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MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye, mikrobiyoloji laboratuvar ortamını tanıma ve
mikrobiyolojik, serolojik, parazitolojik çalışmalarda sağlık
profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Mikrobiyoloji laboratuvar ortamını çalışmaya hazır
hale getirebileceksiniz.
2. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem
çalışma ilkeleri doğrultusunda mikrobiyoloji analiz
çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım
edebileceksiniz.
3. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem
çalışma ilkeleri doğrultusunda seroloji analiz
çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım
edebileceksiniz.
4. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem
çalışma ilkeleri doğrultusunda parazitoloji analiz
çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım
edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf / Laboratuvar
Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon, yazılı ve
görsel materyaller, laboratuvar araç – gereçleri.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Mikroorganizmalar; yeryüzünde her yerde havada, suda, toprakta ve canlılarda
bulunur. Uygun ortam bulduklarında üreyip-çoğalırlar. İnsan vücudunda yerleşip çoğalan
mikroorganizmalar, enfeksiyonlara (bulaşıcı hastalıklara) sebep olur. Enfeksiyon
hastalıklarının tanı ve tedavisinde laboratuvar bulguları büyük önem taşır.
Laboratuvar çalışmalarında amaç; kaliteli ve doğru çalışmalar yaparak hastalık tanısını
doğru koydurmak ve dolayısıyla doğru tedavi ile hastayı sağlığına kavuşturmaktır.
Laboratuvarda doğru ve kaliteli çalışma ancak temizliğe riayet etmek ve genel laboratuvar
kurallarını tekniğine göre uygulamakla gerçekleşir.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan çalışmaların her aşamasında, çalışma
ortamının ve araç-gereçlerin mikroorganizmalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Bu
amaçla yapılan işlemlerin başında, otoklavla yapılan sterilizasyon ve çeşitli dezenfektanların
kullanıldığı temizlik yöntemleri gelir.
Bu modülde elde edeceğiniz kazanımlarla; mikrobiyoloji laboratuvar ortamını
çalışmaya hazır hale getirebilecek, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem
çalışma ilkeleri doğrultusunda mikrobiyoloji, seroloji ve parazitoloji analiz çalışmalarında
sağlık profesyoneline yardım edebileceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME KAZANIMI
Mikrobiyoloji laboratuvar ortamını çalışmaya hazır hale getirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan hastanedeki tıbbi laboratuvarları gezerek mikrobiyoloji
laboratuvarının özelliklerini ve diğer laboratuvarlardan farklılıklarını araştırınız.



Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan araç-gereç, cihazlar ve çalışılan testler
hakkında bilgi toplayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.



Mikroorganizmalar hakkında bilgi edinerek arkadaşlarınızla paylaşınız.



Mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken hususlar hakkında bilgi
edinerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
Mikrobiyoloji, basit bir tarif ile mikroorganizmaların yaşam koşullarını esas olarak
inceleyen bilim dalıdır.
İnsan vücudunda çeşitli hastalıklara neden olan mikroorganizmalar vücut yüzeyinde,
çeşitli organ boşluklarında, derin dokularda bulunabildiği gibi çevremizdeki eşyalarda,
havada, suda, toprakta yaygın olarak bulunur.
Mikrobiyoloji, geniş kapsamlı bir bilim dalı olup birçok bölümlere ayrılır. Bunların
başlıcaları;

Tıbbi mikrobiyoloji,

Besin mikrobiyolojisi,

Su mikrobiyolojisi,

Endüstriyel mikrobiyoloji,

Tarım ve toprak mikrobiyolojisi,

Atmosfer ve uzay mikrobiyolojisidir.
Tıbbi mikrobiyoloji, mikroorganizmaların; özellikleri, yüksek canlılarla ve
birbirleriyle ilişkileri, nerede bulundukları, hasta organizma veya tabiattan nasıl elde
edilebileceği ve üretilebileceği gibi konulardan bahseder. Aynı zamanda karışık belirtiler
veren enfeksiyon (bulaşıcı) hastalıklarının teşhisi, bu hastalıklardan korunma yolları ve
bunların yaptığı salgın hastalıklarla savaşabilmenin yollarını öğreten bir bilim dalıdır.
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Tıbbi mikrobiyoloji de birçok alt bilim dallarına ayrılmıştır. Bunlar;
Genel mikrobiyoloji,
Bakteriyoloji; bakterileri inceleyen bilim dalı,
İmmünoloji; bağışıklık bilimi,
Viroloji; virüsleri inceleyen bilim dalı,
Mikoloji; mantarları inceleyen bilim dalı,
Parazitoloji; parazitleri inceleyen bilim dalı.

1.1. Mikroorganizmaların Sınıflandırılması
Yapılarına göre mikroorganizmaları, ökaryot mikroorganizmalar, prokaryot
mikroorganizmalar ve virüsler olmak üzere üç büyük grupta toplamak mümkündür.

1.1.1. Ökaryot (Eucaryotic) Mikroorganizmalar
Bu grupta, hücre yapıları bakımından bitki ve hayvan hücreleri ile benzerlik gösteren
mikroorganizmalar yer alır. Bunlara gerçek çekirdekli anlamına gelen ökaryot adı
verilmiştir. Başlangıçta mikroorganizmaları bitkiler ve hayvanlar âlemi dışında ayrı bir evren
olarak göstermek için kullanılan protista terimi, günümüzde ökaryotik mikroorganizmalar
için kullanılmaktadır.
Algler (su yosunları), protozoonlar ve mantarlar bu grupta yer alır.

Resim 1.1: Ökaryot mikroorganizmaların hücre yapısı
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1.1.1.1. Algler
Algler, prokaryotik (basit yapılı canlılar) ve ökaryotik (gelişmiş canlılar) olmak üzere
iki ayrı sınıfa dâhil edilebilir. Prokaryotik algler gerçek nukleusları (hücre çekirdeği)
olmadığından ökaryotik alglerden ayrılır.
Ökaryotik algler içinde yer alan kırmızı alglerin çoğu denizlerde yaşar ve renkli
fikoeritrin pigmentiyle karakterizedir. Bazı türlerin hücre duvarlarında kalsiyum karbonat
depolanır. Bu türün bazılarının pektin yapılı hücre çeperlerinden agar agar adı verilen jel
elde edilir. Besin ve ilaç endüstrisinde kullanılan türleri de vardır.

Resim 1.2: Kırmızı algler

Ökaryotik algler içinde yer alan kahverengi algler ya da esmer su yosunları ise 30
metreye ulaşabilen boylarıyla en iri yapılı alglerdir; ancak, tropik denizlerde bulunan
türlerinden bazıları, mikroskobik boylarda da olabilir. Kayalık sahillerde, sıklıkla soğuk ve
ılıman sularda yaşar.

Resim 1.3: Kahverengi algler

1.1.1.2. Protozoonlar
Protozoonlar; serbest ya da parazit olarak yaşayan, değişik boyut ve şekillerdeki
mikroorganizmalardır. Hücre zarı, kromozomları içeren bir hücre çekirdeği, mitokondriler ve
endoplazmik retikulum gibi organellere sahiptir. Bunların dışında, bazı ilave metabolik
organelleri ve psödopodlar (yalancı ayaklar), kamçılar gibi hareket organelleri vardır. Parazit
protozoonların çoğu, içlerinde evrim geçirerek şekil değiştirip çoğaldıkları artropodalarla
taşınırlar.
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Resim 1.4: Protozooznlar

1.1.1.3. Mantarlar
Mantarlar, ökaryot hücreler olup genellikle tek hücrelidirler; bazıları çok hücreli bitki
ve hayvan hücrelerine benzer. Belirgin bir çekirdek, çekirdekçik, çekirdek zarı sitoplazma,
mitokondri, golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, sterol ve kitinli (chitin: bazı böceklerin
vücudunu örten kabuk ya da kabuğumsu polisakkaritten ibaret sert madde) sert bir hücre
duvarı bulunur. Fotosentez yapamaz. Doğada yaygın olarak bulunan mantarlar arasında,
insanlarda hastalık yapanlar sınırlı sayıdadır. Mantarların insanlarda oluşturduğu hastalığa,
mikoz adı verilir.
Mantarların üremesini sağlayan yapılara, mantar sporu adı verilir. İşlevleri, bakteri
sporlarından farklıdır çünkü bakteri sporları üreme organeli olmayıp bakterinin dirençli
şekilleridir.

