmayışı önemlidir. Tipik olarak Aeromonas, 
Pseudomonas, Neisseria ve Pasteurella genusunda pozitiftir. P-phenylenediamine 
dihydrochloride boyasının oksidaz mevcudiyetinde indophenol blue'ya oksitlenir. 
İndirgendiği durumda ise renksizdir. Gerekli reagentlar: 
Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 1% (Kovac's reagent) veya 
Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 1% (Gordon and McLeod's reagent) veya 
ticari disk ve reagent'lar. 
 İşlem iki farklı şekilde yapılabilir: 
1. Direkt Plak Teknik: 2-3 damla reagent doğrudan bakteri kolonisi üzerine damlatılır. 
2. _İndirekt Strip Teknik: (Spot teknik) Yukarıda anlatılan reagent'lardan birisi bir 
süzgeç kağıdına emdirilir ve üzerine bakteri kolonisi tatbik edilir. 10 saniye içerisinde 
bakteri kolonisinin temas etti_i süzgeç kağıdının koyu mavi renk alması pozitif 
sonuçtur. 60 saniye içerisinde oluşan renkleşme durumunda test tekrarlanmalıdır, 
daha sonra oluşabilecek renkleşmeler önemsizdir. Nikel, krom ve paslanmaz çelikden 
yapılmış özeler yerine ağaçtan yapılmış kürdanlar kullanılmalıdır. Çünkü, metal 
yüzeyinde oluşan oksitler testin sonucunu yanlış pozitif yaparlar. Negatif kontrol 
olarak E. coli kullanılabilir. Pozitif kontrol için ise P. aeruginosa kullanılabilir. Bir 
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anaerop oksidaz pozitif bulunmuş ise aerotoleran anaerop olabileceği düşünülmelidir. 
(Bkz. Bakteri-oksijen ilişkisi) 
 
 4. Esculin hidroliz Testi:  
 Esculin bir glikozittir. Eskulinin hidrolizlenmesi ve fermentasyonu farklı ve 
bağımsız iki ayrı testtir. 6,7-dihydroxycoumarin'in bir 6-ß-D-glucosyl derivatıdır. 
Eskulinin hidrolizlenmesi testi bilhassa anaeroplar için identik bir testdir. Eskulin, 
hidrolize olunca  6-7-dihydroxycoumarin açığa çıkar, bu ise ortamda bulunan demir 
tuzu (ferrik sitrat) ile reaksiyona girer. 
  Normalde ferrik sitrat ultra viyole (U.V.) ışıkta floresans verdiği halde 
reaksiyona girmiş ise floresans vermez. Bu ise ortamdaki eskulinin hidrolize olduğunu 
gösterir. Anaerobik identifikasyon presumpto plaklar yöntemi kullanılmadan 
yapılıyor ise işlem şöyle yapılmalıdır. Denenecek bakterinin saf kültüründen bir öze 
dolusu materyal 8 ml PY - eskulin buyyona ekilir. 7 gün boyunca inkube edilir ve 
hergün yoklanır. 
 
 PY + Eskulin Buyyon: 
 Aesculin   1 g 
 Ferric citrate   0.5 g 
 PY broth   1 lt 
 
Ekim yapılmamış bir buyyon, ekim yapılmış ve inkube edilmiş bir buyyon ile yanyana 
getirilerek karanlık bir odada U.V. lambaya yakınlaştırılır. Ekim yapılmamış buyyon 
floresans verirken, ekim yapılmış buyyon ısınmıyor ise pozitif test sonucu olarak 
yorumlanır. Buyyondaki siyah kahverengi renk H2S ve demir sülfürlerin oluşumuna 
bağlğ olup eskulinin hidrolizlendiği anlamını taşımaz. 
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 5. Lizin, Ornitin ve Arjinin dihidrolizi: 
 Dekarboksilaz'lar amino asitlerin karboksil ksmı ile reaksiyona girebilecek bir 
gurup spesifik enzim substratlarıdır. CO2 açığa çıkaran bu reaksiyon dekarboksilasyon 
olarak da isimlendirilir. Her bir dekarboksilasyon enzimi yalnızca bir aminoasit için 
spesifiktir. Lysin, ornitin ve arginin bakteriyel identifikasyonda rutin olarak olarak 
kullanılan 3 ayrı amino asittir. Arginin, citrulline'e dönüşür bu bir dihidroliz olayıdır. 
Daha sonra sıra ile ornithin ve putrescine'e deamine olur. Anaeroplar için bütün 
dekarboksilasyon testlerinde (lisin, ornitin ve arginin) PY+Moeller decarboxylase medium 
kullanılır. içerisine ilgili amino asit ayrıca ilave edilir. Amino asit ilavesi yapılmamış 
bir besiyeri kontrol için kullanılmalıdır. Her iki tüp de anaerobik olarak veya üzeri 
steril mineral yağı ile kapatılarak inkübe edilir. inkübasyonun ilk saatlerinde besiyeri 
sarı renk alabilir. Bunun anlamı ortamda eser miktarda bulunan glukozun 
fermentasyona uğruyor olmasıdır. Eğer inkübasyon sonunda amino asit dekarboksile 
olursa ortaya çıkan alkalin aminler pH'ı 7 nin üzerine çıkarır. Böylece renk indikatörü 
mavi-yeşil renk verir. Yada renk indikatörü damlatılarak renk değişimi aranır. 
 Denenecek bakterinin saf kültüründen eş miktarda iki adet PY+Moeller 
decarboxylase buyyon içerisine ekim yapılarak 1 cm kalınlığında mineral yağı ile 
örtülür ve böylece bakteri hücresinin (eğer varsa) nonfermentatif solunumuna engel 
olunur. Daha iyisi anaerobik inkübe edilir. Böylece, hücre Emden Doudorf yoluna 
zorlanır. 
 
 PY+Moeller decarboxylase broth: 
 Bromcresol purple  0.01 g 
 Cresol red   0.005 g 
 Pyridoxal   0.005 g 
 PYG broth   1 lt 
 Final pH = 6.0 
 
 Amino acid:(yalnızca denenecek olan bir tanesi kullanılır) 
 L-Arginin   10 g 
 L-Ornitin   10 g 
 L-Lysin   10 g  
 (final konsantrasyon = 1%) 
 
(Eğer amino asitlerin pasif olan D- formu kullanılacak ise iki katı miktar kullanılmalıdır.) 
 
 Değerlendirme: ilk saatlerde oluşması beklenen sarı renk mikroorganizmanın 
canlılığı dışında bir şeyi işaret etmez. inkübasyon sonunda besiyeri renginin orjinal 
yeşil rengine dönmesi pozitif reaksiyonu gösterir, sarı olarak kalması ise negatif 
reaksiyonu gösterir. Hiçbir sararma olmadan orjinal renginde kalıp kalmadığı 
yoklanarak yanlış pozitif sonuçlar kontrol altında tutulmalıdır. Negatif kontrol olarak 
Enterobacter aerogenes, pozitif kontrol olarak ise Enterobacter cloacae kullanılabilir. Her 
ikiside anaerobik inkübasyona müsaittir. 
 
 6. Hidrojen Sülfit (H2S) yapımı: 
 Bazı bakteriler içerisinde kükürt bulunan aminoasit yada sülfatlı bileşikleri 
kullanarak hidrojen sülfit (H2S) oluşturabilirler. Bilhassa sistin, ayrıca sistein, methionin, 



Bölüm - 9 Antibiyotik Duyarlılık Testleri 
 

 

 
 
  49

glutathion gibi amino asitler hidrojen sülfit kaynağı oluştururlar. Bakterilerin büyük 
kısmının gereksindiği önemli kükürt kaynakları ve diğer mineraller pepton içerisine 
belirli oranlarda bulunur. Pekçok bakteri az ya da çok olmak üzere amino asitlerden 
H2S yapabildiğine göre burada önemli olan, hangi besiyerinde kültür yapılacağı değil 
oluşan H2S'in hangi metot ile tayin edileceğidir. Ancak nispeten önemli nokta 
besiyerinin karbonhidrattan fakir olması gerektiğidir, böylece bakteri proteinden 
faydalanmak zorunda bırakılır. Bir başka kritik nokta ise iyi oksijenlendirilmiş 
ortamda H2S oluşmayacağıdır. 
 İşlem: Denenecek bakteriden bir koloni amaca en uygun olarak PY buyyona 
ekilir. Buyyon içerisine demir klorür ilave edilir. Kurşun asetat emdirilmiş süzgeç 
kağıdı, besiyerine değmeyecek şekilde tüpün ağzına sıkıştırılarak yerleştirilir ve tüp 
anerobik inkübe edilir. 24-48 saat inkubasyonu takiben oluşan H2S, kağıt üzerindeki 
kurşun ile siyah renkli Kurşun Sülfür (PbS) oluşturur.  
 Başka bir yöntem ise presumpto plate yönteminde olduğu gibi eskulinin 
tanımlandığı kuadrantta siyah renk aramaktır. H2S oluşmuşsa bakteri kolonilerinin 
etrafında siyah renk (FeS) görülür. Pozitif kontrol olarak E.coli kullanılabilir. 
 
 7. Katalaz Testi: 
 Katalaz, hydrogen peroxide (H2O2)'i su ve oksijene dekompoze eden bir enzimdir. 
Kimyasal olarak katalaz bir hemoproteindir ve yapısı demir hariç tutuldu_unda 
hemoglobin'e benzer. Katalaz, Streptokok'lar ve çoğu anaeroplar hariç pekçok aerobik 
ve fakültatif mikroorganizma tarafından üretilir. Burada anlatılan katalaz test 
standartları ve yöntemleri Mycobacterium'lar için geçerli değildir. Hydrogen peroxide, 
oksidatif karbonhidrat metabolizmasının son ürünlerinden birisi olarak ortamda 
birikir ve bakteri hücresi için öldürücü etki gösterir. Prensip reaksiyonu; 2H2O2 ───> 
2H2O + O2 (gaz kabarcıkları) şeklindedir. Test için hydrogen peroxide 15% stok solusyon ışık 
almayan kahverenkli bir şişe içerisinde ve buzdolabında saklanmalıdır. Temiz bir lam 
üzerine bir öze ya da daha iyisi bir kürdan ile mikroorganizmanın 18-24 saatlik 
agardaki saf kültüründen bir koloni konulur. Anaerop bakteriler için test öncesi 
materyal uzun süre hava ile temasta bırakılmamalıdır. Üzerine H2O2 %15 stok 
solusyonundan 1 damla bırakılarak gaz kabarcıklarının oluşumu aranır. Hızla 
başlayan ve kısa süre içerisinde kaybolmayan kabarcıklar pozitif reaksiyon anlamına 
gelir. Bazı bakteriler katalazdan başka enzimlerle de hydrogen peroxide'i dekompoze 
edebilir (Non-hem katalaz). Bu nedenle 20-30 saniye sonra oluşan ya da bir kaç küçük 
kabarcık şeklinde oluşarak hemen kaybolan gaz kabarcıkları negatif test sonucu olarak 
yorumlanmalıdır. Ayrıca kanlı besiyerinden alınan koloniler yanlış pozitif 
okunabilirler. Çünkü, eritrositlerin içerisinde de katalaz enzimi mevcuttur. Pozitif 
kontrol olarak Staphylococcus aureus, negatif kontrol olarak herhangi bir Streptococcus 
kullanılabilir. 
 
 8. Safraya Tolerans Testi: 
 Bazı bakteriler barsağın doğal konakçısı olup bir karaciğer salgısı olan safranın, 
%20 konsantrasyonlarına bile tolerans gösterirler. Bu olay o bakterinin kökeni 
hakkında bilgi verir. B. fragilis'in diğer gram negatif anaeroplardan ayırımında ve bazı 
enterobakteriler için anahtar testtir. Bu test, Pneumococcus genusuna uygulanan 
safrada erime testinden bağımsızdır. İçerisinde safra bulunan bir besiyerinde üreme 
olup olmadığına bakılmasından ibarettir. Safralı agar içerisine ekimi yapılan saf koloni 
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materyali, 37 ° C'de 24-48 saat inkube edilir, koloni oluşumu aranır. 
 
 Safralı Agar: 
 Kurutulmuş öküz safrası  20 g 
 At serumu    50 ml 
 PYG agar veya Brucella agar 1 lt 
 
 inkubasyonu takiben sadece üreme aranır. Kantitatif veya yarı kantitatif analiz 
yapılmaz. Örneğin, koloni morfolojisi, koloni rengi veya mikroskopi bakılmaz. Bakteri 
kolonisinin mevcudiyeti pozitif test sonucu için yeterlidir. Ticaretten temin edilebilen 
safra diskleri de vardır, disk kullanımı anaeroplar için tercih edilir. Kirby Bauer disk 
diffuzyon yönteminde olduğu gibi uygulanır ve zon ölçümü yapılırak kontrol için 
kullanılan bakterinin kolonilerine göre gradüel değerler elde edilebilir. 
 
 9. Üreaz Testi: 
 Urease bazı mikroorganizmaların sahip oldukları bir enzimdir. Üre (NH2-CO-NH2), 
karbonik asitin bir diamid'idir. Bütün diamitler kolayca amonyak ve CO2'e şöyle 
hidrolize olur: 
(NH2-CO-NH2) +2H2O +Urease ───> CO2+H2O+2NH3 <──> (NH4)2CO3 
 Son ürün olarak ortaya çıkan amonyum karbonat alkalinizasyona ve dolayısı 
ile pH'da bir artışa sebep olur. Denenecek bakterinin saf kültüründen bir öze dolusu 
PY+ Urea buyyon'a ekim yapılarak 24-48 anaerobik olarak inkübe edilir. 
 
 PY+ Urea Broth 
 Monopotassium phosphate  9.1 g 
 Disodium phosphate  9.5 g 
 Urea     20 g 
 PY broth    1 lt 
 Final pH = 6.8    
 
 İnkübasyonu takiben besiyerinde pH ölçümü yapılır. Bunun için bir pH-metre 
kullanılabileceği gibi, test tübü içerisine bir kaç damal Brom Timol mavisi de 
damlatılabilir. Eğer üre hidrolize olmuş ise ortam alkali olarak bulunur. Renk 
indikatörü damlatınca kırmızı renk alır, veya pH 8.5 ve üzerine çıkar. Bu renk pozitif 
reaksiyon anlamına gelir. Daha az pH artışları değerlendirilmez veya zayıf etkili 
olarak yorumlanır. 
 Pozitif kontrol için Proteus'lar, negatif kontrol için Escherichia coli, zayıf pozitif 
kontrol için ise Klebsiella türleri hem anaerobik ve hem de arobik olarak inkübasyona 
müsaittir. 
 
 
 10. Şeker Fermantasyon Testleri: 
Bu amaç ile incelenecek bakteri sadece denenecek olan şekeri içeren bir bazal mediuma 
ekilir, anaerobik inkubasyonu takiben ortamdaki pH düşmesi gözlenir. Bu amaç ile PY 
Broth (PYG değil) genellikle seçilen bazal mediumdur. Ancak alternatif olarak şu 
besiyeri de kullanılabilir: 
 



Bölüm - 9 Antibiyotik Duyarlılık Testleri 
 

 

 
 
  51

 Anaeropların şeker fermentasyon bazal besiyeri: 
 Tripton   15 g 
 Yeast extract   7 g 
 NaCl    2.5 g 
 Askorbik asit   0.1 g  
 L-cystine   0.25 g 
 Na-thioglucolate  0.5 g 
 Distile su   1 lt 
 ───── 
 Denecek şeker  0.6 g/ 8 ml 
 
Bu besiyerinin hazırlanışında L-lysine manüplasyonu, CDC anaerop kanlı agarda 
anlatıldığı gibidir. Besiyeri otoklavdan çıktıktan sonra en az 8 ml olarak tüplere 
bölünür, şeker ilavesi yapılarak, pH = 7.5 ayarlanır, tindalize edilir, stoklanır.  
 Ekim yapılmadan önce kaynatılır, 40 ° C civarına gelince tüpler sarsılmadan 
ekim yapılır ve anaerobik olarak inkübe edilir. Daha sonra asit oluşumu bir pH-metre, 
pH-strip veya içerisine brom-timol mavisi damlatılarak araştırılır. Kullanılan şeker 
eğer fermente olmuşsa asit oluşumu tespit edilir. Ph Anaeroplar için pH 5.5 dan büyük 
ise fermentasyon sonucu olumlu kabul edilmez. pH'nın 5.5 ile 7.0 arasında olması 
durumunda zayıf asit oluşumu şeklinde değerlendirilmelidir. Arabinoz, riboz ve 
ksiloz içeren besiyerlerinin özellikleri nedeniyle ekilmese bile pH = 5.9 civarındadır. 
 Kontrol amacı ile ekilmiş ve ekilmemiş bir bazal medium birlikte inkübe 
edilmeli ve her ikisinde de asit oluşmadığı doğrulanmalıdır. Bazı anaeroplar pekçok 
şekeri fermentleyebilirler ve sakkarolitikler adını alırlar, nonsakkarolitik anaeroplar 
ise şekerlerin pekçoğunu fermentlemezler.  
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BÖLÜM - 9 ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLER İ 
 
 

 Anaerop bakterilerin oksijen duyarlılığı onlara uygulanabilecek antibiyotik 
duyarlılık testlerinin metodolojisine ciddi bir sınırlama getirir. Bu sebeple fakültatif 
anaeroplar için başarı ile uygulanan standart Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi 
anaerop bakterilere uygulanamaz. Disk difüzyon yönteminin uygulanamayığının 
sebebi anaerobik atmosferin yapısında bulunan gazların agar yüzeyindeki antibiyotik 
diskler ile kimyasal reaksiyona girmesidir. Bir başka ve göz ardı edilemeyecek kadar 
önemli bir sebep ise ortamdaki su buharının antibiyotik diskler üzerine birikerek, 
antibiyotiğin bütün agar yüzeyine yayılmasını sağlamasıdır. Anaeroplara sadece 
buyyon dilüsyon veya agar dilüsyon yöntemlerinden herhangi bir tanesi 
uygulanabilir. 
 Anaeroplara uygulanabilecek antibiyotik duyarlılık testleri için kullanılabilecek 
bazı temel besiyerleri önerilmişse de aslında yoklanacak bakterinin en makul şekilde 
üreyebileceği herhangi bir besiyeri bu iş için kullanılabilir. Önerilen besiyerlerinin en 
başında PYG buyyon ve resazurin katılmamış THIO buyyon gelir (Bkz. Besiyerleri ve 
Formülleri). Katı besiyeri olarak "CDC anaerop blood agar" kullanılabilir, veya 
denenecek bakterinin daha bol üreyebileceği başka bir katı besiyeri bu amaçla 
kullanılabilir. 
 
 DİSK DİFÜZYON YÜNTEMLERİ: Katı besiyeri hazırlandıktan sonra, oda 
ısısında 42 ° C ye soğuması beklenir. içerisine bakteri inoküle edilir. Bu sırada bakteri 
konsantrasyonunun Mac Farland No:0.5 türbiditede olması yolunda standardizasyon 
gayretleri vardır ancak bu her zaman mümkün görünmemektedir. Çünkü türbiditenin 
ayarlanması muamelesi sırasında gereksiz ve uzun süreli bir oksijen teması meydana 
gelecektir. Bu işlem ancak bir glove-box içerisinde yapılıyorsa kabul edilebilir. Agar 
henüz katılaşmadan petri kutularına dökülür, antibiyotik diskleri agarın içerisine 
gömülür ve agar yüzeyinden teması kesilecek şekilde yerleştirilir. Bu besiyer(ler)i 
anaerobik atmosferde inkübe edilir. Standart Kirby-Bauer yönteminde olduğu gibi zon 
ölçümü yapılarak değerlendirilir. 
 
 BUYYON DİLÜSYON YÖNTEMLERİ: Buyyon içerisinde antibiyotiğin bilinen 
bir miktarını çözündürerek bakteri inoküle etmek ve inkübasyonu takiben tüplerin 
optik geçirgenliğini okumak esasına dayanır. Buyyon içerisinde antibiyotiğin 
çözünebilmesi için standart antibiyotikli diskler kaynamış ve soğumakta olan 
besiyerleri içerisine atılarak bu şekilde soğumaları beklenir (karıştırılmaz veya 
çalkalanmaz). Bir bakteri örneği üzerine denenecek antibiyotik çeşidi kadar tüp ve 
içlerinde en az 8 ml buyyon bulunmalıdır. Saflaştırılmış bakteri kültüründen pipet ile 
inokülasyon yapılır. Bu sırada bakteri süspansiyonuna batırılan pipet besiyeri içerisine 
hafifçe sokularak ve arka ucundan hava üflemeden ekim yapılmalıdır.  
 Bu işlemler sırasında bir tane buyyona antibiyotik diski konulmaz ama ekim 
yapılır. Bu tüp pozitif kontroldur. Bir tane buyyona ise ne antibiyotik diski atılır ve ne 
de ekim yapılır bu ise negatif kontrol tüpüdür. Bütün buyyonlar okuma işleminden 
önce vorteks ile karıştırılır ve bir öze ile tüplerin içerisindeki antibiyotik diskler 
çıkarılır. Tüplerin dış yüzeyleri alkol emdirilmiş bir pamuk ile silinir, daha sonra kuru 
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bir pamuk ile silinir. Böylece (varsa) tüplerin dış yüzeylerinde ışık geçirgenliğini 
değiştirebilecek kalıntılar uzaklaştırılır. En makul çalışma spektrofotometrenin özel 
tüplerinden kullanmak ile mümkün olur çünkü bu tüplerin imal edildikleri cam 
özeldir ve ışık geçirgenlikleri sabittir. 
 Kalibrasyon: Negatif kontrol tüpü spektrofotometre cihazına yerleştirilir ve 
cihaz, en yüksek ışık geçirgenliğinin olduğu dalga boyuna ayarlanır. Daha sonra bu 
miktar 100 kabul edilecek şekilde üst sınır kalibrasyonu yapılır. Pozitif kontrol tüpü 
vortex ile karıştırılarak (bu gereklidir) cihaza yerleştirilir. Bu buyyonun ışık 
geçirgenliği sıfır, yani alt sınır olacak şekilde kalibre edilir. Daha sonra antibiyotik 
içeren her ekili buyyon vortekste tek tek karıştırılır, cihaza yerleştirilerek ışık 
geçirgenlik değerleri okunur ve not edilir. Farklı morfolojiye sahip her bakteri tipi için 
farklı dalga boyunda bir ışık kullanmak gerekebilir. Hangi bakteri için hangi dalga 
boyunda ışık kullanarak okuma yapılacağına negatif kontrol tüpündeki en fazla ışık 
geçirgenliğine bakılarak karar verilir. Çünkü böyle optik okumalardaki ışık 
geçirgenliği örnek bakterinin hücre çapı ile değişmektedir. 
 Okunan transmitans değeri (It), cihazın aktüel ışık şiddetine (I0), bir ortam 
sabitine (b), buyyon konsantrasyonuna (c), buyyonun hacmine (x), ışığın dalga boyuna 
(σ), bakteri hücresinin çapına (r) bağlıdır ve  It = I0 + e-b.c.x.r.σ formülü ile ifade edilir. 
Her bakteri hücresi için ve hazırlanan her buyyon için bu parametreler 
değişeceğinden, standardizasyonun temini amacı ile cihazın kalibrasyonu her 
defasında farklı dalga boyunda bir ışık ile yapılır. Bu durum antibiyotik duyarlılık 
testlerinin kısmi standardizasyonu sağlar.  
 Yorum: Buyyon dilüsyon yöntemlerinden elde edilen değerler genellikle 0-100 
arasınadır. (Bazen, kullanılan antibiyotik, o bakterinin üremesini artırabilir. Bu 
durumda negatif optik transmitans değerleri okunabilir. Bazen de kontaminasyon 
nedeniyle negatif değerler ortaya çıkabilir). Bazı kaynaklara göre optik transmitans 50 
den büyükse o bakteri o antibiyotiğe duyarlı olarak kabul edlmeli ve kliniğe bu şekilde 
rapor verilmelidir. Ancak bu yöntem ile elde edilen böylesine geniş bir bilgiyi kliniğe 
sunarken kısıtlama getirmek doğru olmayabilir. Bu sebeple aaerop bakterilerin 
antibiyotik duyarlılık test sonuçları, disk difüzyon yönteminde olduğu gibi duyarlı, az 
duyarlı veya dirençli şeklinde değil 0-100 arası gradüel değerler ile rapor edilebilir. 
Buyyon dilüsyon yöntemlerinin kabul görmüş bazı alt yöntemleri vardır: 
 
 1. Wilkins & Thiel (1973):  PRAS kıymalı et-glukoz buyyon kullanılır. Standart 
diskler buyyonda çözünür çözünmez hemen uzaklaştırılır. Bu sırada CO2 gazı çıkaran 
bir kanül tüpün hemen ağızında bulunmalıdır. Veya bu işlem bir glove-box içerisinde 
yapılır. 18-24 saat 37 ° C de inkübe edilir. Bu test için önerilen antibiyotik ve 
konsantrasyonları şöyledir: 
 
Antibiotik   1 disk  Disk sayısı µg/5ml 
Penicillin G   10 U  1  2 
Carbenicillin   100  5  100 
Cephalotin   30  1  6 
Tetracycline   30  1  6 
Clindamycin   2  8  3.2 
Chloramphenicol  30  2  12 
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Erytromycin   15  1  3 
Kontrol   0  0  0 
 
 2. Kurzynski et al. (1976): Yukarıdaki yöntemden farkı THIO buyyon 
kullanılmış olmasıdır. Burada kullanılan THIO buyyonun içerisinde resazurin 
bulunmamalıdır, çünkü optik transmitansı beklenmedik oranda azaltacaktır. 
 
