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K‹RP‹K (Flagella) 

l!  Protein yap›dad›r: flagellinden oluflur, antijeniktir.!
l!  Hareketi sa"lar.!

Kirpiklerin yap› ve yerleflimine göre 4 tipi vard›r: !
l! Monotrifl: Tek uçta kirpik!
l! Löfotrifl: Demet halinde!
l! Peritrifl: Tüm hücre etraf›nda!
l! Amfitrifl: ‹ki uçta çoklu!

* Kirpik üç k›s›mdan oluflur;!
! ! a. Filament!
! ! b. Çengel !
! ! c. Bazal cisim!
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P‹L‹ (F‹MBR‹A) (Tekil ise=pilus) 
Adi Pilus: !
l! Daha çok gram negatif bakterilerde,!
l! Flajellaya göre daha k›sa ve daha ince,!
l! Protein yap›s›nda uzant›lard›r.!
l! Bakterinin her taraf›nda bulunur.!
l! Hücreye yap›flmay› sa"lar.!
! - Hücrede, spesifik reseptörlere (glikoprotein veya 

glikolipid yap›da) tutunur ve enfeksiyona yol açar. Örn: 
E.coli idrar yolu epiteline fimbriyalar› ile tutunur, fimbriyal› 
gonokok sufllar› üretra epiteline tutunur.!

Seks Pilusu (F Pilusu) !
l! Konjugasyon s›ras›nda al›c› ve verici bakteri aras›nda 

köprü rolü oynar.!

Mikrobiyoloji - Ders 1! 30 !

SPOR 
Baz› bakterilerde özel koflullarda oluflan, ›s›, kuruluk, kimyasal 

ajanlara karfl› dirençli flekillerdir.!
• Bacillus ve Clostridium türleri spor oluflturur. !
• Spor oluflumu (sporlanma) (sporulasyon);!
! % !
 Karbon ve azot kayna"› azald›"›nda !
! %!
Spor oluflturan genler aktif hale geçer.!
! %!
Nükleus bakteride spor oluflacak bölgeye gider. !
! % !
Nükleus çevresinde sitoplazmik membran k›vr›l›r.!
(‹çte DNA çevresinde hücre zar› vard›r = spor protoplast›)!
! % !
Bu yap›y› kal›n, keratine benzer bir k›l›f sarar.!
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Bu k›l›f; ›s›, kuruluk, ›fl›n ve kimyasal maddelere dirençlidir.!
Bu dirençte sporlarda bulunan kalsiyum iyon flelatörü olan!
dipikolinik asitin rolü olabilir.!

•! Spor flekli uygun koflullarda vejetatif flekle döner =!
! Jerminasyon (çimlenme) denir.!
! - Çimlenmede tek bir spordan # tek bir bakteri oluflur.      

(Üremeden fark›) !

•! Sporlu bakteriler kimyasal maddelere ve ›s›ya son derece 
dirençlidirler. Otoklavda (bas›nçl›, buharl› sterilizasyon) 
121°C de 30 dk. da steril edilebilirler.   !

•!  Bakterinin sporlu flekilleri y›llarca metabolik aktivite!
    göstermeden canl› kalabilir.!
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STER‹L‹ZASYON VE DEZENFEKS‹YON 
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonla ‹lgili Tan›mlar !
l! Sterilizasyon: Bir objeden tüm mikroorganizmalar›n yok 

edilmesi veya giderilmesi.!
l! Dezenfeksiyon: Cans›z objelerden vejetatif 

mikroorganizmalar›n giderilmesi.!
l! Antiseptik: Deri veya canl› dokuya uygulanabilen 

dezenfektan maddeler.!
l! Germisid: Canl› veya cans›z objelere uygulanabilen 

mikroorganizmalar› tahrip eden maddeler. (Virusit, 
bakterisit, sporosit, fungisit vs.)!

l! Sterilizasyonda ileri derecede dirençli flekiller olan sporlar, 
ç›plak viruslar, mantar sporlar› da dahil tüm 
mikroorganizmalar ölür.!

HASTANELERDE EN ÇOK KULLANILAN 
STER‹L‹ZASYON YÖNTEMLER‹ !
A. ISIYA DAYANIKLI MALZEMELER: !
Bas›nçl› buharl› ›s› ile sterilizasyon (otoklav): !
! - 121º C, 15-30 dk.!
! - 134º C,  4 dk.!
*Is› artt›kça bas›nç da artar. !
Kuru ›s› ile sterilizasyon (Pasteur f›r›n›): !
! - 170 – 180º C’de !   60 dk.!
! - 160º C de ! ! 120 dk.!

B. ISIYA DAYANIKSIZ MALZEMELER: !
Gaz sterilizasyonu:!
! - Etilen oksit, 6 – 12 saat.!
      -Hidrojenperoksit gaz-plazma, 45-72dk.!