Resim 1.5:Mikroskobik bir mantarın hifleri ve sporları

Mantarlar iki çeşit spor oluşturur:



Eşeyli spor: Hücre çekirdekleri arasında birleşmelerle oluşan sporlara eşeyli
spor denir.
Eşeysiz spor: Hücre çekirdekleri arasında birleşme olmaksızın tomurcuklanma
yoluyla oluşan sporlara eşeysiz spor denir. Mantarların çoğu bu yolla ürer.

Mantarlar dış görünüm bakımından küfler ve mayalar olarak iki grupta incelenir:
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Küfler: Özel yapıya sahip, kompleks, çok hücreli ipliksi, pudra veya kadife
görünümünde mikroorganizmalardır. Küflerin oluşturduğu ipliksi yapılara hif, hif yığınlarına
da micellum denir. Micellum üzerinde, üreme organelleri olan sporlar yer alır. Tüm mantar
vücuduna thallus, hifi tek tek hücrelere bölen enine duvarlara, septum denir. Bazı küflerden
çeşitli ürünler (organik asit, antibiyotik gibi.) elde edilebilir.
Mayalar: Tek hücreli, oval ya da yuvarlak, krem kıvamında maya kokusunda
bakterilerin görünümüne benzeyen mikroorganizmalardır. Bazı mayalardan ekmek, sirke
gibi besin yapımında faydalanılır.

1.1.2. Prokaryot (Procaryot) Mikroorganizmalar
Belli bir çekirdekleri olmayan, kalıtım maddesi sitoplâzmada dağınık halde bulunan
çok basit hücrelerdir. Bunların zarları ve organelleri yoktur. Sadece ribozom organeli içerir.
Bazılarında sitoplâzmada klorofil pigmentleri veya hücre zarından oluşan mezozomlar
bulunabilir.
Daha basit bir hücre yapısına sahip, gerçek bir hücre çekirdeği olmayan mavi-yeşil
algler (Cyanobacteriae ) ve bakteriler (klamidya, riketsiya ve mikoplazmalar dâhil) bu grup
içinde yer alır.

Resim 1.6:Prokaryot mikroorganizmaların hücre yapısı

1.1.2.1. Mavi-Yeşil Algler (Cyanobacteriae)
Mavi-yeşil algler koloni şeklinde sularda ve nemli topraklarda yaşayan, ipliksi yapı
gösteren bitkisel tek hücreli canlılardır. Fotosentez yapar. Prokaryot oldukları için
klorofilleri kloraplastta değil sitoplazmada bulunur. Yeşil rengi veren klorofilin yanında,
mavi renk veren fikosiyonin pigmentleri bulundurur. Ökaryot grubuna dahil olan algler ise
çok hücrelidir ve mavi-yeşil alglerle karıştırılmamalıdır.
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Resim 1.7: Mavi – yeşil algler

1.1.2.2. Bakteriler
Bakteriler; tek kromozomlu, nukleus zarı mitokondrileri olmayan, enerji üretimi hücre
zarında gerçekleşen ve çoğu hücre duvarı içeren canlılardır. Riketsiya ve klamidyalar
zorunlu hücre içi bakterilerdir. Mollicutes sınıfı içinde ise hücre duvarı içermeyen ve sentetik
besi yerlerinde üretilebilen mikoplazma ve ureaplazmalar bulunur.
Bakteriler; basit bir hücre yapısına sahiptir. Tipik olarak birkaç mikron uzunluğunda
olan bakterilerin çeşitli şekilleri vardır (yuvarlak, spiral şekilli, çubuksu). Bazı bakterilerin
şekilleri değişken olup bunlara pleomorfik (çok şekilli) denir. Bakterilerin şeklini, katı hücre
duvarı belirler.
Bakterilere her ortamda rastlamak mümkündür. Toprakta, deniz suyunda, okyanusun
derinliklerinde, yer kabuğunda, deride, hayvanların bağırsaklarında, asitli sıcak su
kaynaklarında, radyoaktif atıklarda üreyebilen tipleri vardır.
Tipik olarak bir gram toprakta bulunan bakteri hücre sayısı 40 milyon, bir mililitre
tatlı suda ise bir milyondur. İnsan vücudunda bulunan bakteri sayısı, insan hücresi sayısının
on katı kadardır. Özellikle, deride ve sindirim yolu içinde çok sayıda bakteri bulunur.
Bunların büyük bir çoğunluğu bağışıklık sisteminin koruyucu etkisiyle zararsızdır. Ayrıca bir
kısmı da faydalı (probiyotik) olsalar da bazı bakteriler, patojendir ve enfeksiyöz hastalıklara
neden olur.
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Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Bu nedenle antibiyotik
direnci yaygınlaşmaktadır. Endüstride bakteriler, atık su arıtması, peynir ve yoğurt üretimi,
biyoteknoloji, antibiyotik ve diğer kimyasalların imalatında önemli rol oynar.

Resim 1.8: Bakteriler



Bakteri hücre yapısında bulunan başlıca oluşumlar:

Çekirdek, sitoplazma, sitoplazmik membran ve hücre duvarıdır. Bazı bakteri
hücrelerinde ayrıca kapsül, kirpik, pilus, spor, plazmid gibi oluşumlar da bulunur.

Resim 1.9: Bakteri hücresinin yapısı



Çekirdek (Nucleus, Kromozom, DNA): Bakterinin orta kısmında, yumak
halinde bir tek kromozomdan meydana gelmiş bir çekirdek bulunur. Bu
kromozomun yapısı, DNA molekülünden oluşur. Kromozomun etrafında bir
çekirdek zarı yoktur. Kromozom yumağı bir ucu ile hücre zarında bulunan
mezozoma bağlıdır. Çekirdek kalıtsal (genetik) özellikleri taşır. Özellikler,
yavru hücrelere geçer.
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Sitoplazma (Cytoplasm): Hücre zarının (sitoplazmik zarın) iç kısmında yer
alan sitoplazma; saydam, hafif yapışkan kıvamda, homojen bir yapıya sahiptir.
Sitoplazma içinde çok sayıda RNA yapısında ribozomlar bulunur. Ribozomlar
bakteriler için gerekli olan protein ve enzimlerin sentez yeridir. Bakteri
yaşlandıkça sitoplazma içinde çeşitli granüller oluşur. Sitoplazmada bulunan bir
başka oluşum da plazmidlerdir.
Hücre Zarı (Cytoplasmic Membrane, Sitoplazmik Zar): Sitoplazmanın
etrafında, onu kese gibi saran zardır. Sitoplazma zarından sitoplazmaya doğru
uzanan girintili çıkıntılı uzantılara mezozom adı verilir. Mezozom, sitoplazma
zarı ile aynı görevi görür ve bakteri bölünmelerinde önemli rol oynar.
Sitoplazmik zarın çeşitli görevleri vardır, bunlar:










Selektif permeabilite (seçici geçirgen) özelliği olup bakteri hücresi ile dış
ortam arasında madde taşıyıcılığı görevini yürütür; metabolizma
artıklarını da dışarı verir.
Hücre içi basıncı sabit tutar.(Hücre içi ozmotik basıncı ayarlar.)
Solunum işlevi de bu zarda meydana gelir.
Besin parçalayıcı enzimler salgılayıp hücre içine alır. Besinleri
parçalayarak sindirim işlevlerine yardımcı olur.
Duyusal reseptörleri taşır.