 3. Thornsberry et. al. (1977): Bu yöntemde bir anaerop bakteri bir antibiyotiğin 
farklı konsantrasyonları için tek-tek denenir. Bu amaçla standart antibiyotik diski 
yerine antibiyotiğin kendisi arzulanan konsntrasyonda dilüe edilerek buyyon içerisine 
ilave edilir. Bu yöntemde Schaedler buyyon kullanılır ve önerilen antibiyotik ve 
standart dilüsyonları şöyledir: 
Antibiyotik   1. 2. 3.üncü konsantrasyonlar 
Penicillin G   0.25 16 128 
Carbenisilin   32 64 256 
Cephalothin   2 16 128 
Tetracycline   2 8 32 
Clindamycin   2 8 64 
Chloramphenicol  1 8 
Erytromycin   2 4 64 
 
 Bu testin üstünlüğü kliniğin sorduğu tek bir antibiyotiğin, o patojen 
mkroorganizma için geçerli olan MIC değerinin tespit edebiliyor olmasıdır. 
 Anaerop bakterilerin antibiyotik duyarlılık testleri yapılırken hangi 
antibiyotiğin ne konsantrasyonda deneneceği konusunda çelişkili tablolar vardır. 
Aslında denenecek antibiyotik ve konsantrasyonu tamamen o enfeksiyona ve hatta o 
bakteriye özgüldür. Ofloxacillin 29 µg/ml konsantrasyonda E. coli (ATCC 25922) 
suğunu inhibe edebilirken, ayni antibiyotik H. influenzae (ATCC 49247) suğunu ancak 
40 µg/ml de inhibe edebilir. Bu antibiyotik (diğer quinolon grubu antibiyotikler gibi 
ve aminoglikozitlerde olduğu gibi) anaerop bakteriler için fevkalade etkisizdir.  
 Antibiyotikler serum proteinlerine bağlanabilir veya bir kısmı inaktive olabilir. 
Bu sebeple laboratuar koşullarında duyarlı bulunan bir mikroorganizma ayni 
antibiyotiğe klinikte cevap vermeyebilir. Cefoperazone bir anaerop bakteriye 
denenmiş ve fevkalade etkili olduğu bulunmuş olsa bile enfeksiyon meme bezlerinde 
ise klinik bir fayda temin edilemeyecektir. Çünkü bu antibiyotik idrar ile atılır ve 
asineter bezlere ulaşamaz. Ayni test sonucuna göre bir makrolid daha az duyarlı 
olmasına rağmen enfeksiyonu başarılı bir şekilde tedavi edebilir. Çünkü makrolid 
grubu antibiyotikler salgı bezlerinde yoğunlaşabilirler. Benzer şekilde clindamycin 
kemiklerde yoğunlaşır, ampicillin hepato-ikterik döngüye katılır. Bütün bu ve buna 
benzer özellikler bilindiğinde o enfeksiyondan elde edilen anaerop türe hangi 
antibiyotiğin hangi konsantrasyonda deneneceğine karar vermek mümkün olabilir. Bu 
veriler fakültatif anaerop bakteriler için de doğrudur. 
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BÖLÜM - 10 ÖNEML İ ANAEROPLAR  
 
 
 

 Klinik önemi olan bazı anaerop mikroorganizmaların mikroskopileri ve en 
belirgin özellikleri aşağıda verilmiştir. Daha ileri bilgi için identifikasyon tabloları 
bölümüne bakılmalıdır. şematik diagramlar Bergey Manuel of Systematic Bacteriology 
isimli eserden alınmıştır, fotoğraflar Mikrobiyoloji Anabilim Dalında çekilmiştir. Her 
diyagramın solunda PY buyyondaki ve sağında ise PYG buyyondaki görüntüleri 
verilmiştir.  
 
 Bacteroides fragilis: 0.8-1.3 den 1.6-8.0 µm 
uzunluğa kadar değişebilen büyüklükte, Gram negatif, 
hareketsiz, zorunlu anaeroptur. Hücre uçları 
yuvarlakçadır, hücre içerisinde vakuoller bulunabilir, 
gayet soluk boyanır. Bir kapsüle sahip olabilir. Agar 
yüzeyinde kolonileri 1-3 mm çapında konveks, 
yarıopaktır ve ışığa tutunca koloni çevresinde iç-içe 
halkalar görülür. Bir kısım tür ise hemolitik olabilir ancak %1 i ß hemoliz yapar. 
Buyyonda ise bulanık bir çökelti şeklinde ürer. Ancak hemin içeren ve Eh değerinin -
100 mV civarında olduğu besiyerinde üretilebilirler. Kuvvetli asit yaparlar, kültürleri 
kısa zamanda pasajlanmaz ise ürettikleri asit nedeniyle bozulurlar, bu nedenle fragil 
(kırılgan) ismini alır. %20 safraya tolerandırlar, 25 ve 45 ° C de üreyebilirler. Vit K1 
yerine Vit B12 de kullanılabilir. 3 atmosfer basınçlı saf oksijen gazına 18 saat 
dayanabilirler. pH 8.5 da çok zayıf ürerler. Hemin hem üreme için gereklidir, hem de 
üremeyi artırır. Hemin olmayan besiyerinde bir hücrenin bölünme zamanı 8 saattır ve 
yavru hücrede sitokrom tespit edilememiştir. Hemin olan besiyerinde hücre bölünme 
zamanı 6 saattır ve yavru hücreler sitokrom içerirler. Ortamda glukoz+hemin var ise 
hücre bölünme zamanı 60 dakikadır. Hücrede sfingolipitler, demir içeren bir 
süperoksit dismutas ve nöraminidazlar tespit edilmiştir. Hem %15 hem de %3 H2O2 ile 
yapılan testlerde katalaz pozitif bulunurlar. 
 Penisiline dirençlidirler ve ß laktamaz üretirler. Birçok sefalosporinlere 
dirençlidirler, plazmid geçişli tetrasiklin, eritromisin ve clindamisin direnç 
mekanizmaları tespit edilmiştir. RNA sentezini baskılayan bakteriosinleri vardır. 
 Apandisit, peritonit, kalp kapak enfeksiyonları, rektal abseler, pilonidal kistler, 
postoperatif yaralar, ürogenital kanal, ağız ve bazen vagina dan izole edilirler. Normal 
barsak florasının daimi konakçsıdır. ß laktamaz inhibitörleri ile kombine edilmiş 
penisilin ve doxisiklin sıklıkla seçilen ilaçtır. 
 
 Bacteroides vulgatus: 0.5-0.8 den 1.5-8 µm ye 
kadar değişen boyda, pleomorfik, vakuol veya şişmiş 
bölgeler içeren hücre yapısı vardır. Çiftler ve bazen kısa 
zincirler oluşturular. Bazı suğları kapsüllüdür. Kolonileri 
1-2 mm yuvarlak, konveks, yarı opaktır. Koyun kanında 
hemoliz yapmaz. Buyyonda bulanık bir sediment 
oluşturur. Katalaz oluşturan 4-5 suğu vardır. insan dışkı 
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ve ağız florasında bulunur. 
 
 Bacteroides distasonis: 0.6-1.0 µm den 1.6-11 µm 
ye kadar değişen uzunlukta, yuvarlak uçlarla sonlanan, 
kapsülsüz bir hücre yapısı vardır. Sıklıkla çiftler 
oluşturur. Agar kolonileri 0.5 mm çapında yuvarlak, iğne 
ucu şeklinde, konveks, yarı opaktır. Hemoliz yapmaz 
veya α hemoliz yapabilir. Buyyon kültürleri bulanık bir 
sediment yapar. Katalaz pozitiftir, hemin gereksinir. 
İnsan dışkı ve ağız florasında bulunur. 
 
 Mistuokella (Bacteroides) multiacidus: 0.8-1.5 den 
3-20 µm ye kadar değişen uzunlukta, yuvarlak uçlu 
hücre yapısı vardır. Tek, kısa zincir veya düzensiz 
guruplar oluşturur. Kahverengi pigment yapmaz, 
kolonileri 3-8 mm çapında, dairesel ve pürtüklüdür. Bazı 
suğları hemoliz yapar. 45 ° C de üremez. Safra, üremeyi 
ne artırır ne de engeller. Rifampine dirençli, kanamisin, 
kristal viyole, polimiksin B, kolistin, penisilin, eritromisin 
ve basitrasine duyarlıdır. Mannitol negatif, sorbitol pozitif olan ve bunun tersi olan iki 
ayrı tipi vardır. 
 
 Bacteroides ovatus: Hücreler tavuk yumurtası şeklinde olup çapları, 0.7-0.8 µm 
den 0.5-1.0 µm ye kadar değişebilir. Küçük bir maya 
görünümü vermesi tipiktir. Hücreler genellikle tektir 
bazen çiftler oluştururlar. Bazı türlerde kapsül bulunur. 
Agar yüzeyinde 0.5-1.0 mm çapında, dairesel, konveks, 
yarı opak ve (bazen) renkli koloniler yaparlar. Hemoliz 
yapmaz. Buyyonda granüler sediment oluşturur. Hemin 
üremeyi artırır. Katalaz değişken olup sorbitol 
fermentasyonu kural dışıdır. Salisin fermentasyonu ve 
mikroskopi ile diğer üyelerden kolayca ayrılabilir. 
 Bacteroides thetaiotaomicron: 0.7-1.0 µm den 1.3-
8.0 µm ye kadar değişen boydadır. Besiyerinin yapısına 
göre değişen mikroskopik görüntü vermeye müsait 
pleomorfik yapıdadır. Vakuol oluşturabilirler. Kapsülleri 
tespit edilmiştir. Agar kolonileri, yuvarlak, yarı opak, 
beyazımsı, yumuşak ve parlaktır. Hemoliz yapmaz, 
floresan vermez, pigmentsizdir. Buyyon kültürlerinde 
bulanık bir sediment oluşturur. Hemin gereksinirler, 
genellikle katalaz pozitiftir. Lizin dekarboksilazları yoktur, indol pozitiftir. 
Aminoasitleri  kullanabilirler. 
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 Bacteroides uniformis: Hücreler 0.6-1.0 µm ile 1.5-
11 µm arasındadır. Genellikle tek veya çiftler veya 
filamanlar oluşturur. Agar kolonileri 0.5-2 mm çapında, 
gri-beyaz opaktır. Genellikle hemoliz yoktur, bazı suğlar 
yeşilimsi koloni yapar. Buyyon kültürlerinde bulanık bir 
sediment oluştururlar. Katalazları yoktur, bakteriosinleri 
vardır, 25-45 ° C de üreyebilirler. Safra üremeyi engeller. 
Salisin ve trehaloz fermentasyonunun pozitif oluşu ile 
ayrılabilirler. İnsan barsak florasındaki yüzdesinin sosyal stresler ile arttışı 
düşünülmektedir. 
 
 Bacteroides eggerthii: Kokoid veya çomak şeklinde görülebilirler. Hücreler 0.4-
1.0 µm den 1.0-6.0 µm ye kadar değişen uzunluktadır. 
Tek-tek veya çiftler şeklindedir. Vakuoller veya spor 
görüntüsü veren şişlikler bulunabilir. Agar yüzeyinde 
gri-beyaz, parlak, düzgün koloniler yaparlar. Hemoliz 
yapmazlar, pigmentsizdirler. Buyyon kültürlerinde 
bulanık bir sediment oluştururlar. Hemin üremeyi 
stimüle eder ancak üremesi için şart değildir. 30 ve 45 
° Cde tam bir üreme görülür, ancak 25 ° C de zayıf 
ürerler. Voges-Proskauer pozitiftir, %6.5 NaCl tolerandır. 
Katalaz değişkendir. Penisilin ve klindamisin duyarlı, tetrasiklin dirençlidirler. Sukroz, 
salisin ve mellibioz fermentasyonu negatiftir, bu özelliği ile B. uniformisden ayrılır.  
 
 
 Bacteroides splanchnicus: Hücreler 0.7 den 1.0-1.5 µm ye kadar değişen 
büyüklüktedir ve bilhassa buyyonda zincir yapma eğilimleri vardır, bu durumda 
peptostreptokok zincirleri ile kolayca karıştırmak 
mümkün olabilir. Agar kolonileri 1 mm yuvarlak, 
konveks, düzensiz kenarlı, sarı-opak renktedir. 
Pre-Reduced Anaerobically Sterilized (PRAS) besiyeri 
kolonileri ise ışığa tutulduğunda mozaik görüntüsü verir 
ve koloni çapı biraz daha büyüktür (1-2 mm). Buyyon 
kültürlerinde bulanık bir sediment oluşturur. Üremek 
için hemin gereksinmez ama hemin üremeyi önemli 
ölçüde artırır. B12 vitamini de ayni özellikleri gösterir. 
Hücre duvarı sfingolipitler içerir. Bilinen bütün suğları aminoglikozitlere ve polimixin 
B'ye dirençli bulunmuştur. Bunların yanında linkomisin, klindamisin, rifampin, 
tetrasiklin ve eritromisine duyarlıdırlar. Kloramfenikol, penisilin ve sefalosporinler ise 
bakteriostatik etki gösterirler. Sıklıkla abdominal enfeksiyonlardan, vagina, dışkı ve 
ağızdan izole edilirler. 
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 Prevotella (Bacteroides) buccae: Tek duran, çiftler yapabilen, nadiren kısa 
zincirler de yapabilen 0.5-0.7 µm ve 0.8-8.0 µm boyunda 
ovoid çomaklardır. Ağız florasının daimi konakçısıdır. 
Agar kolonileri 0.5-1 mm çapında, yuvarlak, konveks, 
gri-beyaz, parlak ve düzgündür. Tavşan kanında 
hemoliz yapmaz. 30 ve 45 ° C de rahatça üreyebilir, ancak 
suğa göre değişecek biçimde 25 ° C de de üreyebilirler. 
Hemin gereksinirler. Kapsüllerinin olduğu ve dışduvarı 
örten bir başka tabakanın daha bulunduğu gösterilmiştir. 
Bu tabaka B lenfositleri üzerine mitojenik etki gösterir. 
Kollogenazları vardır. Oksijen temasına ve sonik 
titreşimlere çok duyarlıdırlar. Kloramfenikol, klindamisin, penisilin ve eritromisine 
duyarlıdır. Ancak birisi penisiline ve birisi de tetrasikline dirençli olan iki tipi bulunur. 
Sıklıkla diş ve dişeti abselerinden, sinüzit ve peritonitten izole edilebilirler. 
ß-glucosidase ve leucyl-glycine deaminase yaparlar, Prevotella orisden bu şekilde 
ayrılırlar. 
 
 Prevotella (Bacteroides) zoogleoformans: 
Hücreler 0.6-1 µm den 0.8-8.0 µm ye kadar değişen 
büyüklüktedir. Yuvarlak sonlanırlar ve düzensiz 
boyanırlar. Genellikle tek, bazen çiftler şeklinde 
görülebilirler, fakat sıklıkla zincir yapmazlar. Kapsülleri 
yoktur. Agar kolonileri 0.5-2  mm çapında, kirli-sarı, 
opak ve tozlu görünümdedir. Buyyon kültürlerinde 
(bilhassa chopped-meat ve PRAS) sümüksü ve yapışkan 
bir çökelti oluştururlar. Bu, tanı koydurucudur. Hemin 
gereksinirler. 25 ° C de üremezler, bazıları 45 ° C de üreyebilir. İndol pozitiftir. 
Buyyonda sümüksü koloni oluşumu bazen Prevotella ruminicolada da görülebilir. 
Biyokimyasal reaksiyonlarının ramnoz ve salisin fermentasyonu hariç, yakın olması 
nedeniyle ayırımları için poliakrilamid gel elektroforezi gerekebilir. 
 
 
 
 Prevotella (Bacteroides) oris:  Hücre boyutları 
0.5-1.2 µm den 1.0-8 µm ye kadar değişebilir. Genellikle 
tek, bazen çift ve daha nadiren de kısa zincirler 
yapabilirler. Agar kolonileri 0.5-1 mm çapında, düzgün 
kenarlı, kirli sarı, opaktır. Tavşan kanında hemoliz 
yapmazlar. Buyyon kültürleri düzgün bir bulanıklık 
gösterir. 45 ° C de ürerler, ancak 25 ve 30 ° C de üremeleri 
tipe göre değişir. Hemin üremeyi artırır, bazı tipleri ise 
mutlak gerksinirler. ß-glucosidase yapmazlar. Bilinen 
suğların %50 si penisilin-G ye, %20 si tetrasikline dirençlidir. Tamamı, kloramfenikol, 
klindamisin ve eritromisine duyarlıdır. Kalın barsak ve ağız florasının daimi 
konakçısıdır. Sistemik enfeksiyonlardan, abdominal yaralar, baş-boyun abseleri, di ve 
dişeti enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
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 Prevotella (Bacteroides) oralis: Hücre boyutları 
0.5-0.8 µm den 1.0-5.0 µm ye kadar değişebilir. Genellikle 
çiftler ve zincirler yapabilir, peptostreptokok zincirleri ile 
karışabilir. Agar kolonileri 1 mm çapında ve hemolitiktir. 
At kanında hemoliz yapmazlar. Yuvarlak, kirli sarı ve 
düzgün kenarlıdır. Buyyon kültürlerinde homojen 
bulanıklık ve düzgün bir sediment görülür. Ne hemin ve 
ne de Vit K1 gereksinirler. %3 oksijene kadar tolere 
ederler ve hava ile temasta 80 dakika canlı kalabilirler. 3 
hafta inkubasyonu takiben jelatini tamamen eritirler. L-lisin, L-ornitin ve L-arjinin 
dekarboksilazları yoktur. H2S oluşturmazlar ama kurşun asetat kağıdını hafifce 
karartırlar. Üst solunum yolu, diş, dişeti abseleri, genital kanaldan izole edilebilirler. 
Sakkaroklastiktirler ve safra ile üremeleri engellenir. Sellobiozu fermentler ama 
arabinoz ve ksilozu fermentlemezler. Kahverengi-siyah pigment yaparlar. Üreyi 
hidrolizlemezler, süperoksit dismutasları yoktur, hücreye bağlı bir ß-laktamazları 
tespit edilmiştir. 
 
 
 Prevotella (Bacteroides) loescheii: 0.4-0.6 µm ile 
0.8-15 µm arasındadır. Tek, çift veya zincir şeklinde 
bulunabilir. Agar kolonileri 1-2 mm çapında konvekstir. 
Kahverengi-siyah renkli pigment gelişimi inkübasyonun 
ikinci gününden sonra ortaya çıkar. Tavşan kanında ß 
hemoliz yaparlar. Buyyon kültürlerinde homojen 
bulanıklık ve bir sediment görülür. Hemin gereksinirler, 
üreme safra ile engellenir. %10 serum ilavesi hem 
üremeyi hem de karbonhidrat fermentasyonunu artırır. 
H2S yapmazlar. Hücre sfingolipitler içerir, extraselüler bir enzim olan phospholipase 
A yaparlar. Eski adı, Bacteroides melaninogenicus subsp. melaninogenicus subgroup C'dir. 
Prevotella melaninogenica ve Prevotella denticoladan kolay ayırım için eskulin hidrolizi ve 
sellobioz fermentasyonu yardımcıdır. Diş, dişeti ve oral enfeksiyonlardan izole 
edilirler. Kloramfenikol, klindamisin, tetrasiklin ve penisiline duyarlıdır. 
 
 
 Prevotella (Bacteroides) denticola: 0.5-0.7 µm ile 
0.7-6.0 µm arasındadır. Genellikle tek değil, ya zincir 
veya çiftler şeklinde bulunurlar. Agar kolonileri 1-2 mm 
çapında, konveks, düzgün kenarlı, kirli beyaz renktedir. 
Koloni etrafında konsentrik halkalar bulunur. 
inkübasyonun yedinci gününden itibaren koyu 
kahve-siyah renkli pigment yaparlar. Pigment yapmayan 
iki türü tanımlanmıştır. Buyyon kültürlerinde bulanık bir 
sediment yaparlar. Tavşan kanında hemoliz yaparlar. 
Hemin gereksinirler ama Vit
 K1 gereksinmeyebilirler. Safra üremeyi engeller. Hücrede sfingolipitler bulunur. 
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Bazılarının jelatinazları bulunur. Eskulin hidrolizi ve sellobioz fermentasyonu 
identifikasyona yardım eder. Diş, dişeti enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
Kloramfenikol, klindamisin, tetrasiklin ve penisiline duyarlıdır. Penisilin ve 
tetrasikline dirençli türleri tespit edilmiştir. 
 
 
 Prevotella (Bacteroides) melaninogenica: Melanin 
yaptığı zannedilerek bu isim verilmiştir, ancak sonradan 
anlaşılmıştırki bu madde melanin değil protohemin 
yapısında bir maddedir. Sakkarolitik, zayıf sakkarolitik 
ve nonsakkarolitik tiplere ayrılmış isede daha sonraları 
ayni genus içerisinde olarak spesifik epiteti değiştirilmiş 
ve başka isimlerle ayrılmışlardır. 0.5-0.8 µm ile 0.9-2.5 µm 
arasındadır. Nadiren 10 µm uzunluğunda olabilirler. 
Agar kolonileri 0.5-2.0 mm arasındadır. Koloninin ortası 
koyu, kenarları daha açık kahverengidir. inkübasyonun 5-14.üncü günlerinde pigment 
gelişimi en fazladır. At kanında pigment gelişimi olmayabilir tavşan kanında ise en 
belirgin şekilde olur. Tavşan kanında ß hemoliz görülebilir. Buyyon kültürlerinde 
bulanıklık yanında iplik şeklinde sediment yaparlar. Hem hemin hem de Vit K1 
gereksinirler. Hem pH=8.5 ta, hem 25 ° C de bazen 45 ° C de üreyebilirler. Hücre 
duvarının yapısında peptidoglikan tabaka içerisinde hem lizin hemde diaminopimelik 
asit bulunur. Sfingolipit ve süperoksit dismutas aktiviteleri vardır. Diş, dişeti 
enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
 Prevotella (Bacteroides) disiens: Hem 
sakkaroklastik hem de proteolitiktir. 0.6-0.9 µm ile 
2.0-7.0µm arasındadır. Çiftler bazen kısa zincirler 
yaparlar. Kolonileri beyaz opak ve 2mm çapındadır. 
Hemoliz yapmazlar, bazen koloni çevresinde yeşilimtrak 
bir renk değişimi görülebilir. Koloniler U.V. Işık altında 
pembe-turuncu ışıma yapar. Buyyon kültürleri 
bulanıktır, granüler sediment gösterebilirler. Hemin 
gereksinirler, üreme %6.5 tuzlu ortamda engellenir. 48 
saat içerisinde kazeini sindirebilirler. Eti 10-14 gün içerisinde sindirebilirler. Hippuratı 
hidrolize ederler. Süperoksit dismutasları vardır. Pigmentasyon hariç Prevotella 
corporise benzerler. Vaginal floranın %20 sini oluştururlar. Abdominal ve ürogenital 
enfeksiyonlardan ayrıca diş, dişeti enfeksiyonlarından izole edilebilirler. Klindamisin, 
kloramfenikol ve metronidazole duyarlıdırlar. Penisilin ve sefalosporinlere 
dirençlidirler, çünkü ß laktamazları vardır. 
 
 Prevotella (Bacteroides) bivia: Hem 
sakkaroklastik hem de proteolitiktir. 0.7-1.0 µm ile 1.0-4.5 
µm arasındadır. Çiftler ve zincirler yaparlar. Yanlışlıkla 
gram negatif kok zannedilebilirler. Zincir yaptıklarında 
peptostreptokok zincirleri ile karışmazlar. Kolonileri 
0.5-2 mm çapında basık, yarı opak ve ıslaktır. Koloni 
etrafında yaşilimsi bir renk verir. U.V. Işık altında 
pembe-kırmızı ışıma yaparlar. Buyyonda bulanık bir 

  

  

  



Bölüm - 10 Önemli Anaeroplar 
 

 

 
 
  61

çökelti yaparlar. Hemin gereksinirler. Üreme %6.5 tuz ile engellenir. Kazeini 48 saatte 
sindirirler. Gliserolü fermentlerler. Süperoksit dismutasları yoktur. Pek çok türü 
kloramfenikol, karbenisilin, klindamisin ve eritromisine duyarlıdır, pek az kısmı 
tetrasikline, daha az bir kısmı ise penisiline duyarlıdır. ß laktamazları vardır. 
 
 Prevotella (Bacteroides) corporis: 0.9-1.6 µm ile 
1.6-4.0 µm arasındadır. Tek tek veya çiftler şeklinde 
bulunabilirler. Hücreler kokoid şekildedir çok nadiren 11 
µm ye kadar uzayan filamentler şeklindedir. Agar 
kolonileri 1 mm çapında, konveks, ortası kirli beyaz, 
çevresi kahve rengindedir. İnkübasyonun 4.-7. 
günlerinde kahve rengi ve siyah pigment gelişir. Buyyon 
kültürleri bulanıktır ve ipliksi sediment gösterirler, tübün 
dibine yapışmaya meyillidir. Hemin ve Vit K1 
gereksinirler. Kloramfenikol ve klindamisine duyarlı penisilin ve tetrasikline 
dirençlidir. 
 
 Prevotella (Bacteroides) intermedia: Genellikle 
0.4-0.7 µm ile 1.5-2.0 µm arasında zincir yapmaya meyilli 
çomaklardır, bazen 12 µm ye kadar uzayabilirler. 
Kolonileri 0.5-2 mm çapında translusen ve hemolitiktir. 
Koloniler eskidikce opaklaşır. inkübasyonun ikinci 
gününden sonra koloniler kırmızı, kahve veya siyah renk 
alabilir. Bilinen suğların üçtebiri ilk ikinci gün tavşan 
kanı içeren agarda siyah pigment yapar. Geri kalan üçte 
ikisi 7 ve 14.üncü günlerde pigment yapar. Nadir suğlar 
14 ve 21. güne kadar pigment yapmaz. Koloniler 2 ve 4. üncü günlerde kırmızı 
floresan vermeye bağlarlar. Floresans genellikle pigmentasyon ile birliktedir. Hücre 
duvarında yegane dibasik aminoasit olarak meso-diaminopimelik asit bulunur. Buyyon 
kültürlerinde bulanıklık ile birlikte mukoid bir çökelti bulunur. Pekçok suğ hemin 
gereksinir, Vit K1 üremeyi stimüle eder. Üreme %6.5 tuz konsantrasyonunda inhibe 
olur. 25 ° C ve 45 ° C de ürerler. Dextranı hidrolizlemez, süperoksit dismutasları 
vardır. Başlıca diş, dişeti ve ağız mukozası ile ilgili enfeksiyonlardan, bazen plörit ve 
abdominal enfeksiyonlardan izole edilebilirler. Aspartate, asparagine, cysteine ve 
serine büyümeyi stimüle eder. 
 
