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Ö N S Ö Z 

Bundan evvelki ders kitabında muhtelif  şekillerde ortaya çı-
kan, salgın hastalıkları meydana getiren patogen mikroorganizma-
ların canlı organizmada meydana getirdikleri bağışıklık ile ilgili 
teoriler; allerji, anafilâksi,  idiyosinkrazi ve mikrobiyoloji lâbora-
tuvarlarında yapılmakta olan kan muayeneleri ile serodiyagnostik 
yönünden yararlanılan immünolojik olaylara dayanan reaksiyon-
lar kısaca gözden geçirilmişti. 

«GENEL MİKROBİYOLOJİ Lâboratuvar Kılavuzu» başlığı al-
tında toplanan bu kitapta Dezenfeksiyon  ve Sterilizasyon, Mikro-
biyoloji üzerinde çalışma için lüzumlu araçlar, Bakterilerin mor-
foloji  ve fizyolojisi,  izolâsyon ve medikal önemi haiz bakterilerden 
bir kısmının idantifikasyonlanna  kısa, fakat  yeteri derece yer ve-
rilmeğe çalışılmıştır. 

A. Cemâl O M U R T A G 

1966 





B Ö L Ü M I 

• DEZENFEKSİYON (DISINFECTION) 
ve 

STERİLİZASYON (STERILIZATION ) 

Mikroorganizmaların tahribi ile ilgili konuya girmeden evvel, bu 
konu ile ilgili olan bazı deyimlerin tariflerinin  yapılmasının, bu konunun 
tetkikinde yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Bakteriyostatik (Bacteriostatic) : Bu deyim bakterilerin üremesi-
nin engellenişi anlamına gelmektedir. Her hangi bir maddenin bakteri-
yostatik etkisi denince; onun, konsantrasyon, temas süresi gibi diğer ba-
zı faktörlere  bağlı olarak bakterilerin üremesini men etme yeteneğinde 
oluşu anlaşılır. 

Cermisld (Germicid) : Hastalık yapan mikroorganizmaları öldür-
me yeteneğinde olan özellikle kimyasal maddelere denir. 

Bakterisit (Bactericide) : Patogen ve non-patogen olan bakteri-
leri öldürme yeteneğinde olan özellikle kimyasal maddelere bakterisit-
ler denir. 

Sporosit (Sporocide) : Bakteri ve küf  sporlarını öldürme yetene-
ğinde olan özellikle kimyasal yapıdaki maddelere sporosit'ler denir. 

Fungisit (Fungicide) : Patogen ve apatogen fungusları  öldürme 
yeteneğinde olan, özellikle kimyasal maddelere fungisit'ler  ismi veril-
mektedir. 

X Algesit (Algecide) : Alg'lere karşı etkili olan maddelere algesit'ler 
denir. 

' Virisit (Viricide) : Canlı dokular üzerinde veya içinde yaşayan 
virusları öldüren, veya inaktive eden, özellikle kimyasal yapıdaki mad-
delere virisit'ler denmektedin. 

X Prezervasyon (Preservation) : Her hangi bir deva veya besin mad-
desinin belli bir süre için fiziksel  metod veya araçlaria, kimyasal veya 
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biyolojik maddelerle muayyen şartlar altında bozulmadan dayanması-
nın sağlanması olayıdır. Bu maksat için kullanılan maddelere prezer-
vatifler  denir. 

Pastörizasyon (Pasteurization) : Her hangi bir maddenin ve özel-
likle besin maddelerinin bozulmadan dayanma sürelerinin uzamasını 
temin için bozulma yapan mikroorganizmaların bazılarının veya hasta-
lık etkeni olan mikroorganizmaların vegetatif  şekillerini öldürmek için 
ısı-zaman ilişkisine dayanan bir işlemdir. Bunun hakkında «Besin 
Kontrolü» dersinde yeteri kadar bilgi verilmiştir. 

ANTİSEPTİK (ANTISEPTIC) 

Üreme veya hayat aktivasyonları sonu dekompozisyon veya putre-
faksiyon  tevlit etme özelliğinde olan mikroorganizmaları öldüren veya 
onların aktivasyonlarmı önleyen maddelere antiseptik'ler denir. 

Bundan dolayı antiseptik olarak sınıflandırılan  müstahzarlar ger-
misidal veya bakteriyostatik etkide olabilirler. 

DEZENFEKTAN (DISINFECTANT ) 
ve 

DEZENFEKSİYON (DIZINFECTION) 

Dezenfektan  (Disinfectant)  deyiminin tarifi  : Patogen veya sağlık 
için zararlı olan mikroorganizmaların vegetatif  şekillerini öldüren veya 
virusları inaktive eden etkenlere dezenfektan  maddeler denir. Dezen-
fektan  olan umumiyetle kimyasal" maddelerin doğrudan doğruya kulla-
nılması suretiyle patogen mikroorganizmaların öldürülmesi olayına da 
dezenfeksiyon  (disinfection)  denir. 

Dezenfeksiyon  için ısı, ışık gibi fiziksel  vasıtalardan istifade  edilir-
se de esas olarak bu amaç için kullanılan dezenfektan  ve antiseptik 
maddeler kimyasal yapıdadırlar (6). 

Dezenfeksiyon  amacı ile kullanılan kimyasal maddeler : 

1 — Asitler, 2 — Alkaliler, 3 — Ağır maden tuzları, 4 — Fenol (phe-
nol) ve bileşimleri, 5 — Halogenler, 6 — Diğer bazı bileşimlerdir (4). 

Bunlardan her bir maddenin, muhtelif  mikroorganizmalara olan et-
kisi, her bir mikroorganizma türüne göre değişiktir. 

1 — Asitler : Bunlar kuvvetli dezenfektan  değillerdir. Asitlerin 
mikroorganizmaları öldürme mekanizması, Hidrogen iyon konsantras-
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yonunun mikroorganizmaların yaşamasına müsait olmıyacak derecede 
yüksek olmasındandır. Bununla beraber, bir kısım aside mukavim mik-
roorganizmalar asitlerden müteessir olmazlar. 

Asitler; umumiyetle mikroorganizmaları öldürmekten ziyade, onla-
rın üremesini men ederler. Bundan dolayı da ancak aşı ve diğer bir kı-
sım biyolojik maddelerle, besin maddelerinin prezervasyonunda kullanı-
lırlar. Bunlar; Asetik asit (Acid acetic), Benzoik asit (Acid benzoic), 
Borik asit (Acid boric), Karbonik asit (Acid carbonic), Sitrik asit 
(Acid citric), Formik asit (Acid formic),  Lâktik asit (Acid lactic), 
Salisilik asit (Acid salicylic), Sülfüro  asit (Acid sulphurous : H2SO3) 
gibi asitlerdir. 

2 — Alkaliler : Bunlardan NaOH in °/oO,5 konsantrasyonu, etkili 
bir cermisid olarak kullanılır. NaOH in nispeten daha kesif  solüsyon-
ları ise enfekte  zeminlerin dezenfeksiyonunda  kullanılmaktadır. 

3 — Arsenik, bakır, çinko, civa, gümüş gibi ağır maden tuzlarının 
bir kısmının da algesid özellikleri vardır. Meselâ CuSC>4, su tesislerinde 
algesid olarak kullanılmaktadır. 

X 4 — Phenol ve Bileşimleri : 

a) Fenol (Phenol) veya Karbolik asit (carbolic acid) (CĞH sOH): 
Bunun %0,1 solüsyonu bakterilerin, üremesini engelleyici etki gösterir. 
%1 solüsyonu 20 dakika içinde vegetatif  şekildeki bakterilerin pek ço-
ğunu öldürür. %5 solüsyonu ise birkaç saat içinde bakterilerin spor 
şekillerini dahi öldürür (8). 

b) Kresol (Cresol) 1er veya Metil fenol  (Methyl phenol -
C6H4CH3OH) 1er: Bunların saf  veya trikresol (tricresol), Kreolin (cre-
olin) vesair gibi ticaretteki mikstürleri müessir germisid'lerdendir. 
Bunların % 1 - 5 oranındaki solüsyonları bakterileri öldürmekte kul-
lanılır. 

c) Ortofenilfenol  (Orthophenylphenol) : Bu dezenfektan  madde 
kokusuz olduğü cihetle kullanılması ekseriya tercih edilmektedir. Bun-
dan başka Mycobacterium tuberculosis'e karşı da müessirdir. 

5 — Halogenler : 
Halogenler içinde dezenfeksiyon  maksadı ile en çok kullanılan C1 

gazıdır. Bundan başka tababette kullanılmakta olan diğer bazı C1 bile-
şimleri daha vardır. Bunlar; Kloramin-T (Chloramine - T), Diklora-
min-T (Dichloramine-T), Javel (javelle) suyu, Dakin'in solüsyonu ve 
Azokloramid (Azochloramid) dir. 
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Halogenler içinde Cİ gazından sonra dezenfektan  olarak kullanılan 
Iod'dur. Tentür (Tinetura - Teinture) halinde kullanıldığı gibi, son za-
manlarda %1 solüsyonu da antiseptik olarak kullanılmağa başlanmıştır. 

Halogenlerden Br (Brom) da dezenfektan  ve antiseptiktir. Keza ha-
logenlerden olan F (Fluor) un da dezenfektan  etkisi vardır. 

6 — Diğer bazı bileşimler : 

a) Etil alkol (Ethyl alcohol) : %70 lik alkolün bakteriler üze-
rine olan etkisi alkolün diğer derecelerinden daha fazladır. 

b) %98-99 nispetindeki Izopropil alkol (Isopropyl alcohol) : 
Eti] alkol'den daha müessirdir. Ayrıca kullanılan âletler üzerine korro-
siv tesiri de yoktur. Saf  halde (% 98-99) kullanılır. Fakat, iğneleyici 
kokusu, tatbikatta geniş yer almasına mâni olmaktadır. 

c) Formaldehid (Formaldehyde) : Suda eriyen bu gaz, ticarette 
takriben %40 oranında formaldehid  ihtiva edecek şekilde, Formalin 
veya Formol namı ile satılmaktadır. Formalin hem Cermisid, hem fun-
gisit'dir. Bazı bakteri, virüs ve toksin aşı (Toxoid veya anatoxin)ları-
nın hazırlanmasında kullanılmaktadır. 

d) Oksigen (Oxygen) hasıl edenler : Potasyum permanganat (po-
tassium permanganate); Antiseptik olarak kullanılmaktadır. 

Oksigenli su (H202 = Hydrogen peroxide = Hydrogen dioxide = 
Perhydrol = Peroxide) : Oksigenli suyun da antiseptik özelliği vardır. 

Ca 02 , Mg 02 , Zn 02 , Na2 0 2 : 

Merhem ve diş macunlarında antiseptik olarak kullanılan bu ma-
densel Peroksit (peroxide)'ler, H202 den daha az antiseptik etkiye sa-
hiptirler (4). 

e) Sabunlar ve Sentetik sabunlar veya deterjanlar (Detergent) : 
Dezenfektanların  yağlı mürekkeplerden ve organik maddelerden âri ol-
maları, bunların etkilerini yapabilmelerini sağlayan en önemli faktör-
ler arasındadır. Sabunlar, deri üzerindeki bir çok bakterileri, derinin 
yağiı salgısı ile birlikte çıkarmak suretiyle, deriyi temizler, bundan dola-
yı da bir dezenfektan  gibi etki yaparlar. Esasen sabunun muayyen bir 
derecede antiseptik kudrete mâlik olduğu bir çok araştırıcılar tarafın-
dan gösterilmiştir. 

Sabunun bu özelliğinden ötürü bazı araştırıcılar, sabunlara bazı 
antiseptikler ilâve etmek sureti ile daha etkili bir dezenfektan  elde et-
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meği düşünmüşlerdir. Ancak dezenfektanların  sabunlara karıştırılma-
dan, yalnız olarak kullanılmaları halinde daha etkili olduğu gözlenmiş-
tir. Yani; sabun, dezenfektan  maddelerle karıştırıldığında; sabunun, de-
zenfektan  maddenin kudretini azalttığı tesbit edilmiştir. 

Son zamanlarda imâl edilen sentetik sabun veya deterjanların Cer-
misidal aktivite gösterdikleri gözlenmiştir. Bu sentetik sabun veya de-
terjan denen bileşimler, Katiyonik (Cationic) veya Aniyonik (Anionic) 
diye ikiye ayrılırlar. Bunlardan katiyonik olanların Cermicid özellikleri-
nin, aniyonik olanlardan daha fazla  olduğu bildirilmektedir. 

f)  Kuvarternari ammoniyuın (Quarternary ammonium) tuzları : 

Bunlar yüzey dezenfeksiyonu  maksadı ile kullanılırlar. Sporsuz bak-
terilere karşı müessir olan muhtelif  Ouarternary ammonium tuzları 
vardır. Bunlar Dupanol, Queseptic, Formül 144, Quansep QAC ve Q—A 
gibi, muhtelif  ticarî isimler altında satılmaktadırlar. 

Son zamanlarda kimyasal maddelerin de sterilizasyon maksadı ile 
kullanılmaları üzerinde REDDISH ve BURLINGAME (7), SPAULDING 
(9) ile TAINTER ve arkadaşları (9) tarafından  araştırmalar yapılmış 
bulunmaktadır. 

STERİLİZASYON (STERILIZATION) 

Sterilizasyon deyimi : Mikroorganizmaların patogen ve apatogen 
olanlarının vegetatif  veya sporlu şekillerinin, maya, küf,  mycellium ve 
sporları ile, virusların ölümünü temin eden herhangi bir fiziksel  işlemi 
bildirir. Böyle bir şartın yaratıldığı, yani hiçbir nev'i canlı mikroorga-
nizmayı ihtiva etmeyen ortam için steril deyimi kullanılır. 

Sterilizasyon için yararlanılan fiziksel  vasıtalardan biri ve en etki-
lisi ısıdır. 

Isı ile Sterilizasyon : 

Sterilizasyon için en etkili fiziksel  etken ısıdır. Bu maksat için ısı-
nın muhtelif  şekillerinden istifade  edilir. 

1 — Çıplak Alev : 

a) Flambaj : 

Pasteur pipetleri ile lâmlar ve ekim esnasında, tüplerin ağızları 
flâmbe  edilmek sureti ile sterilize edilirler. 

b) Kızıl derecede yakmak sureti ile : 
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Ekim yapabilmek için plâtin özeler alevde kızıl dereceye getirilmek 
sureti ile sterilize edilirler. 

« 
2 — Kuru Isı : 
Bu usul yalnız kuru cam eşyaların sterilizasyonunda kullanılır. Bu 

usul ile sterilizasyon elektrik fırınlarında  170 santigrad derecedeki kuru 
ısıya iki saat arzedilmek suretiyle tatbik edilir. Isı 170 C°'ye çıkması ile 
sterilizasyon süresi başlamış olur. Elektrikle çalışan fırınlar,  aynen elek-
trikle çalışan etüvlere benzerler. Bu usul sterilizasyona kuru sterilizas-
yon denir. Bu usul ile sulu veya katı besi ortamları veya yapısında su 
tutan biyolojik veya organik maddeler sterilize edilemezler. Çünkü ste-
rilizasyon için tatbik edilen kuru ısı derecesinde bu gibi maddelerin ter-
kipleri bozulur. Bu usulde yapılan sterilizasyonlarda ısı derecesi 200 
santigrad derece veya bunun üzerine çıktığında cam eşyanın ağzındaki 
pamuklar kahverengine dönerler (8). 

Bu nev'i sterilizasyonda, ısı derecesini muayyen dereceye kadar yük-
seltme ve sterilizasyon müddeti sona erdikten sonra ısı derecesini indir-
me tedrici olarak yapılmalıdır. Aksi halde cam eşyanın havadaki rutubet 
ile âni teması, bunların çatlamasına sebeb olabilir. Bu nev'i sterilizatör-
lerden son seneler içinde imâl edilmiş bulunan ve şekil (1) de görülen 
civalı kontakt termometreli kuru sterilizatörler, laboratuvarda tercihan 
kullanılmağa başlanmıştır. 

3 — Buharlı ısı : 

a) Tindalizasyon (Tyndallization) veya istim akımm (açık otok-
lav) da Fnaksiyonel, aralıklı sterilizasyon : 

ARNOLD sterilizatörü denen, altında su rezervuarı bulunan çift  ci-
darlı ve üzeri kapaklı madensel bir cihaz kullanılır. Isıtılan su, buhar 
haline gelerek cihazın içindeki ısıyı 100 santigrat dereceye yükseltir. 

Iç ısısı buhar derecesine yükselmiş bir ARNOLD cihazında sterili-
ze edilecek eşya umumiyetle 45 - 60 dakika üç gün arka arkaya kaynat-
mak ve her bir kaynatmayı müteakip 24 saat 37,5 santigrad derecede 
inkübatöre koyarak, sporların vegetatif  hale geçmeleri temin edilmek 
suretiyle imhaları mümkün kılınır. 

b) Basınç altmda istim ile sterilizasyon : 

Bu nev'i sterilizasyon en etkili bir sterilizasyon metodudur. Her 
nev'i madde bu metodla sterilize edilebilir. Bu maksat için kullanılan 
sterilizasyon cihazlarına otoklav denir. 
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Otoklavlar silindir şeklinde ve ağızlarında bir kapağı bulunan ma-
denden yapılmış cihazlardır. Bunlar yatay (horizontal) veya dikey (ver-
tical) olarak inşa edilmiş olabilirler. Şekil (2) de istimle çalışan çift  ci-
darlı bir yatay otoklav görülmektedir. Kapak, kapatıldığında, silindirin 
ağız kısmında mevcut lâstik tabiatında bir rondel üzerine oturur. Ke-
nardaki vidalarla kapağın silindire iyice intibakı sağlanmış olur. Silin-
dir üzerinde bir termometre, bir basınç ölçeği ve bir de emniyet valfı 
vardır. Silindire jeneratörden istim geldiği gibi otoklavın inşa tarzına 
göre silindire konan su, otoklava merbut elektrik tertibatı ile de ısıtıla-
bilir. Daha basit şekilde inşa edilmiş otoklavlar alt kısımlarından ha-
vagazı ile ısıtılırlar. Şekil (3) de Basınç altında çalışan basit bir otok-
lav görülmektedir. Bunlardan bir kısmı taşınabilecek büyüklüktedirler. 
Taşınabilen otoklavlarda ise silindirin dip kısmına kâfi  miktarda su ko-
nur. Sterilize edilecek maddeler delikleri havi bir diafragma  üzerine ve-
ya tel sepet içine oturtulur. Şekil (4) de basınç altında çalışan taşına-
bilir bir sterilizatör görülmektedir. 

Bu gün laboratuvarlarda elektrikle ısıtılan otoklavlar yer almağa 
başlamış bulunmaktadır. 

Sterilize edilen maddenin büyüklüğüne göre sterilizasyon süresi de-
ğişir. Umumiyetle normal bir sterilizasyon için 121,5 santigrad derecede 
1 5 - 2 0 dakikalık bir ısı - zaman ilişkisi tatbik edilmektedir. Mamafih 
cetvel (1) de gösterilmiş olan zaman ve ısı ilişkileri esası dahilinde de 
sterilizasyon yapılabilir. 

Bakteriyoloji laboratuvarında kullanılan tüp veya 250 c.c. lik cam veya benzeri 
eşya ve bunların muhtevilerini sterilize etmek için tatbik edilebilecek olan değişik 

ısı - zaman ilişkileri. 

SMITH ve arkadaşları (8) tarafından  bildirilmiş olan cetvel (2) de 
santigrad cinsinden ısının Lb (pound) cinsinden basınç karşılıkları ile 
10, 14, 15, 20 ve 30 Lb lik basınçların karşılığı olan Kgr/cm2 cinsinden 
basınçlar da kaydedilmiştir. 

121 C de 
110 C° de 
107 C° de 
105 C° de 

20 dakika 
25 dakika 
30 dakika 
60 dakika 

( C E T V E L : 1) 
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( Ş E K Î L : 1) 
CtValı kontakt termometren kuru ısı sterilizatöril 

( Ş E K İ L : 2) 
Su buharı ile çalışan çift  eidarlı yatay otoklav 

(FBOBtSHER'den alınmıştır). 



( Ş E K t L : 3) 
Basınç altında çalışan basit bir otoklav. 

( Ş E K İ L : 4) 
Basınç altında çalışan taşınabilen sterilizatör. a - Basınç kontrol 

ağırlığı, b - Buhar musluğu, c - Otomatik hava deliği (Emniyet 
sübabı), d - Manometre, e - Kapak, f  - Kapak kulpu h - Gövde, 

1 - Tel sepet. 



Lb/İnç2 

Kgr/Cm2 
Santigrad cinsinden ısı 
(Deniz seviyesinde) 

0 0 100,0 
1 102,3 
2 104,2 
3 105,7 
4 107,3 
5 108,8 
6 110,3 
7 111,7 
8 113 
9 114,3 

10 0,7 115,6 
11 116,8 
12 118 
13 119,1 
14 1 120,2 
15 1,05 121,3 
16 122,4 
17 123,3 
18 124,3 
20 1,4 126,2 
22 128,1 
24 129,3 
26 131,5 
28 133,1 
30 2 134,6 
32 3 144,0 

( C E T V E L : 2) 

SMFTH ve arkadaşları (8) tarafından  bildirilen Santigrad cinsinden ısının pounıl 
cinsinden basınç karşılıkları. Burada aynı zamanda; 10, 14, 15, 20 ve 30 Lb. basınç-

ların karşılığı olan Kgr/cm2 cinsinden basınçlar da ayniyeten kaydedilmiştir. 

Basınç altında çalışan bir istim Sterilizatörünün Çalıştırılması 

Basınç altında çalışan basit otoklavlara, üzerlerine sterilize edilecek 
maddelerin konacağı diafragma  hizasına kadar temiz su konur. Sterili-
ze edilecek maddelerin konmasını müteakip otoklavın kapağı dikkatli 
ve iyice kapatılıp vidaları da keza sıkıca sıkıştırılır. Alt kısımdan ısıtıl-
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mağa başlanır. Otoklav içindeki su ısıtıldığı esnada otoklavın içindeki 
hava da ısınır. Bir müddet sonra teşekkül eden buhar evvelâ otoklav 
içindeki havayı iter, böylece musluktan evvelâ hava sonra su buharı 
çıkmağa başlar. 

Tam bir steri'lizasyonun yapılabilmesi için otoklav içindeki havanın 
tamamının çıkması icap eder. Şöyleki; Otoklavın havasının tamamen 
çıkarılarak yalnız su buharı basıncı ile manometre 1,05 kgr. (15 Lb.) 
basıncı gösterdiği zaman otoklavın içindeki ısı 120 santigrad derecedir. 
Fakat otoklavın içinde hava ile su buharının eşit miktardaki karışımın-
da, otoklav içindeki basınç 1,05 kgr. (15 Lb.) göstermesine mukabil, 
otoklav içindeki ısı ise ancak 110 santigrad derecedir, içinde 2/3 oranın-
da hava ihtiva eden bir otoklavın manometresi 1,05 kgr. (15 Lb.) basın-
cı gösterdiği zaman içindeki ısı ancak 109 santigrad derecedir. 

Bundan dolayı istim musluğundan su buharı çıktığına emin olu-
nuncaya kadar açık tutulan musluk, tam buhar çıkışını müteakip kısa 
bir müddet sonra kapatılır. Bundan sonra basıncın yavaş yavaş mano-
metrede yükseldiği görülür. Manometre istenen basıncı ve termometre 
de istenilen ısı derecesini gösterdiğinde; ısı kaynağını, basınç ve ısıyı 
istenilen sterilizasyon süresince idame edebilecek derecede ayarlı tut-
mak icap eder. Sterilizasyon süresinin hitamında, ısı kaynağı kapatılır. 
Basıncın sıfıra  düşmesi beklenir. Otoklavın kapağı basınç sıfıra  düşme-
dikçe kat'iyyen açılmamalıdır. Aksi halde otoklav içindeki kaplardaki 
şıvı maddeler veya ısı sonu sıvı haline gelmiş olan katı maddeler anî 
olarak taşar ve kapların ağzındaki pamuklarını ıslatır veyahut da bun-
ları atarlar. Manometre sıfır  basma gösterir göstermez beklenmeksi-
zin istim musluğu açılır ve istimin yavaş yavaş çıkması sağlandıktan 
sonra, otoklavın kapağı açılıp, içindeki maddeler çıkarılır. Manometre 
sıfır  basıncı gösterdikten sonra istim musluğunun açılması geciktirilir 
ise, otoklavda mevcut buhar yoğunlaşmağa başlayacağından otoklavın 
içindeki basınç kalkar ve bunun neticesi olarak otoklav içindeki su ve 
sıvı besi yerleri anîden genişleyerek, besi yerlerinin pamuklarını ısla-
tırlar. Bu hal bakteriyolojide kat'iyyen arzu edilmeyen hatalı sterili-
zasyona yol açar. 

Sterilizasyonu yapılan cam eşyanın kurutulması, sıvı ve katı besi 
yerlerinin de kontrolü için bunların oda derecelerine gelmesini müteakip 
24 veya 48 saat etüve terkedilerek sterilizasyon kontrolları yapılır. 
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Bu prensipler diğer otoklavlar için de aynen câridir. 

Kontakt Termometreli Otoklavların Çalıştırılması 

Son yıllarda lâboratuvarlarda, otomatik olarak ısıyı ayarlı tutan 
civalı kontakt termometreli otoklavlar tercihan kullanılmaktadır. Bun-
dan dolayı burada bu tip otoklavların çalıştırılması ile ilgili pratik bil-
ginin verilmesi uygun görülmüştür. 

Bu tip otoklavlar üç ayrı sistemden müteşekkildirler. 

1 — Trifaze  ceryanm geldiği ve civalı kontakt termometreyi havi 
elektrik şebekesinin bulunduğu tablo. 

2 — Elektrik şebekesi ile irtibatlı olan Otoklavın esas kendisi. 

3 — Akar su musluğu ile irtibatlı istim tahliye valfı. 

Çalıştırılması : 

1 — Otoklav Şekil (5) deki (A) aralığından kazan suyu gösterge-
sinin 3/4 ne kadar distile su ile doldurulur. 

2 — Distile suyu doldurmayı müteakip, kazan suyunun seviyesini 
gösteren kazan suyu göstergesinin, kazan içindeki su ile irtibatı kesilir. 
Bunun için su seviyesini gösteren cam boru ile kazan arasındaki Şekil 
(6) daki 2 ve 3 No. lu muslukların her ikisi de aşağı doğru çevrilerek 
kapatılır. 

3 — Şekil (6) daki 5 ve 6 No. lu musluklar kapatılır. 

4 — İstenilen veya ayar edilmiş olan basınca göre 120 veya 134 C' 
lik anahtarlardan biri açılır. 

5 — Sterilize edilmek üzere hazırlanmış olan malzeme sterilizas-
yon için otoklavın içerisine konur. 

6 — Kapak contası talk ile talklanır ve kapatılarak vidaları sıkış-
tırılır. 

7 — Manometre altında. Şekil (6) da 4 No. ile gösterilen üç yol-
lu manometre musluğu açılır. Bunun için musluk kolu T şeklini alacak 
tarzda öne doğru yani yatay bir istikamete getirilmek suretiyle açılır ve 
musluktan basınçlı buhar çıkıncaya kadar bu vaziyette açık olarak bek-
letilir. Basınçlı buhar çıkınca bu musluk kapatılır yani aşağı doğru çev-
rilir. 
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8 — Manometre basınç göstermeye başlar. Elektrik tablosundaki 
lâmba söndükten sonra laboratuvar saati istenen sterilizasyon süresi 
için kurulur. 

9 — Sterilizasyon süresi sonunda önce elektrik tablosundaki anah-
tarla ceryan kapatılır, sonra Şekil (6) daki 6 Nq. lu musluk açılıp 
su şebekesi vanasından su sevkedilir. 

10 — Bundan sonra Şekil (6) da görülen otoklavın istimiriin çıka-
cağı 5 No. lu musluk yavaş yavaş açılarak istimin musluktan gelen 
soğuk su ile karışıp çıkması temin edilmiş olur. 

11 — Manometre (0) a ve termometre de 100 un altına düşünce 
evvelâ Şekil (6) daki 5 No. ve sonra da 6 No. lu vanalar kapatılır. 

12 — Su seviyesinin üst kısmındaki Şekil (6) daki 2 No. lu mus-
luk yatay şekle çevrilmek suretiyle açılır sonra 9 No. lu vida açılarak 
otoklav içine hava verilir. 

13 — Sonra otoklavın kapağı açılarak steril malzeme dışarı çıka-
rılır. 

( Ş E K Î L : 5) 

Elektrik ile çalıgaıı kontakt termometreli bir otoklavın longitudinal 
kesiıli. G — Kazan suyu göstergesi, I — Isıtıcı, T — Termometre. 
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( Ş E K İ L : 6) 
Elektrikle çalışan kontakt termometreli vertikal bir 

otoklavın dış görünüşü. 

Absolut Olmayan Sterilizasyon İşlemleri 

Buraya kadar bildirilen bu kesin sterilizasyon metodlarından baş-
ka; bakterilerin bir kısmının veya tamamının üremesini men etmek 
veya bazı deva ve besin maddelerinin bunlardan arınmasını veyahut 
da 1< on t amine virusi materyallerin, muhtelif  virolojik laboratuvar 
çalışmalan için bakterilerden kurtarılmalarını sağlamak gibi muhtelif 
sebeblerden ötürü güven dereceleri değişik olan diğer bir takım işlem-
ler daha vardır. Bunlar Dezenfeksiyon  veya sterilizasyona az çok yakla-
şan bir takım tâli işlemlerdir. Bunlar; donma, desikasyon (dessioation), 
filtrasyon  (filtration),  5 gün arka arkaya 1 - 2 saat 70 - 80 C° de ısıtılarak 
pastörize etmek, kaynama derecesinden düşük ısı uygulamak, ultra-
viyole ışınlar, iyonizan radiasyonlarla sterilizasyon (soğuk sterilizasyon) 
gibi işlemlerdir. Bunlardan absolut bir sterilizasyon elde etmek kabil 
değildir. Buna rağmen bu işlemlerin kullanılmasını zorunlu kılan hal-
ler de vardır. 
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I — Filtrasyon : 
Filtrasyon bakterilerden âri sıvı elde etmek istendiği hallerde kul-

lanılır. Tıbbî müstahzarların bir kısmının sterilizasyonunda filtrasyon-
dan geniş bir şekilde istifade  edilmektedir. 

Çünkü bir kısım devaların sterilizasyon için yüksek ısıya arzedil-
meleri halinde bunların terkibi bozulmaktadır. Halbuki filtrasyon  işle-
mi ile bu sakınca önlenmektedir. 

Filtrasyon için evvelâ filtrasyonda  kullanılan filtre  tiplerinin göz-
den geçirilmesi icap eder (10). 

1 — Diatomaceous denen (cidarları silisli mikroskobik alglerden 
müteşekkil) topraktan mamûl filtreler.  Bu nev'i filtreler  üç tiptir. 

A — BERKEFELD filtreleri:  Bunlar Almanya'da yapılır. Bun-
dan dolayı bunlara Alman tipi filtreler  de denir. 

Berkefeld  ismindeki Alman araştırıcı, Eldenburg mmtıkasındaki 
Diatomaceous - î n f u s o r i a  (Nakiye) larm meydana getirdiği bir nev'i 
topraktan kendi ismini verdiği bu filtreleri  imâ'l etmiştir. 

Bunlar porositelerine göre «a) V = kaba=Viel = Coarse, b) N = Or-
ta=Normal—Medium ve c) W = İnce=Wenig=Fine» olmak üzere üçe 
ayrılırlar. Bunlar ticarette; a) — V; b) — N; c) — W sembolleri ile 
tanınırlar. En ince porositeli olan BERKEFELD W filtresidir.  Bu filtre-
ler ancak viruslann en küçük olanlarının geçmesine müsaade edip, bü-
yük olanların geçmesine müsaade etmezler. 

BERKEFELD N Filtresi, bakterilerin geçmesine müsait değildir. 
BERKEFELD V Tipi, en çok kullanılan tip olup Serratia marces-

cens (Bacterium prodigiosum) in 100 - 200 milimetre civa basıncı gibi 
alçak basınç altında geçmesine müsaade etmezler. Fakat basınç, bildirilen 
bu değerden daha çok yükselecek olursa o zaman bu V tipi filtreler 
Serratia marcescens'den maada, Bact. influenza'nın  dahi geçmesine mâ-
ni olamazlar. Şekil (7) de Berkefeld  filtresi  ile yapılan bir filtrasyon 
görülmektedir. 

B — MANDLER : 
Bu tip filtreler  Alman BERKEFELD filtrelerinin  Amerikan modifi-

yesidir. Bu filtreler  Kieselguhr, asbestos ve Paris alçısından imâl edilir-
ler. Bunlar Alman Berkefeld'lerinden  daha sağlamdır. Fakat viruslar 
üzerindeki çalışmalarda tutulmamışlardır. Şekil (8) de MANDLER tipi 
bir filtre  görülmektedir. Bunlar porositelerinin dirençlik gösterdik-
leri basınçlara göre üçe ayrılırlar. 
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(Ş E K İ L : 7) 
BERKEFELD filtresi  ile filtrasyon  yapmakta kullanılan aparey. 
a - Süzülecek sıvı, b - Lâstik tıkaç e - Pamuk, d - Vakum lâstik 

borusu. 

« 

a — 1 inç2 (2,5 cm2) alana yapılan 2 -5 pound (908-2270 
gr) basınca karşı koyarlar. 

b — 1 inç2 (2,5 cm!) alana yapılan 6 - 9 pound (2724 -
4086 gr) basınca karşı koyarlar. 

c — 1 inç2 (2,5 cm2) alana yapılan 10 - 16 pound (4540 -
7264 gr) basınca karşı koyarlar. 

Bu tip filtrelerin,  bu özellikleri, su içine daldırılarak yukarda 
bildirilen hava basınçlarına tâbi tutulmak suretiyle tesbit edilir. 

C — İngiliz BERKEFELD Filtreleri : 

Yanlız bir tip üzerine inşa edilen bu filtreler,  Almanların BERKE-
FELD V tipine tekabül etmektedir. Ancak bu tip filtreler  çok naziktirler. 
Bunun da sebebi bujinin toprak kısmının madenî bir tüpe tutturulmuş 
olmasındandır. Temizleme esnasında çok dikkat ister. Aksi halde buji 
bu noktadan çatlar veya toprak kısım madenî kısımdan ayrılabilir. 
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( Ş E K Î L :8 ) 
MANDLER tipi bir filtrenin  longitiidinal kesidi (KOLMER ve 

ROERNER'den alınmıştır). 

2 — Sırsız Porselen Filtreler : 

Bu tip filtreler,  PASTEUR - CHAMBERLAND tipi filtreler  olarak 
ticarette isim alırlar. Fransada imâl edilirler. Kum ve kaolin karışımı 
ihtiva eden sırlanmamış bir nev'i porselendir. En kullanışlı tarafı, 
mafsalsız  olarak yekpare bir halde imâl edilmiş olmasıdır. 

PASTEUR - CHAMBERLAND tipi filtreler  ile yapılan filtrasyon, 
KITASATO cihazı ile yapılır. Bu nev'i filtrasyon'a  içden dışa filtras-
yon da denmektedir. Şekil (9) da PASTEUR - CHAMBERLAND tipi 
filtreler  ile yapılan bir filtrasyon  görülmektedir. 
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Bu filtrelerin  Lı, Lı bis, L2, L3, L5, L7, L9, Lir, Lı3 gibi, dokuz farklı 
tipi vardır. Lı en kaba olanıdır. Ancak en iri bakterileri alıkoyabilir. 

PASTEUR - CHAMBERLAND filtrelerinin  virüs araştırmaları için 
en iyi tip filtreler  olduğu bildirilmekte ise de son zamanlarda bazı araş-
tırıcıların aynı fikirde  olmadıkları bildirilmektedir. 

3 — Asbestos'tan yapılan Filtreler : 

Terkibi magnesium ve calcium silicate olan asbestos'tan yapılan 
bu filtrelere,  SEITZ filtreleri  denir. Şekil (10) da bir Seitz filtresi  gö-
rülmektedir. Bunlar lifler  halinde ve yanıcı olmayan tabiattadırlar. Filt-
rasyoıı maksadı için yapılmış muhtelif  kuturlardaki madeni filtrelere 
uyacak çaplarda imâl edilirler. Süzüş özelliklerine göre ikiye ayrılırlar. 
K : COARSE . Kaba; EK : Entkeimung: Fine: İnce. 

K tipi, süzülecek maddenin kaba kısımlarından temizlenmesini te-
min eder. İnce (EK) 1er ile yapılan süzme ameliyesinde 100 milimetrelik 
civa basıncından daha yüksek basınç kullanmamak lâzımdır. Bazı ahval-
de iki EK asbestos diski üst üste konmak suretiyle süzüş emniyeti artı-
rılabilir. Her bir disk ancak bir süzüş için kullanılır. Disklerin pütürlü 
yüzü, süzülecek sıvı tarafına  bakmalıdır. EK filtresi  ile bakteriyofaj  ve 
viruslar süzülebilir. 

4 — Cam Filtreler : 

Cam filtreler  tam olarak eritilmemiş olan cam hamurundan imâl 
edilirler. Bunların por'ları kolayca tıkandığından, bunlar virüs süzme-
sinden ziyade endüstriyel maksatla yapılan filtrasyonlar  için kullanı-
lırlar. 

5 — Collodium Membran Filtreler : 

Bu tip filtrasyon  sterilizasyon maksadı ile kullanılmayıp, ancak vi-
ruslar üzerindeki araştırmalarda geniş tatbik sahası bulmuştur. Bunla-
ra Collodium Membran filtreler  ve bu metoda da ültrafiltrasyon  den-
mektedir. Bu şekil filtrasyon  daha ziyade viruslar bölümünü ilgilen 
dirmektedir. 
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Süzülecek sıvı 

•Lastik tıkaç. s u 

^Vakuma dirençli lastik boru.*-) 

Hava 
Lastik tıkaç. 

* Cam boru. 

»Su trompu 
' ı - — » S u + Hava 

Pasteur- Chamberland 
filtresi. 

( Ş E K İ L : 9) 
PASTEUR - CHAMBERLAND tipi filtrelerle  yapılan 

filtrosyon 

SEITZ filtresi  ile filtrasyon.  a - Filtrenin madensel gövdesi b - Süzülecek 
sıvı, c - V i d a , d - A s b e s t o s filtre,  e -Madense l , delikli diyafragma, 

f -  Lâstik tıkaç, g - E m z i k l i erlenmeyer, h - Vakum lâstiği. 



Filtrelerin Temizlenmesi ve Sterilizasyonu 

Her tip filtrenin  temizlenmesi ayrı usulde yapılır. Hiç kullanılma-
mış yeni filtreler  akar su ceryanında iyice yıkanmalı sonra °/oO,l HC1 
içinde bir kaç saat bırakılmalıdır. Bu tarzda muamele edilmiş olan filt-
reler kullanılacağı zaman, önceden bir kerre yıkanmaları gerekir. En-
fekte  maddelerin süzüldüğü filtreler,  2 saat süre ile %2 phenol solüsyo-
nu içinde tutulur. 

BERKEFELD tipi filtreler  kullanıldıktan sonra, filtrenin  süzüş is-
tikametinin aksi yönde su geçirmek suretiyle filtrenin  derhal temizlen-
mesi icap eder. Bu yıkama ameliyesinden sonra BERKEFELD filtreleri-
ni tıkamış olan büyükçe partiküllerin büyük bir kısmı filtreden  ayrıl-
mış olur. Bunu müteakip filtreler  °/o2 trypsin solüsyonu içine konarak 
37 C° deki etüve 24 saat bırakılırlar. Bu müddetin sonunda filtre  tekrar 
iyice yıkanır, bir fırça  ile fırçalanır.  Üzerinde çatlaklar bulunup bulun-
madığı kontrol edilir, ve özel (kraft  lerown) kâğıtlarına sarılıp kaynat-
mak suretiyle sterilize edilir (11). 10 defa  süzme ameliyesinde kullanıl-
mış olan BERKEFELD filtrelerinin  kullanılmaması tavsiye edilmektedir. 

PASTEUR - CHAMBERLAND Filtrelerinin temizlenmesi ve 

Sterilizasyonu 

Aynı esaslar dahilinde yapılır. Bu suretle filtre,  süzme esnasında tu-
tulmuş organik maddelerden kurtarılmış olur. Tedricen ısıtılmak üze-
re 100 C° de açık otoklavda bir saat sterilize edilir. Yalnız otoklavın de-
recesi, çevre ısı derecesine düşmeden evvel otoklav açılmamalıdır. 

Seitz filtrelerinin  sterilizasyonu için tatbik edilecek işlem bakteri-
yolojide kullanılan diğer materyalin aynıdır. 

Filtrasyonun Şartları 

Filtrasyon işlemi belli ve uygun bir civa basıncı altında yapılmalı-
dır. Bu basınç yerine göre değişik olup 30 - 40 cm civa basıncı maksada 
uygundur. Filtrat hacmi ile süzme süresi orantılı olmalı, ne kısa ne de 
uzun zaman süresi içinde olmamalı, belli bir çevre ısısı içinde yapılma-
lıdır. Bundan başka filtrasyonu  yapılacak bir süspansiyonun filtreleri 
tıkayacak parti küllerinden kurtarılması icap eder. Bunun için bu gibi 
süspansiyonlar evvelâ santrifüje  edilmeli veya süzgeç kâğıdından 
süzülmelidir. Santrifügasyon  işlemi için 3000 devirde 15 daki-
ka maksada uygundur. Ayrıca filtrasyon  sıvısının pH sı ve elektrik yükü 
dikkat nazarına alınmalıdır. 
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Filtrasyon Kontrolü 

Filtrasyon işleminin sonunda filtrelerin  kontrolü icap eder. Filtre-
lerin kontrolü ise, Bact. prodigiosum'un 24 saatlik kültüründen alman 
bir öze miktarının 20 c.c. tuzlu su içinde süspansiyonu yapıldıktan son-
ra, filtrasyon  işlemi şartlarında süzülmek suretiyle yapılır. Bir kısım 
yazarlar. Bact. prodigiosum'un genç kültürlerinin filtreleri  geçmesin-
den doğan mahzurları önlemek için süzme denemesinde kullanılacak 
kültürlerin biraz eskimiş olmasını tavsiye etmektedirler. 

Filtrasyon ile 20 c.c. ye yakın bir filtrat  elde edilmesini müteakip 
filtrasyon  işlemi sona erdirilir. Elde edilen bu filtrattan  2 c.c. mikta-
rında, bir kaç adet dextrose'lu buyyon tübüne aerop ve keza 2 c.c. mik-
tarında sığır kalbi buyyona veya karaciğerli buyyona anaerop olarak 
ekilerek 7 şer gün süre ile 37 C° de üremeğe terk edilirler. 

Aerop ve anaerop kültürlerde üremenin görülmemesi, filtrenin  sağ-
lam ve filtrasyon  işleminin de doğru olduğunu gösterir. 

Bazı araştırıcılar filtrasyonu  yapılacak sıvı içine Bact. prodigiosum 
süspansiyonunu ilâve etmekte ve filtratın  kontrol ekimlerini yukarıda 
bildirildiği şekilde yaparak bir filtrasyon  işlemi ile hem filtrasyonun 
ve hem de filtrenin  kontrolünü birlikte yapmaktadırlar . 

II — Işınlar ile Sterilizasyon : 

1 — Morötesi (Ultraviole: U.V.) ışınları ile sterilizasyon : 

Morötesi ışınlar, adî camlar, protein ihtiva eden ince safiha  halin-
de sıvılar ve doku hücreleri tarafından  tamamen adsorbe edilirler. 

Fakat dokular, ultraviole ışınları, 1 mm. den daha derinlere adsorbe 
edemezler. Morötesi ışınların germisid özellikleri henüz belli olmamakla 
beraber, bir kısım yazarlara göre Hydrogen peroxide'in yükselmesinden, 
diğer bir kısım yazarlara göre de oksidayondan mütevellittir. 

Son nazariyelere göre; ultraviole ışının meydana getirdiği enerji 
sonu yeteri miktar elektron, bakteri protoplâsmasını terkeder. Bu hâl, 
bakteri hücresinde irreversibl olan fotoşimik  değişikliklerin husule 
gelmesine sebep olur. Bu olay da bakteri hücresinin ölüm sebebini teş-
kil eder. 

Bakterilere etkili olan ultraviole ışınların dalga uzunluklarına ait 
spektrum 250-280 milimikron veya 2,500 - 2,800 Angstrom arasın-
dadır. Fakat 2,650-2,660 dalga uzunluklarındaki UV ışınlarının mikro-
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organizmaları öldürme etkisi çok fazladır  (5). 1. Angstrom (A°) = 1/10 
milimikrondur. 

Yani 1 A° = İ X İ 0 - 7 m.m. = 1/10,000,000 m.m. = 1/10 mili mik-
rondur. 

Pratikte ultraviole ışınlarından, ekim odalarının, ameliyathanele-
rin, besin maddelerinin işlendiği fabrika  veya mahallerin içme suları-
nın, yüzme havuzlarının, sınıfların,  hastahane koğuşlarının, tuvalet ve 
banyoların dezenfeksiyonunda  yararlanılmaktadır. 

Morötesi ışınlar sun'î olarak carbon arc'lı veya Quartz-civa buharlı 
lâmbalardan elde edilmektedir. Ancak tabiî olarak güneş şuamda bu 
ışın vardır. Bu ultraviole ışınlar, ısısal radiyasyonlar ile iyonizan ışın-
lar arasındaki elektromanyetik spectrumu işgal ederler. 

Morötesi ışınların, opak maddeler ile ince tabaka halinde bile olsa 
yağlı maddelere karşı penetran özellikleri yoktur. Bulanık ortamlar ve 
erimiş haldeki maden tuzları ultraviole ışınların etkisini azaltır. 

Havanın nisbî rutubeti, havadaki veya lâmbanın üstündeki tozlar, 
ultraviole ışınlarının etkisini azaltan faktörler  arasında bildirilmekte-
dir. Yapılan çalışmalar % 80 den fazla  nisbî rutubetin, ultraviole ışın-
ların, havayı penetrasyon kudretini azalttığını ve dolayısı ile etkisinin 
azalmasına sebep olduğunu göstermiştir. Buna mukabil % 60 dan aşa-
ğı nisbî rutubetin, ultraviole ışının etkisini azaltmış olduğu tesbit edil-
miştir. 

Bu ışın ile çalışırken dikkatli olmak lâzımdır. Çünkü bu ışına biraz 
uzun zaman maruz kalan deride erythem'ler ve birkaç saniye içinde 
gözlerde evvelâ, irritasyon, sonra da şiddetli congestion'lar meydana ge-
lir. 

Umumiyetle morötesi ışınların mikroorganizmalara olan etkisi; mik-
roorganizmanın nev'i, spor veya vegetatif  şekillerde oluşu, ışın ile te-
masta bulunma süresi, ışının entansitesi (kuvveti), mikroorganizmayı 
ihtiva eden ortamın cinsi ile ilişgilidir. 

Morötesi ışınların küflere  olan tesiri bakterilere olan tesirinden 
10 - 50 defa  daha düşüktür. Ayrıca morötesi ışınlara karşı küf  sporları, 
mycellium'larından ve pigmentli küfler  ise pigmentsizlerden daha di-
rençlidirler. 

Mayaların morötesi ışınlarına dayanıklılığı umumiyetle bakteriler-
den 2 - 5 misli kadar fazladır. 
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Bakteri sporlarının ölmesi için bakterilerin vegetatif  şekillerine 
nazaran 2 - 5 misli fazla  olarak morötesi ışınlara arz edilmeleri icap 
eder (5). 

2 —f  Iyonizan Işınlar ile Sterilizasyon : 

Bu nev'i radiyasyonlar bakteriyolojik amaçlardan ziyade son za-
manlarda besin maddelerini dayanıklı hale sokmak için onların prezer-
vasyonu maksadı ile, sterilizasyona yaklaşan bir hal temin etmek 
için kullanılmaktadır. Bu suretle besin maddelerinin prezervasyo-
nunda nisbî bir sterilizasyon temin edilebilmektedir. 

Ayrıca eczacılıkta ısıya duyar ilâç ve bazı medikal prodüksiyonla-
nın sterilizasyonunda, îyonizan radiyasyonlar diğer tatbik alanların-
dan daha ileri gitme istidadını göstermektedir. Bunun da sebebi bildiri-
len bu iyonizan ışınların; besin maddelerinde lezzet, görünüş ve struk-
turlarında değişiklikler husule getirmesine mukabil, bazı tıbbî müstah-
zarların sterilizasyonunda bu hususlar bir problem olmamaktadır. 
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B Ö L Ü M II 

MİKROBİYOLOJİ LÂBORATUVARLARINDA 

KULLANILAN ARAÇLAR 

Mikroorganizmaların yok edilmeleri veya onlardan arınılmak için 
kullanılan metodlardan sonra, medikal mikrobiyolojiyi ilgilendiren mik-
roorganizmaların morfolojik,  kültürel ve biyoşimik özelliklerinin tet-
kik edilmesine sıra gelmiş bulunmaktadır. Yalnız bunların tetkiki için 
bazı lâboratuvar teknik ve metodlarınm bilinmesi icap etmektedir. İş-
te mikrobiyolojide bu teknik ve metodların tatbik edilmesi için bazı 
araçlar kullanılmaktadır. Bu araçların neler olduğu ve nasıl kullanıl-
dıklarının iyice bilinmesi lâzımdır. Ancak bundan sonradır ki mikroor-
ganizmaların üretilebilmeleri, tekil veya koloni morfolojilerinin  özellik-
leri ve biyomişik reaksiyonlarının tetkiki mümkün olabilir. 

M i k r o s k o p l a r 

Mikrobiyoloji lâboratuvarlarında kullanılan en önemli araçlardan 
birisi mikroskoptur. Mikroskobun keşfi  iledir ki mikroorganizmaların 
morfolojileri  tesbit edilebilmiştir. Bugün mikrobiyoloji lâboratuvarla-
rında muhtelif  maksatlar için muhtelif  tip mikroskoplar kullanılmak-
tadır. 

Mikroskobu ilk basit şekli ile keşfeden  LEEUWENHOEK'un ilk 
gözlemlerinden beri bakterilerin; çomak, yuvarlak, helezon (spiral) gibi 
üç şekilde gözüktüğü bilinmektedir. Bakterilerin bu morfolojik  tak-
simlerine mukabil iç yapılarına ait bilgiler ancak yakın zamanlarda ge-
lişmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı yakın zamanlara kadar bakterile-
rin iç bünyelerinin aşağı yukarı homogen bir halde olduğu kanısı hü-
küm sürmüştür. Bakterilerin iç bünyelerini tetkikte karşılaşılan bu 
müşkülât, kullanılmakta olan mikroskopların bakterilerin iç yapıları-
nı tetkik etmeğe elverişli olmaması ve bakterilerin boyanma özellikle-
rinin farklı  olmasından doğmuştur. 
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Umumiyetle mikroskopların büyütme kudretleri ( n ) mikron ile 
ifade  edilir. 1 mikron = p, = 1/1000 m.m. dir. Bir mikroskobun ayırıcı 
kudreti takriben 0,2 mikrondur. Yani aralarında 0,2 mikron mesafe 
olan, birbirinden ayrı iki noktayı mikroskopla görmek kabildir. Küçük 
bir bakteri hücresinin boyutu (0,5 - 2,0) mikron arasındadır. Buradan 
da anlaşılmaktadır ki bir bakterinin iç strukturu bir mikroskobun ayırt 
edici (ayırıcı) kudretine oldukça yakın bulunmaktadır. Bu hal bakteri 
hücresinin iç yapısının mikroskopla esaslı bir şekilde tetkikine imkân 
verememektedir. Bundan başka, bakteri hücresinin cytoplasmasının 
ııucleic acid'den pek fazla  zengin oluşu, bazik boyalar kullanmak sure-
tiyle boyandıklarında, iç bünyelerindeki farklarının  tesbitini imkânsız 
kılmaktadır. Fakat son zamanlarda bakterilerin boyanmalarındaki tek-
niklerin gelişmesi ve elektron mikroskopun keşfi,  bakterilerin iç bün-
yelerinin gayri kabili tefrik  olduklarına dair hatalı bir görüşün berta-
raf  edilmesini mümkün kılmıştır. Bu bölümde, halen mikrobiyolojide 
kullanılan mikroskopların çalışmalarındaki prensibe göre türleri bildi-
rilecek ve bunlardan günlük çalışmalarda kullanılanlar hakkında kısa 
fakat  yeter bilgi verilecektir (6). 

Mikroskopların Sınıflandırılması  : 

1 — Adî ışıkla çalışan mikroskoplar: Bu nev'i mikroskoplara dili-
mizdeki eserlerde adî mikroskop veya sadece mikroskop denilmekte-
dir (3), (11), (14), (16). 

2 — Ultraviole mikroskop: Bu nev'i mikroskoplar dilimizde fluo-
ressan mikroskop diye de geçmektedir (3), (10). 

3 — Karanlık saha mikroskobu : 

4 — Fas Kontrast (Phase Contrast) Mikroskop: 

5 — Elektron Mikroskop: 

1 — Adî Işıkla Çalışan Mikroskoplar : 
Hangi model olursa olsun optik sisteme ait temel prensip hepsinde 

aynıdır. Fakat lâboratuvarda kullanılacak bir mikroskobun Standard 
bir model olması yerinde olur. Genel kural olarak mikroskoplar ya Mo 
nocular veya Binocular tipte olurlar. Monocular olanlar binocular 
olanlara nazaran daha ucuzdur. Fakat devamlı olarak mikroskop ba-
şında çalışmayı icap ettiren hallerde monocular mikroskopların kul-
lanılması gözleri çok yorar. Bu bakımdan binocular mikroskopların 
monocular olanlara nazaran kullanış üstünlükleri vardır. Şekil (11) de 
monocular bir mikroskop görülmektedir. 
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Şekil (12) de aydınlatma tertibatı yekpare olan bir binocular 
mikroskop tipi görülmektedir. Her mikroskop optik ve mekanik (statif) 
sistem olmak üzere iki esas kısımdan müteşekkildir. 

Laboratuvar çalışmalarında öğrenci pratiklerinde yararlanılan Monoküleı 
bir mikroskop şeması. 

A — Optik sistem: 

Optik sistem. 1 — Oküler, 2 — Objektif  ve 3 — Kondansatör olmak 
üzere üç esas parçayı ihtiva eder. 

1 — Oküler (Ocular): Okülerler mikroskobun tüpünün üstünde bu-
lunur. Bunlar 5; 7.5; 10 def'a  gibi muhtelif  nispetlerde büyütme kudret-
lerine malik olabilirler. Okülerlerin görevi objektifte  teşekkül eden 
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( Ş E K İ L : 12) 
Aydınlatma tertibatı yekpare olan binokü-

ler bir mikroskop modeli. 

A — Oküler. 
B — Objektifler. 
C — Kondsatör. 
D — Ayna. 
E — Tüp. 
F — Rovelver. 
G — Kol (elle tutmaya yarayan kısım). 
H — Tabla (platina). 
J — Makrometrik ayar düğmesi, 

K — Mikrometrik ayar düğmesi 
N — Mikroskopu eğik duruma getirme 

yarayan mafsal. 
O — Kondansatör ayar vidası. 
L — Lâm kıskacı. 

I — Ayar 
M — Diyafram 

N o t : Bu açıklama aynı zamanda Şekil 
(11) için de verilmiştir. 



görüntüyü yakalıyarak, onu okülerin büyütme kudretine göre 5; 7,5 
veya 10 defa  daha büyütmektir. Bu suretle bir mikroskop altındaki bir 
cisim, objektifin  büyütme kudreti ile okülerin büyütme kudretlerinin 
çarpımına eşit bir nispette büyütülebilmektedir. Bu husus cetvel (3) 
de görülmektedir. 