Hücre Duvarı: Sitoplazma zarını çevreleyen, bakteriye şeklini veren sağlam ve
dirençli bir yapıdır. Hücre duvarının bütünlüğü bozulursa bakteri ölür. Selektif
semipermeable (seçici yarı geçirgen) özelliğiyle hücre için gerekli maddeleri
dışarıdan alır; içerde biriken zararlı maddeleri dışarı atar. Bakteri hücre
duvarının, hücre bölünmesinde de önemi fazladır.
Kapsül: Bazı bakterilerde bulunan bakteri duvarını dıştan çevreleyen, jel
kıvamında, bakteri hücresinin en dış kısmını oluşturan bölümdür. Bazı
bakterilerde çok ince, bazılarında da çok kalın olabilir. Bir bakteride kapsülün
olup olmadığı özel boyalar veya kapsül şişme deneyleri ile ortaya çıkabilir.
Bakteri, mutasyonla veya uygunsuz ortamlarda kapsülünü kaybedebilir.
Kapsülünü kaybeden bakteriler, yaşamını sürdürür. Kapsül bakterinin yaşamı
için gerekli değildir. Gevşek bir yapıya sahip olduğu için bakteri zarının
geçirgenliğini engellemez.
Kapsülün bazı görevleri vardır, bunlar:

Bakteri virulansını (hastalık yapma yeteneğini) artırır.

Bakteriyi, fagositoza karşı korur.

Bakteriye, antijenik özellik kazandırır.



Spor: Basil şeklindeki bazı bakterilerin sitoplazmaları içinde, bakteriler için
uygun olmayan çevre şartlarında oluşur. Bakterinin spor oluşturup
oluşturmayacağı genetik yapısında belirlenmiştir.
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Bakteriler; bulunduğu ortamdaki besin yetersizliği, oksijenin varlığı ya da yokluğu,
kuruluk, sıcaklık, kimyasal maddeler, ışınlar gibi olumsuz şartlarda vegetatif (bakterinin
üreyen, beslenen şekli) halden sporlu hale geçer.
Sporlu bakteri, bir bakıma dinlenme halindedir. Metabolik bakımdan aktif değildir,
bakteride bu dönem üreme gerçekleşmez; sadece canlılığın devamını sağlar. Bakterinin
fiziksel, kimyasal ve diğer çevre etkilerine karşı dayanıklı olmasını sağlar. Sporun bakteri
içindeki yeri, şekli ve büyüklüğünün bakterinin tanınmasında rolü vardır. Şartlar normale
döndüğünde her bir spor vegetatif bakteriye dönüşür.
Bakterinin içinde oluştuğu yere göre sporlar üç gruba ayrılır:





Santral Sporlar (Endosporlar): Bakterinin tam ortasında oluşan
sporlardır.
Terminal Sporlar: Bakterinin bir ucunda oluşan sporlardır.
Subterminal Sporlar: Bakterinin ucuna yakın bir yerde oluşan
sporlardır.

Kirpik (Kamçı, Flagella): Genellikle çomak ve burgu şeklindeki bakterilerde
bulunan, değişik sayıda, iplik şeklinde uzantılar olup hareket organelleridir.
Koklarda (yuvarlak şekilli bakterilerde) bulunmaz. O nedenle koklar
hareketsizdir. Bakteriler kirpiklerin dalgalanmasıyla hareket eder. Kirpikleri
sayesinde bakteriler besin kaynaklarının olduğu bölgeye daha kolay ulaşabilir.
Kirpiğin şekline göre bakteriler şu isimleri alır:






Atriş (Atrichia):Kirpiksiz bakteriler.
Monotriş (Monotrichia):Sadece bir kutbunda kirpik bulunan bakteriler.
Amfitriş (Amphytrichia):Her iki tarafında birer kirpik bulunan
bakteriler.
Lofotriş (Lophotrichia):Bir ya da iki kutbunda, püskül şeklinde çok
sayıda kirpik bulunan bakterilerdir.
Peritriş (Peritrichia): Bakteri vücudunun tüm çevresinde kirpik bulunan
bakterilerdir.



Pilus (Fimbria): Hareketli, hareketsiz tüm bakterilerde görülen, bakterinin her
yönünden çıkan kirpiklerden daha küçük, daha ince yapıdaki uzantılardır.
Bakterinin hareketiyle ilgileri yoktur. Bakterilerin bulundukları yere
yapışmasını sağlarlar. Bu özellik bakterinin beslenmesinde önemlidir. Bazı
bakterilerin genetik madde aktarımında rolü vardır, bunlara çekirdek pilusu adı
verilir.



Plazmoidler: Bakteri hücresinde bulunması zorunlu olmayan genetik yapılardır

11

Bakterilerin morfolojik yapısı:

Morfolojik yapı ile bakterilerin görünüm ve şekilleri ifade edilmektedir.
Bakteriler mikroskobik görünüm bakımından koklar, basiller, spiraller
olmak üzere üç ana grupta incelenir.

Şekil 1.1: Bakterilerin morfolojik görünümleri



Koklar (Coccus) Yuvarlak Şekilli Bakteriler: Eni boyu birbirine yakın,
yuvarlak şekilli bakterilerdir. Bazıları oval, kahve çekirdeği veya fasulye
şeklinde de olabilir. Bölündükten sonra tek tek ya da yan yana gelerek gruplar
oluşturabilirler.

Şekil 1.2: Kokların şekil ve dizilişlerine göre görünümleri

Koklar, mikroskopta incelendiğinde, birbirlerine karşı duruşlarına göre
aşağıdaki isimleri alırlar


Mikrokoklar (Mikrococcus):İkiye bölündükten sonra birbirinden ayrı,
tek tek bulunan koklardır.
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Resim 1.10: Mikrokoklar



Diplokoklar (Diplococcus): Bölündükten sonra ikişerli koklar halinde
bulunurlar. Birbirine bakan yüzeyleri düz ve hafif içbükeydir.

Resim 1.11: Diplokoklar



Streptokoklar (Streptococcus):Sürekli aynı yönde bölünen, birbirleriyle
ayrılmadan kısa veya uzun zincirler oluşturan koklardır. Zincir ne kadar
uzun oluşmuşsa patojenlik o oranda artar.

Resim 1.12: Streptokoklar



Stafilokoklar (Staphylococcus): Bölündükten sonra birbirlerinden
ayrılmayarak üzüm salkımına benzer kümeler oluşturan koklardır.

Resim 1.13: Stafilokoklar
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Tetrakoklar (Tetracoccus):Birbirlerine dikey iki yönde bölünen,
dörderli kümeler halinde bulunan koklardır.

Resim 1.14: Tetrakoklar



Sarsinler (Sarcina):Bölünmesi birbirine dikey üç yönde meydana gelen,
8,12 veya 16 koktan oluşan balya ya da paket şeklinde koklardır.

Resim 1.15: Sarsinler



Basiller (Bacillus) Çomak, Çubuk şeklinde Bakteriler

Boyları enlerinden fazla olan genellikle, çomak, çubuk ya da silindir şeklindeki
bakterilerdir.

Resim 1.16: Basiller
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Basiller şekil ve dizilişlerine göre şöyle isimlendirilir:

Düz Basiller: Düzenli veya düzensiz tek tek bulunan, uzun çomak veya
silindir şeklindeki bakterilerdir.