 Prevotella (Bacteroides) ruminicola:Eski adı 
Ruminobacter ruminicoladır, bazı literatürlerde bu şekilde 
adlandırılmaktadır.  Hücreler 0.8-1.0 µm ile 0.8-8.0 µm 
arasındadır. Çoğunlukla 1.2-6.0 µm arasındadır. 
Yuvarlak sonlanırlar, genellikle kapsüllüdürler. Hücreler 
inkübasyonun ikinci gününden sonra şişerler ve 
sitoplazma içerisinde inklüzyon cisimleri ortaya çıkar. 
PRAS mediada agar yüzeyinin altında 2-3 mm çapında 
lentiküler (merceksi) koloniler yaparlar. Agar yüzeyinde 
ise esmer parlak, translusen koloni yaparlar. Buyyonda bulanıklık ve yapışkan bir 
sediment oluştururlar. 30 ° C de üreyebilirler ama 25 ve 45 ° C de üremezler. 
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Anaerobik jar içerisinde üretilememiştir, muhtemelen kuvvetle oksijen duyarlıdır. 
Glukoz, CO2, heme, cysteine, B vitaminleri, mineraller, methionine ve volatil yağ 
asitleri (asetik asit, metil bütirik asit, izobütirik asit) içeren besiyerinde kolay ürerler. 
Azot kaynağı olarak amonyak ve peptitleri kullanabilirler, ancak serbest aminoasitleri 
kullanamazlar. Methionine ve cysteine bilinen pekçok suğ için üremeyi artırıcı etki 
gösterir. Emden Mayerhoff dışında acrylic pathway kullanbilirler. Buna rağmen 
cytochrome-o ve cytochrome-b içerirler. Sfingolipitleri vardır. Xylan, xyloz ve 
arabinozu fermentlerler, Prevotella brevisden bu şekilde ayrılırlar. 
 
 
 Prevotella (Bacteroides) brevis: Kokoid veya oval 
şekildedir. Üremek için heme gereksinmezler çünkü heme 
hücre içerisinde sentezlenir. DNaz ları vardır. 
Fibrinolizin, elastaz, kondritin sülfataz, hyaluronidazları 
yoktur. Üreme istekleri kritik olmayıp 45 ° C de 
üreyebilirler. Barsak ve oral floranın daimi konakçısıdır. 
 
 
 
 Megamonas (Bacteroides) hypermegas:  2.0-3.0 µm 
ile 5.0-11.0 µm büyüklüktedir. Hücreler yuvarlak uçlarla 
sonlanır, sitoplazma granüller içerir. İlk izolasyonlarında 
kapsüllü olabilir. Hücreler volutin ihtiva ederler ancak 
yağ ve glikojen içermezler. Agar kolonileri 1-2 mm 
çapında gri-beyaz, benekli, granüler yapı gösterir. 
Buyyonda bulanıklık ve floküler çökelti verirler, pH yı 
4.8'e kadar düşürürler. Karbonhidratlar üremeyi artırır. 
25 ve 45° C de zayıf ürerler. %1.5 dan fazla tuz, üremeyi engeller. Glutamik asiti 
dekarboksile etmezler, sellüloz sindirilmez, sorbitol ve α metilglikozitden asit 
üretebilirler. Sfingolipitleri yoktur. Neomisin, kanamisin, polimiksin B, kolistin ve 
eritromisine duyarlı ama penisilin, basitrasin ve rifampine dirençlidir. Barsak ve ağız 
florasından ve köpekten izole edilirler. 
 
 
 Bacteroides levii: 0.6-1.2 µm ile 2.0-7.0 µm 
arasındadır. Zincir yapabilir veya uzayabilir. Agar 
kolonileri basık, yuvarlak ve kirli sarı renktedir. 
İnkübasyonun 5-7.inci günlerinde kahverengi pigment 
gelişir. Hücre duvarında meso-diaminopimelik asit 
bulunur. Üremek için hemin ve Vik K1 gereksinirler. 
Süksinat ve glutamin üremeyi stimüle eder. Heme'den 
daima cytochrome b sentezlenir. Süperoksit dismutaz 
aktivitesi vardır. 
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 Rikenella (Bacteroides) microfusus:        
Bacteroideslerde pek beklenmeyen iğne şeklinde hücre 
morfolojisi vardır. Boyları 0.5-0.9 µm den 1.0-5.0 µm ye 
kadar değişir. Tek, çift veya kısa zincirler yapabilirler, 
karbonhidrat zengin ortamda hücreler şişerler. Agar 
kolonileri 0.5-1.0 mm yuvarlak, gri, opak ve hemolitiktir. 
Safra, %0.0005 hemin+%00005 menadione üremeyi 
artırır. Üreme, %0.001 brilant yeşili, %0.005 kristal viyole, 
neomisin ve rifampin ile engellenir. Basitrasin, kolistin, sefalotin, polimiksin B ve 
vankomisine dirençlidir. 45 ° C de zayıf ürer, 25 ° C de hiç üremez. 70 ° C de 10 dakika 
canlı kalabilir. Kazein sindirilmez. α-metil glikozitten asit yapamaz. insan ve tavuk 
dışkısından izole edilebilir. 
 
 
 Fibrobacter (Bacteroides) succinogenes: En bol 
şekilde glucose-rumen fluid-carbonate broth içerisinde 
ürerler. Hücreler kokoid şekilde olup 0.8-1.6 µm ile 
0.9-1.6 µm arasındadır. Kısa zincir veya kümeler 
yapabilirler. Mikroskopta stafilokok veya 
peptostreptokok ile karışabilir. Rumen 
fluid-glucose-cellobiose agar (RGCA) üzerinde 1-3 mm 
çapında, konveks, opak, pigmentsiz (bazen sarı renkli), 
buz tanesi şeklinde koloni yaparlar. Bilinen bir suğu anaerobik jarda üretilememiştir. 
RGCA üzerinde bazı koloniler göz ile görülmezler, mikroskop ile de zor tespit 
edilebilirler, ancak koloni çevresindeki sellobiozun fermentasyonuyla oluşan halka 
nedeniyle tanımlanabilirler. Buyyonu bulanıklaştırırlar. Üreme istekleri karışıktır.  5 
karbon veya daha uzun yağ asitleri, dallanan yağ asitleri (isobutyric, izovaleric acid), 
sulfide, cysteine, sodium, biotin, bazende p-aminobenzoic acid, NH3, alanine, 
cellulose, carbonic acid-bicarbonate buffer, resazurin, CO2 ve mineral gereksinirler. En 
bol olarak 40 ° C civarında ürerler. 25 ° C ve 45° C de üremezler. Metal bileşiklerine 
son derece duyarlıdırlar. Xylandan asit yapmazlar. Sfingolipitler tespit edilememiştir. 
Ayni microflorada sıklıkla Selenomonas ruminantium ile birlikte bulunurlar. 
 Bacteroides macacae: 0.6-0.8 m den 1.0-2.5 µm ye 
kadar değişen büyüklükte kokoid görünümdedir. Agar 
yüzeyinde 5.inci günden sonra 0.5-1.5 mm büyüklükte ve 
gri-yeşil renkli koloniler yapar, uzayan inkübasyonda 
kahve rengi-siyah pigmentasyon gözlenir. Buyyon 
kültürlerinde bulanık çökelti verirler. Pigmentasyon 
tavşan kanı ile artar, hemoliz yapmazlar. Katalaz 
pozitiftir, arjinini hidrolize eder. Voges-prokouer, 
oksidaz, üreaz negatiftir. Menadione üremeyi artırır, ancak hemin, format, fumarat ve 
Tween-80 ile artmaz. 
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 Sebaldella (Bacteroides) termitidis: 
0.3 µm den 1.0-12.0 µm arasında ortası şiş flamanlardır. 
Agar yüzeyinde kolonileri 1-2 mm çapında yarı opak ve 
pigmentsizdir. Buyyon kültürleri hafif bulanıktır, tüpün 
sarsılması ile H2 gaz birikintileri kabarcıklar şeklinde 
yüzeye çıkar. 56 ° C de ve 1:100.000 jansiyan moru içeren 
ortamda üreme engellenir. Koagüle proteinleri 
sindiremez. Üreaz, kitinaz, ve toksin üretimi yoktur. Ürik 
asit, CO2, asetat ve amonyağa indirgenir. Genellikle fare 
ve domuzlarda hastalık oluşturmaz. 
 
 Bacteroides capillosus: 
        0.7-1.1 µm ile 1.6-7.0 µm boyunda eğri ve bol silyalı 
çomaklardır. Yuvarlak sonlanırlar, vakuoller, şişmiş 
bölgeler gözlenebilir. Agar kolonileri 1 mm civarında 
translusen ve düzgündür. Buyyon kültürlerinde açık 
renkli sediment yaparlar, bulanıklık yapmazlar. Hücre 
duvarında diaminopimelik asit bulunur. İstisna olarak 
gram negatif olmasına rağmen üreme Tween-80 ile artar 
ve nonfermentatif olmasına rağmen fermentasyon yapabilir. Hemin üremeyi artırır. 45 
° C de iyi, 30 ° C de zayıf ürer, 25 ° C de üremez. DNaz ve fosfataz yapar. Elastaz, 
kondridin sülfataz, hyalüronidaz tespit edilmemiştir. Penisilin ve sefalosporinlere 
dirençlidir. Kloramfenikol, metronidazol, doksisiline duyarlıdır. Ağızdan, barsakdan, 
kist ve derin yaralardan izole edilebilir. 
 
 Ruminobacter (Bacteroides) amylophilus: 
0.9-1.2 µm ile 1-3 µm arasında ovoid çomaklardır. 
PY-maltoz besiyerinde daha iyi ürerler, başka 
besiyerlerinde pleomorfizm gösterirler. Uçları yuvarlak 
sonlanır, hücre gövdesi şişmiş görülebilir. Agar 
kolonileri 1 mm çapında konveks, ıslak, gri-beyazdır. 
Anaerobik jar içerisinde üretilememiştir. Amilazları 
vardır, istisna olarak Tween-80 ilavesi ile artırılabilir. 
Üremek için CO2, amonyak ve en az bir fermentlenebilir bir karbonhidrat 
gereksinirler. Aminoasit ve yağ asiti gereksinimleri yoktur. Selülozu sindiremezler, 
ağır metallere çok duyarlıdırlar. sitokromları ve sfingolipitleri yoktur. 
 
 Anaerorhabdus (Bacteroides) furcosus: 0.3-1.5 µm 
ile 1-3 µm arasında pleomorfik ovoid çomaklardır. Tek, 
çift veya nadiren kısa zincirler yapabilir. Hücrelerin Y 
harfi şeklinde dallanabiliyor oluşu tipiktir. Agar 
kolonileri 0.5 mm çapında, gri-beyaz, parlak ve 
düzgündür. Buyyon kültürlerinde bulanıklık ve 
sediment gösterirler. Hücre duvarında diaminopimelik 
asit vardır. pH 8.0 da canlı kalabilirler. 30 ° C ve 37 ° C de ürerler, 25 ° C ve 45 ° C de 
üremezler. Maltoz ve mannozu fermentlerler. Fosfatazları vardır. Fibrinolizin, elastaz, 
kondridin sülfataz, DNaz tespit edilmemiştir. Sfingolipitleri yoktur. Akciğer apsesi, 
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abdominal enfeksiyonlar, dışkı ve ağız enfeksiyonlarından izole edilebilir. 
 
 Bacteroides ureolyticus: 
0.5 µm ile 1.5-4.0 µm arasındadır. 20 µm ye uzayan 
filamanlar yapabilirler. Polar kirpikleri ve «twitching» 
tipinde hareketleri vardır (bkz. hareket testi). Flagellaları 
yoktur. Agar kolonileri iki farklı biçimde olabilir; 1. 
dalgalı köşeleri olan 1 mm çapında gri-beyaz renkte, 2. 
ortası kabarmış, kenarları yayılmış, birkaç milimetreye 
varan genişlikte ve agarı buruşturmuş biçimdedir. 2.inci koloni şeklinde büyümenin 
sınırlarında agara delikler açar, bu ise en iyi 30-45 °  açı ile agara bakıldığında gözlenir. 
Buyyon kültürleri parlak ve zayıf bir bulanıklık gösterir. %1 oksijeni tolere ederler, 
ancak %5 oksijen varlığında canlı kalamazlar. Hemin, nitratlar ve CO2 varlığında 
üreme artar. KCN rezistandır, fumaratı süksinata indirger. Oksidaz ve üreaz pozitiftir, 
lysine dekarboksilaz negatiftir. Sitokromları bulunur. Hidrojen sülfit yapar, 
jelatinazları vardır. DNaz ve fosfatazları yoktur. Diş, dişeti, ağız, genital, barsak 
enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
 
  Tissierella (Bacteroides) preacuta: 0.6-0.9 µm ile 
2-8 µm arasındadır. Hareketlidir. Hücreler bazen 
yuvarlak bazen sivri uçla sonanırlar, ancak, sonlanmaya 
yakın şişlik gösterirler. Bazen boyları 20 µm ye uzar ve 
filaman şeklinde görülürler. At kanlı agarda 0.5 mm 
çapında yandan aydınlatınca mozaik görüntüsü verir. 
Hücre duvarında meso-diaminopimelic asit bulunur. 
Buyyon kültürlerinde bulanıklık ve bir sediment oluşur. 25, 30 ve 45 ° C de 
üreyebilirler. Bilinen üç suştan birisi nitratı indirger ikisi hippuratı hidrolize eder. 
 Bacteroides gracilis: 0.4-0.6 µm boyunda ince 
çomaklardır. Her iki ucu yuvarlak sonlanır. Flagellaları 
yoktur. «Twitching» tipinde hareketlidir (Bkz. hareket 
testi). Agar yüzeyinde şu tip koloni yapabilirler; 1. 
translusen, 1mm çapında, konveks, 2. agarı delen, 5mm 
çapında, 3. yayılan 5 mm çapında olabilir. Bazı suşları %5 
oksijen tolerandır. Üremeleri format ve fumarat ile artar, 
%4 NaCl ile engellenir. Oksidaz negatiftir. Lizin, arjinin ve ornitin dekarboksile 
edilmez. Dextran hidrolizlenmez, üreaz ve Voges-prokoues negatiftir. Camphylobacter 
(Wolinella) rectaya çok benzer, Wolinellalar flagellar hareketi ile ayırdedilebilir. Her ikisi 
de ağız florasından ve dişeti enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
 Dichelobacter (Bacteroides) nodosus: 1.0-1.7 µm 
ile 3-6 µm arasındadır. Hareketsiz, düz veya hafifçe eğri 
çomaklardır. Sıklıkla tek veya çiftler şeklinde bulunurlar. 
Hücrelerin uçları şişmiş şekilde sonlanır. Direkt 
preparatta şişmiş uçların görülmesi kültür 
yapılmasından daha değerli ve identik bir bulgudur. 
Kapsüllerinin varlığı tartışmalıdır ama çok sayıda pili 
bulunur. Virülans ve koloni morfolojisi üzerine etki eder. Agar kolonileri üç farklı 
şekilde olabilir; 1. 0.5-2mm çapında papil veya boncuk şeklinde (B tipi koloni) gayet 
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patojen türler tarafından oluşturulur, 2. mukoid (M tipi) koloni, daha az patojen ve 
noninvazif lezyonlar yapan suşlar tarafından oluşturulur, 3. sirküler koloni (C tipi 
koloni) apatojen suşlar arafından oluşturulur, tekrarlayan pasajlardan sonra sıklıkla C 
tipi koloni gelişir. Bu bakterinin kolonilerinin hemen altında asit oluştuğu için agar 
içeri çöker. Buyyonda bulanıklık ve bazen granüler bir sediment yapar. CO2, at 
serumu ve Tween-80 ile üremeleri artırılabilir. 45 ° C de üreyebilirler, 30 ° C de 
üremezler, pH 8-9'u tolere ederler, iyi bir gelişme için triptikaz ve arginin 
gereksinirler. Linkomisine dirençli, metronidazole duyarlıdır. İnkübasyonun 4-6.ıncı 
haftasında tyrosini kristallendirirler. Çift toynaklı ve küçük baş hayvanlarda hastalık 
etkenidir, pililerine karşı hazırlanan ağları vardır. İnsanda pilonidal kistler, abdominal 
yaralar, dekubitus ülserleri, rectal fistüllerden izole edilebilirler. 
 
 Porphyromonas (Bacteroides) gingivalis: 
0.5 µm ile 1.2 µm arasında kokobasil görünümündedir. 5 
µm ye kadar uzayabilirler. Kolonileri 1-2 mm çapında ve 
konvekstir. 7-10.uncu günde siyah pigment yaparlar. 
Kolistin ve kanamisine dirençlidir. Üremeleri 
metronidazol, safra, 1:80.000 jansiyen moru, 1:100.000 
brilant yeşili tarafından engellenir. Hücreye bağlı ve 
oksijene duyarlı kollogenazları vardır. Bunların sistin benzeri bir yapıda olmadığı, 
sistein proteinaz olduğu FEMS simpozyumunda (Antalya, 21-23 Nisan, 1992) ortaya 
konulmuş ve gingivain olarak adlandırılmıştır). Domuzlara saf kültürü enjekte 
edildiğinde hızla ilerleyen ve ölümle sonuçlanan nekrotik enfeksiyonlar yapar. Bu 
hariç, pek çok Bacterideceae üyesi için bu testin sonucu ölümle bitmez. Peptidoglikan 
tabakası içerisinde lisin ihtiva eder. Hücre dışına saldığı fosfolipaz A vardır. Koyun 
eritrositerini aglütine eder. 
 
 
 Bacteroides putredinis: 
Yuvarlak uçlarla sonlanan, eğri çomaklardır. Boyları, 
0.3-0.5 µm ile 0.9-3 µm arasındadır. Uçlardan bir tanesi 
şişmiş olarak görülebilir. Spora benzetilir, fakat sporlu 
değildir, 70-80 ° C ye 10 dakika kadar dayanabilir. Agar 
kolonileri iğne ucu şeklinde 0.5 mm çapındadır. Donuk, 
gri, mat ve basıktır. Pek çok suşu 25-45 ° C arasnda 
üreyebilir. Bazı suşlar kaynamış eti sindirebilir. Katalaz ve fibrinolizin yaparlar, 
elastaz, kondritin sülfataz, fosfataz, hyalüronidaz yapmazlar. DNaz yapıp yapmadığı 
açık değildir. H2S yapmaz ama asetatlı kağıdı esmerleştirir. Clindamisin, 
metronidazol, cefoxitin, kloramfenikol ve eritromisine duyarlıdır. Tetrasiklin ve 
doksisikline dirençlidir. Dışkı, abdominal enfeksiyonlar, rektal abseler ve ağızdan izole 
edilebilirler. 
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 Bacteroides coagulans: 0.6 µm ile 0.8-2.5 µm 
arasında ovoid çomaklardır. Çiftler yada kısa zincirler 
yapabilir. At kanlı agarda kolonileri iğne ucu şeklinde, 
hafif kabarık ve nonhemolitiktir. Buyyon kültürleri 
bulanıktır ve asit oluşturmaz. Tween-80 ve pH=8.5 
üremeyi engeller. 25 ve 35 ° C de üremez. Hidrojen sülfit 
yapar, elsatazları vardır. Fibrinolizin, hyaluronidaz, 
kondritin sülfataz, DNaz ve fosfatazları yoktur. Hippuratı hidrolize eder. Kanamisine 
duyarlıdır. Dışkıdan ve ürogenital enfeksiyonlardan izole edilebilir. 
 
 Bacteroides pneumosintes: 0.2-0.4 µm ile 0.3-0.6 
µm arasında çok küçük koklardır. Bacteroideslerin genel 
hücre morfolojisine uymazlar. Buyyonda 1.0 µm ya 
kadar uzayabilir. Daima, hücrelerin bir yarısı diğer 
yarısından daha geniştir. Biyokimyasal testlere verdiği 
cevaplara benzeyen başka Bacteroidesler vardır, ancak 
hücre morfolojileri ile kolayca ayrılabilirler. Boğaz 
florasında, üst yolunum yolları enfeksiyonlarında yer alırlar. Genellikle sekonder 
enfeksiyon başlatırlar. Dişeti, diş, baş-boyun enfeksiyonlarından, beyin apselerinden 
izole edilebilirler. Agar kolonileri granüler, iğne ucu şeklindedir. Buyyonda üreme 
sonucunda bulanıklık görülmez, berraktır. Preparatlarda genellikle boya artifaktı 
olarak atlanır. 25 ve 45 ° C de üremez. DNaz ve fosfatazları vardır. Tavşan trakeasına 
enjekte edildiğinde ölümle sonuçlanan enfeksiyonlar geliştirir. 
 
 Bacteroides asaccharolyticus: 0.8-1.5 µm ile 
1.0-3.5 µm arasında kokoid zincirler oluşturur. Koloniler 
0.5-1.0 mm çapında, yuvarlak, konveks, opak ve parlak 
gri renklidir. 6-14 gün sonra siyah pigment oluşturması 
beklenir. Tavşan kanında hemoliz yapabilir. Hücre 
duvarı lizin ihtiva eder. Diaminopimelik asit ihtiva 
etmez. %0.5 NaCl ilavesi üremeyi artırır. Fibrinolitik 
aktivitesi vardır. Oksidaz negatiftir. Kolistin ve kanamisine dirençlidir. Metronidazol, 
safra, kristal viyole (1:80.000), jansiyen moru (1:100.000), brilant yeşili (1:80.000) 
üremeyi inhibe eder. Şekerlerden pekçoğunu fermentlemez. Bir kısım suşlar penisilin, 
sefalosporin, basitrasin, klortetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin ve rifampine 
duyarlıdır. 
 Fusobacterium nucleatum: 0.4-0.7 µm ile 3-10 µm 
arasında iğne şeklinde çomaklardır. Orta kısımları 
şişkindir, vakuoller ihtiva eder. Pili ve flagelleri yoktur. 
Uniform yapıdadır, pleomorfizm sadece besiyeri ilgili 
problemler varsa görülür. Agar kolonileri 1-2 mm 
çapında parlak, düzensiz ve yandan aydınlatılınca 
beneklidir. Genellikle hemoliz yapmaz. Anaerop 
atmosfer makul değilse koloniler hemoliz yapabilir ve yeşilimsi bir renkleşme 
gösterebilir. Buyyon kültürleri granüler çökelti verir ama bulanıklık yapmaz, fena 
kokar. DNaz ve H2S yapar, fosfataz yapmaz. İnsan ve hayvan eritrositlerini 
hemaglütine eder. Hücre duvarında lizin, diaminopimelik asit ve ornitin bulunmaz. 
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%6 oksijeni tolere eder, hava ile temasta 100 dakika canlılığını korur. Eritromisine 
dirençlidir. Ampisilin, linkomisin, cephalotin, tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin, 
klindamisin, amoksisilin, sefoksitin, kloramfenikol ve metronidazole duyarlıdır. 
Laktatı propianata çevirmesi ile F. nechrophorumdan ayrılabilir. Sıklıkla diş ve dişeti 
enfeksiyonlarından, üst solunum yolu enfeksiyonlarından izole edilebilir. Vincent 
angini etyolojisinde Treponemalar ile birlikte rol alır. 
 
 Fusobacterium gonidiaformans: 
0.4-0.7 µm ile 0.7-3.0 µm arasında, pleomorfik ve 
vakuollu çomaklardır. Hücreler iğne uçlu değildir. 
Konidiumlar oluşturma özelliğine bağlı olarak bu ismi 
alırlar. Agar kolonileri 1 mm çapında iğne ucu şeklinde 
ve düzgündür. Buyyon kültürlerinde bulanıklık ve 
çökelti yaparlar. DNaz yapar, hippuratı hidrolizler, 
fosfatazları yoktur.Eritromisine dirençli, pensilin G, klindamisin, kloramfenikol ve 
tetrasikline duyarlıdır. Dışkı ve ürogenital enfeksiyonlardan izole edilebilirler. 
 
 Fusobacterium varium: 
0.3-0.7 µm ile 0.7-2.0 µm arasında pleomorfik, kokoid, 
düzensiz ve fena boyanan çomaklardır. Genellikle tek tek 
veya çiftler oluştururlar. Agar kolonileri 1mm çapında 
iğne şeklinde, konveks, genellikle gri-beyaz bir merkezi 
bulunur. Buyon kültürlerinde bulanıklık ve sediment 
oluştururlar. Dextranı hidrolize etmezler, lizin 
dekarboksilazları ve DNazları vardır. Fosfatazları yoktur. Ampisilin, tetrasiklin ve 
penisiline dirençli, sefalotin, sefazolin ve metronidazole duyarlıdır. Hepsi 
eritromisinne dirençlidir. Dışkı, cerrahi yaralar, peritonit, üst sounum yolu 
enfeksiyonlarından izole edilebilirler. Mannozu genellikle zayıf fermentlerler, nadir 
birkaç suş hiç fermentlemez. 
 
 Fusobacterium nechrophorum: 
0.5-0.7 µm çapında 10 µm ye kadar uzayabilen, sivri veya 
yuvarlak sonlanabilen çomaklardır. Orta kısımları 1.8 µm 
ye kadar şişebilir. Kokoid veya filamantöz olarak 
gözlenebilir. Filamantöz formlar daha çok buyyonda 
veya eskimiş agar kültürlerinde görülür ve granüler 
inklüzyonlar içerirler. Agar kolonileri 1-2 mm çapında 
konveks, pürtüklü kenarlı, dalgalı yüzlü, yandan 
aydınlatıldığında mozaik görüntüsü verirler. Tavşan kanında hem α hem de ß hemoliz 
yaparlar. Genellikle ß hemolitik suşlar lipaz pozitiftir. α hemolitik ve nonhemolitik 
olanlar genellikle lipaz negatiftir. Lesitinaz yapmazlar. Buyyonda bulanıklık ve 
sediment yaparlar. İnsan, tavsan ve domuz kanını hemaglütine eder, fakat koyun ve 
sığır kanını hemaglütine edemezler. Dextran hidrolizlenmez, süperoksit dismutazları 
yoktur, fosfatazları ve lizin dekarboksilazları yoktur. DNaz yapar. Kloramfenikol, 
klindamisin, penisilin ve tetrasikline duyarlıdır. Her türlü kapalı abselerden izole 
edilebilir, bilhassa karaciğer apselerinde bir patojen olarak bu bakteri aranmalıdır. 
        Bu bakteri 3 ayrı fazda bulunabilir ve başka isim alır: 
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         Hemoliz       Hemaglütinasyon     ismi 

Faz A      +                +           Fusobacterium nechrophorum 

Faz B      +                -           Fusobacterium funduliformis 

Faz C      -                -           Fusobacterium pseudonechrophorum 
        Faz A dan Faz C ye doğru oluşan mutasyonlarda gittikçe penisiline direnç gelişir. 
Faz A bakterileri insan enfeksiyonlarından daha fazla izole edilirler.
 