2 — Objektifler  : Objektifler  imâl ve kullanılış şekillerine göre 
dörde ayrılırlar: 

a — Kuru sistem objektifleri  veya kuru objektifler, 
b — Immersion objektifleri, 
c — Achromatic (tabiî ışığı tayflandırmadan  geçiren) objek 

tifler, 
d — Aplanatic objektifler, 
e — Apochromatic (tabiî ışığı tayflandırmadan  geçirme özel-

liği achromatic objektiflerden  daha yüksek olan) objektifler. 
a — Kuru sistem objektifleri:  Bunlar mikroskobun tablası üzeri-

ne konan preparatların, arasında hava ortamı bulunduğu halde muaye-
nesine imkân veren objektiflerdir. 

b — İmmersion objektifleri:  Bunlar preparatı havi lâm ile kendisi 
arasında sedir yağı denen ve refraktif  indeksi cama eşit olan (7) sıvı 
yağ konmak suretiyle muayeneye elverişli olan objektiflerdir.  Daha az 
yapışkan olan parafin  yağı pratikte kullanılmakta ise de, bu yağın kul-
lanılması tavsiye edilmemektedir. 

c — Akromatik (Achromatic) objektifler  : Bu nev'i objektiflerin 
özelliği, içlerinde teşekkül eden görüntülerin ışık tayfından  ârî olmasın 
dadır. Tek mercekler, farklı  dalga boyundaki ışıkları (farklı  renkleri) 
umumiyetle bir noktada foküsleyemeyip,  bunları ayrı ayrı noktalarda 
foküsler.  Işık spektrumundaki viole rengin dalga boyu daha kısa, kır-
mızı rengin dalga boyu ise daha uzun olmasından dolayıdır ki, renkli 
bir cismin görüntüsü, bütün renkleri ile net bir foküslenme  meydana 
getiremez. Buna foküsleşememe  olayı denir. Bu hali gidermek için dış 
bükey olan ilk merceğe iç bükey kristal bir mercek ilâve edilir. Bu 
ikinci mercekte fluorite  (CaF2 = Calcium fluoride  = fruorspar)  denen 
kimyasal bir maddenin kullanılması suretiyle fokusleşmenin  daha da 
iyi olması temin edilebilir. Bu suretle elde edilen bu akromatik objek-
tifler  ile bu iki foküste  ayrı ayrı toplanacak iki rengin bir foküste  top-
lanması temin edilmiş olur. 

d — Aplanatik objektifler  : Bu nevi objektifler  sayesinde küre 
şeklindeki görüntüler bertaraf  edilmiş olmaktadır (4). 

e — Apokromatik objektifler:  Bu tip objektifler  daha ziyade mik-
rofotografik  maksatlar için uygun bulunmaktadır. Çünkü bu nev'i ob-
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jektifler  üç değişik dalga boyundaki ışık tayfının  bir noktada foküsleş-
mesini mümkün kıldıktan başka aynı zamanda küre şeklindeki görün-
tülerin de teşekkülüne mâni olmaktadır. 

BÜYÜTME (Magnification) 

Oküler büyütme 
kudreti 

Objektif  büyütme 
kudreti 

Büyütme nispeti 

5 10 50 
7,5 10 75 

10 10 100 
5 43 215 
7.5 43 322 

10 43 430 
5 95 475 
7,5 95 712 

10 95 950 

(Cetvel : 3) Objektif  ve Okülerlerin büyütme orantıları 

3 — Kondansatör : 
Üç sistemden terekküp eder: a — Esas kondansatör, b — Diyafrag-

ma, c — Ayna. 

a — Esas kondansatör: Ayna vasıtasiyle akseden ışığın mua-
yene edilecek preparat üzerinde toplanmasını temin edici ve ekseriya iki 
mercekten müteşekkil optik bir sistemdir. 

b — Diyafragma:  Aynadan gelen ışığın çok olması halinde 
bunun azaltılmasını temin eden bir sistemdir. 

c — Ayna: Mikroskobun ayağına raptedilmiş olup, ışığı kon-
dansatöre sevkedebilecek şekilde hareket edebilir. Bir yüzü düz, diğer 
yüzü iç bükeydir. 

B — Mekanik (Statif)  kısım: 

Mikroskobun statif  veya mekanik denen kısmı onun iskeletini teş-
kil eder. Yani birbirini tamamlayıcı parçalarını bir bütün halinde tut-
mağa yarar. Bu kısım üzerindeki makro ve mikrometre denen ayar vi-
daları ile mikroskobun ayarlanması ve bir kaide vasıtası ile de istinadı 
temin edilmiş olur. 
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Mekanik kısmın parçaları. 

1 — Mikroskop ayağı: Mikroskobun dayanağı olup, çok kere at 
nalı şeklindedir. Mikroskop bu ayak üzerinde oturur. 

2 — Plâtina: Muayene edilecek preparatın konduğu tabladır. Or-
tasında kondansatörden gelen ziyanın geçmesine yarayan bir delik var-
dır. Son zamanlarda yapılan mikroskoplarda bu tabla müteharrik olup, 
kondansatör tertibatı sabittir. Preparatın muayenesini temin için tab-
layı ileri geri ve sağa sola hareket ettiren bir vida vardır. Tabla üze-
rindeki masalar preparatın tesbitine yarar, yine tabla üzerinde mevcut 
bir çizelge ile frotide  istenilen bir yerin tesbiti temin edilir. 

3 — Tüp: Optik kısımlardan oküler İle birlikte ayrıca objektiflerin 
üzerinde bulunduğu revolveri taşır. Ayrıca preparattaki alanın görün-
mesi için kaba ayarını yapan makrometre ile net görünmesini temin 
eden ve mikrometre denen ayar vidalarını da taşır. 

4 — Kol: Tüp, plâtina, kondansatör ve ayağın hepsini birden bir-
leştiren ve mikroskobun el ile tutulmasını temin eden kısımdır. 

Mikroskobun Aydınlatılması: 

Mikroskobik muayeneler için mikroskop alanının aydınlatılması 
lâzımdır. Bunun için de ya tabiî gün ışığı veya sun'î ışıktan yararlanılır. 
Bulutsuz parlak semada lâboratuvarın kuzey penceresinden gelen ışık 
mikroskobun aydınlatılması için en iyisidir. 

MERCHANT (9), gün ışığı kullanıldığında, aynanın her iki tarafı-
nın da kullanılabileceğini, fakat  daha düzgün ışık vermesi bakımından 
aynanın düz tarafının  kullanılmasını tavsiye etmektedir. PELTLER, 
GEORGI ve LINDGREN (12) ise gün ışığında aynanın düz yüzünün, 
sun'î ışıkta ise aynanın konkav yüzünün; KOLMER ve BOERNER (7) 
ise mikroskopların sun'î olarak aydınlatılması için yapılmış özel lâm-
balardan çıkan ışıkların mikroskop alanına şevkinde aynaların düz yü-
zünün kullanılmasını tavsiye etmektedir. Son zamanlarda, aydınlatma 
tertibatı birlikte inşa edilmiş olan şekil (12) de görülen tipteki mik-
roskoplar mikrobiyoloji lâboratuvarlarında tercihan kullanılmaktadır. 

Mikroskobun Kullanılması: 
Mikroskop kullanılırken bazı hususlara dikkat edilmelidir. Bunlar-

dan birincisi herhangi bir şekilde preparatın tetkikinde kolaylık olmak 
üzere, mikroskobun tablasının mail bir şekilde eğilmemesidir. Mono-
cular mikroskopların kullanılması esnasında, okülerde bulunma-
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yan gözün de açık tutulması lâzımdır. Başlangıçta bunu yapamıyanlar 
kendilerini alıştırmak zorundadırlar. Mamafi  7,5 x 15 cm. eb'adındaki 
bir siyah kartonun, şekil (13) de görüldüğü gibi bir kenarına mikros-
kobun tüpü çapında bir delik açılır. Oküler çıkarılıp, siyah karton, tü 
pün üst kısmına geçirilir ve okülerle çalışılmayan göz tarafına  çevrilir. 
Mat siyah satıhta ışık yansıması olmadığından bu göze ya hiç, yahut 
da pek az bir ışık çarpacaktır ki bu da açık kalan gözün rahatsız 
olmasını önliyecektir. Zamanla alışkanlık teessüs ettikten sonra bu si-
yah kartona ihtiyaç kalmaz. 

( Ş E K İ L : 13) 
Mikroskop tüpüne geçirilen siyah karton. 

Dikkat edilecek 2 nci husus, mikroskobun tüpünün uzunluğunun 
ayar edilmesidir. Bazı mikroskopların tüpleri, çekme tüp denen tarzda 
imâl edilmiş olup, üzerierinde rakamlar yazılır. Bu nev'i tüplerde, mik-
roskobu imâl eden fabrika,  tübün hangi rakkama çekileceğine dair tav-
siyede bulunmuştur. Bu rakam umumiyetle 160 m.m. olarak bildirilir. 
Bu nev'i tüplerin ayarlanmalarında yapılacak 5 m.m. lik bir hata im-
mersiyonla çalışmada görüntünün tam teşekkül edememesine sebep 
olur. 

Dikkat edilecek 3 üncü husus da, mikroskop lâmbası ile ayna arasın-
daki mesafenin  ayarıdır. Mikroskopla birlikte inşa edilmemiş olan 
sun'i ışık kaynaklarında bu uzunluk 25 - 30 cm. kadar olmalıdır. Kon-
dansatör aşağı indirilir ve en az büyüten objektif  ile okülerden bakılır. 
Ayna iki elin yardımı ile aydınlatılmanın en uygun şekli temin edilin-
ceye kadar ayarlanır. Her ne kadar aydınlatmanın ayarlanması oküler 
çıkarılarak yapılması tavsiye edilmekte ise de mikroskop tiibünün 
tozlanması mahzurlarından dolayı, okülerin çıkarılmadan yapılması da-
ha doğrudur. Bundan sonra muayene edilecek preparat mikroskobun 
tablası üzerine konur. 

Dikkat edilecek hususlardan 4 üncüsü ise; revolverdeki en az büyü-
ten objektifin,  mikroskobun tübüne getirilmesi ve makrometre yardımı 
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ile preparata 1 - 2 m m . mesafeye  kadar yaklaştırılmasıdır. Oküler-
den bakıldığı esnada mikroskobun tüpü, makrometre ile, preparat va-
zıh görüşünceye kadar yavaş yavaş yukarı doğru kaldırılır. Bundan 
sonra preparatın daha parlak görülmesini temin maksadı ile kondansa-
tör en aşağı noktaya kadar indirilir. İlk muayene en az büyütücü objek-
tif  ile yapıldıktan sonra daha geniş bir şekilde muayene edilmek istenen 
preparat üzerindeki alan, daha fazla  büyüten kuru sistem objektifleri 
ile muayene edilebilir. Bu takdirde kondansatörün yeniden ayar edil-
mesi icap eder. Bunun içinde kondansatörün biraz yukarı kaldırılması 
lâzım gelir. Fakat ışığın mesafesi  ve aynanın ışığı aksettirmesi için ve-
rilmiş olan vaziyetin bozulmasına lüzum yoktur. 

Bundan başka kalın veya boyalı preparatların muayenesi için kon-
dansatörün biraz daha yukarı kaldırılması fakat  saydam veya boyasız 
preparatlann muayenesi için ise kondansatörün tekrar aşağı indiril-
mesi icap eder. 

İmmersiyon ile muayenede kondansatör mikroskobun tablasına 
doğru tamamen en yüksek noktasına kadar kaldırılmalıdır. Preparat 
üzerine bir damla sedir yağı konup immersiyon objektifi,  lâmla ara-
sında pek az bir mesafe  kalıncaya kadar makrometre yardımı ile sedir 
yağına daldırılır. Sonra okülerden bakılarak makrometre vidası yukarı 
doğru çevrilirken görüntüye tesadüf  edilir edilmez, görüntünün netliği 
mikrometre ile ayar edilir. 

Mikroskobun Muhafazası  : 

Mikroskop havsız bir bez veya plâstikle örtülü bulunmalı veyahut 
cam bir muhafaza  altında tutulmalıdır. Yumuşak havsız bir temizlik 
bezi ile daima toz birikmeden temizlenmelidir. Mikroskobun yağlı kı-
sımlarının temizlenmesi ksilole (xylol) batırılmış önceden yıkanıp ku-
rutulmuş olan temiz ve havsız bezle yapılır. Temizlik maksadı ile Al-
kol kullanmak kat'iyyen caiz değildir. 

Merceklerin bakımı ve temizlenmesi için evvelâ samur fırça  ile 
kaba tozlarının alınması ve sonra, önceden yıkanarak kurutulmuş te-
miz bir tülbent ile veya mercek temizlemek için kullanılan özel kâğıt-
larla temizlenmelidir. Eğer samur fırça  ile kaba parçalar temizlenme-
den evvel bez veya özel kâğıtla temizlenecek olursa, mercekler üzerinde-
ki toz parçaları merceği çizer. 

İmmersiyon objektifleri  üzerindeki sedir yağının, kullanılmağı mü-
teakip her defasında  derhal yukarda bildirilen özellikteki bezle silinmesi 
lâzımdır, immersiyon objektifinin  sedir yağı ile fazla  bulaşma halinde, 
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mikroskobun temizliğinde kullanılan bez üzerine bir iki damla xylol 
damlatılmak suretiyle objektif  dikkatlice temizlenmelidir. Ancak xylol'ü 
fazla  kullanmak mercekleri yapıştıran maddenin erimesi ve neticede 
merceğin bozulmasına sebep olur. Okülerler lüzumsuz yere tüpten çıka-
rılmamalı ve eğer bir mecburiyet hali varsa o takdirde derhal açık ka-
lan tübün üstü tozsuz bir beher glass ile örtülmelidir. Mikroskoplar lü-
zum olmadıkça bir yerden bir yere taşmmamalı ve bir yere oturtulur-
ken itina ile konmalıdır. 

Işık tertibatı mikroskoba tespit edilmemiş olan mikroskoplarda, 
her kullanıştan sonra aynaya dikey bir durum verilmeli ve objektifler-
den hiç biri tabla üzerine dikey vaziyette terk edilmemelidir. 

Mikroorganizmaların eb 'adlarının ölçülmesi : 

Taksimatı havi oküler mikrometresi denen bir cam disk, mikros-
kop tüpünün oküler tarafına  yerleştirilir. Diğer taraftan  milimetrenin 
0,01 taksimatını haiz, taksimatlı bir lâm, mikroskobun tablası üzerine 
konur. Her iki sistemin çizgileri aynı istikamete gelecek ve başlangıç 
tarafları  birbiri üzerine tam oturacak şekilde oküler mikrometresi, 
okülerin el ile çevrilmesi suretiyle ayarlanır. 

Bundan sonra oküler mikrometresi ile mikroskobun üzerine ko-
nan ve objektif  mikrometresi denen lâmdaki taksimatların tam birbir-
lerine intibak eden çizgileri arasında kalan her mikrometreye ait tak-
simatlar şekil (14) de görüldüğü gibi tespit edilir. Muhtelif  derecelerde 
büyütmelerle orantılı olarak bu oküler mikrometresinin mikron veya 
m.m. cinsinden göstereceği uzunluk değişiktir. Bundan dolayı her bir 
objektifin  bu oküler mikrometresine göre büyütme değerlerinin ayrı 
ayrı tespit edilmesi lâzımdır. 

Misâl : Objektif  mikrometresi ile üst üste gelen oküler mikromet-
resi taksimatı 40; oküler mikrometresi ile üst üste gelen objektif  mik-
rometre taksimatı ise 60 olsun. 

Buradaki 60 rakamının metrik sistem değeri 0,60 m.m. dir. Buna 
göre 0,60 m.m.; 40 oküler çizgisine eşit olursa, 1 oküler çizgisinin mili-
metrik değeri 0,60/40 — 0,015 m.m. = 15 mikrondur. 

Her hangi mikroskopik bir maddenin eb'adı ölçüleceği zaman, ay-
nı objektif  ve mikrometrik oküler sistem, okülerde bulunduğu halde 
kaç taksimata tekabül ettiği tespit edilip bulunan çizgi adedi ile 15 ra-
kamı çarpılmak suretiyle mikron cinsinden uzunluk değerleri bulunur. 
Eğer immersion objektifler  kullanılıyorsa, objektif  mikrometresinin 
çizgilerinin içinin yağ ile dolmaması için, objektif  mikrometresi bir 

34 



lâmel ile kapatılır. İmmersiyon yağının bilâhare bu lâmel üzerine kon-
ması doğru olur. 

lam.* 

/ 1m.m.i1000«\ —»Objektif alarii (mikroskop alanı). 
/ cf  20 AO 60 80 1o9i —-»objektif mikrometresi. 

\o 10 20 30 4) 50 / —* oküler mikrometresi. 

( Ş E K İ L : 14) 
Objektif  Mikrometresi ile oküler mikrometresinin tanzim 

edilişi. 

2 — Ultraviole Mikroskoplar : 

Adî ışık kullanılan mikroskoplarda ayırt edici iki nokta arasın-
daki mesafenin  0,2 mikron olduğu daha önce bildirilmişti. Bunun sebe-
bi adî ışıkla çalışan mikroskoplardaki ışığın dalga uzunluğunun 0,4 
mikron olmasıdır. Ayırt edici iki nokta arasındaki mesafe,  ışık dalga 
uzunluğunun yarısına eşit olduğundan, âdi ışıkla aydınlatılan mikros-
koplar; aralarında 0,2 mikron mesafe  olan iki noktayı birbirinden 
ayırd edebilirler. 

Bu suretle objektifi  100 oküleri 10 defa  büyüten bir mikroskopta; 
0,2 mikronluk bir partikil 1000 defa  büyüyecek demektir ki o da 0,2 
m.m. olarak büyümüş olmakla vazıh olarak görülür. 

Dalga uzunluğu daha kısa bir ışık kaynağı kullanmak suretiyle 
aralarında 0,2 mikrondan daha az mesafe  olan iki noktayı birbirinden 
ayırt etmek kabildir. Ultraviole ışınların dalga uzunlukları 0,2 mikron 
olduğundan, ayırt edici kudretleri de 0,1 mikrondur. Bu bilgiye daya-
narak, mikroskoplarda kullanılacak ışık, ultraviole ışınına çevrilerek 
kullanılmıştır. Ultraviole ışınına çevirme sistemi olan mikroskoplara; 
ultraviole veya fluorescens  (floresan)  mikroskop denilmektedir. Bu 
nev'i mikroskoplar pahalı ve günlük lâboratuvar çalışmaları için komp-
likedirler. 
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3 — Karanlık Saha Mikroskobu : 

Adî ışıkla çalışan mikroskoplarda muayene edilen preparattaki 
şeklin görülme mihanikiyeti; aynadan kondansatöre rastlayan ışığın 
preparattaki şekilden geçtiği esnada onun sun'i veya tabiî boyaları ta-
rafından  değiştirildikten sonra geçen ışık yardımı ile okülerden tetkiki 
esasına dayandığı halde, durum; karanlık saha mikroskoplarında is-
minden de anlaşılacağı veçhile, tetkik edilecek olan preparatın açık 
mânâda aydınlatılmamasına dayanır. Adî ışıkla aydınlatılan mikroskop-
larda bazı mikroorganizmaların veya hücrelerin iç yapı ve morfolojik 
özelliklerinin tetkikinde; eğer, renk farkları  bariz değil veya belli be-
lirsiz bir fark  gösterirler ise, bu gibi hallerde ışıkla çalışan mikroskop-
larda bunların boyanmak suretiyle tetkiki imkân dahiline girmiş olur. 
Ancak her hücre veya mikroorganizma kolayca boya almaz, yani bun-
ların boyanması kolay değildir. Yine bir kısım hücre veya mikroorga-
nizmalar boyalar tarafından  tahrip edilirler. Ayrıca bakterilerin canlı 
iken hareket halinde flagellalarını  veya treponema pallidum'u tetkikte 
karanlık saha mikroskobundan faydalanılmak  icap eder. 

Karanlık bir alan içinde ışığın vurduğu zerrecikler derhal ışığı yan-
sıtırlar ki bu da onların görülmelerini temin etmiş olur. Aydınlık bir 
odadaki hava içinde toz zerreciklerinin mevcudiyeti farkedilmediği  hal-
de, bir miktar ışık girecek tarzda pencerenin siyah bir perde ile kapa-
tılması neticesi, hareket halinde pek çok toz zerreciklerinin mevcudi-
yetine Tyndall olayı adı verilmektedir. Keza bu olay ile fezada  ışık 
saçmıyan gezegenler ile ayın; gece görülmelerinin sebebi izah edilmek-
tedir. 

Dark field  illumination denen, karanlık saha mikroskobunun ça-
lışma prensibi işte bu Tyndall olayına dayanmaktadır. 

Bu esas dahilinde; burada muayene edilecek preparat üzerindeki 
maddeden yansıyacak ışıktan başka hiç bir ışık objektife  girmez. Bu-
nun neticesi de alan karanlık ve muayene edilen şekil de parlak olarak 
görülür. Bu maksat için muhtelif  tip karanlık saha mikroskopları piya-
saya çıkarılmıştır. Bunlar içinde Paraboloid tipler en kullanışlı olan-
larıdır. 

Karanlık saha mikroskobu ile muayenede kullanılacak lâm 1,55 
m.m. ve lâmel de 0,18 m.m. den daha kalın olmamalı, lâm ile lâmel 
arasında muayene edilecek madde ince bir emülsiyon halinde olmalı-
dır. Muayene edilecek kültür süspansiyonundan küçük bir damla lâm 
üzerine konur ve üzerine lâmel konup, hava habbeleri kalmayacak şe-
kilde hafifçe  bastırılır. Lâm ve lâmeller üzerinde çizikler olmamalıdır. 

36 



Karanlık saha mikroskobu ile muayene; kondansatör, mikroskop 
tablası hizasına kadar kaldırılıp üzerine sedir yağı konduktan sonra 
muayene edilecek maddeyi havi lâm ve lâmel mikroskop tablası otur-
tulup lâmel üzerine de sedir yağı konmak suretiyle yapılır. 

Bu nev'i mikroskoplarda preparat üzerindeki mikroorganizmalar, 
siyah zemin üzerinde renksiz olarak görülürler. 

Bu mikroskoplar Syphilis'in etkeni olan Treponema pallidum'ların 
yaralardan alınıp, hiç bir iş'leme tâbi tutulmadan doğrudan doğruya 
muayene edilmelerini temin eder. Ayrıca Cilium (kirpik) ihtiva eden 
bakterilerin cilium'ları da özel boya tekniğine ihtiyaç göstermeden tet-
kik edilebilir. Ancak bunun için bakteriyi havi lâm üzerine jelâtin so-
lüsyonu ilâve etmek icap eder. 

Adî ışıkla çalışan mikroskopların kondansatörlerinin yerine ka-
ranlık saha kondansatörü konulmak suretiyle bu mikroskoplar, karan-
lık saha mikroskobu olarak kullanılabilirler. 

4 — Faz kontrast (Phase Contrast) Mikroskop : 

Bu mikroskop özel optik bir sistem ihtiva eder. Bu sistem vasıta-
siyle kondansatörden geçen ışık dalgaları, muayene edilecek olan say-
dam maddenin içinden geçerken maddenin o esnadaki yoğunluğuna 
göre, iç strukturlarındaki özelliklerinin tetkikini mümkün kılar. Bu 
suretle mikroorganizmaların canlı halde iken muayenelerini yapmak 
mümkün olduktan başka bunların bazı aktivasyon ve reaksiyonlarının 
da tetkiki bu nev'i mikroskop ile imkân dahiline girmiş bulunmak-
tadır. 

SCHNAUDER (13) salmonella'ların slvı ve katı besi yerlerinde 
L-phase değişikliklerini, Von PRITTWITZ ve GAFFRON (15) Pleurop-
neumonia bakterilerinin pleomorphism özelliklerini, İTO (5) insanların 
feçes'inden  ayırdığı thiamin'i dekompoze eden Bacil. aneurinolyticus'-
un yaşama aktivasyonunu, BARTMAN ve HÖPKEN (1) pneumoni et-
keni olan mikroorganizmaların, hasta organizmaya penicillin ile yapı-
lan müdahaleden sonra şekil değişikliklerini, Faz Kontrast mikroskop-
la incelemişlerdir. 

OMURTAG (10) Türk yoğurdundan izole ettiği mikroorganizma-
lardan bilhassa yoğurt bakterilerinin morfolojik  özelliklerinin incelen-
mesinde faz  kontrast mikroskoptan yararlanmıştır. 

Keza bu nev'i mikroskop ile maya, bakteri ve sporların tetkiki spor 
sayımı gibi natif  muayenelerin yanı sıra boyanmış preparatların da 
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muayenesi yapılabilmektedir. Muayene; lâm ve lâmel arasına canlı 
kültürden konarak immersiyon ile yapılır. 

Bir çok maksatlar için çok elverişli olan bu mikroskobun, elek-
tron mikroskoba nazaran çok ucuz olması, muayyen bazı virusları gös-
terecek nitelikte bulunması pek yakın gelecekte her araştırma lâbora-
tuvarında kullanılmasının sebebini teşkil edecektir. 

5 — Elektron mikroskop : 

Adî ışığın dalga uzunluğu 0,4 mikron olduğundan, ayırd edici kud-
retinin 0,2 mikron; ultraviole ışınların ise dalga uzunluğu 0,2 mikron 
Olduğundan ayırd edici kudretinin 0,1 mikron olduklarına daha önce 
temas edilmişti. 

(Ş E KIL : 15) 
Koloni sayacağı. 

/ 

38 



(ŞEKİL : 16) 
Stereoskop 

( Ş E K İ L : 17) 
Etüv 
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Daha fazla  büyütme ihtiyacı karşısında dalga uzunluğu çok daha 
küçük olan ışın kullanma imkânları aranmış ve bu maksat için elek-
tron ışınları kullanılmıştır. 

Elektron ışınlarının dalga boyu 0,05 A° (Angstrom) dur. 

1 A° = 0,1 milimikron = 0,0001 mikron boyundadır. 

Buna göre : 

Elektron ışınının mikron cinsinden dalga boyu = 0,05 x 0,0001 = 
0,000005 mikrondur. 

Bu mikroskopta, kullanılacak elektron ışını 60,000 volt gibi yük-
sek bir elektrik jenetöründen elde edilir. 

Bu elektron ışını ile çalışan elektron mikroskopların ayırd edici 
kudreti 0,002 mikrondur (8). Bundan dolayı elektron mikroskoplarla 
0,01 - 0,2 mikron büyüklüğünde olan viruslar gayet rahat tetkik edilebi-
lirler. Bu nev'i mikroskopla muayene edilen bir materyali 100,000 defa 
büyütmek imkânı vardır. 

Son zamanlarda dalga boyu, elektron'dan daha kısa olan proton 
larla çalışan proton mikroskoplar yapılmıştır. Bu nev'i mikroskoplar-
la 600,000 defa  büyütme temin edilebilinmiştir. 

Komplike ve pek çok pahalı olan bu mikroskoplar ancak pek ince 
araştırmalarda kullanılmakta ve bunlara pek az teşekküller sahip bu-
lunmaktadır. Bu nev'i mikroskopların tamirini icap ettiren haller bü-
yük bir problem ortaya çıkarmaktadır. 

Bu bildirilen mikroskoplardan başka, bakteriyoloji lâboratuvarla-
rında koloni marfolojilerinin  tetkiki veya koloni sayımı için lup veya 
şekil (15) de görülen koloni sayacağı gibi basit büyüteçleri ve diseksi-
yon materyalinin tetkiki maksadı için şekil (16") da görülen stereoskop' 
lar kullanılmaktadır. 

E t ü v l e r 

Bunların, muhtelif  şartlarda çalışıldığına göre; elektrik, havagazı 
veya gaz lâmbası ile ısıtılan nev'ileri kullanılır. 

Bir kısmı çift  cidarlarının arasındaki suyunun ısıtılması ile çalı-
şır. Diğer bir kısmı tek cidarlı olup içindeki havanın ısınması esasına 
dayanır. 
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— 10 O İle 4. 55 C° 1er arasında çalışan termostat tertibatlı bıkUbatör. 

Santrifüj 

Bunların ısıları regülatör tertibatı ile istenilen dereceye ayarlanır. 
Bu nev'i etüvler ancak çevre ısısının üstündeki ısı derecelerinde çalışır-
lar. Şekil (17) de elektrikle çalışan bir etüv görülmektedir. 
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Bu gün İndüstriyel mikrobiyolojide bazı mikroorganizmaların 
kültürleri ( + 5 C°) — ( + 15C°) gibi düşük ısılar arasında yapılmak-
ta ve biyoşimik özellikleri bu ısılarda incelenmektedir. Bu cihetle, bu 
ısılarda çalışabilen ve buz dolaplarının çalışma esasına dayanan şekil 
(18) de görülen termostatlı etüvler lâboratuvarlarda yer almaya baş-
lamıştır. 

S a n t r i f ü j 

Bir kısım maddelerin bakteriyolojide çöktürülmesi icap eder. Bu-
nun için merkezkaç kuvvetten istifade  edilir. Bu maksat için bu pren-
sibe dayanarak çalışan âletlerden istifade  edilmektedir. 

Bakteriyoloji lâboratuvarlarında sıkça kullanılan bu âletlere san-
trifüj  denir. 

Çöktürülecek maddenin çöküş derecesi; maddenin spesifik  gravi-
tesi ve santrifüjün  dakikadaki dönüş adedi ile ilişgilidir. Buna göre 
kaba partikillerin dakikada 1,500 devirde çökmesine mukabil, bir kı-
sım bakteriler 15,000, daha küçük bakteriler ise 30,000 devirli santri-
füjlerde  çökerler. 

Virolojide, virusların konsantrasyonunu temin etmek maksadı ile 
kullanılan santrifüjlerin  dakikada devirleri 50,000 ve bunun üstünde-
dir. Bu maksatla virusî maddeleri ihtiva eden emülsyonlar evvelâ 10,000 
devirli santrifüjlerde  kaba partiküllerinden kurtarıldıktan sonra, da-
kikada 50,000 devirli santrifüjle  bu emülsiyonlardaki viruslar çöktürü-
lebilmektedir. Şekil (19) da 3,500 devirli bir santrifüj  görülmektedir. 

B e n m a r i 

Bunlar serolojik reaksiyonlar için, içindeki suyun ısısını muhtelif 
ısı kaynaklarından her hangi biri kullanılmak sureti ile arzu edilen ısı 
derecesinde tutan âletlerdir. 

V a k u m P o m p a l a r ı 

Bakteriyoloji lâboratuvarlarında daha ziyade anaerop ekimlerde 
havasız üreme şartı temin etmek maksadı ile kullanılır. 

* 

H a v a g a z ı B e k i ve M i k r o p 
İ n s i n e r a t ö r ü 

Bunlar lâboratuvarlarda, patogen kültürlerle kontomine ansların 
flambajı  esnasında, etrafa  sıçrama tehlikesini bertaraf  etmek için kul-
lanılmaktadır. Şekil (20) de bir havagazı beki ve mikrop insineratörü 
kombinasyonu görülmektedir. 
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(ŞEKİL : 20) 
Hava gazı beki ve mikrop insinatörü birleştirilmiş şekli. 

C a m K a l e m i ve C a m M ü r t e k k e b i 

Bu maksat için mikrobiyoloji kitaplarının bazılarında muhtelif 
terkipler bildirilmiştir. Biz burada EDWARDS (2) in lâboratuvarında 
kullanılan ve iyi netice alındığını müşahade ettiğimiz mürekkebin ter-
kip ve yapılışını bildireceğiz. 

1 — Burgulu kapaklı bir şişe içinde sandarak (Sandarac) ağacı 
zamkının Butyl alcohol veya ethyl alcoholdeki sature solüsyonu arzu 
edilen miktarda hazırlanır. 

2 — Normal propyl alcohol'den, ince bir yoğunluk elde edilinceye 
kadar ilâve edilir. 

3 — Renk vermek için Crystal violet veya Crystal methyl blue ve-
yahut ta her hangi bir boya maddesi ilâve edilir. 
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4 — Eğer yoğunluk çok fazla  ise bu yoğunluğa yazı yazabileck 
kıvama gelinceye kadar normal propyl alcohol ilâve edilir. 

5 — Bu mürekkep için kullanılacak kalem daimî olarak ethyl al-
cohol içinde bırakılır. Ancak bu mürekkep ile yazılan tüplerin üzerin-
deki yazılar buzlukta bozulur. Bunu önlemek için bu mürekkeple ya-
zılmış tüpler buzluğa konmadan önce parafine  batırılmalıdır. 

Ö z e 

Bakteriyolojide mikropların bir ortamdan diğer ortama ekimleri 
ve lâm üzerine muayene için alınmaları ya PASTEUR pipetleri veya 
öze ile yapılır. 

Özeler 0,3 -1 m.m. kalınlığında platin veya okside olmayan teller 
olup, bunlar, el ile tutulacak ucu tahta ve telin takılacağı vidalı kısım 
ise madenden olan bir sapa, 5 cm. kadar uzunlukta olarak takılırlar. 
Platin tellerinin ucu kullanılış yerine göre düz veya 2 mm. çapında ol-
mak üzere daire şeklinde olur. 

CAM MALZEME 

Bakteriyolojide lâm, lâmel, çukur lâm, mikrop sayım lâmlarr, tüp, 
durham gaz tüpleri, patates tüpleri, PASTEUR pipeti, 0,01; 0,1; 1,0; 1,1; 
2,0; 5,0; 10,0; 25,0 c.c. lik dereceli pipetler, beher glas, erlenmeyer muh-
telif  boyutta besi ortamı kapları balonlar, petri kutuları, huni gibi cam 
eşya kullanılır. 
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B Ö L Ü M I I I 

LÂBORATUVAR TEMİZLİĞİ, CAM EŞYALARIN STERİLİZASYONA 
HAZIRLANMASI VE STERİLİZASYONLARI İLE 

LÂBORATUVARLARDA VUKUA GELEBİLECEK KAZALARA 
KARŞI TEDBİRLER 

1 — Lâboratuvar Temizliği : 

Bakteriyoloji lâboratuvarlarmda temizlikten daha önemli bir hu-
sus yoktur. En büyük çalışmalar yapan araştırıcılar, onlarla birlikte 
çalışanların ihmal veya dikkatsizlikleri yüzünden yaptıkları araştırma-
lar esnasında ölmüşler ve bazıları da üzerinde çalıştıkları enfeksiyonla-
rı almışlardır. 

Bundan dolayı bakteriyoloji lâboratuvarlarmda çalışan bütün gö-
revliler çok ciddi ve dikkatli, temizlik konusunda da çok titiz olmak 
mecburiyetindedirler. 

Mikrobiyoloji lâboratuvarlarmda kullanılan âletlerin hepsinin özel 
ve daimî bir yeri olmak icap eder. Kullanılmış âlet ve malzemelerden 
kontamine olmayanlar derhal temizlenmek üzere ve kontamine olmuş 
olanların da ağzı kapaklı madenî veya emaye sterilizasyon kaplarına 
derhal konulmaları icap eder. Bunlardan kontamine olanlar uzun süre 
bekletilmeden sterilize edilmeği müteakip, derhal temizlenip, sterilize 
edilerek özel yerlerine kaldırılmaları icap eder. 

Bakteriyoloji lâboratuvarlarmdaki masaların silinmeğe, dezenfek-
tan maddelerle temizlenmeğe müsaid şekilde yapılmaları icap eder. 

Masalar ekimden önce ve sonra sıcak sodalı sabunlu su, cserol'ler, 
anionic veya Cationic deterjanlar veya 1/1,000 Hg Cl2 ile yıkanmalıdır. 

Çalışmayı müteakip geriye kalan pamuk, ip, kâğıt, kibrit çöpü ve-
sair gibi lüzumsuz bütün maddeler toplanarak madenî çöp kutusuna 
atılır. Kontamine olan veya kontaminasyondan şüpheli olan kültür tüp-
leri, petri veya benzeri materyal daha önceden de bildirilmiş olduğu 
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veçhile sterilize edilmek üzere ağzı kapaklı maden veya emaye sterili-
zasyon kaplarına konur. 

Ekim esnasında kullanılan anslar, her ekimi müteakip mutlaka 
kızıl dereceye kadar havagazına arzedilmek icap eder. 

Kullanılan dereceli pipetler ise içinde 1/1,000 Hg Cl2 bulunan ve 
bunların içine batacağı derinlikteki cam silindirlere konulur. Bakteri-
yolojik maksatlarla kullanılacak bütün cam eşyanın, kullanılmadan 
önce kimyaca temiz olması lâzımdır. Yeni cam eşyalar da aynı veçhile 
iyice temizlenmelidirler. Umumiyetle bu gibi eşyaları sıcak sabunlu su 
veya trisodium phosphate, sodium metasilicate gibi bileşikler veya 
sentetik deterjanlar ile yıkamak kâfidir.  Kontamine olmayan kullanıl-
mış cam malzemenin derhal yıkanması icap eder. Bazı ahvalde %5 ora-
nında HCİ ihtiva eden ethanol veya aşağıda hazırlanış şekli bildirilen 
potassium bichromate sulphuric acid temizleme solüsyonunun kulla-
nılması lüzumu hasıl olur. Bu hal daha ziyade pipet, tüp veya lâmlara 
yapışmış kalmış leke veya organik maddelerden bunları kurtarmak için 
kullanılır. 

Temizleme Solüsyonunun Hazırlanması : 
Ticarî potassium bichromate 60 gr. 
Çeşme suyu 300 c.c. 

Isıtılarak eritilir, soğutulur sonra devamlı bir şekilde çalkalarken 
yavaş yavaş olmak üzere 460 c.c. Ticarî H2S04 ilâve edilir. 

Temizlenmesi istenen cam eşya bildirilen bu solüsyon içinde 24 sa-
at bırakılır. Sonra akar suda iyice çalkanır. Son olarak saf  su ile çal-
kalanmalı ve baş aşağı süzülerek havada kurumağa terkedilmelidir. Bu 
solüsyon bir çok defalar  kullanılabilir. Zamanla temizleyici özelliği za-
yıflayan  bu solüsyona H2S04 ve potassium bichromat ilâve edilebilir. 

Ancak bu solüsyon çok korroziv olduğundan lüzumundan fazla  sık 
kullanılmamalıdır. 

Lâm ve lâmeller alkolle temizlendikten sonra doğrudan doğruya 
kullanılabilecekleri gibi ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere %70 alkol 
içinde de saklanabilirler. 

2 — Cam Eşyaların Sterilizasyona Hazırlanması ve 
Sterilizasyonları : 

Kontamine olan, kullanılmış cam eşyalar sterilize edilecek veçhile 
muhafaza  edilirler. Bu nev'i cam eşyanın sterilizasyonu basınç altında 
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yapılmalıdır. Kontamine olduğu için sterilize edilen cam eşyalar otok-
lavdan çıkarılır çıkarılmaz henüz sıcak iken, pamukları alınarak derhal 
muhtevileri boşaltılır. 

Bundan sonra bu cam kaplar sıcak su içine konur ve yeteri miktar 
iyi kaliteli sabun ilâve edilir ve fırça  ile temizlenir. Evvelâ akar musluk 
suyunda iyice ve sonra da iki defa  saf  su ile arka arkaya çalkanır. Sonra 
süzülmeğe ve kurumağa terk edilirler. 

Sterilize edilmeğe hazır hale gelmiş olan cam eşya, kırık veya çat-
laklıklar bakımından kontrol edilirler. Bundan sonra pipetlerin ağıza 
alınacak uçları pamuklanır. Pamuklanan bu uçlardaki fazla  pamukların 
bertaraf  edilmesi için bu uçlar alevden geçirilir ve sonra ya kâğıtlara 
ayrı ayrı sarılmak veya ağzı kapaklı bakır silindirlere doğrudan doğrüya 
çıplak olarak pamuklu uçları yukarı gelecek tarzda yerleştirilir. Pet-
riler ya kapaklarına süzgeç kâğıdı konmuş olarak veya konmadan ay-
rı ayrı kâğıtlara sarıldıktan sonra 3 veya 5 tanesi bir arada tekrar kâğıt-
lara sarılır veya kapaklı ve içinde tel sepeti havi özel madensel silindir-
lere, kâğıtlara sarılmadan yerleştirilirler. 

Tüp veya erlenmayerler veya özel besi yeri şişelerinin ağızlan non-
absorbant pamuk ile kapatılır ve kâğıt ile sarılırlar. 

Son senelerde tüplerin ağızlarına pamuk yerine madensel kapişon-
lar geçirilmeğe başlanmıştır. 

PELTIER, GEORGI ve LINDGREN (2) bu şekilde hazırlanan pipetle-
rin kuru hava sterilizatöründe 180 C de 2 saat, 3 - 5 petri kutusundan 
müteşekkil paketler ise, sterilizatörün kapasitesi ve içine konan cam 
malzeme miktarı gözönüne alınmak suretiyle yine 180 C° de, fakat  bu 
sefer  2 - 3 saat süre ile sterilize edilmesini tavsiye etmektedirler. 

3 — Bakteriyoloji lâboratuvarlarmda meydana gelebilecek kazala-
ra karşı alınacak tedbirler : 

Bakteriyoloji lâboratuvarlarmda meydana gelebilecek olan kazalar 
Aseptik ve septik olarak ikiye ayırmak icap eder. 

I — Aseptik kazalar: Burada daha ziyade yanıklar mütalâa edil-
mektedir. 

Yanıklar, bedenin herhangi bir yerinde veya gözde olduğuna göre 
ayrı müdahaleyi icap eder. 

A — Herhangi bir yerdeki yanık: Burada yapılacak müdahale, ya-
kıcı maddenin nev'ine göre değişiklik arzeder. 
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1 — Alev veya sıcak cisimlerden mütevellit: 

Burada yanık nahiye, Butesin picrate (butyl-para-aminobenzoate 
trinitrophenol, dinormal) pomatı ile sarılır. Deride kabartı varsa, o 
takdirde, derinin şiş kısımlarının iki kenarı, flâmba  edilmiş bir iğne ve-
ya bistrü ile delinerek serözite akıtı'lmalıdır. 

2 — Kimyasal maddelerle yanma: 

a — Kuvvetli asitler, chlorine, bromine ve phosphor veya asit ka-
rakterdeki diğer maddeler ile vukua gelen yanmalar. Böyle yanıklarda 
yanan nahiye bol su ile yıkanmalı, sonra %5 sodium bicarbonate veya 
% 5 Ammonium hydroxide solüsyonu ile pansuman tarzında sarılıp, 
bandaj tatbik edilmelidir. 

b — Kuvvetli kalevilerle yanma: 

Sodium hydroxide veya alkali tabiatında diğer maddelerle yanma-
da, yanan nahiye evvelâ bol su ile yıkanmalı, sonra % 5 boric veya 
acetic acid solüsyonu ile pansuman yapılıp sarılmalıdır. 

c — Phenol ile yanma: 

Evvelâ alcohol ile yıkanıp sonra sarılmalıdır. 

B — Gözdeki yanıklar: 

Göz, evvelâ bol su ile yıkanmalı sonra eğer yanık, asit veya formal-
dehide'den ileri gelmişse göze % 5 sodium bicarbonate solüsyonu, yok 
eğer yanık alkalilerden ileri gelmişse %5 boric acid solüsyonu çırpma-
lıdır. Gerek asit ve gerekse alkalilerle husule gelen yanıklarda göze 1 - 2 
damla zeytin veya pamukyağı tatbiki tavsiye edilir. 

II — Septik kazalar : 

Patogen mikroorganizmalara ait kültürlerin ağıza kaçması : 

Pneumococcus, Streptococcus, Diphtheria, Eberthella typhosa, Vib-
rio cholera ve Dysentery kültürlerinin ağıza kaçması halinde; ağız, 
1/5000 metaphen, 1/2000 Civa iki klorür (HgCl2) veya sulandırılmış 
Hydrogen peroxide ile çalkanır. Schick positif  olan Diptheria kültürleri 
ağıza kaçtığı hallerde derhal 1000 ünite Corynebacterium diphtheria'ya 
karşı hazırlanmış antitoksik serum enjeksiyonu icap eder. 

Brucella suis, abortus ve melitensis kültürleri ile lâboratuvarda bu-
laşılması halinde, antiseptikler ile müdahaleden sonra derhal vacci-
nation sureti ile immunite temini yoluna gidilmelidir. 
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Sifilitik  maddelerle bulaşmada; syphilis'li insanlarda kullanılan 
iğne veya her hangi sivri uçlu bir lâboratuvar âletinin ele batması halin-
de, sıkılmak suretiyle nahiyenin kanaması temin edilir. Sonra dikkat-
lice sıcak su ve bol sabunla yıkanıp kurulanır, nahiye üzerine % 33 lük 
calomel (mercurous chloride: HgCİ) veya 1/1000 civa iki klorür pomatı 
tatbik edilir. Bu işlem 3 gün arka arkaya ve günde iki def'a  olmak üzere 
tekrarlanır. 

KOLMER ve BOERNER (1) syphilis'li veya syphilis'den şüpheli 
hasta serumlarının işlenmeden evvel 55 C° de 10 dakika veya daha uzun 
bir süre ısıtılmasını tavsiye etmektedirler. Bu .suretle serumlarda Tre-
ponema pallidum'un bulunması halinde dahi bu işlem sayesinde ölmüş 
olacaklarından muhtemel tehlikenin bertaraf  edileceğini bildirmekte-
dirler. 

LİTERATÜR 

1 — Kolmer, J. A. and Boerner, F. (1945) : Approved Laboratory technic. Appleton-
Century-Crofts,  Inc. New York., Fourth Ed., p: 36 -39, 323 -326. 

2 — Peltıer, G. L., Georgı, C. E., and Lınıdgren, L. F. (1955) : Laboratory Manual 
Manual for  General Nacterlology. Fourtl Ed., Third Printing, p: 1. 
John Wiley and Sons Inc., N c w York. 
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B Ö L Ü M IV 

BAKTERİLERİN MORFOLOJİSİ 

Bakteriler şekillerine göre : 

1 — Sferik  (Spheric), 2 — Çomak, 3 — Spiral, 4 — Flament olmak 
üzere dörde ayrılırlar. 

1 —Sferik  olanlar: Bunlar küre şeklinde olan bakterilerdir. Bu şe-
kildeki bakterilere Coccus (tekil), coccaceae (çoğul) denir. 

2 — Çomaklar: Bunlar iğri veya düz, kenarları keskin veya küt 
(yuvarlak) olan çomak şeklindeki bakterilerdir. 

3 — Spiraller: Bunlar bir virgülden tirbişona kadar değişik şekil-
ler arzederler. Spirillum (tekil), Spirilla (çoğul). 

Spirochaetales order'ındaki bakterilerin hepsi bu şekli gösterirler. 

4 — Flament şeklinde bakteriler (Flamentous): Bunlara Tricho-
bacteria da denir. Bunların pek çoğu, küflerin  morfolojisini  andırır. 
Bunlar uzamıştırlar, iplikler teşkil ederler. Bir kısmı dallı budaklı man-
zaralar gösterir. 

Şekil (21) de bu bakterilerin şekilleri görülmektedir. 
Bakterilerin gösterdikleri bu şekiller, onların muhtelif  gruplar 

içindeki klâsifikasyonuna  esas teşkil eder. Bununla beraber bakteriler, 
uygun olmayan şartlarda üretme gibi, daha diğer bazı değişik şartlara 
maruz bırakılırlar ise değişik şekiller gösterebilirler. Bu nev'i değişik 
çevre şartları altında meydana gelen değişik şekillere bakterilerin involu-
tion veya pleomorphic şekilleri denir. Bunlar aynı zamanda bakteri 
variantian veya dissociation'larıdırlar. 

Bakterilerin birbirlerine yapışarak Diplococcus, Staphylococcus gibi 
muhtelif  şekillerde gruplaşmaları bu bakteri hücreleri arasında plasmo-
desma denen protoplasmik tabiatta bir köprünün mevcudiyetine bağlı-
dır. Bu hal bakterilerin sabit bir karakteri olup, bazı genusların hattâ 
bazı hallerde species'lerin bile birbirlerinden tefrikine  esas teşkil eder. 



A — Coccus B — Diplococcus C — Streptococcus D — Sarcina 

& a D 
E — Staphylococcus F — ÇOMAKLAR : a — kenarları b — kenarları 

keskin. küt. 

b — i gri çomak 

V / . ; -W G — Spiraller H — Flamentler 

( Ş E K İ L : 21) 
Bakteri şekilleri. 

Bakterilerin Büyüklükleri 

Bakterilerin büyüklüklerinin morfolojileri  ile yakın bir ilişkisi var-
dır. 

Umumiyetle coccus'ler: 0,5 — 1 — 2 (a,; çomak şeklindekilerin kü-
çükleri. 0,2 x 0,5 (Ji orta büyüklüktekiler 0,5 x 2 — 3 pı dur. Biraz da-
ha uzun olan Clostridium tetani'nin boyutları ise 0,3 x 3 — 5 jjl dur. 

Spirillum'lar ise 3 pt dan 50 p/a kadar büyüklük gösterirler. 

Bakteri Hücresinin Yapısı : 

Boyanmamış olan bakterilerin pek çoğu saydam, renksiz ve kırılma 
indileri aşağı yukarı suyunkine yakın homogen veya granüler cisimcik-
ler ihtiva ederler. Bir bakteri hücresi kolloidal bir madde olan cytoplas-
ma kitlesi ile bir de nucleus'dan müteşekkildir. Bakteri hücresinin 
cytoplasması yine cytoplasma tabiatında bir membran ile çevrilmiştir. 
Bu suretle bir bakteri hücresi şekil (22) de görüldüğü gibi onu muha-
faza  eden bir yüzey ile bir de iç yapı olmak üzere iki esas kısımdan 
müteşekkildir (6). 
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I — Bakteri hücresinin yüzey yapısı: 

Bütün bakteriler sitoplasmik membran denen sitoplasma tabiatın-
da bir hücre membranı tarafından  çevrilmişlerdir. Fakat bazı bakteri-
ler bu sitoplasma tabiatındaki membrana ilâveten bir dış hücre zarfı 
ve bu hücre muhafazası  tarafından  imâl edilen kapsül (capsule) ü ve 
bundan başka flagella  denen hareket (locomotor) organları ihtiva ede-
bilirler. 

1 — Sitoplasma tabiatındaki Membran : 

Sitoplasma tabiatındaki membran gayet ince ve muhtelif  şekiller 
alabilme yeteneğinde ve aynı zamanda da elâstikî bir tabiattadır. Bu 
membran aynen hücre protoplasması gibi fizyolojik  aktivasyon gösterir. 
Bu membranlar sitoplasmaya nazaran Adî Boya metodları ile daha ko-
yu boyanır ve dekolerasyona daha fazla  direnirler. Bu hücre membran'ı 
nm özel teknik sayesinde bakteri hücresinden ayrılmasını müteakip 
Faz Kontrast mikroskop ile mikrofotografisi  alınmıştır. 

2 — Hücre Mahfazası  : 

Hücre zarfı  veya mahfazası,  sitoplasma tabiatındaki membranı sa-
rar ve onunla doğrudan doğruya temas halindedir. Bw mahfaza,  kayna-
tılmak veya mekanik olarak parçalanmak suretiyle serbest hale geçi-
rilebilir ve farklı  santrifüj  işlemine tâbi tutulmak suretiyle de hücre-
den ayrılabilir. Bir kısım bakteri species'lerinde bu mahfaza  Lysozyme 
anzimi yardımı ile eritilebilmektedir. 

Bu mahfaza  ince olmasına rağmen cytoplasma tabiatındaki mem-
brandan daha kalındır. Bu iki tabaka birbirinden farklı  tabakalardan 
müteşekkil olup, muhtemelen birbirinden farklı  fizyolojik  ve antigenik 
funksiyona  maliktirler. 

Bu zarf  parçacıklarının yapılan analizlerinde, fosfor  dahil diğer ba-
zı anorganik unsurlar ile karbonhidrat, lipid ve protein ihtiva ettiği gö-
rülmüştür. 

Bu zarın fizyolojik  görevi henüz açık olarak anlaşılamamıştır. Muh-
telif  şekiller alabilme kabiliyetinde olan bu mahfaza  elâstiki değildir. 
Bu bakımdan âdeta selofan  bir torbayı andırmaktadır. 
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Hücre mahfazası. 

Cy topla sı 

CHO - polySaccharide 

folypgptrie^ 
A Cytoplasma 

^ \ membran 
(Kapsül) 

Yapışkan tabaka 

tabiatında f Cytoplasma tabiatında inklüsyon 
j j cisimcikten. 

Ribonucleoprotcin 
parçacıkları. 

İ 
Nudeus 
( Ş E K İ L : 22) 

Flagella'h çomak şeklinde bir bakterinin kesidi 

3 — Kapsül: 

Kapsüler materyal hücre muhafazası  tarafından  meydana getirilen 
yapışkan bir tabaka olup, bu hücre mahfazasını  gevşek bir şekilde iha-
ta eder. Kapsüllü olan bakterileri leukocyte'ler güçlükle fagosite  eder-
ler. Esasen bakterilerin virusiyetleri ile kapsül teşkil etmeleri arasında 
bir münasebet vardır. 

Anthrax basilleri sun'i besi yerlerinde kapsülünü terk ettikleri hal-
de duyar bir canlı organizmaya enjekte edildiklerinde derhal kapsül 
teşkil ederler. Fakat, kapsüle mâlik olduğu halde patogen olmayan 
pek çok bakteri de vardır. 

Hali hazır çalışmalar, bakteri kapsüllerinin umumiyetle asit tabiat-
ta olduğunu, acetyl ve amino gruplarını ihtiva ettiğini, esas itibariyle 
veya münhasıran yüksek moleküllü bir polysaccharide'den müteşekkil 
bulunduğunu göstermiştir. Fakat yalnız anthrax basilinin kapsülü poly-
peptide tabiatında d-glutamic acid'dir. 

4 — Bakterilerde Hareket Organı: 

Hareketli olan tek hücreli mikroorganizmalardan Spirochet'lerin, 
mevziî, periodik ve ritmik kontraksiyonlarla hareketleri dışında, hare-
ketli bakterilerin bu hareketlerini sağlayan flagella  denen hareket or-
ganları vardır. Bunlar protein terkibinde ve 0,02 - 0,03 mikron çapında-
dırlar. Hareketli olan bakteriler; protoplasmamn ince iplik şeklindeki 
bu uzantıları ile hareket ederler. Bakterilerin bu hareketi, Brown hare-
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keti ile karıştırılmamalıdır. Bakterilerin bu hareket organları, özel 
flagella  boyama metodu ile görülebilir. Bakterilerin flagellaları  ihtiva 
ediş özellikleri muayyendir. Bundan dolayı bu bakterilerin bu özellik-
leri onların klâsifikasyonunda  yararlanılan esaslardan birini teşkil eder. 
Bakterilerin flagellaları;  umumiyetle bunların, sıvı ortamlarda yapılan 
genç kültürlerinde müşahede edilebilir. Eskimiş kültürlerdeki bakteriler 
flagellalarını  kaybederler. Bakterilerin bu flagellaları,  bunların antige-
nik özelliklerini teşkil etmesi bakımından da ayrı bir önem taşır. 

Bakteriler umumiyetle flagella  durumları göz önüne alınarak iki 
şekilde mütalâa edilirler: 

A — Atrichous bacteria = Gymnobacteria = Flagellasız bakteriler, 

B — Trichobacteria = Flagellalı bakteriler. 

a — Monotricha - Monotrichous: Bir nihayetinde yalnız bir 
flagellumu  olan bakteriler Şekil (23 a). 

b — Lophotricha = Lophotrichous: Bir nihayetinde birkaç 
adet flagellumu  olan bakteriler Şekil (23 b). 

c — Amphitricha = Amphitrichous: Her iki nihayetinde bir-
den fazla  flagellumu  olan bakteriler (Şekil (23 c). 

d — Peritricha = Peritrichous: Etrafı  flagellumlarla  çevril-
miş olan bakteriler (Şekil (23 d). 