Kokkobasiller: Boyu enine yakın, kokla basil arasında görünen oval
basillerdir.

Fuziform Basiller: İki kenarı dışbükey, ortaları kalınca, uçları sivri olan
mekik şeklindeki basillerdir.

Difteroid Basiller: Bir veya iki ucu, bazen de ortası şişmiş görünümde
olan basillerdir.

Streptobasiller: Birbirleriyle uç uca gelip zincir oluşturan basillerdir.

Şekil 1.3: Basillerin şekil ve dizilişlerine göre görünümleri



Spiraller (Spirullum), Burgu, Sarmal şeklinde Bakteriler

Spiraller yalnız bir kıvrımlı olabileceği gibi 10-15 kıvrımlı hatta daha fazla kıvrımlı
olabilir. İki gruba ayrılır:

Resim 1.17: Spiraller
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Spiroketler: Birçok kıvrımı olan, yumuşak, bükülebilen ve kıvrımlarda
kendi ekseni etrafında veya ileri geri hareket edebilen bakterilerdir.
Spiroketler üç grupta incelenir:
o
o
o





Borrelialar: 3-7 arasında geniş ve düzensiz kıvrımları
olanbakterilerdir.
Treponemalar: Düzgün ve dik kıvrımları olan, boyları daha küçük
bakterilerdir. Kıvrımlar hep sabittir; hareket halinde bile şekilleri
değişmez.
Leptospiralar: Bir eksen etrafında küçük ve dik kıvrımlı iki ucu
çengel biçiminde bükülmüş bakterilerdir.

Spiriller: Bir tek kıvrımı olan, sert vücutlu, kirpiği yardımıyla hareket
eden bakterilerdir. Sert vücutluların bir alt grubu da vibriolardır. Virgül
şeklinde bir tek kıvrımlı flagellum ile hareket eden bakterilerdir.

Bakteriler grubuna dahil mikroorganizmalar:

Riketsiyalar, mikoplazmalar ve klamidyalar, bakterilere benzer özelliklerinden dolayı
bakteri çeşitleri içinde yer alır.


Riketsiyalar

Bakteriler grubuna dâhil olan riketsiyalar, diğer bakterilere göre daha küçüktür. Hücre
yapıları bakterilere benzer. Bir çekirdek, sitoplazma, sitoplazma zarı ve hücre çeperinden
oluşur. Bakteriler gibi hem RNA hem de DNA nükleik asitlerini birlikte içerir. İkiye
bölünme yoluyla çoğalır. Zorunlu hücre içi parazitleridir. Çoğunlukla artropodlarda
(eklembacaklılarda) rastlanır. Genellikle hareketsizdir. Hücre görünümleri, daha çok kok,
bazen küçük çomakçık bazen de değişik şekillerde olabilir. Bakterilerden küçük, virüslerden
büyüktür. Işık mikroskobunda incelenebilir; ancak elektron mikroskobunda daha iyi
görünürler. Üremeleri için virüsler gibi canlı ortam gereklidir. Sentetik besiyerinde üreyen
tek riketsiya, R.quantana’ dır. Antibiyotiklerden bakteriler gibi etkilenir.

Resim 1.18: Riketsiyalar
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Mikoplazmalar

Bakteriler grubunda yer alan, hücre duvarı olmayan en küçük mikroorganizmalardır.
3katlı sitoplazmik zarları vardır. İkiye bölünerek çoğalır. Hem RNA hem DNA nükleik
asitlerini taşır. Sentetik besiyerlerinde ürerler. Bazı antibiyotiklerden etkilenirler. Kok,
çomak, amibimsi, disk, yıldız, halka gibi çok çeşitli şekillerde olabilir.

Resim 1.19: Mikoplazmalar



Klamidyalar

Hücre içi parazitler olup hücre yapıları bakterilere benzer. Genellikle yuvarlak
şekillidirler.

Resim 1.20: Klamidyalar

1.1.3. Virüsler ve Viroidler
Virüsler; bakterilerden daha ilkel, daha basit yapıda, tam bir hücre yapısı göstermeyen,
en küçük mikroorganizmalardır. Tek başına metabolizma aktiviteleri yoktur. Sadece canlı
hücre içinde yaşar ve çoğalabilir. Sentetik besiyerlerinde üretilemez. Normal mikroskopla
görülmez; ancak elektron mikroskobu ile incelenebilir.
Virüsler RNA ve DNA yapısında nükleik asit (çekirdek) , nükleik asidi çevreleyen
proteinden yapılmış kapsid(kılıf) ve bazı virüslerde kapsidi çevreleyen lipid yapısında
zarfdan (zardan) oluşmuştur.
Virüslerden daha küçük ve basit yapılı olan viroidler de bu grupta yer alır. Virüsleri,
RNA ve DNA virüsleri olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Bu gruplarda yer alan
virüsler şunlardır:
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RNA Virüsleri
 Picornavirüsler
 Retrovirüsler
 Rhabdovirüsler

DNA Virüsleri
 Adenovirüsler
 Herpesvirüsler
 Poxvirüsler

Tablo 1.1 Virüslerin taşıdığı genetik materyallerine göre sınıflandırılması

Resim 1.21:Elektron mikroskobisinde virüslerin görünümü

Virüsler infekte ettikleri canlılara göre çeşitli isimler alır, bunlar:




Virion: Olgun virüs partikülüne verilen bir diğer addır. Nükleik asit ve kapsid
olmak üzere iki, bazı virüslerde 3 komponentten (unsur, elemandan) oluşur.
Viroid: Bazı faydalı bitkilerin hastalık etkeni olan viroidler yapı bakımından
yalnız bir tek RNA taşır, kapsid bulunmaz. İnsandaki Hepatit D Virüsü ile
benzerlik gösterir.
Bakteriyofaj: Bakterileri infekte eden virüslere, faj ya da bakteriyofaj denir.
Genellikle belli bakterileri infekte edip orada çoğalır. Salmonella typhy,
Escherichia.coli buna örnektir.
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Virüslerin yapısında şu oluşumlar bulunur:

Şekil 1.4:Virüslerin yapısı




Çekirdek: RNA veya DNA yapısındaki nükleik asitten oluşmuştur. Virüsün
ortasında tek ya da çift katlı iplikçikler halinde bulunur. RNA veya DNA da
virüslerin çoğalması için gerekli bilgiler (genler) bulunur.
Kapsid (Protein Kılıf): Nükleik asidi çevreleyen protein yapısındaki
katmandır. Kübik, sarmal veya kompleks simetri şekilde bulunabilir.

Kapsidin başlıca görevleri şunlardır.

Nükleik asidi dış etkenlerden korur.

Virüsün ilişki kurduğu hücreyle (konak hücreyle) bağlantı sağlar.

Virüsün konak hücre dışında yaşamasına yardımcı olur.

Virüse antijenik özellik verir.

Virüsün yapı simetrisini verir ve biçimini oluşturur.

Kapsid, kapsomer adı verilen daha küçük birimlerden oluşur ve bu
birimler virüsün tanımlanmasında önem taşır.