 Fusobacterium perfoetens: 0.6-0.8 µ ile 0.8-1.0 µm 
arasında iri koklardır. Asla daha uzun olamazlar ve 
genellike üç hücreden fazlası bir araya gelmez. Flagella 
ve kapsülleri yoktur. Koloniler 1 mm çapında ve 
lentiküler, gri-beyaz, atkanında nonhemolitiktir. Bazı 
suşlar granüler ve düzensiz koloniler yapabilir. 
Buyyonda bulanıklık ve ince bir sediment yaparlar. CO2, 
NH3 oluştururlar ve fena koku yaparlar. Fruktoz, glukoz, mannoz, sukroz, trehaloz 
üremeyi artırır, galaktoz zayıfca fermentlenir. Polimiksine duyarlıdır. %0.001 brilant 
yeşiline dirençlidir. 45 ° C de iyi ürer, 25 ve 30 ° C de az ürerler. Hava ile temasa 24 
saat direnir. Yeni doğan ishallerinden ve kapalı organ apselerinden izole edilebilir. Bu 
bakteri ile olduğu bildirilen hastahane enfeksiyonları vardır. 
 
 
 Fusobacterium naviforme:  
Gemi şeklinde olduğu için bu ismi almıştır. 0.5-0.7 µm ile 
3.0-12.0 µm arasında nokta uçlu, zincir apan çomaklardır. 
Agar kolonileri 2mm çapında, yuvarlak, gri-beyaz, 
yandan aydınlatılınca benekli görüntü verirler. 
Buyyonda bulanıklık, kümeler halinde sediment 
yaparlar. DNaz yaparlar, fosfatazları yoktur. 
Kloramfenikol, penisilin, klindamisin ve tetrasikline duyarlıdır, Suşlarının yarısı 
eritromisine dirençlidir. Kalın barsak florasında ve ağız florasında bulunurlar. 
 
 
 Fusobacterium russi:  
Bir sovyet mikrobiyolog tarafından bulunduğu için bu 
adı almıştır. 0.3-0.7 µm ile 1.5-4.0 µm arasında ince 
filamanlardır, 10-15 µm ye kadar uzayabilirler. Az 
indirgenmiş anaerop ortamda (tiyoglukolat buyyon gibi) 
filamanlar tespih tanesi şeklinde dizilir. Agar kolonileri 
0.5-1 µm çapında yuvarlak, parlak ve translusendir. At 
kanında ß hemoliz yapar. Buyyon kültürleri bulanıktır, 
ipliksi çökelti yapar. DNaz ve fosfatazları vardır. H2S yapar. Kloramfenikol, 
klindamisin ve pensiline duyarlıdır. Bazıları tetrasiklin dirençlidir. Perianal apselerden 
ve ağızdan izole edilebilirler. 
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 Fusobacterium mortiferum: 
0.8-1.0 µm ile 1.5-10 µm arasında kalın ve eğri 
çomaklardır. Pleomorfik ve globüler formdadır. Hücre 
üzerinde şişlik ve darlıklar bulunur. Vakuoller, düzensiz 
boyanmalar görülebilir. Agar kolonileri 1-2 mm çapında, 
yuvarlak, pürtüklü kenarlıdır. Buyyonda homojen 
bulanıklıklık yapar ve buyyon viskoz hale gelir.Süperoksit dismutazlrı vardır, lizin 
dekarboksilazları yoktur. H2S yapar, DNaz ve fosfatazları vardır. Sefazolin, sefoksitin, 
linkomisin, klindamisin ve metronidazole duyarlıdır. Eritromisine dirençlidir. insan 
dışkısından üretilebilir, ancak anaerobik jar içerisinde üretilememiştir. 
 
 Fusobacterium necrogenes: 
Ciddi biçimde pleomorfiktir, hücre morfolojisi için bir 
kural belirlemek zordur, buna rağmen genellikle 0.2-0.8 
µm ile 20 µm arasında değişen çomak veya 0.3-0.8 µm 
çapında koklar şeklinde görülebilirler. Düzensiz 
boyanırlar. Hücre morfolojisini tanımlamak zordur. Agar 
yüzeyinde 0.5 mm çapında düzgün ve beyaz koloniler 
yaparlar. At kanında ß hemoliz yaparlar. Buyyon kültürleri bulanıktır. Nekroz ile 
seyreden her apseden ve dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 Fusobacterium prausnitzii: 
0.5-0.9 µm ile 2.5-14 µm arasında yuvarlak uçlu düzgün 
çomaklardır. Renksiz vakuoller bulunabilir, ince bir 
kapsülün varlığı gösterilmiştir. Agar yüzeyinde 1 mm 
çapında ve iğne ucu şeklinde, rensiz veya süt beyazı 
renginde koloniler yaparlar. Kolonileri bazen granüler 
veya buruşuk olabilir. Hippuratı hidrolize etmezler, ilk 
izolasyonda üreaz pozitiftir. İnsan barsağından izole edilebilirler. 
 
 Leptothrichia buccalis: 
Bacteroideceae familyasının bir genusu olarak 
yer alır,içlerinde en bilineni L. buccalisdir. 
Kuvvetli asit yaparlar, ağız mukozasının 
devamlı konakçısıdır ve herhangi bir hastalık 
etkeni olduğuna ilişkin kuvvetli bir delil 
yoktur. 
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Rothia dentocariosa: 
Gram pozitif, katalaz pozitif, kokoid 
çomaklardır. Aktinomiçeslere benzeyen 
örümceksi koloniler yaparlar, ilk izolasyonları 
için BHI agar tavsiye edilmektedir. 
Aerotolerandır. Kuvvetli asit yaparlar. Ağız 
kavitesi, abdominal enfeksiyonlar, diş 
çekimini takiben gelişen endokarditten izole 
edilmiştir. Amoksisilin, doksisilin, eritrosine 
duyarlıdır.  
 
 

 Actinomycesler: Düz veya hafifçe eğri, gram pozitif, zorunlu anaerop 
veya mikroaerofilik Y,V ve T harfi şeklinde çomaklardır. Dallanan çomklar, bir ucu 
şişkin ve çift veya zincir yapan ve difteroide benzeyen şekilde bulunurlar. Düzgün ve 
homojen boya almazlar, spor yapmaz ve hareketsizdirler. Karbonhidratları gaz 
yapmadan fermentlerler. İndol yapmazlar. Bazıları mikrokoloni yaparlar, bunları 
tespit edebilmek ve kolonideki varsa aeromiçelyal gelişimi tespit edebilmek amacı ile 
«lam kültür»leri yapılabilir. Steril bir lam üzerine ince bir tabaka kalp beyin infüzyon 
agar dökülür, ekim yapılır ve steril bir petri kutusu içerisinde inkübe edilir. Bu şekilde 
yapılacak mikroskopik muayene daha makul ve aslına yakın görüntüler verir. 
Kolonileri böyle muayene edilince örümcek veya azı dişi görüntüsü verebilir. Tüylü 
koloniler inkübasyonun 4 veye 7. gününden sonra meydana çıkabilirler. 
Pigmentasyon gösterebilirler. 
 
 
 Actinomyces bovis: 
Serovar 1 değil ama Serovar 2 filamentöz koloni 
yapmaya meğillidir. Ağız ve barsak florasında bulunur. 
Aktinomikoz etkeni olduğu kesinlik kazanmamıştır. 

 
 
 
 
 
Actinomyces israelii: 
Normalde, ağız kavitesi, diş 
plağı, diş çürüğü ve tonsil kriptalarında bulunur. ince 
barsak ve kadın genital mukozalarında da bulunabilir. 
Servikofasiyal, torasik ve abdominal aktinomikoz 
etkenidir. Gözde kanalikülit, konjuktivit etkeni olabilir. 
İntra uterin araç kullananlarda servisit ve endometrit 
etkeni olarak izole edilebilirler. Enfeksiyonları 
pürülandır ve genellikle sarı granüller içerirler. Periton 
içi, ven içi ve cilt içine yapılan enjeksiyonlardan sonra 
abse oluşumuna sebep olabilir. Bütün aktinomikoz 

  

  

  

 

Figure 64: 
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abseleri kendi-kendi sınırlayan bir özelliğe sahiptir ve genellikle lokalizedir. 
 
 Actinomyces naeslundii: 
Ağız kavitesinden, intrauterin araç kullanan ve 
kullanmayan kadınların servikovaginal 
sekresyonlarından izole edilebilir. Diş ve dişeti 
hastalıklarında önemli bir rol oynar. A. israelii gibi göz 
enfeksiyonları, aktinomikozlar, servikovaginal 
enfeksiyonlar, eklem enfeksiyonlar_ndan izole 
edilebilirler. 
 
 

 
Actinomyces odontolyticus: 
BHI agarda opak, gri-beyaz koloniler yaparlar. 5.inci günden 
sonra kırmızı pigment yaparlar. Diş plağı, diştaşı yapısında 
bulunurlar, pek nadir olarak aktinomikoz etkeni olabilirler. 
Daha büyük bir sıklıkla göz enfeksiyonu ve dış çürüğü 
etkeni olurlar. 

 
 
 Actinomyces viscosus: 
Katalaz pozitiftir. Diştaşı, bakteri plağı, servikovaginal sekresyon, göz 
sekresyonundan izole edilebilirler. 
 
 
 
 
 
 
 

Actinomyces pyogenes: 
insan, tavşan, koyun ve at eritrositlerini 
hemaglütin eden bir hemolizinleri vardır. 
Kültür filtratları tavşanlar için 
öldürücüdür. Sıcak kanlıların mukozalarında kommensal 
olarak bulunurlar. Akut farenjit, üretrit, cilt altısüpüratif 
lezyonlardan izole edilebilirler.  
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 Actinomyces denticolens: 
Mikrokolonileri filamentöz değildir, anaerobik 
inkübasyon ile pembe, aerobik inkübasyon ile beyaz 
pigment oluştururlar. Oral kavitenin bir üyesidir, 
patojenitesi bilinmemektedir. 
 
 
 
 
 
 

Bifidobacteriumlar: 
        Spatül, yıdız V harfi şeklinde ilen gram pozitif çomaklardır Sporsuz ve 
hareketsizdir. Glukozu, heksoz mono fosfat şantı ile kullanırlar. Genellikle katalaz 
negatiftir. NH4'ı bir karbon kaynağı olarak kullanabilirler. Hücre duvarının murein 
yapısı, Actinomyceslerden daha çok Lactobaciluslara benzer. %80 den fazlası üreaz 
pozitiftir, sadece B. bifidum zayıf üreolitiktir. Litik eritrosit bulunan bir ortamda inkübe 
edilmemiş ise nitratları redüklemezler. Böyle bir inkübasyon hücre içerisinde sitokrom 
oluşmasını teşvik eder. Kanamisin, neomisin, streptomisin, polimiksin, gentamisin, 
nalidiksik asit ve metronidazole dirençlidir. Oleondomisin, linkomisin, klindamisin, 
vankomisin, penisilin, ampisilin, eritromisin, basitrasin, kloramfenikole karşı 
duyarlıdır. Tetrasikline karşı değişken bir duyarlılığı vardır. Bilhassa B. dentium ağız 
içerisinde çürük ve diş enfeksiyonlarından sorumludur. Beslenme istekleri 
karmaşıktır. Trypticase 10g; phytone 5g; glucose 5g; yeast extracte 2.5g; Tween 80 1ml; 
cysteine HCL 0.5g; K2HPO4 2g; MgCl2.6H2O 0.5g; ZnSo4.7H2O  0.25g; CaCl2 0.15g; 
FeCl3; agar 15g; 1litre şeklinde bir besiyeri bütün Bifidobacteriumlar için oldukça 
makuldur. TPY agar olarak adlandırılır.  
 
 Bifidobacterium bifidum: 
"Ayakkabı çekeceği" şeklinde ve guruplaşan hücre 
morfolojileri gayet identiktir. Serovar a dışkıdan izole 
edilir, serovar b ise yenidoğan enfeksiyonlarından elde 
edilebilir. ikisinin ayırımında sukroz, melibioz ve maltoz 
fermentasyonu yardımcı olur. 
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Bifidobacterium longum: 
Düzensiz konturları olan, nadiren dallanan, ince selüler 
elementleri gözlenebilen uzamış şekildedir. TPY 
buyyonda homojen bulanıklık yaparlar yavaş gelişen 
müköz bir sediment yaparlar. Arabinozu ve melisitozu 
fermentlerler. Mannozu yavaş fermentleyen biyovar a, 
genellikle 
 yetişkinlerden izole edilir. 
Yenidoğanlardan izole 
edilen biyovar b ise 
mannozu hiç fermentlemez. 
Mannoz ve melisitoz 
fermentasyonları esas 

alındığında B. longum subsp. longum ve B. longum subsp. 
animalis olarak ayırılırlar. 
 
 Bifidobacterium infantis: 
Sinonimi Bifidobacterium parabifidum'dur. Bir diğer 
Bifidobacteriumdan ayırdedilebilecek tipik bir hücre 
morfolojisi yoktur. Pentozu fermentlemezler, yeni doğan 
dışkısından izole edilebilirler. Arabinozu 
fermentlemeyişleri identiktir. B. longumdan bu şekilede 
ayırılır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bifidobacterium breve: 
Daha kısa ve daha ince hücreleri vardır. İnsan 
dışkısından izole edilebilirler. Yeni doğan izole edilenler 
pentozları fermentlemez. Mannitol ve sorbitolu 
fermentlerler. Buna rağmen erişkin çocuk dışkısından 
üretilenler mannitol ve sorbitolu fermentleyebilirler, 
ancak bunlara B. parvulorum adı verilir. Melisitozu 
fermentleyen ve fermentlemeyen olmak üzere iki biyovar 

ayırdedilebilir. 
 

  

  

  



Bölüm - 10 Önemli Anaeroplar 
 

 

 
 
  75

 
 
 
Bifidobacterium angulatum: 
Dallanmazlar, V harfi şeklinde bulunurlar, 
Corynebacterilerere benzer morfolojileri vardır, nadiren 
bir uçları şiş görünebilir. Oksijene çok duyarlıdır. 
Anaerobik atmosferdeki CO2 miktarı artırılırsa üreme 
artar. Dışkıdan izole edilebilir. Suşlarının %20 si sorbitolu 
fermentler böylece kolayca diğerlerinden ayrılabilir. 
Diğer suşlar ise kolayca karışıklık yaratabilir. 
 
 
 

 
 
 Bifidobacterium globosum: 
Hücreler, kısa kokoid, sferik, yuvarlak sonlanır. 
Aerotolerandır, hava+CO2 karışımında ürerlerse kısa, 
dallanan ama iri morfoloji kazanırlar. CO2 basıncı 
arttıkça ortamda O2 bulunmasından etkilenmezler. 
Aerobik üreyen hücrelerde katalaz aktivitesi bulunmaz. 
Pantotenat, riboflavin, tiamin ve folik asit (B vitamin 
kompleksi) gereksinirler. Azot kaynağı olarak amonyak 
kullanabilirler. Genellikle ksiloz, mannoz, sellobioz ve 
arabinozu fermentlemezler. Hayvan dışkısından izole 
edilenler bu kurala uymazlar. 
 
 
 
 
 
 
 Bifidobacterium catenulatum: 
Genellikle üçlü zincirler yaparlar. Dört veya daha çok 
globüler segmentleri bulunur. Uzak uçları genellikle 
yuvarlaktır. Spatüla yada şişmiş şekilde sonlanmalar 
nadirdir. CO2 varlığı veya fazlalığı üremeyi etkilemez. 
Riboflavin ve pantotetenat gereksinirler. Sorbitol ve 
melisitozu fermentler ama mannitolu ve nişastayı 
fermentlemezler. _nsan dışkısından izole edilebilirler. 
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Bifidobacterium pullorum: 
Hafifçe eğri, 2-8 µm uzunluğunda, yuvarlak sonlanan, 
büyük ve düzensiz zincirler yapan çomaklardır. Hücreler 
vakuolludur veya içleri boş görünür, genellikle 
dallanmazlar. nikotinik asit (Vit PP), piridoksin, tiyamin, 
folik asit (Vit B), p-aminobenzoik asit (PABA) ve 

Tween-80 gereksinirler. Ancak CO2 basıncının artması üremeyi artırmaz. İnsandan 
izole edilenler laktoz ve nişastayı fermentlemeyip salisini fermentlediği halde 
hayvanlardan izole edilenler arabinoz, ksiloz ve ribozu fermentlerler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bifidobacterium animalis: 
B. longuma benzer hücre morfolojisi vardır. Merkezi 
kısımları hafifce şiş olabilir ve dallanabilirler. Ayırımı için 
melisitoz negatif olması yeterlidir. Ayrıca hem laktoz ve 
hem de salisini fermentler. iki biyovar tespit edilmiştir. 
Biyovar a mannoz negatif, biyovar b ise mannoz 
pozitiftir. CO2 basıncındaki artış, üremeyi etkilemez. 
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 Bifidobacterium cuniculi: 
B. globosuma benzer hücre morfolojileri vardır. Ancak 
merkeze yakın hafif çıkıntılar tipiktir. Laktoz, riboz ve 
rafinoz fermentlenmez, fruktoz ancak PRAS 
inkübasyonu sırasında fermentlenebilir. Bu fermentasyon 
paterni B. magnumda da bulunur ama her ikisinin 
mikroskopileri çok farklıdır. CO2 üremeyi ve oksijen 
toleransını artırmaz. 
 

 
 
 
 
 
Bifidobacterium magnum: Uzun ve duzensiz konturları 
olan, 2x10-20 µm boyunda çomaklardır. CO2 
tansiyonundaki artış, ne oksijen toleransını ne de üreme 
miktarını artırır, fakat Tween-80 üremeyi stimüle eder. 
Ait olduğu genusun yegane asidofilik türüdür. pH5.3 ile 
5.5 arasında ürer, pH<4 ve pH>5.7 de üremez. Laktoz ve 
nişastanın fermentasyonu tipiktir. 
 
 

 
Bifidobacterium subtile: 
0.5x2.3 µm arasında, yuvarlak sonlanan, hafif eğri, bazen 
dallanabilen silindir şeklinde çomaklardır. B. breveye 
benzer ancak B. breve biraz daha ince ve kısadır, şişmiş ve 
dallanmıştır. Ayrıca B. breve laktozu fermentlerken B. 
subtile laktoza etkisizdir. Yüksek CO2 basıncı, oksijen 
toleransını ve üreme miktarını artırmaz. 34-35.5 ° C ler 
aras_nda daha bol ürer. 

 
 
 
Bifidobacterium minimum: 
0.3x1.3-1.5 µm boyunda 
yuvarlak sonlanan bazen düzensiz dallanan küçük 
çomaklardır. Artan CO2, ne üreme miktarını ne de oksijen 
toleransını artırır. Glukoz, sukroz, fruktoz, maltoz ve nişastayı 
kullanır. 
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 Bifidobacterium asteroides: 2-2.5 µm uzunluğunda genellikle çiftler halinde 
bulunan, hafifce kıvrık, iğne uçlu ve genellikle birbirlerine radyal şekilde dizilmiş 
çomaklardır. TPY agar dığında başka bir besiyerinde ürediklerinde veya anaerobik 
atmosferdeki CO2 yüzdesi değiştiğinde düzensiz çarprazlaşan filamanlar, şişmiş veya 
spatüla görünümü almış hücreler görülebilir. Kolonileri yuvarlak, düzgün, konveks, 
iğne öze ile kolayca kaldırılabilen ve su içerisinde çözülebilen yapıdadır. TPY 
buyyyonda cama yapışır ve sıvı başka bir tüpe dökülürse berrak olduğu görülür. 
Üreme için CO2 gereksinir. CO2 miktarı %10 a çıkarılırsa oksijen toleransı artar ve 
aerobik olarak ürer. Böyle ürerse katalaz pozitiftir. Riboflavin, pantotenat, nikotinik 
asit, piridoksin, tiamin ve biotin gereksinir. 35-36 ° C de ürer, 21 ° C ve 41° C de 
üremez. Barsaktan ve bal arılarından izole edilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bifidobacterium indicum: 
Mikroskopta genellikle kısa, 
çiftler halinde ve açı ile 
dururlar. Silindirik, uzun ve 
yıldız şeklinde görülmeyişleri 
ile ve ayrıca TPY buyyonda 
cama yapışmayışları ile B. 
asteroideslerden ayrılır. CO2 
artışı, oksijen toleransını ve 
üreme miktarını artırır. Aerobik ürerlerse katalaz pozitif 
bulunurlar. 
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Bifidobacterium coryneforme: 
Barsak florasından ve bal arılarından izole edilebilir. TPY 
agarda yavaş üredikleri halde laktobasiller için kullanılan 
MRS agarda daha rahat ürerler. Lanset şeklinde tek veya 
çiftler oluştururlar, radyal şekilde dizilmezler. CO2 
artışında oksijen toleransında ve üreme miktarında artış 
olmaz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Bifidobacterium 
dentium: 
CO2 oranının artması oksijen toleransını ve üreme 
miktarını artırmaz. Diş cürüklerinden, dışkı ve 
vaginadan izole edilebilirler. Üremek için riboflavin ve 
pantotenat gereksinirler. B. adolescentis serovar b ve d ile 
ayırımı fenotipik olarak zordur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  



Bölüm - 10 Önemli Anaeroplar 
 

 

 
 
80 

Peptostreptokoklar: 
 Gram pozitif, genellikle zincir yapan, sporsuz, anaerobik koklardır. Üremek 
için hemin veya Vik K1 gereksinmezler. Oksijene oldukça duyarlıdırlar.  Peptokoklar 
ile ayırımı için 5 µg/ml novobiosin diski kullanılır. Peptokoklar duyarlı, 
peptostreptokoklar dirençlidir. Bu şeklilde ayırım Staphylococcus saprophyticus için de 
yapılmaktadır. Buna rağmen çeşıtli kaynaklar böyle bir ayırımı makul görmemektedir. 
Logaritmik faz sonlarında canlı hücre sayısında görülen düşüş beklenenden daha 
hızlıdır. Bunun sebebi, ortamdaki hidrojen peroksit kümülasyonudur. Eskiyen 
kültürlerinde gram negatif boyanmaya meyillidir. Bu nedenle Koopler's modifikasyonu 
ile boyanmalıdırlar (Bkz. Gram boyama). Lesitinaz ve lipaz yapmazlar. Metin içerisinde 
tersi belirtilmemiş ise jelatin eritilmez, süt ve et sindirilmez. Nonsakkarolitik olanlar 
arabinoz, sellobioz, eritritol, eskulin, fruktoz, glikoz, glikojen, inositol, laktoz, maltoz, 
mannitol, mannoz, mellibioz, melisitoz, rafinoz, ramnoz, riboz, salisin, sorbitol, 
nişasta, sukroz, trehaloz ve ksiloza etkisizdir. 
 
 Peptostreptococcus anaerobius: 
0.5-0.6 µm çapındadır, genç kültürlerinde ve sıvı 
besiyerinde biraz daha uzun olabilirler. Agar kolonileri 
1mm çapında yuvarlak (tavşan kanında) nonhemolitiktir. 
Koloniler kanlı agarda beyaz, kalp beyin infüzyon 
agarda gri renklidir. Buyyon kültürlerinde bulanıklık 
değil granüler sediment oluşur. Üreme Tween 80 ile 
artar, SPS ile inhibe olur. 25, 30 ve 45 ° C de zayıf ürer. H2S ve DNaz yapar. Peptondan 
amonyak oluşturabilir. şeker fermentasyon buyyonunun pH sının yükselmesi bu 
özelliği nedeniyledir. Karbonhidratları ya hiç fermentlemez veya zayıfca fermentler. 
Tirosini indirger, laktatı kullanır, katalaz zayıf pozitiftir. %88 suşu tetrasikline dirençli 
iken minosikline duyarlıdır. Vagina normal florasının bir üyesidir, ama barsak 
florasında pek bulunmaz. Sıklıkla dişeti ve diş kökü enfeksiyonlarından sorumludur. 
Bununla birlikte beyin absesi, abdominal enfeksiyonlar, ürogenital enfeksiyonlar, 
eklem ve kemik enfeksiyonlarndan izole edilebilirler. Diş kökü enfeksiyonlarında 3. 
safhada en sık rastlanan türdür. 
 
 Peptostreptococcus asaccharolyticus: 
0.5-1.6 µm büyüklüğündedir çiftler ve tetratlar oluşturur. 
Genellikle zincir yapmaz ve gram negatif boyanma 
eğilimindedir. Agar kolonileri 2 mm çapında (tavşan ve 
koyun kanında) nonhemolitik, kirli beyaz, ıslak ve 
parlaktır. Tween 80 ile üreme artarken %2 safra ve %6.5 
tuz ile engellenir. 25 ve 30 ° C lerde zayıf ürer. Nitratları 
indirgemez, katalaz zayıf pozitiftir, DNaz değişken, ß galaktozidaz pozitif, koagülaz 
negatiftir. şekerlerin pek çoğunu kullanmaz. Laktatı kullanır. Penisilin, kloramfenikol, 
klindamisin, tetrasiklin ve eritromisine duyarlıdır. Cilt abseleri, peritonal abseler, 
vaginal akıntılar, barsak ve ağız florasında baskındır. Di_ ve dişeti abselerinden izole 
edilebilir.  
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 Peptostreptococcus heliotrinreducens: 
Heliotrin, bir pirozilidin alkoloididir. Bakterinin spesifik 
epiteti heliotrini indirgeyen anlamına gelir. 0.5-0.7 µm 
çapında kapsüllü ve çok küçük koklardır. Yaptıkları en 
uzun zincir 6 kok civarındadır. Kanlı agarda üremez. 
Tripton- Yeast-mineral (TYM) agarda ürerler. Agar 
yüzeyinde 7-10 günlük inkübasyonu takiben 0.6-0.8 mm 
çapında yüzey altı ve 1-2 mm çapında yüzey koloniler yapar. TYM buyyonda ise 
ilkönceleri homojen bulanıklık yapar, daha sonra çok yoğun ve dağıtılmas zor bir 
sediment yapar. 30-46° C ler arasında ürersede 38-41 ° C civarında daha bol ürerler. 
Serum ve Tween 80 üremeyi artırmaz, glisin üremeyi engeller, arjinin üremeyi artırır. 
Esansiyel amino asitlerin varlığı üremeyi etkilemez. Tripton, yeast extract ve 
arjininden amonyak yapar. İnkübasyonu takiben şeker fermentasyon buyyonun alkali 
olması bu özelliğine baglıdır. Eğer ortamda yeterli elektron verici varsa NO3, yalnız 
nitrite değil daha ileriye doğru indirgenir ve amonyak oluşturur. Sülfatlar 
indirgenmez. Sitokromları vardır. Penisiline dirençlidir. 
 Peptostreptococcus indolicus: 
0.5-0.6 µm arasında çok küçük koklardır, çiftler veya 
kümeler yapabilir, veya kısa zincirler oluşturabilirler. 
Kanlı agar yüzey kolonileri 0.5-1.0 mm arasında, gri-sarı, 
ıslak ve sirkülerdir. 1-3 gün sonra agar kolonileri 
kendiliğinden parçalanır. nonhemolitik veya α 
hemolitiktir. Buyyon kültürlerinde bulanık ve granüler 
sedimentler oluşur. 25-45 ° C ler arasında zayıf ürer. CO2 fazla, Tween 80 daha az 
olarak üremeyi artırır. Sitrat mediumda üremez. Tavşan serumunda koagülaz 
pozitiftir. H2S yapar nitratları indirger. Genellikle DNaz ß galaktozidaz ve lipaz 
yapmazlar. Karbonhidratlar kullanılmaz. Neomisin ve polimiksine dirençlidir, 
penisilin, basitrasin, tetrasiklin ve kloramfenikole duyarlıdır. Tonsil, ağız mukozası ve 
barsaktan izole edilebilir. 
 
