Enterobacteriaceae Familyasının
Ortak Özellikleri












Düz, Gram (-), çomak şeklinde bakterilerdir.
Çoğu hareketli, bazısı hareketsizdir.
Endospor oluşturmazlar. Fakültatif anaeropturlar.
Genel kullanım besiyerlerinde kolay ürerler.
Fermentatif metabolizmaları vardır.
Tümü oksidaz olumsuzdur.
Katalaz olumludurlar (Sh.dysenteriae grup l hariç).
Erwinia chrysanthemi dışında tümü ECA taşır.

Enterobacteriaceae Familyasındaki Cinsler


Escherichia¤, Salmonella, Shigella,
Enterobacter¤,Klebsiella¤, Proteus¤,
Providencia ¤, Yersinia, Hafnia,
Citrobacter¤, Edwardsiella, Morganella,
Serratia¤, Erwinia

Hızlı Laktoz Fermantasyonu
Yapanlar

E.coli => Mac Conkey (MC)
Agarda pembe kırmızı,
düzgün, viskoz olmayan
koloni, hareketli.
Enterobacter aerogenes =>
MC de pembe, düzgün,
viskoz koloni.
Klebsiella pneumoniae =>
MC de pembe, mukoid, çok
viskoz koloniler, hareketsiz.

Yavaş Laktoz
Fermantasyonu
Yapanlar

Edwardsiella
Serratia
Citrobacter
Providencia
Erwinia

Laktozu Fermente
Etmeyenler

Shigella=> Hareketsiz,
glukozdan gaz yapmaz
Salmonella => Glukozdan
gaz ve asit yapar, hareketli
Proteus => Hızlı üre
hidrolizi, dalga dalga
yayılma

Escherichia coli
Escherichia coli’nin
elektron mikroskobik görünümü

https://www.alternatifterapi.com/icerik/e-coli-enfeksiyonu-belirtileri

Escherichia coli’nin Genel Özellikleri












E.coli => % 99
E.hermannii, E.fergusonii, E.vulneris => %1
Hafif hareketli, bazen hareketsiz. İMVİC : ++-Çoğunlukla Tip 1 (MS), azı Tip 2 (MR) fimbrialıdır.
15 - 45° C de üreyebilir. 44° C de üremesi Serratia ve
Enterobacter’den ayırır.
Laktoz : ( + ) dir. Salmonella ve Shigella’dan ayrılır.
Nişastadan asla gaz oluşturmaz.
Soğuğa dirençli, dezenfektan ve boyalara dirençsiz.
% 7 NaCl’e hassas, üreyemez.

E.coli’nin Mac Conkey agarda görünümü

https://tr.pinterest.com/pin/287526757434966639/

EMB agarda görünüm

MacConkey Agar’da Laktoz pozitif ve negatif
kolonilerin görünümü:

http://microbeonline.com/wp-content/uploads/2013/08/Lactose-fermenting-and-non-lactose-fermenting-colonies.jpg

Escherichia coli’nin kanlı agar besiyerindeki
görünümü

https://www.microbiologyinpictures.com/bacteria%20photos/escherichia%20coli%20photos/escherichia%20coli%2001.html

E.coli’nin Antijenleri ve Tiplendirilmesi






O Antijeni. 173 tane var. En çok rastlanan 25 tane.
H Antijeni. 56 tane var.Tiplendirmede 20 si kullanılır.
K Antijeni. 90’dan fazla çeşiti var.
Fimbria antijenleri Tip 2 (MR) fimbriaları olan E.coli
’lerde var.Türe ve hatta organa özgü yapışma özelliği.
* En iyi antijenlerine göre tiplendirilir.
(O, K, H) => O18ac : K1 :H7 gibi.
*Özgül bakteriofajlarına göre faj tiplerine ayrılır.
*Kolisinlerine göre de tiplendirilir. 20 tipi var.

E.coli’nin Barsakta Oluşturduğu Hastalıklar
(Etken Olan Mekanizmalara Göre)
 Entero toksinojen E.coli (ETEC) : 2 tür ekzotoksin
 a. Isıya duyarlı enterotoksin.(LT). 60° C de 30 dak.inaktif
b. Isıya dirençli enterotoksin.(ST). 120° C de inaktif.
LT, adenilat siklaz enziminin üretimini uyarır.
ST ise guanilat siklaz oluşumunu uyarır.ETEC suşları
patojenitesinde ayrıca özgül fimbrialar da rol oynar.
 Enteropatojenik E.coli (EPEC) : Süt çocuğu sürgününe
yol açar. Patojenlik mekanizması belli değil.
 Entero invaziv E.coli (EİEC) : Toksin yapmaz.L (-) dir.
Dizanteriform sürgüne ve kolit tablosuna yol açar.
 Entero hemorajik E.coli (EHEC) : Hemorajik kolitten ve
hemolitik üremi sendromdan sorumludur ( En çok E.coli
O157 : H7 kökeni, 2011 de Almanya’da O104 : H4 ).
 Entero agregatif E.coli (EAggEC) :
 Difüz adering E.coli (DAEC):Seyrek şek.epitele bağlanır.