Zarf: Bazı virüslerde bulunan kapsidi çevreleyen, lipidden zengin birkaç
katmanlı bir zardır. Zarf içeren virüsler genellikle yuvarlak şekillidir. Zarfın,
virüsün konak hücreye girmesinde önemli rolü vardır.
İnklüzyon Cisimcikleri: Bazı virüsler; girdikleri hücre içindeki çekirdekte,
sitoplazmada ya da hem çekirdek hem sitoplazmada cisimler oluşturur.
Virüslerin teşhis edilmesinde önemli rolü olan bu cisimlere inklüzyon cisimciği
denir. Örn: Kuduzda, sitoplazmada negri cisimciklerinin görülmesi.
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Resim 1.22:Kuduz virüsü sitoplazmasında negri cisimcikleri

1.1.4. Prion
Prionlar enfeksiyon hastalıklarına yol açan mikroorganizmalara, yani bakteriler ve
virüslere benzemez. Prion protein içeren küçük infeksiyöz patojen olarak tanımlanmakta
insanlarda kuru, Creutz felt-jacop hastalığına neden olmaktadır. Kronik progresif ve
dejeneratif tipte santral sinir sistemi enfeksiyonlarına neden olmaktadır. İnkübasyon çok
uzundur.(kuru hastalığında 30 yıl)

1.2. Mikrobiyoloji Laboratuvarının Bölümleri
Mikrobiyoloji laboratuvarı kurulurken yerler ve bankoların (tezgâhların) yüzeyi
kolayca silinip temizlenebilen malzemeden, pürüzsüz ve dezenfektanlardan etkilenmeyen
nitelikte olmalıdır. Bankolar, rahat çalışılabilecek yükseklikte ve yeterli enlilikte olmalıdır.
Duvarlar, fayans kaplanmalı veya silinip temizlenecek kalitede yağlı boya ile boyanmalıdır.
Laboratuvarda kullanılacak tabure veya sandalyelerin yükselir ve alçalır türden olması
çalışmayı kolaylaştırır. Elektrik tesisatı yapılırken uygun yerlere fazla sayıda priz konmalı ve
yeterli güçte elektrik sağlanmalıdır. Su musluklarının otomatik açılır-kapanır olması,
kontaminasyonun önlenmesi açısından önemlidir.
Hem yeterli ve doğru hizmet vermek hem de güvenli çalışmak açısından mikrobiyoloji
laboratuvarında aşağıdaki bölümlerin bulunması gereklidir.








Hasta ve İnceleme Örnekleri Kabul Odası
Hazırlık Bölümü
Besiyeri Hazırlama Odası
Bakteriyolojik İncelemeler Laboratuvarı
Serolojik İncelemeler Laboratuvarı
Mikolojik İncelemeler Laboratuvarı
Virolojik İncelemeler Laboratuvarı
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1.2.1. Hasta ve İnceleme Örnekleri Kabul Odası
Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen mikrobiyolojik inceleme örneklerinin belli bir
bölümde teslim alınarak nitelik ve kimliklerinin saptandığı, kayıtlara geçirilerek bir
laboratuvar numarasının verildiği, ilgili laboratuvar bölümlerine gönderildiği ve çıkan
sonuçların kaydedildikten sonra sonuç raporlarının ilgililere verildiği bölümdür. Ayrıca
laboratuvara doğrudan gelen hastalardan alınması gereken inceleme örnekleri, laboratuvar
ilgilileri tarafından bu odada alınır. Bu odada koridora bakan bir başvuru penceresinin
bulunması ile gönderilen örneklerin alınması ve raporların verilmesinin sağlanması, düzenli
çalışma bakımından faydalıdır. Bu odanın hemen yanında idrar, dışkı ve ejakülat almak için
kadın ve erkek tuvaletlerinin bulunması gereklidir.

1.2.2. Hazırlık Bölümü
Bu bölümde kirli odası, yıkama odası ve sterilizasyon odaları bulunmalıdır.




Kirli Odası: Tüm laboratuvarlarda kullanılıp kirlenmiş malzemelerin
temizlenmesi amacıyla toplandığı odadır. Özel toplama kaplarında gelen tüm
malzemeler, direkt olarak otoklava konur. Sterilizasyon sonrası tüm
mikroorganizmalardan arındırılmış, tek kullanımlık malzemeler, tıbbi atık
toplama merkezine gönderilirken geri dönüşümü olan yeniden kullanılabilir cam
ve benzeri malzemeler yıkama odasına aktarılır.
Yıkama Odası: Kirli odasından gelen malzemelerin yıkanıp temizlendiği ve
ambalajlanıp yeniden otoklavda steril edilerek analizlerde kullanmak üzere
hazırlandığı odadır.

1.2.3. Besiyeri Hazırlama Odası
Mikrobiyolojik analizler için gerekli besiyerleri bu bölümde hazırlanır. Besiyeri
hazırlamada kullanılan distile su, fizyolojik tuzlu su, eriyikler ve benzeri sıvılar ile
hazırlanmış besiyerlerinin sterilizasyonun yapıldığı odadır.
Şu bölümlerden oluşur.




Madde Dolabı: Bu dolap sürgü kapaklı, yeteri kadar raflı olup içinde besiyeri
hazırlamada kullanılan maddeler ile hazır kurutulmuş besiyerleri bulunur.
Tartma Yeri: Maddelerin tartımında kullanılacak olan basit ve duyarlı
terazilerin konulduğu, sabit ve sallanmaz nitelikte bir masadır. Bu masada pH
ölçer aletinin de bulunması uygun olur.
Besiyeri Sterilizasyonu ve Besiyeri Döküm Yeri: Bu bölüm yan duvar bankosu
üzerinde düzenlenir. Besiyerleri özelliklerine göre otoklavda, pastör fırınında ve
uygun filtrelerde steril edilir. Hazırlanmış besiyerleri kullanıma sunuluncaya
kadar sürgü kapaklı, raflı bir dolapta ya da soğukta saklanması gerekenler bir
buzdolabında stoklanarak saklanır. Besiyeri hazırlama odasında buhar fazla
oluştuğundan bir vantilasyon sisteminin kurulması uygun olur.
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1.2.4. Bakteriyolojik İncelemeler Laboratuvarı
Laboratuvarın işlevinin büyüklüğüne göre bir bakteriyoloji laboratuvarında bulunması
düşünülen başlıca bölümler şunlardır;







Genel bakteriyolojik incelemelerin yapılacağı ayrı bir banko veya oda,
İdrar bakteriyolojisi için ayrılmış bir banko veya oda,
Mikobakteriyoloji için ayrılmış bir banko veya oda,
Antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılacağı ayrı bir banko veya oda,
Karanlık alan mikroskobisi odası,
Boyamaların yapıldığı bir boyama bankosu.

1.2.5. Serolojik İncelemeler Laboratuvarı
Günümüzde ağız ile pipet kullanımı bırakılmasına rağmen seroloji laboratuvarlarında
uygulanan maniplasyonlar laboratuvar enfeksiyonlarının oluşması bakımından önemli bir yer
tutar. Seroloji laboratuvarının bakteriyoloji laboratuvarı ile bir arada bulunması bu tehlikeyi
daha da artıracağından seroloji Laboratuvarlarının ayrı bir bölüm olarak kurulması
zorunludur. Seroloji laboratuvarında kullanılan ölü bakteri ve inaktif virüs antijenlerinin
bakteriyoloji ve viroloji laboratuvarlarında hazırlanmaları ve oradan serolojiye alınmaları
gerekir.

1.2.6. Mikolojik İncelemeler Laboratuvarı
Mikoloji Laboratuvarlarında aerojen enfeksiyonlar söz konusu olduğundan ayrı bir
bölüm halinde kurulur ve çalışmaların bir güvenlik kabini içinde yürütülmesi gerekir.
Laboratuvarın vantilasyonu mutlaka sağlanmalı ve her gün çalışma sonrası bir saat
ultraviyole lambasıyla ortam steril edilmelidir.

1.2.7. Virolojik İncelemeler Laboratuvarı
Viroloji laboratuvarlarının kurulması ve çalışmaların yürütülmesi pahalı olduğundan
ancak belirli yerlerde kurulması yeterlidir.
Son zamanlarda, virolojik seroloji yöntemlerinin gelişmesi ve virüs enfeksiyonlarının
tanısında önemli bir yer alması nedeniyle ayrı viroloji laboratuvarı kurulmaksızın seroloji
laboratuvarında açılan bir virüs serolojisi biriminde virolojik tanı deneyleri yapılmaktadır.