 Peptostreptococcus magnus: 
0.7-1.2 µm arasında, genellikle zincir yapmayan 
koklardır. Kanlı agar yüzeyinde 0.5 mm çapında düzgün 
koloniler yaparlar, (tavşan kanında) hemoliz yapmazlar. 
En iyi PYG buyyonda ürer, granüler sediment yaparlar. 
Tween 80 stimüle eder, 25-45 ° C ler arasında zayıf ürer. 
Katalaz pozitif, ß galaktozidaz ve üreaz negatiftir. 
Hippuratı hidrolize ederler, şeker fermentasyon bazal buyyonun alkalinleşmesi 
pepton amonyak yapmasına bağlıdır. DNaz, koagülaz ve hemoliz yapmazlar. 
Karbonhidratları kullanmazlar (asakkarolitiktir), glukoz ve fruktozdan gayet zayıf bir 
şekilde asit yapsalar bile amonyak oluşumu ile derhal nötürlenir. Bilhassa Tween 80 
bulunuyor ise jelatini
 eritirler. Penisilin ve kloramfenikole duyarlıdır. Tetrasiklin, eritromisin ve 
klindamisine dirençlidir. Yaralardan, derin abselerden, peritonit, abdominal ve 
ürogenital enfeksiyonlardan izole edilebilir. Prensip olarak ürogenital kanalın patojeni 
kabul edilir. Enfeksiyonlarının %80 diyaframın altında yeralır. Ağız ve barsak 
florasında da bulunur. 
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 Peptostreptococcus micros: 
0.3-0.7 µm boyunda küçük koklardır, 6 veya 20 elementli zincirler yaparlar. Kanlı 
agarda 1 mm çapında, düzgün, opak, parlak kolonileri vardır, Tavşan kanında 
hemoliz yapmazlar. KBI agarda koloni çapı 2 mm ye kadar çıkabilir ve lentikülerdir. 
PY veya PYG buyyonda açık bir bulanıklık ve parlak bir 
sediment oluştururlar. Karbonhidratları ve alkolleri 
fermentlemezler. Tween 80 ve serum ilavesi üremeyi 
artırır. 25, 30 ve 45 ° C lerde zayıf ürerler. Nötral redi 
indirgerler, H2S yaparlar, DNazları yoktur, pepton 
amonyak yaparak şeker fermentasyon bazal mediumu 
alkalinleştirirler. Laktatı kullanmaz, glisini kullanırlar. 
Klindamisin, kloramfenikol ve eritromisine duyarlıdır. 
Nadir suşlar penisilin ve tetrasikline dirençli bulunmuştur. %67 si minosiklin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Beyin, baş boyun, diş, di_eti, çene kemikleri, akciğer 
abselerinden izole edilebilirler. Sağılıklı dişeti ve barsak florasında nadirdir, 
enfeksiyonu takiben diğer proteolitik bakterilerle birlikte sayıları artar. Genellikle 
enfeksiyon odakları diyafram kasının üzerindedir. Bazı insanlarda immun floresan 
teknik ile antikorları gösterilmiştir. Peptostreptococcus magnusdan ayırmak zordur. P. 
microsun fosfataz aktivitesi biraz daha fazladır ve proteinlerinin elektroforetik paterni 
farklıdır. P. magnusun jelatin ve katalazı pozitiftir ayrıca vaginal floradan daha sık 
izole edilir. 
 
 
 Peptostreptococcus prevotii: 
0.6-0.9 µm çapında, tetratlar ve düzensiz kümeler 
oluştururlar, 6-8 elementli kısa zincirleri bulunabilir. 
Agar üzerinde beyaz, yuvarlak ve düzgün koloniler 
yaparlar. Tween 80 üremeyi stimüle eder. 30 ve 45 ° C 
lerde ürerler, ancak 25 ° C de üremezler. Safra üremeyi 
kısmen engeller, %6.5 tuz ise etkilemez. Koagülaz ve 
koyun kanında hemolizi yoktur, karbonhidratları çok zayıf fermentlerler. Suşlarından 
bir tanesi galaktozu kuvvetle fermentler. DNaz ları vardır. Tonsil, ağız, deri ve 
vaginadan izole edilebilirler. 
 Peptostreptococcus productus: 
0.6-0.9 µm ile 0.8-2.0 µm arasında eliptik kokobasillerdir. 
Tek rastalanabilirsede genellikle çiftler oluşturur, 
zincirleri aslında 6 ile 10 arası çiftten oluşmuştur. 
Bölünmeye yakın hücre boyu 5-10 µm ye kadar 
uzayabilir. Agar kolonileri 0.5-1 mm çapında yuvarlak, 
translusen, gri ve düzgün kenarlıdır. PYG buyyon 
kültürlerinde bulanıklık yanında toz şeklinde bir çökelti verirler, buyyon pH sını 4.4 e 
kadar düşürürler. Karbonhidratları fermente ederler, ancak karbonhidratlar üremeyi 
artırmaz. Tween 80 üremeyi artırır, safra üremeyi görünür şekilde etkilemez ancak asit 
yapımını azaltır. 25 ve 45 ° C lerde zayıf ürerler. Amigdalin, arabinoz, sellobioz, 
fruktoz, glukoz, laktoz, maltoz, mannitol, mannoz, mellibiyoz, rafinoz, salisin, sorbitol, 
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melisitoz, trehaloz, sukroz ve ksilozu fermentlerler. Eskulini zayıfca fermentlerler. 
Nişasta ve ribozun fermentasyonu değişkendir. inositol, ramnoz, glikojen ve dulsitolu 
fermentlemezler. Lipaz ve lesitinazları yoktur. Aslında üreyi kullanırlar ama bilinen 
testlerle üreaz negatif bulunurlar. Laktatı kullanmazlar. Barsak florasında bulunurlar. 
Holdeman'a göre şu fenotipik varyantları vardır: P. productus I, sukroz negatiftir. 
                        inositol   ramnoz  trehaloz    riboz 

P. productus IIa           +         - 

P. productus IIb           +         + 

P. productus IIc           -         ± 

P. productus IId           -         -        +          + 

P. productus IIe           -         +        - 
 
 
 
 
 Peptostreptococcus tetradius: 
0.8-1.8 µm çapında genellikle çiftler ve tetratlar yapan 
koklardır. Koyun kanlı agarda 1 mm çapında 
nonhemolitik koloniler yaparlar. Tavşan kanında 1 hafta 
sonra dahi pigment yapmazlar. Buyyon kültürlerinde 
bulanıklık ve düzgün bir sediment oluştururlar. Fruktoz, 
glukoz, maltoz ve mannozu fermentlerler. Arabinoz, 
eskulin, laktoz, mannitol, rafinoz, ramnoz ve sorbitolu fermentlemezler. Nişasta 
hidrolizlenmez, eskulini zayıfça hidrolizlerler, zayıf lipaz ve katalaz pozitiftir. Vaginal 
flora rezervuarıdır. 
 
 
Laktobasiller: 
 Uzun silindir şeklinde, bazen bükülmüş, sporsuz, gram pozitif kokobasillerdir. 
Hücrenin eğikliği kültürün yaşına ve ortamdaki O2 tansiyonuna bağlıdır. Bölünmeleri 
tek düzlem üzerinde gerçekleştiğinden zincir yapmaya meyillidir. Bifidobacterium ve 
uzamış streptokoklar ile karıştırılabilir. Bazıları flageller hareket gösterir. Fermentatif 
metabolizmaları vardır ve bazen bipolar boyanırlar. Mikroaerofiliktir. Kazein, jelatin 
ve indole etkisizdir, H2S yapmazlar. Katalaz ve sitokrom negatiftir, buna rağmen bazı 
suşlar katalaz pozitif bulunabilirler, çünkü pseudo (nonhem) katalazları bulunabilir. 
Nadiren sarı-portakal turuncu arası pigment yapabilirler. 2-53 ° C ler arasında 
üreyebilenleri vardır. Kurutulmuş, ürünler, et ve balık ürünleri, sebzeler ve su 
kontaminantı olarak veya ağız, boğaz, vagina ve barsak florasının bir üyesi olarak 
bulunabilirler. Üreme istekleri karmaşıktır. Protein, amino asit, mineral ve vitamin 
gereksinirler, en bol olarak domates içeren Man-Ragosa-Sharp agarı (MRS) üzerinde 
ürerler. Artmış CO2 basıncı ve Tween 80 üremeyi stimüle eder. pH 6.4 civarında daha 
hızlı ürerler. Prepubertal dönemde ve yenidoğanda vagina florasından nadiren izole 
edilebilirler. Puberte döneminde vagina florasına yerleşir. Östrojen aktivitesine bağlı 
olarak genital mukozada glikojen depolanması ile açıklanabilen spesifik bir ekolojileri 
vardır. Ağız florasında da bulunurlar ve karyojeniktirler. Büyük bir kısmının diş 
cürüğü oluşumunda önemli rolleri olduğu gösterilmiştir. Antibiyotik duyarlılık 
paterni değişkendir. 
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 Lactobacillus salivarius: 
0.6-0.9 µm ile 1.5-5.0 µm arasında yuvarlak sonlanan 
çomaklardır. Zincir yapma alışkanlığındadır, yılan gibi 
kıvrılan mini hücreler yapabilirler. 45 ° C de daha iyi 
ürerler, nişastayı hidrolize ederler. Ağız, barsak ve 
vaginal floradan izole edilebilirler. Diş çürüğü 
etyolojisinde rol alırlar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lactobacillus acidophilus: 
0.6-0.9 µm ile 1.5-6.0 µm arasında çiftler ve kısa zincirler 
halinde görülürler. Hücreler yuvarlak sonlanır. Nişatayı 
hidrolizler, 45 ° C de daha bol ürerler. B kompleks 
vitaminlere gereksinimleri yoktur. Ağız, barsak ve 
vagina florasından izole edilebilirler. Diş çürüğü 
etyolojisinde önemli rolleri vardır. 
 
 

 
 
 Lactobacillus curvatus: 
Fasulye görüntüsünde, yuvarlak uçlarla sonlanan, 0.7-0.9 
µm ile 1.0-2.0 µm arasında çomaklardır. Atnalı şeklinde 
olabileceği gibi kısa zincirler de oluşturabilirler. Bazı 
suşları ilk izolasyonda hareketlidir ancak sonraki 
pasajlarında hareketsizleşirler. 45 ° C de üremez, ancak 
bazı suşlar 2- 4 ° C de bile üreyebilir. Hamur, süt ve et 
ürünlerinden izole edilebilir. Vakumlu paketlenmiş, ve 
soğuk zincirde nakledilmiş et ürünlerinden izole edildiği 
rapor edilmiştir. 
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 Lactobacillus minor: 
Yuvarlak sonlanan, 0.6-0.8 µm ile 1.5-2.0 µm arasında, 
düzensiz çomaklardır. Sıklıkla kıvrık olan ucunda şişlik 
gösterir. Gevşek zincirler yapmaya meyillidir. 45 ° C de 
üremez. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Lactobacillus fermentum: 
0.5-0.9 µm kalınlığında, ancak oldukça değişken 
uzunluktadır, genellikle tek veya çiftler halindedir. 45 ° C 
de ürerler. Üremek için kalsiyum panteonat, niasin ve 
tiamin gereksinirler, ancak riboflavin, piridoksal ve folik 
asit gereksinmezler. Süt ürünleri, gübre, kirli sular, dışkı 
ve ağızda bulunurlar. Diş çürüğü etyolojisinde rol alırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
Eubacterium'lar: 
 Sporsuz, zorunlu anaerop, gram pozitif çomaklardır. Genellikle katalaz ve 
hippürat hidrolizi negatiftir. Beslenme gereksinimleri komplekstir, pekçoğu hemin, Vit 
K1 ve kan gereksinirler. Bazıları hareketlidir. Sporlu olanları Clostridium genusuna 
kaydırılmıştır, bu genus bütünüyle sporsuzdur. Genus içerisinde kuvvetli asidojen 
(sakkaroklastik) ve genellikle şekerlerden asit yapmayan (noksakkaroklastik) türler 
yer alır. İnkübasyon dönemi genellikle 2 gündür. Aksi belirtilmemiş ise PRAS media 
ve CDC anaerop agar kullanılmıştır ve hücreler hareketsizdir. 
 Herhangi bir Eubacterium ayni preparat üzerinde hem kok ve hem de çomak 
şeklinde görülebilir. Böyle bir görüntü kültürün saf olmadığını düşündürür. Bu 
durumda, lam üzerinde, kok ile çomağın birbirlerine temas ettikleri sahalar 
aranmalıdır. Böyle bir kaç saha bulunuyor ise kültürün saf olduğu ve bakterinin 
Eubacterium genusuna ait olabileceği sonucuna varmak mümkündür. 
 Eubacteriumlar şeker fermentasyon testlerinin yapıldığı bazal mediumun 
yapısında bulunan peptondan amonyak oluşturabilirler. Bu nedenle fermentledikleri 
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karbonhidratların parçalanmaları ile oluşan asit, uzun inkübasyon sonunda ortamdaki 
amonyak ile nötürlenir ve hatta ortam alkalinleşir. Böyle durumlarda inkübasyon 
döneminde ortam pH sı belirli aralıklarla takip edilmeli ve pH < 5.5 olduğu tespit 
edilirse fermentasyon sonucu pozitif olarak kayıt edilmelidir. 
 Gram negatif boyanmaya gayet meğillidirler. Bu genusun bazı üyeleri kutupsal 
boyanma veya granüler boyanma nedeniyle Clostridiumlar ile karıştırılabilirler. Bu 
durumda en makul test, kültürün 80 ° C de 10 dakika bekletilip tekrar pasajlanmasıdır. 
Üreme olması durumunda şüpheli bakterinin bir Clostridium olduğu düşünülebilir. Bir 
başka yöntem ise kültürün etanol ile muamele edilerek tekrar pasajlanmasıdır. 
 
 Eubacterium aerofaciens: 
0.3-0.8 µm ile 1.5-4.7 µm arasında düzensiz 
zincirler yapar, zincirler yaklaşık 6-20 
elementlidir. Kanlı agarda 1-3 mm çapında 
ıslak, düzgün kenarlı koloniler yaparlar. 
Buyyon kültürleri bulanıktır ve buyyon pH 
sını 4-5'e kadar düşürürler. Pekçoğu 25-45 ° C 
lerde ürer, Tween 80 üremeyi ve şekerlerden 
asit yapımını stimüle eder, safra ve %6.5 tuz üremeyi engeller. Galaktoz ve pektini 
fermentlerler. Dextrini fermentlenmezler. Nötral redi indirgerler. Nadir suşları Voges 
proskauer pozitiftir. Peptondan amonyak yapması nedeniyle uzayan inkübasyonda 
şekerlerden yaptıkları asiti nötürleştirebilirler. Hippurat, adonitol, dulsitol, gliserol, 
inülin ve sorbozu fermentlemezler. H2S yapmazlar. Kloramfenikol, klindamisin, 
penisilin ve eritromisine duyarlıdır, bir suşunun tetrasikline dirençli olduğu rapor 
edilmiştir. Renal abseler, apandisit sebebi olabilirler. Dışkıdan izole edilebilirler. 
Subakut bakteriyel endokarditden izole edildişi bildirilmiştir. 
 
Eubacterium alactolyticum: 0.3-0.6 µm ile 
1.6-7.5 µm arasında, kuş kanadı görüntüsü 
veren çiftler şeklinde veya çin harfi şeklinde 
görülürler. Kanlı agar kolonileri 0.5 mm 
çapında translusent ve konvekstir. Buyyonda 
bulanıklık ve bazen de yapışkan bir sediment 
yaparlar. Buyyon pH sını 5-5.6 civarına kadar 
düşürürler. Bazı suşları 25-45 ° C lerde 
üreyebilir, hepsi 30 ° C de ürer. Üreme üzerine karbonhidratlar uyarıcıdır, Tween 80 
etkisizdir, safra engelleyicidir. Nötral red indirgenir. Süt sindirilmez (Alactolyticum= sütü 
sindirmeyen). Adonitol, dextrin, dulsitol, galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu 
fermentlemezler. Peptondan amonyak yapmazlar. H2S yapmazlar, hippuratı hidrolize 
etmezler. Voges-proskauer negatiftir. Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, 
penisilin ve tetrasiline duyarlıdır. En sık rastlanan rezervi ağızdır. Diş kökü 
enfeksiyonları, çene abseleri, dişeti enfeksiyonları, diştaşları, akciğer abseleri ve 
dışkıdan izole edilebilirler. 
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Eubacterium biforme: 0.6-2.7 µm ile 1.6-15 µm 
arasında zincir yapmaya meğilli çomaklardır. 
Ayni zincirin içerisinde kok ve çomak 
şeklinde görülebilirler. Bilhassa agar 
kültürlerinde hücre merkezine yakın şişlikler 
oluşabilir. RGCA besiyerinde lentiküler, kanlı 
agarda 0.5-2 mm çapında, beyaz, opak ve 
nonhemolitik koloniler yaparlar. Tween 80 
ilave edilmiş PYG buyyonda bulanıklık vermeden sediment oluştururlar ve pH 4.5-5 
civarına düşer. inkübasyon ısısı tipe göre değişir, genellikle 37-45 ° C lerde 
üreyebilirler, 30 ° C de üremezler. Tween 80 ve karbonhidratlar üremeyi artırır, safra 
ise engeller. Galaktozu kullanır, nötral redi indirgerler. Peptondan zayıfca amonyak 
yapabilirler. Kloramfenikol, tetrasiklin, eritromisin, penisilin ve klindamisine 
duyarlıdır. Dışkıdan izole edilmiştir. 
 Eubacterium brachy: 0.4-0.8 µm ile 
1.0-3.0 µm arasında kok zincirleridir. 
Zenginleştirilmiş KBI agarda üremesi daha 
kolay ve boldur, 0.5 mm çapında parlak 
koloniler yaparlar. Chopped meat agarda 1 
mm çapında koloniler yaparlar. Buyyon 
kültürlerinde bulanıklık olmaz ince bir 
sediment yaparlar. 30 ve 45 ° C lerde 
üremezler, safra ve %6.5 tuz ile üremeleri 
engellenir. Tween 80 üremelerini etkilemez. Peptondan amonyak yaparlar. Penisilin, 
kloramfenikol, klindamisin, eritromisin ve tetrasikline duyarlıdır. Diş, dişeti 
enfeksiyonlarından sıklıkla izole edilebilirler. 
 
 
 Eubacterium budayi: 
0.8-1.7 µm çapındadır, boyu 3 µm den 78 µm 
ye kadar uzayabilir. Karbonhidrat fakir 
ortamda boyları daha kısadır. EYA agar 
üzerinde bir zon geliştirirler. Buyyon 
kültürleri bulanık ve sedimentlidir, 
inkübasyon sonu pH 5'e kadar düşer. 25 ve 35 
° C lerde üreyebilir ama 45 ° C de üremezler. 
Tween 80 ve karbonhidratlar üremeyi artırır. 
Üreme %6.5 tuz ile engellenir, safra üremeyi 
engellemez ama karbonhidrat fermentasyonunu engeller. Peptondan bazen zayıfca 
amnonyak yapabilirler. Galaktoz fermentlenir. Adonitol, dulsitol, inülin, pektin ve 
sorbozu fermentlemezler. H2S yapmazlar. EYA üzerinde zayıf lesitinaz aktivitesi 
gösterirler. İnsan kadavrasından ve sterilize edilmemiş cerrahi ipliklerden izole 
edilebilirler. 
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 Eubacterium cellulosolvens: 
Hareketlidir, 0.3-0.8 µm ile 0.8-.1 µ arasında 
çiftler ve kümeler şeklinde görülürler. PRAS 
ve BHI agar üzerinde 3-5 mm çapında parlak 
ve renksiz koloniler yaparlar. Kanlı agarda 
anaerobik kavanoz içerisinde üremezler. 
Tween 80 ilave edilmiş PYG buyyon 
kültürlerinde bulanıklık ve sediment vard_r, 
pH yı 4.9-5.4 arasına düşürürler. 30 ° C de üremez 45 ° C de zayıf ürerler. Üreme 
Tween 80 ile uyarılır, safra ve %6.5 tuz ile engellenir. Selüloz ve pektini kullan_rlar. 
Ksilan ve dekstrini kullanmazlar. Adonitol, dekstrin, dulsitol, galaktoz, gliserol, inülin 
ve sorbozu fermentlemezler. Hippuratı hidrolizlemezler, Voges-Proskuer negatiftir. 
Peptondan az miktarda amonyak yaparlar. H2S yapmazlar. 
 Eubacterium combesii: 
0.6-0.8 µm ile 3.0-10.0 µm arasındadır, tek 
veya çiftler oluştururlar. At kanlı agar 
üzerinde 0.5-2 mm çapında, parlak sarı, 
yandan aydınlatıldığında mozaik görüntüsü 
veren koloniler yaparlar. ß hemolitiktirler. 
Buyyon kültürleri bulanıktir. Peptondan 
amonyak yaparlar. Nötral redi indirgerler, 
H2S yaparlar. Kloramfenikol, klindamisin, 
penisilin ve tetrasikline duyarlıdırlar. Bir suşu eritromisine dirençli bulunmuştur. 
Dışkı orijinlidir. Bir suşu ise sporlu olduğundan Clostridium subterminale adı ile 
Clostridiumlara kaydırılmıştır. 
 
 
 
 Eubacterium contortum: 0.4-0.9 µm ile 
1.4-2.3 µ arasında zincir yapmaya meğilli 
kokoid çomaklardır. At kanlı agarda 0.5 mm 
çapında düzgün koloniler yaparlar. Glukoz 
buyyon kültürlerinde bulanık ve jelatinöz bir 
çökelti verirler. 30 ve 45 ° C lerde ürer ama 25 
° C de üremezler. Üreme Tween 80 den 
etkilenmez, safra ile engelenmeyebilir. 
Galaktozdan asit yapar. Adonitol, dextrin, dulsitol, gliserol, inülin, sorbozu 
fermentlemezler. Üre ve Voges-prousker negatiftir. H2S yapmazlar. Hippuratı 
hidrolize etmezler. Kloramfenikole duyarlıdırlar. Klindamisin, eritromisin, penisilin ve 
tetrasikline dirençlidir. Dışkı, vagina ve böbrek transplantasyonunu takiben kandan 
izole edilebilirler. 
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 Eubacterium cylindroides: 0.7-1.0 µm 
ile 1.5-18.0  arasındadır. Çiftler ve zincirler 
yapar. Genellikle gram negatif boyanırlar. 
Hatta Koopler's gram modifikasyon 
boyamasında bile tatminkar gram pozitif renk 
ile boyanmazlar. At kanlı agarda iğne ucu 
şeklinde düzensiz koloniler yaparlar. Buyyon 
kültürleri bulanık ve sedimentlidir, pH 4.8-5.5 
arasındadır. Glukoz, fruktoz, Tween 80 
üremeyi artırır. Safra üremelerini değil, asit yapımını engeller. İnülin ve pektini 
fermentlerler, peptondan amonyak yaparlar. Nötral redi indirgerler. Adonitol, 
dekstrin, dulsitol, galaktoz, gliserol ve sorbozu kullanmazlar, hippuratı 
hidrolizlemezler. Genellikle, Voges-prousker negatiftir. Kloramfenikol, klindamisin, 
eritromisin ve penisiline duyarlıdır. Tetrasikline duyarlılığı değişkendir. 
 