— 

J 

( Ş E K İ L : 23) 
Bakteri Flagel lumları 

ÎI — Bakteri hücresinin iç yapısı: 

Önceleri bakteri hücresinin bir nukleus'unun olup olmadığı, nuk-
leusu varsa bu nukleus'un bütün bakteri hücresinin tamamı mı, yoksa 
bunun, bakterinin sitoplasması içinde diffüz  (yaygın) bir şekilde tama-
men miN dağılmış olduğu hususu, bakteriyolokları uzun zaman meşgul 
eden bir konu olmuştur. Bu konuda çalışmalar devam etmiş ve yedek 
besin maddeleri ihtiva eden granüller hariç, bakteri sitoplasmasının 
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anzimler ve metabolizma artıklarından müteşekkil belli bir strukturu 
olmayan kol'loidal bir mikstür olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak son 
zamanlarda; bakteri hücresinin iç yapısının sitoplasma tabiatında ele-
mentler ve nukleus gibi strukturlardan müteşekkil olduğu açıklanmış-
tır (3). 

1 — Sitoplasma tabiatındaki elementler. Bunlar başlıca; granüller, 
nukleoprotein partikilleri ve Kromatofor  (Chromatophore) lardır. 

a — Granüller: Bunlar bakterinin yedek besin maddelerinin 
depoları olup, nisbî açlık halinde kaybolduklarından her ne kadar bakteri 
hücresinin sabit strukturunu teşkil etmezlerse de, kolayca gözükebilecek 
cesamet kazanabilirler. 

Bunlardan sülfür  ve yağ granülleri boyanmadan görülebilirler. 
Fakat volutin ve karbonhidrat granüllerinin gösterilebilmeleri için bo-
yanılmaları icap eder. Karbonhidrat granülleri glikogen veya nişasta 
tabiatında olabilirler ki her iki halde de iod'la boyanabilirler. Volitin 
granülleri ise fosfat  ihtiva eden materyal olup, bazı yazarlar tara-
fından  inorganik metafosfat,  diğer bazıları tarafından  da nükleik 
asid olarak kabul edilmektedir. Volitin granülleri, toluidine mavisi gibi 
boyalarda erguvan kırmızısı renge boyanırlar. 

b — Ribonükleoprotein partikilleri: Sitoplasma tabiatındaki 
elementlerin nukleoprotein partikilleri ihtiva ettiği, elektron mikroskopta 
çekilen resimlerle ve bakteri hücresinin ultrasantrifügal  analizleri sonu 
açıklanmış bulunmaktadır. Sitoplasma tabiatındaki elementlerden olan 
bu unsurun funksiyonunun  neler olduğu henüz tesbit edilememiştir. 
Bakteri hücresinin Ultrasantrifügal  analizine göre bu partikillerin çapı 
0,012 mikrondur. 

c— Kromatoforlar:  Pigmentli hücrelerde renk hasıl eden bu 
partikiller hücre içinde yaygın olarak bulunurlar. Çaplan takriben 0,05 
mikrondur. 

2 — Nukleus : Bakteri hücresinin genetik materyalini ihtiva eden 
bu yapının terkibi Desoxyribonucleoprotein'dir 

Hücrenin yaşaması ve çoğalması için esastır. Hücre içinde întrasel-
lüler bir durumda olup, sitoplasmadan tamamen ayrıdır. 
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BAKTERİLERİN FİZYOLOJİSİ 

Bakterilerin ısı ile olan ilişkileri 
Bakterilerin üreyebilmesi için lüzumlu olan ısı derecesi bütün bak-

teri soyları için aynı değildir. 
Bir kısım bakteriler (0 üe + 15) C° 1er arasında ürerler. Bunlara 

psikrofil  (psychrophilic) veya kriyofil  (cryophilic) bakteriler denir. 
Diğer bir kısım bakteriler ise (18 ile 37.5) C° 1er arasında ürerler. Bun-
lara mezofil  (mesophilic) bakteriler denir. Bazıları da üreyebilmek için 
(50 ile 70) C° lere ihtiyaç gösterirler. Bu bakterilere termofil  (thermo-
phil - thermophylic - thermophilic) bakteriler denir. 

Bakterilerin Na Cİ ile olan münasebeti: 
Bakteriler umumiyetle % 0,5 -1 oranında NaCl ihtiva eden besi 

ortamlarında ürerler. Bir kısım bakteriler ise tuza karşı yüksek bir di-
rençlik gösterirler. Enterotoksin imâl eden staphylococcuslar %7,5 ve 
Cİ. botulinum ise %10.5 oranında Na Cİ ihtiva eden besi ortamlarında 
üreyebilmektedirler (5). Bir kısım bakteriler de tuzu severler. Bunlar 
% 13-15 oranında Na Cİ ihtiva eden besi ortamlarında üreyebilirler. 
Bunlara halofil  (halophile) bakteriler denir. 

Bakterilerde Beslenme 
Mikroorganizmaların metabolik olaylarının pek çoğu bunların an-

zimlerinin faaliyeti  sonu vukua gelir. Mikroorganizmaların besin mad-
delerinden yararlanabilmeleri; bunların anzimleri sayesinde mümkün 
olabilmektedir. Bakteri anzimlerinin genel karakterleri, her ne kadar, 
diğer canlı hücrelerinkinin aynı ise de, bakteriyolojide bunlardan kısaca 
bahsetmek icap eder. 

Anzimler organik yapıda katalizatör'lerdir. Bunlar canlı hücrenin 
sekresyonlarıdır. Bunlar lüzumlu kimyasal reaksiyonlara yardım eder-
ler, ancak reaksiyonlara iştirak etmezler. Bunların bir kısmı kolloidal, 
pek çoğu ise suda erime özelliğindedir. Isı ile olan ilişkileri, bakteri-
lerin vegetatif  şeki'llerininkine benzer. 70 C° de tahrip olurlar. 35 - 50 C" 
ler arasında çalışırlar. Kuvvetli asit ve alkaliler ile, ışık bunları tahrip 
eder. Bir kısım anzimler, bakterilerin tahrip edildiği dezenfektanlardan 
müteessir olmazlar (4). 

Bakteri hücresi tarafından  imâl edilen anzimler Intrasellular veya -
Ekstrasellular olabilir. Besin maddelerinin bakteri hücreleri tarafından 
alınabilmesi için Ekstrasellüler anzimler hücreden dışarı dökülerek o 
besin maddelerini bakteri hücresi tarafından  sindirilebilecek basit 
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substanslara çevirirler. Fakat bu nevi basit substansları hücrenin bir 
enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için intrasellüler anzimler tara-
fından  protoplasma yapısına çevrilmesi gerekir. 

Hücreden dışarı dökülen bakterilerin Ekstrasellüler anzimleri, or-
tamda depo edilebilir ve sonra filtre  edilerek bakteriden ayrılabilirler. 
Bakterilerin intrasellüler anzimlerinin ayrılabilmesi ancak, bakteri hüc-
resinin mekanik veya tabiî olarak dezentekrasyonu suretiyle mümkün 
olabilir. Yaşamak ve çoğalmak için Carbon kaynağı olarak C02 ve inor-
ganik maddeleri kullanabilen bakterilere ototrofik  (Autotrophik = Au-
totrophe) bakteriler denir. 

Bunun aksine besin maddesi olarak organik maddeleri kullanan 
bakterilere de Heterotrofik  (Heterotrophic) bakteriler denir. 

Üzerinde yaşadığı konakçıya zarar vermeyen bakterilere kommen-
sal ve bu keyfiyete  de Kommensalism (Commensalism) denir. 

Bazı bakteriler üzerinde yaşadığı konakçının beslenmesi için lüzum-
lu olan besin maddesinin alınmasına yardım ederek bir müşterek ya-
şama nizamı tesis ederler. Bu hale symbiosis ve bunlara da symbiont 
denir. 

Antagonism: Farklı bakteri varyeteleri aynı bir besin maddesi için-
de birlikte bulunmaları halinde, bunlardan birinin, diğerinin üremesine 
mani olmasına antagonism denir. Böyle bakterilere de birbirinin anta-
gonisti denir. 

Bakterilerin Oksigenle Olan Münasebeti: 

Bazı bakteriler serbest oksigen muvacehesinde ürerler. Bunlardan 
bir kısmı üreyebilmek için mutlak olarak serbest oksigenin mevcudiye-
tine ihtiyaç gösterirler ki bunlara obligat aerop (obligate aerob) denir. 
Bir kısım bakterilere serbest oksigen zehir etkisi yapar. Böyle bakteri-
ler oksigensiz ortamlarda üreyebilirler. Bunlardan bir kısmı fakültatif, 
diğer bir kısmı da obligat anaeropturlar. Brucella abortus bang ise üre-
mek için % 10 C02 de ihtiyaç gösterir. 

Bakterilerde Spor Verme : 

Bir kısım bakteriler uygun olmayan üreme şartlarında spor verir-
ler. Bakteriler ya aerop veyahut da anaerop şartlarda spor teşkil ettik-
lerine göre isim alırlar. Aerop şartlarda spor veren bakteri soylarına 
Bacillaceae (tekil: Bacillus), anaerop şartlarda spor verenlere de Clos-
tridia (tekil. Clostridium) denir. 

58 



Şekil (24) de görüldüğü üzere bakteri hücresinin içindeki yerine 
göre sporlara, muhtelif  isimler verilir. 

Terminal sporlar: Bu nev'i sporlar, Clostridium tetani'de olduğu 
gibi bakteri hücresinin bir ucunda davul tokmağı veya raket gibi bir şe-
kil arzeder. 

Subterminal sporlar: Bu nev'i sporlar, bakteri hücresinin nihayet 
ucuna yakın bulunurlar. Buna misâl; Cİ. novyi ile Cİ. histolyticum'un 
sporlarıdır. 

Central sporlar: Bu nev'i sporlar, bakteri hücresinin ortasında bu-
lunurlar. Buna misâl; Bacillus anthracis'in sporudur. 

Bundan başka; sporlar, gösterdikleri şekillere göre de oval, yuvar-
lak gibi isimler alırlar. Spor veren bakterilerin klâsifikasyonunda  spor-
ların, bakterinin içinde bulunduğu mevkii ve gösterdiği şekilden de ya-
rarlanılmaktadır. 

Sferik,  sentral 

2 — Oval, eksantrik 

3 — Oval, sentral 

4 — Oval, eksantrik 

(Hücreyi şişirmez) 

(Hücreyi şişirir ) 

" ) 

5 — Oval, terminal İt  »I 

6 — Sferik,  terminal ( 

Oval, sentral, büyük ( ) 

( Ş E K Î L : 24) 
Sporların bakteri hücresi içindeki yerlerine göre aldıkları isimler (2). 

Bakterilerde Çoğalma : 

Bakterilerin «Binary fission»  diye bilinen Aseksüel (Asexual) ola-
rak şekil (25) de görüldüğü gibi basit bir şekilde iki eşit kısma bölüne-
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rek çoğalmasından başka diğer Aseksüel şekillerde de çoğaldıkları tesbit 
edilmiştir. Ayrıca, bakterilerin Seksüel şekilde de çoğaldıkları bildiril-
miştir (6). 

TATUM ve LEDERBERG (7)'in yapmış oldukları araştırmalara 
kadar, bakterilerde Seksüel çoğalmanın mevcut olduğu teyid edileme-
mişti. Ancak 1947 de bu araştırıcılar; X ve ultraviole ışınları ile Esche-
richia coli'lerin gen kombinasyonları üzerinde çalışmak suretiyle mu 
tantların gelişmesinde Seksüel bir safhanın  vukua geldiğini bildirmiş-
lerdir. 

Buna göre bakterilerde biri Aseksüel ve diğeri de Seksüel olmak 
üzere iki şekilde çoğalmanın mevcudiyeti kabul edilmek icap etmek-
tedir. 

I — Aseksüel çoğalma : 

1 — Ortasından ikiye bölünerek, 
2 — Tomurcuklanarak, 
3 — Flament halinde dallanarak, 
4 — Gonidia teşkil ederek, 
5 — Endospor'lar hasıl ederek. 

Bildirilen bu şekil çoğalmalar arasında diğer bazı çoğalma nev'ileri 
henüz kesin olarak doğruluğu kabul edilmediğinden burada onlâr hak-
kında bilgi verilmemiştir. 

1 — Bakterilerde ortasından ikiye bölünmek suretiyle üreme, çok 
umumî bir çoğalma tarzıdır. Bu şekil çoğalmada çomak şeklindeki bak-
teriler evvelâ uzar, sonra da bakterinin uzun aks'ına dikey bir vaziyette 
ortasından bir hücre zarı teşekkül ederek boğum hasıl o'lur ve nihayet 
iki ayrı bakteri meydana gelir. Coccus'larda, çoğalmadan önce bir uza-
ma görülebilir veya göriilmiyebilir. Birçok bakterilerin uygun şartlarda 
20 dakika içinde üreyebildikleri tesbit edilmiştir. 

2 — Tomurcuklanma suretiyle çoğalma : 

Bir kısım gerçek bakteriler lâteral çıkıntılar meydana getirirler. 
Bunlar segmentlenmiş olarak esas bakteri hücrelerine bitişik olduğu 
halde gelişebildikleri gibi; esas bakteri hücresinden ayrıldıktan sonra 
gelişir ve segmentlenmek suretiyle çoğalabilirler. Bu şekil çoğalma 
barsak patogenleri olan mikroorganizmalarda görülmektedir. 

3 — Dallanma suretiyle çoğalma: Bu nev'i çoğalma evvelâ tomur-
cuklanma şeklinde başlar. Bu nev'i çoğalma tomurcuklanma suretiyle, 
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çoğalmanın özel bir tipi olarak kabul edilmektedir. Fakat her ne kadar 
dallanmayı tomurcuklanmadan ayırmak zor ise de, dallanma şeklinde 
çoğalma, tomurcuklanma suretiyle çoğalmadan farklı  olarak kabul edil-
mektedir. Burada tek veya çok dallanmayı müteakip uzamış olan dallar 
segmentlenebilirler. 

4 — Gonidia teşkil etmek suretiyle çoğalma: 

Gonidiumlar (gonidia), bakteri hücresi içinde protoplasmanın 
kontraksiyon ve segmentasyonu sonu teşekkül ederler. Bakteri hücresi 
içinde teşekkül eden bu gonidium'lar, bakteri membranının parçalan-
ması veya bu zarı panetrasyonu sonu serbest hale geçerler. Bir hücre 
içinde, bazan iki, dört veya daha çok sayıda gonidia teşekkül edebilir. 
Birçok araştırıcılar tarafından,  bu gonidium'lardan, bunları meydana 
getiren bakterilerin teşekkül etmiş olduğu gösterilmiştir. 

Bir kısım araştırıcılar; bu gonidium'ları bakterilerin filtrabl  şekli 
olarak kabul etmekte, bir kısmı ise kabul etmemektedirler. Fakat bir 
kısım araştırıcılar (6) bakterilerin filtrabl  şekillerinin mevcut olduğu-
nu, ancak bunların, bakterilerin hayat zincirindeki yerinin henüz tâyin 
edilememiş bulunduğunu bildirmektedirler. 

MERCHANT (4), bakterilerin filtrabl  şekillerinin bu gonididum'lar 
olmasını mümkün görmektedir. 

( Ş E K İ L : 25) 
Bölünmekte olan bir bakteri hücresi ve 

nucleus'unun ikiye bölünüşü. 

5 — Endospor teşkil etmek suretiyle üreme: 

Gerçi spor, açık bir ifade  ile doğrudan doğruya bakterinin çoğal-
ması ile ilişgili bir safhasını  teşkil etmez. Esasen sporlarm funksiyonu 

61 



çoğalma değildir. Çünkü bir sporun germinasyonundan ancak bir tek 
bakteri meydana gelmektedir. Esasında bakteriler, spor şekline geçmek 
suretiyle, yaşamalarına uygun olmıyan şartlarda nesillerinin bekasını 
temin ederler. 

Fakat uygun şartlarda tekrar bir üreme göstermesi bakımından da 
bir üreme şekli gibi mütalâa edilebilir. 

II — Seksüel (Sexual) Çoğalma : 

TATUM ve LEDERBERG (7) in bakterilerde seksüel çoğalmanın 
mevcut olduğunu bildirmelerine mukabil bu husus diğer araştırıcılar 
tarafından  henüz kesinlikle benimsenememiş bulunmaktadır. 

Bakterilerin Kimyaca Yapısı: 

Bakterilerin kimyaca yapılarına ait substansların % oranları bakte-
rilerin nev'ilerine göre değişiktir. Umumiyetle birçok bakteriler °/o 75-85 
oranında su ihtiva ederler. 

Yağ nispeti bakterilerde % 1,5-40,8 gibi pek değişiktir. Protein 
% si ise, Acetobacter'de %11,2 gibi düşük, Actinobacillus mallei'de %87,7 
- 92,5 gibi yüksek olmak üzere keza büyük bir farklılık  göste-
rir. Buna mukabil bakterilerde Karbonhidrat % 45 - 55 arasın-
da olup, bu orantı oldukça yeknesaktır. Keza bakterilerin ihtiva 
ettiği kül °/o si de bakteri nev'ine göre farklıdır.  Bu fark  % 2 - 30 ara-
sında değişmektedir. Bakteriler, P2Os, Na20, MgO, CaO, Si02, S03, Cİ ve 
FeO gibi anorganik maddeleri de ihtiva etmektedir (4). 

Bakterilerin Kültürel Karakterleri: 

Bakteriler çoğaldıkları besi ortamının sıvı veya katı veya terkiple-
rinin gösterdiği değişik niteliklere göre üremelerinde farklılıklar  göste-
rirler: 

I — Sıvı besi ortamındaki üreme özellikleri : 

A — Yüzey üreme : 
Bu şekil üreme bir kaç tarzda görülür. 

1 — Dembran şeklinde üreme: Bu, satıhta ince bir zar 
teşkil ederek üremedir Şekil (26 a)1 da bu nev'i bir üreme görülmektedir. 

2 — Halka şeklinde üreme: Tübün kenarlarına yapışık 
orta kısmı boş olan halka şeklinde üremedir. Üstten bakıldığı zaman bir 
yüzüğü andırır. Şekil (26 b) de bu nev'i üreme görülmektedir. 
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w w ( Ş E K İ L , : 2 6 a ) ( Ş E K İ L : 2 6 b ) ( Ş E K İ L : 2 6 c ) 

Sıvı besi yerinde bakterilerin gösterdikleri üreme şekilleri. 

3 — Peçe teşkili: Membran şeklindeki üremeye nazaran 
daha kalın bir zar teşkil eden üreme şekline Pellikil (Pellicle) veya peçe 
teşkil ederek üreme denir. Şekil (26 c) de bu nev'i üreme görülmektedir. 

4 — Satıhta hiç bir değişiklik hasıl etmeden üreme. 

B — Dipte sediment vererek üreme : 

Bu isim altında üreme muhtelif  şekiller gösterir. 

1 — Kompakt üreme: Toplu bir halde sediment teşkil 
ederek üreme. 

2 — Granüler üreme: Granüllü sediment veren bir 
üreme. 

üreme. 
3 — Dipte ayrı ayrı parçalar halinde sediment veren 

C — Diğer üreme şekilleri : 

1 — Flokülan üreme: Atılmış pamuk gibi ortamın içine 
dağılmış bir manzara gösterir. 

2 — Luzucî üreme: Ans'la alındığı zaman yapışarak 
ansla birlikte siklon gibi yükselen bir üreme gösterir. 

3 — Bulanık üreme: Besi ortamını bulandıran bir üre-
me şeklidir. 

II — Katı besi yerlerindeki koloni şekilleri : 

Burada koloniler üstten, yandan, yatık ağarda koloni kenarlarının 
gösterdikleri şekillere göre ayrı ayrı tetkik edilirler. 

A — Üstten görünüşlerine göre : 
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1 — Nokta şeklinde koloni : 

Bu nev'i koloniler 1 mm. den daha küçük çapta olan çok küçük 
fakat  gözle görülebilen kolonilerdir. 

( Ş E K İ L : 27) 
Nokta şeklinde koloniler 

2 — Yuvarlak koloniler : 

Bunlar daire şeklinde, kenarları düzgün ve çapları 1 m.m. den da-
ha büyük kolonilerdir. 

\ 3 — İğ şeklinde koloni : 

Bu şekil koloniler çoğunlukla çalkama kültürlerdeki besi ortamla-
rında görülür. 

V 4 — Muntazam olmayan koloniler : 

Kenarları değişik şekillerde olup, bir şekil birliği göstermeyen ko-
lonilerdir. 

( Ş E K İ L : 28) 
Yuvarlak koloniler. 

( Ş E K İ L : 29) 
İğ şeklinde koloniler 

( Ş E K İ L : 30) 
Muntazam olmayan (şekilsiz) koloni. 
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5 — Rizoid (Rhizoid : Rhizoidal) veya kök benzeri koloniler : 

Bu nev'i koloniler ortada yumru bir kısım ve etrafında  kök benze-
ri gayrı muntazam dallı budaklı uzantılar gösterir. 

( Ş E K Î L : 31) 
Rizoid koloni 

6 — Filament şeklinde koloniler : 

Bunlar; uzun, gayrı muntazam ve birbirlerine girift  olmuş iplikler 
şeklinde kolonilerdir. 

( Ş E K İ L : 32) 
Filament şeklinde koloniler. 

B — Yatık ağarda üreme şekilleri (1). 

1 — İp veya çizgi şeklinde üreme : 

Ekim hattı boyunca düz bir üreme şekli gösterir. 

( Ş E K İ L : 33) 
İp şeklinde üreme. 
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2 — Diken tarzında sivri uçlu üreme 

( Ş E K İ L : 34) 
Diken tarzında üreme. 

3 — Şebnem veya tül şeklinde üreme : 

-

( Ş E K İ L : 35) 
Şebnem veya tül şekKııjde üreme. 

i 4 — Ağaç şeklinde üreme : 

( Ş E K İ L : 36) 
Ağaç şeklinde üreme. 

5 — Boncuklu üreme 

( Ş E K İ L :37) 
Boncuk tarzında üreme. 
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6 — Rizoid üreme 

( Ş E K İ L : 38) 
Rizoid tireme. 

Kolonilerin bu şekilleri lup veya mikroskobun az büyüten kuru sis-
tem objektifleri  ile tetkik edilmek sureti ile tespit edilir. 

Ç,"\— Yandan görünüşlerine (kesit yüzlerine) göre : 

1 — Düz koloni : 

înce ve düz bir yüzey gösteren kolonilerdir. 

2 — Kabarık koloni : 

Böyle koloniler kalın ve kenarları set şeklinde üreme gösterir. 

3 — Konveks koloni : 
« 

Bunlar isminden de anlaşılacağı veçhile dış bükey bir şekilde kaba-
rıklık gösteren kolonilerdir. 

( Ş E K İ L : 39) 
Düz koloni. 

( Ş E K Î L : 40) 
Kabarık koloniler. 

(Ş E K Î L . : 41) 
Konveks koloni. 
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4 — Yastık şeklinde koloni : 

( Ş E K İ L : 42) 
Yastık şeklinde koloni 

5 — Kalkan şeklinde koloni: 

Bu nev'i kolonilerin sentral kısmında düğme gibi bir kabarıklık 
vardır. 

( Ş E K İ L : 43) 
Kalkan şeklinde koloni. 

D — Koloni kenarlarının gösterdiği özelliklere göre : 

1 — Büklümlü üreme : 

Bu nev'i koloniler Anthrax kolonilerinde olduğu gibi birbirlerine 
paralel saç demetleri gibi üreme gösterirler. 

( Ş E K İ L : 44) 
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2 — Lobüslü üreme 

Lobüslü üreme. 

3 — Ondülasyon gösteren (dalgalı) koloniler : 

( Ş E K İ L : 46) 
Dalgalı koloni. 

4 — Filament şeklinde üreme : 

( Ş E K İ L :47) 
Filaraentler şeklinde üreme. 

5 — Çentilmiş şekilde üreme gösteren koloniler 

( Ş E K İ L : 48) 
Çentilmiş koloniler. 



6 — Düz kenarlı koloniler 

(Ş E K I L, : 49) 
Düz kenarlı koloniler. 

E — Optik karakterleri : 

1 — Yan saydam koloniler. 

2 — Opalesan (opalescent) koloniler: Değişik renkler 
gösteren süt beyazı manzarasındaki koloniler. 

3 — İridesan (İridescent) koloniler. Işığa tutulduğunda 
muhtelif  renkte pırıltı gösteren kolonilerdir. 

4 — Opak koloniler: Bunlar donukdurlar, ışığı geçir-
mezler. 

,-şr III — Jelatinli besi ortamındaki üreme özellikleri : 

Daldırma (batırma) sureti ile yapılan ekimlerdeki özellikler like-
faksiyon  hasıl edip etmediklerine göre ayrı ayrı mütalâa edilir. 

A — Likefaksiyon  hasıl etmeden üreme şekilleri : 

1 — iplik şeklinde veya filiform  üreme, Şekil (50). 

2 — Etrafı  havlı bir manzara gösteren üreme veya vil-
löz üreme, Şekil (51). 

3 — Tersine çam ağacı gibi üreme: Anthrax'da olduğu 
gibi, Şekil (52). 

4 — Boncuk şeklinde üreme, Şekil (53) : 

B — Likefaksiyon  hasıl eden üreme şekilleri : 

1 — Krater şeklinde likefaksiyon,  Şekil (54). 

2 — Tüp şeklinde likefaksiyon,  Şekil (55). 

3 — Torba şeklinde likefaksiyon,  Şekil (56). 

4 — Huni veya tersine çevrilmiş koni şeklinde likefak-
siyon, Şekil (57). 
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IV — %5 tavşan veya at kanlı ağardaki hemoliz tip ve koloni şe-
killeri, Şekil (58) : 

1 — (alfa)  tip veya viridans tip hemoliz. 
2 — (alfa)  prime hemoliz. 
3 — p tip hemoliz. 
4 — r tip koloni 
5 — A tip koloni 

Bu tip hemoliz veya koloni tiplerinin tetkiki için, petrideki kanlı 
ağara ekim, çalkama veya ağarın yüzeyine sürme sureti ile yapılabilir 
ise de çalkama ekim tercih edilir. 

1 — a tip hemoliz : Burada hemoglobinin demir ihtiva eden mü-
rekkeplerinden mütevellit koloni etrafında  yeşil bir hale görülür. 

2 — Alfa  prime hemoliz : Bulanık ve vazıh olmayan bir hemoliz'dir. 

3 — (3 tip hemoliz de hemolize sebep olan koloni, kanlı ağarda 
zımba ile delinmiş gibi hemoliz verir. 

4 — r tip hemoliz de koloni, kanlı agar üzerinde hiç bir değişiklik 
hasıl etmez. 

5 — A tip koloni de, koloni esmer kırmızı - çikolata renginde bir 
renk gösterir. Bu nev'i hemoliz'de kırmızı kürecikler metha-haemoglo-
binisation'a uğramışlardır. 

Kanlı ağarda üremiş olan kolonilerin meydana getirdikleri hemo-
liz durumu hakkında şüpheye düşüldüğünde bir miktar toz halinde 
s;afra  tuzu şüpheli koloni üzerine ilâve edildikten sonra, kolonide bir de-
ğişmenin vukua gelip gelmediği tetkik edilir. Safra  tuzları aslında kanı 
hemolize etme özelliğindedir. Bundan dolayı üzerine safra  tuzu dö-
külmüş olan kolonide eğer bir değişme olmazsa, bu koloni kanlı ağar-
da hemoliz meydana getirmiş demektir. Eğer bir hemoliz hasıl olursa 
o taktirde koloninin kanlıda hemoliz yapmamış olduğuna karar verilir. 

( Ş E K İ L : 50) 
F i l i ionn 

( Ş E K İ L : 51) 
ViUöz. 

( Ş E K İ L : 52) 
Tersine çam ağacı 
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1 ? ) 
( Ş E K İ L : 53) 

Boncuk şeklinde. 
( Ş E K İ L : 54) 

Krater şek. likef. 

( Ö 
( Ş E K İ L : 55) 
Tüp şeklinde 
likefaksiyon. 

( Ş E K İ L : 56) 
Torba şek. likef. 

( Ş E K İ L : 57) 
Huni şek. ligef. 

tifp  v e y a v i r i d a n s t i p 

0 < . p r i m e h e m o l 

p t i p h e m o l . 

^ f  t i p k o l o n i . 

* t i p h e m o l . 

k a n l ı a g a r . 

( Ş E K İ L : 58) 
Kank ağarda hemoliz tipleri. 
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B Ö L Ü M V 

BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASINDA TAKİP EDİLEN 
SİSTEMATİK BİRLİKLER 

Phylum : Kol : Kütük : Şecere. 

Divisio : Division : Bölüm : Şube. 

Classis : Class : Sınıf. 

Ordo : Ordnung : Order : Takım. 

Subordo 

Familia : Familie : Family : Familya. 

Subfamilia  : Unterfamilie. 

Tribus : Stamm : Tribe : 

Genus : Gattung : Cins (Çoğul: Genera, Gattungen). 

Species : Art : Tür. 

Varietas : Subspecies : Abart: Alt tür : Variyete. 

Forma : Form : Şekil. 

BİTKİLER ÂLEMİ 

Divisio I : Protophyta (Primitif  bitkiler) 

Divisio II : Thallophyta (Küfler  ve Mayalar) 

Divisio III : Bryophyta (Yosunlar) 

Divisio IV : Pteridophyta (Eğrelti otlan) 

Divisio V . Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) 
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PRİMİTİF BİTKİLERİN (PROTOPHYTA) SINIFLANDIRILMASI 

Divisio I : Protophyta 

Classis I : Schizophyceae (Mavi - yeşil algler) 

Classis II : Schyzomycetes (Bakteri ve onlarla akrabalığı olanlar) 

Ordo I : Pseudomonodales: Gram negatif  çomak şeklinde bakteriler. 
Genel olarak polar olan flagellaları  yardımı ile hareketlidir-
ler. Toprak ve suda bulunurlar. Bazı speciesleri patogendir. 

Subordo II : Pseudomonadineae 

Familia 4 : Pseudomonadaceae (Çoğunlukla heterotrofiktirler) 
Oksidatif  (oksitleyici) etkiye sahiptirler. Pek çoğu 
bitkilerde, pek azı da hayvanlarda patogendir. 

Genus : Pseudomonas. 
En çok tanınan türü: Pseudomonas aeruginosa 

(Bact. pyocyaneum) 
Genus : Acetobacter. 

En çok tanınan türü : Acetobacter aceti 
(Bact. aceticus) 

Familia 7 : Spirillaceae (Virgülden spiral şekle kadar değişik 
kıvrımlar gösterirler). 

Genus : Vibrio 
En çok tanınan türü: Vib. comma (Vib. cholerae) 

Genus : Spirillum 

En çok tanınan türü: Sp. mLıus (Sp. morsus muris) 

Ordo II : Chlamydobacteriales. 

Familia 1 : Chlamydobacteriaceae 
Genus : Leptothrix 

En çok tanınan türü: Lept. ochracea. 

Ordo IV : Eubacteriales: Bunlar gerçek bakterilerdir. Gram pozitif 
ve Gram negatif  çomak veya coccus şeklinde bakteriler-
dir. Hareketli olanları Peritrichous flagella  ihtiva eder. 
Çoğalma transversal (enine) olarak ikiye bölünmek su-
reti iledir. Tabiatte yaygın olarak bulunurlar. Saprofit 
ve Parasit olarak bulunurlar. Pek çoğu patogendir. 
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Familia 2 : Rhizobiaceae 

Genus : Choromobacterium 

En çok tanınan türü: Chr. violaceum (Bact. violaceum). 

Familia 3 : Achromobacteriaceae. 

Genus : Alcaligenes 

En çok tanınan türü: Alc. faecalis. 

Genus : Achromobacter 

En çok tanınan türü: A. liquefaciens. 

Genus : Flavobacterium 
En çok tanınan türü: Fİ. aquatile. 

Familia 4 : Enterobacteriaceae (Gram negatif  çomaklardır. Bü-
tün türleri glikozu fermente  eder. Pek çok türleri in-
san ve hayvanların inca bersaklarında yaşar. Pek ço-
ğu hayvanlarda, bazıları da bitkilerde patogendir. 

Tribus : Escherichieae (Çoğunlukla laktozu 48 saatte fermente 
ederler ise de bazı ahvalde bu müddet daha da uzaya-
bilir. Protopectinase tevlit etmezler. 

Genus : Escherichia 
En çok tanınan türü: E. coli (Bact. coli). 

Genus : Aerobacter 
En çok tanınan türü: Aer. aerogenes 

(Bact. lactis aerogenes). 

Genus : Klebsiella 
En çok tanınan türü: Kleb. pneumoniae 

Genus : Paracolobactrum. 
En çok tanınan türleri : 

Paracol. intermedium freundi 
Paracol. arizonae 

Tribus : Erwinieae (Protopectinase tevlit edebilir.) 

Genus : Ervvinia 
En çok tanınan türü: Erwinia amylovora 
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Tribus : Serratieae (Chromogenic şekilleri prodigiosin imâl eder) 

Genus : Serratia 
En çok tanınan türü: Ser. marcescens 

(Bact. prodigiosum). 

Tribus : Proteae (Nadiren laktozu fermente  ederler. Urease imâl 
ederler.) 

Genus : Proteus 
En çok tanınan türü: Proteus vulgaris (Bact. proteus). 

Tribus : Salmonelleae (Nadiren laktozu fermente  ederler. Urease 
imâl etmezler.) 

Genus : Salmonella 
En çok tanınan türü: Sal. typhi (Bact. typhi) 

Genus : Shigella 
En çok tanınan türü: Shigella dysenteriae 

(SHIGA - KRUSE). 

Familia 5 : Brucellaceae (Gram negatif  ve küçük çomaklar 
şeklindedirler. Ekseriya izole edilmeleri esnasında 
üreyebil meleri için bazı faktörlere  ihtiyaç gösterirler. 
İnsan ve bazı hayvanlarda patogendir.) 

Genus : Pasteurella. 
En çok tanınan türü: Past. pestis (Bact. pestis). 

Genus : Bordetella. 
En çok tanınan türü: Bor. pertussis. 

Genus : Haemophilus. 
En çok tanınan türü: Haem. influenzae 

(Bact. influenzae). 

Genus : Brucella. 
En çok tanınan türü: Br. melitensis (Bact. melitense). 

Genus : Actinobacillus. 
En çok tanınan türleri : 

Act. lignieresi 
Act. mallei 

Genus : Calymmatobacterium. 
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En çok tanınan türü: Calym. granulomatis. 

Genus : Moraxella. 
En çok tanınan türü: Mor. lacunata 

(MORAX - AXENFELD). 

Genus : Noguchia. 
En çok tanınan türü: Nog. granulosis 

(Bact. granulosis). 

Familia 6 : Bacteroidaceae (Nihayetleri küt veya sivri olan Gram 
negatif  çomaklardır. Sıcak kanlı hayvanların sindirim 
sisteminde bulunurlar. Bazıları patogendir.) 

Genus : Bacteroides. 
En çok tanınan türü: B. funduliformis 

(Ristella funduliformis). 

Genus : Fusobacterium. 
En çok tanınan türü: Fus. plauti - vincenti. 

Genus : Dialister. 
En çok tanınan türü: Dial. pneumosintes 

(Bact. pneumosintes). 

Genus : Sphaerophorus. 
En çok tanınan türü: Sph. necrophorus. 

Genus : Streptobacillus. 
En çok tanınan türü: Streptobacil. moniliformis. 

Familia 7 : Micrococcaceae (Gram pozitif  coccus'lerdir. Bununla 
beraber Gram almalarındaki değişiklik ender değil-
dir. Deride, Pharynx'de ve nasopharynx'de bulunur. 
Bazıları deniz ve toprakta bulunurlar. Saprophyte, 
parasite ve patogen olanları vardır.) 

Genus : Micrococcus. . 
En çok tanınan türleri: Mic. luteus; Mic. ureae. 

Genus : Staphylococcus. 
En çok tanınan türü: Sta. aureus. 

Genus : Gaffkya. 
En çok tanınan türü: Gaff.  tetragena. 

Genus : Sarcina. 
En çok tanınan türü: Sarc. ventriculi. 
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Familia 8 : Neisseriaceae (Çift  veya kitle halinde görülen, Gram 
negatif  coccus'lerdir. Parasit olarak bulunurlar.) 

Genus : Neisseria. 
En çok tanınan türleri: 

Neis. meningitidis; 
Neis. gonorrhoeae. 

Genus : Veillonella. 
En çok tanınan türleri: 

Veil. parvula; 
Veil. gazogenes. 

Familia 10 : Lactobacillaceae (Gram pozitif  coccus ve çomaklar-
dır. Lactic acid bakterileridirler. Hayvan ve insanla-
rın sindirim sisteminde, keza besin maddelerinde ve 
fermente  olan meyve sularında bulunurlar. Bazıları 
patogendir.) 

Genus : Diplococcus. 
En çok tanınan türü: Dip. pneumoniae 

(Str. lanceolatus, Pneumococcus). 

Genus : Streptococcus. 
En çok tanınan türü: Str. pyogenes (Str. haemolyticus). 

Genus : Leuconostoc. 
En çok tanınan türü: Leuc. meşenteroides. 

Genus : Lactobacillus. 
En çok tanınan türü: Lac. acidophilus 

(Bact. acidophilum). 

Genus : Peptostreptococcus. 
En çok tanınan türleri: 

P. anaerobius; 
P. foetidus. 

Familia 12 : Corynebacteriaceae (Gram pozitiftirler.  Çomaklar 
ekseriya metakromatik granüller ihtiva ederler. Ba-
zı species'leri aşikâr pleomorphism arzederler. Bir 
kısmı Chromogendir. Süt mamullerinde ve toprakta 
bulunurlar. Hayvan ve bitkiler için patogendir.) 

Genus : Corynebacterium. 
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En çok tanınan türü: Coryn. diphtheriae 
(Bact. diphtheriae). 

Genus : Listeria. 
En çok tanınan türü: List. monocytogenes 

(Listerella monocytogenes). 
Genus : Erysipelotrix. 

En çok tanınan türü: Erys. insidiosa 
(Erys. rhusiopathiae). 

Familia 13 : Bacillaceae (Gram pozitif  ve spor veren çomaklar-
dır. Aerob veya anaerob olarak spor verebilirler. 
Catalase yapmaları değişiktir. Çoğunlukla saprop-
hyte'tirler. Bazıları patogendir. Genel olarak toprak-
ta bulunurlar.) 

Genus : Bacillus. 
En çok tanınan türleri: 

Bacil. anthracis, 
Bacil. subtilis. 

Genus : Clostridium. 
En çok tanınan türleri : 

Cİ. perfringens  (WELCH - FRAENKEL). 
Cİ. botulinum 
Cİ. tetani (Bact. tetani). 

Ordo VI : Actinomycetales (Dallanmak eyiliminde olan bu ordo'-
daki species'lerden bazıları spor verir. Bir kısmı aside 
dirençlidir. Pek çoğu toprakta bulunur. Bazıları pato-
gendir.) 

Familia 1 : Mycobacteriaceae (Gram pozitif  çomak veya coccus'-
lerdir. Spor vermezler. Aside dirençlik gösteren bir 
Genusu vardır. Bir kısmı hayvanlarda patogendir. 
Toprak ve süt mamullerinde bulunurlar.) 

Genus : Mycobacterium. 
En çok tanınan türleri : 

Mycob. tuberculosis; 
Mycob. leprae. 

Familia 2 : Actinomycetaceae (Mycelium'ları septalara bölünme-
miş veya bölünmüş olarak bulunur. Sporlanma özel-
liği değişiklik gösterir. Bir kısmı parasit özelliğinde-
dir. Bir kısmı da aside dirençlik gösterir.) 



Genus : Nocardia. 
En çok tanınan türleri : 

Noc. farcinica; 
Noc. asteroides. 

Genus : Actinomyces. 
En çok tanınan türleri : 

Act. bovis; 
Act. israeli. 

Familia 3 : Streptomycetaceae (Vegetatif  mycelium'ları bacil ve-
ya coccoid şekillerde fragmentasyon  göstermez. Co-
nidia hasıl ederler. Pek azı parazittir. Başlıca toprak-
ta bulunurlar. Bir çok species'leri antibiotik hasıl 
eder.) 

Streptomyces. 
En çok tanınan türü: Streptom. albus. 

Genus 

Ordo IX : Spirochaetales (İnce uzun, kıvrımlı spiral şekiller arze-
derler. Flagellaları yoktur. Hareketleri uzun aksları bo-
yunca kıvrım hareketleri veya dönmek sureti ile müm-
kün olmaktadır. Ancak özel boyalarla boyanırlar. Ser-
best yaşayan, saprofit  ve parazit olan species'leri vardır. 
Transversal bölünme ile çoğalırlar.) 

Familia 1 : Spirochaetaceae. 
Genus : Spirochaeta. 

En çok tanınan türü: Spir. plicalitis. 
Genus : Saprospira. 

En çok tanınan türü: Saprosp. grandis (GROSS . 
Genus : Cristispira. 

En çok tanınan türü: Cristisp. balbiani 
(CERTS-GROSS). 

Familia 2 : Treponemataceae (Belli bir protoplazmik sutruktur-
ları yoktur. Pek çoğu vertebralılarda paraziterdir. 
Bir kısmı patogendir. 

Genus : Treponema. 
En çok tanınan türü: Tr. pallidum (Spir. pallida). 

Genus : Borrelia. 
En çok tanınan türü: Bor. vincenti. 

Genus : Leptospira. 
En çok tanınan türü: Lept. icterohaemorrhagiae 

(Spir. icterogenes WEIL). 
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Ordo X : Mycoplasmatales (Gram negatif,  pleomorphic ve hare-
ketsizdirler. Filamentler coccoid ve filtrabl  şekiller ha-
linde dağılırlar. Bir kısmı patogendir.) 

Familia 1 : Mycoplasmataceae (Aerobik veya fakültatif  anaerobik 
olarak değişik üreme özelliği gösterirler. En ziyade 
hayvan ve insanlar üzerinde bulunurlar. Pleuropneu-
monia benzeri organizmaları (PPLO) ihtiva ederler). 

Classis III : Microtatobiotes (En küçük canlılardır. Obligate parazit-
tirler. Bir çoğu filtrabldir.  Bir çoğu da hücre içinde ya-
şar. Üretilebilmeleri için özel kültür metodlarına ihtiyaç 
vardır.) 

Ordo I : Rickettsiales. 

Familia 1 : Rickettsiaceae. 

Genus : Rickettsia. 
En çok tanınan türü: R. prowazeki. 

Genus : Coxiella. 
En çok tanınan türü: C. burneti. 

Familia 2 : Clamydiaceae. 

Familia 3 : Bartonellaceae. 

Genus : Bartonella. 

En çok tanınan türü: B. bacilliformis. 

Familia 4 : Anaplasmataceae. 

Ordo II : Virales. 

BAILEY ve SCOTT (1), HALMANN (3), JAWETZ, MELNICK ve 
ADELBERG (4), MERCHANT (5), SIMMONS ve GENTZKOW (6) yaz-
mış oldukları eserlerde BREED, MURRAY ve SMITH (2) tarafından 
bildirilen ve bu bölümde medikal önemi gözönüne alınarak kısaltılıp 
verilmiş olan 1957 klasifikasyonundan  başka ayrıca WILSON ve MILES 
(7) tarafından  modifiye  edilmiş diğer bir klasifikasyon  daha verilmiş-
tir. WILSON ve MILES (7) kendilerinin bildirdikleri bu tasnifte  Ordo. 
familia,  tribus'lar içinde sistematik bir nizamdan ziyade kendilerine 
has bir sistematik sıra takip etmişlerdir. Buna ait sistematik klasifi-
kasyon aşağıdaki Şema (1) de verilmiş bulunmaktadır. 
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Ordo Familya Tribus Genus 

Myxobacteriales 
Thiobacteriales 
ı^hlamydobacteriales 

.,\x;tinomycetales 

Actinomycetaceae 

Mycobacteriaceae 

Eubacteriales— 

Nitrobacteıiaıoeae 

Nitrobactereae 

Azotobactereae — 

Pseudomonadaceae 

Spirillaceae 

Coccaceae 

Bacterlaceae 

Neissereae 

Micrococceae 

Lactobacilleae 

Chromobactereae-

Bacterieae 

Pasteurelleae 

Haemophlleae 

(Actinobacillus) 
Leptotrichia 
Actinomyces 
Nocardia 
Erysipelothrix 

Mycobacterium 
Corynebacterium 
Fusiformis 

Hydrogenomonas 
Methanomonas 
Carboxydomonas 
Acetobacter 
Nitrosomonas 
Nitrobacter 

Azotobacter 
Rhlzobium 

Pseudomonas 
Ffelfferella 

Vlbrlo 
Spirillum 

Neisseria 

Staphylococcus 
Micrococcus 
Sarcina 
Rhodococcus 

Streptococcus 
Leuconostoc 
Lactobacillus 
ChromobacteriUH 
Achromobacter 
Zopfius 
Proteus 
Bacterium 
Salmonella 
Shigella 

Pasteurella 

Bacillaceae- - L 

Haemophilas 

Brucella 

Bacillus 
Clostrtdium 

Ş E M A : 1 
WIL,SON ve MILES'ın SCHIZOMYCETES'l sınıflandırması 
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B Ö L Ü M V I 

BAKTERİLERİN MİKROSKOPİK MUAYENELERİ 

Patalojik numuneler veya besi ortamlarındaki kültürlerdeki bakte-
riler ya tabiî halde (Natif)  canlı olarak boyanmadan veya vital yani 
canlı olarak boyanmak veyahut da tesbit edildikten yani öldürüldük-
ten sonra boyanmak suretiyle muayene edilebilirler. 

I — Canlı muayene. 

II — Canlı (Vital) olarak boyanmak suretiyle muayene. 

III — Tesbit edildikten veya öldürüldükten sonra boyanarak mua-
yene. 

I — Canlı muayene : 

Bu tarz muayene dört şekilde yapılır: 

1 — Lâm lâmel arasında muayene, 

2 — Asılı damla usulü ile muayene, 

3 — Karanlık sahada aydınlatma metodu ile muayene, 

4 — Faz kontrast mikroskopla muayene. 

1 — Lâm lâmel arasında muayene : 

Muayene edilecek bakteri süspansiyonunda küçük bir lup dolusu, 
temiz bir lâm üzerine konur. Bunun da üzerine bir lâmel kapatılır. Bu 
lâmelin üzerine kayma hareketi yapmaymcaya kadar hafifçe  bastırılır. 
Hareket durduktan sonra mikroskopla muayene edilir. Muayene, asılı 
damla ile olanın aynıdır. 

2 — Asılı damla usulü ile muayene : 

Bu maksat için şekil (59) daki çukur lâm kullanılır. Bu lâmm çukur 
olan alanının dış kenarı vazelin ile ince bir halka halinde çevrilir. Te-
miz bir lâmelin ortasına küçük bir lup dolusu bakteri süspansiyonu 
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konur. Çukur lâm, çukur tarafı  aşağı gelecek tarzda çevrilerek lâmelin 
üzerine konur. Ancak bu işlem, lâmelin üstündeki bakteri süspansiyo-
nu lâmın çukur yüzünün tam ortasına gelecek şekilde yapılmalıdır. Lâm, 
kendisine merbut olan lâmel ile birlikte olacak şekilde dikkatlice ter-
sine çevrilir, şekil (59). Bakteri süspansiyonunun tabahhuruna mani 
olmak için, lâmele yeteri derecede basılır. Lâm, üzerinde lâmel de bu-
lunduğu halde mikroskop tablasının üzerine konur. Bakteri süspansi-
yonunu havi damlanın kenarı, az büyüten kuru objektif  alanına getirilir 
ve mikroskop alanı tesbit edilir. Bundan sonra tesbit edilmiş alan bo-
zulmadan kuvvetli kuru objektif  çevrilerek, bununla mikroskop alanı 
tesbit edilir. İmmersiyon ile muayeneyi icap ettiren hallerde, lâmel üze-
rine bir damla sedir yağı konur ve immersiyon objektif  ile muayene 
edilir. 

bak t. süspansiyonu 

lam 
( Ş E K İ L : 59) 

Asılı damla tekniğiııdeki lâm ve lâmelin vertikal kesitlin in görünüşü. 

Bu usul ile lâmelin altındaki odacık içine konan steril sıvı veya 
katı besi yeri, herhangi bir mikroorganizma ile inoküle edilmek sure-
tiyle, bakterilerdeki üreme tetkik edilebilir (7). 

3 — Karanlık saha muayene metodu : 

Bu usulde muayene için adî kondansatör çıkarılarak yerine özel 
karanlık saha kondansatörü kullanılır. Bu kondansatör iki yanında bu-
lunan vida yardımı ile kondansatör yuvasına sıkıştırılır. Bundan başka 
gün ışığı kâfi  gelmediğinden ışık olarak da özel sun'i ışık kaynağı kul-
lanılır. Bunun için kondansatörün içine yerleştirilebilen yüksek kuv-
vette Mazda ampüllerinin de kullanılması tavsiye edilmektedir (3). 
Kondansatörün üst yüzünde parlak bir halka ve leke görülünceye ka-
dar ışık ayarı yapılır. Bu halkanın mikroskop alanının tam ortasına 
gelebilmesi için kondansatörün yan tarafındaki  vidalardan yararlanılır. 
Muayene edilecek madde, lâm ve lâmel arasına yerleştirilir ve ince bir 
safiha  haline gelmesine dikkat edilir. Bundan sonra kondansatör üze-
rine bir damla sedir yağı konur ve lâmın alt yüzünün kondansatöre 
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gelecek tarafına  da bir damla sedir yağı temas ettirilir. Sonra kondan-
satör yukarı doğru kaldırılarak iki sedir yağının birbirine temas etmesi 
sağlanır. Bundan sonra 10 X Oküler ve 10 X objektif  yardımı ile alan 
tesbit edilir. Sonra immersiyon objektifine  münasip madenî halka yer-
leştirilir, lâmelin üzerine bir damla sedir yağı konur. 

Eğer N.A.0.80 özel immersiyon merceği kullanılacaksa, o takdirde 
madenî halkanın kullanılmasına lüzum yoktur (5). Mikrometre yardımı 
ile immersiyon objektifi  sedir yağına daldırılır ve materyal muayene 
edilir. 

4 — Faz-Kontrast mikroskopla Muayene : 

Faz - kontrast mikroskopla muayene; lâm ve lâmel arasındaki can-
lı kültürün immersionla yapılan muayenesinden ibarettir. 

II — Canlı (vital) olarak boyanmak suretile muayene : 
Canlı bakterilerin iç sutrukturları, bakteri süspansiyonları muay-

yen boya solüsyonları ile karıştırılınca daha bariz meydana çıkarılabi-
lir. Bunun için, bakteri süspansiyonları, bazı boya solüsyonlarından 
her hangi biri ile karıştırılmağı müteakip, lâm lâmel arasında veya ası-
lı damla metodu ile muayene edilirler. 

Bu usul boyanmada; Methylene mavisinin sudaki solüsyonu, bak-
teri süspansiyonuna ilâve edilince bakterilerin granülleri veya kapsül-
leri görülebilir. Neutral red gibi diğer bazı vital boyalar bu maksat 
için kullanılmaktadır (7). 

III — Tespit edildikten veya öldürüldükten sonra boyanarak 
muayene : 

Kültür veya patolojik maddelerden hazırlanan preparatların mik-
roskopik muayenelerine, bunların bakterioskopik muayeneleri de de-
nir. 

Katı besi yerindeki kültürlerden lâm üzerinde, sürme preparat ha-
zırlamak için; Alcohol - ether müsavi karışımı içindeki lâm, lâm pensi ile 
alınarak süzülmesini müteakip, alevden geçirilir ve kenarlarından tutu-
larak daha önceden yıkanmış kurutulmuş tülbentle silinir, tekrar alev-
den geçirilir ve lâmın üzerine cam kalemi ile muayenesi yapılacak kül-
tür sayısı kadar, lâmın alt yüzü 2 ilâ 8 bölüme ayrılır. Bazı lâboratu-
varcılar altışardan on iki bölüme kadar taksimata müsaade etmekte-
dirler. Bu işlem, ilk frotiler  lâmın sol tarafına  gelecek tarzda şekil (60) 
da görüldüğü gibi yapılır. 
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( Ş E K İ L : 60) 
Frotileriıı yapılması için; lâm üzerindeki taksimat. 

Her bir froti  için çizilmiş alan üzerine, Pasteur pipeti ile alman 
steril fizyolojik  tuzlu sudan birer damla damlatılır. 

Daha önce her iki nihayet ucu pamukla kapatıldıktan sonra, kâ-
ğıtla sarılıp sterilize edilmiş Pasteur pipeti yapılmağa elverişli ince 
cam borular iki elin baş, işaret ve orta parmaklan arasında, orta kısmı 
hava gazı üzerine gelecek şekilde mail vaziyette tutularak çevrilmek 
suretiyle kızıl dereceye getirilir. Sonra alevden kaldırılarak yan tarafla-
ra doğru hafif  çekilirken, eller hafif  bir direnç hisseder etmez, uzamak-
ta olan cam boru, istenen incelik verilecek derecede kuvvetlice çekilir. 
Ortasından kırılarak uçları alevden kapatılır. Soğumasını müteakip, 
kapatılmış uç kırılır, alevden bir kaç defa  geçirilir, ağıza alınacak pa-
muklu ucundan el üzerine üflenince  sıcak hava çıkmadığı kontrol edil-
mek suretile, soğuduğu anlaşılan Pasteur pipetini havi sağ elin serçe 
parmağı, pamuklu ağız kısmı yukarı gelecek tarzda sol elin baş, işaret ve 
orta parmakları arasında ve dip kısmı serçe parmağın kaidesine gele-
cek veçhile tutulan tuzlu su tüpünün pamuğunu tutarak, tüpün hafifçe 
çevrilmesi ile pamuk, tüpten çıkarılır. Bu pamuk yere bırakılmayacağı 
gibi, hiç bir yere de temas etmemesine dikkat edilir. Bu suretle pa-
muğun üst kısmı serçe parmağın kendi üzerine kıvrımı arasında tu-
tulur. 

Pamuğu alınan steril tuzlu su tüpünün ağzı alevden geçirilir ve 
Pasteur pipeti tüpün kenarlarına dokundurulmadan tüpün içine soku-
lur. Yeteri miktar tuzlu su pipete çekildikten sonra pipet dudaklar ara-
sından alınırken, işaret parmağı ile pamuklu kısmı kapatılarak tuzlu 
suyun pipetten damlamaması temin edilmiş olur. Bundan sonra derhal 
tüpün ağzı tekrar alevden geçirilir ve pamuğu kapatılır. Tüp, taşıyıcı-
daki yerine konur. Pasteur pipetine çekilmiş bulunan sudan, işaret par-
mağının yardımı ile lâm üzerindeki bölümlere birer küçük damla dam-
latılır. 
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Plâtin iğne kızıl oluncaya kadar aleve dikey tutulur. Sonra bu plâtin 
iğnenin raptedilmiş olduğu yer ile ansın tutulduğu tahta veya buna ben-
zer maddeden yapılmış sapı arasındaki madenî kısım horizontal olarak 
bir kaç defa  alevden geçirilir. Bundan sonra petri veya tüpteki katı besi 
ortamından kültür alınacak olduğuna göre; işlem değişiktir. Eğer kültür 
petrideki katı besi yerinden alınacak ise, alınacak koloni işaretlenir, 
sonra sol ele alınan petrinin üst kapağı aynı elin baş ve işaret parmak-
ları ile, ansın girmesine yetecek kadar aralanır. Bundan sonra, ansın 
hiç bir yere temas etmesine meydan vermeden katı besi alanı üzerindeki 
numarası kayıt edilmiş olan işaretli koloni alınır. Yine ans bir yere te-
mas ettirilmeden lâm üzerine kendisine ayrılmış olan numaralı bölüm 
üzerindeki tuzlu su damlası ile karıştırılarak yayılması temin edilir. 
Bundan sonra ans alevde sterilize edilir. Ans ile alınacak miktarın lâm 
üzerinde çok kalın olmıyacak kadar alınmış olmasına dikkat etmek 
icap eder. 

Koloni, tüpteki katı besi ortamından alınacağına göre, teknik; tüp-
ten steril tuzlu su alınmasının aynıdır. Lâm üzerine yayılmağı müteakip 
plâtin ans derhal iyice alevden geçirilir ve masadaki yerine konur. 