Doku Kültürü Odası: Virüslerin üretiminde kullanılan doku kültürleri bu
odalarda hazırlanır. Hava akımının olmaması amaçlandığı için laboratuvar
içinde camekânla ayrılan küçük bir bölüm bu iş için yeterlidir.
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1.3. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılan Çalışmalar
Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, enfeksiyon hastalıklarına neden
olan mikroorganizmaların tanısı ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılır.









Çalışma araç gereçleri ve maddelerini hazırlama
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri
Bakteriyolojik çalışmalar

Besiyeri hazırlama

Mikrobiyolojik kültür örneklerinin kabulü

Kültür ekimi

Kültür inkübasyonu

Mikrobiyolojik preparat ve boyama

Mikroorganizma izalasyon ve idendifikasyonu
Serolojik testler
Parazitolojik çalışmalar.
Virolojik çalışmalar
Mikolojik çalışmalar.

1.4. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Çalışma Kuralları













Çalışmalar sırasında mutlaka önlük ve eldiven giyilmeli, gerekirse gözlük, bone
takılmalı ve galoş giyilmelidir.
Çalışma sırasında giyilen önlükle laboratuvar dışına çıkılmamalı, önlük ve dış
giyim eşyaları aynı dolaba konmamalıdır.
Mikrobiyoloji laboratuvarında, çalışmalarda kullanılan bütün malzemeler steril
olmalıdır
Çalışma yüzeyleri düz olmalı, kolayca temizlenip dezenfekte edilebilmelidir.
Çalışmalar her zaman güvenlik kabininde, eğer güvenlik kabini yoksa bek alevi
altında yapılmalıdır.
Steril edilmiş, ağzı pamuk ya da kapak ile kapatılmış cam eşyalar hem açılırken
hem de kapatılırken alevden geçirilmelidir.
Özeler, kullanmadan önce ve kullandıktan sonra akkor haline gelinceye kadar
alevde yakarak steril edilmelidir.
Çalışma bittikten sonra kullanılmış bütün kirli malzemeler; tüp, erlen, beher,
balon, pipet, ekim yapılmış petri kutusu, lam, lamel vb. cam malzemeler ile
inceleme için alınan mikrobiyolojik hasta örnekleri ve örnek kapları özel
toplama kaplarına konulmalı, kesinlikle çalışma masası üzerinde
unutulmamalıdır.
Özel kaplarda toplanan kirli malzemelerin hepsi önce otoklavda steril
edilmelidir.
Kültür sıvıları kesinlikle lavabolara dökülmemeli, bu sıvılar mutlaka içinde
dezenfektan bulunan kaplara dökülmelidir.
Bulaşıcı ve toksik maddelerle çalışırken su geçirmez eldiven giymeli ve gerekli
ise gözlük kullanılmalıdır.
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Bulaşıcı ve toksik maddelerle, mikroorganizma kültürleri ile çalışma sırasında
pipet ağız ile kullanılmamalı, pipetler kullanılmadan önce ağız kısımlarına
pamuk yerleştirilerek steril edildikten sonra puarla birlikte kullanılmalı ya da
otomatik pipet kullanılmalıdır.
Ekim yapılmış tüp ve petri kutuları açık olarak masa üzerinde bırakılmamalıdır.
Petri kutularının kapakları, özenin girebileceği kadar açılmalıdır.
Mikrobiyolojik örneklere ait bilgiler ya cam kalemiyle yazılmalı ya da
kendiliğinden yapışan etiketler kullanılmalıdır. Etiketler asla dil ile
ıslatılmamalıdır.
Çalışırken kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.
Yüksek sesle konuşulmamalı, gereksiz ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır.

1.5. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçler
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında farklı yapılarda çok sayıda araç gereçlerle birlikte
cihazlar ve kimyasal maddeler kullanılır.

1.5.1. Araç Gereçler



























Petri kutusu
Tüpler
Balon-balon joje
Erlen mayer
Beher glass
Lam-lamel
Mezür ( dereceli silindir kaplar )
Pipetler
Pastör pipeti
Saat camı
Cam baget
Şişeler
Sentetik besiyeri
Eküvyon
Öze
Enjektör
Vacutainer
Turnike
Lanset
Tüp sporu
Bek
Sacayağı
Amyantlı tel
Cam kalemi
Trowmel
Pens
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Penset
Makas
Bistüri
Amerikan bezi kılıflar
Gazlı bez
Pamuk
Ambalaj kâğıdı
Filtreler ( süzgeç kâğıdı )
Küvetler
İnce tel
Tel fırçalar
Parafilm
Spatül
Drigalski spatülü
Sterilizasyon indikatörleri (Biyolojik, kimyasal)
Otoklav poşetleri
Çeşitli ebatlarda metal otoklav kovaları
Çeşitli ebatlarda atık kovaları
Otoklavda sterilizasyona dayanıklı kapaklı atık kovaları
Süzdürme sepetleri
Etiket

1.5.2. Kimyasal Maddeler





Çözeltiler
Boyalar
Dezenfektanlar
Antiseptikler

1.5.3. Cihazlar














Mikroskop
Otoklav
Pastör fırını
Benmari
Etüv
Güvenlik kabini
Distile su cihazı
Santrifüj
Terazi-Hassas terazi
Buzdolabı
Mikro-insineratör
Worteks tüp karıştırıcı
Benmari
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1.6. Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin
Temizliği
Mikrobiyoji laboratuvarında kullanılan araç gereçler tek kullanımlık ve çok
kullanımlık araç gereçlerden oluşur. Çalışmalarda kullanılarak infeksiyöz hale gelen tüm
araç gereçlerin steril edilmesi gerekir. Tek kullanımlı araç gereçler sterilizasyon işlemleri
sonrasında tıbbi atık yönetmeliğine uygun bertaraf yapılırken çok kullanımlı araç gereçler
aşağıda belirtilen işlemler sonrası yeniden kullanıma hazır hale getirilir.

1.6.1. Sterilizasyon
Sterilizasyon, basit olarak bir materyaldeki her türlü (hastalık yapan ve hastalık
yapmayan) mikroorganizmanın uzaklaştırılması, materyalin tümüyle mikroorganizmalardan
arınmış hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Mikrobiyoloji laboratuvarında kirli
malzemelerin sterilizasyonunda basınçlı buharla sterilizasyon (otoklav) yöntemi tercih edilir.
Kirli malzemeler çelik paslanmaz kazanlarda veya otoklav poşetlerinde biriktirilerek
sterilizasyona gönderilir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında temiz malzemelerin
sterilizasyonunda ve kirli araç gereçlerin sterilizasyonunda kullanılmak üzere iki ayrı otoklav
bulundurulması idealdir.
1.6.1.1. Basınçlı buharla (Otoklavda) Sterilizasyon
Mikrobiyolojik analizler sonrası, otoklavı kullanmada dikkat edilecek noktalar
şunlardır:

Basınçlı buhar ile sterilizasyon kolay uygulanması, ucuz ve güvenilir bir
yöntem olması nedeni ile mikrobiyoloji laboratuvarlarında sterilizasyon
ünitesinde çok sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle ısıya dayanıklı plastik
malzemeler, atılacak olan kültürler, kontamine materyaller, vb. steril edilirler.

121 oC'de, 1 atmosfer basınç altında, içerisine konan malzemenin büyüklüğüne
bağlı olarak 15 dakika 1 atmosfer basınç altında, sterilizasyon uygulanır.
Sterilizasyonda ısı yükseldikçe süre kısalır.

