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 Giriş  

Enterobacteriaceae klinik olarak önemli gram negatif basil izolatlarının yaklaşık 

%80’ini ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarındaki klinik olarak önemli bakterilerin yaklaşık 

%50’sini oluşturur. Septisemi olgularının neredeyse %50’sinden, üriner 
sistem enfeksiyonlarının %70’inden fazlasından ve barsak enfeksiyonlarının önemli bir 
kısmından sorumludur. 

Enterik bakteriler toprakta, suda, bitkilerde yaygın olarak bulunduğu gibi insan ve 

hayvanların barsaklarında normal flora elemanı olarak da yerleşirler. Nazokomiyal 

enfeksiyonlardan sıklıkla izole edilirler. Salmonella serotip Typhi tifoya neden olur ve sadece 

insanlarda bulunur. Bununla beraber Klebsiella pneumoniae suşları asemptomatik barsak 

kolonizasyonundan, üriner sistem ve solunum sistemi enfeksiyonlarına, hatta fatal 

pnömoniye, septisemiye ve menenjite varan enfeksiyonlara neden olur. Şigelloz etkeni olan 

Shigella insanda diyarenin en önemli nedenlerinden birisidir. Yersinia enterocolitica ve bazı 

Escherichia coli türleri (Enteropatojenik E.coli, Enterotoksijenik E.coli, Enterohemorajik E.coli 

O157:H7) gastrointestinal enfeksiyon etkeni olan diğer patojen türlerdir. Menenjitlerden ve 

üriner sistem enfeksiyonlarından sıklıkla izole edilen bakteri yine Escherichia coli' dir. 

Citrobacter diversus ve Enterobacter sakazakii beyin apsesine neden olan Enterobacteriaceae 

üyeleridir. 

Enterobacteriaceae familyasının genel özellikleri: 

 
1. Gram negatif basildirler. 

2. Sporsuzdurlar. 

3. Peritriş flajellalarıyla hareketli veya hareketsizdirler. 

4. Mac Conkey agarda iyi ürerler. 

5. Fakültatif anaeropturlar. 

6. D-glikoz ve diğer şekerleri sıklıkla gaz oluşturarak fermente ederler. 

7. Katalaz pozitiftirler ( Shigella dysenteriae tip 1 hariç). 

8. Oksidaz negatiftirler. 

9. Nitratı nitrite indirgerler ( Yersinia ve Erwinia hariç). 
 

Şekil 4-1. Işık mikroskobu altında Gram boyama yöntemi ile boyanan gram negatif basillerin 

görünümü. 
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Enterobacteriaceae familyasındaki cinslerin bazıları: 
 

 Escherichia 

 Klebsiella 

 Salmonella 

 Shigella 

 Serratia 

 Citrobacter 

 Enterobacter 

 Providencia 

 Proteus 

 Hafnia 

 Erwinia 

 Morganella 

 Edwardsiella 

 Yersinia 

 

 

 Dışkının Enterik Bakteriler Açısından İncelenmesi  

Enterobacteriaceae suşlarının identifikasyonunda birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Tüpte 

yapılan biyokimyasal testler bütün klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılmıştır. 

Ayrıca bilgisayar analizi yardımıyla yapılan identifikasyon yöntemleri ve moleküler yöntemler 

de mevcuttur. Bakterilerin koloni morfolojisi, pigment oluşumu, hareketlilik gibi bazı 
karakteristik özellikleri de tanı koymada yardımcıdır. Örneğin; Klebsiella türleri kapsülleri 

nedeniyle mukoid koloni oluştururlarken, Proteus türleri kanlı agarda buğu tarzında yayılma 

özelliği gösterirler. E. coli türlerinin bazıları EMB agarda mavi-yeşil metalik refle verirler. 

Serratia türlerinin bazıları ise kırmızı pigment oluştururlar. 
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Şekil 4-2. A: EMB agarda mavi-yeşil metalik refle veren E. Coli 
           B: EMB besiyerinde mukoid koloni yapmış Klebsiella spp. 