Sıvı ortamındaki kültürlerden preparat hazırlamak için lüzumlu 
teknik steril fizyolojik  tuzlu suyu havi tüpün tutulması ile katı besi ye-
rinden kültür alınması için ansın hazırlanmasına ait teknik, kombine 
edilmek suretiyle yapılır. Ancak burada lâfn  üzerine steril tuzlu su dam-
latılmasına lüzum yoktur. Bu suretle ansa alınan sıvı kültür, daha önce 
bildirilen usul dahilinde lâmdaki ait olduğu alana yayılır. 

Bu şekilde hazırlanan preparat havada kurumağa terkedilir. Kuru-
tulmuş olan preparatın tesbit edilmesi icap eder. Bu suretle mikroorga-
nizmaların, öldürülme ve boyanması esnasında mikroorganizmaların 
akıp gitmemesi temin edilmiş olur. Bunun için preparatın yayıldığı kı-
sım yukarı bakacak şekilde alev üzerinden bir kaç defa  dikkatlice geçi-
rilir. Ancak bu işlemin çok itina ile yapılması icap eder. Çünkü tesbit 
işlemi esnasında mikroorganizmaların şekilleri değişebilir. Alevde tes-
bit etme işlemi, alevden geçirilen lâmm alt yüzü, elin üst yüzüne temas 
ettirilince eli yakmayacak derecede yapılmalıdır. Bir de 95° lik alkol 
veya 95° lik alkol ile eterin eşit orantıda karışımları, kurutulmuş pre-
paratların üzerini örtecek şekilde 10-15 dakika tutulmak suretiyle tesbit 
işlemi yapılır. 

Ancak BENIAN'ın Congored boyası ile boyanacak kültürlerden ya-
pılacak frotilerde  fizyolojik  tuzlu su veya buyyon kullanılamaz. Hattâ 
bu boya ile boyanacak kültürler, santrifüje  edilerek mikroorganizmalar 
ayrılmadıkça bu boya ile boyama iyi netice vermez (2). 
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Tesbit edilen preparatm sıra, boyanmasına gelmiştir. Bunun için 
muhtelif  boyama usulleri vardır. 

Bakterilerin Boyanma Mihaııikiyeti ve Muhtelif  Boyalar: 

Boyanma suretiyle bakteri hücresinin morfolojik  özellikleri daha iyi 
tetkik edildikten başka bunların boya almalarmdaki özelliklerinin tes-
biti de mümkün olmaktadır. 

Boyalar, bakterilerin protoplâzmaları ile kimyasal olarak birleşir-
ler. Eğer bakteri hücresi boyanmadan evvel ölmemiş ise boyanma işle-
mi esnasında ölür (4). Bununla beraber tetkik edilen boyalı preparat-
ların, muayenelerini müteakip, bakılmış lâmları ihtiva eden cam kapaklı 
bir kaba konmaları icap eder. 

Bakteri boyaları; anilin boyalan veya maden kömüründen elde edi-
len katran boyaları gibi hepsi de sentetik tabiattadırlar. Bu sentetik 
boyalar her ne kadar kimyasal yapıları ve boyama özellikleri bakımın-
dan pek çok farklılık  gösterirlerse de, pratik olarak bunlar iki genel 
grup içinde incelenirler. 

Umumiyetle mikrobiyolojide kullanılan boyalar, asit veya alkali 
tabiatta tuzlardır. Tuzu teşkil eden anion, boyalı; kation, boyasız ise o 
boyaya asit boya denir. Aksine tuzu teşkil eden anion, boyasız; kation, 
boyalı ise bu cins boyalara da bazik boyalar denir. 

Buna göre; bazik boya (Boyalı kation + Boyasız anion) : Buna mi-
sâl; Methylen bulue chloride'dir. 

Asit boya (Boyalı anion + Boyasız kation) : Buna misâl; Sodium 
eosinate'dir. 

Bakteri hücreleri negatif  elektrik yükü taşıdıklarından, pozitif  elek-
trikle yüklü bazik boyalarla birleşirler. Asit boyalar bakteri hücrelerini 
boyamazlar. Bundan dolayı bunlar preparattaki bakterilerden gayri 
maddeleri boyamak için zıt boya olarak kullanılırlar. 

Boyama Usulleri : 

Sun'î besi ortamlarında üretilmiş mikroorganizmalar üç maksatla 
boyanır. Her maksat için boyama ayrı mütalâa edilmektedir: 

I — Basit boyama metodu: Mikroorganizmaların morfolojileri 
hakkında seri olarak bir fikir  edinilmek arzulandığı zaman bu metoddan 
yararlanılır. 
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II — Differensiyal  boyama metodu : Mikroorganizmaların Gram 
alma veya aside dirençliklerini tesbit maksadı ile boyanma özelliğini 
tetkik için bu metoddan yararlanır. 

III — Bakterilerin flagella,  kapsül veya sporları gibi özel morfolo-
jik yapıları ve metakromatik granül, yağ damlacıkları ve nükleer apa-
reyleri gibi iç bünyelerinin tetkiki ve bir de farklı  mikroorganizma 
gruplarının morfolojilerini  tetkik için özel boyama metodlarından ya-
rarlanılır. 

I — Basit boyamalar için kullanılan boyalar ve boyama tekniği : 

Bu maksat için lâboratuvarlarda muhtelif  boyalar kullanılır. Fakat 
burada lâboratuvarlarda çoğunlukla kullanılmakta olan altı nev'i boya-
dan bahsedilecektir: 

a — ZIEHL'in modifiye  edilmiş Carbol - Fuchsin boyası : 

b — HUCKER tarafından  modifiye  edilmiş olan Anunonium oxa-
late'lı crystal violet boyası : 

c — Dilue alcohol'deki crystal violet boyası : 

d — Dilue crystal violet boyası : 

e — LOEFFLER'in modifiye  edilmiş Alkaline Methylen blue bo-

j'îisı : 

f  — Dilue alcohol'deki Methylene blue boyası : 

g — Carbol rose Bengal boyası : 
a — ZIEHL'in modifiye  edilmiş Carbol- Fuchsin boyası: 
Bu boya evvelâ iki solüsyon halinde ayrı ayrı hazırlandıktan sonra 

birbirleri ile karıştırılırlar: 
Sol. A) — Basic fuchsin  0,30 gr. 

Ethyl alcohol %95 10,00 c.c. 
Sol. B) — Phenol 5,00 gr. 

Distile su 95,00 c.c. 

b — HUCKER tarafından  modifiye  edilmiş olan Ammonium oxa-
late'lı crystal violet boyası : 

Sol. A) — Crystal violet (Boya muhtevası %90 olan) 2,00 gr. 
Ethanol (%95) 20.00 c.c. 

Sol. B) — Ammonium Oxalate 0.80 gr. 
Distile su 80.00 c.c. 
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A ve B solüsyonları hazırlandıktan sonra birbirleri ile karıştırılırlar. 

c — Dilue alcohol'deki crystal violet : 

Crystal violet (Boya muhtevası %90 olan) 2.00 gr. 
Ethanol (%95) 20.00 c.c. 
Distile su 80.00 c.c. 

d — Dilue crystal violet boyası : 

HUCKER tarafından  modifiye  edilmiş Ammonium Oxalate'lı crystal 
Violet 5 c.c. 
Distile su 95 c.c. 

e — LOEFFLER'in modifiye  edilmiş Alkaline Methylen blue bo-
yası : 

Sol. A) — Methylen blue (Boya muhtevası %90 olan) 0,30 gr. 
Ethanol (%95) 30,00 c.c. 

Sol. B) — (Veznen %0,01) oranında sulandırılmış 
KOH solüsyonundan 100.00 c.c. 

A ve B solüsyonları birbirlerine karıştırılmak suretiyle boya hazır-
lanmış olur. 

f  — Dilue alcohol'deki Methylene blue boyası : 

Methylene blue (Boya muhtevası %90 olan) 0.30 gr. 
Ethanol 30.00 c.c. 
Distile su 100.00 c.c. 

g — Carbol rose Bengal boyası : 

Rose Bengal (Boya muhtevası %80) 1.00 gr. 
Phenol (Suda %5 sol.) 100.00 c.c. 
Ca Cl2 0.01 - 0.03 gr. 

Bildirilen bu boyalar, boyamalarındaki kesafet  sırasına göre veril-
miştir. ZIEHL'in modifiye  edilmiş Carbol - fuchsin  boyası en kesif  boya-
ma, Carbol Rose Bengal boyası ise en hafif  boyama özelliğindedir. Bu 
sebepten bazı ahvalde nadiren ZIEHL'in modifiye  Carbol fuchsin  boya-
sı ile boyamada arzu edilmeden aşırı boyanma, buna mukabil de Car-
bol rose Bengal boyası ile boyamada da nadir hallerde noksan boya-
ma görülebilir. Fakat diğer boyalarda bu hal müşahade edilmemekte-
dir. Bundan dolayı, hazırlanan preparatta mucous veya kolloidal tabi-
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atta organik maddeler varsa, ZIEHL'in modifiye  edilmiş Carbol fushsin 
boyası kullanılmamalıdır. Bu gibi hallerde Carbol fuchsin  boyası yeri-
ne Carbol rose bengal boyasının kullanılması icap eder. Bildirilen bu 
boyalar içinde en iyisi HUCKER tarafından  modifiye  edilmiş olan 
Crystal violet boyasıdır. Fakat bakteriler içinde metakromatik granül-
lere karşı özel afinitesinden  dolayı, metakromatik granüllerin boyan-
ması arzu edildiğinde Methylene blue boya solüsyonları kullanılmalı-
dır. Yukarıda bildirilen bu boyalardan her hangi biri ile fikse  (tesbit) 
edilmiş preparat basit usulde boyanabilir. Bunun için; tespit edilmiş 
preparatı ihtiva eden lâmın üzerini örtecek kadar, yukarıda bildirilen 
boya solüsyonlarının her hangi birinden dökülür. ZIEHL'in modifiye 
edilmiş Carbol fuchsin  boyası ile boyamada 15-30 saniye, HUCKER 
tarafından  modifiye  edilmiş Crystal violet boyası ile boyamada 30 - 45 
saniye LOEFFLER'in modifiye  edilmiş Methylene blue boyası ile boya-
mada 3 - 5 dakika boyanır. Sonra musluk altında dikkat ve itina ile su 
doğrudan doğruya lâma çarpmayacak veçhile boyanın fazlasının  gide-
rilmesi için yıkanır. Dikey vaziyette durulanmak suretiyle havada kuru-
ması temin edilir. Bundan sonra preparat immersion ile muayene 
edilir. 

Buraya kadar bildirilen basit boyalar positif  boyama özelliği arze-
der. Fakat negatif  boyama denen, bakterinin üzerinde bulunduğu ala-
nın boyanıp, buna mukabil bakterilerin boyanmadan tetkikini mümkün 
kılan bir boyama metodu daha vardır ki buna da negatif  boyama me-
todu denir, 

ı 

Negatif  Boyama 

1 — DORNER'in Nigrosin Solüsyonu : 

Nigrosin «suda eriyen» (DORNER tarafından  tavsiye edilen Nig-
rosin B — (Grübler) 10.00 gr. 

Distile su 100.00 c.c. 

Beraberce bir cam kap içine konarak kaynamakta olan su içine 30 
dakika bırakılır. Sonra içine prezervatif  olarak 0,50 c.c. miktarında 
formalin  ilâve edilir. Çift  katlı süzgeç kâğıdından iki defa  süzülür. Son-
ra 5 c.c. miktarında küçük Agglutination tüplerinde saklanır. 

Boyama Tekniği : 

Sıvı kültürlerden lâm üzerine alınan bir lup (loop) dolusu kültür, 
müsavi miktar boya solüsyonu ile lâm üzerinde karıştırılır. 
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Eğer kültür, katı besi ortamından alınacak ise, bu kültürden ke-
sif  olmıyan süspansiyon yapılır ve lâm üzerine bu süspansiyondan yi-
ne bir lup dolusu konur. Müsavi miktar boya ile karıştırılıp havada 
kurumağa terk edilir. 

Mikroskop altında muayene edilen preparatta gri alan içinde bak-
teriler boyanmamış olarak görülürler. 

2 — BENIAN'm Congo Red boyası : 

Congo red (Boya muhtevisi %80 lik) 2.00 gr. 
Distile su 100.00 c.c. 

Boyama Tekniği : 

Yukarıda bildirilen boyadan temiz bir lâm üzerine bir damla ko-
nup muayene edilmek üzere özel işleme tabi tutulan kültür kalın bir 
safiha  teşkil edecek tarzda karıştırılır. Preparasyon kuruduktan sonra 
%1 HC1 solüsyonu ile yıkanır. Ya kurutma kâğıdı ile veya havada ku-
rutulur. Mikroskop altındaki muayenede; mavi alan içinde bakteriler 
boyanmamış olarak görülürler. 

Bu metoddan iyi netice alınması için buyyondaki veya tuzlu suda-
ki kültürlerin evvelâ santrifüje  dilmek suretiyle bakterilerin bu ortam-
dan ayrılması temin edilmek icap eder. 

II — DÎFFERANSİYEL BOYAMA METODLARI : 

A — Gram Boyama Metodu. 

Bu metodun kullanılmakta olan pek çok modifiye  şekli vardır. 
Bunlar arasında HUCKER modifikasyonu,  Amerikan Bakteriyoloklar 
Derneği tarafından  gram boyamada en elverişli metod olarak tavsiye 
edilmektedir. 

HUCKER modifikasyonu  Gram boyama metodu : 

1 — Fikse edilmiş olan froti  (Basit boyalarda bildirilen) HUC-
KER modifikasyonu  Ammonium Crystal violet (*) boyası ile bir da-
kika boyanır. 

(* ) Bu boya bazan kesif  olduğu takdirde, esasında gram negatif  olan bakterilerin 
meselâ Neisseria gonorrhoeae'nhı lâyıkı veçhile dekolere edilmemelerini intaç 
eder. Bu zaman kullanılan Crystal violet miktarını azaltmak suretile buıiun önü-
ne geçilebilir. 

94 



2 — Musluk suyunda yıkanır. 

3 — Bir dakika, 
İod 
Potassium iodure 
Distile su 300,00 c.c. dan ibaret olan LUGOL solüs-

1,00 gr. 
2,00 gr. 

yonunun Gram modifikasyonu  solüsyonuna daldırılır. 

4 — Musluk suyu ile yıkanır ve süzülerek kurutulur. 

5 — %95 lik Ethanol de hafif  hafif  sallanarak 30 saniye dekolere 
edilir. 

6 — Süzülerek kurumağa terk edilir. 

7 — Zıt boya olarak : 

Safranin  O (%95 lik ethanoldeki %2,5 solüsyonu) 10 c.c. 
Distile su 100 c.c. 

den ibaret safranin  solüsyonu ile 10 saniye boyanır. 

8 — Musluk suyunda yıkanır. 

9 — Kurutulur. 

10 — îmmersion ile muayene edilir. 

Netice : Mikroskop altında Gram positif  yani Gram alan mikroor-
ganizmalar mavi - mor, Gram negatif  mikroorganizmalar ise safranin-
den ötürü kırmızı görünürler. 

Gram boyamadaki mihanikiyet ve bunun değerlendirilmesi : 

Bazı bakteriler magnesium ribonucleate ihtiva ederler ki bunlar 
Crystal violet ve iod ile erimeyen kompleksler meydana getirirler. Bu 
teşekkül eden kompleks alcohol - aceton karışımında hücreyi terket-
mez, yani boyayı almış olan hücre dekolere edilemez. İşte terkibinde 
bu maddeyi tutan bakteriler Crystal violet boyasını almış olurlar ki bu 
özelliği gösteren bakterilere gram alan veya (gram pozitif)  bakteriler, 
bu özelliği göstermeyen yani sırasiyle crystal violet ve iod'la temasını 
müteakip alcohol - aceton karşısında evvelce aldığı boyayı bırakan bak-
terilere de gram almayan (gram negatif)  bakteriler denir. 

Bazı araştırmacılar bu hususu değişmeyen bir kaide olarak kabul 
etmemektedirler. Bundan dolayı da bakterilerin gram alma veya alma-
ma özelliklerinin ihtiyat ile değerlendirilmesini tavsiye etmektedir-
ler (1). 
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B — ZIEHL (1882) - NEELSEN (1883) nın aside karşı dirençli 
özellik gösteren bakterileri boyama metodu : 

1 — Fikse edilmiş frotilerin  üzeri basit boyama bölümünde bildi-
rilen ZIEHL'in modifiye  edilmiş Carbol - fuchsin  boyası ile örtülecek 
şekilde doldurulur ve lâmın üst yüzündeki boya solüsyonundan hafif 
bir buhar izi çıkacak derecede hafif  hava gazı alevi ile ısı tatbik edil-
mek suretiyle 3 - 5 dakika kadar boyanır. 

2 — Musluk suyunda çalkalanır, yıkanır. 
3 __ o/o 95 ethanol 97 c.c. 

Hydrochloric acid (conc.) 3 c.c. 
solüsyonunda froti  açık penbe bir renk alıncaya kadar dekolere edilir. 

4 — Musluk suyunda yıkanır. 

5 — Basit boyama bölümünde bildirilen LOEFFLER'in modifiye 
edilmiş Methylene blue boyası veya Dilue alcohol'deki Methylene blue 
boya solüsyonundan biri, zıt boya olarak kullanılır. 

6 — Musluk suyunda yıkanır. 

7 — Kurutulur ve immersionla muayene edilir. 

Burada mikroskop atında aside dirençli bakteriler kırmızı, diğer-
leri ise mavi renkte görünür. 

> 
III — Morfolojik  özelliklerin tetkiki için kullanılan boyama me-

todları. 
A — Metachromatic granüllerin boyanması : 
Bir kısım bakterilerdeki granüllerin bazik boyalara karşı aşırı bir 

afiniteleri  vardır. Bunlar bakteri hücresinin mütebaki kısımlarına na-
zaran çok daha kesif  olarak boyanır. Bu hal bazı bakterilerin idantifi-
kasyonlannda, diagnostik lâboratuvarları tarafından  yararlanılmak-
tadır. 

Bu maksat için üç boya tavsiye edilmektedir. 

a — LOEFFLER'in modifiye  edilmiş Methylene blue boyası, 

b — ALBERT (1920)'in Diphtheria boyası. 
c — LAYBOURN (1924) tarafından  modifiye  edilmiş ALBERT 

(1920) in Diphtheria boyası. 
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Corynebacterium diphtheria bu boyalarla boyandığı zaman gra-
nüllerinin arzettiği metakromatik (metachromatic) özellik bu bakte-
rinin diagnostiğini mümkün kılmaktadır. 

a — LOEFFLER'in modifiye  edilmiş Methylene blue boyası ile 
boyama metodu : 

1 — Isı ile fikze  edilen preparat, basit boyama bölümündeki LO-
EFFLER'in modifiye  edilmiş Methylene blue boyası veya dilue alco-
hol'deki Methylene blue boyası ile bir kaç saniye boyanır, musluk su-
yunda yıkanıp kurutulur ve immersion'la muayene edilir. Mikroskop-
ile muayenede Metakromatik granüller koyu mavi renkte, granülleri ol-
mıyan bakteriler de muntazam bir şekilde boyanmış olarak görü-
nürler. 

b — ALBERT (1920) in Diphtheria boyası (2) : 

Hafifçe.  ısıtılarak fikze  edilen preparat. 

den müteşekkil solüsyon, 24 saat hitamında filtre  edilip sonra kulla-
nılabilecek olan ALBERT'in boyası ile 3 -5 dakika boyanır. Preparat 
üzerindeki boya yıkanmadan dökülür. Sonra LUGOL solüsyonunun 
GRAM modifikasyonundan  (iode 2 gr. potossium iodure 3 gr. distile 
su 300 c.c.) preparat üzerine dökülür ve bir dakika preparat üzerinde 
bırakılır. Sonra pek kısa bir müddet musluk suyu ile yıkanır, kurutma 
kâğıdı arasında hafifçe  kurulanır ve oil immersion'ile muayene edilir. 

Burada mikroskop altında bakterinin metakromatik granülleri 
koyu siyah ve aradaki kısımlar açık yeşil rekte görülür. 

c — LAYBOURN tarafından  modifiye  edilmiş ALBERT'in diph-
theria boyası : 

ALBERT'in boyasındaki methyl green yerine; LAYBOURN, mala-
chite green koymak suretiyle bu boyayı modifiye  etmiştir. 

Boyama tekniği; ALBERT'in diphtheria boyama tekniğinin aynıdır. 

Ûr B — Spor Boyama : 

a — DORNER (1922-1926) in Spor boyama metodu (2) : 

Toludine blue 
Methyl green 

0.15 gr. 
0.20 gr. 
1.00 c.c. 
2.00 c.c. 

100.00 c.c. 

Acetic acid (glacial) 
Ethanol (9695) 
Distile su 
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1 — İçinde iki üç damla distile su bulunan küçük bir deney tü-
bünde mikroorganizmaların yoğun bir süspansiyonu yapılır. 

2 — Basit boyama bölümünde bildirilen ZIEHL'in modifiye  edil-
miş Carbol - fuchsin  boyası bu maksat için kullanılmak üzere derhal 
filtre  edilir. Bundan tüpteki kültür süspansiyonuna eşit miktar kadar 
alınarak birinci tüpe ilâve edilir. 

3 — Tüp kaynamakta olan bir su banyosuna 10- 12 dakika terke-
dilir. 

4 — Bir lâm veya lâmel üzerine tüpteki bu boyalı kültür süspan-
siyonundan bir lup miktarında alınıp konur. Bunun üzerine, negatif 
boyama bölümünde bildirilen DORNER'in nigrosin boya solüsyonun-
dan da bir lup alınarak karıştırılır ve mümkün olduğu kadar ince bir 
froti  hazırlanarak çabuk bir şekilde kurutulması temin edilir. Eğer 
yavaş kurutulacak olursa froti  çatlar. Preparattaki ince kısımlar im-
mersion objektifi  ile muayene edilir. Burada sporlar kırmızı ve bak-
terilerin vegetatif  şekilleri boyasızdır. Zemin ise koyu gridir. 

b — WIR3Z (1908) m spor boyama metodunun CONKLIN (1934) 
modifikasyonu  (2) : 

1 — Isı ile fikze  edilmiş olan frotiyi  ihtiva eden lâm 

Malachite green 5.00 gr. 

Distile su 100.00 c.c. 
den müteşekkil boya solüsyonu ile örtülür ve 10 dakika buhar çıkacak 
şekilde alttan hafif  hafif  ısıtılır. Bu müddet zarfında  eksilen boya so-
lüsyonu yerine yenisi ilâve edilmelidir. 30 saniye musluk altında yıka-
nır. Zıt boya olarak ; 

Mercurochrome 5.00 gr. 
Distile su 100.00 c.c. 

solüsyonu ile bir dakika boyanır. Sonra akar suda yıkanır. Kurutulur 
ve immersion objektifi  ile muayene edilir. Burada sporlar yeşil, bakteri 
hücresinin diğer kısımları kırmızı renk alırlar. 

Bu tarz spor boyamada zıt boya olarak : 

Safranine  5.00 gr. 
Distile su 100.00 c.c. 

boya solüsyonu da kullanılabilir. Bu takdirde 30 saniye kâfidir. 
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V C — ANTHONY'niıı TYLER modifikasyonu  Capsule boyama me-
todu : 

Frotinin tespit edilmesi için ısı kullanılmaz. Froti sadece havada 
kurutulmakla yetinilir. 

den müteşekkil boya solüsyonu ile froti  4 - 7 dakika boyanır. Bu süre-
nin sonunda Cu SO4. 5 H 2 0 ın saf  sudaki °/o20 solüsyonu ile yıkanır. 
Filtre kâğıdı ile kurutulur. îmmersion objektifi  ile muayene edilir. Mik-
roskop altında; preparatta, bakteri kapsülleri mavi-violet, hücresi de 
koyu mavidir. 

v / î ) — Yağ Damlacıklarının boyanması (2) . (6) : 

1 — 18-24 saatlik kültürlerden yapılan preparat ısıtılarak fikze 
edilir. 

/ 

2 — 0,30 gr. Sudan Black B boyası, 100 c.c. %70 lik ethanol'de eri-
tildikten sonra arasıra çalkalanan ve bir gece kendi haline terkedilen 
boya solüsyonu ile lâmın üzeri tamamen örtülür ve hiç kımıldatılma-
dan 5-15 dakika lâboratuvar ısısında bulundurulur (umumiyetle bu iş-
lem için 1 - 2 dakika yeter bulunduğu gibi; boya, lâmın üzerinde kuru-
yuncaya kadar kalması halinde dahi yine zararlı bir sonuç hasıl olma-
maktadır) . 

3 — Boya akıtılır ve preparat tamamen kuru bir hal alıncaya ka-
dar kurutma kâğıdı arasında kurutulur. 

4 — Sonra ya üzerine damla damla xylene dökülür veya cam lam-
lık içinde bulunan xylene (xylol) e bir kaç defa  daldırılıp çıkarılır. 

5 — Kuruyuncaya kadar kurutma kâğıdına emdirilir. 

6 — Zıt boya olarak safraninin  saf  sudaki % 0,5 solüsyonu ile 5 -
10 saniye boyanır. Bu boyamada fazla  boyamamağa dikkat etmek lâ-
zımdır. 

Aside dirençli mikroorganizmaların yağ damlacıklarının boyanma-
sı için safranin  boya solüsyonu yerine ZIEHL'in modifiye  edilmiş Car-
bol - fuchsin'inin  distile sudaki 1/10 solüsyonu 1 - 3 dakikalık bir süre 
temasta bulundurulmak üzere kullanılabilir. 

Crystal violet (Boya muhtevisi %85 olan) 

Acetic acid (Glacial) 

Distile su 

0,10 gr. 

0,25 c.c. 

100,00 c.c. 
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7 — Musluk suyunda yıkanır. Kurutma kâğıdı arasında kurutu-
lur. Oil immersion'la muayene edilir. Mikroskop altında bakteri hüc-
resi içindeki yağ damlacıkları mavi^ siyah veya mavi-gri, mütebaki kı-
sımları pembe veya kırmızı renkte görünürler. 

E — Spirochaete'lerin boyanması için FONT ANA'nm modifiye 
edilmiş boya metodu (2) : 

1 — Froti hazırlanır ve ısıtılarak fikse  edilir. 

2 — Üzerine, 

den müteşekkil solüsyondan dökülerek 30 saniye istim çıkacak şe-
kilde ısıtılır. 

3 — 30 saniye akar suda yıkanır. 

4 — Sonra, lâmın üzeri; Ammonyakal gümüş nitrat (5.00 gr. gü-
müş nitrat, 100.00 c.c. distile su içinde eritilir, bundan bilâhara kulla-
nılmağa yetecek miktarda ayrılır ve geriye kalan miktarına konsantre 
ammonyak solüsyonundan ilâve edilir. Bu ilâve etme işlemi teşekkül 
edecek olan esmer - kırmızı presipitat tekrar eriyinceye kadar damla 
damla damlatılmak suretiyle yapılır. Bundan sonra, daha evvel ayrıl-
mış olan gümüş nitrat solüsyonundan, bunun üzerine hafif  bir bula-
nıklık meydana gelinceye kadar damla damla damlatılır. Bu ilâve etme 
işlemi, çalkanma esnasında devamlı presipitat meydana gelecek şe-
kilde yapılmalıdır. Bu suretle hazırlanan solüsyon iyi vaziyette bir kaç 
ay kalabilir. Eğer hazırlanan solüsyon rusupsuz ise bu solüsyon boya-
mada kullanılmaz.) boyasından bir damla ile örtülüp sonra alev üze-
rinde, buhar çıkmağa başladıktan itibaren 20 - 30 saniye kadar tutulur. 

5 — Musluk suyunda yıkamr. 

6 — Kurutulur. 

7 — îmmersion objektifi  ile muayene edilir. 

8 — Mikroskop altında koyu kestane rengi bir zemin üzerinde spi-
rochaeteler esmer veya siyah renkte görünürler. 

F — Flagella boyası : 

Hassas boyama tekniklerinden biri olan flagella  boyamada lâmla-

Tannic acid 
Phenol 
Distile su 

5.00 gr. 
1.00 gr. 

100.00 c.c. 
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rın hazırlanması, kültürün tâbi tutulacağı işlem ve boyama işlemi gibi 
dikkat edilmesi icap eden muhtelif  hususlar vardır (2). 

Lâmlarm hazırlanması : Şimdiye kadar görülen boyamalarda kul-
lanıldığı şekilde lâmlarm temizlenmesi, flagella  boyasında maksada kâ-
fi  gelmemektedir. Mümkün mertebe yeni ve tercihan «Pyrex» veya 
muadili olan ısıya resistan camdan yapılmış lâmlar kullanılmalıdır. Bu 
lâmlar evvelâ cam eşyaların temizlenmesi bölümünde bildirilen Potas-
sium dichromate solüsyonu ile temizlenir. Sonra Distile su ile, ondan 
sonra da %95 lik alkol içinde çalkanır. Sonra önceden yıkanıp kurutul-
muş, temiz bir tülbentle kurulanır. Bundan sonra alevde portakal kır-
mızısı renk görülünceye kadar lâm ileri geri hareket ettirilmek sure-
tiyle alevden geçirilir. Eğer ısıya dirençli lâmlar kullanılmıyor ise lâ-
mın soğutma işlemi gayet yavaş bir şekilde yapılmak suretiyle bunla-
rın çatlama ihtimalleri minimuma indirilir. Bunun için, içinde kayna-
tılmakta olan suyu havi bir kap üzerindeki madenî plâk üzerine lâmın 
alevde ısıtılmış yüzü yukarı gelecek tarzda konur ve suyu kaynatmak-
ta olan alev, kabın altından alınarak madenî plağın ve dolayısiyle lâmın 
yavaş yavaş soğuması temin edilir. 

Kültürün tâbi tutulacağı işlem : Kültürün; 18 - 22 saatlik gibi genç 
yatık agar kültürü olması lâzımdır. Flagellumları boyanacak kültürün 
evvelâ asılı damla metodu ile hareket muayenesi yapılır. Hareketli 
olduğu tesbit edilen kültürler, yatık agar sathından 2 - 3 c.c. steril dis-
tile su ile hafifçe  yıkanır. Steril bir deney tübüne aktarılarak optimal 
ısıda 10 dakika inkübasyona bırakılır. Bu kademede asılı damla me-
todu ile tekrar hareket muayenesi yapılır. Bakterilerin mebzul olarak 
bulunduğu süspansiyonun üstünden, kapillar bir Pasteur pipeti ile 
alınarak, lâmm üzerine iki veya üç damla damlatılır. Sonra bu damla-
ların. Lâmın mukabil kenarına doğru yavaş bir şekilde akmasını temin 
etmek için lâm hafifçe  eğilir. Bilâhara üzerindeki bu akik damlalar 
havada kuruyuncaya kadar eğilmiş durumda tutulur. 

FISHER ve CONN (1942) tarafından  modifiye  edilmiş olan BAÎ-
LEY (1929) in flagella  boyama metodu (2) : 

Mordan Solüsyon : 

Tannic acid'in saf  sudaki %10 solüsyonundan 18 c.c. ve demir 
chloride (Fe CI3.6 H2O) in saf  sudaki °/o6 solüsyonundan 6 c.c. ihtiva 
eden bir mordan solüsyonu, daha önce hazırlanış şekli bildirilen prepa-
rat üzerine filtre  kâğıdından süzülerek dökülür ve 3,5 dakika, ısıtıl-
maksızın lâm üzerinde tutulur. Bu süre hitamında bu mordan solüsyon 



yıkanmaksızın lâm üzerinden dökülür. Bundan sonra yukarda hazırla-
nış şekli bildirilen mordan solüsyonundan 3,50 c.c., Basic fuchsin'in 
ethyl alcoholdeki %0,5 solüsyonundan 0,50 c.c., Hydrochloric acid (kon-
santre) den 0,50 c.c., Formalinden 2.00 c.c. ihtiva eden boya solüsyonu, 
filtre  kâğıdından süzülerek lâmın üzerine dökülür. Preparat ısıtılmak-
sızın bu boya solüsyonu 7 dakika lâmın üzerinde bırakılır. Sonra disti-
le su ile yıkanır ve preparat kurumadan hemen ZIEHL'in modifiye 
edilmiş Carbol fuchsin  boyasından dökülerek lâmm üzeri örtülür ve al-
tından su buharı ile ısıtılan sıcak bir plak üzerinde bir dakika tutulmak 
sureti ile boyanır. Sonra musluk suyunda yıkanır. Havada kurutulur, 
îmmersion ile muayene edilir. Burada bakteri flagella'ları  kırmızı hüc-
re ise mavi renkte görünür. 

G — MACCHIO VELLO'nun Rickesttsia'lar için boyama metodu 

1 — Mikroorganizmayı havi küçük bir doku parçası, iyice temiz-
lenmiş lâma sürülmek suretiyle froti  hazırlanır. 

2 — Havada kurutulur. 

3 — Hafifçe  ısıtılarak fikse  edilir. 

4 — Üzerine; pH'si 7,4 olan 100 c.c. lik buffer  solüsyonu (*) içine, 
muhtevisi %90 olan basic fuchsin'den  0,25 gr. ilâveT etmek suretiyle ha-
zırlanmış olan boya, kaba filtre  kâğıdından süzüldükten sonra, fikze 
edilmiş olan frotiyi  örtecek şekilde lâm üzerine dökülerek 4 dakika 
boyamr. 

5 — Bu sürenin sonunda lâm; 0.50 gr. Citric acid, 100,00 c.c. dis-
tile sudan müteşekkil solüsyona, boyası giderilmek üzere çok kısa bir 
süre için daldırılır. 

6 — Musluk altında sür'atle ve iyice yıkanır. Bu suretle hazırla-
nan preparat muayeneye hazır hale getirilmiş olur. 

(2) : r 

(* ) pH 7,4 liik buffer  solüsyonunun hazırlanması : 
KHj P 0 4 in M/5'ından 50 c,c. ile NaOH <in M/5'ından 39.50 c.c. alınıp bidilstile şu 
ile 200 c.c.'a iblâğ edilmek suretiyle yapılır (7) . 
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B Ö L Ü M V I I 

MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN BESİ ORTAMLARI 

Bakteriyolojide çok değişik terkipte besi yerleri kullanılır. An-
cak bu muhtelif  terkipteki besi yerlerinin ihtiva ettiği maddelerden bir 
kısmı, pek çoğunun ana maddesini teşkil eder. Bu ana maddeler; et 
suyu, pepton, agar, jelatin ve sodium chlorure gibi maddelerdir. 

I — Besi ortamlarında kullanılan bir kısım ana maddeler 
1 — Et suyu : 

1000 c.c. saf  suya yağ ve facialarından  arındıktan sonra kıyılmış 
dana, sığır veya at etinden 500 gr. konup buzlukta bir gece infüzyona 
terkedilir. Ertesi günü yüzeyde toplanmış yağ tabakası alınarak atılır. 
Yarım saat açık otoklavda kaynatılır. Kaynama süresi esnasında ilk 
hacmini muhafaza  etmesine dikkat edilir. Bunun için eksilen miktara 
eşit H20 ilâve edilir Tülbentten süzülerek et parçalarından arınır. Ber-
rak hale gelmesi için filtre  kâğıdından süzülür. Hacmi 1000 c.c. ye ta-
mamlanır. Elde edilen bu et suyu infüzyonunun  pH sı 7,6 ya ayarlanır, 
500 c.c. lik cam kapların hacimlerinin 2/3 oranında olmak üzere bu 
kaplara taksim edilir, ağızları pamuklanır ve pamuklar da kâğıtla sarı-
larak 121,6 C° de 20 dakika sterilize edilir. Sonra üzerlerine sterilizas-
yon tarihi, miktarı ve et suyu olduğu yazılarak oda ısısına indikten 
sonra kontrol için 24-48 saat etüve terkedilir. Steril oldukları tespit 
edilenlerin üzerine kontrollü oldukları kaydedilip buzlukta saklanırlar. 

2 — Peptonlar : 

Pepton'lar; bitki ve hayvansal kaynaklı olan muhtelif  proteinli 
maddelerin asit, alkali kullanmak, veyahut da proteolytic anzimler ile 
peptik veya tryptik olarak digestiyonu suretiyle elde edilirler. 

Bir kısım bakterilerin gelişmesi için lüzumlu substansları ihtiva 
eden B. B. L.'in Tryticase ile Difco'nun  C a s i t o n e'u Caseinin Pank-
reatik (pancreatic) digestiyonu suretiyle hazırlanır. Bu bildirilen iki 
peptonun bakterileri üretmek için ihtiva ettiği lüzumlu subtansları, di-
ğer peptonlar ihtiva etmezler (2). 
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Bakterilerin üretilmesi için bildirilen besi ortamlarında, o bakteri-
lerin üremeleri için lüzumlu olan pepton'un ismi tasrih edilmeyen hal-
lerde o besi ortamında her hangi bir pepton kullanılabilir. 

Digestion suretiyle pepton elde edildiğinde 5 - 6 saatten uzun süre-
cek digestion safhası  için chloroform  veya toluol gibi prezervatifler 
ilâve edilmelidir. 

Peptik digestion suretiyle pepton elde etmek : 

Umumiyetle asit bir ortamda bulundurulan, kıyılmış olan proteinli 
maddeye, kıyılmış hayvan midesi ilâve edilir ve 50 C de bulundurula-
rak teşekkül eden protein nev'i bakımından zaman zaman kontrol de-
neyine tâbi tutulur. Burada proteose ve peptonların tayini için BİURET 
deneyi T r y p t o p h a n e'ların tayini içinde H o p k i n s - Cole'ün de-
neyi kullanılır (5). 

Triptik digestion suretiyle pepton elde etmek için ortamın hafif 
alkali olması ve trypsin kaynağı olarak da pankreatik bir ekstrakt 
kullanılması lâzımdır. 

3 — Agar 

Bunlar ya toz veya şeritler halindedir. Agar-agar; pasifik  sahille-
rinde yetişen bir nev'i deniz yosunlarından elde edilir (6). Agar; agar-
agar denen bu yosunun kaynatılmak suretiyle elde edilen ekstraktıdır. 
Bu ekstrakt gel haline gelmeğe terk edilir. Bilâhare şeritler halinde ke-
silir ve dondurulur. Bu donmuş şeritler çözülerek kurutulmağa ve ren-
ginin ağarması için güneşe terkedilir. 

Demet halindeki şerit agar kullanılacak ise, besi ortamı hazırlana-
cağı zaman tartımını müteakip parçalar halinde kesilir, soğuk suda yı-
kanır, bir kaç saat soğuk suya terk edilip, tozları giderilir, sonra bez-
den iyice süzülerek ortama ilâve edilir. Sürme ekim yapılacak katı besi 
yerleri için umumiyetle %2 - 3 oranında agar ilâve edilir. Bu suretle 
mikroorganizmaların koloni morfolojileri  tetkik edilir. Çalkama kültür-
ler için %1.5, semisolid agar ortamları için ise %0.3 oranında ilâve 
edilir. Kullanılacak ağarın, besi ortamında tortu yapmayacak nitelikte 
olması lâzımdır. Son zamanlarda piyasaya çıkarılmış olan toz ağarlar 
bu bakımdan tercihan kullanılmaktadır. 

pH sı 6.0 dan aşağı olacak şekilde hazırlanacak, agar ihtiva eden 
katı besi ortamlarının sterilizasyondan önce pH ayarı yapılmamalıdır. 
Çünkü pH 6.0 dan aşağıda agar sterilizasyon esnasında hidrolize olur. 
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Bu gibi ahvalde, ortam sterilize edildikten sonra aseptik olarak asit 
ilâve etmek suretiyle yapılmalıdır (2). 

4 — Gelatin 

Gelatin; kemik ve boynuz özünden uzun bir seri işlem neticesi el-
de edilen bir proteindir. 

5 — Sodium Chlorure 

Bakteriyolojide kullanılan tuz, kimyaca saf  olan sodium chlorure'-
dur. 

Besi Ortamlarında selektif  özellik elde edilmek maksadı ile 
kullanılan Bakteriyostatik etkiye sahip seçkin substanlar 

Bazen muhtelif  bakteri türlerinin birbirleri ile karışık olarak bu-
lunmaları halinde, bunlardan medikal önem taşımayanlarını bertaraf 
ederek, diğerlerini ayırmak için kullanılan maddelere, bakteriyostatik 
maddeler denir. Bunlar bir kısım kimyasal maddeler ile bazı antibiyo-
tiklerdir. 

1 — Boyalar: Boyalar umumiyetle gram positiv olan bakterilere 
karşı bakteriyostatik etki gösterirler. 

Crystal violet, Brilliant green, Basic fuchsin  gibi boyalar, besi or-
tamlarında selektif  maksatla kullanılırlar. Crystal violet'nin 1/500 000 
oranındaki solüsyonu Staphylococcus'lerin 1/100.000 oranındaki solüs-
yonu ise gram pozitif  bakterilerin üremesini men etmesine mukabil 
gram negatif  bakterilerin üremesine imkân verir. , 

Thionine ve basic fuchsin,  Brucella specieslerinin tayininde kulla-
nılan boyalardır. 

2 — Sodium azide : ' 

% 0,03 oranındaki Sodium azide tutan bir besi ortamı gram negatif 
bakteriler ile aerop spor veren gram positif  olan ve muayyen diğer ba-
zı bakterilere karşı bakteriyostatik etki gösterir (7). % 0,02 glucose'lu 
ve %5 defibrine  kanlı buyyondan 2 c.c. ihtiva eden bir tüpe, ekim ya-

1 
pılacağı gün sterilize edilmiş sodium azide'in saf  sudaki solüsyo-

1000 
1 

nundan 0,15 c.c. ve crystal violet'nin saf  sudaki steril solüsyo-
25 000 

nundan 0,1 c.c. ilâve edilir. Bu besi ortamına, bir saat zarfında  alınmış 
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ekuviyon (Cotton swab) daki numune konarak bir gece 37 C° de üret-
meğe terk edilir. Ertesi gün bu buyyondan petrideki kanlı ağara sürme 
suretiyle subkültür yapılır. Bu suretle staphylococcuslerin üremesi men 
edilerek solunum yollarındaki hemolytic streptococcus'lerin izolâsyonu 
kolaylaştırılmış olur (12). 

3 — Potassium Tellurite : 

Besi ortamlarında % 0,01 oramndaki potassium tellurite bir çok 
gram negatif  bakterilerin üremesini men eder. 

Buna mukabil Streptococcus'ler ile diğer gram pozitif  bakterilerin 
üremesine mani olmaz. % 0,03 nispetinde kullanılacak olursa, bu takdir-
de Staphylococcus'ler ile Corynebacterium'ların üremesine mani ol-
maz, fakat  bir çok Streptococcus'lerin üremesine mani olur. Bu suretle 
Potassium tellurite, Corynebacterium diphtheriae'nin izolâsyonu için 
Agar besi ortamına ilâve edilmek suretiyle kullanılır. 

Keza potassium tellurite; karışık kültürden, gram pozitif  bakterileri 
ve bilhassa Streptococcus'lerin izolâsyonunda bunları örtecek derecede 
üreyen Proteus speciesleri veya sür'atle üreyen bazı gram negatif  bakte-
rilerin üremelerini men etmek bakımından sıvı besi ortamına ilâve 
edilmektedir. Bu maksat için 5 c.c. kanlı veya serumlu buyyona Potas-
sium tellurite'in saf  sudaki % 0,2 steril solüsyonundan 0,25 c.c. ilâve 
edilir ve karışık kültürden bir lup miktarında ekim yapılarak 12-18 
saat üremeğe terk edilir ve buradan kanlı ağara subkültür yapılmak 
üzere geçirilir (12). 

4 — Sodium desoxycholate ve diğer safra  tuzları : 

Besi ortamlarında safra  tuzlarının diğer substanslarla münasip 
miktarlardaki karışımları, gram pozitif  bakterilerin üremesini men et-
mesine mukabil, gram negatif  bakterilerin üremesine müsaade eder. 
Bu özelliğinden dolayı gram negatif  ve pozitif  bakteri karışımlarını ih-
tiva eden patolojik ekim materyali veya kültürlerden gram negatif  bak-
terilerin izolâsyonunu sağlar. 

Salmonella ve Shigella'lar gibi barsak patogenlerinin gram pozitif 
ve coliform  bakteriler ile birlikte bulunduğu ekim materyalinden, bar-
sak patogen'lerinin izolâsyonu için safra  tuzu ihtiva eden SS agar ve 
Sodium desoxycholate ihtiva eden Desoxycholate Citrate Agar besi yeri 
kullanılır. 
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5 — Chloral hydrate : 
bc 

Chloral hydrate'm ne gram pozitif  ve ne de gram negatif  bakteriler 
üzerine kuvvetli men edici bir tesiri yoktur. Ancak proteus species'le-
rinin yaygın bir şekilde üreyerek diğer kolonileri örtmesine mani olur. 
Chloral hydrate, potassium tellurite ve safra  tuzları gibi kanı hemoliz 
etmez. Bundan dolayı karakteristik hemoliz yapan Streptococcus ve di-
ğer bazı mikroorganizmaların kanlı ağarda üremelerini temin etmek 
maksadı ile 12 c.c. miktarında eritilmiş besi ortamlarına chloral hyd-
rate'ın saf  sudaki % 5 steril solüsyonundan 0,25 c.c. miktarında ilâve 
edilmek suretiyle kullanılır. 

6 — Antibiyotikler : 

Fenicillin ve Streptomycin gibi antibiyotikler bazı mikroorganiz-
maları men edici özelliğinden dolayı besi ortamlarına selektif  özellik 
kazandırmak maksadı ile ilâve edilirler. 

Virüs çalışmalarında, bakterilerle kontamine virusî ekim materyal-
lerindeki kontaminasyonu bertaraf  etmek için etkili olabilecek dilüs-
yonlar halinde inokülâsyonlara ilâve edilirler. 

Fungus'lann izolâsyonunda, bakterilerden mütevellit kontaminasyo-
nu elimine etmek amacı ile, fungusların  izolâsyonu için kullanılan besi 
ortamlarına ilâve edilmektedirler. 

II — Besi ortamlarının hazırlanmasındaki genel prensipler : 

A — Besi ortamını ihtiva eden substansların eritilmesi. 

Bu işlem ya su banyosunda veya açık otoklav'da yapılır. 

B — Besi ortamının pH smın tâyini : 

Bu da titrimetrik, kolorimetrik ve elektrometrik metodlardan biri 
ile yapılır ise de orta bir bakteriyoloji lâboratuvarında bu işlem kolo-
rimetrik metodla yapılır. 

Bir besi ortamının kimyasal reaksiyonu, o besi yeri üzerinde bak-
terilerin üremelerinde aşikâr bir etki gösterir. Besi ortamlarının pH sı, 
ortamı teşkil eden bütün maddeler ilâve edilmeği müteakip eritildikten 
sonra tâyin edilir. Fakat ortamın terkibine giren maddelerden bir kıs-
mı tabiatları icabı asit olduklarından bunları nötr hale çevirecek ka-
dar sodium hydroxide solüsyonu ilâve edilir. 

Birçok besi ortamları ve bilhassa şeker ihtiva edenlerin, sterili-
zasyonu esnasında pH'larında değişiklik husule gelir. Bundan dolayı 
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bazı besi ortamlarının sterilizasyondan sonra da pH'larının kontrolü 
icap eder. 

KOLMER ve BOERNER (6), besi ortamları reaksiyonlarının iste-
nilen pH derecesine en iyi bir şekilde kolorimetrik metodla ayarlandık-
larını bildirmektedirler. Besin maddelerinin terkibine giren et hülâsa-
sı, pepton ve fosfatlar  gibi bir kısım maddeler buffer  (tampon) özelli-
ğindedirler. Bilindiği gibi buffer  özelliği taşıyan maddeler tabiatları 
icabı, içinde bulundukları sıvılara asit veya kalevi ilâve edildiğinde bu 
solüsyonun pH'sında bir değişiklik meydana gelmesini men edici nitelik-
tedirler. Bundan dolayı buffer  özelliğinde herhangi bir substans ihtiva 
eclen bir solüsyonun pH'sını arzu edilen bir pH derecesine yükseltmek 
veya alçaltmak suretiyle ayarlanmasının matematikman hesabı imkân-
sızdır. Fakat bu durum indikatör denen substanslarla mümkün kılın-
mıştır. îndikatörler; bir solüsyona ilâve edildiklerinde o solüsyonun 
pH derecesi ile ilişkili belli bir renk veren substanslardır. Her bir indi-
katör yalnız muayyen bir pH skalası içinde hudutlanmış olduğundan 
ancak o pH dereceleri arasında kullanılır. Bu hudutlanmış olan pH ska-
lası, rengin değişmeğe başladığı pH'dan renk değişikliğinin tamamlandı-
ğı pH'ya kadar olan pH'ları gösterir. Şöyle ki: Bromthymol blue indi-
katörü pH sı düşük (asit) olan solüsyonlarda sarı, pH sı yüksek (kale-
vi) olan solüsyonlarda ise mavi renklidir. Bundan dolayı pH'sı 6,0 olan 
bir solüsyonda Bromthymol blue indikatörünün rengi sarıdan açık ma-
viye ve pH 7,6 da maviye döner. pH 7,6 nırı üstünde ise mavi ve pH 6,0 
nın altında ise sarıdır. 

Bundan dolayıdır ki bütün pH derecelerini tâyin etmek için muh-
telif  indikatörlerle ihtiyaç vardır. Umumiyetle bakteriyolojik çalışma-
lar için lüzumlu pH'ların tâyininde kullanılan indikatörler ve göster-
dikleri pH'lar cetvel (4) de verilmiştir. 

tndikatör Çalıştığı pH Renk değişiklikleri 

Methyl red 4.4 - 6.0 Kırmızı - sarı 
Bromcresol purple 5.2 - 6.8 Sarı - mor 
Bromthymol blue 6.0 - 7.6 Sarı - mavi 
Phenol red 6.8 - 8.4 San - kırmızı 

C E T V E L : 4 
Muhtelif  pH derecelerinin tayininde kullanılan indibattörler (6) 

Besi ortamlarının pH'sını tâyin için bu indikatörlerin solüsyonla-
rı hazırlanır. 
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İndikatör Solüsyonlarının Hazırlanması. 

1 — Methyl red indikatörünün %0,02 alkoldeki solüsyonu: 0,1 gr. 
methyl red 500 c.c. %95 lik ethanol içinde eritilmek suretiyle hazırlanır. 

2 — Bromcresol purple indikatörünün %0,04 alkoldeki solüsyonu: 
0,1 gr. bromcresol purple 250 c.c. % 95 lik ethonol içinde eritilmek su-
retiyle hazırlanır. 

3 — Bromthymol blue indikatörünün %0,04 alkoldeki solüsyonu: 
0,1 gr. bromthymol blue 100 c.c. % 95 lik ethanol içinde eritilerek ha-
zırlanır. 

4 — Phenol red indikatörünün %0,02 alkoldeki solüsyonu: 0,2 gr. 
N 

phenol red 56,4 c.c. NaOH içinde eritilir ve % 95 lik ethanol ile 
100 

100 c.c.'e tamamlanır. Bundan 10 c.c. alınarak tekrar % 95 lik ethanol 
ile 100 c.c.'e iblâğ edilir. 

Bu değişik indikatörlerin, değişik pH'da değişik renkler meydana 
getirmesinden faydalanılarak,  bu renk ve pH ilişkileri Standard hale 
sokulmuştur. Bu suretle belli indikatör solüsyonları kullanılarak husule 
gelen renkler bu standard renklerle mukayese edilerek bakteriyolojide 
besi ortamlarının pH'ları tesbit edilir. Bu nev'i pH tâyinine kolorimet-
rik pH tâyini denir. 

Kolorimetrik metod: Burada bir seri standard renkli tüpler ve 
bunların muhafaza  edildiği bir kutu ile bir de komparatör denen ve bir 
biri arkasına gelecek şekilde iki sıra halinde tüp konacak boşluklar ve 
alt tarafta  bunlara dikey vaziyette yuvarlak delikler ihtiva eden bir ku-
tudan ibarettir. 

Bunlar muhtelif  isimler altında muhtelif  firmalar  tarafından  piya-
saya sevkedilmektedirler. MlCHAELİS'in kolorimetresi; LAMOTTE'un 
hidrogen ion seti gibi. Bir de HELLİGE kolorimetresi denen bir nev'i 
kolorimetre daha vardır ki, burada standard renkli tüpler yerine stan-
dard renkli camları ihtiva eden bir disk ve bir de pH'sı kontrol edilecek 
sıvıların konacağı tüplerin oturtulmasına mahsus komparatör vardır: 

1 — Primer potassium phosphate (KH 2P0 4 ) ın M/15 solüsyonu'ha-
zırlanır. Bunun için 9,078 gr. kristal halde saf  KH2 P04, 1000 c.c. amon-
yaktan âri taze olarak çekilmiş H 2 0 içinde eritilir. 

2 — Sekonder sodium phosphate (Na2H P0 4 . 12 H20) in M/15 so-
lüsyonu hazırlanır . Bunun için 10 -14 gün müddetle 10 molekül suyunun 
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uçması için havaya arzedilen kristal haldeki Na2H P 0 4 . 12 H2O dan 
11,876 gram alınır ve amonyaktan arî taze olarak çekilmiş 1000 c.c. H?0 
içinde eritilir. 

P h 6.4 6.6 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.0 8.2 8.4 

Primer 
potassium 
phosphate 

73 63 51 37 32 27 23 19 15.8 13.2 11 8.8 5.6 3.2 2.0 

Seconder 
sodium 
Phosphate 

27 37 49 63 68 73 77 81 84.2 86.8 89 91.2 94.4 96.8 98.0 

C E T V E L : 5 
pH 6.4 - 8.4 oranındaki pH kademelerine ait standard solüsyonların hazırlanması 

3 — Hazırlanan bu iki solüsyondan cetvel (5) te gösterilen miktar-
larda birbirleri ile karıştırılmak suretiyle 6,4 - 8,4 arasında cetveldeki 
pH kademelerindeki standard solüsyonlar hazırlanmış olur. 

Cetvelde pH kademelerine göre hazırlanış şekilleri bildirilen solüs-
yonlardan aynı çaptaki tüplere 10 c.c. miktarında konup, her bir tüp 
üzerine, daha önce hazırlanış şekli bildirilen %0,04 Bromthymol blue 
veya en iyisi % 0,02 phenol red solüsyonundan 0,5 c.c. ilâve edilip, tüp-
lerin ağızları ya lâstik mantarla kapatılıp parafinlenir  veya kuvvetli 
alevde çekilerek kapatılır. 

_ ->1 Herhangi bir besi ortamının reaksiyonunu, istenilen pH derecesine 
ay arlama: 

1 — Standard pH solüsyonlarının konmuş olduğu tüplerle aynı say-
damlık, aynı cam kalınlığı ve çaptaki temiz bir deney tüpüne pH'sı ayar-
lanacak besi ortamından 10 c.c. miktarında konur. 

2 — Üzerine daha evvel hazırlanış tarzı bildirilen ve standard pH 
solüsyonlarının hazırlanması için kullanılmış olan indikatörden 0,5 c.c. 
ilâve edilir ve dikkatlice çalkanır. 

3 — Şekil (61) de görülen komparatörün sağ tarafındaki  (A) boş-
luğuna konur. 

4 — (A) boşluğunun tam arkasındaki (B) boşluğuna amonyaktan 
arî taze çekilmiş H20'yu havi tüp konur. 
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(ŞEKÎL, : 61) 
Komparatör 

5 — (A) boşluğunun sol yanındaki (C) boşluğuna, ayar edilmesi 
matlûp standard renkli pH solüsyonu konur. 

6 — (C) boşluğunun arkasındaki (D) boşluğuna pH'sı tâyin edi-
lecek maddeyi havi tüp konur. Gün ışığına tutulan komparatörün ön 
tarafındaki  deliklerinden bakılmak suretiyle standard pH solüsyonu ile 
mukayese edilir. 

pH'sı tâyin edilecek maddenin asit reaksiyon göstermesi halinde, 
standard pH solüsyonu ile aynı rengi alıncaya kadar pH'sı ayarlanacak 
tüpe damla damla 0,1 NNaOH solüsyonu ilâve edilir. 10 c.c. pH'sı tâ-
yin edilecek madde için sarfedilen  0,1 NNaOH solüsyonu tesbit edilir. 
Buradan bir litre besi ortamının pH'smı istenen pH'ya ayarlayacak 
miktarı hesap edilir. 