E.coli’nin barsak dışı infeksiyonları:







Normal flora bakterisi olarak bulunduğu yerden farklı
yerlere ulaşınca üremeleri için elverişli koşullar da varsa
barsak dışı infeksiyonlara neden olurlar.
İdrar yolu infeksiyonları: En sık rastlanandır. Sadece
alt üriner sistemi tutup üretrit, sistit, üretrosistit yapar,
veya böbrek ve böbrek kapsülünü de tutarak sistopiyelit,
piyelonefrite neden olur.Kronik olguların % 40-50 sinden,
akut vakaların % 70-80 inden sorumludur.
Sepsis: Nozokomiyal sepsislerin yaklaşık % 15 inin
etkenidir.
Diğer infeksiyonlar: Yara infeksiyonları, safra kesesi
infeksiyonları, safra yolları infeksiyonları, apandisit,
peritonit, prematüre ve yeni doğanda menenjit, sinüzit,
otit.

E.coli infeksiyonlarında tanı ve tedavi




Barsak dışı infeksiyonlarda uygun materyalden kültür
yapılır, etkenin izolasyonu ve antibiyogram sonucuna
göre tedavi gerekir.
E.coli’nin barsaktaki infeksiyonlarında ise etkenin hangisi
olduğuna bakmadan elektrolit ve sıvı kaybı oral veya ağır
seyirlilerde IV olarak yerine konmalıdır. Kültür için direkt
Endo ,Mac Conkey, kanlı agar’a ekim yapılır. Motiliteyi
azaltan ilaçlar özellikle ETEC ve EIEC’ de
kontrendikedir.
ETEC’ de bizmut subsalisilat semptomları hafifletebilir.
Bu infeksiyonlarda antimikrobiyal tedavinin yeri kesinlik
kazanmamış.Ancak turist diyaresinde Doksisiklin, TMPSMZ, Ofloksasin ishal süresini 24-36 saate düşürüyor.
EHEC’ de antibakteriyel yararlı olmadığı gibi zarar da
verebilir. (Ilımlı bakteriofaj kontrolunda olduğundan.)

TSI agarda bazı mikroorganizmaların etkisi

Salmonella’ların genel özellikleri










Hareketlidirler (S.gallinarum ve S.pullorum hariç).
Çoğunda Tip 1 (MS), bazısında Tip 2 (MR) fimbria
vardır. Salmonella paratyphi A fimbriasızdır.
Laktoz negatiftirler. İMVİC : -+-+ , Üreaz ( - ) dir.
20-42° C arasında, birçok besiyerinde kolay ürerler.
Isıya, kuruluğa dirençsizdirler. (55° C de 20 dak.)
Soğuğa ve boyalara dirençlidirler.
Kemoterapötiklere direnç plazmite bağlıdır.

Tifo’nun (kara humma) karıştığı hastalıklar













Mental konfüzyon, düşmeyen ateş, baş ağrısı, karın
ağrısı, bradikardi, splenomegali, bakteriemi, rozeol ve
lökopeni ile karekterize tifo hastalığı;
Paratifolar
Menenjitler
Brucellosis
Enfeksiyoz mononükleoz
Miliyer tüberküloz
Malarya
Viral hepatitler
İnfluenza ile karışır.

Salmonella’ların Antijen Yapıları (1)




O somatik antijenleri: 60 dan çoktur.
Polisakkarit, hapten niteliğindedirler. 1, 2, 3,..
diye adlandırılır. Isıya ve alkole dirençlidir.
H kirpik antijenleri: Tüm hareketlilerde var.
Protein yapıda, formole dirençlidir. İki çeşittir.
a.) Faz 1, özgül (spesifik) faz antijeni, a, b, c,
şeklinde gösterilir. Değişmez, sabittir.
b.) Faz 2, (nonspesifik faz) antijeni. Kültürde
üretilmekle değişikliğe uğrar. 1, 2, 3, şeklinde
gösterilir.

Salmonella’ların Antijen Yapıları (2)


Yüzeyel antijenler:
a- Vi antijeni: O antijeninin dışındadır. Glikolipid
yapıda. Virulansı arttırır.C3 ün bakteri yüzeyine
tutunmasını engelleyerek fagositozu bozar ve ayrıca
bakterinin makrofaj içinde öldürülmesini engeller.
S.typhi, S. paratyphi A, S.paratyphi C ile
Citrobacter ballerup’ta var.
b- M antijeni: S. paratyphi B ve mukoid koloni
oluşturan bazı salmonellalarda var.
c- Fimbria (pilus) antijeni: Protein yapıdadır.
Salmonellaların çoğundaki Tip 1 fimbrialara ait
antijendir.