                      C: Kanlı agarda buğu tarzında yayılma özelliği gösteren Proteus spp. 

                         D: Kırmızı pigment oluşturan Serratia spp 

 

 Biyokimyasal Testler  
 

İNDOL TESTİ: Bu test için triptofan içeren bir besiyeri kullanılır. Bakteri bu besiyerine ekilerek 

37°C’lik etüvde bir gece bekletilerek değerlendirme yapılır. Bakteri triptofanaz aktivitesine 

sahip ise besiyerine Kovacs ayıracı ilave edildiğinde yüzeyde kırmızı renkli bir halka oluşur ve 
test pozitif olarak yorumlanır. İndol testi E. coli için pozitif, Klebsiella ve Enterobacter türleri 

için negatiftir. 
 

Şekil 4-3. A: İndol Besiyeri B: İndol Testi Negatif C: İndol Testi Pozitif 

 
METİL KIRMIZISI TESTİ: Glukoz fosfatlı bir besiyeri kullanılır. Bakteri besiyerine ekildikten 

sonra 37°C’lik etüvde 48 saat inkübe edilir. Bakteri ortamdaki glukozu kullanıyorsa, karışık 

asit fermentasyonu son ürünleri nedeniyle metil kırmızısı damlatıldığında besiyerinin rengi 

kırmızıya döner ve test pozitif olarak yorumlanır. Besiyeri sarı renkte kalırsa test negatiftir. 

Metil Kırmızısı testi E. coli için pozitif, Klebsiella ve Enterobacter türleri için negatiftir. 
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Şekil 4-4. A: Metil Kırmızısı besiyeri B: Metil Kırmızısı Negatif C: Metil Kırmızısı Pozitif 

 

 
VOGES-PROSKAUER TESTİ: Butilen glikol fermentasyonu yoluyla glukozu fermente eden 
bakteriler tarafından, butilen glikol oluşumunda bir ara ürün olan asetoin üretimini tespit 
etmek için kullanılır. Glukoz fosfatlı besiyerinde bakteri 48 saat inkübe edildikten sonra alfa- 
naftol ve potasyum hidroksit damlatılır. On-on beş dakika içinde kırmızı renk değişiminin 
olması diasetil oluşumunu gösterir ve test pozitif olarak yorumlanır. Renk değişimi olmazsa 
test negatif kabul edilir. Voges-Proskauer testi E. coli için negatif, Klebsiella ve Enterobacter 
türleri için pozitiftir 

 

 SİTRAT TESTİ: Bakterinin sitratı tek karbon kaynağı olarak kulanma yeteneğini belirlemek için 

kullanılır. Sitratın hücre içine alınımını sağlayan sitrat liyaz enzimine sahip bakteriler, iyi 

bilinmeyen bir yolla alkali reaksiyon gerçekleştirirler. Bu test için Simmon' un Sitrat agarı 

kullanılır ve ayıraç kullanılmaz. Besiyeri içindeki brom timol mavisi ayıracının, yeşil renginin 

maviye dönmesi testin pozitif olduğunu gösterir. Sitrat testi E. coli için negatif, Klebsiella ve 

Enterobacter türleri için pozitiftir. 
 

 
Şekil 4-5. A: Sitrat Testi Pozitif B: Sitrat Testi Negatif 
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ÜREAZ TESTİ: Üreyi hidrolize eden bakterileri tespit etmek için kullanılır. Ürenin 

üreaz enzimiyle hidrolizi sonucu amonyak ve karbondioksit oluşur. Amonyağın oluşması 

besiyerini alkali yapar. Bu ortam Christensen' s urea agardaki indikatör madde olan fenol 

kırmızısının rengini kırmızıya dönmesine neden olur. Üreaz testi Klebsiella pneumoniae, 

Proteus mirabilis, Providencia rettgeri türleri için pozitif, E.coli için negatiftir. 