Meselâ : 10 c.c. besi ortamı için 10 damla (0,5 c.c.) sarfedilirse 
1000 c.c. besi ortamı için 50 c.c. 0,1 NNaOH veya 5 c.c. 1 NNaOH so-
lüsyonuna ihtiyaç vardır. Eğer besi ortamı alkali reaksiyonu gösteriyor-
sa, bu takdirde pH ayan işlemi 0,1 N HC1 kullanmak suretiyle yapılır. 

Bu şekilde pH'sı istenen değere ayarlanan besi ortamının, son ola-
rak bir defa  daha pH kontrolü tekrar edilerek, istenen pH değerine 
ayarlanmış olup olmadığı kontrol edilir. 

Jeloz ihtiva eden besi ortamlannın pH kontrolleri, eritilmiş olduk-
lan halde yapılır. 

Genel olarak besi ortamları otoklavda sterilizasyonları esnasında 
pH değerleri 0,2 - 0,4 kadar düşer. Bu nokta göz önüne alınarak sterilize 
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edilmeden evvel besi ortamlarının pH'ları bu değerler kadar yüksek tu-
tulmak suretiyle ayarlanmak icap eder. Son senelerde muhtelif  firmalar 
tarafından  kolorimetrik esasa dayanan indikatör kâğıtları besi ortamla-
rının pH'larını tâyin ve tespit maksadı ile imâl edilmiş bulunmaktadır. 
Bunlarla yapılan besi ortamlarının pH tâyinleri hakkında karar verir-
ken ihtiyatlı olmak icap etmektedir. 

C — Ortamın berraklaştırılması: Bunun için besi ortamı ya san-
trifüje  edilir veya pamuk, gazlı bez, süzgeç kâğıdı gibi maddelerden 
süzülür. Ortamın berraklaşması için bazı ahvalde besi ortamına yumur-
ta akı ilâve edilip karıştırılır ve sonra yavaş yavaş ısıtılarak, besi ortamı-
nın pıhtılaşmasını müteakip süzülür. Fakat bu usul daha ileride bildi-
rilecek sebepten ötürü her zaman kullanılması tavsiye edilmemektedir. 

D — Taksim ve sterilizasyon: Bu şekilde hazırlanan besi ortamı, 
steril şişe ve tüplere taksim edilir. Umumiyetle bakteriyolojide besi or-
tamları 150x16 m.m. lik tüplere; yatık ağarlar için 5 c.c., dik ağarlar 
için 10-15 c.c. ve sıvı ortamlar ise 10 c.c. miktarında taksim edilirler. 
Tüplere taksim edilen besi ortamları umumiyetle 121 C°  de 15 dakika 
olmak üzere otoklavlanırlar. Ancak tüplerin sıkışık olarak sepetlere 
konmamasına çok dikkat edilmelidir.. Aksi halde sterilizasyon hatalı ola-
bilir. Şişelere taksim edilmiş olan besi ortamlarının sterilizasyonu için 
daha uzun zamana ihtiyaç vardır. Bu suretle sterilizasyon süresi 30 da-
kikya kadar uzar (2). Otoklav sterilizasyon için lüzumlu ısıya 10 dakika 
içinde erişmelidir. Sterilizasyon süresi sona erer ermez otoklav kendili-
ğinden mümkün olduğu kadar sür'atle soğumalıdır. 

LOEFFLER'in serumlu besi yeri ve PETRAGNANİ besi yeri ve diğer 
bazı besi yerleri yüksek ısıya dayanamazlar. Bunlar açık otoklavda ara-
lıklı sterilizasyona ihtiyaç gösterirler. Meselâ LOEFFLER'in serumlu 
besi yeri açık otoklavda 20 dakika 3 gün arka arkaya olmak üzere ste-
rilize edilir. 

PETRAGNANİ ve diğer yumurta besi yerleri için otoklav 121C" (15 
Lb. basınç) ye gelince otoklavın ısı kaynağı ile irtibatı kesilerek otoklav 
ısısı kendi kendine düşmeye terk edilir. Bu işlem 2 gün arka arkaya 
tekrar edilir. 

Karbonhidratlar gibi bir kısım substans'lar da yüksek ısıdan mü-
teessir olduklarından bunlar SEİTZ filtrelerinden  süzülmek suretiyle 
sterilize edilirler. Mamafi  bu gibi maddelerin stok olarak hazırlanan 
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O/o 20 - 25 gibi konsantre solüsyonları otoklavda sterilize edilerek, iste-
nilen oranlarda CH ihtiva etmesini temin edecek miktarda, önceden 
sterilize edilmiş olan besi ortamlarına aseptik olarak ilâve edilirler. 

E — Sterilite kontrolü : 

Çevrem ısısına kadar inmek üzere lâboratuvara terkedilen besi or-
tamları 24 saat 37 C° lik etüve terk edilmek suretiyle sterilite kontı oluna 
tâbi tutulurlar. 

F — Besi ortamlarının muhafazası  : 

Sterilize edilmiş olan besi ortamları buzlukta veya soğuk bir odada 
ağızları kâğıt veya daha iyisi kalay safihası  ile, sıkıca sarılı olarak sakla-
nırlar. Ancak anaerob ekim için hazırlanmış olan Sodium thioglycol-
late'lı besi yeri ilerde bildirilen sebepten dolayı buzlukta saklanamaz. 

,S Besi Ortamlarının Sınıflandırılması  ve Hazırlanması: 

Besi ortamları genel olarak: I — Temel besi ortamları, II — Özel 
besi ortamları olmak üzere ikiye ayrılabilir. Her iki kısımdaki besi or-
tamları da ihtiyaca göre; sıvı, yarı - katı ve katı olarak hazırlanabilirler: 

I — Temel Besi Ortamları. 
Temel besi ortamları, sadece bakterilerin üretilmelerinde kullanıl-

mak üzere hazırlanırlar. Bunlar aerop ve anaerop besi yerleri diye iki-
ye ayrılırlar: 

A — Aerop bakteriler için besi yerleri : 
1 — Sıvı besi yeri : 
a — Buyyon (et infüzyonu)  besi yeri : 

Daha önce hazırlanış şekli bildirilen et suyunun dibindeki tortusu 
sarsılmadan ya sifonla  çekilir veya yavaşça aktarılarak tortusundan 
kurtarılır. Buna % 1 pepton, %0,5 sodium chlorure ilâve edilerek açık 
otoklavda eritilir. pH'sı 7,4-7,6 ya ayarlanır. 30 dakika açık otoklavda 
kaynatılır. Filtre kâğıdından süzülür, tüp veya şişelere taksim edilip, 
tüpler 15 dakika, 121,6 C° (15 pound); şişeler ise 20 dakika 121 C° de 
sterilize edilirler. 

Bu besi yerinde aynı zamanda bakterilerin üreme karakterleri de 
tesbit edilir. Bunlar: 1 — Zar tevlit edip etmediği, 2 — Sediment teş-
kil edip etmediği, 3 — Bu sedimentin mukoid veya granüler karakterde 
olup olmadığı, 4 — Ortamı bulandırarak üreyip üremediği, tesbit edile-
cek özellikler arasındadır. 
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Son zamanlarda, lâborauvarlarda kolay olarak hazırlandığından do-
layı buyyon yerine, Beef  Extract Broth denen Sığır Eti Ekstrakt'ı buy-
yonu ismi verilen besi ortamı kullanılmaktadır. 

b — Sığır Eti Ekstrakt'ı Buyyonu (Beef  Extract Broth) : 

Beef  extract 5 gr. 
Bacto - peptone 10 gr. 
Sodium chlorure (Kimyaca saf)  5 gr. 
Distile su 1000 c.c. 

Hepsi bir arada karıştırılıp su banyosunda ısıtılarak eritilir. pH 7,0 
ye ayarlanır ve bir kaç dakika kaynatılır. Hacmi 1000 c.c. ye iblâğ edilir. 
Berrak oluncaya kadar filtre  kâğıdından süzülmek icap eder. Tüplere 
taksim edilir. 121,6 C° de 20 dakika sterilize edilirler. 

2 — Katı besi yeri . 

Agar (jeloz, et infüzyonu  agar) besi yeri : 
Agar (Difco)  20 gr. 
Buyyon 1000 c.c. 

Eriyinceye kadar açık otoklavda kaynatılır. pH 7,2 - 7,4'e ayarlanır. 
Tekrar kaynatılır ve kaynama esnasında pamuktan tüplere süzülür. 
Eğer şerit halinde agar kullanmak mecburiyeti varsa, tortusuz jelöz be-
si yeri elde edebilmek için, bir miktar damıtık su içinde bir yumurta-
nın akı iyice çalkalandıktan sonra buyyon el dayanacak derecede iken 
ilâve edilir ve agar agar bölümündeki verilmiş olan bilgi dahilinde ha-
zırlanacak olan agar agar, silindir şeklindeki bir kaptaki buyyona ilâve 
edilir. Otoklavda eritilip pH 7,4'e ayarlanır. 120 C° de 15 dakika çöktü-
rülür (tersip edilir). Ertesi gün otoklavdan çıkarılan besi ortamı, si-
lindir şeklindeki kap tersine çevrilerek temiz bir küvete düzgünce kay-
dırılarak çıkarılır. Dipteki rusuplu tabaka temiz bir bıçakla kesilip atı-
lır: Sonra besi ortamı erlenmeyerlere 50 veya 100 er gr. miktarında ve 
tüplerde yatık veya dik jeloz hazırlanacağına göre daha önce bildirilen 
miktarlarda süratle taksim edilip 115 C° de 20 dakika sterilize edilir. 
Çöktürme ameliyesi 120 C° de 15 dakika yapılacağı yerde daha önce bil-
dirilmiş olduğu gibi bir kiloya bir yumurta akı ilâve etmek suretiyle de 
yapılabilir. Fakat ekseriya yumurta akının terkibi ortamın terkibinde 
az da olsa değişiklik meydana getirmesinin arzu edilmediği hallerde bu 
usul tavsiye edilmemektedir (6). 
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B — Anaerop Bakterilerin Üretilmesi için Besi Ortamları : 
1 — Sığır karaciğeri infüzyonu  besi yeri : 

Taze sığır karaciğerinin safra  kanalları ayıklandıktan sonra, 500 
gr. tartılır. îri parçalar halinde muntazam şekilde eşit büyüklükte kı-
sımlara ayrılır ve 1000 c.c. saf  su içinde 60 dakika açık otoklavda kay-
natılır. Sonra parçaların 3/4 ü kıyma makinasmdan geçirilir. Geri ka-
lan 1/4 ü 3,5-4 cm. uzunluk ve 7 - 8 mm. eninde olmak üzere dik 
dörtgen şeklinde kesilirler. 

Hacim saf  su ile 1000 c.c. ye iblağ edilerek tekrar karaciğerle bir-
likte açık otoklavda 10 dakika kaynatılır, soğutulur, pH 7.2 ye ayarla-
nır, bezden süzülür. 

Hacım tekrar saf  su ile 1000 c.c. ye iblağ edilir. 10 gr. pepton veya 
Trypton, 1 gr. K2HPO4 ve 1 gr. eriyebilen nişasta ilâve edilip eritilir. 
Tüplere konmak üzere kesilmiş irice parçalı karaciğerlerin zarları so-
yulup, tüplere konarak üzerlerine 6 cm. yüksekliğe kadar karaciğer in-
füzyonundan  ilâve edilir. Sonra bu tüpler açık otoklavda 30 dakika üç 
gün arka arkaya sterilize edilir. Mamafih  bazı yazarlar sterilizasyon için 
121 C° de 20 dakikalık işlem uygulamaktadırlar. Serin bir yere terk 
ederek soğumalarını müteakip sterilize kontrolü için 24 - 48 saat etü-
ve konurlar. 

2 — Beyin besi yeri : 

Çok taze koyun veya dana beyni, pens ile zar ve damarlarından ay-
rılır. 100 gr. beyne 100 c.c. saf  su ilâve edilip kaynatılır. Su süzülür; 
beyin, püre yapma âleti ile ezilir. Yalnız süzülen suyun miktarı nazarı 
itibara alınarak, %2 oranında pepton, %1 oranında da dextrose ilâve 
edilip su banyosunda eritilir. Sonra bu suya beyin de ilâve edilerek 
pH 7,2 ye ayarlanır. Tüplere taksim edilip 3 gün arka arkaya açık otok-
lavda sterilize edilir (9). 

Gerek sığır karaciğeri infüzyonu  besi yeri ve gerekse beyin besi ye-
ri, ekilmeden evvel besi yeri içindeki münhal oksijenin çıkarılması için 
15 dakika kadar kaynatılmağı müteakip derhal tüplerin ısısı mezofil 
bakterilerin ekimi için 40 C° ve termofil  bakterilerin ekimi için 60 C5 

ye indirilir ve hemen ekim yapılır ve steril vazelin veya %50 vazelin ve 
%50 parafin  karışımı (10) ile üzerleri örtülür. 

^ 3 — Sodium thioglycollateii besi yeri : 

Esasında anaerop olan bakterileri üretmek için kullanılan bu besi 
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ortamı, halen diğer bakterilerin oksijen ile olan münasebetlerini de tet-
kik maksadı ile kullanılmaktadır. 

Besi ortamının hazırlanması (2). 

Yukarıdaki maddeler distile su içinde ben mari veya açık otoklav-
da eritilir. pH 7.2 ye ayarlanır. Tüplere taksim edilir, 121 C° de 15 da-
kika sterilize edilir. Bu besi ortamında Oksidasyon - Redüksiyon Potan-
siyelinin düşük olarak idamesi matluptur. Bunun için besi ortamı içi-
ne az miktarda konan agar, ortamın Oksidasyon - Redüksiyon Potansi-
yel durumunu muhafaza  etmek için lüzumludur. Esasen bu miktar 
agar, ortamın sıvı özelliğinin değişmesine müessir olamıyacak oran-
dadır. 

Oksidasyon - Redüksiyon potansiyelini göstermek maksadı ile bir 
litre besi ortamına 0,002 gr. methylen blue veya 0.001 gr. resazurin ilâ-
ve edilir. 

Eğer obligat anaeropları üretmek için kullanılacak olan bu besi 
ortamı, indikatör olarak yukarıda bildirilen boyalardan birini ihti-
va ediyorsa, bu boya; üst kısmı hariç, fakat  aşağı kısımlarına doğru 
gittikçe daha âşikâr bir şekilde ortamın redükte (Oksigenin indirgen-
miş) edilmiş olduğunu gösterir. Bundan dolayı oksidasyon - redüksi-
yon potansiyelini temin maksadı ile kullanılan bir boyanın ortamın re-
oksidasyona uğradığını göstermediği müddetçe, anaerop kültürlerin ya-
pılmasında umumî teamül olan; ekimden hemen önce, besi ortamında 
oksigenin çıkarılması için lüzumlu olan, besi ortamını ısıtma işlemine 
tâbi tutmak icap etmez. 

Bu besi ortamı CaCo3 ilâve edilmeden hazırlandığı takdirde, ana-
erop suşları pasaj suretiyle lâboratuvarda stok halinde bulundurmak 
için elverişli değildir. 

Pepton (tercihan pancreatic digestiona 
tâbi tutulmuş kazein). 
Dextrose 
Maya hülasası 
L - cystine 
Sodium chlorure 
Agar 
Sodium thioglycollate 
Distile su 

0.10 - 0.50 gr. 
1000 c.c. 

15.00 gr. 
5.00 gr. 
5.00 gr. 
0.75 gr. 
2.50 gr. 
0.75 gr. 
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Diğer besi yerlerinin buz dolabında saklanmasına mukabil, bu or-
tam buz dolabında muhafaza  edilmez. Çünkü aşağı ısı derecelerinde bu 
besi ortamı daha fazla  oksigen emer. Bilindiği üzere bu ortam havasız 
şartlarda üreyecek olan bakteriler için hazırlandığından, içinde oksige-
nin bulunmaması gerekmektedir. îndüstriyel Farmasi de bu besi orta-
mından biyolojik prodüksiyonların sterilitelerini kontrol testinde ya-
rarlanılmaktadır. 

II — Özel Besi Yerleri 

A — Genel olarak Coccus, Staphylococcus, Streptococcus ve Dip-
lococcus pneumonia'lar için besi ortamı . 

1 — Kanlı agar ve buyyon : 

a — Kanlı agar : 

0/o0.9 oranında sodium chlorur ihtiva edecek veçhile hazırlanmış 
200 c.c. agar (jeloz) besi yerini ihtiva eden erlenmeyerler Mari hama-
mına veya açık otoklava konarak, besi ortamının tamamen erimesi te-
min edildikten sonra ısısı 45 C° ye indirilir. İçinde cam boncuklar bu-
lunan steril bir cam kaba, steril olarak alınan at kanı bu cam boncuk-
lu cam kap içinde çalkalanmak suretiyle defibrine  edilir. Eritilip ısısı 
45 C° ye indirilmiş olan yukardaki besi ortamına defibrine  edilmiş kan-
dan °/o5 hesabı ile 10 c.c. ilâve edilir. Erlenmeyer besi ortamında hava 
habbeleri meydana getirmemek için dikkatlice rotasyon hareketi ile 
karıştırılır. Steril olarak tüp ve petrilere dökülür, tüpler, bilâhara 
ekimden sonra hemolizisin tetkik edilebilmesi için yatırılır. 

b — Kanlı buyyon : 

100 c. c. lik steril adî boyuyonu ihtiva eden erlenmeyerlere 5 c. c. 
taze steril tavşan kanı ilâve edilir. Eğer tüplerde kullanılacaksa, ste-
ril bir şekilde, steril tüplere taksim edilmelidir. 

Sterilite kontrolü için tüpler, etüve konmalıdır. En iyisi bakteri-
sidal özelliğinden dolayı, taze alınmış kan kullanmamakdır. Ancak 
elde yanlız taze kan mevcutsa, o taktirde bu kan 15 dakika 56 C° de 
ısıtılmalıdır. İnsanlar için patogen olan mikroorganizmalara karşı, in-
san kanında mevcut bakterisidal özelliklerden dolayı keza bu besi or-
tamında insan kanı kullanılmamalıdır. 
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B - Gonococcus (Neisseria gonorrheae) için besi ortamları : 

1 — Hemoglobinli Proteose 3 No. lu agar besi yeri : 

Proteose - peptone No: 3 
Dextrose 
Sodium chlorue 
Disodium phosphate 
Agar 
Distile su 

20.00 gr 
0.50 gr 
5.00 gr 
5.00 gr 

15.00 gr 
500.00 c.c. 

Mari hamamında veya açık otoklavda eritilir, pH 7,2 - 7,4'e ayarlanır. 
100 c.c. lik erlenmeyerlere taksim edilip, 121 C° de 15 dakika sterilize 
edilir ve süratle soğutulur. 

2 gr. Bacto Hemoglobin 100 c.c. distile su içinde 50 C° de eritilir. 
Tülbentten süzülüp 121 C de 20 dakika sterilize edilir. 

100 c.c. lik besi ortamını ihtiva eden erlenmeyerlerdeki proteose 3 
No: lu agar besi ortamı eritilip, ısısı 50 C* ye indirilir ve üzerine hazır-
lanış tarzı bildirilen hemoglobin solüsyonu ilâve edilir. Petrilere dökü-
lür. Ekim yapılacak materyalin bu petrilerdeki besi ortamına sürme 
suretiyle ekimleri yapılır. 

2 — Çikolatalı agar : 

Çikolatalı kanlı agar yapmak için her hangi bir agar besi ortamına 
aseptik şartlarda %5 kan ilâve edilir ve çikolata rengi alıncaya kadar 
80 C° de ısıtılır. Eğer üretilecek olan mikroorganizma çok nazlı (güç 
üreyebilen nev'iden) değil ise o takdirde temel besi ortamı olarak 
kullanılacak olan adî agar kullanılabilir. Güç üreyen mikroorganizma 
nevileri için temel besi ortamı olarak tryptose, tryptone veya proteose 
pepton agar kullanılmalıdır. 

3 — Serumlu agar : 

Bir litre eritilmiş ağara 100 c.c. steril normal at serumu ilâve edi-
lir ve asepsiye riayet edilerek tüp veya petrilere dökülür. Tüplerdeki 
besi ortamı yatık olarak hazırlanır. Sterilite kontrolü yapıldıktan sonra 
kullanılır (12). 

C — Neisseria intracellularis'in üretilmesi için besi yerleri : 

Bu maksat için Neisseria gonorrheae'nin üretilmesinde kullanılan 
besi ortamlarına ilâveten ayrıca kanlı agar besi yeri de kullanılabilir. 
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D — Barsak patogeni olan bakteriler için besi ortamları (13) 

1 — Selenite F Zenginleştirici besi ortamı : 

Trypticase 
Thiopeptone 
Lactose 
Sodium phosphate 
Sodium acid selenite 
Distile su 

2,50 gr. 
2,50 gr. 
4,00 gr. 

10,00 gr. 
4,00 gr. 

1000,00 c.c. 

Eritilir, tüplere 10 - 15 c.c. miktarında taksim ve açık otoklavda 
30 dakika sterilize edilir. Fakat derhal kullanılacak ise sterilize edil-
mesine lüzum yoktur. Bu besi ortamı %0,25 tryptcase ve %0,25 thio-
peptone'nun ikisinin birden yerine %0,5 pepton ilâve edilmek suretiy-
le de hazırlanabilir. 

Bu besi ortamına takriben iki gram kadar feçes  numunesi ilâve 
edilerek 24 saat 37 C° de üremeğe terkedilir. Bu 24 saatlik üreme sü-
resi içinde Coliform  ve Proteus'lar bu besi ortamında 10-15 saatlik bir 
durgunluk devresinden sonra üremeye başlamalarına rağmen, Salmo-
nella'lar ile Shigella'ların bir kaç nev'i sür'atle ürerler. Bu besi orta-
mında pek çok Shigella species'i kısa zaman içinde ölür. Bu besi orta-
mının bu inhibitör faaliyeti  sonucu bu üreme süresi içinde Salmonella-
lar sür'atle çok fazla  miktarda üreyebilirler. Bundan dolayı da bu besi 
ortamında üreyen Salmonellaların katı besi ortamına geçirilmesi sure-
ti ile izolasyonları kabil olur. 

2 — Tetrahionate'li buyyon : 

Eritilip kaynatılır, 45 C° den daha aşağı derecede soğutulur. 20 c.c. 
distile su içinde 6 gr. îode ve 5 gr. Potassium iodure'den müteşekkil 
iod ve potassium iodure solüsyonundan 2 c.c. ilâve edilir tüplere tak-
sim edilir. Ancak bu solüsyon besi ortamına ilâve edilir edilmez orta-
mın derhal kullanılması icap eder. 

Bu besi ortamı, kitlevi ekimleri yapılacak olan besin maddeleri ve 
diğer maddeler için zenginleştirici özelliktedir. Bu besi ortamından 

Proteose peptone 
Safra  tuzları (Bile salts) 
Calcium carbonate 
Sodium thiosulfate 
Distile su 1000.00 c.c. 

5,0 gr. 
1,0 gr. 

10.0 gr. 
30.0 gr. 
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katı besi ortamlarına geçirmek suretiyle izolasyon da mümkün kılın-
mış olur. 

3 — DCLS Agar (Desoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar) : 

Sodium desoxycholate 2.50 gr. 
Sodium citrate 10.50 gr. 
Lactose 5.00 gr. 
Sucrose 5.00 gr. 
Trypticase 3.50 gr. 
Tiopeptone 3.50 gr. 
Meat Extract 3.00 gr. 
Sodium thiosulfate 5.00 gr. 
Neutral red 0.03 gr. 
Agar 12.00 gr. 
Distile su 1000.00 c.c 

Benmaride veya açık otoklavda eritilir, pH sı 7.00 ye ayarlanır. 
Besi ortamının sterilize edilmesine ihtiyaç yoktur. Besi ortamının pH 
sının ayarlanmasını müteakip erimiş haldeki besi ortamı petrilere dö-
külür. Gram + bakterilerin üremesini men eden kuvvetli selektif  bir 
besi ortamıdır. Salmonella'lar ile Lactose ve sucrose'u fermente  etme-
yen Shigella'lar renksiz koloni verirler. Fakat Lactose veya sucrose'u 
fermente  eden Shigella'lar ise açık pembe koloni verirler. Eğer bu besi 
ortamında Coliform  ve Proteus speciesleri ürerler ise sucrose veya Lac-
tose veya her ikisini de birlikte fermente  ettiklerinden kırmızı koloni 
verirler. 

4 — Salmonella - Shigella (S -S) Agar : 

Beef  extract 5.00 gr. 
Proteose-peptone 5.00 gr. 
Lactose 10.00 gr. 
Safra  tuzları (Bile salts: No. 3 Bacto) 8.50 gr. 
Sodium citrate 8.50 gr. 
Sodium thiosulfate 8.50 gr. 
Ferric citrate 1.00 gr. 
Agar 17.00 gr. 
Brilliant green 0.33 gr. 
Neutral red 0.025 gr. 
Distile su 1000,00 c.c. 
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Besi ortamı Hamam Mari veya açık otoklavda eritilip, pH sı 7.00 ye 
ayarlanır. Sterilize edilmeğe ihtiyaç olmadığından, ortamın pH sının 
ayarlanmasını müteakip derhal petrilere dökülür. Kuvvetli selektif  bir 
besi ortamıdır. Salmonella ve Shigella'lar renksiz koloni verirler. Fa-
kat Lactose'u fermente  eden koloniler ise kırmızı koloni verirler. 

/> 5 — Bismuth Sulfite  Agar: 
Peptone 10.00 gr. 
Beef  exract 5.00 gr-
Dextrose 5.00 gr. 
Disodium phosphate 4.00 gr. 
Ferrous sulfate 0.30 gr-
Bismuth sulfite  (indikatör) 8.00 gr-
Agar 20.00 gr-
Brilliant green 0.025 g r . 
Distile su 1000.00 c.c. 

Açık otoklav veya Mari hamamında eritilip, petrilere dökülür. Besi 
ortamının sterilize edilmesine ihtiyaç yoktur. Ortam eritilmeği müteakip 
derhal petrilere dökülmekle iktifa  edilir. 

Bu besi ortamı Salmonella'lar ve bilhassa bunlardan Sal. typhosa 
için selektif  bir besi ortamıdır. Bununla beraber bazan Shigella'lar da 
bu besi ortamında üreyebilirler. Burada Salmonella'lar siyah koloniler 
vererek ürer. Eğer Coliform  grubu mikroorganizmalar üreyebilmişler 
ise renksiz koloni verirler. 

6 — Mac Conkey Agar: 

Gram + bakterilere inhibitör etki gösteren selektif  bir besi ortamı-
dır. Lactose'u fermente  etmeyen koloniler renksizdirler. Fakat Lactose'u 
fermente  eden koloniler ise tuğla kırmızısı renkte ve umumiyetle etraf-
ları safra  tuzlarının presipitasyonundan mütevellit bir saha ile çevrilidir. 

Peptone 17.00 gr. 
Proteose peptone 3.00 gr. 
Lactose 10.00 gr. 
Safra  tuzları (Bacto No. 3) 1.50 gr. 
Sodium chlorure 5.00 gr. 
Agar 13.50 gr. 
Neural red 0.03 gr. 
Crystal violet 0.001 gr. 
Distile su 1000.00 c.c. 

eritilir. pH 7,2 ye ayarlanır. Petrilere dökülür. 
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7 — ENDO besi yeri: 

1000 c.c. Beef  Extract Agar (% 2 oranında agar ihtiva eden Beef 
£xtract'lı buyyon)'a Sodium carbonate'ın saf  sudaki % 10 sol. undan 
10 c.c. ilâve edilir. pH 7,6-8,0'e ayarlanır ve ARNOLD sterilizatöründe 
10 dakika istime arzedilir. 10 gram lactose, Sodium bisulfite'in  saf  suda-
ki % 10 solüsyonundan 10 c.c. ve ten rengi pembeliği alacak nispette 
(0.5 - 3 c.c.) Basic fuchin'in  alkoldeki % 10 solüsyonundan ilâve edilip 
şişelere taksim edilir ve 115 -116 C° de 20 dakika sterilize edilir. Buzluk 
derecesinde ve karanlıkta saklanır, kullanılacağı zaman eritilip petrile-
re dökülür. 4 - 5 gün içinde kullanılmalıdır. Bu besi ortamında lactose'u 
fermente  eden mikroorganizmalar kırmızı ve lactose'u fermente  etme-
yen mikroorganizmalar ise hemen hemen renksiz koloniler verirler. Bu 
bakımdan bu besi ortamı tam bir selektif  özelliği taşımamaktadır. 

8 — Eosin Methylen Blue (EMB) Agar (4) : 

Bu besi yeri de ENDO besi yeri gibi tam bir selektif  besi ortamı de-
ğildir. Ancak lactose'u fermente  eden mikroorganizma kolonileri ile 
lactose'u fermente  etmeyen mikroorganizma kolonilerini birbirinden 
ayırır. Lactose'u fermente  eden mikroorganizmalara ait koloniler bu 
besi ortamı üzerinde yeşilimsi bir revnak ile siyah veya mor, lactose'u 
fermente  etmeyenler ise hemen hemen renksiz bir durum arzederler. 

Methylen blue'nün saf  su'daki %2 solüsyonundan 0.5 c.c. ve Eosin 
"V 'nin de saf  sudaki % 2 solüsyonundan 2 c.c. ilâve edilebilir. 

Açık otoklavda tamamen eritilir. 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

9 — Brilliant green agar: 

Salmonella typhosa hariç bu besi ortamı diğer salmonellalar için 
üstün bir selektif  özellik taşır. Salmonella kolonileri bu besi ortamında 
açık pembe renk de üreme gösterirler. Lactose ve saccharose'u fermente 

Peptone 
Lactose 
Sucrose 

10.0 gr. 
5.0 gr. 
5.0 gr. 
2.0 gr. 

13.5 gr. 
0.4 gr. 
0.065 gr. 

Dipotassium phosphate 
Agar 
Eosin Y. 
Methylen blue 
Distile su 1000.0 c.c. 
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eden mikroorganizmaların pek azı bu besi ortamı üzerinde üreyebilirler 
ve ortam üzerinde etrafı  koyu sarı-yeşil bir mıntıka ile çevrili sarı-yeşil 
koloni verirler. Bunun dışında bu besi ortamı hemen hemen başka bak-
terilerin üremesini tamamen men eder. Keza bu besi ortamı Shigella'la-
rın da üremesini aynen Salmonella typhi'ninki gibi menedir. 

eritilir, son pH 7.2 olacak şekilde ayarlanır. Tüp veya erlenmayerlere 
taksim ve 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

10 — Triple sugar Iron Agar (12): 

îlk def'a  HAJNA tarafından  bildirilmiş olan bu besi ortamı muhtelif 
kültürel karakterlerin tesbiti bakımından değerlidir. Bu suretle bu besi 
ortamında barsak patogeni olan bakterilerin dextrose, lactose ve saccha-
rose'u fermente  ile sülfide'leri  serbest hale geçirme kabiliyetleri tâyin 
edilir. 

eritilir, sterilizasyondan sonraki pH 7.3 olacak şekilde ayarlanır. Tüp-
lere taksim edilir. 118 C° den yukarı olmayacak şekilde 15 dakika steri-
lize edilir. Daldırma ve sürme ekim yapılmağa müsait (yarı - dik) şe-
kilde yatırılır. 

Maya hülâsası 
Proteose peptone No. 3 
Sodium chlorure 
Lactose 
Saccharose 
Phenol red 
Brilliant green 
Agar 
Distile su 

3.0 gr. 
10.0 gr. 
5.0 gr. 

10.0 gr. 
10.0 gr. 
0.08 gr. 
0.0125 gr 

20.0 gr. 
1000.0 c.c. 

Polypeptone 
Sodium chlorure 
Lactose 
Saccharose 
Dextrose 
Ferrous ammonium sulfate 
Sodium thiosulfate 
Phenol red 
Agar 

20.0 gr. 
5.0 gr. 

10.0 gr. 
10.0 gr. 

1.0 gr. 
0.2 gr. 
0.2 gr. 
0.025 gr. 

13.0 gr. 
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11 — Motility sulfide  besi ortamı (3): 

Bu besi ortamı, hem hareket ve hem de L-cystine'den H2S teşkilini 
tesbit etmek için uygun olan bir semi-solid besi yeridir. Hareket kabi-
liyeti, inokülâsyon hattından itibaren yaygın bir üreme ile tâyin edilir. 
Hareketli ve H2S hasıl eden mikroorganizmalar ortamın her tarafında 
yaygın bir siyahlanma meydana getirirler. Hareketsiz ve H2S hasıl eden 
mikroorganizmalar yalnız inoküle edilen kısımda siyahlanma meydana 
getirirler. 

Beef  Extract 3.0 gr-
Proteose Peptone No. 3 10.0 gr-
L-cystine 0.2 gr-
Ferrous ammonium citrate 0.2 gr-
Sodium citrate 2.0 gr-
Sodium chlorure 5.0 gr-
Gelâtin 80.0 gr. 
Agar 4.0 gr-
Distile su 1000.0 c.c. 

Islatılan maddelerin süspansiyon halini almasını müteakip, erime-
lerini temin için devamlı ve muntazam bir şekilde karıştırılarak bir ben 
mari içinde kaynama derecesine kadar ısıtılır. pH sı sterilizasyondan 
sonra 7.3 olacak şekilde ayarlanır. 13 x 100 mm. lik tüplere 4 c.c. mik-
tarında taksim edilir ve 117 C° de 15 dakika otoklavda sterilize edilir. 

Bu besi ortamına, ekim; ucu düz olan bir ans ile tüpteki besi orta-
mının 1/4 derinliğine kadar daldırma suretiyle yapılır. Üretme için; 
bir gece 30 C" deki etüve terkedilir. 

E — Haemophilus influenzae'yi  üretmek için besi yeri : 

Bu maksat için Çikolatalı Agar besi ortamı kullanılır (12). 
F — Haemophilus pertussis'i üretmek için besi yeri : 
Bunun için BORDET - GENGOU Agar besi yeri kullanılır (13). 
40 c.c. glycerin, 1000 c.c. distile su bir kap içine konur. Üzerine 500 

gr. soyulmuş ve dilinmiş patates ilâve edilir. Patates'ler yumuşayınca-
ya kadar kaynatılır. Kaynama esnasında eksilen miktar kadar H 2 0 ilâve 
edilerek tülbentten süzülür. Bunun her 500 c.c. sine, %0.6 sodium chlo-
rure solüsyonundan 1500 c.c. ve 60 gram da agar ilâve edilip, eritilir. 
Bu besi yerinin pH sı ekseriya 6,5 civarında olduğundan, pH ayarı ya-, 
pılmasına lüzum görülmez. Şişelere taksim edilip, 121 C°  de 20 dakika 
sterilize edilir. 
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Ekim yapmak üzere petrilere döküleceği zaman eritilen bu besi or-
tamının 5 kısmına 1 kısım steril defibrine  kan ilâve edilir ve petrilere 
dökülür. 

( X g — Brucella specieslerini üretmek için besi yerleri: 

Br. abortus, Br. melitensis ve Br. suis gibi üç species'i ihtiva eden 
Brucella'lar; Karaciğer infüzyonu  agar, Trytose agar, Trypticase agar 
gibi besi ortamlarında; küçük, dış bükey ve smooth koloniler verirler. 
Ancak ileride özel bölümlerinde görüleceği gibi bunlardan Br. abor-
tus'un bu besi ortamlarında üreyebilmesi için % 5 -10 oranında C02 'e 
ihtiyacı vardır. Karaciğer infüsyonu  ağarda 7 günde, Tryptose ağarda 
24-48 saatte 37 C° lik etüvde ürerler. 

Tryptose agar (3): 
Tryptose - Bacto 20.0 gr. 
Dextrose - Bacto 1.0 gr. 
Sodium chlorure 5.0 gr. 
Agar - Bacto 15.0 gr. 
Thiamine hydrochloride 0.005 gr. 
Distile su 1000.0 c.c. 

eritilir. pH, sterilizasyondan sonra 7.2 olacak şekilde ayarlamr. Tüp ve-
ya şişelere taksim edilir. 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

y H — Fasteurella tularensis'in üretilmesi için besi ortamı (13) : 

Cystine'Ii kanlı agar: 
Dana eti infüzyonu  1000.0 c.c. 
Agar 15.0 gr. 
Peptone 10.0 gr. 
Sodium chlorure 5.0 gr. 

ısıtılarak eritilir, pH sı 7.8'e ayarlanır. 121 C° de 15 dakika otoklavda 
sterilize ve sonra filtre  edilir. Sonra üzerine; 

Cystine veya cystine hydrochloride 1.0 gr. 
Glucose 10.0 gr. 

ilâve edilip, ısıtılarak eritilir ve sonra 121 C° de 30 dakika sterilize edi-
lir, 50 C° ye soğutulur ve 50 c.c. steril at kanı ilâve edilip 10 c.c. mik-
tarında petrilere dökülür veya tüplere taksim edilerek tüpler yatırılır 
ve sterilite kontrolü için 37 C° lik etüve 24 saat terkedilir. 

İ — Vibrio comma'nm üretilmesi için besi yeri (13): 
150 c.c. defibrine  sığır kanı ile 150 c.c. 1 N KOH solüsyonu karış-

tırılarak ARNOLD sterilizatöründe 30 dakika ısıtılır, pH sı 6.8 olan 700 
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c.c. eritilmiş Agar besi yeri ile karıştırılır, petrilere dökülür. Petrilerin 
kapakları kapatılmaz, fakat  üzeri steril kâğıtla örtülür. Donduktan son-
ra steril filtre  kâğıdını havi kapaklar kapatılır. Bu suretle filtre  kâğıt-
ları rutubet ve ammonyağı emer. Sonra 15 saat 37 C° deki etüve terke-
dilir. 

K — Mycobacterium tuberculosis'i üretme için besi ortamı. 

Bunun için LÖWENSTEIN (13), LÖWENSTEIN - JENSEN (12), 
CORPER'in patatesli yatık ağarı (13), PETRAGNANİ (12), SAENZ'in 
modifiye  PETRAGNANİ besi yeri (13), TARSHIS'in penicillin'li kanlı 
ağarı gibi besi yerleri kullanılmaktadır. 

Burada bunlardan en önemlisi LÖWENSTEIN - JENSEN besi yeri-
dir. 

LÖWENSTEIN - JENSEN besi ortamı (12) : 

Bu besi ortamı Mycobacterium tuberculosis'in izolâsyonu maksa-
diyle kullanılan üstün bir besi ortamıdır. 

Ortamın hazırlanması: 

Potassium dihydrogen phosphate 4.0 gr. 
Magnesium sulfate 0.4 gr-
Magnesium citrate 1.0 gr-
Asparagin 6.0 gr. 
Glycerol 20.0 gr-
Distile su 1000.0 c.c. 

karıştırılır, erimek üzere 2 saat açık otoklavda kaynatılır, soğutulur, 
bir gece buzluğa terkedilir. Bu soğuk haldeki temel besi ortamının her 
100 c.c.'i için 5 gr. patates nişastası ilâve edilip iyice karıştırılır ve Mari 
hamamı içine konarak homogen bir solüsyon halini alıncaya kadar ha-
fif  hafif  karıştırılmak suretiyle ısıtılır, sonra 56 C° deki bir su banyosu 
içinde bir saat tutulur. Bu suretle hazırlanan temel besi ortamının her 
100 c.c. si için 166 c.c. taze yumurta ilâve edilir. (Bir taze yumurta takri-
ben 50 c.c. miktarındadır. Toz halinde yumurta kullanılması halinde 
17 gr. toz yumurta bir taze yumurtaya tekabül eder.) Kullanılacak yu-
murtalar, evvelâ yıkanır, sonra % 70 lik alkole 15 dakika doldurulur. 
Sonra kendi halinde kurumağa terk edilir. Sonra steril bir dereceli ka-
dehe kırılır. Bilâhare yumurta ve nişastalı temel besi yeri steril bir 
otomiks ile veya bir karıştırcı içinde iyice karıştırılır. Bu karıştırma es-
nasında, bu karışımın her 100 c.c. si için Malachite green'in saf  sudaki 
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%2 solüsyonundan 0,8 c.c. ilâve edilir. Karıştırma işleminden sonra 
hava kabarcıklarının kaybolması için 2 - 3 saat kendi haline terkedilir. 
Sonra tüplere taksim edilir ve tüpler etrafı  gazete kâğıdı ile sarılı se-
petler içine yatık vaziyette yerleştirilerek dikkatlice otoklava konur. 
Jeneratörden gelen istim musluğu açılmadan önce veya otoklav ısıtılma-
ğa başlanmadan evvel, otoklavın bütün valvleri ve kapağı kapatılır. Bu 
suretle; otoklav hava ile dolu olduğundan, hava ve istim karışımı, otok-
lav içindeki ısının yavaş bir şekilde yükselmesini intaç eder ve bunun 
sonucu olarak da yumurtanın düzgün bir koagülâsyonu temin edilmiş 
olur. Otoklavın basıncı mümkün olduğu kadar sür'atle 0,7 Atmosfer 
(10 Lb)'e çıkarılarak bu durumda 10 dakika tutulur. Bu zaman besi or-
tamı koagüle olur. Bu koagülâsyon süresi sonunda basınç sabit kalmak 
üzere otoklav içindeki hava-istim karışımı, otoklava istim vermek su-
retiyle hava tard valvmdan dışarı tardedilir. Eğer bu esnada sabit kal-
ması icap eden basmçda herhangi bir bariz değişme görülecek olursa, 
bu takdirde besi ortamı içinde hava habbeleri teşekkül eder ve besi 
ortamı kullanılışsız bir şekle dönmüş olur. Bundan sonra otoklavın 
içindeki istimin basıncı 1 atmosfer  (15 Lb) (121 C°)'e yükseltilip 20 da-
kika bu basınç muhafaza  edilir. Bu müddet sonunda sterilizasyon ta-
mamlanmış olur. Sterilizasyonu müteakip, otoklav içindeki istimin ba-
sıncı sıfır  oluncaya kadar otoklavdan istim tardedilmez. Bu suretle otok-
lav kendi halinde soğumaya terkedilmiş olur. 

L — Corynebacterium diphtheria'nm üretilmesi : 

LÖFFLER (8) in koagüle serumlu yatık ağarı : 
Bir kısım % 1 Glucose'lu buyyona, üç kısım at veya sığır steril seru-

mu ilâve edilip, tüplere taksim edilir, yatırılır ve üç gün arka arkaya 
75 - 85 C° de iki saat bırakılmak suretiyle koagüle edilmesi temin edilir. 
Bu besi ortamı, horizontal otoklavlara, tüpler yatırılmış vaziyette koy-
mak suretiyle sterilize edilir. Bunun için otoklav sıkıca kapatılır ve 
otoklavdaki havanın kaçmasına mani olunur. Otoklavın basıncı bir at-
mosferde  15 dakika tutulmak suretiyle besi ortamı koagüle edilmiş olur. 
Bundan sonra hava yavaş yavaş bırakılır. Fakat basıncın 1 atmosferde 
kalması temin edilir. Hava tamamen tardedilip istim çıkmağa devam 
ettikten ve basınç da bir atmosferi  devamlı olarak gösterdikten sonra, 
otoklav sıkıca kapatılır. Sonra ortam bir atmosfer  basınçta 15-20 da-
kika sterilize edilir. 

M — OMURTAG (lO)'ın Clostridium'ları ayrıcı katı besi yeri : 

Kutu konserveciliğinde büyük önemi olan mikroorganizmalardan; 
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Cİ. botulinum; Cİ. sporogenes; Cİ. septicum; Cİ. histolyticum'un seri 
usulde ayırıcı diagnostiğinde kullanılabilecek olan bir besi ortamı tav-
siye etmiştir. 

OMURTAG, (10)'ın Aesculin'li Katı besi yerinin terkibi: 

Karaciğer infüzyonu 1000 c.c. 
Pepton 10 gr-
Tryptone 5 gr-
Sodium chlorure 5 gr-
Dextrose 2 gr-
Aesculin 4 gr-
Citrate de fer  (°/o 1 Sol.) 50 c.c. 
Defibrine  kan 40 c.c. 
Bacto-Agar (Difco) 25 gr. 

Besi yerinin, Citrate de fer  ilâve edilmeden önceki pH si 7,2 - 7,6 ya 
ayarlanır. 

Besi yerinin hazırlanması: 

1 : Karaciğer infüzyonunun  hazırlanması : 

Safra  yolları ayıklanmış 1 kısım taze karaciğer iri parçalar halinde 
doğranıp, 1 kısım H20 içinde açık otoklavda 30 dakika kaynatılır. Kay-
natılmış olan iri karaciğer parçaları kıyma makinesinden geçirilir ve 
karaciğer suyu da ilk hacmine iblâğ edilerek tekrar açık otoklavda 30 
dakika kaynatılır. Pamuktan süzülür; 1000 c.c. karaciğer infüzyonuna 
formülde  verilmiş olan miktarlarda; Peptone, Tryptone, Sodium chlo-
rure ve Agar ilâve edilip açık otoklavda eritilir. pH 7,8'e ayarlanır. 

2 : Tersip : 

45 dakika açık otoklavda kaynatılır. Donmuş olan dipteki rusuplu 
kısım kesilerek atılır. 

3 : Sterilizasyon : 

Dextrose ilâve edildikten sonra iki gün arka arkaya açık otoklavda 
30 ar dakika kaynatılır. Üçüncü gün besi yerinin eritilmesini müteakip 
Aesculin ilâve edilerek tekrar 30 dakika açık otoklavda kaynatılır. 

4 : Citrate de fer  ve Defibrine  kanm ilâvesi : 

Besi ortamının pH sı 7,4+0,2 arasında bulunmadığı takdirde Na 
OH'in %4 steril Sol. ile pH 74'e ayarlanır. Besi ortamı henüz sıcak iken, 
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30 dakika açık otoklavda sterilize edilmiş % 1 Citrate de fer  solüsyonun-
dan formülde  bildirilen miktarda ilâve edilir; sonra rotasyon hareketi 
ile çalkanır ve 45 C* ye inmeği müteakip yine formülde  bildirilen miktar 
defibrine  kan ilâve edilir. Rotasyon hareketi ile kanın besi ortamına ho-
mogen bir tarzda yayılması temin edildikten sonra steril petrilere dö-
külür. 

5 — Üretme : 

Bu besi ortamında 24 - 48 saat 37 C° de dessikatörde anaerop olarak 
üretilen Cl botulinum, ortamı parlak siyah renge çeviren nemli; Cl. 
septicum ortamın yüzeyini kalınca bir tabaka halinde yaygın olarak kap-
layan, açık kahve renginde parlak, nemli; Cl. histolyticum koyu kırmızı 
renkte ve yaygın kuvvetli hemoliz yapan; Cl. sporogenes ise ortamın 
kendine has opelesans gösteren durumunu değiştirmeyen bir üreme 
şekli gösterir. 

N — FLETCHER'in Leptospiraları üretmek için semisolid besi 
ortamı ( i ) : 

1.76 litrelik distile su otoklavda 121 C° de 30 dakika sterilize edilir. 

Lâboratuvar ısı derecesine kadar soğutulur ve 240 c.c. steril normal 
tavşan serumu ilâve edilir, 56 C° de 40 dakika inaktive edilir. 

Eritilmiş ve bilâhare ısısı 56 C° ye düşürülmüş pH sı 7.4 Et hülâsalı 
agar besi yerinden 120 c.c. ilâve edilir. 16 x 130 mm. lik ağızları bur-
gulu steril tüplere 5 c.c. miktarında ilâve edilir. 

tki gün arka arkaya 60 dakika 56 C° ye arzedilir. 
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B Ö L Ü M VIII 

'A 
LÂBORATUVAR DENEY HAYVANLARINA YAPILAN 

İNOKÜLÂSYONLAR 
\ 

MERCHANT (3) lâboratuvar deney hayvanlarına, aşağıda bildirilen 
maksatlarla ilgili olarak inokülâsyonların yapıldığını bildirmektedir: 

1) Sun'i besi yerlerinde üremeyen virüs ve rickettsia'ların üreti-
lebilmesi için. 

2) Sun'i besi yerlerinde güç üreyen veya az miktarlarda bulunan 
veyahut da diğer bakterilerle karışık olan mikroorganizmaları saf  halde 
üretebilmek için. 

3) Virusiyet veya toksisite tâyin etmek için. 

4) İmmunite vermek maksadıyla vaksen (Vaccin) veya Aggres-
sin (*)'lerin hazırlanması için. 

5) Diagnostik veya terapötik maksatlarla antiserum veya hipe-
rimmun serum hazırlamak için. 

6) Toksin ve antitoksinlerin standardizasyonunda. 

7) Bir süre, sun'i besi ortamlarında üretilme sonucu virusiyetini 
kaybetmiş olan mikroorganizmaların virusiyetlerini arttırmak için. 

Ancak muhtelif  bakteri veya bunların hasılatı, bunlara duyar muay-
yen deney hayvanlarına yine duyar oldukları muayyen yollarla verildi-
ğinde, bunlarda spesifik  hastalık semptomları göstererek ya hastalığı 
geçiştirirler veya ölürler. Bunların aksine o bakteri soyuna veya hasıla-
tına karşı duyar olmayan deney hayvanları kullanılır veyahut bu bak-
teri veya hasılatı değişik şekilde tatbik edilecek olursa hiçbir belirti 
gözlenemez. 

(* ) Aggressin : Deney hayvanlarında üretilen mikroorganizmaların bu deney hay-
vanlarmdaki doku veya suyuklarından yapılan filtrattır. 
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İşte bu sebepten dolayı lâboratuvarlarda hastalıkların diagnostiği 
için beyaz fındık  faresi,  albinorat, kobay, hamster, tavşan, güvercin, 
kedi, köpek gibi deney hayvanlarından faydalanılabilir.  Ancak bu hay-
vanlardan her biri muayyen yollarla verilen bakteri veya toksinlerine 
veya viruslara karşı duyarlık gösterirler. 

Yukarıda adı geçen küçük deney hayvanlarından başka keçi, ko-
yun, domuz, eşek, maymun gibi hayvanlar da deney hayvanı olarak kul-
lanılmaktadır. 

Deney hayvanlarının inokülâsyonu için; Cutaneous, Intracutaneous, 
(Intradermal), Subcutaneous, Intramuscular, Intravenous, Intraperito-
neal, Intrapleural, Peros (Oral), Per rectum (Rectal), Inhalation, Instil-
lation (Damlatma suretiyle), Tntranasal, Intratracheal, Intracranial, In-
tracerebral, Intracardial, Intraspinal, Intraocular, Intrathoracal, (In-
trathoracic), Intrapulmoner, Intramammar, Intraneural, Intratesticular 
yollardan faydalanılır  (1), (2), (3). 

Bunlardan en önemli olanları hakkında kısaca bilgi verilmiştir. 

1 — Cutaneous: Deri evvelâ traş edilir. Alkol ile dezenfekte  edilip 
kuruduktan sonra mikroorganizmanın kültürü veya patolojik materyal 
ya deri üzerine uğuşturulmak veya deri scarifiye  edildikten sonra sürül-
mek suretiyle cutan inokülâsyon yapılır. 

2 — Intradermal (Intracutaneous) : Bu nev'i inokülâsyon allerjik 
reaksiyonların tetkiki maksadiyle deri içi olarak yapılan enjeksiyonlar-
dır. 

Bu enjeksiyon; derinin ince olan ve mümkün olduğu kadar hayva-
nın kaşıyamıyacağı bir nahiyesine yapılır. Bunun için o nahiyenin kılları 
traş edilerek alkol ile dezenfekte  edilir. Bu suretle nahiye enjeksiyona 
hazırlanmış olur. 

3 — Subcutaneous: Derinin histion conjunctivum'dan bol olan ve 
meselâ scapula'nın alt nahiyelerinin derisi altına yapılan enjeksiyonlar-
dır. Keza bunda da nahiye Intradermal inokülâsyonda olduğu gibi en-
jeksiyona hazırlanır. 

4 — Intramuscular: Kas içine yapılan bu enjeksiyonlarda nervus 
ve arterlerden uzak, fakat  kasın bol olduğu nahiye tercih edilir. Ekse-
riya bu maksat için musculus gluteus kullanılır. Bu nevi enjeksiyonda 
keza nahiyenin aynı şekilde enjeksiyona hazırlanması icap eder. Bu 
usulle enjeksiyondan Gazlı gangren etkenlerinin teşhisinde yararlanılır. 
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5 — Intravenous: Tavşanlarda damar içi inokülâsyonlarda Vena 
auricularis posterior tercih edilir. 

Kobaylara intravenous enjeksiyon yapmak için hayvan, bir tahta 
tablo üzerine sırt üstü yatırılıp arka ayakları masamn köşelerindeki çi-
vilere V harfi  şeklini alacak tarzda ve ön ayaklarının da ikisi beraberce 
bir çiviye gerdirilerek sıkıca bağlanır. Vena femoralis  nahiyesinin kılları 
traş edilip, deriye 0,5 cm. kadar bir şak yapılır. Ayak alt taraftan  el ile 
hafifçe  yukarıya kaldırılıp ve damann görülmesi için histion conjuncti-
vura, bistürinin tersiyle itilir. Vena femoralis  görülür. 

Rat'lara damar için enjeksiyon; aynı kobaylarda olduğu gibi, vena 
femoralise  yapılır. Fakat rat'lara boyun nahiyesine şak yapmak suretiyle 
Vena jugularis de kullanılabilir. 

Beyaz fındık  farelerine  intravenous enjeksiyon için Dorso - lateral 
kuyruk venalarından biri kullanılır. Bu maksat için 15-20 gr. lik fareler, 
bir kaidesinde teneffüs  etmeğe müsait delikleri olan ve açık olan diğer 
kaidesine, bir kuyruk genişliğinde oluğu bulunan özel bir şekilde yapıl-
mış tahta tıkacı havi üstüvane içine konur. Kuyrukları bu tıkacın olu-
ğu üzerine alınarak dışarıda bırakılır. Burada nahiye alkolle silinir, iğ-
ne gergin tutulan kuyruk venası istikametinde sokularak enjeksiyon 
yapılır. (Şekil: 62) de fareye  yapılmakta olan intravenous enjeksiyon 
tekniği görülmektedir. 

6 — Intraperitoneal : 

Tavşanlarda Regio umbilicus'un biraz alt tarafında  abdomenin 
median'mda 5 cm. kadar çapında bir nahiye traş edilir. 

Iod'un alkoldeki %2 solüsyonu tatbik edilir. Bir yardımcı tavşanı 
ayaklarından baş aşağı tutar, bu suretle barsaklar diaphragma üzerine 
çöker. Enjeksiyon bu nahiye üzerinde hayvana dikey vaziyette yapılırsa 

( Ş E K İ L : 62) 
Fareye intravenous enjeksiyon tekniği. 
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iğnenin ucu barsaklara batmaz. îğnenin periton içine girişi hayvanın 
karın adalelerini gevşetmesiyle anlaşılır. Kobaylara intraporitoneal en-
jeksiyon, hayvanı sırt üstü yatırmak suretiyle yapılır. 
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B Ö L Ü M IX 

BAKTERİLERİN İZOLÂSYONLARI İÇİN KULLANILAN 
METODLAR 

Bakterilerin izolâsyonu ya sun'î besi yerleri kullanılmak veyahut 
da izole edilecek mikroorganizmaya karşı duyar olan deney hayvanları 
kullanılmak suretiyle yapılır. 

Deney hayvanları inokülâsyonları bahsinde inokiilâsyon şekli ve 
yolları hakkında bundan evvelki bölümde bilgi verilmişti. Ayrıca her 
bir patogen mikroorganizmaya karşı duyar olan deney hayvanları ve 
inokülâsyon şekilleri ile öldürücü dozları özel bahislerinde verilecektir. 

Bu bölümde daha ziyade sun'î besi yerlerindeki izolâsyon hakkın-
da bilgi verilecektir. 

Umumiyetle bakterilerin izolâsyonları yapılırken, izolâsyonu arzu 
edilen bakterilerin, spor verip vermedikleri, spor veren bakterilerden ise 
aerop veya anaerop mu spor verdiklerinin bilinmesi icap eder. Ancak 
bundan sonra izolâsyon için takip edilecek yol tâyin edilmiş olur. 