Filtrasyon:Bunlara ek olarak i.v. çözeltilerin ço"u filtrelerden süzülerek sterilize 
edilir. Filtrenin çap›na göre viruslar› süzemiyebilir. Genellikle 0,2 mikron 
çap›ndaki filtreler kullan›l›r.Ayr›ca filtrasyon i.v. çözeltiler otoklavdan önce 
pirojenden ar›nd›rmak için kullan›l›r. Laboratuvarda ›s›ya dayan›ks›z s›v›lar 
örn: glukoz solusyonu için kullan›l›r. Kullan›fll› bir yöntem de"ildir.!
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D‹⁄ER STER‹L‹ZASYON YÖNTEMLER‹ 

* ‹yonize radyasyon (Kobalt 60 gama ›fl›nlar›) ! 
cerrahi eldiven, fl›r›nga gibi plastik malzeme ve 
›s›ya duyarl› malzemenin sterilizasyonunda daha 
çok endüstride kullan›l›r.!

* S›v› kimyasallar (Yüksek düzey 
dezenfektanlarla)?!

! - % 2 alkali gluteraldehit!
! - % 6 stabilize hidrojen peroksit !
! - Perasetik asit!
! - Klordioksit!
* K›sa dalga # Standardize edilmemifltir..!
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STER‹L‹ZATÖR KONTROLÜ !

* Bowie-Dick testi # Kimyasal maddelerle!
* Biyolojik spor testi!
! - Bacillus stearothermophilus!
! - B. subtilis var niger!

Sporlu earop 
bakterilerle!
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TIBB‹ ALETLER‹N ENFEKS‹YON BULAfiTIRMA 
R‹SK‹NE GÖRE SINIFLANDIRILMASI 
1)  KR‹T‹K OLANLAR: Vücut doku ve steril bölgelerine 

do"rudan temas eden aletlerdir. Kontamine oldu"u taktirde 
enfeksiyon riski çok yüksektir. Örn: Cerrahi aletler, i.v. s›v› ve 
i"neler, pansuman malzemeleri, kataterler, laparoskoplar, 
implantlar vs.!

2) YARI KR‹T‹K OLANLAR: Doku ve vasküler sisteme temas› 
olmadan mukozalara temas› olan aletlerdir. Örn: Respiratuar 
ve anestezi aletleri, üriner kataterler, sistoskoplar, aspiratör 
tüpleri, fleksibl fiberoptikler, gastrointestinal endoskoplar. !

3) KR‹T‹K OLMAYAN ALETLER: Sa"lam doku ile temas› olup 
mukoza ile temas› olmayan aletler. enfeksiyon riski çok 
düflüktür. Örn: Steteskoplar, elektrotlar, termomotreler, yüz 
maskeleri vs. !
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TIBB‹ ALETLER‹N STER‹L‹ZASYON VE 
DEZENFEKS‹YONU 

KR‹T‹K ALETLER: Steril olmal›d›r.!
Bu amaçla otoklav ve etilen oksit kullan›l›r.!

YARI KR‹T‹K ALETLER: Steril olmal›d›r.!
Bu amaçla otoklav ve etilen oksit kullan›l›r.!
Zorunlu kal›nca yüksek düzey dezenfektanlar!
kullan›l›r.!

KR‹T‹K OLMAYAN ALETLER: Steril olmas›na!
gerek yoktur, dezenfeksiyon yeterlidir.!
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GERM‹S‹DAL ETK‹NL‹⁄‹NE GÖRE DEZENFEKS‹YON 
DÜZEYLER‹!

Bakteri ve Fungus ! Viruslar !

Düzey ! Vejetatif !  Tbc. 
Basili !

Spor ! Fungus ! lipid + !
orta !

lipid – !
küçük!

YÜKSEK ! +! +! +! +! +! +!

ORTA ! +! +! +/- ! +! +! +/- !

DÜfiÜK !  +! -! -! +/- ! +! -!
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HASTANELERDE SIK KULLANILAN 
DEZENFEKTANLAR VE ETK‹NL‹K DÜZEYLER‹!
Dezenfektanlar ! Konsantrasyon ! Etkinlik düzeyi !
Gluteraldehit! % 2 ! Yüksek !
Hidrojen peroksit! !% 3-6! Yüksek-orta!
Formaldehit! ! !% 1-8! Yüksek – Düflük!
Klordioksit! ! De"iflik! Yüksek!
Perasetik asit ! De"iflik! Yüksek!
Klor bileflikleri! 500-5000 mg/L ! Orta !
Alkol (etil, izopropil) ! % 70 ! Orta !
Fenollü bileflikler! !% 0,5 – 3 ! Orta – Düflük !
‹yodoforlar ! ! 30 – 10000 mg/L! Orta – Düflük !
Kuarterner amonyum 
bileflikleri !

% 0.1 – 0.2 ! Orta – Düflük !