Yıkama öncesi sterilizasyon, mikrobiyolojik analizlerde en önemli hususlardan
birisidir. Bu aşamada uygulanan otoklavlama işlemi standart besiyeri
sterilizasyonundan daha yüksektir. Bunun nedeni, çok yoğun sayıda
mikroorganizma olmasıdır.

Patojen bakteri olduğundan endişe edilen ve patojen tehlikesi olmasa bile
bozulmuş gıdaların analizinde kullanılan istisnasız tüm malzemeler, sterilize
edilip, daha sonra yıkanmalıdır.

İçinde mikroorganizma gelişmesi olmuş tüm kültürler mikroorganizmanın
patojen, saprofit, yararlı olduğuna bakılmaksızın otoklavlandıktan sonra yıkanır.

Plastik petriler, pipetler ve damlalık gibi bir kullanımlık malzemeler atılmadan
önce otoklavlanabilir, plastik torbalarda sterilize edilmelidir.
 Çalışmalarda bir defa kullanıldıktan sonra atılan malzemeler varsa
bu malzemeler paslanmaz çelik kova gibi uygun bir kapta ısıya dayanıklı plastik
bir torba içinde toplanarak sterilize edildikten sonra çöp poşetlerinde toplanarak
atılır.
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Tekrar kullanılacak malzemeler çelik kova gibi uygun bir kap içinde toplanarak
önce steril edilir daha sonra yıkanarak saklanır. Bu malzemelerin analizlerde
kullanılmadan önce tekrar steril edilmesi gerekmektedir.
Sterilizasyondan sonra kaplar içinde bulunan besiyeri gibi materyaller plastik
bir torbaya konarak ağzı sıkıca bağlanmalı ve atılmalıdır.
Çalışmalar sırasında kullanılan öze gibi aletler, yerine konmadan önce alevde
tutularak kızıl derecede yakıldıktan sonra yerine konmalıdır.
Mikroorganizmalarla bulaşık kimyasal maddeler otoklavda steril edildikten
sonra kimyasal atık olarak uzaklaştırılmalıdır.
Otoklav normundaki yükseklik ve daha önemli olarak laboratuvar kuralları
çerçevesinde yıkama öncesi sterilize edilecek malzeme ile hazırlanan
besiyerlerinin sterilizasyonu aynı otoklavlama işleminde yapılmaz. İdeal olarak
bu amaçla 2 ayrı otoklav kullanılmalıdır.

1.6.1.2. Otoklavın Çalıştırılması
Kirli malzemelerin sterilizasyonunda otoklav aşağıda belirtildiği şekilde
gerçekleştirilir.

Otoklavda steril edilecek analiz sonrası malzemeler otoklava dayanıklı poşetlere
konduktan ve sıvı maddelerin ağızları tıkaçla kapatıldıktan sonra, otoklav
içerisine aralarından buhar geçecek şekilde gevşek olarak yerleştirilirler.

Otoklava malzemeler yerleştirilirken delikli tel sepetlere konulmalıdır. Delikli
sepet kullanılmadığı zaman sterilizasyon gerçekleşemez. Sepet buhar dolaşımını
engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Daha sonra otoklavın kapağı sıkıca kapatılır.

Su seviyesi kontrol edilir, eksikse tamamlanır.

Isı ve basınç göstergeleri ayarlandıktan sonra, açma kapama düğmesi açılarak
otoklav çalıştırılır.

Rezistanslar sayesinde otoklav içindeki su ısınmaya başlar.

Bir süre sonra suyun kaynamasına bağlı olarak buhar çıkmaya başlar.

Otoklavın buhar vanasından önce hava, sonra hava ile karışık buhar, daha
sonrada tam buhar çıkmaya başlar.

Ayarlanan ısı ve basınca ulaştığında termostat sayesinde rezistanslar devre dışı
kalır.

Isı ve basınç düştükçe tekrar devreye girer.

Bu aşamadan itibaren sterilizasyon süresi hesaplanır.

Normalde mikrobiyolojik atıklar için 121 oC’de 30 dakika veya 123 oC’de 20
dakika süre yeterlidir. Fakat steril edilen malzeme büyükse bu süre daha uzun
tutulur. Çünkü ısı maddenin iç kısmına daha geç ulaşır.

Sterilizasyon süresi sonunda otoklavın açma kapama düğmesi kapatılır.

Basınç sıfıra düşünceye kadar otoklav açılmaz. Aksi takdirde kaplardaki sıvı
kaynayarak tıkaçları dışarı fırlatırlar.

Basınç sıfıra düştüğü zaman kapağın açılması gecikirse, su buharı yoğunlaşarak
sıvılaşacağı için, otoklav içinde vakum oluşarak yine sıvıların kaynamasına yol
açar.
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1.6.2. Kaba kirlerinden arındırma
Otoklavda sterilize edilmiş kaplar otoklav açıldıktan sonra çıkarılır. İçinde atık
olmayan kaplar direkt yıkanmaya gönderilir. İçinde atık bulunan kapların(petri kabı, numune
kabı vb.)içleri eldiven kullanılarak sağlam bir torbaya boşaltılır. Torbaların ağzı sıkı bir
şekilde bağlanır

1.6.3. Kapların Yıkanması
Otoklavda sterilize edilen ve içindeki maddelerden arındırılan araçlar bu aşamadan
sonra yıkanmaya alınır. Yıkama elde yapılabileceği gibi makinelerde de yapılabilir.
Temizleme işlemi; mekanik temizleme, ultrasonik temizleme ve manuel (elde) temizleme
olmak üzere 3 yöntemle yapılır.


Mekanik Temizleme: Mekanik temizlemede laboratuvarlar için yapılmış
yıkama makinelerinden yararlanılır. Bu makineler ihtiyaca göre farklı ebatlarda
ve modellerde tercih edilebilir. Makinelerin içinde kullanılan özel raflar
sayesinde laboratuvar araçları kolaylıkla makineye yerleştirilir.
Mekanik temizlemede suyun ısısı ve kullanılan deterjan tipi üretici firmanın
talimatlarına göre dikkatlice seçilmelidir.
Temizleme amacıyla makineler kullanıldığında; temizlenecek araçlar, makine
içerisinde birbirine değmemesine dikkat edilerek yerleştirilir ve yıkama
işlemine geçilir.
Küçük laboratuvarlar ev tipi bulaşık makineleri de kullanabilmektedir.



Ultrasonik Temizleme

Temizlenecek olan araçlar delikli küvet, tel sepet gibi uygun kaplar içerisine
yerleştirilir ve birbirine değmemesine dikkat edilir. Bunlar ultrasonik temizlemenin
uygulanacağı kabın içerisine konulu, üretici firmanın önermiş olduğu solüsyon ilave edilir ve
3 dakika boyunca en az 35 KHz. sıklıktaki ultrasonik dalgalar gönderilerek aletlerin temizliği
sağlanır.


