
Bacillus İnfeksiyonları



Genel Özellikleri

•Büyük, Gram pozitif, endospor oluşturan çomaklar

•Katalaz pozitif, aerobik veya fakültatif anaerobik

•B. anthracis ve B. mycoides hariç hareketli

•Nutrient agar’da üreme (+), MacConkey agarda üreme (-)



Bulundukları Yerler

•Hava, su ve toprakta (öz. Toprakta 50 sene boyunca 

canlılığını sürsürebilmekte)

•Endemik bölgelerde, toprakta vegetatif formların 

çoğalması ve sporlanma şekillenmekte



Bacillus türlerinin neden 

olduğu hastalıklar



Bulaşma yolları



Laboratuvar Teşhisi

•Antrakstan şüpheli olgularda hastalığın zoonotik 

özelliğinden dolayı gerekli dikkat gösterilip önlemler 

alınmalı

•Bütün prosedürler laminar flow (biyogüvenlik kabini)’da 

gerçekleştirilmeli ve çalışma sonrası kontamine araç ve 

materyaller otoklavlanmalı



Laboratuvara Gönderilecek 

Materyaller
• Antrakstan şüphelenilen durumlarda otopsi yapılmamalıdır 

(ya da karkas kolay dekontamine edilecek bir yere 
götürülerek yapılmalı)

• Endosporlar vücut içinde şekillenmez ancak nekropsi 
sırasında vegetatif etkenlerin havayla teması sonucunda 
şekillenmektedir.

• Eğer antrakstan şüphe ediliyorsa, koyun ve sığırlarda kulak 
ya da kuyruk venalarından kan alınarak bunlardan ince 
frotiler hazırlanır. At ve domuzlarda lokalize bölgelerden 
ödematöz sıvılar; ayrıca domuzlarda peritoneal sıvılar da 
teşhis amacıyla kullanılabilmektedir.

• Kan ya da homojenize edilmiş dalak kültür amacıyla 
kullanılabilmektedir.



Direkt Bakteriyoskopi

• B. anthracis in vivo olarak kapsül 
oluşturduğundan dokulardan hazırlanan 
preparatlarda bu kapsül Giemsa boyama 
veya polikrom metilen mavisi boyaması ile 
görülebilmektedir.

• Pembe kapsül ile çevrili köşeli mavi renkli 
çomaklar şeklinde 

• Fluoresan antikor testi



Kültür 

• KA’da 37C’de 24-48 saatte üreme

• Polimiksin-lizozim-EDTA-tallus asetat agar 
(PLET) spesifik besiyeri

• Non-hemolitik (nadiren zayıf hemoliz 
görülebilmekte)

• 48 saatlik inkubasyon süresinden sonra 
koloniler 5 mm çapında, düz, kuru ve grimsi 
renkli R tarzı üreme gösterir



Kültür



• Düşük büyütmede kolonilerin uç kısmında 
kıvrımlı görünüm sergiler “Medusa başı 
görünümü”

• Mikroskopik olarak yapılan Gram boyama 
sonrasında Gram pozitif uzun zincirler 
görülmekte 

• Spor boyama sonrasında yeşil renkli sentral 
sporlu kırmızı çomaklar



Bakteriyoskopi
Spor boyama 



Gram boyama







Biyokimyasal Testler

• B. anthracis penisiline duyarlı

• Yarı katı jelatine iğne uçlu öze ile 
ekildiğinde ters çam ağacı görünümünde 
lizis gösterir 

• Bacillus türleri besiyerlerinde kapsül 
oluşturmamalarına rağmen, B. anthracis 
%0.7 Na bikarbonat içeren NA’da, %10 
CO2’li ortamda kapsül oluşturur ve 
koloniler mukoiddir.



Ters çam ağacı 

görünümü

Penisiline duyarlılık





Hayvan Deneyleri
• Farelere veya kobaylara i.p. veya s.c. olarak sıvı kültür 

verildiğinde 24-48 saat içerisinde ölüm şekillenir



Ascoli Presipitasyon Testi

Az miktarda FTS içerisinde 2-3 g doku 

homojenize edilerek kaynatılır ve filitre 

kağıdından geçirilerek hazırlanan antijen 

bilinen presipite edici B. anthracis 

serumuyla halka presipitasyon veya jel 

diffuzyon testi şeklinde kontrol edilir.
