Fakat patogen olan her bakteri bu üç usulden biri ile izole edile-
mez. Esasen bu nev'i bakterilerin üretilmesi için dahi özel besi ortam-
ları kullanılır. Bunlardan bir kısmı haddizatında ihtiva ettikleri inhibi-
tör substanstan dolayı selektif  (seçkin) özellikte olduklarından, ancak 
o mikroorganizmanın üremesi için elverişlidirler. Ayrıca bazı bakteri-
lerin izolâsyonu için ve meselâ Mycobacterium tuberculossis'de olduğu 
gibi ekim materyali olarak kullanılacak materyalin hazırlanmaları özel 
bir işlemi icap ettirir. Bazı ahvalde bu konunun başında da bildirilmiş 
olduğu gibi, o bakteri soyuna karşı duyar deney hayvanlarının kulla-
nılması mecburiyeti vardır. 
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ı I — Spor vermeyen ve özellik arzetmeyen bakterilerin izolasyonu 

Bu maksat için çoğunlukla iki usul kullanılmaktadır. 

A — Petriye sürme metodları, 

B — Petriye dökme veya çalkama metodu. 

A — Petriye sürme metodları: Bu tarz izolasyon ekseriya üç deği-
şik şekilde tatbik edilebilir. 

Bu metodda petrideki katı besi yeri üzerine Agar veya Buyyondan 
ansla alınmış olan kültür, Şekil (63) de 1 No. ile görüldüğü-tarzda sü-
rülür. 

Ş E K Î L : 63 
Petriye sürme metodu ile izolasyon tekniği (Literatür (1) den alınmıştır) 

Ansdaki kültür (a) noktasından (b) oku istikamet ve mıntıkası 
içinde petrideki ağara yayılır. 

Ans bir kaç defa  2 No. lu yerde görüldüğü gibi kati besi yerine 
sokulur. 

Bundan sonra, ans (b) oku istikametinde yayılmış olan alana (c) 
noktasında temas ederek onu aşacak şekilde ansa bulaşan kültür (d) 
oku istikametinde yayılır. 

1 ci metod : 
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Ans, 3 No. ile gösterilen yerde besi yerine bir kaç kerre batırılır. 

Sonra tekrar (d) oku istikametinde yaydmış olan kültüre (e) nok-
tasında temas ederek onu aşacak veçhile bu kerre (f)  oku istikametin-
de yayılır. 

Bu işlemi müteakip ans alevden geçirilip soğutulduktan sonra (f) 
oku istikametinde yayılmış olan alanın (g) nihayet ucuna temas ederek 
onu hafifçe  aşacak tarzda ve (h) oku istikametinde yayılır. 

Sonra ans, besi yerinin orta kısmında kalmış olan ekilmemiş cilana 
zik zak hareketi yaptırılarak sürülür. 

2 ci metod : 

Bu nev'î sürme metodu ya katı veya bol üremiş buyyon kültürle-
rindeki bakterilerin izolasyonunda kullanılabilir. Bunun için sivri uçlu 
ansla agar sathındaki koloniden alınan kültür, petrideki katı besi ye-
rine Şekil (64) de (a) da görüldüğü gibi az bir alan üzerine sürülür. 
Ans alevden geçirilip, soğutulur, (a) Alanından hafifçe  dokunularak 
alınan kültür Şekil (64) (b) de görüldüğü gibi sürme istikametle-
ri birbirine paralel olacak tarzda ve (a) alanına nazaran biraz daha ge-
niş alana olmak üzere yayılır. Ans alevden geçirilip soğutulmağı müte-
akip sağ eldeki ans sol elde tutulan petrideki (b) ekim alanının alt 
tarafına  hafifçe  dokundurulup Şekil (64) (c) de görüldüğü veçhile 

Ş E K İ L : 64 
Petriye sürme metodu ile izolasyon tekniği 2. nei metod 

(Literatür (1) den alınmıştır) 
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(c) ekim alanı üzerine birbirine paralel olarak ve (b) ekim alanına 
taşmayacak şekilde petrideki boş alanın takriben yarısını kaplayacak 
kadar yayılır. Bundan sonra sol eldeki petri 180 derecelik bir açı üze-
rinde döndürülerek ekilmemiş alan yukarı çevrilir. Bundan sonra az 
evvel ekim için kullanılmış aynı ansla Şekil (64) (d) de görüldüğü gi-
bi ok istikametinde (d) alanı üzerinde birbirine paralel olarak ve (a) 
ile (b) ekim alanlarına taşmadan ve (c) alanına kadar inmeyecek 
tarzda ekim yapılır. 

3 üncü metod ; 

Basit olan bu nev'î sürme metodu çoğunlukla sıvı besi yerlerinde 
üretilen bakterilerin izolasyonu maksadı ile kullanılır. Bununla bera-
ber katı besi yerlerindeki bakteri kültürlerinin izolasyonu için de tat-
bik edilebilir. 

Bu metodda ansla alınan kültür petrinin kenarına yakın bir yerin-
den itibaren besi yerinin dörtte birini kaplayacak veçhile birbirine pa-
ralel olarak Şekil (65) (a) da görüldüğü gibi sürülmek suretiyle 
yayılır. Sonra alevden geçirilen ansın soğumasını müteakip (a) alanı-
na hafifçe  temas ettirilen ans birbirine paralel olacak şekilde ve pet-
rideki boş alanın yarısını kaplayacak kadar (b) oku istikametinde ya-
yılır. Bundan sonra petriye 180 derecelik bir açı verilerek, ekilmemiş 
alan yukarı çevrilir. Aynı ansla (c) oku istikametinde ve birbirine pa-
ralel sürmeler yapılır. Bu işlemler esnasında ekim alanlarının birbiri-
ni kat etmemesine dikkat edilir (1). 

B — Tüpte çalkalama veya petriye dökme metodu : 

Bu metod; izole edilmesi beklenen veya izolasyonu arzu edilen bir 
mikroorganizmanın, içinde bulunduğu karışık bir kültürden izolas-
yonu, veyahut ta Streptococcus veya Staphylococcus gibi haemolytic 
aktivasyon gösteren mikroorganizmaların bu aktivasyonlarmı tetkik 
etmek için münasip dilüsyonları yapıldıktan sonra uygun besi ortamı-
nı havi tüpte çalkamak sureti ile veyahut tüpte çalkandıktan sonra pet-
riye dökmek suretiyle veyahut ta; kültür, su, süt veya diğer bazı be-
sin maddelerinin 1 c.c. veya gramındaki mikroorganizma adedini say-
mak için orantılı dilüsyonları yapıldıktan sonra petriye döküp uygun 
bir besi ortamı ile petride karıştırıldıktan sonra sayımlarının yapılma-
sı için kullanılır. Bunlardan her biri özel bir tekniği icap ettirir. Bakte-
rilerin 1 c.c. veya 1 gr. materyaldeki miktarının sayımı, «Besin Ana-
lizi» dersini ilgilendirdiğinden, özel dersinde bahsedilecektir. 
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Ş E K l L : 65 
Petriye sürme metodu ile izolasyon tekniği 3. cü metod 

(Literatür (1) den alınmıştır) 

Burada daha ziyade izolasyon ve haemolytic aktivasyon yönünden 
yapılan teknik bildirilecektir. 

Bu metodda genel olarak: 10 ar c.c. lik agar besi yeri ihtiva eden 
bir seri dik agar tüpü kaynatılarak eritildikten sonra 45 Ca lik su ban-
yosunda tutulur. 

Bir sıvı besi yerinde üretilmiş olan kültürden PASTEUR pipeti 
ile alınarak erimiş ve 45 C° de bulunan agar tüplerinden birine ekilir. 
Katı besi yerinde üretilmiş olan kültürler ise bir öze miktarı alındık-
tan sonra steril fizyolojik  tuzlu su içinde süspansiyonu yapılır ve yine 
aynı şekilde hazırlanmış olan agar tüplerinden birine 1 c.c. miktarın-
da ekilir. 

Tüp iki avuç içinde sıkıca çalkanır ve bundan 1 c.c. miktarında 
alınarak 2 ci agar tübüne aktarılır. îlk tüp 45 C° lik ısıdaki su banyo-
suna terk edilir. Sonra ikinci tüp iki avuç içinde iyice çalkanır. 

İkinci tüp su banyosuna konurken birinci tüp su banyosundan 
alınarak steril bir petriye dökülür ve ratasyon hareketi ile petride düz-
gün bir yayılma temin edilir. 

Bu veçhile işlem, müteakip her tüp için aynı şekilde uygulanır. Bu 
metoddan daha ziyade kanlı agar'da haemolyse yapan mikroorganiz-
maların izolasyonlarında yararlanılmaktadır. 
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Eğer kanlı ağarda haemolytic aktivasyonun tetkiki arzu ediliyorsa 
o takdirde dilüsyonları yapılan tüpler üzerine 0.5 — 1.0 c.c. miktarında 
defibrine  kan ilâve edilir ve kanın tüpün her tarafına  muntazam olarak 
yayılması için tüp derhal iki avuç içinde çalkanır. Arzu edildiği tak-
tirde petriye dökülür veya petriye dökülmeden tüpte donmağa terk 
edilir. 

Üremeği müteakip teker teker düşmüş olan koloniler, ayrı besi or-
tamlarına geçirilerek izolasyonları yapılmış olur. 

İzolasyonları yapılmış olan bakterilerin, genel kural olarak mor-
folojik,  kültürel ve biyoşimik özellikleri tespit edilir. 

V 
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II — Spor veren aeropların izolasyon ve idantifikasyonian 

Sıvı besi yerinde üretilen kültürlerin yapılan mikroskopik muaye-
nelerinde, sporların tespit edildiği kültürlerden evvelce bakterilerin 
izolasyonu bölümünde bildirilen, petriye sürme metodu dahilinde pet-
rideki agar besi ortamına ekimleri yapılır ve 37 C° de üremeğe terkedi-
lirler. Bu katı besi ortamında üreyen kolonilerin, gösterdikleri vasıf-
larına göre adî buyyona pasajları yapılır. Pasajları yapılan bu kültür-
lerin içerisinde mikroskopik muayenede basillerin sporlu şekillerinin 
tespit edildiği buyyon kültürleri, 80 C° de 5 dakika pastörize edildik-
ten sonra yatık ağara ekilmek suretiyle kültürler elde edilir. 

İdantifikasyon  için morfolojik,  kültürel ve biyoşimik özelliklerin 
tetkik ve tespit edilmesi icap eder. Bundan başka deney hayvanların-
daki patogenite ve nötralizasyon deneyleri de yapılır. 

A — Morfolojik  özellikler : 

Morfolojik  özelliklerin tespiti için preparatlar, sulu crystal violet 
ve Gram alma özelliklerinin tayini için de bu kitapta VI. cı Bölümde 
bildirilmiş olan HUCKER modifikasyonu  GRAM boyama meto'du ile 
boyanır. 

Hareket muayenesi de keza bu kitapta VI cı Bölümde bildirilmiş 
olan asılı damla metodu ile yapılır. 

Beef  Extract'lı yatık agar besi yerinde sporlu şekiller tetkik edilir. 

Beef  Extract'lı yatık agar besi yerinin terkibi : 

B — Kültürel özellikler : 

Kültürel özelliklerin tespiti için aşağıda bildirilen özelliklerin tayin 
edilmesi icap eder. 

Beef  Extract 
Agar 
Distile su 

5,0 gr. 
15,0 gr. 

1000,0 c.c. 
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Soya fasulyesi  yatık ağardaki üreme özelliklerinin tespiti (7). 

Soya fasulyesi  yatık agar besi yerinin hazırlanması : 

100 gram sarı soya fasulyesi  1200 c.c. distile su içinde bir gece bek-
letildikten sonra 90 dakika açık otoklavda ısıtılır ve pamuktan süzül-
dükten sonra 1000 c.c. ye iblâğ edilir. Üzerine 0,5 gram K2 HP04 ve 15 
gr. agar ilâve edildikten sonra eritilip pH 6,8'e ayarlanır. 121 C° de 20 
dakika sterilize edilir. 

Üreme derecesinin tayini : 

Bunun için glucose'lu nitrate'lı yatık agar kullanılır. 

Glucose'lu nitrate'lı yatık agar besi yerinin terkibi. 

K2HP04 1,0 gr-

Na N03 1,0 gr-

Glucose 10,0 gr-

Agar 15,0 gr-

Distile su 1000,0 c.c. 

C — Biyoşimik özelliklerin tespiti : 

Yukarıda yazılı morfolojik  ve kültürel özelliklerinden başka, izo-
le edilen mikroorganizmaların biyoşimik özellikleri olarak, muhtelif 
tuz konsantrasyonlarına olan dirençlikleri, karbonhidratlara olan te-
sirleri, nişasta ve proteini hidroloze etme kabiliyetleri, Domates - maya -
süt besiyerini koagüle edip etmediği, citrate'ı kullanıp kullanmayışı, 
methylene mavisini redükte edip etmediği, pigment, indol, acetoin ve 
dextrin kristalleri teşkil edip etmediği, urease imâli ve nitrate'i nitrite'e 
çevirip çevirmediği, nitrate'dan anaerop olarak gaz teşkil edip etmedi-
ği tespit edilmek icap eder. 

Bakterilerin biyoşimik özellikleri, özel bölüm halinde ayrı olarak 
verilmiştir. 

Deney lıayvanlarındaki patogeniteleri ile nötralizasyon deneyleri, 
patogen basillerin özel bahislerinde verileceğinden, burada ayrıca bil-
dirilmemiştir. 
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III — Spor veren anaeropların izolasyon ve idantifikasyonları 

Anaerop olan bakteriler, ortamdaki oksijen yok edilmedikçe veya 
çok düşük bir seviyeye indirilmedikçe üreyemezler. Bundan dolayı bak-
terilerin üreyeceği ortamdaki oksijen muhtelif  metodlarla çıkarılır. 

Çalkama tüp metodu; tüplerdeki sıvı besi ortamları içindeki oksijeni 
çıkarmak için ekimden hemen evvel on dakika kaynattıktan sonra derhal 
45 C° ye indirilir, ekimi müteakip besi ortamının üzerini vazelin veya vaze-
lin-parafin  karışımı ile örtme metodu, tüpteki besi yerlerini (sıvı) 
HALL'in mermer ile örtme metodu, Alkaline Pyrogallate metodu, 
SPRAY veya BRAY'in petri metodu, BREWER'in petri metodu, NOVY' 
nin geliştirilmiş anaerop üretme cihazı, SMİLLIE'nin anaerop kültür 
cihazı, ROSENTHAL'in krom ve sülfürik  asit metodu, WEISS - SPAUL-
DING'in anaerop üretme cihazı, Aerop mikroorganizmalar (Serratia 
marcescens, Staphylococcus aureus, Saccharomyces cerevisiae) den bi-
rinin kullanılması sureti ile tatbik edilen FORTNER metodu, Sodium 
thioglycollate gibi oksijeni redükte eden kimyasal madde kullanma me-
todu, havası tahliye edilmiş desikatörde üretme metodu, besi yerinde-
ki oksijeni emme özelliğinde olan taze beyin veya karaciğer veyahut 
ta sığır veya dana kalbi gibi organ parçaları kullanma metodu, BER-
KE'nin özel anaerop cihazı anaerop, bakterileri üretme için kullanılan 
metodlar arasındadır (2), (3), (4), (5). 

Laboratuvarlarda anaerop mikroorganizmaların ürjetilmesi için 
çoğunlukla karaciğer veya beyin besi yeri kullanılmaktadır. 

Karaciğerli buyyon veya beyin besi yerini havi tüpler 10 dakika 
açık otoklavda kaynatılır, derhal 40 - 45 C° ye ininceye kadar akar su -al-
tında soğutulmağı müteakip ekilecek materyal ans veya PASTEUR 
pipeti ile daha evvelce bildirilmiş olan teknik dahilinde derhal ekilir. 
PASTEUR pipeti ile ekim yapılırken ekim materyalinin besi yerini ha-
vi tüp içine kolayca sevkedilebilmesi amacı ile pipetin üflenmemesine 
yeteri derecede dikkat ve itina edilmek icap eder. 

Ekimin yapılmasını müteakip derhal, steril parafin  veyahut da pa-
rafin  vazelin karışımı ile besi yerinin üzeri örtülür ve derhal üremeleri 
için etüve konur. 
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Üretilmek üzere karaciğerli buyyona ekimi yapılan ilk kültürlerin 
Bacil. subtilis ve varyeteleri ile Bacil, megaterium, Bacil. pumilus, Bacil. 
polymyxa ve Bacil. cereus gibi aerop spor veren bakterilerden her 
hangi biri. veya bir kaçı ile kontaminasyonun bertaraf  edilmesi için kül-
türler iki hafta  gibi bir zaman sporlandırılmağa terk edilir. Umumiyet-
le C - H ihtiva etmeyen besi ortamlarında 7 -14 gün arasında Clostri-
dium'lar spor verirler (6). 

Sporlandırılan kültürlerin her hangi bir aerop bakteri ile konta-
minasyonunun kontrolü bakımından, bu kültürlerden iki adet Glucose' 
lu tryptone'lu yatık ağara ekimi yapılarak 37 C° de üremeğe terkedilir. 
Bu aerop kontrol ekimi sonucu ile kontaminasyonun mevcut olmadığı 
tespit edilse bile yine de eldeki kültürün pürifikasyonunun  yapılması 
icap eder. Bu pürifikasyon  için Pastörizasyon veya Bakteriyostatik bo-
yalar kullanma metodlarından yararlanılır. 

1 — Pastörizasyon işlemi ile spor vermeyen bakteriler ve spor ve-
ren aerop bakterilerin vegetatif  şekilleri ile bulaşmaların ilkel pürifi-
kasyonları temin edilmiş olur : 

Umumiyetle pastörizasyon, pürifikasyon  maksadı için üzerinde ça-
lışılan mikroorganizmanın nev'ine göre eldeki kültür 3-30 dakika 80 
C° lık su banyosuna daldırılmak sureti ile yapılır. 

Pastörizasyon maksadı ile umumiyetle iki teknik tatbik edilir. 

a — İki tüp anaerop sıvı besi ortamı spor ihtiva eden kültürün 
bir c.c. miktarı ile inoküle edildikten sonra yukarıda bildirilen ısı de-
recesinde pastörize edilir ve müteakiben tüpler süratle soğuk su altın-
da soğutulur. Sonra üzerleri steril vazelin ile örtülür ve etüve konur. 

b — Sekiz c.c. steril su veya %0,85 tuzlu su veyahut ta Nutrient 
buvyon ihtiva eden iki tüpe, 1 - 3 c c. miktarında sporlu kültürden ino-
küle edilir. Sonra pastörize edilir, soğutulur, bundan 1 - 2 c.c. mikta-
rında zenginleştirici anaerop besi yeri ihtiva eden iki tüpe ekim yapı-
lır ve etüve konur. 

Bu şekildeki pastörizasvon işlemleri spor veren aeropların elimine 
edilmesi için yeterli olmayabilir, fakat  her ne kadar aerop spor veren 
bakterilerin bir kısmı anaerop olarak da üreyebilirler ise de, anaerop 
spor verenlerin süratle sporülasyonunu temin eden şartların aerop 
spor veren bakterilerin sporülasyonu için uygun olmadığı hatırdan çı-
karılmamalıdır. 
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2 — Bakteriyostatik boyalardan yararlanılarak yapılan pürifikasyon  : 
Eğer pastörizasyon işlemi anaerop kültürlerin kontaminasyonuna 

sebep olan aerop spor veren- bakterileri imha için yeterli görülmezse, 
bu taktirde sıvı, yarı - katı veya katı besi ortamına Bacillus species'le-
rini inhibe eden C r y s t a l v i o l e t gibi bakteriyostatik bir boya ilâ-
ve edilebilir. Umumiyetle bu boyanın 1/100,000 ilâ 1/300,000 konsan-
trasyonu bakteriyostatik etki göstermektedir. Ancak bu konsantrasyo-
nun optimal bakteriyostatik kudretinin denemeler ile tespiti icap eder. 
Böyle bakteriyostatik bir boya ihtiva eden besi ortamında yapılan iki 
veya üç pasaj, spor veren aeroplar ile kontaminasyonun bertaraf  edil-
mesini mümkün kılmağa yeterlidir. Crystal violet boyası bazan çok 
kompleks olan besi ortamları ile birleşir ise bu takdirde sterilizasyon 
esnasında tesiri azalabilir. Böyle ahvalde, Crystal violet boyası ya ayrı-
ca otoklavlanmak suretiyle veya SEITZ filtresinden  süzülmekle sterili-
ze edildikten sonra münasip konsantrasyon elde edilecek şekilde besi 
yerine aseptik olarak ilâve edilir. Bu nev'i besi yerinde üremesi temin 
edilen anaerop spor veren bakterilerin zenginleştirici boyasız besi yer-
lerine transferleri  yapılır. 

Bu bildirilen metodlardan hiç biri karışık halde üreyen iki spor 
veren anaerobu birbirinden ayırmağa yeterli değildir. Bu takdirde izo-
lasyondan yararlanılır. 

Bu ilkel pürifikasyondan  sonra, elde edilen kültürün, bir kaç anae-
rop spor veren bakteriden müteşekkil olması düşünülerek bunların izo-
lasyon ve idantifikasyonları  yapılmak icap eder. 

İzolasyon işlemi için; petriye dökme veya dik agar tüplerinde dilüs-
yon çalkama, kanlı agar besi ortamına ekme gibi muhtelif  izolasyon 
metodları vardır. Bunlardan tek koloni elde etmek bakımından Dik 
agar - dilüsyon - çalkama metodu çokça kullanılmaktadır. 

Dik agar - Dilüsyon - Çalkama metodu ile izolasyon : 

Bu maksat için berrak olan Peptone - thioglycollate, karaciğerli 
agar, domuz eti infüzyonu  agar veya domuz eti - bezelye infüzyonu  agar 
(Modifiye  ANDERSEN besi yeri) gibi her hangi bir besi yeri kullanılır. 

Modifiye  ANDERSEN besi yeri : 

Domuz eti infüzyonu  800,0 c.c. 

(Taze yağsız domuz etinden 450 gr. alınarak bir litre sıcak distile 
su içinde bir müddet karıştırılır. Sonra bir saat 100 C°  de kaynatılır. 
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Bundan sonra pamuktan süzülür ve bir gece buz dolabına terkedilerek 
yağının donması temin edilir. Ertesi günü yağı ayrıldıktan sonra hacmi 
bir litreye iblâğ edilir. 

Bezelye infüzyonu 200,0 c.c. 

Veznen bir kısım bezelye bir kısım saf  su içinde bir saat 100 C° de 
kaynatılır. Berrak oluncaya kadar pamuktan süzülür. 

Eritilir, pH 7,2 ye ayarlanır ve 16,0 gr. agar ilâve edilip 121 C° de 5 
dakika otoklava arzedilir ve berrak oluncaya kadar pamuktan süzülür, 
121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

Bu şekilde hazırlanmış olan ve en az 48 saat 30 C° de sterilize kon-
trolü yapılan tüplerdeki katı besi yerlerine, dik agar dilüsyon ve çalka-
ma metodu ile ekim yapılır. Bunun için, pürifikasyonu  yapılmış olan 
kültürden, 9 c.c. steril su veya fizyolojik  tuzlu su veyahut ta tercihan 
berrak sıvı besi yerlerinden birine aseptik olarak 1,0 c.c. veya 1,0 gr. 
miktarında konur, iyice karıştırılıp bundan 1/10, 1/100, 1/1000 oran-
larında dilüsyon serisi hazırlanır. Bu dilüsyonlar yukarda bildirilen sı-
vı besi yerlerinden her hangi biri içinde hazırlanabilir. Eğer dilüsyonu 
yapılan kültür spor şekline geçmiş ise, bu takdirde her bir dilüsyon-
dan ikişer tüp hazırlanıp, bunlardan birer tanesi 80 C° deki su banyo-
sunda 3 - 5 dakika ısıtılır. Her bir dilüsyon tübünden 1 c.c. miktarında 
steril tüplere konur. Üzerlerine sulandırma oranları ve pastörize edil-
miş olanlara da pastörize diye yazılır. Her bir tüp üzerine de eritilmiş 
ve 45 - 50 C" ye indirilmiş Modifiye  ANDERSEN besi yerinden ilâve edi-
lip, derhal iki avuç içinde dikey vaziyette tutularak çevrilir. Bu suretle 
ekim materyalinin, besi yerinin her tarafına  yayılması temin edilmiş 
olur. Tüplerin üzerleri vazelin ile örtülüp, donmağa terkedilir ve mü-
teakiben de etüve konurlar. 

En iyi Dik agar dilüsyon - çalkama metodu VEILLON tüp meto-
dudur. Burada kullanılan tüp 20 cm. uzunluğunda kesilmiş 10 -15 mm. 
çapındaki Pyrex camından yapılır. Bu her iki ucu açık olan tüpün, bir 
nihayeti lâstik tıkaç ile tıkanır, diğer nihayeti de pamukla kapatılır. 
Bu şekilde hazırlanan tüpler kuru hava sterilizatörü ile sterilize edile-

Pepton 
Trypton 
E:2 HPO4 

Eriyebilen nişasta 
Sodium thioglycollate 

5,0 gr. 
1,6 gr. 
1,25 gr. 
1,0 gr. 
0,5 gr. 

147 



mezler. Bunlar ancak otoklavlarda sterilize edilirler. SEITZ filtresin-
den süzülerek sterilize edilmiş olan %5 Sodium bicarbonate solüsyo-
nundan 0,5 c.c. ilâve edilip üzerine her bir dilüsyondan 1 - 2 c.c. ekim 
materyali keza aseptik olarak ilâve edilir. Burada Sodium bicarbonate 
üremeği kolaylaştırır. Erimiş halde bulunan Modifiye  ANDERSEN be-
si yeri henüz 65 - 70 C° gibi sıcak bir halde iken VEİLLON tübünün ke-
narından aşağı dökülür. Bu suretle sıcak besi yeri, havanın çıkmasını 
ve ekim materyalinin, besi yeriniq her tarafına  yayılmasını temin eder. 
Tüpteki ortam 15 cm. yükseklikte olmalıdır. Ortam henüz sıcak iken 
steril vazelin veya %50 vazelin ile %50 parafin  karışımı besi ortamının 
üzerini örtecek şekilde ilâve edilir ve tüpler 37 C° deki etüvde dik vazi-
yette üremeğe terkedilirler. 

Fimuk 
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Ş E K t L : 06 
Ekilmiş bir VEİLLON tüpünün uzunlamasına kesidi 

Bu şekilde üreme sonunda 1 -10 koloni ihtiva eden tüpler izolas-
yon için en elverişli olanlardır. Kolonilerin morfolojileri  mikroskobun 
küçük objektifi  ile tespit edilir. 

Tüplerden tek koloninin alınması : 
Derin agar metodunda kullanılmış olan tüp yumuşak camdan ma-

mul ise, tüp koloniye yakın yerden kesilir. Tüpün pamuklu tarafından 
pamukla birlikte agar itilerek koloni steril bir petriye alınır. Eğer tüp 
pyrex camından yapılmış ise, tüpün ağzındaki pamuk çıkarılır, tüpün 
etrafı  ve sonra da ağzı alevden geçirilir. Tüpün ağzı steril petri kutusu 
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içine çevrilerek, tüp dip kısmından aleve arzedilince agar petriye doğru 
kayar, tam istenilen koloni geldiğinde, steril bir spatül ile kesilerek ay-
rı steril bir petriye alınır. Şekil (66) da görülen VEILLON tüplerinde 
ise tespit edilen koloni, lâstik tıkaç çıkarılıp, bir pens ile pamuklu ta-
rafından  itilerek istenilen koloni gelince steril petri kutusuna steril bir 
spatül ile kesilerek alınır. İzole edilen bu tek koloniler, karaciğerli buy-
yonda anaerop bakterilerin üretilmesi bölümünde bildirilen teknik da-
hilinde üretilirler. Elde edilen bu kültürlerin bakteriyoskopik muaye-
neleri yapılır. Bu suretle sıvı besi ortamında mikroorganizmaların pü-
rifiye  edilmiş saf  kültürleri elde edilmiş olur. 

Üreme gösteren mikroorganizmaların koloni özellikleri tetkik edil-
mek üzere petrideki katı anaerop besi ortamları ve %10 koyun kanlı 
agar ile %1 glucose'lu kanlı agar besi ortamlarına geçirilerek, anaerop 
şartlarda üretilir. Buradan karaciğerli buyyona geçirilen 18 saatlik 
genç kültürlerin hareket muayeneleri ve GRAM alıp almadıkları ve 
morfolojik  özellikleri tetkik edilir. 

Sellüler ve koloni morfolojilerine  ait özelliklerden sonra, izole edi-
len mikroorganizmaların idantifikasyonları  için biyoşimik özelliklerin-
den süt, hemoglobin, LOEFFLER koagüle kan serumu ve koagüle yu-
murta akına olan etkisi, jelatini hidroliz, beyin besi yerine tesiri gibi 
proteolitik özellikleri ile karbonhidratlara tesiri, indol ve H 2 S teşkili 
ile nitrat'ı nitrit'e çevirip çevirmediği ve bundan başka Aesculin'i ka-
rartıp karartmadığı, koyun erythrocyte'lerini hemoliz edip etmediğinin 
tespit edilmesi, nev'i veya tiplere karşı hazırlanmış spesifik  antiserum-
lar ile duyar olan deney hayvanları üzerinde nötralizasyon deneylerinin 
yapılması icap eder. 

Gerek biyoşimik özelliklerinin tespiti ve gerekse nötralizasyon de-
neylerine ait bilgi özel bahislerinde tetkik edilecektir. 
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B Ö L Ü M X 

BAKTERİLERİN BİYOŞİMİK ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ 

Bakterilerin biyoşimik özelliklerinin tayin ve tesbiti, bunların idan-
tifikasyonları  ve biyolojik aktivasyonları üzerinde bilgi edinmek bakı-
mından önemlidir. 

Aerop, spor veren aerop ve spor veren anaerop bakterilerin biyo-
şimik özellikleri aynı esaslar dahilinde mütalea edilirse de spor veren 
anaerop bakterilerin bu özelliklerinin tesbiti için kullanılan besi ortam-
larının terkipleri bir farklılık  gösterdiği cihetle, burada aerop bakteri-
ler ile spor veren anaerop bakterilerin biyoşimik özelliklerinin tesbiti 
ile ilgili teknikler ayrı ayrı bildirilmiştir. 

Aerop bakteriler ile spor veren aerop bakterilerin biyoşimik özel-
liklerinin tayininde ayrılık gösteren teknikler ayrıca aerop bakteriler 
için kullanılan tekniği takiben bildirilmiştir. 

Bakterilerin bu özelliklerini teker teker tayin ve tesbit maksadı 
için mikrobiyolojide bazı özel besi ortamları ve ayraçlar kullanılmak-
tadır. 

K 
Bakterilerde pigment teşkili : 

Bir çok bakteriler pigment imâl ederler. Ancak bazı besi or-
tamlarında bakteriler çok bol olarak pigmen hasıl ederler. Bilhassa 
Corynebacterium diphtheria'nın üremesi ve izolasyonu için özel bir 
besi ortamı olan LÖFFLER'in kan serumlu besi ortamı aynı zamanda 
pigment hasıl etmek için de iyi bir besi ortamıdır (9). Ayrıca spor ve-
ren aerop bakterilerin pigment teşkilini tayin için diğer bazı besi yer-
leri de kullanılmaktadır. Spor veren aerop bakterilerin pigment teşki-
lini tespit edecek olan bu besi yeri; DIFCO'nun Nutrient Agar besi yeri-
ne %0,1 nispetinde tyrosine ilâve edilmek suretiyle hazırlanır. Bu mak-
sat için ayrıca patates besi yeri de kullanılabilir (15) . . . c \ 



Proteolytic aktivasyonlann tespiti : 

Bir kısım bakteriler proteinleri parçalayıcı anzimleri ile proteo-
lytic aktivasyon gösterirler. Bakterilerin bu özellikleri jelatin besi orta-
mını veya yatık koagüle kan serumunu likefiye  etmesi ile tespit edilir. 

Jelatin besi yeri kullanıldığında, inoküle edilen jelâtin 37 C° lik 
etüvde bir veya bir kaç gün bulundurulur. Sonra soğuk suya daldırıla-
rak tekrar katılaşıp katılaşamadığına göre, jelatinin likefiye  edilmiş 
olup olmadığı tayin edilir. 

Fakat, jelâtinin likefaksiyonunun  tespiti için en iyisi, daldırma 
ekim yapılan jelatinin 20 - 22 C° deki termostatlı inkübatöre konma-
sıdır. 

Bu suretle likefaksiyon  tipleri de tayin edilmiş olur. 

Spor veren aerop bakterilerin proteinleri hidrolizi : 

a — Proteinlerden jelatinin hidroliz deneyi : 

°/o 0,4 jelatin ihtiva eden DIFCO'nun nutrient agar besi yerinde ya-
pılır. Ekim petriyi ortasından kat eden bir hat halinde sürme suretiy-
le yapılır. Belli bir üreme görülen petrilerin yüzeyi FRAZIER (7) tara-
fından  aşağıda bildirilmiş olan ayıracın 8 c.c. miktarı ile örtülür. 

Üremenin kenar ve alt tarafında  şeffaf  bir alanın husule gelişi je-
latinin hidrolize edildiğini gösterir. 

Jelatini hidroliz deneyinde kullanılan ayıraç : 

Hg Cl2 15,0 gr. 
H Cİ (Konsantre) 20,0 gr. 
Aqua dest 100,0 c.c. 

b — Kazeini hidroliz deneyi : 

Bu deney için sütlü agar besi yeri kullanılır. 

Agar 25,0 gr. 
Aqua dest 1000,0 c.c. 

eritilip 100'er c.c. miktarında şişelere taksim ve 121 C° de 25 dakika 
sterilize edilir. 

500 c.c. yağı alınmış süt, 50'şer c.c. miktarında şişelere taksim ve 
121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 
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Ağarlar sıcak iken her 100 c.c. sine, soğuk halde bulunan 50 c.c. 
lik süt, aseptik olarak ilâve edilerek karıştırılıp derhal petrilere dökü-
lür ve katılaşmağı müteakip petrinin ortasından geçecek şekilde hat 
halinde sürme ekim yapılır. 

Bu besi yerinde üreme görüldükten sonra, kazeinin hidrolizine bel-
dek olan şeffaf  bir alanın teşekkülü tetkik edilir. 

Acetylmethylearbinol un tespiti için Voges - Proskauer testi (5) : 

Bu testten çoğunlukla Aerobacter aerogenes ile Escherichia coli'-
nin diferansiyal  diagnostiğinde yararlanılır. Bunun tespiti için MR-VP 
(Methyl Red - Voges Proskauer) buyyon besi ortamı kullanılır. 

MR-VP buyyonu : 

Bu buyyonda 48 saat üremiş kültürden 1 c.c. alınarak temiz bir 
Agglutination tübüne konur üzerine Alpha - naphthol'ün absolute ethyl 
alcohol'deki %5 solüsyonundan 0,6 c.c. ilâve edilir. Bunun da üzerine 
%0,3 oranında Creatine ihtiva eden %40 Potassium hydroxide solüs-
yonundan da 0,2 c.c. ilâve edilip iyice çalkanır ve 5-10 dakika kendi 
haline terk edilir. Acetylmethylcarbinol teşekkül etmiş ise ortamın yü-
zeyinde teşekkül eden parlak portakal rengi yavaş yavaş ortamın her 
tarafına  yayılır. 

Spor veren aeropların Acetoin teşkilini tesbit için SMITH ve arka-
daşları (13), aşağıdaki besi ortamı ile tekniğinin kullanılmasını tavsiye 
etmektedirler. Keza burada da Voges - Proskauer buyyonu ve reaksiyo-
nun okunması için de %40 Na OH solüsyonu ile 0,5 miligram Creatine 
kullanılır. 

Spor veren aerop bakteriler için Voges - Proskauer buyyonu : 

Proteose peptone 
Glucose 
K2 H P04 

Distile su 

5 gr. 
5 gr. 
5 gr. 

1000 c.c. 

Proteose peptone 

Glucose 

Na OH 

Distile su 

7 gr. 

5 gr. 

5 gr. 

1000 c.c. 

153 



Besi ortamının terkibindeki bu maddeler su banyosunda eritilir, 
pH 7,0 ye ayarlanır, 18 mm. çapındaki tüplere 5 c.c. miktarında tak-
sim edilip, 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

Reaksiyon; üremenin 2, 4, 6, 10 ve 20 ci günlerinde, kültüre eşit 
hacimde %40 Na OH solüsyonu ve 0,5 miligram Creatine ilâve edildik-
ten 30 - 40 dakika sonra kırmızı rengin görülmesi ile pozitif  olarak de-
ğerlendirilir. 

Urease deneyi : 

Bazı bakteriler üreyi parçalarlar. Bakterilerin üreyi parçalama 
özelliği Urea Agar (Urease Test) besi ortamı ile tesbit edilir. Bu suret-
le de Üreyi parçalayan Proteus'un, üreyi parçalamayan Salmonella ve 
Shigella'lardan ayrılması mümkün olur (10). Yani bu besi ortamından 
urease pozitif  olan Proteus genusuna dahil mikroorganizmalar ve az 
miktarda urease hasıl eden bazı coliform  ve paracolon bakterilerinin 
urease negatif  olan Salmonella ve Shigella'lar ile diferansiyal  diagnos-
tiğinde yardımcı deney olarak yararlanılır. 

1 — Temel besi yeri : 

eritilip, 90 c.c. veya 180 c.c. miktarlarında olmak üzere şişelere taksim 
edilip 121 C° de 15 dakika otoklavda sterilize edilir. Lüzumu halinde 
kullanılmak üzere muhafaza  edilir. 

2 — Urea solüsyonu : 

den müteşekkil solüsyon SEITZ filtresinden  süzülmek suretiyle sterili-
ze edilir. 

Urea Agar Besi yeri, kullanılacağı zaman 90 veya 180 c.c. miktarın-
da şişelerdeki 1 No. lu temel besi yeri eritilip 50 C° ye soğutulduktan 
sonra urea solüsyonundan %10 nispetini muhafaza  edecek miktarda 

Peptone 
Glucose 
Sodium chlorure 
Monopotassium phosphate 
Phenol red 
Agar 
Distile su 

1,0 gr. 
1,0 gr. 
5,0 gr. 
2,0 gr. 

0,012 gr. 
20,0 gr. 

900,0 c.c. 

Urea 
Distile su 

20,0 gr. 
100,0 c.c. 
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aseptik olarak ilâve edilip karıştırılır. (%10 urea solüsyonu elde etmek 
için 90 c.c. lik temel besi yerine 10 c.c. urea solüsyonu ilâve edilir). Bu 
karışım 2 - 3 c.c. miktarlarında olacak şekilde steril küçük deney tüp-
lerine aseptik olarak taksim edilir. Sonra tüpler, daldırma ekime uy-
gun diklikte 1,2 cm. ve 2,5 cm. kadar da sürme ekim yapmak için, yatık 
yüzey elde etmek üzere yatırılır (3). 

Ortamın kızarması, reaksiyonun pozitif  olduğunu gösterir. 

Spor veren aerop bakteriler için Urease denemesi : 

Bunun için 2 c.c. distile su ile agar kültüründen hazırlanan süs-
pansiyon, temiz bir tüpe aktarılır ve kolorimetrik olarak pH sı 7,0 ye 
ayarlanır, iki eşit kısma bölünen süspansiyondan biri üzerine, takri-
ben 0,1 gram urea kristali ilâve edilir, diğeri kontrol olarak bırakılır. 

Urea kristalinin ilâve edildiği tüpte bir kaç dakika içinde kırmızı 
rengin teşekkülü ile pH nın 8,0 e yükselmesi, Urease pozitif  olduğunu 
gösterir. 

Karbonhidratları fermentasyon  deneyi : 

Karbonhidrat temel sıvı besi yeri: Aşağıdaki besi ortamı FRAN-
KEL, REITMAN ve SONNERWIRTH (6) tarafından  bilhassa Entero-
bacterıaceae'nin karbonhidratları fermentasyon  reaksiyonu için tavsi-
ye edilmiştir. 

eritilip, pH 7,1 - 7,2 ye ayarlanır ve fermentasyon  tüplerini havi tüple-
re taksim edilerek 121 C° de 15 dakika otoklavda sterilize edilir. 

Glucose, lactose, sucrose, mannitol'den %1 ; dulcitol, salicin ve 
diğer karbonhidratlar %0,5 oranında temel besi yerine ilâve edilirler. 
Bunlardan Glucose, mannitol, dulcitol, salicin, adonitol, inocitol, temel 
besi yerine sterilizasyondan evvel doğrudan doğruya ilâve edilebilir. 

Lactose, sucrose, xylose, arabinose ve' diğer karbonhidratların % 10 
solüsyonu ya SEITZ filtresi  ile filtre  etmek veya otoklavda 121 C° de 
10 dakika sterilize edildikten sonra steril temel besi orta-
mına ilâve edilirler. 

Peptone 
Meat extract 
Sodium chlorure 
Andrade indikatörü 
Distile su 1000,0 c.c. 

10,0 gr. 
3,0 gr. 
5,0 gr. 

10,0 c.c. 
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ANDRADE indikatörünün hazırlanması : 

100 c.c. distile suda 0.5 gr. Acid fuchsin  eritilir. 1 N NaOH solüs-
yonundan 16 c c. ilâve edilir. Eğer fuchsin  bir kaç saat sonra yeteri de-
recede dekolere olmazsa Na OH'den 1 - 2 damla damlatılır. 

îııdikatör renksizdir. Bu indikatörü ihtiva eden besi ortamlarının 
reaksiyonu aside dönmesi halinde bu besi yeri kırmızı pembe bir renk 
gösterir. 

Listeria için karbonhidrat besi yeri : 

Beef  extrakt 1,0 gr. 
Proteose peptone No: 3 (Difco)  10,0 gr. 
Sodium chlorure 5,0 gr. 
Bromcresol purple 0,1 gr. 
Distile su 1000,0 c.c. 

Su banyosunda ısıtılarak eritilir. 121 C° de 20 dakika sterilize edilir. 
Besi yeri, şeker sayısı kadar kısımlara bölünür ve % 0,5 oranını mu-
hafaza  edecek veçhile glucose, raffinose,  salicin, rhamnose, dulcitol ve 
diğer karbonhidratlardan ilâve edilir. 

Neisseria gonorrhoeae için karbonhidrat besi yeri : 

Bunun için BBL'in Cystine trypticase agar (CTA) temel besi yeri-
nin kullanılması tavsiye edilmektedir (6). 

CTA besi yeri : 

Cystine 0,5 gr-
Trypticase 20,0 gr-
Sodium chlorure 5,0 gr-
Sodium sulfite 0,5 gr-
Phenol red 0,017 gr. 
Agar 2,5 gr-
Distile su 1000,0 c.c 

Su banyosunda eritilir, soğutulur ve pH sı 1 N NaOH solüsyonu 
ile 7,4 - 7,6 ya ayarlanır. 250 c.c. lik erlenmeyerlere 50 c.c. miktarların-
da taksim edilir. 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. Besi yerlerini havi 
şişeler soğutulur. 

Saf  su içinde glucose ve maltose veya diğer karbonhidratların %20 
oranındaki solüsyonları hazırlanarak sterilize edilirler. Sonra 50 c.c. 
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temel besi yeri ihtiva eden erlenmeyerlerden her birine %20 oranında 
steril olarak hazırlanmış olan bu şekerlerin her birinden 2,5 c.c. mik-
tarında ilâve edilir. Sonra bunlar 10 X 100 m.m. boyutlarındaki steril 
tüplere, aseptik olarak 2 şer c.c. miktarında taksim edilerek hazırlan-
mış olurlar. 

Spor veren aerop bakterilerin karbonhidratlara tesirinin araştırıl-
ması için anorganik azotlu basal besi yeri kullanılır. 

Bu maksat için kullanılan Basal besi yerinin terkibi : 

(NH4)2 HPO4 1,0 gr-
K Cl 0,2 gr. 
Mg. S04 0,2 gr-
Maya hülasası 0,2 gr-
Agar 15,0 gr-
Distile su 1000,0 c.c. 
Bromcresol purple 
(0/o0,04 Sol) 20,0 c.c. 

Su banyosunda eritilir, pH 7,0 - 7,2 ye ayarlanır, tüplere taksim 
edilip 121 C° de 20 dakika sterilize edilir. Arabinose, rhamnose, xylose, 
glucose, fructose,  galactose, mannose, lactose, sucrose, maltose, raffı-
nose, inulin, sorbitol ve mannitol'ün saf  suda % 10 -15 oranında hazır-
lanan solüsyonları ayrı ayrı SEITZ filtresinden  süzüldükten sonra Ba-
sa! besi yerini havi tüplere °/oO,5 oranında olacak veçhile ilâve edilir. 

Bu suretle hazırlanmış besi yerinin dip kısmına batırma ve eğik 
yüzüne sürme ekim yapılır ve asit ve gaz bakımından 20 gün muaye-
neye tabi tutulurlar. 

Litmus milk'e tesir : p-,/ 

Litmus'un saf  sudaki sature solüsyonu hazırlanır. Taze yağsız süte 
açık eflâtun  rengi verecek yeteri miktar litmus solüsyonundan ilâve 
edilir. Tüplere taksim edilerek 120 C° de 12-15 dakika sterilize edilir. 
Sterilizasyonu müteakip tüpler derhal soğuk suya batırılarak soğutulur. 

Neutral litmus'un pH sı 6,8 dir. 

Bir kısım bakteriler lactose'u parçalayarak asit meydana getirir-
ler. Bu takdirde sütteki litmus kırmızı renge döner. 

Rengin maviye dönmesi halinde ortamın kalevi olduğu anlaşılır. 
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Spor veren laeropların sütü koagüle ve hazmetme deneyi : 
/ 

Bu özelliğin tespiti için Domates - Maya - Süt besi yeri kullanılır. 

Domates - Maya - Süt besi yeri : 

Yağsız kuru süt 100,0 gr. 
Maya hülasası 5,0 gr. 
Distile su 1000,0 c.c. 

karıştırılıp su banyosunda eritilir, pH sı 7,0 ye ayarlanmış olan doma-
tes suyundan 100 c.c. ilâve edilip karaştırılır ve tüplere taksim edilip 
121 C3 de 12 dakika sterilize edilir. 

Bu şekilde hazırlanan besi yerinde, bakterilerin sütü koagüle ve 
hazmetme özellikleri tetkik ve tespit edilir. 

Citrate'ın kullanılması : 

Spor vermeyen Gram negatif  bakteriler içinde bazı tiplerin birbi-
rinden ayırt edilmeleri citrate'ı kullanışları esasına dayanır. 

Citrate'ın kullanılmasını tetkik için KOSER'in sentetik besi orta-
mı kullanılır. 

KOSER'in sentetik citrate besi ortamı : 

K H2 P04 1,0 gr-

Mg S04 0,2 gr-

Na NH4 P04 1,5 gr-

Na3 C6 Hs 0 7 3,0 gr-

H 2 0 1000,0 c.c. 

tüplere taksim edilip sonra sterilize edilir. 

Bu saydam besi yerinde Citrate'ın kullanılışı, ortamda bulanıklı-
ğın meydana gelmesi ile anlaşılır. Üreme hakkında bir tereddüde dü-
şülmemesi için ekimi yapılacak kültür düz ansla alınarak ekilir. Eğer 
lup kullanılacak ise alınan bir lup kültürün steril suda süspansiyonu 
hazırlanarak buradan ekim yapılır. Bu suretle üremeden evvel ortamda 
bulanıklık meydana gelmemiş olur (4). 

Spor veren aeropların citrate'a karşı duyarlık deneyi : 

Bu deney için citrate'lı yatık agar kullanılır. 
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Citrate yatık agar besi yeri : 

Na Cİ 
Mg. S04 

(NH4)2 H P04 

K H2 P04 

Natrium citrate 
Agar 
Distile su 1000,0 c.c. 

1,0 gr 
0,2 gr 
1,0 gr 
0,5 gr 
2,0 gr 

15,0 gr 

eritilmeği müteakip, pH 7,0 ye ayarlanır ve %0,04 Phenol red eriyiğin-
den 20 c.c. ilâve edildikten sonra, tüplere taksim edilip 121 C° de 15 
dakika sterilize edilir. 

Üreme neticesi kırmızı rengin teşekkülü, citrate'ın kullanılmış ol-
duğunu gösterir. 

Bir kısım bakteriler, sultur ihtiva eden proteinli besi ortamların-
da Hydrogen sulfide'i  serbest hale geçiren bir aktivasyon gösterirler. 
Bakterilerin bu aktivasyonları onların klasifikasyonlarına  esas teşkil 
etme özellikleri meyanındadır. 

Bakterilerin bu özelliklerini meydana çıkarmak için kurşun acetat' 
lı agar besi yerinden yararlanılır. 

Kurşun acetatlı agar besi yeri : 

eritilir, pH 6,6 ya ayarlanır ve'kurşun acetatm sudaki %2 solüsyonun-
dan 10,0 c.c. ilâve edilir ve sterilize edilir. 

Dik olarak hazırlanan bu besi yerine düz uçlu öze ile mümkün ol-
duğu kadar tii.bün kenar kısmına yakın olarak daldırma ekim yapılır. 
37 C° lik etüve: iki veya daha fazla  gün terkedilir. 

Hydrogen sulfide  teşkili, inokülâsyon yerinde esmerden siyaha ka-
dar değişen bir renk husulü ile anlaşılır. 

Hydrogen sulfite  hasıl etme : 

Proteose peptone (Difco) 
Disodium phosphate 
Glucose 
Agar 
Distile su 

20,0 gr. 
2,0 gr. 
1,0 gr. 

15,0 gr. 
1000,0 c.c. 
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İndol husule getirme: 

Bazı bakteriler proteinleri indol teşkil ederek parçalarlar. Bakteri-
lerin bu özellikleri, bunların klâsifikasyonunda  önem taşır. 

îndol teşkilini tâyin için (tryptophane) Tryptone'lu buyyon besi 
yeri ve KOVACS ayıracı kullanılır. Ekim yapılan besi ortamları 37 C° lik 
etüve 2 - 4 gün üremeğe terk edilir. Bu kültürden 4 c.c. miktarında alı-
nan kültür, temiz bir deney tübüne aktarılarak üzerine 0,3 - 0,4 c.c. 
miktarında KOVACS ayıracı damlatılır. Hafif  hafif  dikkatlice çalkanır, 
sonra ayıracın, tüpteki besi yerinin üst kısmına yükselmesi için tüp 
kendi haline terk edilir. 

Pozitif  tndol reaksiyonu, ayıraç tabakasının kiraz kırmızısı veya 
koyu kırmızı renk arzetmesi ile anlaşılır. 

Tryptone'lu buyyon besi yeri: 

Tryptone (Bacto) 10,0 gr. 

Distile su 1000,0 c.c. 

su banyosunda ısıtılarak eritilir. 5 c.c. miktarında olmak üzere tüplere 
taksim edilir. 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

KOVACS İndol ayıracı: 

n-Amyl alcohol veya Butyl alcohol 75,0 c.c. 

Hydrochloric acid (Konsantre) 25,0 c.c. 

Para-dimethylamino-benzaldehyde 5,0 gr. 
t 

Spor veren aeropların indol teşkilini tesbit için %1 Trypticase buy-
yonu ile keza KOVACS ayıracı kullanılır. Reaksiyon ise, üremenin 6, 
10, 14 üncü günlerinde tetkik edilir. 

Nitrate'laruı nitrite'lere redüksiyonu: 

Bazı bakterilerin nitrate'ları nitrite'lere redükte etme kabiliyetleri 
vardır. 

Bunun için besi ortamı olarak Nitrate ihtiva eden peptonlu buyyon 
ile ayıraç olarak da alpha-naphthylamine solüsyonu ile sulfanilic  acid so-
lüsyonu kullanılır. 

Bu özelliği tesbit edilecek mikroorganizma ile inoküle edilen Nit-
rate'lı peptonlu buyyonu 5 gün 37 C* lik etüve terk etmek icap eder. 
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Üremeği müteakip, üzerine alpha-naphthylamine solüsyonundan 1 c.c. 
ve sulfanilic  acid solüsyonundan da 1 c.c. olmak üzere ilâve edilir. 

Pozitif  reaksiyon koyu pembe veya kırmızı veya maron rengin te-
şekkülü ile anlaşılır. Renk teşekkül etmemesi reaksiyonun negatif  oldu-
ğunu yani deneye tâbi tutulan mikroorganizmanın nitrate'ları nitrite'e 
çevirme kabiliyetinde olmadığını gösterir. 

Nitrate'lı peptonlu buyyon (12): 

Peptone (nitrate'dan arî) 10,0 gr. 

Potassium nitrate 1,0 gr. 

Distile su (amonyaktan arî) 1000,0 c.c. 

açık otoklavda karıştırılarak eritilir. Filtre kâğıdından süzülüp, tüplere 
10 c.c. miktarında taksim edilir. Üç gün arka arkaya 20 şer dakika açık 
otoklavda sterilize edilir. 

1 — Alplıa-naphtylamine solüsyonu: 

Alpha-naphthylamine 1,0 gr. 

Distile su 22,0 c.c. 

eritilip, filtre  edilir, özgül ağırlığı 1,04 olan dilüe Acetic acid ile 180 c.c. 
ye tamamlanır. 

2 — Sulfanilic  acid solüsyonu: 

Sulfanilic  acid 0,5 gr. 

Dilüe acetic acid (Özgül ağırlığı 1,04) 150,0 c.c. 

SMITH, GORDON ve CLARK (13) spor veren aerop bakterilerin 
nitrate'ları rıitrite'lere redüksiyonu için aşağıdaki tekniği tavsiye etmek-
tedirler. Burada besi yeri olarak DIFCO'nun nutrient buyyonuna % 0,1 
oranında KNOj ilâve edilerek hazırlanan besi yeri kullanılır. Bu besi 
yerinde 2 - 4 ve 6 günlük kültürlerin redüksiyon bakımından muayene-
leri için, kültürden aseptik olarak küçük bir deney tübü içine bir miktar 
alınır ve üzerine sulfanilic  acid ve Dimethyl alpha-naphthylamine solüs-
yonlarından birkaç damla damlatmak suretiyle yapılır. 
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Sulfanilic  acid solüsyonu. 

Sulfanilic  acid 

Acetic acid (5 N) 
8,0 gr. 

1000,0 c.c. 

Dimethyl alpha-naphthylamine solüsyonu: 

Dimethyl alpha-naphthylamine 

Acetic acid (5 N) 

6,0 gr. 

1000,0 c.c. 

Reaksiyonun değerlendirilmesi: Koyu kırmızı bir rengin veya ko-
yu sarımsı bir presipitatm teşekkülü reaksiyonun pozitif  olduğunu gös-
terir. 

Kolera kırmızısı reaksiyonu: 

Vibrio cholera'nın idantifikasyonu  için bu reaksiyondan yararlanı-
lır. Bu mikroorganizmanın peptonlu sudaki 2 - 3 günlük kültürüne kon-
santre sülfürik  asitten birkaç damla damlatılır. Pozitif  kolera kırmızısı 
reaksiyonu, bir nitrose-indole reaksiyonu olan morumsu-pembe bir ren-
gin teşekkülü ile anlaşılır. 

Neisseria kolonilerinin tâyini için Oxidase deneyi (3): 

Para-aminodimethylaniline monohydrochloride'in distile suda % 1 
solüsyonu hazırlanır. Ayıracın kullanılabilmesi için, yapıldıktan sonra 
15 dakika bekletilmesi lâzımdır. Bu solüsyon hazırlandıktan itibaren, 
ancak 1 - 2 saat içinde kullanılabilir. Bu müddeti aşmış solüsyonlar es-
kimiş addedilir ve kullanılamazlar. 

Kolonileri havi besi ortamı üzerine bu solüsyonun dökülmesini mü-
teakip, Oxidase pozitif  olan koloniler evvelâ pembe, sonra kırmızı ve ni-
hayet siyaha dönen renkler alırlar. 