 
Eubacterium dolichum: Hareketsiz, ince uzun 
ve zincir yapabilen çomaklardır. Uçları hafifce 
ovaldir. 0.4-0.6µm ile 1.6-6.0 µm arasındadır. 
RGC agarda 0.2-0.5 mm çapında lentiküler ve 
transparan kolonileri vardır. BHI agarda 
0.5-1.5 mm çapında yuvarlak ve granüler 
koloniler yaparlar. Genellikle kanlı agarda ve 
buyyonda zorlukla ürerler. Buyyon 
kültürlerinde üremişse ince ve yapışkan bir 
sediment vardır, belirgin bir bulanıklık 
yapmazlar. Buyyondaki üreme karbonhidratlarla zenginleştirilebilir. Pekçok suşu 45 
° C de üreyebildiği halde 30 ° C civarında üremez. Üreme Tween 80 ile artar, safra ile 
engellenir. Adonitol, dekstrin, dulsitol, galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu 
fermentlemezler. Nötral redi indirgerler, hippuratı hidrolize etmezler ve peptondan 
amonyak yapmazlar. Dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 
 
 Eubacterium eligens: 
Hareketlidir. 0.3-0.8 µm ile 1.9-4.9 µm arasında 
narin çomaklardır. Çiftler, kümeler veya 3 ile 
6 elementli zincirler yapabilirler. Bazı 
suşlarında, hücre merkezinde şişlikler vardır. 
Gram boyama sırasında çok kolay dekolorize 
olurlar, preparat üzerinde genellikle gram 
negatif olarak görülürler. RGC agarda 0.5-1 
mm çapında lentiküler koloniler yaparlar.BHI koyun kanlı agarda ayni büyüklükte, 
düzgün beyaz ve nonhemolitik koloniler yaparlar. Buyyonda bulanıklık ve düzgün bir 
sediment oluştururlar, pH yı 4.6-5.8'e düşürürler. 45 ° C de üreyebilirsede 30 ° C 
civarında iyi üremezler. Tween 80 üremeyi bazen artırabilir. Safra ise hem üremeyi 
hem de asit yapımını engelleyebilir. Nötral redi indirgerler. Adonitol, dekstrin, 
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dulsitol, galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. Peptondan amonyak 
yapmazlar, Voges-prousker ve H2S negatifir. Dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 
 
 Eubacterium fissicatena:  
Hareketlidir, 0.3-0.8 µm ile 1.4-8.0 µm arasında 
ovoid çomaklardır. Birbirlerine parelel 
duruşları ile Laktobasilleri andırır. Kanlı 
agarda 0.5 mm çapında, kenarları pürtüklü 
koloniler yaparlar. Buyyon kültürleri 
bulanıktır, düzgün bir sediment vardır, pH 
5-5.5 arasına düşer. 13 ° C de üreyebilen suşları rapor edilmişsede 25 ° C de daha rahat 
ürerler. 45 ° C de üremezler. pH=9.6 da üreyebilirler. Tween 80 üremeyi etkilemez. 
Safra üremeyi değil, asit yapımını engeller. %6.5 tuz üremeyi engeller. Nötral redi 
indirgerler, Glaktozu fermentlerler. Peptondan az miktarda amonyak yapabilirler. H2S 
yaparlar. Adonitol, dekstrin, dulsitol, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. 
Hippurat hidrolizi ve Voges-Prousker negatiftir. Dışkıdan ve keçi sütünden izole 
edilebilirler. 
 
 Eubacterium formicigenerans: 
Hareketsizdir, zincirler ve çiftler yaparlar. 
0.6-1.4 µm ile 0.8-4.7 µm arasındadır. RGC 
agar üzerinde 0.5-1 mm çapında beyaz, 
lentiküler ve tüylü koloniler yaparlar. BHI 
veya kanlı agar üzerinde 0.5-3 mm çapında 
yuvarlak, düzensiz kenarlı, şişkin ve bayaz 
kolonileri vardır. Koyun kanı kullanılmışsa 
yeşil bir zon yapabilirler. PYG buyyon 
kültürerinde bulanıklık yoktur, ipiksi bir çökelti vardır, 5.inci günde pH'ı 4.7-5.0'a 
düşürürler. Tween 80 ilavesi üremelerini artırmaz, %6.5 tuz üremeyi engeller. 30 ve 
45° C lerde üreyebilirler, 25 ° C de üremezler. Nötral redi indirgerler, galaktozu 
fermente ederler. Hippurat hidrolizi değişkendir. Adonitol, dekstrin, dulsitol, gliserol, 
inülin ve sorbozu fermentlemezler. Peptondan genellikle amonyak yapmazlar. 
Sellobiozu fermente etmeyişleri ile diğer Eubacteriumlardan ayrılabilir. Dışkıdan izole 
edilirler. 
 
 Eubacterium hadrum: Hareketsiz, 
0.7-1.0 µm ile 3.0-10.0 µm arasInda tekdüze 
görüntü veren, çiftler ve zincirler yapabilen, 
yuvarlak uçlu, kalın çomaklardır. Sosis 
görüntüsü vermesi nedeniyle Actinobacilli ile 
karışabilir. (Actinobacillus genusunda hücre 
içerisinde garnüller bulunur ve gram 
negatiftir). RGC agar yüzeyinde 1-2 mm 
çapında yün topu şeklinde koloniler yaparlar. 
BHI agar üzerinde 2-3 mm çapında, yuvarlak, opak ve düzgün kolonileri vardır. 
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Tavşan kanında α hemoliz yaparlar ve EYA üzerinde üremezler. PYG buyyonda bol 
ürerler, bulanıklık ve bazen ipliksi sediment yaparlar. Bir gün içerisinde pH yı 4.9-5.4 e 
kadar düşürürler. 45 ° C de iyi, 30 ° C de zayıf ürerler. Tween 80 üremelerini stimüle 
eder, %6.5 tuz ise inhibe eder. Üremeleri safra ile engellenmez ama 
karbonhidratlardan asit yapımı engellenir. Galaktoz ve sorbozu fermentlerler, adonitol 
ve gliserolu fermentlemezler. Nötral redi indirgerler. Hippuratı hidrolizlemezler, 
Peptondan amonyak yapmazlar. Clostridiumlar ile karıştırılması durumunda 80 ° C de 
10 dakika bekletilerek pasajlanmalıdırlar. Dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 Eubacterium halli: Hareketsiz, bazen 
kısa zincirler yapabilen iri çomaklardır. 0.8-2.4 
µm çapında olup 4.7 µm den 75 µm ye kadar 
uzayabilirler. Terminal ve subterminal 
şişlikler Clostridiumlar ile karışıklığa sebep 
olabilir. RGC agar üzerinde 0.5-1 mm çapında 
lentiküler, tüylü koloniler yaparlar. BHI 
(tavşan) kanlı agar yüzeyinde 1-2 mm çapında 
opak, düzensiz kenarlı, sarımsı ve hemolitik 
koloniler yaparlar. PYG buyyonda bol ürerler, zafıfca bulanıklık yaparlar, düzgün ve 
ipliksi sediment yaparlar, pH'yı 4.7-5.5'e düşürürler. 30 ° C de zayıf ürerler, 25 ve 45 
° C lerde üremezler. Üreme karbonhidratlarla artar (şekile bakınız), Tween 80 den 
etkilenmez, safra ve %6.5 tuz ile engellenir. Galaktozu fermentlerler, nötral redi 
indirgerler, peptondan amonyak yapmazlar. Üreaz, H2S, hippürat hidrolizi ve 
Voges-Proskouer negatiftir. Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Kültürlerinde oda ısısında 1-2 gün canlı kalabilirler. Dışkıdan 
izole edilebilirler. 
 
 Eubacterium lentum: 0.2-0.4 µm ile 
0.2-2.0 µm arasında çiftler oluşturan ovoid 
çomaklardır. At kanlı agarda yüzey kolonileri 
0.5-2.0 mm çapında, konveks, ıslak görünüşlü, 
opak ve bazen yandan aydınlatıldığında 
mozaik şeklindedir. PYG buyyon kültürleri 
bulanıktır, düzgün, bazende ipliksi bir 
sediment yaparlar, buyyonun pH'sını değiştirmezler. 30, 45 ° C ve bazen de 25 ° C 
lerde üreyebilirler. Arginin üremeyi stimüle eder ve argininden amonyak yaparlar. 
Adonitol, dekstrin, dulsitol, galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. TSI 
de H2S yaparlar, SIM de yapmazlar. Hippüratı hidrolizlemezler, ortamda arjinin varsa 
katalaz pozitif bulunurlar. Sitokromları vardır. Kortikosteroidleri indirgerler. 
Kloramfenikol ve klindamisine duyarlıdır. Bazıları penisilin, tetrasiklin ve eritromisine 
dirençlidirler. Diş, diseti abselerinden, diş plaklarından ve dışkıdan izole edilebilirler. 
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 Eubacterium limosum: Hareketsiz, 
0.6-0.9 µm ile 1.6-4.8 µm arasında şişmiş veya 
bazen dallanmış, iri çomaklardır. Genellikle 
çiftler veya kümeler yaparlar. Kanlı agar 
kolonileri 1-2 mm çapında ve opaktır, yandan 
aydınlatılınca mozaik görüntüsü verebilirler. 
Buyyonda viskoz bir bulanıklık yaparlar, 
pH'yı 4.5-5.2'ye düşürürler. Karbonhidrat 
zengin ortamda daha bol ürerler. 30 ve 45 ° C lerde ürerlersede, 25 ° C de üremezler. 
Adonitol, pektin, bazende galaktoz fermente edilir. Dextrin, dulsitol, gliserol, inülin ve 
sorbozu fermentlemezler. Hippurat hidrolizi, katalaz ve üreaz negatiftir. B12 vitaminini 
hücre içinde sentezleyebilirler. Karbon monoksiti karbon kaynağı olarak 
kullanabilirler. Eskulini hidrolizlerler. Kloramfenikol ve klindamisine duyarlıdır. 
Eritromisin, penisilin ve tetrasikline dirençli suşları vardır. Diş, dişeti enfesiyonları, 
dışkı, rektal ve abdominal abselerden izole edilebilirler. 
 Eubacterium moniliforme: 
Hareketlidir. 0.6-0.9 µm ile 1.7-9.4 µm arasında 
tek, çift yada guruplar halinde bulunan kalın 
ovoid çomaklardır. At kanlı agarda 2-8 mm 
çapında yuvarlak ve düzensiz köşeli koloniler 
yaparlar. PYG Buyyonda bulanıklık ve bir 
çökelti yaparlar, pH 5.0-5.6'ya kadar düşer. 
Bütün suşlar 45° C de üreyebilir, 30 ve 25 ° C de üreyen suşları da vardır. Üreme 
Tween 80 ve safradan etkilenmez. Galaktozu fermentler, H2S yapar, nötral redi 
indirger, peptondan amonyak yaparlar. Hippurat hidrolizi ve Voges-Praousker 
negatiftir. Adonitol, dekstrin, dulsitol, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. 
Kloramfenikol, klindamisin, penisiline duyarlıdır, bazı suşları eritromisin ve 
tetrasikline dirençlidir. dışkı ve kapalı organ abselerinden izole edilebilirler. 
 
 Eubacterium multiforme: 
Bir suş hariç hepsi hareketlidir. 0.6-0.8 µm ile 
0.8-8.0 µm arasındadır. Kanlı agarda 1-2 mm 
çapında, yuvarlak, opak beyaz koloniler 
yaparlar. Yandan aydınlatılınca koloniler 
mozaik görüntüsü verebilirler. PYG buyyonda 
bulanıklık ve granüler bir sediment 
oluştururar, pH'ı 5.3-5.6'ya düşürürler. 25 ve 
45 ° C lerde ureyebilirler. Tween 80 zayıfca üremeyi artırır. %6.5 tuz üremeyi engeller. 
Hem üreme hem de şekerlerden asit yapımı safra tarafından engellenir. Adonitol, 
dekstrin, pektin, dulsitol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. Nötral redi indirger, 
peptondan amonyak yaparlar. Kloramfenikol, klindamisin, penisilin ve tetrasikline 
duyarlıdır, bazı suşları eritromisine dirençlidir. 
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 Eubacterium nodatum: 
0.5-0.9 µm ile 2.0-12.0 µm arasında 
dallanabilen filamentöz çomaklardır. 
Hareketsizdir. Zenginleştirilmiş BHI agar ve 
kanlı agar kolonileri 0.5-2.0 mm çapında ve 
lobludur. Tavşan kanında hemoliz yapmazlar. 
PYG buyyon ktürlerinde bulanıklık olmaz, 
yapışkan ve granüler bir sediment yaparlar. 30 ve 45 ° C lerde üreyebilir, hatta 25 ° C 
de üreyebilirler. Üreme safra ve %6.5 tuz ile engellenir, Tween 80 üremeye etkisizdir. 
Nötral redi indirgerler, H2S yapmazlar. Karbonhidratları kullanmazlar, peptondan 
amonyak yaparlar. Kloramfenikol, klindamiin, eritromisin, penisilin ve tetrasikline 
duyarlıdır. Diş abseleri, akut dişeti enfeksiyonları ve periodontal abselerden sıklıkla 
izole edilebilirler. Aktinomiceslerle ayırımı için karbonhidrat fermentasyon paterni 
değerlendirilir. 
 
 Eubacterium nitritogenes: 
0.8-1.6 µm ile 1.6-16.0 µm arasında, yuvarlak 
uçlu, çomaklardır. Bazı suşlarında hücrenin 
bir yarısı gram pozitif diğer yarısı gram 
negatif boyanır. Geri kalan diğer bazı 
suşlarında hücrenin uçları gram pozitif 
gövdesi gram negatif boyanır, Clostridiumlar 
ile kolayca karışabilirler. At kanlı agarda 0.5-2 
mm çapında opak, yandan aydınlatıldığında mozaik görüntüsü veren koloniler 
yaparlar. PYG buyyon kültürlerinde bulanıklık ve bir çökelti vererek pH'yı 5.1-5.3'e 
düşürürler. 30 ve 45 ° C lerde bol ürerler. Tween 80 üremeyi etkilemez. Galaktoz 
fermentlenir. Adonitol, dulsitol, dekstrin, inülin ve sorbozu fermentlemez. Safra ve 
%6.5 tuz üremeyi engeller. Nötral red indirgenir. Peptondan zayıfca asit yaparlar. 
Kapalı organ abselerinden izole edilebilirler. 
 
 Eubacterium plautii: 
Hareketlidir. 0.4-0.8 µm ile 2.0-10.0 µm 
arasında yuvarlak uçlu çomaklardır. Uzun 
süre hareketsiz kalabilirler, hareketlerini tespit 
edebilmek için dikkatli inelemek gerekir. 
Kuvvetle gram negatif boyanır, hücrelerin pek 
az bir bölgesi gram pozitif boyanabilir. At 
kanlı agarda 0.5 mm civarında opak beyaz 
koloniler yaparlar, yandan aydınlatılınca mozaik görüntüsü verebilir. PYG buyyonda 
bulanklık ve çökelti yaparlar, pH=5.2 ye düşer. Entamoeba histolytica kültürlerinden 
izole edilebilirler. Son yıllarda Fusobacterium genusundan alınarak bu genus içerisine 
transfer edilmiştir. 
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 Eubacterium plexicaudatum: 
Hareketlidir. 0.8-1.6 µm ile 4.0-10.0 µm 
arasında yuvarlak sonlanan çomaklardır. İlk 
izolasyonda bazen tek bazen de iki yerinde 
eğriliği vardır. Birkaç pasajdan sonra bu 
eğrilik görülmez ve çomak daha düz bir 
görünüm alır. Gram boyama sırasında kolay 
dekolorize olurlarlar ve genellikle gram 
negatif olarak tespit edilirler. Koopler's Gram 
modifikasyonu ile boyandıklarında bile genellikle tatminkar bir Gram pozitif boya 
almazlar. Ancak hücere duvarı gram pozitif bakterilerinkine uyar. Kutupsal 
boyanması durumunda Clostridiumlar ile karıştırmamak için 70 ° Cde 10 dakika 
bekletilerek veya etanol ile muamele edilerek tekrar pasajlanmalıdır. RGC agar veya 
zenginleştirimiş BHI agar üzerinde 0.5-1.0 mm çapında, gri ve düzensiz kenarlı 
koloniler yaparlar. PYG buyyonda çokelti yapmadan sadece bulanıklık yaparlar, pH 
fazla düşmez. Safra üremeyi stimüle eder. Nötral redi indirgerler. Adonitol, dekstrin, 
gliserol, inülin ve sorbozu fermente etmezler. Peptondan amonyak yapmazlar. 
Hippuratı hidrolizlemez ve H2S yapmazlar. Oksijene fevkalade duyarlıdır, 
laboratuarda zorlukla ve zayıfca üretilebilir. 
 
 
 
 Eubacterium ramulus: 0.5-0.9 µm ile 
1.0-5.0 µm arasında düzgün çomaklardır. 25 
µm ye kadar uzayabilirler. Hücreler eşit 
olmayan uzunluktadır, bazen ortalarında 
şişlikler de bulunabilir. Spor görüntüsü 
vererek Clostridiumlar ile karışıklığa sebep 
olabilirler. RGC agar koonileri, 1-4 mm 
çapında, top şeklinde veya agarı zedelemiş 
şekilde koloniler yapabilirler. Zenginleştirilmiş BHI agarda 1-4 mm çapında ve 
lobludur. Kanlı agarda üremeyen suşları vardır. Buyyonda bulanıklık yapmadan 
yapışkan bir sediment yaparlar. 30 ve 45 ° C lerde ürer, 25 ° C de zayıf ürer. Tween 80 
ve karbonhidratlar üremeyi artırır. Safra üremeyi ve karbonhidrat fermentasyonunu 
engeller. Kloramfenikol, klindamisin, penisilin ve tetrasikline duyarlıdır, eritromisine 
dirençlidir. Dışkı ve kapalı abselerden izole edilebilirler. 
 
 
 
 Eubacterium rectale: Hareketlidir. 
0.5-0.6 µm ile 1.7-4.7 µm arasında kısa zincirler 
veya kümler yapan, yuvarlak uç ile sonlanan 
hafif eğri çomaklardır. Terminal şişlikler 
gösterebilriler. Dekolorizasyona dirençsizdir. 
Genellikle gram negatif olarak boyanırlar. 
Agar kolonileri 0.5-2 mm arasında, parlak ve 
düzensizdir. At kanında hemoliz yapmazlar, 
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bazı suşları anaerobik kavanozda üremez. Buyyon kültürleri bulanık ve sedimentlidir, 
pH'yı 4.7-5.5'e dü_ürürler. PY buyyonda zayıf ürerler. Pek çok suşu 25-45 ° C arasında 
üreyebilir. Karbonhidratlar daima, Tween 80 ise bazen üremeyi stimüle eder. Safra ve 
%6.5 tuz üremeyi engeller. Nötral redi indirgerler, dekstrin, galaktoz, inülin ve pektini 
fermentler, adonitol, dulsitol, gliserol ve sorbozu fermentlemezler. Katalaz ve 
Voges-proskuer negatiftir. Peptondan amonyak yapmazlar. Hippüratı hidrolizlemez 
ve H2S yapmazlar. Sellobioz, fruktoz, glukoz, arabinoz, melisitoz, melibioz, rafinoz, 
ksilozu fermentler. Fusobacterium mortiferum ile morfolojik benzerliği vardır. E. rectale-
II, melisitozu fermentlemeyişi ile ayrılır. Daha kısa daha üniform hücreleri vardır. E. 
rectale III-H ise rafinozu fermentlemeyişi ile ayrılır. E. rectale IV, arabinoz ve ksilozu 
fermentlemez. Sporlu olduğu tespit edilen bazı suşları ise Clostridiumlar içerisine 
alınmış ancak henüz isimlendirilmemiştir. Diş, dişkökü, dişeti enfeksiyonlarından 
hemen daima izole edilirler. 
 
 
 
 Eubacterium ruminantium: 0.2-0.3 µm 
ile 0.8-2.5 µm arasında ovoid çomaklardır, 
çiftler ve kümeler yaparlar. Kuvvetle gram 
negatif boyanırlar, dekolorizasyona fevkalade 
dirençsizdir. RGC agar üzerinde düzgün 
opak, sarı koloniler yaparlar. BHI kanlı agarda 
üremez. PYG buyyonda bulanıklık ve 
yapışkan bir sediment oluşturur, beşinci 
günde pH 5'e düşer. 30 ve 45° C lerde zayıf ürer, 22 ve 50° C lerde hiç üremez. Safra, 
heme ve Tween 80 üreme üzerine etkisizdir. Adonitol, dekstrin, ksilan, dulsitol, 
galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemez. Pektini zayıf fermentler, H2S 
yapmazlar, peptondan zayıfca amonyak yaparlar. Hippurat hidrolizi, Voges-Prousker 
negatiftir. Nötral redi indirgemezler. 
 
 
 
 Eubacterium saburreum: 0.7-1.1 µm ile 
6.0-18.0 µm arasında parelel yerleşen hafif eğri 
çomaklardır. Orta kısımlarında şişlikler 
olabilir. Koopler's Gram modifikasyon 
metodu ile boyansa bile gram negatif görünür. 
Aslında hücre duvarı gram pozitif olmasında 
rağmen hücrelerin ancak bir kısmı gram 
pozitif olarak boyanabilir. Kanlı agar üzerinde 
1-4 mm çapında agar yüzeyine gömülü, ortası granüler koloniler yaparlar. Buyyonda 
bulanıklık ve sediment oluştururlar, bu sediment tübün iç yüzeyine yapışır. Tween 80 
ile üreme stimüle olur. Üreaz ve H2S yapmazlar. 25, 30 ve 45 ° C lerde zayıf ürerler. 
Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin ve penisiline duyarlıdır, bazı suşları 
tetrasikline dirençlidir. Diş, dişeti enfeksiyonlarından hemen daima izole edilebilirler. 
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 Eubacterium siraeum: Hareketlidir. 
0.5-0.6 µm ile 1.3-3.0 µm arasında olup 
genellikle zincir yaparlar. RGC agar üzerinde 
0.5-1 mm çapında lentiküler kolonileri vardır, 
ortaları daha yoğundur. BHI agar üzerinde 0.5 
mm çapında yuvarlak koloniler yaparlar. 
Tavşan kanını hemolize etmezler. Buyyon 
kültürleri bulanık değildir ve sedimentlidir. 
Üreme Tween 80 ile etkilenmez, safra ile 
engelenir, 45 ° C de zayıf ürerler. Karbonhidratları kullanmazlar, eskulini hidrolizler. 
Dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 
Eubacterium suis: 0.5 µm ile 1.0-3.0 µm 
arasında hafif eğri çomaklardır. Tavşan kanlı 
agarda 2-3 mm çapında, sahanda yumurta 
görünümünde, gri, parlak merkezli, pürtüklü 
kenarlı nonhemolitik koloniler yaparlar. 
Koyun kanlı agarda hemoliz yaparlar. 
PY-maltoz buyyonda yapışkan bir sediment 
vardır ama bulanıklık yoktur. 30 ve 42 ° C 
lerde ürerler, oda ısısında üremezler. Tween 
80, hemin ve menadion üremeyi etkilemez, karbonhidratlar üremeyi artırır, safra ile 
üreme engellenir. Hippürat hidrolizi ve üreaz pozitiftir. Voges-Proskouer negatiftir. 
Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, penisilin, tetrasiklin, ampisilin ve sefalotine 
duyarlıdır. Piyelonefrit, idrar ve ejakülattan izole edilebilirler. Eksotoksinleri yoktur. 
 
 
Eubacterium tarantellus: İlk iri ve küt uçlü 
çomaklar şeklindedir. Bir kaç pasajdan sonra 
1.3-1.6 µm ile 10.0-17.0 µm arasında hareketsiz 
çomaklar olarak görülürler. BHI agar 
üzerinde 2-5 mm çapında, renksiz, mukoid 
koloniler yaparlar. Koyunkanlı agarda geniş 
bir ß hemoliz yapar lesitinaz aktivitesi vardır. 
Buyyonda filamanlar yaparlar, yapışkan bir 
çökelti vardır, bulanıklık yoktur, çökelti bazen pamuksu görünüm verir. 15 ve 45 ° C 
lerde zayıf ürer veya üremezler ama 4 ° C de, pH=3.4'de ve pH=8'de iki hafta canlı 
kalabilirler. DNaz yaparlar, eritromisin, kloramfenikol, penisilin, tetrasiklin, 
vankomisin, klindamisin ve novobiosine duyarlıdır. Gentamisin, neomisin ve 
polimiksine dirençlidir. Nöral sisteme yerleşebileceği ve nörolojik hastalıklara sebep 
olabileceği konusunda çeşitli yayınlar vardır. İnsandan ve balıktan izole edilebilirler. 
(tarantellus ismi kuvvetle dönerek danseden anlamına gelir, çünkü bu bakteri ile enfekte edilen balıklar bu 
şekilde ölürler.) 
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 Eubacterium tenue: Hareketlidir. 0.5-0.8 
µm ile 4.9-20.0 µm arasında spatula şeklinde 
hücrelerdir, bu görüntüleri ile 
Bifidobacteriumlar ile karıştırılabilir. At kanlı 
agarda 4-6mm çapında lobüler, gri-beyaz, 
yandan aydınlatılınca benekli bir görüntü 
veren koloniler yaparlar. Buyyon kültürleri 
bulanık ve sedimentlidir. Üreme 24-37 ° C ler 
arasında daha hızlıdır, Tween 80 ile artırılabilir, %6.5 tuz ile engellenebilir. Lesitinaz ve 
H2S yaparlar. Hippuratı hidrolize etmezler, peptondan amonyak yaparlar, nötral redi 
indirgeler, Voges-prousker negatiftir. Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, 
penisilin ve tetrasikline duyarlıdır. Kapalı organ abselerinden, eklem sinovyal 
sıvılarından ve düşüğü takiben uterus mayisinden izole edilebilirler. 
 
 
 
 Eubacterium timidum: 0.8-1.6 µm ile 
1.6-3.1 µm arasındadır, zincir ve kümeler 
yaparlar. Gram pozitiftir ama Gram negatif 
boyanırlar. Dekolorizasyona dirençsizdir. 
Zenginleştirilmiş, BHI agarda ürer ama kanlı 
agarda üremezler. PY Buyyonda granüler 
sediment ve zayıf bir bulanıklık yaparlar. 
37-45 ° C lerde ürer ama 30 ° C de üremezler. %100 CO2 li ortamda da ürerler. Tween 
80 ve tiamin ile üreme etkilenmez ancak safra ve %6.5 tuz ile engellenir. Nötral redi 
indirgerler, üreaz pozitiftir, peptondan amonyak yapmazlar. Adonitol, dekstrin, 
dulsitol,galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. Kloramfenikol, 
klindamisin ve eritromisine duyarlıdır. Bir kısmı penisilin ve tetrasikline dirençlidir. 
Diş abselerinden, dişeti enfeksiyonlarından sıklıkl izole edilebilirler. 
 