 

 
Şekil 4-6. A: Üreaz Testi Negatif B: Üreaz Testi Pozitif 

 

 
HAREKET TESTİ: Hazırlanan yarı-katı bir besiyerine ekim yapılır ve 37°C’lik etüvde 

inkübasyona bırakılır. Ertesi gün bakterinin hareket özelliği değerlendirilir. Ekim yerinin 

etrafına doğru yayılan bulanıklık bakterinin hareketli olduğunu gösterirken, besiyerinin 

berrak görülmesi bakterinin hareketsiz olduğunu gösterir. Klebsiella ve Shigella hareketsizdir. 

Yersinia enterocolitica oda sıcaklığında hareketli olduğu halde, 37°C’de hareketsizdir. Bu 

nedenle gerekli durumlarda farklı ısılarda besiyerini inkübe etmek gereklidir. 

 
 
                                          

                                           
 

Şekil 4-7. A:Hareket testi pozitif, B: Hareket testi negatif 
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TRIPLE SUGAR IRON AGAR ( TSIA) = ÜÇ ŞEKERLİ DEMİRLİ BESİYERİ: Bakterinin glukoz, 
laktoz  ve sukrozu fermentatif olarak kullanıp kullanmadığını ve hidrojen sulfid (H2S) 
oluşturup      oluşturmadığını belirlemek için kullanılır. Besiyeri içindeki fenol kırmızısı 
asidifikasyonun ayıracı, demir sülfat H2S gazının ayıracıdır. Bakterilerin fermentatif 
özelliklerinin gösterilmesi yatık besiyerindeki karbonhidratların oranına bağlıdır. (10 kısım 
laktoz, 10 kısım sukroz, 1 kısım glukoz ) TSIA' ya ekim yapıldıktan sonra 8-12 saat sonra 
bakteri glukoz kullanmış ise fermentasyon sonucu organik asitler oluşur ve fenol kırmızısının 
rengi sarıya dönüşür. Aynı besiyerinin yatık kısmındaki bakteriler, glukozu oksijen 
karşısında respirasyon yoluyla parçalarlar. Bu parçalanmada az miktarda organik asitler 
ortaya çıkar. Bunların da besiyerinin rengini sarıya çevirmesi beklenirse de bakteriler aynı 
zamanda parçaladıkları proteinlerden alkali ürünler oluştururlar. Bu ürünler yatık kısımda 
glukozun aerobik parçalanmasından oluşan zayıf asit reaksiyonunu nötralize ederek 
alkali ortam oluşturur. Bu şekilde TSI' da bulunan üç şekerden sadece glukozu 
parçalayanlar dipte asit (sarı), yatık kısımda alkali (kırmızı) reaksiyon gösterirler. Bu 
parçalanma esnasında aynı zamanda gaz da oluşursa tüp dibinde gaz kabarcıkları oluşur. 
Besiyerinde yüksek oranda bulunan laktoz ve sukrozun her ikisini de parçalayan bakteriler 
hem dip hem de yatık kısmı sarıya çevirecektir. 

H2S Oluşumu: TSIA' da kükürt kaynağı olarak sodyum tiyosülfat ve H2S ayıracı olarak 

ferrik amonyum sülfat bulunmaktadır. Bakteri eğer kükürtlü bileşikleri parçalıyor ve 

H2S oluşturuyor ise siyah renkli demir sülfit oluşacağı için besiyerinin rengi siyahlaşır. 

H2S oluşumu SS besiyerinde siyah kolonilerin oluşumu şeklinde de gözlenebilir. 

Salmonella ve Proteus türleri H2S pozitif bakterilerdir. 

 

Şekil 4-8. Triple sugar iron (TSI) besiyerinde çeşitli reaksiyonlar A:H2S pozitif, gaz pozitif, 

B:Alkali/ alkali reaksiyon, C: Asit/ asit reaksiyon) 
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