Siyah renk alan kolonilerde artık canlı mikroorganizma kalmamış-
tır. Ancak kırmızı renge döndükleri esnada kolonilerdeki mikroorganiz-
malar canlılığını muhafaza  edebilirler. 

Bu deneyde Tetramethyl-para-phenylenediamine dihydrochloride'in 
distile sudaki %1 solüsyonu da kullanılabilir. Bu madde daha az toksik 
fakat  daha pahalıdır. Bu madde ile hazırlanan ayıraç koloniyi evvelâ 
eflâtun,  sonra da mor renge çevirir. Bu ayıraç bazan koloni etrafındaki 
besi yerinin rengini de değiştirmektedir. 
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Pseudomonas için Oxidase deneyi (3), (6): 

Ayıraç olarak; 0,1 gram Tetramethyl-para-phenylenediamine dihyd-
rochloride, 10 c.c. distile su içine konduktan sonra 15 dakika kendi ha-
line terk edilmek suretiyle hazırlanan solüsyon kullanılır. Bu solüsyon 
kullanılacağı zaman her defasında  yeniden hazırlanır. Çünkü bu ayı-
raçta kullanılan boya iki saat sonra aktivasyonunu kaybeder. 

İşlemin yapılması: 

Altı santimetre karelik 1 No: lu WHATMAN süzgeç kâğıdı üzerine 
2 -3 damla miktarında, yukarıda hazırlanış şekli bildirilen ayıraçtan 
damlatılır. Tüpteki yatık agar veya petrideki ağardan lup ile alman şüp-
heli koloni ayıraç damlatılmış olan filtre  kâğıdı üzerine konur. 

İşlemin değerlendirilmesi: 

Filtre kâğıdı üzerinde koloniyi havi yerdeki rengin 5-10 saniye için-
de koyu mor renk alması reaksiyonun pozitif  olduğunu gösterir. 

Pneumococcus'lerin Sodium desoxycholate karşısında erime deneyi: 

Pneumococcus'lerin safra  tuzları karşısında erimelerinin müşahede 
edilmesi sonucu bu deney Pneumococcus'lerin diğer coccus veya strep-
tococcus'lerdeıı ayrılmasında değerlendirilmiştir. 

Ayıracın hazırlanması: 

Reaksiyonun değerlendirilmesi: 

Şüpheli bakterilerin buyyon kültüründen 1 c.c. miktarında alınarak 
bir deney tüpüne aktarılır, üzerine iki damla hazırlanış şekli bildirilen 
ayıraçtan damlatılır. Beş dakikadan daha kısa bir süre içinde Pneumo-
coccus'lerin erimesine mukabil, diğer coccus'ler veya Streptococcus'ler 
erimezler. 

HaemolysLn deneyi: 

Bazı bakteriler ve meselâ Beta haemolytic streptococcus'ler haemo-
lytic substanslar imâl ederler. Bunlar alyuvarları eritme kudretindedir-
ler. Beta haemolytic streptococcus'lerin imâl ettiği bu haemolytic subs-

Sodiıım desoxycholate 

Alcohol 
Distile su 

10,0 gr. 

10,0 gr. 
90,0 c.c. 
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tanslara Streptolysinler denir. Bu streptolysinler; biri streptolysin O, 
diğeri de streptolysin S olarak tefrik  edilen ve her ikisi de erythrocyte-
ieri haemolyse'e eden iki haemolytic faktörü  ihtiva eder (16). 

Bundan başka Micrococcus (Staphylococcus)'lerin virulan olanları 
imâl ettikleri lizinler ile alyuvarları eritirler. 

Beta haemolytic streptococcus'lerin imâl ettiği Haemolysin'in tâyi-
ni deneyi: 

10-15 damla miktarında bakteriye ait buyyon kültüründen bir ag-
glutination tüpüne PASTEUR pipeti ile konur. Üzerine serum fizyolojik 
ile yıkanmış °/o 5 nispetindeki tavşan alyuvarları süspansiyonundan ay-
nı miktar ilâve edilir ve 37 C° lik etüve iki saat terk edilir. Alyuvarların 
hemolyse oluş derecelerine göre reaksiyon; + + + + , + + + , + + , + 
olarak değerlendirilir. Haemolyse'in vukua gelmemesi halinde ise reaksi-
yon negatif  olarak kabul edilir. 

Staphylococcal haemolysin'in demonstrasyonu ile ilgili reaksiyonun 
yapılması (16): 

1 — Staphylococcus kültürlerini havi altı adet yatık agar tüpünün 
her birine 1 c.c. fizyolojik  tuzlu su ilâve edilir. Plâtin öze ile kültürler 
kazınır ve bu süspansiyon steril bir santrifüj  tüpüne konur. Yüksek de-
virde 20 dakika santrifüje  edilir. Lysin'i havi üstteki mayi alınır. 

2 — Bir kısım insan veya tavşan kanı, dokuz kısım steril % 2 so-
dium citrate solüsyonunu havi steril bir cam kap içine alınır ve her 
defasında  on misli steril fizyolojik  tuzlu su kullanılarak üç defa  san-
trifüje  etmek suretiyle yıkanır. 

ilk yıkama 8 dakika 1600 devirde, müteakip yıkamalar 1000 devirde 
10 dakika santrifüje  etmek suretiyle yapılır. Bu zaman yıkama sıvısının 
berrak olması lâzımdır. Son yıkama sıvısı da, santrifüj  tüpünden akta-
rılır. Bu şekilde elde edilen yıkanmış erythrocyte 6 gün kadar buz dola-
bında muhafaza  edilebilir. Bu yıkanmış erythrocyte'in % 4 süspansiyonu 
yapılır. 

3 — Reaksiyonun yapılması: 

Bunun için aşağıda cetvelde görüldüğü veçhile lysin ve tuzlu suyun 
dilüsyonları hazırlanır: 

Bir port tüp üzerine 9 tüp konur. 

tik iki tüpe 1 c.c. lysin ilâve edilir. 
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îlk birinci tüp hariç geri kalan 8 tüpe 1 er c.c. tuzlu su ilâve edilir. 

İkinci tüp iyice karıştırılır ve bundan 1 c.c. alınıp üçüncü tüpe ko-
nur. Bu tüpte iyice karıştırılır ve bundan 1 c.c. alınıp dördüncü tüpe 
ilâve edilir. Bu şekildeki işleme 8 inci tüpe gelinceye kadar devam edi-
lir. Sekizinci tüp iyice karıştırıldıktan sonra bundan 1 c.c. alınıp atılır. 

Dokuzuncu tüp kontrol olarak kullanılır. 

Bu suretle cetvelde görülen dilüsyonlar elde edilmiş olur. 

Her bir tüp üzerine 1 c.c. yıkanmış erythrocyte'lerin % 4 süspansi-
yonundan ilâve edilip 20 saat oda derecesinde tutulur. 

Bu süre içinde husule gelen haemolysis tesbit edilir. Buna ait şema, 
cetvel (6) da verilmiştir: 

Tüp No. Lysin Fizyolojik Tuzlu Su % 4 Erythr. Suspansiy. 
c. c. c. c. o. c. 

I 1 — 1 

I I 1 /2 1 /2 1 

I I I 1 /4 3 /4 1 

IV 1 / 8 7 / 8 i 

V 1/16 15/16 1 

VI 1/32 31/32 ı 

VII 1 /64 63/64 1 

VI I I 1/128 127/128 1 

IX 1 1 

C E T V E L , : 6 

Staphylococcal haemolysin'in demonstrasyonu 

Fibrinolysis deneyi (12) : 

Bazı bakteriler ve bilhassa Virulan olan Staphylococcus'ler ile Strep-
tococcus'ler husule getirdikleri fibrinolysin  ile koagüle olmuş plasmayı 
eritme yeteneği gösterirler. Fakat daha ziyade bu testin değeri bilhassa 
Streptococcus'ler için daha kat'î olarak bildirilmektedir^ 16). Strepto-
coccus'lerin bu özelliğini tâyin için; 1 c.c. miktarında % 2 Potassium 
oxalate solüsyonu ile oksalatlanmış 10 c.c. miktarındaki insan kanın-
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dan 0,2 c.c. alınıp 0,8 c.c. fizyolojik  tuzlu su ile sulandırılır. Buna Strep-
tococcus un 18-24 saatlik genç kültüründen 0,5 c.c. ilâve edilir ve derhal 
karıştırılır. Üzerine Calcium chlorure un sudaki % 0,25 solüsyonundan 
0,25 c.c. ilâve edilir. Sonra karıştırılır ve 37 C° de su banyosuna konur. 
10 dakika içinde koagülsâyon meydana gelir. Koagülâsyonun vukua gel-
diği andan itibaren muayyen zaman aralıkları ile kontrol edilerek tüpte-
ki muhtevinin tam bir sıvı haline geldiği müddet tesbit edilir. 

Bu deneyde kullanılacak olan insan kanının, Beta haemolytic strep-
tococcus'den mütevellit bir enfeksiyondan  kısa bir zaman sonra alınmış 
kan olmamasına çok dikkat etmek lâzımdır. 

Coagulase deneyi: 

Bu test bilhassa virulan olan Staphylococcus'lerin tâyininde çok 
değerli bir lâboratuvar metodudur. Çünkü virulan staphylococcus'ler 
coagulase imâl ederler. Coagulase, thrombine benzeri substansın ön ka-
demesi olan inert bir substansdır. Bu substansın imâli, plasmada mevcut 
olan bir aktivatöre bağlıdır. Bu aktivatörün mevcudiyeti her nev'e göre 
değişir. Bu olay thrombokinase tarafından  prothrombine'den normal 
thrombine imâlinin aynı ise de, bu olayın vukua gelebilmesi için cal-
cium'a ihtiyaç göstermemesi bakımından farklıdır.  Staphylococcus'ler, 
coagulase'a çevrilen procoagulase imâl ederler. Coagulase imâl eden 
Staphylococcus soylarının çoğu haemolytic'dir. Fakat haemolysin ile 
coagulase'm aktiviteleri aynı faktörden  meydana gelmemektedir. Hae-
molysin 56 C° de 30 dakikada tahrip olmasına rağmen, coagulase 100 C° 
de ısıtılmağa dayanır. 

îşlem: 

Yatık ağardaki Staphylococcus kültüründen alman bir öze miktarı 
kültür, bir tüp içinde bulunan 0,5 c.c. miktarındaki oksalatlanmış olan 
taze tavşan veya insan kanı ile iyice karıştırılır. 

37 C° deki etüve konarak 3 ve 24 üncü saatlerde coagulation'un 
vukua gelip gelmemesi bakımından muayene edilir. 

Coagulation'un vukua gelişi, coagulase pozitif  olarak tesbit edilir. 

(Şekil: 67) de görüldüğü veçhile coagulation'un derecesine göre de-
ney değerlendirilir. 

166 



Coagulation yok 

Dağınık, az coagulation 

-f-1  Dağınık olmayan coagulation 

Dağmık olmayan büyük coagulation 

+ -V4- + Tam coagulation 

Ş E K Î L : 67 
Koagülasyon dereceleri 

Ancak Coagulation derecesi ile patogenite arasında bir münasebet 
kurmanın mümkün olmadığı bildirilmektedir (16). 

Bazı bakterilerin Hyaluronic acid'i hidrolize eden anzimlerlnin tes-
biti : 

Streptocöccus ve Staphylococcus gibi bazı bakterilerin virulan olan-
ları hyaluronidase denen bir anzim tevlit ederler. 

Bu özelliği tesbit edilmek istenen bakteri kültürü SEITZ filtresin-
den süzülmek suretiyle filtratı  elde edilir. 

Bir tavşanın gövdesinin her iki tarafı  kırpılır ve traş edilir. Bir ta-
rafına  çini mürekkebi ile filtrat  karışımı, diğer tarafma  da yalnız çini 
mürekkebi intradermal olarak enjekte edilir. 

Eğer filtratta  yayılma faktörü  mevcut ise inokülâsyon noktasından 
itibaren bir yayılma görülür. Bu yayılma diğer taraftaki  çini mürekke-
bine ait yayılmadan çok daha sür'atle olur. 

Spor veren aerop bakterilerin diğer bazı biyoşimik özelliklerinin 
tesbiti metodları: 

Aerop basillerin nitrate'dan anaerop olarak gaz teşkil etme özelli-
ğinin tesbiti: 

Bunun için aşağıdaki besi yeri kullanılır: 
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Besi yerinin terkibi: 

Tryptose 

K2 H P04 

Beef  extract 

10,0 gr 

5,0 gr 

3,0 gr 

2,0 gr 

10,0 gr 

Maya hülâsası 

Na NO3 

Distile su 1000,0 c.c. 

eritilir, pH 7,6 ya ayarlanır, tüplere taksim edilip 121 C° de 15 dakika 
sterilize edilir. 

Besi yerinden oksigen'in çıkarılması için ekimden evvel 10 dakika 
kaynatılır. Soğutulmağı müteakip ekim yapılır. Besi yerinin üzeri para-
fin  - vazelin karışımı ile örtülür ve 7-14 gün 37 C° de üreme esnasında 
gaz teşekkülü kontrol edilir. 

Spor veren aerop bakterilerin nişastayı hidroliz deneyi: 

Bu maksat için DIFCO'nun Nutrient agar besi yerine % 1 oranında 
patates nişastası ilâve edilmek suretiyle hazırlanan besi yeri kullanılır. 
Bu şekilde hazırlanan besi yeri petrilere döküldükten sonra iki gün oda 
derecesinde kurumağa terk edilir. Ekim, petriyi kateden bir hat istika-
metinde besi yerinin sathına sürme suretiyle yapılır. Bariz üremenin 
görüldüğü petrilerin sathı % 95 lik alkol ile örtülür. Üremenin etraf  ve 
altındaki tabakada saydam veya yarı saydam bir tabakanın görülmesi 
ile nişastanın hidrolize olduğu anlaşılır. 

Spor veren aeroplarrn Methylene mavisini redükte deneyi: 

Bu maksat için aşağıdaki besi yeri kullanılır: 

15 m.m. çapındaki tüplere 8 c.c. miktarında taksim edilir. 121 C de 15 
dakika sterilize edilir. 

Glucose 
Proteose - Peptone 
Agar 
Methylene mavisi 
Distile su 1000,0 c.c. 

5,0 gr. 
10,0 gr. 
2,5 gr. 
0,004 gr. 
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Bu besi yerinde; 1, 3, 5, 7, 14 ve 21 günde methylene mavisini redük-
te etmeyen kültür negatif  olarak bildirilir. 

Spor veren aeropların Dextrin kristalleri teşkilini tâyin deneyi: 

Bunun için öğütülmüş buğday besi yeri kullanılır (13). 

Öğütülmüş buğday besi yeri: 

büyük deney tüpüne konarak 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

Bu besi yerinde üretilen 3 - 6 günlük kültürlerin berrak olan üst 
kısımlarından ve kontrol olarak ayrılmış tüpten alınan birer damla ile 
bir damla lugol solüsyonu ayrı ayrı temiz birer lâm üzerinde karıştırı-
larak kurumağa terkedilir. Sonra mikroskop altında 100 büyültme ile 
preparatın kenarlarında esmer - mavi altı köşeli kristallerin teşekkül 
edip etmediği kontrol edilir. 

Spor veren anaerop bakterilerin biyoşimik özelliklerinin tesbiti: 

Sütü koagüle, hazım ve siyahlandırma özelliklerinin tesbiti için 
SPRAY'in demirli sütü kullanılır. 

SPRAY (14) in demirli sütü: 

Dilüe H Cİ den geçirilip distile su ile bolca yıkanmış demir parça-
ları tüplere konduktan sonra üzerlerine 10 c.c. miktarında olacak ka-
dar taze süt ilâve edilir. Sonra 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

izole edilen mezofil  anaeropların hemoglobine tesirleri, havası bo-
şaltılmış desikatörde, kanlı ağarda üretilmeği müteakip, kültürel özel-
liklerin tesbiti bölümünde bildirilmiş olan esaslar dahilinde tetkik edi-
lirler. 

LOEFFLER'in koagüle kan serumuna olan tesirlerinin tesbiti: 

Bunun için tüpte yatık olarak hazırlanmış olan LOEFFLER'in koa-
güle sığır serumu besi yeri üzerine 1/3 oranında aşağıda terkibi bildi-
rilen Glucose'lu Karaciğer infüzyonu  konmak suretiyle yapılmış olan 
besi yeri kullanılır. 

Öğütülmüş buğday 0,5 gr. 

0,2 gr. 

15,0 c.c. 

Ca C03 

Distile su 
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Glucose'lu Karaciğer infüzyonunun  terkibi: 

Karaciğer infüzyonu  1000,0 c.c. 

Tryptone 10,0 gr. 

Na Cl 5,0 gr. 

Glucose 5,0 gr. 

Koagüle yumurta akı besi yerüıe tesirleri: 

Taze yumurtanın koagüle olmuş akı, steril olarak küçük küpler ha-
linde kesilir ve steril karaciğer buyyonunu ihtiva eden tüplere ilâve edi-
lir. 

Bu besi yerindeki reaksiyonlar, hazım ve siyahlanma bakımlarından 
tetkik edilir. 

Gelâtini hidrolizin tesbiti: 

Bu özelliğin tesbiti için TOWNSEND ve arkadaşları (15) nın tav-
siye etmiş oldukları besi yerinden istifade  edilir: 

Beef  extract 3,0 gr. 

Peptone (Bacto) 5,0 gr. 

Gelâtine 12,0 gr. 

Glucose 1,0 gr. 

Sodium thioglycollate 0,5 gr. 

Distile su 1000,0 c.c. 
eritilip, tüplere taksim ve 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 24-72 
saatlik bir üreme süresinden sonra, reaksiyon; buzlu suya oturtulmak 
suretiyle okunur. 

Karbonhidratlara tesirin tetkiki: 

Karbonhidratlara tesirin tetkiki için SPRAY'in karbonhidrat basal 
besi yerine, arabinose, rhamnose, xylose, glucose, fructose,  glactose, 
mannose, lactose, sucrose, maltose, raffinose,  sorbitol, mannitol un 
% 1 oranında ki solüsyonlarının her birinden ayrı ayrı ilâve edilir. 
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C H Basal besi yeri : 

Neopeptone (Difco)  10,0 gr. 
Tryptone 10,0 gr. 
Sodium thioglycollate 0,5 gr. 
Agar 1,0 gr. 
Distile su 1000,0 c.c. 

eritilip pH 7,4'e ayarlanarak, içinde gaz tüpleri bulunan tüplere taksim 
ve 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

İndol teşkilinin tesbiti: 

İndol teşkilinin tesbiti için REED ve ORR ( l l ) ' un besi yeri kulla-
nılır. 

REED ve ORR'un indol besi yeri: 

Tryptone 20,0 gr. 

N a 2 H P 0 4 (anhydrous) 2,0 gr-

Glucose 1,0 gr-

Sodium thioglycollate 1,0 gr-

Agar 1,0 gr-
Distile su 1000,0 c.c 

eritilir, tüplere taksim edilerek 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

Üremenin 24 - 36 ncı saatinden sonra, reaksiyon; KOVACS ayıracı 
yardımı ile okunur. 

V H2S teşkilini tesbit: 

Bu biyoşimik özelliğin tesbiti için REED ve ORR ( l l ) ' un Kurşun 
Asetat besi yeri kullanılmaktadır. 

REED ve ORR'un H2S teşkili besi yeri: 
Proteose peptone 20,0 gr. 
Na2 H P04 (anhydrous) 2,0 gr. 
Glucose 1,0 gr. 
Agar 2,0 gr. 
Distile su 1000,0 c.c. 

eritilip, pH 7,6 ya ayarlanır ve % 2 oranında kurşun asetat solüsyonun-
dan 10 c.c. ilâve edilir ve 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 
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Reaksiyon, üremenin 24-48 inci saatlerinde siyahlanmanın görül-
mesi ile pozitif  olarak değerlendirilir. 

Nitrate'ı nitrite'e çevirme deneyi: 

Bu biyoşimik özelliğin tesbiti için yine REED ve ORR ( l l ) ' un besi 
yerinden istifade  edilir. 

REED ve ORR'un nitrate'ları nitrite'e çevirmek için kullanılan besi 
yeri: 

eritilir, tüplere taksim ve 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

24 - 72 saatlik kültürlere sulfanilic  acid ve alphanaphthylamine so-
lüsyonlarından ilâve edilmek suretiyle reaksiyon tetkik edilir. 

Aesculinli karaciğer buyyonunu karartma deneyi (8): 

% 0,1 aesculin ihtiva eden karaciğer buyyon kültürlerine üremeği 
müteakip % 1 Citrate de fer  solüsyonundan 3 damla kadar damlatıl-
makla, siyah rengin husul bulup bulmayışı tesbit edilir. 

Siyah renk reaksiyonun pozitif  olduğunu bildirir. 

Koyun erythrocyte'lerini hemolyse deneyi (8): 

% 2 koyun erythrocyte'leri süspansiyonundan 3 c.c. steril deney 
tüplerine ilâve edilmeği müteakip, 24 saatlik karaciğer buyyon kültür-
lerinden 0,15 c.c. ilâve edilir ve 30-60 dakika oda derecesine terkedile-
rek hemolyse bakımından tetkik edilir. 
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B Ö L Ü M XI 

İZOLÂSYONLARI ÖZELLİK ARZEDEN PATOGEN 
BAKTERİLER 

1 — Barsak patogenlerinhı izolâsyon ve basit usulde idantifikas-
yonları : 

Halk sağlığına ciddî önem veren ileri memleketlerde besin hijiyeni 
ile ilgili hususlar sıkı bir şekilde hükümet kontrolü altında tutulur. Bu 
gibi gelişmiş memleketlerde her türlü ilâç ve besin indüstrisi üzerinde 
ve hastahanelerde çalışan personelin sağlık kontrolleri meyanında bun-
ların Salmonella enfeksiyonları  geçirmiş olup olmadıkları muntazaman 
yapılan portörlük muayeneleri ile tesbiti, o memleketlerin sağlık ka-
nunlarının icap ettirdiği bir mecburiyettir. Bu bakımdan yukarıda bildi-
rilen işlerle uğraşan meslek veya iş adamları muntazaman portörlük 
muayenesine tâbi tutulurlar. 

Barsak patogeni olan mikroorganizmalar ekseriya feçes,  idrar, kan 
ve duodenal drenajlardan elde edilen muhtevilerden veya besin madde-
lerinden izole edilirler. Bunlardan en güç izolâsyon feçesten  yapılan izo-
lâsyondur. Bundan dolayı da feçesten  yapılan izolâsyon ayrı bir önem 
taşır. Bu maksat için alman gaita'nm en çabuk bir şekilde lâboratuvara 
gönderilmesi icap eder. En iyisi; prostoskopik muayeneler esnasında 
rektum'dan eküviyon denen, bir tüp içinde steril olarak bulunan ucuna 
pamuk sarılı bir çomak (cotton swab) yardımı ile alman rectal mater-
yalin, derhal ekiminin yapılmasıdır. Feçes'in derhal gönderilmesi imkân 
dahilinde olmadığı hallerde BANXGANG ve ELIOT (1) tarafından  tav-
siye edilen ve sodium citrate ile sodium desoxycholate ihtiva eden buf-
ferlenmiş  tuzlu su prezervatif  solüsyonunun 10 c.c. sine bir gram feçes 
ilâve edilip iyice emülsifiye  edilmek icap eder. Feçes numuneleri lâbo-
ratuvarlarda evvelâ zenginleştirici besi yerlerine ekilir. Bunun için 
1/100.000 brilliant green ihtiva eden tetrathionate buyyon veya selenite 
buyyonu kullanılır. 
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îdrar numuneleri ise santrifüje  edilerek, dipteki tortudan iki üç 
damla, doğrudan doğruya Bismuth sulfite  agar, Mac Conkey ağarı veya 
Eosin-methylene blue agar katı besi yerlerine sürme suretiyle ekilir. 
Bununla beraber arzu edildiği taktirde 2 - 3 c.c. miktarındaki idrar doğ-
rudan doğruya yukarıda bildirilen Tetrathionate veya Selenite buyyon-
larına da ekilebilir. 8 -10 c.c. miktarında yukarıda bildirilen bu sıvı besi 
yerlerini ihtiva eden tüplere 1 gram miktarında feçes  ilâve edilir ve 16-18 
saat 37 C de üremeğe terkedildikten sonra Tetrathionate buyyon kül-
türünden, Brilliant green agar'a; Selenite buyyondaki kültürden de 
LEIFSON'un Desoxycholate citrate agar'ına veya Bismuth sulfite  agar'a 
sürme suretiyle ekim yapılır. Mamafi  fekal  numuneler; Eosin-methylene 
blue agar, Mac Conkey agar, LEIFSON'un Desoxycholate agar, Salmonel-
la-Shigella agar veya LEIFSON'un Desoxycholate citrate agar, Brilliant 
green agar gibi katı besi yerlerine de doğrudan doğruya ekilebilir. 

Gerek zenginleştirici besi yerinden, az evvel bildirilen katı besi yer-
lerine geçirilen ve gerekse doğrudan doğruya feçes  numunsinin ekildiği 
katı besi yeri üzerindeki kolonilerin seçilmesi en önemli noktayı teşkil 
eder. Bunun için gözün alışık olması ve koloni alma tekniğine vâkıf 
olunması gerekmektedir. (Şekil: 68) de görülen kolonideki 1 No. lu kı-
sım Salmonella kolonisidir. Koloninin 2 ve 3 No. lu kısımları ise dairen 
medar ve aynı zamanda üstten salmonella kolonisini örtmüş olan Coli-
form  grubu mikroorganizmalara ait koloni kısmıdır. Çoğunlukla Coli-
form  grubu mikroorganizmalar Salmonella'ların üzerinden atlayıp on-
ları örterek ürerler. Bundan dolayı Salmonella'ların izolâsyonunda ekim 
materyali alınırken ans daima şüpheli koloninin orta kısmma ve derin 
olarak batırtlmalıdır (3). 

ŞEKİL, : 68 
Salmonella kolonisinin alınması 

Umumiyetle, selektif  kudreti yüksek olan katı besi yerleri yanı sıra 
bir de Eosin-methylene blue agar veya Mac Conkey agar gibi selektif 
kudreti az olan diğer bir besi yeri daha kullanılması tavsiye edilir. Bu-
nun da sebebi; geliştirilmiş olan yeni selektif  besi yerleri bazı Shigella 
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stamlarına karşı inhibitör etki gösterme özelliğine malik olmasıdır. 
Bilhassa Escherichia coli'den mütevellit çocukların diarrhea'sinde se-
lektif  kudreti düşük olan bu besi yerlerinin kullanılması ayrı bir önem 
taşımaktadır. Salmonella typhi'nin izolâsyonu için çok elverişli olan 
Bismuth sulfite  agar besi ortamı mutlaka kullanılmalıdır. Bu katı besi 
yerlerinde özellik gösteren koloniler, ucu hafifçe  eğilmiş düz ans ile alı-
narak daldırma ve sürme ekim yapılacak veçhile (yarı dik) Triple su-
gar iron agar besi yeri ihtiva eden tüplere hem daldırma ve hem de sür-
me ekim yapılır. Ekim evvelâ besi yerinin dik kısmına batırma ve sonra 
da yatık yüzüne sürme suretiyle yapılır. Bir gece 37 C° deki etüve terk 
edilir. Üreme sonucu besi yerinin baştan başa, yani pikür (daldırma 
ekim) ve satha yapılan sürme ekimlerin asit bir reaksiyon verecek şe-
kilde üreme göstermesi halinde bu mikroorganizmanın lactose'u veya 
sucrose'u veyahut da lactose ve sucrose'u birlikte sür'atle fermente  eden 
bir mikroorganizma olduğu ve bundan dolayı da ne Shigella ve ne de 
Salmonella'lara ait bir mikroorganizma olmadığı tesbit edilmiş olur. 
Böyle TSİ agar besi yerinde baştan başa asit reaksiyon göstererek üre-
yen kültürler ile çalışmağa devam edilmez. Üreme neticesi daldırma 
ekimde yalnız asit veyahut da asit ve gaz birlikte teşekkül eder ve sa-
tıhta da alkali reaksiyon veya hiçbir değişiklik görülmez ise bu şekilde 
üreme gösteren kültürler, hiç vakit kaybetmeksizin derhal CHRISTEN-
SEN'in keza yarı dik olarak küçük tüplerde hazırlanmış Ürea besi yeri-
nin sathına bolca sürme suretiyle geçirilirler. Bu besi yerine daldırma 
suretiyle ekim yapılmaz. 

Proteus'lar 6 - 8 saat içinde bu besi yerini alkaliye çevirirler. Bu 
müddet içinde alkali reaksiyon göstermeyen kültürler, 72 saatlik bir 
kültür süresini doldurmak üzere tekrar 37 C° lik etüve terkedilirler. 
Bunun da sebebi, bazı paracolon bakterilerinin 72 saat sonra bu besi 
yerini alkaliye çevirmesidir. Bu besi yerini alkaliye çeviren kültürler 
atılır. Çünkü bunlar ne Shigella ve ne de Salmonella'dır. Bunlar Pro-
teus'tur. 

72 saatlik inkübasyon sonunda urease negatif  olan kültürlerin H2S 
teşkili tetkik edilir. Bu maksat için TSİ agar kullanıldığı gibi Bismuth 
sulfite  agar besi yeri de kullanılabilir. Daha iyisi % 2 distile sudaki Bacto 
peptone besi yerinde elde edilen kültür üzerine kurşun asetatlı kâğıtlar 
asmak suretiyle yapılanıdır. Mamafi  hem H2S teşkilini anlamak ve hem 
de hareket muayenesini birlikte yapmak için Motility sulfite  agar besi 
yeri de kullanılabilir. 
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Salmonella'ların H2S teşkil etmesine mukabil, Shigella'lar H2S teş-
kil etmezler. Bundan başka Shigella'lar hareketsiz, Salmonella'lar ise 
Sal. gallinarum ve Sal. pullorum nev'ileri hariç diğerleri hareketlidir. 

Bundan sonra % 2 Bacto peptondaki kültürlerde KOVACS miyarı 
ile indol aranır. Salmonella ve Shigella'larda indol negatiftir. 

Bu özellikler tesbit edildikten sonra H2S pozitif  ve hareket de po-
zitif  olan kültürlerin Salmonella polyvalent antiserumları ile lâm üze-
rinde agglutinasyonu yapılır. 

Lâm üzerinde polyvalent serumlarla agglutination : 

TSİ agar besi yerinin sathındaki kültürden az bir miktar alınarak 
temiz bir lâm üzerinde bir damla fizyolojik  tuzlu su ile süspansiyonu 
yapılır ve üzerine belli bir oranda sulandırılmış Salmonella polyvalent 
antiserumundan küçük bir damla damlatılır ve birkaç defa  ileri geri 
eğilmek suretiyle hareket ettirilir. Eğer kültür Salmonella ise açık bir 
şekilde çok çabuk agglutinasyon meydana gelir. Bundan sonra spesifik 
serumlarla gruplandırma ve tiplendirme işlemine geçilir. 

Shigella'larm idantifikasyonu,  keza lâm üzerinde Shigella polyva-
lent antiserumları ile yapılır. 

Cetvel (7) de EDWARDS ve EWING (2) tarafından  bildirilmiş olan 
Enterobacteriaceae gruplarının biyoşimik özellikleri görülmektedir. 

Keza EDWARDS ve EWING (2) tarafından  bildirilmiş olan, Sal-
monella ve Shigella'larm izolâsyon ve ilkel idantifikasyonları  için takip 
edilecek yol; Şema (2) de görülmektedir. 
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Glucose — + + + + + d 4 + 
Mannitol d + + + + — d -l + 
Adonitol I + d 4 

d 

Dulcitol d + — d d — — d d 

Inositol den gaz — d — — — — — 4 d 

Lactose — + . x + + — — - j + . x 

Salicin — — d d - 1 d 4 + . X 

Sucrose — - — d d X d H[ + 
indol d — — + — + d d 

Methyl red + + + + + + + — 

Voges proskauer — — — — — — d 4 + 
Citrate — + + — + O- d + + 
Urea — 

— — — —,x — + X — 

KCN — — — — + + + 4 + 
H 2 S (TSİ agar) — + + — + + d — 

Gelatin — — + — — — d + 
Nitrate + + + + + + + 4 + 
Hareket — + + + + + d + 

C E T V E L : 7 

Enterobacteriaceae gruplarının biyoşimik özellikleri (EDWARDS ve ERWlNG'e göre) 

+ = Derhal pozitif  X = Geıciken pozitif  — = Negatif  d = Değişik 
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I 

SS agar 
B S 
BG Agar 

Eosin Methylene blue agar 
Mac Conkey agar 
LEIFSON'un desoxycholate ağarı 
LEIFSON'un desoxycholate citrate 
ağarı 
Salmonella - Shıgella agar 
Bişmuth sulfite  agar 
Brilliant green agar 

L î 
Ban 
Ed\ 
Bur 
Wa 
Col 
Kuı 
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MA : 2 Salmonella ve S higella kültürlerinin 
izolasyon ve ilkel idantifikasyonları. 
[EDWARDS ve EWING'ten alınmıştır.] 
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2 — Mycobacterium tuberculosis'in lâboratuvar diyagnostik me-
todları : 

t 
Mycobacterium tuberculosis'in patolojik materyallerden lâboratu-

varda diagnostiği için; FRANKEL, REITMAN ve SONNENWITH (5) ile 
BAILEY ve SCOTT (2); 1 — Bakteriyoskopi, 2 — Kültürel, 3 — Deney 
hayvanı inokülâsyonu, 4 — Virulans (virulance) deneylerinden, JAVETZ, 
MELNICK ve ADELBERG (7) ise bu testlere ilâveten Komplement fik-
zasyonu ve Hemagglutination deneylerinden de yararlanılabileceğini, fa-
kat bu son iki testin pratik değerinin az olduğunu bildirmektedirler. 

Mycobacterium tuberculosis'in diagnostiğinde; irin, balgam, mide 
suyu laryngeal eküviyon, idrar, feçes  ile articulus, cerebrospinal, pleural 
ve pericardial suyuklar ve bronchial sekresyonlardan patolojik materyal 
olarak yararlanılır. 

Balgam : 
Balgamlar geniş ağızlı ve burgulu kapaklı steril cam şişelere topla-

nır. Bunun için hastaların, sabahın erken saatlerindeki çıkardıkları 
balgamlardan 5 -10 c.c. miktarı kâfidir.  Eğer bu miktar bir seferde  elde 
edilemez ise, 12-24 saatlik balgam toplanabilir. Yalnız tükrük bezleri-
nin ifrazları  alınmamalıdır. 

Mide suyu : 
Patolojik materyal olarak yeter miktarda balgamın toplanamaması 

halinde mide suyundan yararlanılır. Bu hal daha ziyade çocuklar için 
söz konusudur. 

Mide suyu sabahleyin aç karnına toplanır. Bunun için BAILEY ve 
SCOTT (2) mide yıkamada kullanılan FALCON plâstiğinin kullanılma-
sını övmektedir. Diğer plâstik tüpler Mycobact. tuberculosis için toksik 
etki gösterdikleri halde, FALCON plâstiği toksik etki göstermemektedir. 
Alınan mide suyunun derhal veya birkaç saat içinde işlenmesi lâzımdır. 
Çünkü mide suyunun yüksek asiditesi Mycobacterium tuberculosis'in 
ölümüne sebep olabilir. Birkaç saat içinde işlenmiyecek hallerde, mide 
suyu % 4 Na OH ile nötralize edilmelidir. Mamafi  derhal işlenmiyecek 
mide suları % 13 trisodium phosphate içinde toplanabilir. 

İdrar : 

Sabahleyin erkenden alman idrar, 24 saatlik idrardan üstün tutu-
lur (2). 

181 



I — Bakteriyoskopik muayene : 

Kat'î bir laboratuvar diagnostik metodu değildir. Bununla beraber 
ilkel bir fikir  verebilir. Bu maksat için; yeni, iyice temizlenmiş ve üzer-
lerinde çizik bulunmayan lamlar kullanılır. Carbol fuchsin  boyası, kul-
lanılmış lamlar üzerindeki çiziklerin içine dolduğundan, Mycobact. tu-
berculosis'i andıran hatalı görünüşlere yol açar. Patolojik materyal 
olarak balgam kullanılacağı zaman bunun irinli ve hafif  kanlı kısımla-
rından ansla alınır (5), (15) ve lam üzerine düzgün bir şekilde yayılır. 

Patolojik materyal şayet çok kuru ise o takdirde lam üzerine bir 
damla steril H2O damlatılır ve lam üzerine alınan patolojik materyal 
bu steril H2O ile iyice karıştırılır. Preparat havada kurutulduktan son-
ra tespit edilmek için bir kaç defa  hafif  hava gazı alevinden geçirilir. 
Fazla ısı bakterinin morfolojisinde  değişiklik meydana getireceği için 
preparatın ısıya fazla  arzedilmemesine dikkat etmek icap eder. Eğer 
bu şekilde direkt olarak balgamdan yapılan frotide  Mycobact. tubercu-
losis'e tesadüf  edilmez ise o takdirde frotinin,  yoğunlaştırılmış homo-
genize patolojik materyalin sedimentinden hazırlanması icap eder. 
FRANKEL, REITMAN ve SONNENWIRTH (5) bu maksat için SWE-
ANY (20) nin otoklav metodu ile OLIVER ve REUSSIER (14) in 
C 1 o r o x metodunu öğmektedirler. 

SWEANY'nin otoklav metodu : 

Patolojik materyal 20 dakika bir atmosfer  (121,3 C°) de otoklavla-
nır. Otoklavdan çıkarılır, soğuma ve çökmeğe terk edilir. Üst kısımdaki 
sıvı kısım aktarılır, dipte kalan sedimentten preparat yapılır. 

OLIVER ve REUSSIER'in Clorox metodu : 

Patolojik materyale eşit miktarda Clorox ilâve edilip emniyetli bir 
şekilde mantarlanır, on dakika çalkanır, on beş dakika 3000 devir (da-
kikada) de santrifüje  edilir. Üstteki sıvı kısım aktarılır ve dipteki se-
dimentten preparat hazırlanır. 

Boyama ; 

Mycobact. tuberculosis'in boyanması için pek çok metodlar bildi-
rilmiştir. Bu metodlar arasında Fluorescent mikroskopta muayene için 
FROBISHER (6), ÖKTEM ve UNAT (15), RICHARDS ve MİLLER (17), 
SMİTH ve arkadaşları (19) tarafından  boyama tekniği ile MULLER ve 
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CHERMOCK (13) un soğuk boyama metodu da vardır. FRANKEL, 
REITMAN ve SONNENWIRTH (5) bu metodlar arasında ZIEHL-NE-
ELSEN boyama metodunun, el'an en çok güvenilen ve kullanılan bir me-
tod olduğunu bildirmektedirler. ZIEHL-NEELSEN usulü ile boyama 
tekniği bu kitapta VI cı bölümde verilmiştir. Tuberculose bahsinde gö-
rüleceği üzere saprofit  olan tuberculose bakterileri ile solüsyon ve 
araçların bulaşmamasına, muayenede hataya düşülmemesi için dikkat 
edilmesi icap eder. 

Muayene edilen frotinin  değerlendirilmesi : 

Froti; American Trudeau (halen Thoracic) Society'nin laboratuvar 
metodlarını değerlendirme Komitesi (1) nin övgüsüne göre : 

1 + = Seyrek (bütün frotide  3 - 9 bakteri) 

2 + = Bir kaç (bütün frotide  10 veya daha fazla  bakteri) 

3 + = Çok (Bir kaç mikroskop alanının her birinde 10 dan fazla 
bakteri mevcut) olacak şekilde değerlendirilir. 

II — Kültürel metod ; 

Diğer bakteriler ile kontamine olmamış olan patolojik materyalden, 
doğrudan doğruya kültür yapılmak maksadı ile yararlanılabilir. Fakat 
kontamine olan patolojik materyalden ekim yapmak için, Mycobact-
erium tuberculosis'den gayri diğer mikroorganizmaların tahrip edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bu patolojik materyalin homogenize ve Mycobact-
erium tuberculosis bakterilerinin de yoğunlaştırılması icap eder. 

Yoğunlaştırma metodu : 

FRANKEL, REITMAN ve SONNENWIRTH (5) bu maksat için 
PETROFF (16)'un sodium hydroxide, LÖWENSTEIN (12) nin sulfuric 
acid ve Hydrochloric acid ile CORPER (3)'in Trisodium phosphate me-
todlarını öğmektedirler. 

PETROFF (16)'un Na OH metodu : 

Bu metod; balgam, irin, veya yapışkan olan her türlü patolojik ma-
teryal için kullanılışlıdır. 

°/o 3-4 oranında olan steril Na OH solüsyonu ile patolojik mater-
yal eşit hacimde olacak şekilde kapalı bir kap içinde birbiri ile karış-
tırılır ve sonra emin bir şekilde ağzı kapatılır. Çalkama makinesinde 
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tamamen homogenize olacak şekilde iyice çalkanır. Dakikada 3000 de-
virde 15 dakika santrifüje  edilir. Asepsiye uyularak üstteki sıvı dökü-
lür. Sediment Normal H Cl ile phenol red indikatörü (*) karşısında nöt-
ralize edilir. Na OH organik maddeleri eritir ve kontaminasyona sebep 
olan mikroorganizmaları öldürür. Ancak bu metodda dikkat edilecek 
hususlardan biri Mycobact. tuberculosis'in Na OH'e karşı dirençliği-
nin pek fazla  olmayışıdır. Bunun için patolojik materyallerin Na OH 
ile temas süresi 30-60 dakikadan fazla  olmamalıdır (5). 

LÖWENSTEIN (12) nin H2 S04 ve H Cl metodu : 

Patolojik materyal ile %5 H2SO4 sol. veya °/c3 H Cl sol. eşit mik-
tarlarda karıştırılır ve sıkıca emniyetli bir şekilde kapatılır. Homoge-
nize oluncaya kadar çalkanır. 20 dakikadan daha uzun süre oda derece-
sinde tutulmamalıdır. Dakikada 3000 devirle 15 dakika santrifüje  edilir. 
Asepsiye uyularak üstteki sıvı kısmı atılır. Phenol red veya diğer her-
hangi bir indikatör kullanılarak Normal Na OH Sol. ile nötralize edilir. 
Bu metod daha ziyade irin ve yapışkan maddeleri ihtiva etmeyen pato-
lojik sıvı maddeler için öğülmektedir. 

CORPER (3) in Trisodium phosphate metodu : 

Bu metod Mycobact. tuberculosis için diğer metodlardan daha az 
toksiktir. Bu solüsyon içinde Mycobact. tuberculosis beş gün canlı ola-
rak kalabilir. Bundan dolayı bu metod patolojik materyalin toplanma-
sı ve laboratuvarlara gönderilmesi yönünden üstün bulunmaktadır. 
Yalnız, trisodium phosphate zamanla kurur ve ufalanabilir  hale geçer. 
Bu da Mycobact. tuberculosis'in tüp açıldığı zaman ufalanabilir  hale 
geçmiş olan trisodium phosphate ile birlikte laboratuvarda çalışanla-
rın ellerine dökülür. Bu nev'i kontaminasyondan korunmağa dikkat et-
mek lâzımdır. Kimyaca saf  Na3 P 0 4 . 12 H-O'm % 10 solüsyonu eşit mik-
tarda patolojik materyal ile karıştırılır ve sıkıca emin bir şekilde ka-
patılır. 37 C° de en az 24 saat etüve konur. Dakikada 3000 devirle 30 da-
kika santrifüje  edilir. Asepsiye riayet edilerek üstteki sıvı aktarılır. 
Phenol red indikatörü karşısında Normal HC1 ile nötralize edilir. 

Patolojik materyal olarak her hangi bir doku parçası kullanılacak 
ise, o taktirde steril kum ile havanda ezilmeleri icap eder. 

(* ) Phenol red indikatörünün hazırlanması : % 4 oranındaki N a OH solüsyonu kul-
lanılarak % 0,4 oranında phenol red indikatörü hazırlanır. Bundan 20 c. c. alınıp 
ve üzerine 85 c. c. konsantre H Cl ilâve edilip H 2 0 ile hacim 1000 c. c. ye ta-
mamlanır. 
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Besi ortamı olarak bu kitabın besi yerleri bölümünde bildirilen 
LÖYVENSTEIN - JENSEN besi yeri kullanılır. 

Hazırlanış şekli bildirilen sedimentten, bu besi ortamının bütün 
yüzüne yayılmak veya sürülmek sureti ile (ans veya Pasteur pipeti ile) 
ekim yapılır. Eğik vaziyette bir hafta  37 C° de inkübatöre konur. Bu 
bir haftanın  sonunda tüpler dikey vaziyete getirilir. Bu suretle çok 
daha düzgün bir üreme elde edilir. Ekilmiş olan bu tüpler en az 8 haf-
ta 37 C° de üremeğe terkedilirler. Bu süre esnasında uygun aralıklarla 
üreme bakımından tüpler kontrol edilirler. 

Kültür için embriyolu tavuk yumurtalarına da ekim yapılabilmek-
tedir. 

III — Deney hayvanı inokülasyonu : 

Mycobact. tuberculosis typus humanus (var. hominis) ve Myco-
bact. tuberculosis typus bovinus, tuberculinisation'a negatif  cevap ver-
miş olan 200 - 400 gr. ağırlığında genç erkek kobaylara intraperitoneal 
veya subcutan yol ile enjekte edildiğinde; Regional lymphonoduli, dalak, 
karaciğer ve akciğerleri istilâ eden progressif  ve çoğunlukla fetal  has-
talık meydana getirir. 

Mycobact. tuberculosis typus bovinus (var. bovis) tavşanlarda pa-
togendir. Tavşanların karaciğer, akciğer ve dalaklarında bir kaç ay için-
de generalize tuberculose lesion'ları görülür. Typus humanus ise tav-
şanın yalnız akciğer ve böbreğinde izole olmuş halde lesionlar hasıl 
eder. Typus gallinaceus ise tavşanların iç organlarında makroskopik 
lesion'lar hasıl etmez. 

Mycobact. tuberculosis typus gallinaceus (Mycobact. avium) ta-
vuklara intradermal olarak verildiğinde dalak, karaciğer, böbrek ve 
mesenterial lymph nodul'lerinde lesionlar hasıl eden progressif  bir 
hastalık meydana getirir. Mycobact. tuberculosis typus humanus veya 
Mycobacterium tuberculosis typus bovinus ile inoküle edilen tavukla-
rın iç organlarında genellikle bir lesion müşahade edilmez. 

IV — Virulance deneyleri : 

Hayvan deneyinin pahalı ve zaman alıcı olması, Tuberculosis'in 
diyagnostiğinde çabuk ve ucuz olan metodlarm gelişmesini intaç etmiş-
tir. Bunlar arasında S e r p e n t i n e c o r d deneyi ile C y t o c h e m i -
c a l ( n e u t r a l r e d ) deneyi en çok kullanılışlı ve ümit verici test-
ler olarak bildirilmektedir (5). 
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Bundan başka FRANKEL ve arkadaşları (5), son zamanlarda 
KONNO (8); KURZMANN ve BIRD (9); KONNO, KURZMANN ve 
BIRD (10); KONNO, KURZMANN ve BIRD (11); RUNYON, SELÎN ve 
HARRIS (18); tarafından  bildirilen ve Mycobact. tuberculosis typus hu-
manus ile typus bovinus'un birbirlerinden ayrılmasına yarayan N t A 
C I N deneyinden bahsetmekte, fakat  bu deneyden Mycobact. tubercu-
losis'in idantifikasyonundan  tek başına yararlanılamayacağını, ancak 
bu deneyin diğer testlere yardımcı olabileceğini kaydetmektedirler. 

YEGIAN ve KURUNG (23)'un S e r p e n t i n e c o r d tesü : 

Isıya arzedilmemiş olan %0,02 - 0,05 oranında Tween 80, %0,5 sı-
ğır albumini ve %5 insan plasma veya serumundan müteşekkil besi ye-
rine ekilen Mycobact. tuberculosis 37 C° de 10-15 günlük bir üremeden 
sonra ZIEHL - NEELSEN ile boyanıp muayene edildiklerinde mikros-
kop altında virulan olanların Serpentine veya kordon (serpentine 
cord) şeklinde görülmelerine mukabil avirulan olanlar dağınık şekilde 
görünürler. Bu hali ile âdeta anthrax basillerini andırırlar. 

DUBOS ve MIDDLEBROOK (4) un C y t o c h e m i c a l veya Ne-
u t r a l r e d testi: 

Bu test ile pozitif  reaksiyon veren kültürler virulan ve negatif  re-
aksiyon veren kültürler ise avirulan olarak bulunmuştur. 

Standard neutral red deneyi (5) : 

1 — 5 c.c. %50 methanol'den burgulu kapaklı bir tübe konur ve 
kültürden 1 - 2 tane büyük koloni alınarak inoküle edilir. 

2 — Bir saat 37 C° deki etüve konur, sonra üstteki sıvı kısım 
atılır. 

3 — Tekrar aynı tübe 5 c.c. %50 methanol ilâve edilip, bir saat 
37 C° deki etüve konur. Sonra sıvı kısım atılır. 

4 — Üzerine takriben 5 c.c. alkali buffer  solüsyonu (*) ve neutral 
red'in H20 daki %0,05 oranındaki solüsyonundan 0,2 c.c. ilâve edilir. 

5 — 37 C° deki etüve bir saat konur. Bu süre esnasında tüp her 
onbeş dakikada bir iyice çalkanır. 

(* ) Virulans deneyi için Alkali Buffer  Solüsyonu : 
100 o. c. HjO içinde bir gram sodium barbital ve 5 gram N a Cl ihtiva edecetj 
şekilde hazırlanır. 
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6 — Buffer  solüsyonu içindeki Mycobact. tuberculosis'in her han-
gi bir yoğunlukta kırmızı veya pembeye boyanması, reaksiyonun pozi-
tif  olduğunu gösterir. 

Niacin test : 

FRANKEL ve arkadaşları (5), yazmış oldukları eserde, Niacin test 
için TARSHIS (21), (22) tarafından  1960 ve 1961 senelerinde bildiril-
miş olan tekniği vermiş bulunmaktadırlar. 
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3 — BRUCELLOSİS'İN LABORATUVAR DİAGNOSTİK METODLARI 

Brucellosis'in diagnostiği için kültürel, serolojik, opsonocytop-
hagic, ve allerjik metodlardan yararlanılır. 

Kültürel metodlar için enfeksiyondan  ölmüş canlıların kemik ili-
ği, lenf  bezleri, karaciğer, dalak, uterus, kan ve fötus'dan  ekim mater-
yali olarak yararlanıldığı gibi, hayatta bulunan canlılardan diagnostik 
için, keza kan, lemf  yumruları ve sternum punksiyonu ile elde edilen 
biyopsi materyallerinden de yararlanılabilir. 

Doğrudan doğruya kandan veya Os sternum'un iliğinden punksi-
yonla alınan materyalden kültür yapılmak istendiğinde %0,1 adrenalin 
solüsyonundan 0,5-1,0 c.c. deri altına verildikten 20 dakika sonra kan 
almak en iyi hemokültür metodu olarak bildirilmektedir. 

Kanda; hastalığın ilk devrelerinde mikroorganizma bulunursa da 
fievr  devrelerinde artık kandan kültür elde etmek çok kerre sonuçsuz 
kalabilir (9). ' 

Lenf  yumrularından yapılan biopsilerden de mikroorganizmaların 
üretilmesinin kabil olduğu bildirilmektedir (9). 

Hayatta olan enfekte  canlılardan kültür elde etmek için, bunların 
sekresyon ve ekskresyonlarından da istifade  edilebilir. Bu materyaller 
süt, idrar, feçesdir. 

A — Kültürel metodlar : 

Bu iki şekilde yapılır. 

1 — Sun'î besi yerlerinde kültür. 

2 — Laboratuvar deney hayvanlarının inokülasyonu sureti ile 
kültür. 

1 — Sun'î besi yerlerinde üretim ve idantifikasyon  : 
Doku, kan veya kremadan kültürler; %1 citrate ihtiva eden Tryp-

ticase soya buyyonunda yapılır. Ekilen tüplerin bir kısmı % 10 - 20 CO2 
ihtiva eden desikatörde, diğer bir kısmı ise aerop olarak üremeğe terk 
edilirler. 
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% 10 - 20 CO2 gazı geriliminde Brucella abortus var. bovis'in üretile-
bilmesi için yararlanılan muhtelif  teknik vardır: Bunlardan bir kısmı 
amprik usulleri ihtiva eder. Diğeri ise absolut olarak % belli bir oran-
daki CO2 muvacehesinde üretmedir. 

A — Amprik usuller: Bu usullerde ya alkole batırılmış bir pamuk 
veya çok isli olmayan bir mum, inoküle edilmiş tüp veya petrileri ih-
tiva eden bir desikatörün içinde yakılır. Bir müddet sonra mum yan-
makta iken desikatörün kapağı yavaş yavaş ve bu CO2 ihtiva eden şar-
tın bozulmayacağı şekilde sıkı sıkıya kapatılmak sureti ile arzu edilen 
C02 ihtiva ediş şartı kısmen temin edilmiş olarak kabul edilir. 

B — Kat'î olarak %10 oranında C02 ihtiva etmeği temin eden usul: 

ş e k î l : 6 9 

Brucella abortus var. bovis'in %10 C 0 2 gazı geriliminde üretilebilmesi için 
yararlanılan sistemin diagramı 

Bu sistemin işletilmesi : 
Şekil (69) da görülen 1 No: lu kaptaki H2 S04 damla damla 2 No. 

lu kaptaki Na C03 sature solüsyonu üzerine dökülür. Teşekkül eden 
C02 gazı 3 No: lu musluk açılarak 4 No: lu kaba geçer. Burada bulu-
nan K Mn04 solüsyonunda yıkandıktan sonra 5 No. lu kaptaki H 2 0 
üzerine basınç yaparak 6 No: lu kaba doğru suyun itilmesine sebep 
olur. Bu suretle 8 No : lu kaptaki hacmin % 10 una eşit hacimde su, 6 
No: lu kapta yükseldiği zaman 7 ve 9 No: lu musluklar açılarak 7 No: 
lu musluktan C02, ekimlerin yapıldığı petrileri havi 8 No: lu desikatö-
rün alt tarafından  girerken, 9 No: lu musluktan da aynı miktar hava 
çıkar. Bundan sonra 6 No : lu kaptaki su, istenen hacimde CCVnin 8 
No: lu kaba geçtiğini gösterdiği anda 7 ve 9 No: lu musluklar kapa-
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tılır. Bu suretle 8 No: lu kap içinden, hacminin %10 miktarında çıka-
rılan hava yerine %10 miktarında C02 verilmiş olur. 

Bundan sonra 7 No: lu fikzatörün  sıktığı lâstiğin, sistemin diğer 
kısmı ile irtibatı kesilerek, sistem etüve konur. 

Bu suretle üremeğe terkedilen kültürler bir kaç gün fasılalar  ile bu-
radan, aşağıda terkip ve hazırlanışları bildirilmiş olan ve 1 - Trypticase 
soya agar (1), 2-Karaciğer infüzyonlu  agar (4), 3-Tryptose agar (2) 
gibi besi yerlerine C02 veya aerop üreme şartlarında üretilmek üzere 
subkültürleri yapılır. 

Trypticase Soya buyyonu : 

Trypticase 17.0 gr. 
Phytone 3.0 gr. 
Sodium chloride 5.0 gr. 
Dipotassium phosphate 2.5 gr. 
Dextrose 2.5 gr. 
H 2 0 1000.0 c.c. 

Takim sonu pH sı; 7.3 olacak şekilde ayarlanır, 121 C° de 15 daki-
ka sterilize edilir. Arzu edildiği takdirde bu besi yerine %1 nispetinde 
citrate ilâve edilebilir. 

Trypticase Soya ağarı (1) : 

Trypticase 15.0 gr. 
Phytone 5.0 gr. 
Sodium chloride 5.0 gr. 
Agar 15.0 gr. 
H2O 1000.0 c.c. 

pH 7.3 e aystr edilir 121 C° de 15 dakika sterilize edilir. 