 
 
 Eubacterium tortuosum: 0.5-0.6 µm ile 
2.4-5.0 µm arasında zincir yapan çomaklardır. 
Zincirler 50 elemente kadar uzayabilirler. At 
kanlı agarda 0.5-4.0 mm çapında düzensiz, 
beyaz-gri koloniler yaparlar. Buyyon 
kültürleri, jelatinöz, bazen granüler bir 
sediment içeriri, genellikle bulanıklık 
yapmazlar. 30-45 ° C ler arasında bazen 25 ° C de üreyebilirler. Tween 80 üremeyi 
etkilemez, safra ile üremeleri engellenebilir. Nötral redi indirgerler. Adonitol, dekstrin, 
dulsitol, galaktoz, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemezler. Peptondan amonyak 
yapmazlar, hippüratı hidrolize etmezler, Voges-Prousker negatiftir. H2S negatiftir. 
Karaciğer kistlerinden izole edilebilirler. 
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 Eubacterium ventriosum: 0.8-1.3 µm ile 
1.9-5.0 µm arasındadır, zincirler yaparlar. 
Kanlı agarda 0.5-3 mm çapında düzgün, 
parlak, benekli koloniler yaparlar, yandan 
aydınlatıldığında granüler bir görüntü 
verebilirler. Buyyon kültürleri, bulanıktır ve 
yapışkan bir sediment verirler, pH'yı 4.6-5.4 
arasına düşürürler. 45 ° C de ürerler, 30 ve 25 
° C lerde zayıf ürerler. Tween 80 ve karbonhidratlar üremeyi artırır. Safra ile üreme 
kısmen, %6.5 tuz ile tamamen engellenebilir. Pektin ve galaktozu fermentlerler. 
Adonitol, arabinoz, sellobioz, mellibioz, gliserol, inülin ve sorbozu fermentlemzeler. 
Nötral redi indirgerler, Voges-Proskouer ve H2S negatiftir. Peptondan amonyak 
yaparlar. Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, penisilin ve tetrasikline duyarlıdır. 
Diş, dişkökü abseleri, dişeti enfeksiyonları ve dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 
Clostridiumlar: 
 Genellikle gram pozitif ve sporlu çomaktırlar. An azından logaritmik üreme 
döneminde kuvvetle gram pozitif bulunurlar, ancak ilerleyen inkübasyonda tipe göre 
değişmek üzere gram negatif boyanmaları sık görülür. Metabolizmaları sakkaroklastik 
olabildiği gibi proteolitik de olabilir, karbonhidrat ve peptondan son ürün olarak 
genellikle asit ve alkoller oluşur. Pek çok tür zorunlu anaeroptur, ancak aralarında 
aerotoleran türler de vardır, bunlar aerobik kültürlerinde spor yapmazlar. En bol 
üremeleri pH, 6.5-7.0 arasında ve 30-37 ° C civarındadır. Buna rağmen pekçok tür 
15-69 ° C ler arasında hem canlı kalabilirler ve hem de üreyebilirler. Katalaz genellikle 
negatifirler. 
 Pek çok tür yuvarlak sonlanan, hafif eğri çomak şeklindedir, tek, çift veya kısa 
zincirler oluşturabilirler, çok nadir olarak sarmal veya flaman şeklinde olanlarına da 
rastlanır. Clostridiumların pekçoğu üremeleri sırasında ortamın Eh voltajını düşürürler, 
bu özellikleri nedeniyle bulundukları ortamda gittikçe uygun koşulları kendileri 
oluştururlar, logaritmik fazda üreme hızları diğer bakterilere oranla daha hızlı olarak 
artar. PYG buyyonda nötral redi veya resazurini indirgeyebiliyor oluşları bu 
özellikleri nedeniyledir. Dışkı, su birikintileri, deniz suyu, lağım, bitkiler, böceklerden 
izole edilebilirler. Yaygın olarak insan ve hayvanların pekçok florasında bulunabilirler. 
Ağız florasında ise nadiren bulunur. Bazı türler fena ağız hijyeni olduğunda 
yerleşebilir, bunun dışında herhangi bir ağız içi enfeksiyondan sorumlu 
tutulabileceğine ilişkin herhangi bir yayın yoktur. 
 Eubacteriumlarla aralarında başlıca sporulasyon farkı olmasına rağmen, ciddi 
bir genetik yakınlık vardır. Onların üretildikleri bütün besiyerlerinde ürerler ve 
pekçok özellikleri paylaşırlar. Saf kültür olarak üretilmek istenirse, materyal 70 ° C de 
10 dakika bekletilerek ekilir. Başka bir yöntem ise 1:1 (v/v) oranında metanol ile 45 
dakika muamele ederek ekim yapmaktır. Her iki yöntem vejetatif hücrelerin inaktive 
edilmesi için gerekli ve yeterlidir, aslında bu yöntemler Eubacterium-Clostridium 
ayırımı için kullanılabilecek makul bir metot olarak önerilmektedir. 
 Clostridiumların daha bol üretilebilmesi için besiyerindeki agar oranını %4.5 
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civarında tutmak tavsiye edilmektedir. Bazı türler, anaerobik atmosfer ile değil, %100 
CO2 veya %10 azot + %90 CO2 içeren atmosferde daha bol olarak ürerler. Bazıları ise 
üremek için %100 azot içeren bir atmosfer gereksinirler. Bu özellikleri türe göre 
değişkendir. 
 Sporülasyonu stimüle eden özel bir besiyeri yoktur. Bu amaç ile chopped-meat 
buyyon kullanılır. Spor yapımını artırmak için optimum üreme ısısının altında (30° C 
civarında) 10 gün kadar inkübe edilmelidir. Bazı türler glikoz varken bazıları ise 
glikoz yok iken daha bol spor yaparlar. Egg-yolk agar spor yapımını artırabilir. 
Bazıları ise hiç spor yapmazlar (C. clostridiforme, C. perfringens, C.ramosum gibi). 
Liyofilizasyon ile spor yapımının arttığını ileri süren literatürler vardır. Ancak 
liyofilizasyon prosedürü ile vejetatif hücrelerin tahrip olması nedeniyle 
popülasyondaki sporlu hücre oranının izafi olarak artmış olabileceğini savunan 
yazarlar da vardır. Sporun yapısında bulunan dipikolinik asitin gaz-likit 
kromotografisi ile gösterilmesi, diğer özellikleri de uyuyor ise şüpheli bakteriye 
Clostridium tanısı koymak için makul bir sebeptir. 
 Fare peritonuna, şüpheli bakterinin Chopped-meat-glikoz buyyondaki saf 
kültürünün süpernatantından 0.4-0.5 ml enjekte etmek sureti ile toksin yapımı 
araştırlabilir. Bazı klostridial toksinler, bir proteolitik enzim ile temasa gelince toksite 
kazanırlar (C. botulinum Tip E,B,F ve C. perfringens epsilon toksin). Aslında tek 
bağlarına uygulandıklarında fare için nontoksik olabilirler. Bu nedenle kültür 
süpernatantı fareye enjekte edilmeden önce tripsin ile 37 ° C de 30 dakika muamele 
edilmelidir. Toksin nötralizasyon deneyi yapılırken spesifik antitoksin ile oda ısısında 
30 dakika bekletilerek fareye enjekte edilmelidir. Pekçok önemli Clostridial 
antitoksinler Burroghhs Wellcome ve Tracy Wilkins firmalarınca üretilmektedir. C. 
sordellii antitoksini ayni zamanda C. difficilinin toksinini de nötralize edebilmektedir. 
Toksin yapımını tespit edebilmek için bakterinin buyyon süpernatantı, %10 luk CaCl2 
ile muamele edilerek deney hayvanına kas içi enjekte edilir, doku değişimi ve ölüm 
tespit edilir. Bazı önemli Clostridiumlar şunlardır. 
 
 
 
 
 Clostridium absonum: 
Bazı türleri hareketlidir. Sporları 
subterminaldir, ovaldir, ve hücreyi şişirmez. ß 
hemolitiktir. Buyyonda mukoid sediment 
verir. Üreme safra ve %6.5 tuz ile engellenir. 
Jelatini yavaş sindirir, sütü sindirmez. Bütün 
suşları penisilin, kloramfenikol ve tetrasikline 
duyarlıdırlar. Gazlı gangren etkeni olarak 
izole edilebilirler. 
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 Clostridium aceticum: 
Gram negatif ve hareketlidir. Sporlar oval ve 
terminal olup hücreyi şişirir. Fruktoz 
sporülasyonu teşvik eder. Dışkı orijinlidir. 
 
 
 
 
 
 Clostridium acetobutylicum: Gram 
labil hareketli çomaklardır.Sporlar oval ve 
subterminal olup hücreyi hafifce şişirebilir. 
Safra ve %6.5 tuz ile üreme engellenebilir, 
Voges-proskouer pozitiftir. Süperoksit 
dismutaz ve DNaz ları vardır. Kloramfenikol, 
klindamisin, eritromisin, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. İnsan ve köpek 
dışkısından izole edilebilirler. 
 
 Clostridium acidurici: Genellikle Gram 
negatif, hareketlidir. Oval sporları vardır. 
Hücreyi şişirmez. En bol şekilde Buyyon 
kültürlerinde %0.3 ürik asit varken ürerler. 
Kloramfenikol ve klindamisine kısmen 
duyarlı, diğerlerine dirençlidir, vahşi 
kuşlardan izole edilebilirler. 
 
 Clostridium aminovalericum: Gram 
labil, hareketli çomaklardır. Sporları küçüktür, 
terminaldir ve hücreyi şişirmez. Hippüratı 
hidrolize ederler. Kloramfenikol, eritromisin, 
penisilin ve tetrasikline duyarlıdır. Dışkıdan 
ve gebelerin idrarından izole edilebilirler. 
 
 
 Clostridium arcticum: 
Gram negatif, hafif eğri, hareketli 
çomaklardır. Kanlı agarda değil tripikaz soya 
agarda ve 22-25 ° C lerde daha bol olarak 
ürerler. Kirli sulardan izole edilebilirler. 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  



Bölüm - 10 Önemli Anaeroplar 
 

 

 
 
  101

 
   Clostridium aurantibutyricum: 
Gram labil ve hareketlidir. Sporları oval, 
subterminal olup hücreyi şişirirler. 
Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin ve 
penisiline duyarlıdır, bitkilerden ve yeni 
doğan dışkısından izole edilebilirler. 
 
 
 
 
 
 Clostridium baratii: 
Gram pozitif ve hareketsizdir. Sporlar ovaldir, 
hücreyi şişirir. Kloramfenikol, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Göz, kulak, prostat, 
savaş yaraları, dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 
 
 
 

 Clostridium barkeri: 
Gram pozitif hareketsizdir. Oval ve terminal 
sporları vardır. Hücreyi şişirir. Kloramfenikol, 
klindamisin, eritromisin ve tetrasikline 
duyarlı fakat penisiline dirençlidirler. Nehir 
suları ve insan dışkısından izole edilebilirler. 
 
 
 
 Clostridium beijerinckii: 
Gram labil, hareketli çomaklardır. Sporları 
oval, subterminal olup hücreyi şişirir. 
Eritromisin ve tetrasikline duyarlıdırlar. 
Sıklıkla dışkı ve enfekte yaralardan izole 
edilebilirler. 
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 Clostridium bifermentas:Gram pozitif 
ve hareketlidir. Sporları oval olup hücreyi 
şişirmezler. Sporlarının birer ekzosporiumları 
vardır ve 6 farklı spor şekli tarif edilmiştir. 
Kanlı agarda 0.5-4 mm çapında, lobuler, ß 
hemolitik ve gri renklidir. Buyyonda yapışkan 
bir sediment oluştururlar. DNaz yaparlar, 
bütün suşları kloramfenikol, eritromisin ve 

penisiline duyarlıdır. Yılan, keçi, at, koyun, deniz suyu ve insan dışkısından izole 
edilebilirler. 
 
 
 

 Clostridium carnis: 
Gram pozitif, hareketlidir ve fakültatif 
anaeroptur. Sporları oval olup hücreyi şişirir. 
Aerop inkübasyonda spor yapmaz. 
Kloramfenikol, eritromisin, tetrasikline 
duyarlıdır. Yumuşak doku 
enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
 

 Clostridium botulinum: 
Serolojik olarak farklı olan 7 farklı toksini 
vardır ve bütün suşları toksin üretir. 
Toksinlerin hepsi nörotoksindir ve bütün 
laboratuar hayvanlarına fevkalade etkilidir. 
Bu gurup toksin insanda botulismus 
hastalığına sebep olur. Fenotipik 
yakınlıklarına bakarak 4 guruba ayrılır: 
 a. Tip A, C.sporogenes ve tip B,F 
gurubunun proteolitik olanlar_: 
Genellikle hareketli ve düzgün çomaklardır. Sporları oval ve subterminal olup hücreyi 
şişirirler. Egg-yolk agarda 2 günde, chopped-meat agarda 30 ° C de 1 haftada spor 
yapımı gösterilebilir. Kanlı agarda 2-6 mm çapında ß hemolitik ve kristalize koloniler 
yaparlar. Asit yapımı, peptondan amonyak yapımı ile maskelenir. %6.5 tuz ve safra ile 
üremeleri engellenir. Jelatin, süt ve et sindirilir. H2S yaparlar. Kloramfenikol, penisilin, 
metronidazol, eritromisin ve tetrasikline duyarlıdır. Trimetoprim+sülfametaksazole de 
duyarlıdırlar. Balıkların sindirim kanalında, kuşlar, kirli su birikintileri, 
konservasyonu yapılmış bile olsa et ve deniz ürünlerinde bulunabilir ve genellikle 
besin zehirlenmesi nedenidirler. 
 b. Tip E, Tip B ve F nin sakkarolitik olanlar_: 
Hareketlidir, sporları oval ve subterminaldir, hücreyi şişirirler. Katı ve sıvı besiyerinde 
kolayca sporlanırlar. Kanlı agarda 1-5 mm çapında ß hemolitik koloniler yaparlar. 
Jelatin sindirilir ama süt ve et sindirilmez. Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, 
pensilin ve tetrasikline duyarlıdır. Balık, kuş ve memelilerde kirli su birikintilerinde 
bulunabilir. 
 c. Tip C, D ve C. novyi tip A: 
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Hareketlidir. Chopped-meat agarda 30 ° C de 1 hafta spor geliştirirler. Jelatin, süt ve et 
sindirilir, Peptondan amonyak yaparlar H2S pozitiftir. Kloramfenikol, klindamisin, 
eritromisin ve penisiline duyarlıdır. Dışkıdan izole edilebilirler.      d. Tip G ve C. 
subterminale: 
Hareketlidir. Nadiren (oval, subterminal ve hücreyi şişiren) spor yaparlar. Kanlı 
agarda 1-4 mm çapında koloni yapabileceği gibi Proteuslarda olduğu gibi agar 
yüzeyine ince bir film gibi yayılabilirler. Jelatin çabuk, süt ve et 3 haftada sindirilir. 
Peptondan amonyak yapar ve H2S pozitiftir. Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin 
ve penisiline duyarlıdır. İnsan otopsi materyalinden izole edilebilirler. 
 Clostridium butyricum: Gram pozitif 
hareketli çomaklardır. Sporları hücreyi 
şişirmez. Kolay spor yaparar. Kanı agarda 1-4 
mm çapında koloni yaparlar. Klindamisin, 
kloramfenikol, eritromisin ve tetrasikline 
duyarlıdır. idrar, alt solunum yolu, abdominal 
abseler ve dışkıdan izole edilebilirler. 
 

 Clostridium cadaveris: 
Gram pozitif, hareketli, oval ve terminal spor 
yapan çomaklardır. Chopped-meat buyyonda 
30 ° C de 1 haftada spor geliştirirler. Amonyak 
ve H2S yaparlar. Hepsi penisiline duyarıdır. 
Kapalı abseler, derin yaralar ve dışkıdan izole 
edilebilirler. 
 
 
 Clostridium celatum: Gram pozitif, 
hareketsizdir ve 200 µm ye kadar 
uzayabilirler. Kanlı agarda 2-7 mm çapında 
granüler kolonileri vardır PYG buyyonda 
ipliksi çökelti verirler. Üreaz ve H2S 
pozitiftir.Kloramfenikol, klindamisin, 
eritromisin ve penisiline duyarlıdırlar. 
Dışkıdan izole edilirler. 

 
 
 

 Clostridium cellobioparum: 
Gram negatif hareketli çomaklardır. Sferik 
veya oval, hücreyi şişiren terminal sporlar 
yaparlar. Kanlı agarda tozlu koloniler, 
buyyonda ise yapışkan bir çökelti verirler. 
Selülozu sellobioza hidrolizlerler. Dışkı 
kaynaklıdırlar 
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 Clostridium chauvoei: 
Düzensiz boyanan, genellikle Gram pozitif, 
hareketli ve pleomorfik çomaklardır. Kolay 
sporlanır, oval ve terminaldir. 
Kloramfenoikol, klindamisin, tetrasiklin, 
eritromisin ve penisiline duyarlıdır. Hayvan 
kaynaklıdır. 
 

 
 
 

 Clostridium clostridiforme: 
Gram negatif sivri uçlu çomaklardır. Sporları 
oval ve santraldır. Bazen hareketlidir,hemoliz 
yapmaz.Buyyonda viskoz bir sediment 
verir.H2S ve amonyak 
yapar.Klindamisin,tetrasiklin duyarlıdır. 
Abdominal enfeksiyonlar, apandisit, servisit 
etkeni olanilirler. 

 
 
 Clostridium coccoides: 
Gram pozitif hareketsiz kokoid çomaklardır. 
Yuvarlak ve subterminal sporları vardır, 
hücreyi hafifce şişirirler. Agar kolonileri iğne 
ucu şeklindedir, H2S yaparlar. Kloramfenikol, 
klindamisin, eritromisin ve tetrasikline 
duyarlıdır. 
 
 
 
 Clostridium cochlearum: 
Hareketli, hafif eğri, yuvarlak uçlu 
çomaklardır. Sporülasyonu kolaydır, oval, 
subterminal ve hüvreyi şişiren sporlar 
yaparlar. Fibrinojeni eriten bir suşu diş 
plağından izole edilmiştir. Ağız ve dışkıdan 
izole edilebilirler. 
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 Clostridium cochleatum: 
Gram pozitif hareketsiz, yarım daire şeklinde 
spirallerdir. Gram negatif zincirler şeklinde 
görülebilirler. Zor sporlanırlar, buyyonda 
mukoid sediment yaparlar. Kloramfenikol, 
eritromisin ve penisiline duyarlıdırlar. Dışkı 
kaynaklıdırlar. 
 
 
 Clostridium colinum: 
Gram negatif boyanabilen, hareketli, oval ve 
subterminal sporları olan çomaklardır. α 
hemolitiktir, buyyonda beyaz bir çökelti 
verirler, bulanıklık yapmazlar. Kloramfenikol, 
klindamisin, eritromisin, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Hayvan dışkısı 
kaynaklıdır. 
 
 Clostridium difficili: 
Gram pozitif ve hareketlidir. Bazen 2-6 hücre 
ucuca durarak zincir görüntüsü verebilir. 
Brucella kanlı agarda oval ve subterminal 
sporlanırlar. Kolonileri yeşilimsi floresans 
verir. Penisilin, vankomisin ve rifampin 
duyarlıdır. Enterokolit etkenidir. 
 
 

 Clostridium fallax: 
Gram pozitif, yuvarlak uçlu ve hareketlidir. 
NH3 ve H2S yapar. Dışkı ve yumuşak doku 
enfeksiyonlarına sebep olabilir. 
Kloramfenikol, klindamisin, penisiline 
duyarlıdır. 

 
 

 Clostridium felsineum: 
Gram labildir. Oval, subterminal ve hücreyi 
şişiren sporları vardır. BHI agarda ürer. 
Buyyonda yapışkan ve portakal renkli çökelti 
verirler. Spor süspansiyonlarının antitümöral 
etkisi bildirilmiştir. Klindamisin duyarlıdır. 
 
 Clostridium haemolyticum: 
Gram labil ve hareketlidir. Kloramfenikol, 
klindamisin, eritromisin, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Toksinleri vardır, dışkı 
kaynaklıdır. 
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 Clostridium hastiforme: 
Gram labil, hareketlidir. Oval ve terminal 
sporlar hücreyi şişirir. Karbonhidratları 
kullanmaz, jelatini sindirir, H2S ve NH3 yapar. 
Penisilin, kloramfenikolduyarlıdır. 
Harpyaralarıabdominal  
abselerden izole edilirler. 

 
 

 Clostridium histolyticum: 
Gram pozitif, hareketlidir.Oval sporlar 
hücreyi şişirir. Kuvvetli proteolitiktir. H2S ve 
NH3 yaparlar. Kloramfenikol, klindamisin, 
eritromisin, penisilin, tetrasiklin duyarlıdır. 
Savaş yaraları, gazgangren ve diş plağından 
eldeedilir 

 
 

 Clostridium indolis: 
İlk 24 saatte Gram negatiftir, hareketlidir. 
Sporları yuvarlak ve terminaldir. Sitratı 
kullanmazlar, nonhemolitiktir, NH3 ve H2S 
yaparlar. Barsak kanalı ve dışkıdan izole 
edilebiliriler. Klindamisin, eritromisin ve 

tetrasiklin duyarlıdırlar. 
 
 Clostridium inocuum: 
Gram pozitif, hareketsiz, yuvarlak uçlu 
çomaklardır. Yalnızca iri olan hücreleri spor 
oluşturur. Kolay sporlanır ovaldir. Jelatin, 
kazein ve eti sindirmezler. Mannitol pozitif, 
laktoz ve sorbitol negatiftir. Dışkıdan ve 
ampiyem sıvısından üretilebilirler. 
 
 Clostridium irregulare: 
Gram pozitif ve hareketlidir. Kolay sporlanır, 
ovaldir. PYG buyyonda bulanıklık ve ipliksi 
çökelti yaparlar. Jelatinaz, H2S, NH3 pozitiftir, 
sütü ve eti sindirmezler. Kloramfenikol, 
klindamisin, eritromisin ve tetrasikline 
duyarlıdırlar. Laboratuar kimyasalları ve 
dışkıdan üretilebilirler. 
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 Clostridium leptum: 
Gram pozitif, hareketsizdir, nadiren sporlanır 
ve ovaldir. Lesitinaz, üreaz ve lipaz negatiftir, 
Buyyonda yapışkan çökelti verirler. pH'yı 
düşürmezler. Dışkıdan izole edilebilirler. 
 
 
 Clostridium limosum: 
Gram pozitif ve bazen hareketlidir. Kolay 
sporlanır, sporları ovaldir ve hücreyi şişirirler. 
Agarda hemoliz yapar, buyyonda ipliksi 
çökelti verirler. NH3 ve H2S yaparlar. 
Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, 
penisilin ve tetrasikline duyarlıdır. 
Hayvanlardan, dışkıdan, akciğer enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
 
 
 Clostridium mangenotii: 
Hareketsiz, Gram pozitiftir, kolay sporlanır, 
oval ve subterminaldir ve hücreyi şişirirler. 
Buyyonda yapışkan bir sediment yaparlar. 
NH3 ve H2S yaparlar. Kloramfenikol, 
klindamisin, penisilin, eritromisin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Deniz suyu ve insan 
dışkısından izole edilebilirler. 
 
 

 Clostridium nexile: Gram pozitif 
hareketsizdir. Nadiren sporlanır ve ovaldir. 
Kanlı agarda hemoliz yapmazlar, buyyonda 
ipliksi sediment yaparlar, bulanıklık 
yapmazlar. Kloramfenikol ve klindamisine 
duyarlıdırlar. Dışkı kaynaklıdır.  
 

 
 Clostridium novyi: 
Gram pozitiftir, zor tespit edilse bile 
hareketlidir. Sporları kolay oluşur, ovaldir. 
Oksijene çok duyarlıdır. 45 ° Cde daha bol 
ürerler. Üreme karbonhidratlarla artar, safra 
ve %6.5 tuz ile engellenir. Kloramfenikol, 
klindamisin, penisilin ve eritromisine 

duyarlıdır. Tetrasikline dirençlidir. Hem A ve hem de B tipinin toksini birer nekrotizan 
alfa toksindir. Gamma (fosfolipaz-C), epsilon (lipaz) ve bazen delta (oksijen labil) 
toksin üretirler. Toksin üretiminin fajlarla taşındığı düşünülmektedir, ancak kuvvetli 
kanıtlar yoktur. Faj konversiyonu ile C. novyii Tip C den Tip A'ya dönüşebilir. C. 
botulinum ile belirgin bir genetik yakınlığı ve ortak antijenleri vardır, serolojik tanıda 
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çarpraz reaksiyonlar olabileceği daima hatırlanmalıdır. Hayvan yaralarından, deniz 
suyundan ve gaz-gangrenden izole edilebilirler. 
 

 Clostridium oceanicum: 
Gram pozitiftir, 25 ° Cde hareketli, 37° C de 
hareketsizdir, bazen filamanlar yapabilirler. 
Kanlı agarda hemolitik ve kristalize koloniler 
yaparlar. Kloramfenikol, klindamisin, 
eritromisin, penisilin, tetrasikline 
duyarlıdırlar. Deniz suyu ve dışkıdan izole 

edilebilirler. 
 

 Clostridium oroticum: 
Gram pozitif ve hareketsizdir. Sporlar 
yuvarlaktır ve hücreyi şişirmez. Kanlı agarda 
nonhemolitiktir, buyyonda ağır bir çökelti 
verir. Tetrasiklin ve eritromisine kısmen 
dirençlidirler. Dışkı, rektal abseler ve idrardan 
izole edilebilirler. 