Salmonella Hastalıkları (1)


Genel infeksiyon niteliğinde
hastalıklar : Kaynak genelde
insandır.Ağız yoluyla girer,
lenfatik doku, lenf bezleri,
ductus thoracicus ile kana
ve vücuda yayılır. Esas
peyer plaklarında çoğalıp,
lenf yollarına geçer. Kuluçka
süresi 10 -14 gündür. Ateşi
tipiktir. İkinci ve üçüncü
haftalarda sürekli 40-41°C Tanısında:
a. Doğrudan mikrobiyolojik
olur.

https://classconnection.s3.amazonaws.com/344/flashcards/4074344/png/screen_shot_2014-0517_at_61645_pm-1460C4271570C0856BA.png

yöntemler
b. Dolaylı mikrobiyolojik (serolojik
yöntemler) yöntemler kullanılır.

Salmonella hastalıkları (2)




Enterit ve enterokolit tipi salmonellozlar:Bir kısmı insanda bulunan
( S. paratyphi B ve C), bir kısmı hayvanda (S.newport,S.enteritidis,
S.typhimurium, v.s.) olan patojenlerin besinlere karışıp çoğalması
ve bunların yenmesiyle olur. Kümes hayvanları başta olmak üzere
koyun, sığır, domuz etleri, iyi pişmemiş ve pastörize olmamış
yumurta ve sütlerden, midye, istiridye, balık gibi deniz ürünlerinden
bulaşlar olmaktadır.
Kuluçka süresi 6-48 saattir. Kısa süreli, akut, ateşli ( 38-38.5°C )
veya çoğu ateşsiz, şiddetli sürgün ( günde 6-10 kez), bulantı,
kusma olan bir infeksiyondur. Prematürelerde, çocuklarda, 50 yaş
üstündekilerde, immünosüpresif hastalıklarda (greft uygulananlar,
AIDS) bakteriyemi oluştururlar. Antibiyotiklere plazmidler aracılığı
ile çoğul direnç gösterirler.
Tanısı doğrudan mikrobiyolojiktir.
Kolera nostras => Su kaybı çok ağırdır.
S.paratyphi B => S.schottmuelleri
S.paratyphi C => S.hirschfeldii

http://www.hospitalityrisksolutions.com/tag/salmonella-infection/

Salmonella hastalıkları (3)


Sepsis ve lokal organ hastalıkları: Bakterilerin
barsaktan hızla kana karışması, çeşitli organlara
yayılması ve yerleşmesiyle olur.
Yapan türler: S.paratyphi C, S.typhimurium,
S.cholerae suis, diğer B grubu bazı salmonellalar.
Yerleştiği organlar: Böbrekler, kemikler, eklemler,
menenjler, karaciğer, endokard, serozalar, safra
yolları.

Salmonella osteomyeliti olgusu:



7 yaşında kız çocuğu, üç hafta öncesine kadar sağlıklı.
Kendisini hep yorgun hissetmeye başlıyor.
Ateş 38°C ve sağ dizinin altında duyarlılık mevcut.
Hemoglobin 10.2, BK 9600, nötrofil hakimiyeti var.
Periferik yaymada oraklaşma eğilimi mevcut.
Kan kültüründe gram negatif çomaklar üremiştir.
Orak hücreli anemi Salmonella türlerinin yaptığı
osteomyelite yatkınlık yaratıyor. Anormal şekildeki orak
hücreler kemiğin ince kapillerlerini tıkamakta ve
mikroinfarktlara neden olmaktadır. Bu mikroinfarktlar
salmonella infeksiyonuna zemin hazırlar.

Tifoda tedavi






Eskiden beri kullanılanlar:

Kloramfenikol
4 kez/gün
100 mg/kg
Ampisilin
4 kez/gün
200 mg/kg
Amoksisilin
3 kez/gün
100 mg/kg
TMP-SMZ
2 kez/gün
160/800 mg 2 kez
Kloramfenikol 1948 den beri kullanılıyor. 1970 den
beri plazmide bağlı direnç gelişimi ortaya çıktı.
Ölüm oranını % 20 ‘den % 1’e indirdi.
Ateş süresini 2-4 haftadan 5-6 güne indirdi. Bakteriyostatik, Karaciğer ve kemik iliğine toksik.
Bugün : Kinolonlar kullanılıyor. Ateşi 3 güne indirdi.
Çocuklara, hamilelere, süt emzirenlere 3. kuşak
sefalosporinler (sefotaksim, seftriakson,
sefoperazon) veriliyor.
Antipiretikler (özellikle salisilatlar) kullanılmamalı.

Salmonella İnfeksiyonlarından Korunma:
Temiz içme ve kullanma suları temin. Kanalizasyon
sularının arıtılarak su kaynaklarına boşaltımı,
 Portörlerin araştırılması ve tedavisi, bu kişilerin gıda
sektöründe çalıştırılmaması,
 Mekanik taşıyıcılarla mücadele,
 Riskli bölgelere gidip uzun süre kalacaklara aşılama,
AŞILARI:
1- TAB aşısı, parenteral kullanılır. Bir ay ara ile iki kez.
2- Fransada Vi antijeni ile hazırlanan aşı, parenteral
kullanılır.
3- Ty21a mutant suşundan hazırlanan attenüe canlı aşı.
Oral kullanılır.