Karaciğer infüzyon  ağarı (4) : 

Karaciğer infüzyonu  500.0 c.c. 
Bunun için 500 gr. ezilmiş karaciğer, 500 c.c. H 2 0 ile 20 dakika 

açık otoklavda karıştırılır. 90 dakika açık otoklavda kaynamağa terk 
edilir, süzülür ve hacım 500 c.c. ye iblâğ edilir. 
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NaCl 
Agar 
H20 

Peptone 10.0 gr. 
5.0 gr. 

20.0 gr. 
500.0 c.c. 

Bütün maddeler ilâve edilip 60 dakika ben maride kaynatılır. 60 C° 
ye indirilip pH 7.0 ye ayarlanır. 30 dakika ben maride kaynatılır. Pa-
muktan süzülür, taksim edilir. 121 C* de 15 dakika sterilize edilir. 

Tryptese agar (4) : 

Bu besi yeri VII ci Bölümdeki Besi Ortamları bahsinde bildiril-
miştir. 

Erken üreme göstermeyen kültürlerin altı hafta  müddetle müşaha-
de edilmesine ve subkültürlerinin yapılmasına devam edilir. 

Patolojik ekim materyalinin Gram pozitif  bakteriler ile kontami-
nasyonundan şüpheli hallerde; kültürün, 1/700.000 oranında Crystal 
violet ihtiva eden Trypticase soya agar veya Tryptose ağara ekimi ya-
pıldıktan sonra aerop ve 0/ol0 C02 gerilimi muvacehesinde üretilecek 
şekilde hareket edilir. Bu maksat için laboratuvar deney hayvanı ola-
rak kobaylardan da yararlanılabilir. 

2 — Deney hayvanı olarak kobay inokülasyonu için, enfekte  do-
ku, kan, idrar veya süt; kobaylara subcutan veya intraperitoneal yol 
ile verilir. Kobaylardan bir kısmı inokülasyonu müteakip 24 gün sonra 
serolojik reaksiyon için kanı alındıktan, diğer bir kısmı da 7 hafta  son-
ra öldürülürler. Yapılan otopsilerinde lemf  bezleri, karaciğer ve dalak-
ları muayene edilir. Bunlarda tuberculose lesionlarını andıran küçük 
grimsi lesionlarm mevcut olup olmadıkları araştırılır. Bu nev'i lesion-
lardan yapılan frotiler  Gram ve Ziehl - Neelsen metodları ile boyanır-
lar. Aynı zamanda bu nev'i lesionlardan daha önce bildirilmiş olan 
katı besi yerlerine sürme suretiyle ekimler yapılır . 

Üretilen kültürlerin idantifikasyonları  muhtelif  boyalar ihtiva ed-
en besi yerleri ile CO2 muvacehesinde üreyip üremediklerinin tetkiki 
sureti ile yapılır. HALLMANN (3) tarafından  tanzim edilmiş olan ced-
vel (8) bu hususla ilgili bilgiyi göstermektedir. 
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Brucella 
İlk üretme için 
COz ihtiyacı 

Muhtelif  boyalar karşısında üreme Malaohitgrün 

Brucella 
İlk üretme için 
COz ihtiyacı 

Thionin Fuchsin 
basic 

1/25 000 

Meth. 
vioL 

1/100 000 
Pyronin 
1/200 000 

Gent. 
vioL 

1/100 000 

lü süz 
Brucella 

İlk üretme için 
COz ihtiyacı 

1/100 000 1/20 000 

Fuchsin 
basic 

1/25 000 

Meth. 
vioL 

1/100 000 
Pyronin 
1/200 000 

Gent. 
vioL 

1/100 000 
yumurtalı 
besi yeri 

Br. abor-
tus var. 
bovis 

% 1 0 - 2 0 C 0 2 d e 
üreme 

+ + + + 

Br. Suis Atmosferdeki  C 0 2 d e 
üreme 

+ + — ' — — — 
» 

— 

Br. meli-
tensis 

Atmosferdeki  C 0 2 d e 
üreme 

+ + + + + + + + 

C E T V E L : 8 
HALLMANN (3) a göre Br. specieslerinin idantifikasyonları 
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B — Serolojik metod : 

Kültürel muayene metodları vasıtası ile mikroorganizmaların elde 
edilmesine dayanan diagnostik metodları heı zaman pozitif  sonuç ver-
mez. Bu bakımdan serolojik metodlardan da yararlanılmak icap eder. 
Bu maksat için yararlanılan Agglutination deneyi ya doğrudan doğruya 
hastadan veya enfekte  materyalin kobaylara verilmesini müteakip 24 
gün sonra alman kan serumları ile yapılır. 

Hasta insanlardan doğrudan doğruya alınan kanlara ait serumlar 
da keza Agglutination işlemine tâbi tutulurlar. 

Brucellosisde kan serumu ile Agglutination umumiyetle lâboratu-
varlarda iki şekilde yapılır. 

1 — Yavaş veya tüp Agglutination'u 

2 — Çabuk veya lam Agglutination u 

Bu her iki Agglutination metodunun da üstün tarafları  vardır. Ma-
mafi  her iki metod da hemen hemen aynı güven derecesi taşır. 

1 — Tüpte yavaş Agglutination : 

Burada kullanılacak olan Antigenin standard olarak hazırlanmış 
olması icap eder. 

Brucellosis'in Agglutination ile diagnostiğinde kullanılacak olan 
Standard Antigen aşağıda bildirilen teknik dahilinde hazırlanır (7) : 

Besi ortamının hazırlanması : 

Patates infüzyonu 

Agar (yıkanmış) 

1000 c.c. 

30 gr. 

Pepton (Triptik olarak hazmedilmiş) 10 gr. 

Sığır eti ekstaktı 

Sodium chlorure 

Glycerine 

5 gr. 

20 gr. 

5 gr. 
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Çiğ, sağlam iyice temizlenmiş patatesler yıkanır, sonra dilimlere 
ayrılır. Kıyma makinesinden kıyılarak 260 gram alınır. 1000 c.c. distile 
su içine konarak uzun müddet havaya arzedilmemesine dikkat edilir. 

60 C° de kapalı bir kapta bir gece infüzyona  terkedilir. Tek katlı 
gazlı bezden süzülür. Sonra distile su ile 1000 c.c. ye tamamlanır. Böy-
lece formülde  kaydedilmiş olan patates infüzyonu  hazırlanmış olur. 
Bundan sonra besi yerine konacak diğer bütün maddeler bu infüzyona 
ilâve edilir. Bilâhara çıplak ateşle tekasa gelmiyecek veçhile ve kâfi 
bir hararet tatbiki ile tam bir solüsyon olması temin edilir. Besi yeri-
nin PH sı 7,0-7,2 ye ayarlanır. 121 C° deki otoklava 5 dakika için konur. 
Otoklav sonu pH sının 6,4 - 6,8 olması şarttır. Eğer lüzum hasıl olursa 
pH tekrar ayarlanmalıdır. 

Besi yerinin şişelere taksimi : 

Antigen imalinde tahminen bir litrelik Pyrex Roux şişeleri kullanı-
lır. Bu maksat için keza yine tahminen bir litrelik Boro - silikate'dan 
mamul şişeler münasiptir. Fakat bu maksat için diğer âdi şişeleri kul-
lanmak doğru değildir. Çünkü bunlar vasatın pH'sına tesir ederler. Va-
sat bu şişeler ufki  durduğu zaman 0.6 sm. irtifaını  alacak kadar konur. 
Şişelerin ağzı gazlı bezle sarılmış non - absorbant pamuklarla kapatılır. 
Bu şişeleri havi kabın üzeri muslinden bir örtü ile örtülür. Bilâhara 
şişeler ve bunları taşıyan kap birlikte, bir atmosfer  tazyik altında 30 
dakika takim edilir. Takimi müteakip vasat şişeleri oda derecesinde 
enaz üç gün veya inkübatörde 48 saat tabahhura terk edilir. Böylece 
ekim yapılacağı zaman vasatın üzerinde mayi bir kısım kalmasının 
önüne geçilmiş olur. 

Kültürün Ekimi ve İnkübasyonu : 

Smooth koloni özelliğindeki selektif  sübkültürlerden patates in-
füzyonlu  agar besi yerini ihtiva eden 25X200 m.m. lik tüblere kâfi  mik-
tarda inokülasyonlar yapılır. Sonra bunlar 37,5 C° de 48 saat inkübatö-
re konur. Bu müddetin hitamında kâfi  miktarda %0,85 nispetindeki 
tuzlu su mahlülü ile kültür sathı örtölünceye kadar aseptik şartlara 
dikkat edilerek ilâve edilir. Tüb, kültür süspansiyon haline" gelinceye 
kadar hafif  hafif  çalkanır. Sonra, bir tübe ait süspansiyon 900 c.c. % 
0,85 steril tuzlu su solüsyonunu havi bir şişeye aktarılır. Bu kültür 
süspansiyonunun her c.c. sinde takriben 500 x 106 mikro organizma var-
dır. Bu kültür süspansiyonundan takriben 5 c.c. papatesli infüzyon  ağarı 
havi Roux şişelerine ilâve edilir. Roux şişelerindeki vasatın her tarafına 
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kültürün yayılması için hafifçe  rotasyon hareketi yaptırılır. Bilâhare 
ekilmiş olan bu şişeler ters çevrilerek ufki  vaziyette 72 saat 37,5 C° de 
inkübatöre konur. 

Antigen hazırlandığı esnada ameliyelerin hepsi, havası filtre  edilen 
kapalı ekim odalarında icra edilmesi tercih edilir. 

Harman yapılış : 

înkübasyondan sonra her şişenin makroskopik muayenesi yapıla-
rak kontamine olanlar ayrılır. Kültürde mevcut su tekâsüfleri,  şişenin 
ağzı alevden geçirilerek bir kaba aktarılır. Sonra %0,85 Na Cl ü havi 
saf  su ile hazırlanmış %0,5 Phenol'den her Roux şişesine takriben 60 
c.c, ilâve edilir. Bilâhare kültür süspansiyon haline gelinceye kadar ha-
fif  hafif  çalkanır. Vasatın sathından kurtulduktan sonra süspansiyon hali-
ne gelen kültür, birkaç dakika içinde steril bir şişeye aktarılarak agar 
tarafından  absorption'u önlenmiş olur. Bundan sonra, aktarılmış olan 
süspansiyonun temizliğini kontrol için hazırlanan bir preparat gram 
ile boyanarak mikroskopik muayenesi yapılır. Temiz olan süspansi-
yonlar steril non - absorbent pamuktan filtre  edilirler. Fazla miktarda 
antigen imalinde süspansiyon için dakikada 25,000 devir yapan SHARP-
LES santrifüjüne  ihtiyaç vardır. Fakat azar miktarda antigen hazırlana-
caksa dakikada 3000 devir yapan santrifüj  kullanılabilir. Esasen üst ma-
yii berrak oluncaya kadar santrifüje  etmek kâfidir.  Bundan sonra macun 
şeklinde tübte toplanan Brucella mikro organizmaları alınarak, steril da-
ralı 500 c.c. lik geniş ağızlı şişelere aktarılır. Lâstik tıkaç ile kapatıla-
rak tartılır ve macunun vezni kaydedilir. Umumiyet itibariyle bu vezin 
200 gr. kadar olmalıdır. %0,5 Phenol ihtiva eden %0,85 Na Cl i havi 
saf  sudan takriben iki kısım ilâve edilir. Lâstik tıkaç iyice bastırılarak 
sıkıştırılır ve şişe çalkama makinasında süspansiyonun homogen bir 
hale gelmesi için 4 saat çalkanır. Bu konsantre süspansiyon 30 daki-
ka 100 C° su buharına arzedilir. Bu suretle stok süspansiyon hazırlan-
mış olur. Hazırlanmış olan bu stok süspansiyondan dört nevi antigen ya-
pılır. 

Bunlardan ikisi kan ve süt serumu ile yapılacak agglutination'lar-
da kullanılacak antigen olup, biri tüb diğeri de Plate antigendir. Diğer 
iki antigen de, bir süt yağı reaksiyonu ile münasebettar olan taze süt 
tecrübelerinde kullanılacak antigenlerdir. Bunlardan biri tüb, diğeri de 
Plate antigendir. 

Bu dört nevi antigenden her birinin ihtiva ettiği mikroorganizma 
kitlesinin kesafeti  muayyendir. 

196 



I — % 4,5 : serum ile işleyecek olan tüb antigendeki mikroorga-
nizma kitlesi kesafetidir. 

II — %10 : serum ile işleyecek olan Plate antigendeki mikro-
organizma kitlesi kesafetidir. 

III — %4 : taze süt ile işleyecek olan A. B. R. antigenindeki mikro-
organizma kitlesi kesafetidir. 

IV — %3 : taze süt ile işleyecek olan Plate antigendeki mikroorga-
nizma kitlesi kesafetidir. 

Antigenlerin bu % oranlan Şekil (70) de görüldüğü üzere FITCH 
tarafından  geliştirilmiş HOPKINŞ tüpleri ile ayarlanır. 

% » » p -

* * i £ 
2 « 

Ş E K Î L : 70 
FITCH tarafından  geUştirîlmlş HOPKINS tüpü 

Tübde yavaş agglutination'da muhtelif  metodlar varsa da umumi-
yetle gerek lâboratuvar deney hayvanlarının serodiagnostik maksatla 
eksperimental olarak inokülasyonları sonu meydana gelecek ve gerekse 
doğrudan doğruya insan veya Brucellosisden şüpheli evcil hayvanlarda-
ki Brucellosisin diagnostiği için 1 — Decimal, 2 — Multiple sulandır-
ma metodları kullanılmaktadır. 

1 — Decimal sulandırma metodu ile Agglutination tekniği : 

Âlet : 

12x100 m.m. lik steril tüpler 
15 serilik ve her bir sırasında 6 adet tüp alacak, tüp taşıyıcı. 
0,2 c.c. lik pipetler 
37 C° lik etüv 

İşlem : 
Şüpheli kan serumundan 1 ci tübe 0,08 c.c. 

îkınci tüpe 0,04 c.c. 

D 

( 
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Üçüncü tüpe 0,02 c.c. 

Dördüncü tüpe de 0,01 c.c. konur. 

Bu tüpler üzerine, hazırlanış şekli bildirilen Standard antigenden 
ikişer c.c. ilâve edilir. Serumla antigenin iyice karışması için tüpler iyi-
ce sallanır. 

Bu suretle 1/25, 1/50, 1/100 ve 1/200 oranlarında dilüsyonlar ced-
vel (9) da görülmüş olduğu veçhile hazırlanmış olur. 

Bu şekilde işlem görmüş tüpler 37.5 C° lik etüve 40-48 saat süre 
için terkedilir. Bu süre sonunda okunan tüpler cedvel (9) da görüldü-
ğü veçhile değerlendirilir. 

Kan serumunun mütebaki kısmı, bu deneyin sonucu alınıncaya ka-
dar buzlukta saklanır. 

2 — Multiple sulandırma metodu : 

Bu metod daha ziyade Prozone ve Agglutinoid fenomeni  gösteren 
serum numunelerine tatbik edilir. 

Bu metodda, on adet tüp alınır. 

Birinci tüpe 0,16 c.c. berrak şüpheli serumdan, diğer tüplere de 
ikişer c.c. tüp antigeninden konur. 

Birinci tüpe dört c.c. yine aynı Standard tüp antigeninden ilâve 
edilip, iyice karıştırıldıktan sonra, bundan iki c.c. alınıp, ikinci tüpe ak-
tarılır. Bu tüpte iyice karıştırılıp, bundan da iki c.c. alınır ve üçüncü 
tüpe konur. 

İşlem son tübe kadar bu şekilde devam eder. 

Son tüpteki fazla  olan iki c.c karışım alınır ve tüpler 37,5 C° de-
ki etüve 40-48 saat terkedilir. 

Bu süre sonunda agglutination reaksiyonunun sonucu okunur. 
İcap ettiği takdirde okuma 72 ci saat sonunda da bir defa  daha tekrar 
edilir. 

Deney hayvanları ile Brucellosisli evcil hayvanlara ait kan serum-
ları ile yapılan agglutination deneyi sonucunun değerlendirilmesi: 

Okuma, tüpler kuvvetli bir ışığın geçtiği siyah bir ekran önünde 
tutulmak sureti ile yapılır. 
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Bu okumada negatif  tüplerde homogen bir bulanıklık görülür. 

Pozitif  tüplerde ise, dipte ondüleli bir kümelenme ve sıvı kısım 
berrak olarak görülür. Dipteki bu kümelenme, tüp çalkandığında, da-
ğılmayan bir flokülasyon  meydana getirir (11). 

D İ L Ü S Y O N L A R Sonuçlar 

1/35 1/50 1/100 1/200 

— — — Negatif 
— — — Negatif 

+ — — Negatif 

+ ± — — Şüpheli 

+ + — — Şüpheli 

+ + ± — Şüpheli 

+ + + — Pozitif 

+ + + + Pozitif 

C E T V E L : 9 
Kan serumu ile yapılan agglutination deneyinin değerlendirilmesi 

Doğrudan doğruya hastalıktan şüpheli insanlardan alınan kan se-
rumları ile yapılan agglutination : 

Bu maksat için kullanılacak olan antigen ile tatbik edilecek agglu-
tination reaksiyon tekniği; SPINK, Mc CULLOUGH, HUTCHINGS ve 
MINGLE (10), tarafından  hazırlanmış olan Amerikan Millî Araştırma 
Konsülünün 3 No. lu raporu ile standard bir metod haline sokulmuştur. 
Buna göre; bu araştırıcılar (10), hastadan steril olarak 3-4 c.c. kan alı-
narak, santrifüje  edilip, serumun ayrılmasını bildirmektedirler. Yazar-
lar deney tüpü olarak 13 x 100 m.m. lik tüpleri tavsiye etmektedirler. 

Böylece steril olarak alınan 10 adet tüpten, birincisine; 0,9 c.c. ve 
diğer tüplere de 0,5 er c.c. steril serum fizyolojikten  konur. 

Birinci tüpe 0,1 c.c., Brucellosisden şüpheli hastamn serumundan 
ilâve edilip 7-8 def'a  pipetle çekilip geri verilmek suretiyle karıştırılır. 

Birinci tüpten 0,5 c.c. miktarında sulandırılıp karıştırılmış serum-
dan alınır ve ikinci tüpe ilâve edilerek aynı veçhile karıştırılır. 

Bu veçhile işlem onuncu tüpe kadar aynen tekrarlanır. 
Onuncu tüpten 0,5 c.c. alınıp, bu tüpte de 0,5 c.c. miktarında karı-

şım kalması temin edilmiş olur. 
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Kontrol olarak bir tüpe 0,5 c.c. miktarında serum fizyolojik  konur. 

Bütün tüpler üzerine, hazırlanış şekli bildirilen standard antigen-
den 0,5 c.c. ilâve edilip, daha evvelce bildirilmiş olduğu şekilde karıştı-
rılır. 

Bu suretle serum 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, 1/640, 1/1280, 
1/2560, 1/5120, 1/10240 oranlarında sulandırılmış olur. 

t 
Bundan sonra tüpler 48 saat 37 C° deki etüve konur. 
Bu müddet sonunda reaksiyon okunur. 

SIMMONS ve GENTZKOW (9), insanlarda 1/40-1/80 oranlarında-
ki dilüsyonlarda agglutinationun teşekkül etmiş olması, enfeksiyonun 
pozitif  olarak kabul edildiğini bildirmektedirler. 

2 — Lâm Agglutinationu veya Çubuk Agglutination Metodu : 

Lüzumlu âlet: 
1) 42 cm. uzunlukta, 32 cm. genişlik ve 12.5 cm. derinlikte, içi si-

yaha boyanmış ve içinde iki ampul bulunan, üzerinde de 2.5 cm. lik 
karelere bölünmüş ve icabında kaldırılabilen bir cam levhayı havi Agglu-
tination kutusu. 

2) Tüp agglutinationun da kullanılan pipetler. 
3) 0,03 c.c. damlatan Antigen damlalığı. (Bunun için dikey vazi-

yette tutulan damlalıktan çıkan 100 damlanın 5 c.c. lik bir silindirde 
3 c.c. lik bir hacim alması gerekir). Bu maksat için 6.5 cm. uzunluktaki 
14 geyç (gauge) lik Amerikan iğneleri, uç kısmından düz olarak kesilir. 
Üst kısmına yumuşak lâstikten bir puar konur ve damlaları da hesap 
edilmek suretiyle bir damlalık yapılmış olur. 

4) Karıştırmak için kürdan. 

İ ş l e m : 

Denemeye başlamadan biraz önce Agglutination kutusundaki lâm-
balar yakılarak lâmın ısınması temin edilir. 

Antigen ve serum oda ısı derecesine getirilir. Serum pipeti 45° lik 
meyille lâm üzerine 0.08, 0.04, 0.02 ve 0.01 c.c. miktarlarında konur. 

Antigen şişesi iyice çalkanarak antigen homogen hale getirilir. Dam-
lalık vertikal pozisyonda tutulur ve her bir serum dilüsyonu üzerine bir 
damla (0.03 c.c.) damlatılır. 
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Antigen ve serum karışımı 0,01 serum dilüsyonundan başlanarak 
biı kürdan ile sirküler hareketlerle 1.8 cm. ve 0.08 c.c. serum bulunan 
kısma doğru bu alan 2.4 - 2.5 cm. kutrunda olacak şekilde yayılır. Lâm 
kaldırılır, rotasyon hareketleri ile hareket ettirilir, sonra yerine konur. 
Tabahhuratın önüne geçilmek için lâmbalar kapatılır. (Antigen, buzluk-
ta muhafaza  edilir. Kontamine olmamasına dikkat edilir.) 

Antigen ve serumun karıştırılmasından itibaren 5 dakika sonra 
lâma rotasyon hareketleri yaptırılır ve Agglutination kutusu üzerine 
tekrar konur. 3 dakika sonra da yani reaksiyona başlandıktan 8 dakika 
sonra reaksiyon okunur. Tam pozitif  ( + ) , şüpheli (+) ve negatif  reak-
siyonlar da (—) işaretleri ile kıymetlendirilir. 

Burada da dilüsyon; 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 oranlan dahilinde ya-
pılmış olmaktadır. Eğer lâm metodunda 1/400, 1/800, 1/1600 ve 1/3200 
oranlarında dilüsyon yapılması arzu ediliyor ise o takdirde bir kısım 
muayene edilecek serum ve 15 kısım negatif  (sığır) serumu ile karıştı-
rılıp aynı işlem yapılır. Bu metod ile yukarıdaki dilüsyon hadleri elde 
edilmiş olur. 

Sonucun değerlendirilmesi: Yavaş agglutination'daki sonucun değer-
lendirildiği şekilde değerlendirilir. 

Hemolize olmuş kan serumu İle yapılan agglutination 
reaksiyonu deneyinin sıhhat derecesi 

Hemolize olmuş kan serumları, tüp agglutination'unun sıhhat de-
recesini menfi  şekilde etkiler. Çünkü vukua gelmiş bulunan hemoliz 
fenomeninin,  agglutinin - antigen reaksiyonunu maskeledikten başka, 
antigendeki fenol,  serbest kalmış olan hemoglobine tesir ederek bir 
precipitation'un meydana gelmesine sebep olur. Bu nevi hatalı precipi-
tation'u, antigen - agglutinin reaksiyonundan tefrik  etmek çok zordur. 
Bu gibi ahvalde daha sür'atle yapılmak şartı ile lâm agglutination me-
todu tavsiye edilir ise de, hemolizli kan serumları ile çalışılmamak daha 
ciddi bir tedbir olarak bildirilmektedir. 

Ender ahvalde, bu nevi agglutination deneyinde, rotasyon yapılma-
dan evvel 1/25 ve 1/50 oranlanndaki dilüsyonlarda, agglutinationun 

Okuma : 

Lâm üzerinde (plate) veya çabuk agglutination'da 
vukua gelen hatalı sonuç 

meydana geldiği görülebilir. 



Lâm, okunmak üzere rotasyon yapıldığı esnada, bu agglutine olmuş 
parçacıkların dağıldığı, fakat  1-2 dakika kendi haline bırakıldıklarında 
tekrar agglutine oldukları görülür. Bu fenomene  Hatalı Agglutination 
denir. Bu nevi reaksiyonların sonuçlarının değerlendirilmesi bahis ko-
nusu olamaz. 

Prozone veya Agglutinoid olayı 

Çok nadir ahvalde serum numunelerinin muayenesinde yüksek di-
lüsyonlarda agglutination vukua geldiği halde aşağı dilüsyonlarda, 
agglutination vukua gelmemektedir. Bu aşağı derecede agglutinationun 
menediliş olayına Prozone veya Agglutinoid fenomeni  denir. Bu inhibe 
edilişin gerçek sebebi açıklanmış değildir. 

C — Opsonocytophagic test : 

Buna ait metod, «MİKROBİYOLOJİ ÖZETİ (İmmünoloji ve Sero-
loji» (8) Ders kitabında verilmiş olduğundan burada tekrar verilmesine 
lüzum görülmemiştir. 

D — Allerjik test (Deri testi) (9) : 

Ekstrakte ve pürifiye  edilmiş Brucella mikroorganizmaları toz edi-
lip, % 1 solüsyonu yapılıp, pH sı 6,8'e ayarlanır, filtre  edilip, % 0,5 ora-
nında fenol  ile prezerve edilerek buzlukta saklanmak üzere hazırlanan 
Brucellergen'ler tavşanlarda standardize edilir. 

Standardize edilmiş bu allergen dilüsyonundan insanlara 0,1 c.c. 
miktarında intradermik olarak verilir. 

Sonuç: 24-48 saat sonra okunur. 

Pozitif  vak'alarda, eritem ile az miktar ödemden, 2-10 cm. diamet-
reden yaygın ödeme kadar şişlik görülür. 

Non-specifik  reaksiyonlardan 24-48 saat sonra pozitif  olarak meyda-
na gelen reaksiyonlar negatif  olarak kabul edilirler. 

Bütün bu diagnostik metodlarm kat'i diagnostik için hepsi birlikte 
HUDDLESON, JOHNSON ve HAMANN (5) tarafından  aşağıda gösterilen 
cedvel (10) deki şekilde değerlendirilmiştir. 
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Agglutination Allerjik test 
(Deri testi) 

Opsonocytophagic 
test Sonuç 

1: — — 0-20 Duyar 
2 : — + 0-40 Enfekte 
3 . — + 60-100 Immun 
4 . + + 60-100 İmmun 
!>. + + 0-40 Enfekte 

C E T V E L : 10 
HUDDLESON, JOHNSON ve H A M A N N (5)'e göre muhtelif  testlere ait 
sonuçların birlikte dikkat nazara alınarak Brucellosis'in kesin diagnostsiği 

bakımından değerlendirilmesi. 
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4 — LEPTOSPİROSİSİN DİYAGNOSTİĞİNDE KULLANILAN LA-
BORATUVAR MUAYENE METODLARI : 

Kan, idrar ve kan serumu lâboratuvarda muayene edilmek üzere 
kullanılacak olan patolojik numuneler meyanmdadır. 

Leptospiralar, enfeksiyonun  birinci haftasında  kan dolaşımında bu-
lunmalarına rağmen, enfeksiyonun  ikterik devresine girmesi ile kanda 
azalmağa başlarlar ve reconvelescence (nekahat devresi) in sonlarına 
doğru artık kanda mevcudiyetlerini tesbit etmek güçleşir. Bundan do-
layı enfeksiyonun  ilk onuncu gününden sonra kandan nadir olarak kül-
tür elde edilir. Fakat idrarda ise durum bunun aksinedir. Yani enfeksi-
yonun ilk devrelerinde leptospiralara idrarda güç tesadüf  edildiği hal-
de, ikterik safhada  ve reconvelescence devrede çok mebzul olarak rast-
lanır (3). Enfeksiyonun  ikinci haftasının  başlangıcından itibaren idrar-
da leptospiralar bulunur. Hastalığın 20 nci gününde dahi kemik iliğin-
de leptospiralar bulunur. Bazı ahvalde omurilik sıvısında da leptospi-
ralar bulunabilir. Otopside karaciğer ve böbrekte leptospiralar bulunur 
(2). 

Enfeksiyonun  son devrelerine doğru leptospiralara karşı teşekkül 
eden kandaki antikor titresi en yüksek seviyeye ulaşır. 

Hastalığın görülmesini müteakip 7-8 gün sonra Agglutinin teşekkül 
etmeğe başlar ve 15-25 gün sonra en yüksek titreye ulaşır. Bu durum ay-
lar ve hattâ senelerce devam edebilir (2). 

I — Mikroskopik bakı: 

1 — Canlı muayene : 

Kandan hazırlanmış taze preparat veya santrifüje  edilmiş idrar, ka-
ranlık saha mikroskobu ile muayene edilir. 

2 — Boyanarak muayene : 

Leptospiralar WRIGHT veya GIEMSA boyası ile boyanırlar. Fakat 
Van RIEL (5) tarafından  bildirilen yeni bir metod çok kolay bir boya-
ma tekniği mahiyeti arzetmektedir. Bu metoda göre; beş damla leptos-
pira kültürü dört damla MAY-GRÜNWALD boya solüsyonu ve üç damla 
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H20 ile karıştırılır. On dakika sonra bu karışımdan bir froti  yapılır. Bu 
froti  kuruduktan sonra muayene edilir. 

II — Kültürel muayene : 

Leptospiraların kültürlerinin yapılması için, VII. Bölümdeki «Besi 
ortamları» bahsinde terkip ve yapılışı bildirilmiş olan FLETCHER (1) 
besi ortamı kullanılır. 

Bu besi ortamına hastaya ait kan veya idrar ekilerek 25-30 C° de 
üremeğe terkedilir. Leptospiralar bu besi ortamının yüzeyi ile buradan 
bir santimetre kadar aşağıdaki kısım içinde dumanlı bir manzara gös-
tererek grimsi bir halka biçiminde çok bariz bir şekilde ürerler. 

III — Serolojik muayene : 

1 —Komplement fikzasyonu  deneyi. 

Leptospirosis'de, komplementi tesbit eden antikorlar, agglutinin 
antikorlarından daha evvel enfeksiyonun  başladığı anda teşekkül ettiği 
cihetle, hastalığın daha evvel diagnostiğine yardım eder. Yalnız burada 
kullanılan antigen, Lept. icterohaemorrhagiae, Lept. grippotyphosa ve 
Lept. hyos'un sonik vibrasyona arzedilmesi suretiyle hazırlanır. Yalnız 
bu antigenlerle yapılan komplementin fikzasyonu  deneyi, enfeksiyonun 
hangi tip Lept. tarafından  meydana getirilmiş olduğuna dair bilgi ver-
mez. Ancak bu tipler geniş bir antigenik spektruma sahiptirler. Bu me-
tod ile umumî manada bir diagnostik konabilmektedir. 

2 — Agglutination deneyi : 

Leptospiral enfeksiyonlarda  agglutinin antikorları umumiyetle 
komplementi tesbit eden antikorlardan daha geç teşekkül etmektedir. 
Diagnostik bakımından, bu testten daha ziyade hastalığın ileri devir-
lerinde yararlanılmaktadır. Bununla beraber, yapılması kolay ve ucuz 
ve aynı zamanda da emin olan bir deneydir. 

Leptospira icterohaemorrhagiae'îı hasta serumlarında antikor te-
şekkülünü göstermek için kullanılan bu deney SCHUFFNER ve MOCH-
TAR'm deneyidir. 

Bu serolojik reaksiyonda kullanılacak olan serumun aseptik olarak 
alınması ve asepsiye uyularak işlenmesi icabeder. 

Serum, Wasserman deneyinde kullanılan tüpler içinde 1/5 den 
1/500.000'e kadar sulandırılır. 
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Antigen olarak, Lept. icterohaemorrhagiae, Lept. canicola ve Lept. 
pomona'nın 5-6 günlük canlı kültürleri kullanılır. 

Her sırada altışar adet daire şeklinde çukurlukları havi ve iki sıra-
dan müteşekkil 3 adet steril bir porselen agglutination tablası üzerin-
deki çukurluklara seri halinde tüplerde yapılmış olan dilüsyonlar, di-
lüsyon sırası esas olarak alınır ve 0,1 c.c. miktarlarında olmak üzere her 
bir dilüsyondan konur. 

Sulandırılmış serumların bulunduğu ilk sıradaki çukurlukların her 
birinin üzerine 0,1 c.c. miktarında olmak üzere Lept. icterohaemorrha-
giae'ye ait antigenden ilâve edilerek karıştırılır. Diğer her bir sıradaki 
sulandırılmış serumlar üzerine, aynı şekilde Lept. canicola ve Lept. po-
mona antigenleri ile aynı işlem yapılır. Ayrıca her antigenin bir de nor-
mal serumla kontrolü yapılır. 

Bu işlem sonunda 1/10, 1/100, 1/1.000, 1/10.000, 1/100.000, ve 
1/1.000.000 oranlarında dilüsyon hadleri elde edilmiş olur. 

Her bir sırasında birer seri ihtiva eden ikişer serilik porselenlerin 
her bir sulandırmayı havi çukurluğu içinde 0,2 c.c. muhtelif  ve belli 
orantılarda dilüe edilmiş serum ile canlı antigen karışımını ihtiva et-
tiği halde, içinde ıslak bir süzgeç kâğıdını havi büyük çaptaki petri ku-
tusu içine konarak, dört saat müddetle 32C° lik etüve konur. Bu müd-
detin hitamında her bir dilüsyon ayrı ayrı ve sırası ile, agglutimation 
olayının vukua gelip gelmediği, karanlık saha mikroskobu ile birer lâm 
üzerinde muayene edilir. Bu işlem için porselen tabla üzerindeki seri-
lere ait her bir sulandırmadan bir lup miktarında alınarak lâm üzerine 
konur. 

Burada üç önemli noktaya dikkat edilmesi icabeder: 

1 — Canlı leptospiralar ile çalışıldığı için etrafın  kontamine edil-
memesine azamî dikkat edilmesi icabeder. 

2 — Muayene edilecek lâm üzerine konmuş olan damla lâmel ile 
kapatılmaz. 

3 — Mikroskobun az büyüten kuru sistem objektifi  kullanılır. 
Sonucun değerlendirilmesi: 
Mikroskop altında aşikâr olarak agglutinationun görüldüğü 1/100 

veya daha yukarı dilüsyonlarda ki Agglutination müspet olarak kabul 
edilir. 
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Bakteriyolojide yeteri derecede pratiği olmayanlar için veya lâbo-
ratuvar enfeksiyonuna  meydan vermemek için formalinli  leptospira an-
tigenlerinin kullanılması tavsiye edilir. 

IV — Deneme hayvanı inokülâsyonu : 

Hastaya ait kan ve idrar numunesi beyaz kobaylara subcutan veya 
intraperitoneal olarak verilir. Umumiyetle enfekte  materyali alan ko-
baylar 24 saat içinde fievri  gösterirler. Leptospiralar hastalığın başında 
leukocyte'lerin içinde ve dışında olmak üzere kanda bulunurlar. Bu 
fievri  ölümden kısa bir süre evveline kadar devam eder. Ölüm genel ola-
rak 4-10 gün içinde vukua gelir. 

Hastalığın ileri devirlerinde sarılık görülür. Aynı zamanda bu de-
virde idrarda leptospiralar bulunur. Ölümden sonra leptospiralar deney 
hayvanlarının gösterdiği hastalık devrelerine göre deney hayvanlarının 
karaciğer, böbrek üstü bezlerinde bulunur. Deney hayvanının gösterdiği 
hastalık devrelerine göre, ölümden evvel kan ve idrar, ölümden sonra 
da bildirilen organlardan kültür yapılabilir. 

Ayrıca, belli olmayan bir leptospira nev'inin veya hangi nevi lep-
tospira tarafından  enfekte  olduğu bilinmeyen bir hastaya ait serumun, 
bilinen bir serum veya antigeırle kobaylar üzerinde protekt testleri yar-
dımı ile idantifikasyonları  yapılabilir. 

UNAT ve GÜRTÜRK (4) kontamine olmuş leptospira kültürlerinin, 
kobaylara intraperitoneal enjeksiyonlarını müteakip 15-60 dakika sonra 
kalbinden steril olarak kan alındığı taktirde, bu kalp kanında leptospi-
raların diğer bakterilerden arınmış olarak elde edileceğini bildirmekte-
dirler. 
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B Ö L Ü M XII 

ANTİBİYOTİK DUYARLIK DENEYLERİ 
(ANTİBİYOGRAM) 

Bugün lâboratuvarlarda yapılan muhtelif  antibiyotiklere karşı du-
yarlık deneyleri, klinikçinin hastayı tedavide en önemli bir diagnostik 
vasıtası durumuna geçmiş bulunmaktadır. Mamafi,  bu invitro duyarlık 
deneyi ile, enfeksiyöz  bir olayda, organizmanın invivo olan savunma 
mekanizmasından doğan şifa  arasında bir ilişki yoktur. Ancak bu deney-
ler sun'î olarak yapıldığından, muhtelif  mikroorganizmaların duyar ola-
rak bulunduğu antibiyotiklerin inhibitör etkileri yaklaşık bir değer taşı-
maktadır. Bununla beraber, hastaya hangi antibiyotiğin emniyetle veril-
mesinin tâyininde klinikçiye en büyük dayanak rolü oynamaktadır. Çün-
kü bakteri Genusları, speciesleri ve hattâ aynı species'in Stamm'lan 
arasında muhtelif  antibakteriyel etkenlere karşı "duyarlık veya direnç-
liklerinde, onlara karşı kullanılış süre ve dozları ile ilişkili olarak bü-
yük farklar  gösterirler. Bundan dolayı geçmişte olduğu gibi, herhangi 
bir enfeksiyöz  vak'aya sebep olan herhangi bir etkenin izole ve idanti-
fikasyonu  ile bakteriyologun görevi bitmiş değildir. Bugünkü klinikçi-
nin görevi; izole edilen ve klâsik olarak bu bakterinin duyar olduğu bili-
nen antibiyotik veya kimyasal deva maddesinin hastaya verilmesi ile 
bitmiş olmamaktadır. Bu bakımdan her gün bir yenisi çıkan ve evvelce 
duyar olup da sonradan dirençlik kazanan mutant stamm'lar karşısın-
da, antibiyotiklerin her birinin o şartlar içinde, hastalara verilmeden 
evvel etkilerinin tesbit ve tâyini icab etmektedir. 

BAILEY ve SCOTT (1) lâboratuvarlarda antibiyotiklere duyarlık 
deneyi olarak üç esas teknik vermektedirler: 

1 — Antibiyotiklere duyarlığın tâyini için kâğıt disk metodu. 

2 — Antibiyotiklere duyarlığın tâyini için petri dilüsyon metodu. 
3 — Antibiyotiklere duyarlığın tâyini için deney tüplerinde yapı-

lan serî dilüsyon metodu. 
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Bunlardan tüp dilüsyon metodu, kantitatif  bir özellikte olup, petri 
dilüsyon metodu da keza tüp dilüsyon metodu niteliğindedir. 

Kâğıt disk metodu ise kalitatif  bir niteliktedir. 

Bu metodda petriye ekilmiş olan mikroorganizma üzerine, herhangi 
bir antibiyotiğe emdirilmiş bir filtre  kâğıdı diski konduktan sonra bu-
rada mikroorganizmanın o antibiyotiğe duyar olup olmamasına göre 
bir inhibisyon alanı ya teşekkül eder veya etmez. 

Bu filtre  kâğıdı etrafında  inhibisyon alanı teşekkül etmesi, mikro-
organizmanın bu antibiyotiğe duyar olduğunu gösterir. 

KIRBY ve arkadaşları (4), kâğıt disk metodunda inhibisyon alanı-
nın çapı ile bakterinin duyarlığı arasında bir ilişkinin olduğunu bildir-
mektedirler. Araştırıcılar aşağıda cetvel (11) deki tabloda görülen anti-
biyotik ve kimyasal terapötiklerin miktarları ile, inhibisyon alanları 
arasındaki ilişkilere dayanarak bu sonuca varmışlardır. 

Diskler 
Dirençli 

veya 
az duyar 

Orta derecede 
duyar Duyar 

Tetracycline (60 mcgr.) 6-15 15-20 20 den fazla 
Chloramphenicol (60 mcgr.) 6-15 15-20 20 » » 
Streptomycin (100 mcgr.) 6-12 12-16 16 » » 
Polymyxin B (30 mcgr.) 6-10 ( - ) 10 » 
Penicillin (10 ünite) 6-17 17-23 23 » » 
Erythromycin (15 mcgr.) 6-12 12-18 18 » » 
Bacitracin (20 ünite) 6 -8 8-12 12 » » 
Sulfisoxazole  (300 mcgr.) 6-10 10-15 15 » » 
Neomycin (60 mcgr.) 6-12 12-16 16 » » 
Nitrofurantoin  (300 mcgr.) 6-14 14-18 18 » » 

c e t v e l : ı ı 

KIRBY ve arkadaşları (4)'na göre bakterilerin duyarlık derecesi ile 
inhibisyon alanlarının m.m. cinsinden çapları arasındaki ilişgi. 

SIMMONS ve GENTZKOW (6), mikroorganizmaların, antibiyotik-
lere yaklaşık duyarlığını gösteren antibiyotik emdirilmiş kâğıt disklerin 
etrafındaki  inhibisyon alanları çapının m.m. cinsinden dikkatlice ölçül-
mesini işaret etmektedirler. Aynı yazarlar, yaptıkları araştırmada kul-
landıkları kâğıt disklerin; 2 No. lu WHATMAN filtre  kâğıtlarından, 6,5 
m.m. çapında kesilmek suretiyle hazırlandıklarını bildirmektedirler. 
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FRANKEL ve arkadaşları (3), hazırlanan antibiyotik solüsyonların-
dan 0,01 - 0,02 c.c. miktarının 6,5 m.m. çapındaki yüksek kaliteli bir 
filtre  kâğıdının emebilmesi lâzım geldiğini bildirmektedirler. 

BRANCH ve arkadaşları (2), dört firma  tarafından  hazırlanan an-
tibiyotik duyarlık disklerinden penicillin disklerinin firmalar  tarafından 
etiketlerinde bildirilen miktarları nadiren ihtiva ettiklerini bildirmek-
tedirler. Bu araştırıcılar Kanada'da antibiyotik duyarlık kâğıt diskleri-
nin BESİN ve İLÂÇ Kanunu kontroluna tâbi tutulduğunu bildirmekte 
ve bunların orantılarının en az muayyen toleranslar içinde bulunmaları-
nın mecburi olduğunu bildirmektedirler. 

BAILEY ve SCOTT (1), bugün Amerika Birleşik Devletlerinde, bü-
tün firmaların  imâl ettiği antibiyotik duyarlık disklerinin standardizas-
yonunun, Amerika Birleşik Devletleri, Besin ve İlâç Dairesi tarafından 
temin edilmekte olduğunu bildirmektedirler. 

Bu bilgisel yansımalar karşısında, firmalar  tarafından  kontrollü 
olarak imâl edilen disklerin memleketimiz şartlarında lâboratuvarcılar 
tarafından  her zaman temin edilememesi, her lâboratuvarın bu diskleri 
kendilerinin hazırlamak zorunluluğunda olmasını intaç etmektedir ki bu 
da muhtelif  disklerin ihtiva edecekleri antibiyotik miktarlarında bir 
üniformite  teminini imkânsızlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak da 

.alınacak neticelerin farklılık  göstermeleri tabiidir, v 

Tüpte dilüsyon metodun'da ise bu sakıncalar olmadığından bu me-
todla daha kesin sonuçlar elde edilir. Fakat kâğıt disk metodu çok da-
ha pratik, ucuz ve zamandan kazancı sağladığından, dikkatli hazırlan-
ması halinde, günlük çalışmalarda tercih edilmektedir. 

Her zaman yurda sokulmasının kabil olmaması ihtimali gözönünde 
tutularak, antibiyotik duyarlık filtre  kâğıdı disklerinin lâboratuvarlarca 
yapılış tekniğinin bildirilmesi uygun görülmüştür. 

Antibiyotik veya terapötik kimyasal maddeler emdirilmiş kâğıt disk-
lerin hazırlanması: 

Zımba ile delindikten sonra sterilize edilen kurutma kâğıdı disk-
leri her bir antibiyotik veya kimyasal terapötik madde için WALLACE 
(7), tarafından  bildirilmiş olan cedvel (12) de görüldüğü üzere belli ve 
muayyen miktarlarda olacak veçhile emdirilir. 
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Antibiyotikler, Antituberculous Yüksek Düşük 
Etkenler ve Sulfonamidler konsantrasyon konsantrasyon 

Aureomycin 30 mcgr. 5 mcgr. 
Chloromy çetin 30 » 5 » 

Dehydrostreptomycin 100 » 2 » 

Erythromycin 15 » 2 » 

Penicillin 10 Ünite 2 Ünite 
Polymyxin B 30 mcgr. 5 mcgr. 
Terramycin 30 » 5 » 

Tetracycline 30 » 5 » 

Bacitracin 20 Ünite 2 Ünite 
Magnamycin 15 mcgr. 2 mcgr. 
Neomycin 30 » 5 s 
Streptomycin 100 » 2 » 

Viomycin (*) 100 mcgr. 2 mcgr. 
IHN (Isonicotinic acid Hydrazide)<x> 25 » 1 » 

PAS (Para-Amino-Salicylic acid)<x) 100 » 1 » 

Furacin 300 mcgr. 50 mcgr. 

Elkosin 300 mcgr.. 50 mcgr. 
Gantrasin 300 » 50 » 

Sulfadiazine 300 » 50 » 

Sulfamerazine 300 » 50 » 

Sulfathiazole 300 » 50 » 

Thiosulfil 300 » 50 » 

Triple Sulfa 300 » 50 » 

Furadantin 300 » 50 » 

C E T V E L , : 12 
WALLACE (7), tarafından  bildirilen filtre  kâğıtlarına emdirilmiş olan 
antibiyotik ve terapötik kimyasal maddelerin mcgr. ve ünite miktarları. 

BAILEY ve SCOTT (1) tarafından  günlük lâboratuvar çalışmaları 
için düşük potansiyelli antibiyotik diskleri ile diğer bazı antimikrobiyel 
etkenlere ait miktarların da burada cedvel (13) ve cedvel (14) de ayrı 
ayrı kaydedilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. 
(x ) Antituberculous etkenler. 
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Penicillin G 2 Ünite 
Alpha phenoxyethyl penicillin (Phenethicillin) 2 mcgr. 
Phenoxymethyl penicillin 2 » 

Dimethoxyphenyl penicillin (Staphcillin) 5 » 

Tetracycline 5 » 

Chloramphenicol 5 » 

Erythromycin 2 » 

Dihydrostreptomycin 2 » 

Neomycin 5 » 

Kanamycin 5 » 

Polymyxin B 50 Ünite 
Colistin (Colymmycin) 10 mcgr. 
Novobiosin 5 » 

Bacitracin 2 Ünite 
Vancomycin 5 mcgr. 
Ristocetin 5 » 

Oleandomycin 2 » 

Nystatin 100 Ünite 
Amphotericin 30 mcgr. 

C E T V E L : 13 

BAILEY ve SCOTT (1) tarafından kaydedilmiş olan düşük potansiyelli 
antibiyotiklerin ihtiva ettikleri mcgr. veya ünite miktarları. 

Nitrofurantoin  (Furadantin) 100 mcgr. 
Methenamine mandelate (Mandelamine) 3 mg. 
Sulfonamideler 1 mg. 

C E T V E L : 14 

EAILEY ve SCOTT (1) taralından kaydedilmiş olan. bazı antimikrobiyel 
etkenlere ait miktarlar. 

I 
1 — Disk Metodu : 

İşlem : 

İzole edilmiş olan bir mikroorganizmanın sıvı besi yerindeki 18 
saatlik gibi genç kültüründen, % 5-10 oranında tavşan kanı ilâve edil-
miş Trypticase soy agar besi yerine düzgün bir şekilde steril bir eküvi-
yon veya U şeklinde kıvrılmış olan PASTEUR pipeti ile yayılır. 

212 



Bazı araştırıcılar ekim için 18 saatlik kültürden yapılan 1/100 veya 
1/1000 dilüsyonlarınm kullanılmasını övmektedirler. 

Bundan sonra flâmbe  edilmiş, pens ile alman antibiyotik diskleri 
petrideki ekilmiş besi yeri üzerine konur ve ortama yapışması için pens 
ile hafifçe  bastırılır. KIRBY ve arkadaşları (4), yaptıkları çalışmada 
ekimden 15-20 dakika sonra antibiyotik disklerini koyduklarını bildir-
mektedirler. Diğer bir kısım araştırıcılar ise disklerdeki antibiyotikle-
rin besi yerine yayılmasının temini için, diskleri petrilere koyduktan 
üç saat sonra petrileri etüve koymayı övmektedirler. 

Üreme ihtiyacına göre aerop, anaerop olarak veya CO/e ihtiyaç 
göstermeleri gözönüne alınarak bu şartlar temin edilir ve 37 C° deki 
etüve ertesi gün okunmak üzere konur: 

Yalnız Dihydrostreptomycin'in anaerop şartlardaki aktivasyonu 
düşüktür. 

Sonucun Değerlendirilmesi : 

Antibiyotiğe duyarlığın tesbiti; daha önce de bildirilmiş olduğu 
veçhile, besi yerinin diğer taraflarında  görülen üremeye karşılık, besi 
yerine ekilmiş olan mikroorganizmaların, antibiyotiğe duyar olduğu 
diskin etrafında  daire şeklinde boş bir alan meydana getirmekle yani 
bir üreme göstermemekle anlaşılır. 

2 — Deney Tüplerinde Yapılan Antibiyotik Seri Dilüsyon Duyarlık 
Deneyi: 

Stok antibiyotik solüsyonları bufferlenmiş  ve enjektabl olarak ha-
zırlanan steril ve dehidre haldeki antibiyotiklerden elde edilir. Bunlar 
bufferlenmiş  olduklarından, donmuş halde uzun süre bozulmadan ka-
labilirler. Eksi yirmi santigrad derecede donmuş halde yaklaşık olarak 
iki ay; fakat  artı beş santigrad derecede buzlukta ise yedi gün kadar 
dayanabilirler. 

Tüplerde dilüsyon deneyinde besi ortamı olarak, bu kitapta VII nci 
Bölümde bildirilen Nutrient buyyon kullanılabilir ise de Trypticase 
Soya buyyonu ile gayet iyi sonuç elde edilmektedir. Ancak, Strepto-
coccus'ler ile Pneumococcus'lerin üretilmesi için Nutrient buyyona se-
rum veya ascitic sıvı (Abdominal kavite içinde birikmiş sıvı) konmama-
lıdır. Çünkü bu gibi maddeler sonucu değiştirecek şekilde etkileyebilir-
ler. 
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Clostridium'lar, Bacteroides speciesleri, anaerobik olarak üreyen 
Streptococcus'ler ile endocarditis yapan mikroaerofil  Streptococcus'le-
rin antibiyotiklere duyarlık deneyleri için sıvı Thioglycollate besi yeri 
kullanılmalıdır. 

Fakat, bazı mikroaerofil  ve anaerop streptococcus'ler ile Bacte-
roides stam'ları iyi üreyebilmek için % 3 - 5 ascitic sıvı veya seruma 
ihtiyaç gösterirler. 

Güç üreyen mikroorganizmaların antibiyogram deneylerinden önce 
bu gibi mikroorganizmaların üretilebilmeleri için lüzumlu şartların 
tâyin edilmesi lâzımdır. 

Hemoglobinophile olan mikroorganizmaların, antibiyogram deney-
leri için, bunların evvelâ % 1 tavşan kanı ihtiva eden buyyonda üretil-
meleri denenmelidir. Bunun için, kan; besi yerleri tüplere taksim edil-
meden evvel veya ekim yapılmadan hemen önce ilâve edilebilir. 

îşlem . 

1 — Donmuş olan antibiyotik dilüsyonları çözülmeğe terkedilir 
ve 1 c.c. sinde 200 Ünite veya mikrogram antibiyotik ihtiva edecek şe-
kilde steril buyyon ile sulandırılır. Başlangıçta antibiyotiğin stok solüs-
yonları o şekilde hazırlanır ki; sonradan steril buyyon ile ekseriya 1/4 
oranında sulandırılmak suretiyle 1 c. c. sinde 200 Ünite veya mikrogram 
ihtiva eden antibiyotik yoğunluğu elde edilebilsin. 

Ancak Bacitracin'in kullanılacak stok solüsyonunun yoğunluğu 
1 c.c. sinde 100 Ünite olmalıdır. 

2 — Ağızlan pamuklu steril 10 adet küçük agglutination tüpü alı-
nır. Her bir tüpe birden ona kadar sıra numarası konur. 

3 — İkinci tüpten onuncu tüpe kadar her bir tüpe 0,5 c.c. buyyon 
veya uygun besi yerinden asepsiye uyularak ilâve edilir. Bu işlem her 
bir antibiyotik nev'i için ayrı ayrı yapılır. 

4 — Birinci ve ikinci tüplere ayn ayrı 0,5 c.c. miktarında hazırlan-
mış olan antibiyotikten konur. 

5 — İkinci tüpteki besi yeri ve antibiyotik solüsyonu iyice birbiri 
ile karıştırıldıktan sonra 0,5 c.c. alınır ve üçüncü tüpe ilâve edilir. 

6 Üçüncü tüp de iyice karıştırıldıktan sonra yine bunda» da 
0,5 c.c. miktarında pipetle alınır ve dört numaralı tüpe konur. 
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7 — Bu şekilde işlem dokuz numaralı tüpe kadar tatbik edilir. 
Yalnız bu dokuz numaralı tüpten alman 0,5 c.c. miktarındaki karışım 
atılır. Bu suretle onuncu tüp hiç antibiyotik almamış olur ki bu da 
kontrol görevi görür. 

8 — Her bir tüp üzerine antibiyogramı yapılacak olan mikroorga-
nizmanın onaltı saatlik buyyon kültürünün 1/1000 dilüsyonundan 0,5 c.c. 
ilâve edilir. 

Bacteroides, mikroaerofil  streptococcus'ler gibi yavaş üreyen mik-
roorganizmaların 48 saatlik gibi uzun süre üretilmeğe arzedilmiş kültür-
leri kullanılır. 

9 — Bu suretle her bir tüp 1 c.c. miktarına ulaşmış ve birinci tüp-
ten itibaren de dokuzuncu tüpe kadar sırası ile 100 üniteden 0,39 ünite 
veya mikrograma kadar değişik yoğunlukta antibiyotik kademeleri elde 
edilmiş olur. 

10 — Bütün seriler 37 C° de 16 saatlik inkübasyondan sonra mak-
roskopik olarak üreme kontroluna tâbi tutulurlar. 

Üreme beldeği olarak bulanıklığın görülmesi lâzımdır. 

Üremenin görülmediği antibiyotik konsantrasyonu MIC = En Az 
İnhibitör konsantrasyon deyimi ile bildirilir ki, bu da 1 c.c. sindeki üni-
te veya mikrogram ile ifade  edilir. 

Bu suretle, lâboratuvarlarca lüzumlu olan antibiyogram testlerle 
ilgili olan metodlarla halen pratikte terapötik maksatlarla kullanılan 
antibiyotiklerden bir kısmının bu maksat için hazırlanmasına ait bilgi 
bu bölümde verilmeğe çalışılmıştır. Ancak, tedavide kullanılan bu an-
tibiyotiklerden başka, bazı bitkilerin de antibiyotik faaliyete  sahip ol-
dukları muhtelif  araştırıcılar tarafından  bildirilmiştir. IRVING, FON-
TAINE ve DOOLITTLE'm 1945 de domatesin yeşil yapraklarından 
Tomatin ismini verdikleri bir antibiyotik izole etmiş oldukları MER-
CHANT (5) tarafından  kaydedilmektedir. Keza MERCHANT (5), 1945 
de HOLLANDE tarafından  mantardan Clitocybine, 1944 de CAVAL-
LITO ve BAILEY tarafından  sarmısaktan ALLİCİN elde ettiklerini 
ve 1944 de TONKIN ve 1947 de de KOHMAN tarafından  Onion phyton-
cide denen bir nevi soğanın antibiyotik özellik gösterdiğinin bildirildi-
ğini kaydetmektedir. 
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