 
 Clostridium perfringens: A,B,C,D ve E 
olmak üzere morfolojik ve biyokimyasal 
profilleri ayni olan 5 tane tipi vardır. Gram 
pozitif ve hareketsizdir, organizmada 
genellikle spor yapmazlar. Sporları oluşmuş 
ise iridir ve hücreyi şişirir. Bazıları 
kapsüllüdür. Koyun kanlı agarda 2-5 mm çapında kubbe şeklinde, gri-sarı koloni 
yaparlar. Ayni agar yüzeyinde bile farklı tipte koloni yapabilirler. Hemoliz özellikleri 
tipe ve kan çeşidine göre değişir, genellikle ince bile olsa bir hemoliz zonu bulunur. 
Streptococcus agalactiae (B gurup Streptokok) ile CAMP fenomeni verirler (Ayni özellik 
S. agalactiae ve S. ayreus arasında da vardır). Buyyonda ipliksi sediment yaparlar ve 
pH'yı 4.8-5.6 ya düşürürler. Tip A, D ve E 45° C de daha bol ürer. Üreme 
karbonhidratlar ile artar, safra ile engellenemez, %6.5 tuz ile engellenir. NH3 ve H2S 
yapar, Voges-prousker, DNaz, amilaz pozitiftir, sukroz negatiftir, nötral redi indirger. 
Steroidleri kolon karsinojen maddelere dönüştürürler. Bulundukları florada 
enterokoklarla antagonizma içerisinde olurlar, bilhassa Streptococcus faeciumun 
bakterosininden oldukça etkilenirler. Ayni genusun bazı üyeleri ile aralarında yine 
silik bir antagonizma da gösterilmiştir. Tip A, B ve C için lizojenik faj konversiyonu 
gösterilmiştir. Hücre morfolojisi düzgün şekilde olanların daha faj duyarlı oldukları, 
mukoid suşların ise daha az duyarlı oldukları iddia edilmektedir. Kloramfenikol, 
klindamisin ve metronidazole genellikle duyarlı olurlar, ß laktam antibiyotiklere de 
duyarlıdırlar. Eritromisin ve tetrasikline dirençli olurlar. Aminoglikozitler tamamen 
etkisizdir. Plazmid geçişli bir direnç mekanizması gösterilmiştir. 
 Alfa toksin bir fosfolipaz C dir ve lesitini hidrolize ederek parçalar. C. 
perfringensin her 5 tipi taraf_ndan da üretilirler. Hücre membranının lizisine sebep olur 
ve temas ettiği dokuda miyonekroz başlatır. Ayrıca damar içi kanama sebebi olabilir. 
Gecikmiş (tip IV) ağırı duyarlılığa da sebep olabilir. Artrit, glomerülonefrit, ve eklem 
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deformasyonlarına sebep olabilir. Tip A'nın bir de besin zehirlenmesi sebebi olabilecek 
enterotoksini vardır. 
 Beta toksin Tip B ve C tarafından yapılır. Tripsin duyarlıdır, katekolaminlarin 
deşarjını artırır. Diğer taraftan damar permiabilitesini artırır. Nekrotik enterit 
etyolojisinde major rol aldığı tartışılmaktadır. Böyle bir enterit tablosunda tripsin 
inhibitörü olan tatlı patates tavsiye edilmektedir. Böylece beta toksin kuvvetle 
nötürlenir. 
 Epsilon toksin tripsin benzeri bir enzime dönüştürülmedikçe nontoksiktir. 
Organizmadaki davranışları beta toksin gibidir. Adenil siklaz aktivatörüdür. Tip B ve 
D tarafından yapılır. Beyin ödemininde dahil olduğu pek çok iç organ kanamaları 
yapabilir. Ağız yolu ile yüksek doz alınması etkisiz olabilir ancak düşük dozda 
öldürücü olabilir. 
 Iota toksin yalnızca Tip E tarafından yapılır. Proteolitik fermentlerle 
parçlandığında toksik etki gösterir, Epsilon toksine benzer.  
 Enterotoksin Tip A, C ve D tarafından yapılır. Az pişmiş et ürünlerinin 
yenilmesi ile barsakta yerleşen bakteriler sporlanırlar ve enterotoksin salarlar. Vejetatif 
hücreden toksin salınmadığı tespit edilmiştir. 
        Oral ve intestinal floranın doğal üyeleridir. Abdominal enfeksiyonlar, yumuşak 
dokunun nekrotik lezyonlarından izole edilebilirler, gaz-gangrenin %80i bu bakteri ile 
oluşur. 
 
 Clostridium paraputrificum: 
Gram labil, hareketlidir. Kolay sporlanır, 
sporları oval ve terminaldir, hücreyi şişirir. 
Nonhemolitiktir, buyyonda ipliksi çökelti 
yaparlar. Üreme safra ile engellenmez. 
Kloramfenikole duyarlı, klindamisine 
dirençlidirler. Apandisit, peritonal abseler, 
kan kültürleri,  
dışkı, deniz suyu ve karaciğer tümörlerinden izole edilebilirler. 
 Clostridium putrefaciens: 
Gram pozitif ve hareketsizdir. Kolay 
sporlanır, sporları oval veya yuvarlaktır. 15-22 
° C lerde daha bol ürerler. Dışkı, idrar ve 
gebelerin bakteriürisinde sık izole edilebilirler. 
 
 Clostridium putrificum: 
Gram pozitif, hareketlidir. Kolay sporlanır ve 
hücreyi şişirir. Hemolitiktir ve lobüler 
kolonileri vardır. Buyyonda bulanıklık ve 
yapışkan bir sediment yaparlar. Tetrasiklin, 
kloramfenikol vepenisiline duyarlıdırlar. Abse 
ve yaralardan izole edilebilirler. 
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 Clostridium ramosum: 
Gram labil, hareketsizdir. Genellikle V harfi 
şeklinde görülürler. Sporları nadiren oluşur, 
yuvarlak, terminal, ince duvarlıdır ve hücreyi 
şişirir. Kloramfenikole duyarlıdır. Dışkı, 
abdominal ve servikal enfeksiyonlardan izole 
edilebilirler. 
 Clostridium sardiniense: 
Gram pozitiftir, ilk izolasyonda hareketlidir. 
Sporları oval ve subterminaldir. Hemolitiktir. 
NH3 yapar. Kloramfenikol, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Koyun şarbonundan 
ve dışkıdan üretilebilirler. 
 

Clostridium sartagoforme: Gram pozitif, 
bazen hareketlidir. Kolay spor yapar, oval, 
terminal ve hücreyi şişirir. Adonitol, dulsitol, 
eritritol, gliserol ve inositolu fermentlemezler. 
Kloramfenikol, tetrasiklin,eritromisine 
duyarlıdır. Yenidoğan dışkısından ve dişeti 
oluşundan izole edilebilirler. 
 
 Clostridium scatologenes: 
Gram pozitif, hareketlidir. Sporları ovaldir, 
hücreyi şişirir.αhemolitiktir. Karbonhidrat 
yokluğunda bol ürer. Safra ve %6.5 tuz ile 
inhibe olurlar. 

Kloramfenikol,eritromisin,klindamisine 
duyarlıdır. Kuşlar, kontamine yiyecekler ve 
dışkı kaynaklıdır. 

 
 

 Clostridium septicum: 
Gram labil ve hareketlidir, pleomorfiktir. 
Sporları oval ve subterminaldir, hücreyi 
şişirir. %1.5 agar yüzeyinde ince bir film 
şeklinde yayılırlar ve ß hemolitiktir. 44 ° C de 
daha rahat ürerler. B kompleks vitaminleri 
gereksinebilirler, bazı suşları 3 atmosfer 

basınçlı %100 O2'e dirençlidir. Adonitol, dulstol, gliserol ve eritritol fermentlenmez. 
Streptococcus faecium ile antagonizması vardır. Lipazları yoktur, kloramfenikol, 
klindamisin, eritromisin ve penisiline duyarlıdır. Gaz-gangren ve mekrotizan enterit 
etkenidir, nekrotizan ve hemolitik bir alfa toksini vardır. Yılan, su birikintileri, dışkı ve 
bazı hayvanlardan izole edilebilirler. 
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 Clostridium sordellii: 
Gram pozitif hareketlidir, kolayca sporlanır. 
Kanlı agarda 1-4 mm çapında genellikle 
hemolitik koloniler yaparlar. Üremeleri safra 
ve %6.5 tuz ile engellenir, C. bifermentas 
tarafından da engellenir, ancak C.sordellii, C. 

bifermentansı engellemez. NH3 ve H2S yaparlar, hippuratı hidrolize ederler. Jelatin, 
kazein, süt ve eti sindirirler. Nonpatojenik olanlar genellikle üreaz pozitiftir. Abse, 
abdominal ve vaginal drenaj, dışkı ve hayvan enfeksiyonlarından izole edilebilirler. 
 
 
 Clostridium sphenoides: 
Gram negatif, yuvarlak uçlu ve hareketlidir. 
Sporlar ovaldir ve hücreyi şişirir. Kolay 
sporlanır, 25 ° Cde bol ürer. Eritromisin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Apandisit, gaz-
gangren, harp yaraları ve dışkıdan izole 
edilebilir. 
 
 Clostridium spiroforme: 
Gram pozitif hareketsizdir. 80 ° C de 10 
dakika bekletilirse tekrar spiral haline 
dönmezler. Zorlukla spor yapar. 
Kloramfenikol, klindamisin ve eritromisine 
duyarlıdır. Dışkıdan izole edilebilirler.  
 
 Clostridium sporogenes: 
Gram pozitif, hareketlidir, sporları ovaldir ve 
hücreyi şişirir. Agar yüzeyine yapışık, ß 
hemolitik medüzbağı koloniler yaparlar. 
Penisilin ve tetrasiklin duyarlıdır. Abse, savaş 
yaraları, abdominal enfeksiyonlar, dışkı, su 
birikintileri ve hayvan kaynaklıdır. 
 
 
 Clostridium sporosphaeroides: 
Gram labildir, kolay sporlanır. NH3, H2S 
yapar, hippuratı hidrolize eder, safra ve %6.5 
tuz ile üremesi engellenir. Kloarmenikol, 
klindamisin ve eritromisine duyarlıdır. Dışkı 
kaynaklıdır. 
 
 Clostridium subterminale: 
Gram pozitif ve hareketlidir. Kolay sporlanır, 
hücreyi şişirir. Kolonileri lobüler ve ß 
hemolitiktir, eritromisin, penisilin ve 
tetrasikline duyarlıdır. Uzayan 
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antibiyoterapiye bağlı ishallerden, safra, yumuşak doku ve kemik enfeksiyonlarından 
izole edilebilirler. Lesitinaz aktivitesi vardır. NH3 ve H2S yaparlar, indol pozitiftir. 
Üreme safra ve %6.5 tuz ile engellenir. Buyyonda ipliksi sediment yaparlar. DNaz ve 
nöraminidazları vardır. 
 

 Clostridium symbiosum: 
(Fusobacterium symbiosum), Gram negatif ve 
hareketlidir. Sporları oval ve subterminaldir, 
hücreyi şişirir. NH3, H2S ve Voges-porkouer 
pozitiftir. Dışkıdan karaciğer abselerinden 
izole edilebilirler.  
 

 
 Clostridium tertium: 
Gram pozitif, hareketlidir, sporları iridir. 
Aerotolerandır, aerop ortamda spor yapmaz. 
Genellikle apatojendir, dışkı ve ağızdan izole 
edilebilirler. 
 

 
 Clostridium tetani: 
Gram pozitiftir ama kolayca dekolore olur. Çoğu hareketlidir, sporları yuvarlak ve 
terminaldir. Sporların açılması için karaciğer buyyon önerilir, burada açılır ama üreme 
olmaz, vejetatif hücrenin üremesi için anaerop inkübasyon gerekir. Sporların ağız 
yada rektal yol ile deney hayvanına verilmesi ile sporlar canlı kalır ancak açılmazlar. 
Kanlı agar yüzeyinde 4-6 mm çapında ß hemolitik ve tüylü koloniler yaparlar. 
Buyyonda bulanıklık ve ipliksi koloniler yaparlar, 25 ve 45 ° C lerde üremezler. Safra 
ve %6.5 tuz ile üremeleri engellenir, %100 
hiperbarik oksijen temasında çoğu ölür. NH3 
ve H2S yaparlar, nötral redi indirgerler. 
Kloramfenikol, klindamisin, penisilin, 
eritromisin ve tetrasikline duyarlıdır. 
Tetanolizin ve tetanospazmin isimli iki 
antijeni vardır. Bunlardan tetanospazmin 
tetanoz kliniğini oluşturur ve kuvvetli bir 
nörotoksindir. Bilhassa at olmak üzere pek 
çok hayvanın dışkısından, ağız, kornea, mastoid, ortakulak, periton, uterus ve 
yumuşak doku enfeksiyonlarından izole edilebilirler. Toksin yapımının fajlar ile 
taşındığı düşünülmektedir. 
 

Clostridium thermosaccharolyticum: 
Gram negatif ve genellikle hareketlidir. Oval, 
terminal ve hücreyi şişiren sporları vardır. 
Sporülasyonu artırmak için birkaç karbon 
kaynağını içeren besiyerleri önerilmektedir. 
Hemoliz yapmazlar, 55-62 ° C lerde ürerler, 37 

° Cde zayıf ürerler. şeker bitkisi ve şekerli yiyecekler üzerinden, dışkıdan, su 
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birikintilerinden, ağızdan izole edilmiştir. 
 
Enfekte bir dişin kök kanalı florasından izole edilebilecek bazı mikroorganizmalar: 
                 Enfekte bir dişin kök kanalında 300 den fazla mikroorganizma 
bulunabileceği ancak bunların tamamının belirli genuslar ile sınırlı kalacağı Sundqvist 
tarafından belirtilmiştir. Çünkü kök kanalının sınırlı ekolojik determinantları vardır ve 
ancak bazı bakterilerin yaşamasına elverişlidir. Bu bakteriler ve bulunma sıklıkları 
şöyledir: 
% insidans              Bakteri 
═════════════════════════════════ 
48                    Fusobacterium nucleatum 
35                     Porphyromonas (Bacteroides) genusunun asakkarolitik üyeleri 
34                    Prevotella (Bacteroides) intermedia 
34                    Peptostreptococcus micros 
34                    Eubacterium alactolyticum  
32                    Lactobacilli 
31                    Peptostreptococcus anaerobius  
31                    Eubacterium lentum  
29                    Diğer Fusobacterium türleri 
25                    Wolinella recta 
17                    Streptococcus anginosus 
15                    Diğer Peptostreptococcus türleri 
15                    Streptococcus mitis 
11                    Actinomyces israelii 
11                    Eubacterium timidum 
11                    Capnocytophage ochracea 
9                      Eubacterium brachy  
9                      Prevotella buccae  
9                      Porphyromonas endodontalis , Porphyromonas gingivalis 
9                      Selenomonas sputigena  
9                      Veillonella parvula  
8                      Propinobacterium propionicus  
8                      Prevotella oris 
6                      Eubacterium nodatum  
6                      Prevotella denticola  
6                      Prevotella loescheii  
 Diğer mikroorganizmalar ise şunlardır; Streptococcus mutans, S. sanguis, S. 
morbillorum, Enterococcus faecalis, diğer Streptokoklar, Peptostreptococcus niger, P. 
prevotii, Actinomyces meyerii, A. naeslundii, A. odontolyticus, A. viscosus, Lactobacillus 
catenaforme, L. minitus, bazı Propinobacterium türleri, sakkarolitik olan Prevotella 
(Bacteroides) gurubu, Bacteroides gracilis, B. ureolyticus, Porphyromonas gingivalis, 
Wolinella curva, Ekinella corrodens, Enterobacter agglomerans ve Bifidobacteriumlar.
 Ayrıca bu mikroorganizmalar arasındaki ekolojik denge Sundqvist tarafından 
tanımlanmış ve bazılarının kommensal ilişkisi belirlenmiştir, buna göre aralarında 
kommensal ilişki olduğu tespit edilen mikroorganizma çiftleri şöyledir: 

Kök kanal_ floras_nda simbiyoz ili_kiler 
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İzole edilen                Simbiyontu               CFU / CFU 

P. intermedia P. anaerobius 9,08 

E. lentum P. anaerobius 7.76 

P. intermedia P. micros 7.60 

E. alactolyticum E. lentum 7.43 

P. endodontalis F. nucleatum 6.82 

E. alactolyticum P. anaerobius 5.26 

E. lentum P. micros 5.25 

E. alactolyticum  P. intermedia 3.96 

W. recta Eubacteriumlar 3.90 

P. anaerobius P. micros 3.77 

P. micros W. recta 3.64 

 
 Bu mikroorganizmaların laboratuar koşullarında eşit konsantrasyonlardaki 
karışımı bir diş enfeksiyonu oluşturmak üzere deney hayvanına verilse bile, makul bir 
süre sonunda ilk oeanlarına tekrar dönmektedir. Bu ise bir diş kök kanalının gayet 
sınırlı bir ekolojisi olduğunu tasdik etmektedir. 
 Enfekte dişin kök kanal florasından izole edilebilecek zorunlu aerop veya 
yukarıda belirtilmeyen diğer fakültatiflerin patogenezde rol almayabileceği, bu 
nedenle floranın geçici üyesi veya kontaminant olarak yorumlanması tavsiye 
edilmektedir. Enfeksiyonun ilk döneminde böyle fakültatifler bulunabilirler. Enfekte 
bir dişin kök kanalından izole edilebilen bazılarının hücre morfolojisi ve biyokimyasal 
test cevapları şöyledir: (Fotoğraflar 100x immersiyon objektifi ile Anabilim Dalımızda 
çekilmiştir.) 
 

 
 
 
 
Gram negatif, hareketsiz, glikoz, sukroz, 
laktoz, mannitol, üreaz, maltoz, rafinoz, 
arabinoz, ksiloz, eskulin hidr., adonitol, salisin 
negatif; indol, H2S ve katalaz pozitif 
bulunmuştur. F. nucleatum olarak identifiye 
edilmiştir. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fusobacterium nucleatum  
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Gram negatif, hareketsiz, indol, sukroz, 
laktoz, mannoz, mannitol, H2S, üre, trehaloz, 
arabinoz, rafinoz, ramnoz, sorbitol ve eskulin 
hidrolizi negatif; katalaz, glikoz, mannoz, 
maltoz pozitif olarak bulunmuştur. P. disiens 
olarak identifiye edilmiştir. Asakkarolitik bir 
üye olup, kanlı agar kolonileri kırmızı renkli 
floresans verir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gram pozitif, hareketsiz, zincirler halinde, 
katalaz, glikoz, sukroz, laktoz, maltoz, üreaz 
ve eskulin hidrolizi negatif olarak bulunmuş, 
P. micros olarak identifiye edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
Gram pozitif, hareketsiz, katalaz, sukroz, 
laktoz, mannoz, H2S, maltoz, trehaloz, 
arabinoz, rafinoz, sellobioz, ramnoz, ksiloz, 
adonitol, eskulin hidrolizi ve dulsitol negatif; 
glikoz fermentasyonu pozitif olarak bulunmuş 
ve E. alactolyticum olarak identifiye edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prevotella disiens 

 

 
Peptostreptococcus micros 

 

 
Eubacterium alactolyticum 
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Gram pozitif hareketsiz, indol, sukroz, laktoz, 
mannoz, mannitol, maltoz, trehaloz, arabinoz, 
ramnoz, sellobioz, rafinoz, ksiloz, adonitol, 
eskulin hidrolizi, dulsitol, glikoz negatif; H2S 
pozitif bulunmuş ve E. lentum olarak 
identifiye edilmiştir. (E. alactolyticumdan H2S yapımı 
ve glikoz fermentasyonu ile ayrılırlar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gram pozitif, hareketsiz, kok zincirleri 
halinde, sukroz, laktoz, mannoz, mannitol, 
trehaloz, arabinoz, rafinoz, sellobioz, ramnoz, 
ksiloz, sorbitol salisin fermentasyonu negatif; 
glikoz, H2S ve maltoz pozitif olarak 
bulunmuştur. P. anaerobius olarak identifiye 
edilmiştir. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gram pozitif, hareketsiz, kısa zincirler veya 
kümeler halinde, glikoz, sukroz, laktoz, 
mannitol, üreaz, trehaloz, maltoz, arabinoz, 
rafinoz, ramnoz, ksiloz, salisin, eskulin 
hidrolizi, sorbitol ve eritritol negatif; indol 
pozitif bulunmuştur. P. asaccharolyticus olarak 
identifiye edilmiştir. (Her ikisi de asakkarolitik birer 
üye olmasına rağmen P. anaerobiuslardan maltoz ve glikoz 
fermentasyonu ile ayrılabilir.) 
 
 
 

 

 
Eubacterium lentum 

 

 
Peptostreptococcus anaerobius 

 

 
Peptostreptococcus asaccharolyticus 
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Gram negatif, hareketsiz, katalaz, sukroz, 
mannitol, üreaz, trehaloz, arabinoz, rafinoz, 
ramnoz, adonitol ve eskulin hidrolizi negatif; 
gliserol, glikoz, laktoz, mannoz ve maltoz 
fermentasyonu pozitif olarak bulunmuş ve P. 
bivia olarak identifiye edilmiştir. Kanlı agar 
kolonileri yeşilimsi floresans verirler. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gram negatif, hareketsiz, katalaz, glikoz, 
mannoz, maltoz pozitif; sukroz, laktoz, 
mannitol, üreaz, arabinoz, rafinoz, sellobioz, 
ramnoz, adonitol, salisin, eskulin hidrolizi 
negatif olarak bulunmuş ve P. corporis olarak 
identifiye edilmiştir. Kanlı agar kolonileri 
siyah pigment yaparlar. 
 
 
 
 
 
Kok ve ovoid çomaklardan oluşan bir zincir 
yaparlar. Gram negatif, hareketsiz, katalaz, 
glikoz, sukroz, laktoz, mannoz, maltoz ve 
eskulin hidrolizi pozitif; sellobioz, mannitol, 
üreaz, arabinoz, ramnoz, adonitol, sellobioz ve 
salisin negatif bulunmuş, P. denticola olarak 
identifiye edilmiştir. Siyah pigmentlidir. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prevotella bivia 

 

 
Prevotella corporis 

 

 
Prevotella denticola 
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Gram negatif, yuvarlak uçlar ile sonlanan 
kısa-kalın çomaklar halinde, hareketsiz, 
glikoz, laktoz, üreaz, maltoz, adonitol, 
sorbitol, eritritol, eskulin hidrolizi negatif, 
katalaz pozitif olarak bulunmuş ve D. 
(Bacteroides) nodosus olarak identifiye 
edilmiştir. 
 
 
 
 

 
Gram negatif, hareketsiz, ovoid çomak 
zincirleri halinde, katalaz, glikoz, laktoz, 
maltoz, sellobioz pozitif; H2S, sukroz, 
mannitol, trehaloz, mellibioz, ramnoz, ksiloz, 
eskulin hidrolizi negatif olarak bulunmuş ve 
P. loeschii olarak identifiye edilmiştir 
 
 
 
 
 
 
Gram negatif, hareketsiz, ovoid ve küçük 
çomak zincirleri halinde, katalaz, glikoz, 
sukroz, laktoz, maltoz, sellobioz, salisin, 
eskulin hidrolizi, mellibioz, ksiloz pozitif; H2S, 
mannitol ve adonitol negatif olarak bulunmuş 
ve P. buccae olarak identifiye edilmiştir. 
Mikroskopisinde Peptostreptokoklar ile 
karışabilirsede şekerlerin çoğunu fermente 
etmeleri ile ayrılabilirler. 
 
 

 
Gram negatif, hareketsiz, kokoid zincirler 
halinde, katalaz, glikoz, sukroz, laktoz, 
maltoz, sellobioz, salisin, eskulin hidrolizi, 
mellibioz pozitif; H2S, ksiloz, mannitol, 
adonitol negatif bulunmuş ve P. oralis olarak 
identifiye edilmiştir. Mikroskopisinde 
Peptostreptokoklar ile karışabilirsede 
şekerlerin çoğunu fermente etmeleri ile 
ayrılabilirler. P. buccae ile ksiloz 
fermentasyonu ile ayrılabilir. 

 

 
Dichelobacter nodosus 

 

 
Prevotella loeschii 

 

 
Prevotella buccae 

 

 
Prevotella oralis 
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Gram pozitif, hareketsiz, glikoz, sukroz, 
rafinoz, eskulin hidrolizi pozitif; üreaz, H2S, 
laktoz, mannoz, mannitol, ramnoz, sorbitol, 
aabinoz negatif olarak bulunmuş ve E. 
saburreum olarak identifiye edilmiştir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gram negatif boyanmasına rağmen, adonitol, 
dulsitol, gliserol, H2S, katalaz, hareket, ksiloz 
negatif; glikoz, sellobioz, arabinoz, mellisitoz, 
mellibioz, rafinoz pozitif bulunmuş ve E. 
rectale olarak identifiye edilmiştir. 
 
 
 
 

 
 
Gram pozitif hareketsiz, katalaz, glikoz, 
sukroz, maltoz, eskulin hidrolizi, arabinoz, 
sellobioz, laktoz, mannoz, mannitol, rafinoz, 
trehaloz pozitif; indol negatif olarak 
bulunmu_ ve P. propionicum olarak identifiye 
edilmi_tir. 

 
 
 

 

 
Eubacterium saburreum 

 

 
Eubacterium rectale 

 

 
Propinobacterium propionicum 

 

 
Actinomyces israelii 
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Gram pozitif hareketsiz, glikoz, sukroz, laktoz, mannoz, mannitol, maltoz, trehaloz, 
rafinoz, sellobioz, ksiloz, salisin pozitif; katalaz, H2S, ramnoz, adonitol, eskulin 
hidrolizi negatif bulunmuş ve A. israelii olarak identifiye edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gram pozitif, hareketsiz, sukroz, laktoz, 
mannoz, mannitol, trehaloz, maltoz, arabinoz, 
rafinoz, sellobioz pozitif; katalaz ve sorbitol 
negatif bulunmuş ve B. dentium olarak 
identifiye edilmiştir. 
 
 

 
 
Gram negatif, hareketsiz, katalaz, glikoz, 
trehaloz, eskulin hidrolizi ve H2S pozitif; 
üreaz, laktoz, mannitol, maltoz, arabinoz, 
rafinoz, ramnoz, dulsitol, sorbitol, sellobioz 
negatif bulunmuş ve F. nechrophorum olarak 
identifiye edilmiştir. 
 
 
 
 
 

Diş kök kanalı florasına dahil olmamakla 
birlikte çok sık olarak ilerleyici periodontitlere 
sebep olabilen önemli bir patojendir. Granüler 
boya almakta ve tipik olarak sosis görüntüsü 
vermektedir, aerotolerandır. Gram negatif, 
sukroz, mannitol, H2S, arabinoz, rafinoz, 
ramnoz, dulsitol ve eskulin hidrolizi negatif; 
katalaz, glikoz, laktoz, maltoz pozitif olarak 
bulunmuş ve A. actinomycetem- comitans olarak 
identifiye edilmiştir.  
 
 

 
 

 

 
Bifidobacterium dentium 

 

 
Fusobacterium nechrophorum 

 

 
Actinobacillus 

actinomycetemcomitans 
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BÖLÜM - 11  ANAEROPLAR İÇİN 
İDENTİFİKASYON TABLOLARI  

Anaerobik kültürlerde kontaminasyona sebep olabilen bakteriler de bu tablolara dahil 
edilmiştir. Bakterilerin isimleri sayfa 127'de verilmiştir. (Tabloların tamam_nda +, %90 
dan fazla olumlu; -, %10dan daha az olumlu, ± ise %11-89 olumlu sonuçları ifade eder.) 
 
 Eserin bu bölümü ayrı bir bölüm olarak yayınlanmıştır:  
Aydın M. Bakteri İdentifikasyon tabloları. Ed. Cengiz, Mısırlıgil, Aydın. Tıp ve DişHekimliğinde genel ve 
özel Mikrobiyoloji. Ek-4 Sa: 1209-1230, Güneş Yayın evi Ankara, 2004 

http://www.aydinmur.com sitesinden indirebilirsiniz. Marifetlerim sayfasına ve 
mikrobiyoloji kitabı tanıtım sayfasına bakınız. 
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