Elde Yıkama

Otoklavdan çıkarılan laboratuvar araçları içindeki atıklar boşaltıldıktan sonra
yıkamaya alınır. Yıkama için makine kullanılmayacaksa bunlar dikkatlice elde yıkanmalı ve
durulanmalıdır. Elle yıkamada su, yeterince büyük ve derin en az iki yıkama teknesi, ısıya
dayanıklı küçük fırçalar, aşındırıcı olmayan temizlik bezleri (hafif dereceli naylon) ve uygun
nitelikteki deterjanlar gerekmektedir. Yıkama teknesi, yaklaşık 45 °C su ile doldurulur ve
önerilen konsantrasyonda bir deterjan eklenir. Elde yıkama işleminde, alkali deterjanlar,
artıkların uzaklaştırılmasında daha etkili olduğu için tercih edilmelidir.
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Bu deterjanlar, az köpüren, biyolojik çözünürlüğü olan, deterjan artığı bırakmayan
düşük alkali pH’li, tercihen sıvı, toksik ve aşındırıcı olmayan nitelikte olmalıdır. Temizleyici
ajanlar, parfüm, yüksek oranlarda klor, yağlı sabun, gliserin, lanolin, optik parlatıcılar
içermemelidir. Fırça gibi gereçler her temizleme işleminden sonra temizlenmeli ve ısı ile
dezenfekte edilmelidir. İnatçı kirler, temizlik bezi kullanılarak uzaklaştırılır. Parçalarına
ayrılabilen laboratuvar araçları parçalarına ayrılarak yıkanır. Yıkanacak bütün araçlar
fırçalanır ve bütün yüzeyleri dikkatlice yıkanır.
Yıkama ve durulama işlemlerinden sonra malzeme üzerinde gözle görülür kir, deterjan
ve herhangi bir kimyasal atık kalmamalıdır. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra ılık su ile
durulanır ve kurutma kabininde kurutulur. Bu işlemler sırasında su geçirmeyen giysi ve
eldiven kullanımı gibi genel korunma önlemlerine uyulmalıdır.
Elde yıkayarak temizleme yönteminde dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Temizleme işleminde kullanılacak suyun kalitesi iyi olmalı, sertliği
haftada bir kontrol edilmelidir. Bütün yıkama evrelerinde, yumuşak, filtre
edilmiş, demineralize (minerallerinden ayrılmış) su kullanılmalıdır. Eğer
mümkün değilse en azından son durulamada demineralize veya saf su
kullanılmalıdır. Yumuşatılmış su kullanımı deterjan kalitesini arttırır ve
durulamayı kolaylaştırır.

Su, fırça ve sabunla yıkandıktan sonra damıtık su ile çalkalanmalı ve baş
aşağı kurumaya bırakılmalıdır.

Kirletici madde cam yüzeyinde kurumuş ise malzeme su dolu bir kaba
batırılarak, kirin yumuşatılması için bir süre bekletilmelidir. Kirletici
madde suda çözünmüyorsa veya su ile yeterince temizlenemiyorsa, uygun
temizleyici kimyasal madde seçilerek önce bu malzeme ile yıkanır, sonra
bol su ile durulanır.

Yağlı pipetleri yıkama çözeltisine koymadan önce normal deterjanlı suyla
kaynatmak gerekir. Bu şekilde kirliliklerinin bir bölümü gider. Yağlı
pipetler için bir başka yıkama çözeltisi;50 ml. saf su içine ısınmamasına
dikkat ederek yavaş yavaş 50 gram teknik KOH ilave edilmesi ve eritilip,
daha sonra üzerine 900 ml. teknik etil alkol eklenmesi ile hazırlanır.
Yağlı cam malzemeler herhangi bir işlem uygulanmadan hazırlanmış bu
çözeltide bekletilir. Daha sonra yıkama işlemi uygulanır.

Laboratuvara yeni alınmış cam malzemeler ilk kullanıma alındıklarında
temiz görünebilir. Buna rağmen bu malzemeler su ile yıkanarak
sterilizasyon işlemine hazır hale getirilmelidir. Yıkanmadan sterilize
edilmesi durumunda hem mikroorganizma yükü fazla olur hem de
malzemelerin üzerinde lekeler oluşabilir.

Eğer kap yıkandığı halde lekeli ise sulu hidroklorik asit ile iyice
çalkalanıp yine yıkanmalıdır.

Sudaki ağır metal iyonları (demir, bakır, manganez) rengi
bozabilir ve oksidasyon neticesi renklenme (kahverengi, mavi ve
gökkuşağı renkleri) gibi lekeler yaratabilir. Bunlar aslında korozyon
değildir. Bu lekeler asetik asit, fosforik asit ve sitrik asitle ovulduğunda
çoğunlukla yok edilebilmektedir.
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Cam malzemeden, özellikle pipetlerden deterjan ile çıkmayan organik
kalıntılar sülfirik, kromik, nitrik asit gibi kuvvetli oksitleyici asitlerle
temizlenebilir.
Cam malzemelerde kalan, çözünmesi zor olan kalıntıları temizlemek için
için ayrıca istenilirse yıkama çözeltisi hazırlanabilir. Bu çözelti için 5 g
Na2Cr2O7 veya K2Cr2O7 5 mlsaf suda çözülür, yavaşça 100 ml derişik
sülfürik asit katılır. Cam kapaklı bir şişeye alınarak karışım yaklaşık 40
gün saklanır. Bu çözelti başta turuncu renktedir. Uzun süre aynı çözelti
kullanıla bilinir. Eğer rengi yeşile dönerse çözeltinin bozulduğu anlaşılır
ve yenisi hazırlanır. Bu çözelti kanserojen olduğu için yukarda anlatılan
alkol + KOH çözeltisi cam malzemelerin temizliğinde tercih edilmelidir.

1.6.4. Kapların Durulanması
Yıkamadan sonra iyi bir durulama son derece önemlidir. Durulama mümkünse saf
suyla ya da yumuşak suyla yapılmalı bu da mümkün değilse son durulama saf suyla
olmalıdır.
Cam malzemede kalabilecek deterjan kalıntıları yapılacak analizlerde mikroorganizma
gelişmesini engelleyebilir. Cam malzemeler henüz ıslak iken üzerlerine %0,04 bromtimol
mavisi damlatılarak test edilir. Eğer koyu yeşilden açık maviye renk oluşmaz ise deterjan
kalmamış demektir. Renk oluşması deterjan kaldığını gösterir. Bu durumda Laboratuvar
araçları tekrar çalkalanıp, test edilmelidir.

1.6.5. Kapların Distile Sudan Geçirilmesi
Cam malzemeler en son birkaç kez içten ve dıştan saf suyla durulanmalıdır Son
durulama mutlaka damıtık ya da deiyonize (minerallerinden arınmış)su ile yapılmalıdır. Bu
işlem araçlar üzerindeki su lekelerini önlemede önemlidir. Bu lekeler analiz sonuçlarının
yanlış çıkmasına sebep olabilir.

1.6.6. Kurutma
Kurutma işlemi tekrar kontaminasyon riskini azaltır. Aletlerin nemli kalması
sterilizasyon seyrini olumsuz etkiler. Yıkanmış araçların üstünde ve dibinde kalan suya
havadan mikroorganizma bulaşabilir. Kurutma işlemi yaparken aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir.

Kurutma işlemi için mümkünse 65- 75 °C ısı sağlayan kurutma kabinleri
kullanılabilir.

Kurutma kabini yoksa ve yıkanmış kabı süratle kurutmak gerekiyorsa iyice
temizleyip damıtık su ile çalkaladıktan sonra biraz saf ispirto ile çalkalayıp
kurutmaya bırakılabilir. Çünkü ispirto uçucu bir madde olduğundan kuruma
işlemi kısa sürer.

Kurutma için acil durumlarda etüvden yararlanılabilir.

Elle kurulama yapılabilir. Bu şekilde yapılacak kurulama işleminde tüysüz
materyal kullanılmalıdır.
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Durulama suyunun dipte toplanıp kurumasına izin vermemek için durulanan
cam malzemeler ters durumda süzülmeye bırakmalıdır.
Mikrobiyolojik analizlerde kullanılan özeler bunzen alevinde kor hale gelinceye
kadar yakılarak sterilize edilir. Spatül vb. malzeme etanolden geçirildikten
sonra alevde yakılır.

1.6.7. Paketleme
Kurutulmuş araç gereçler özelliklerine göre seçilecek sterilizasyon yöntemine uygun
paketlemesi yapılır.

1.6.8. Yeniden Sterilizasyonla araç gereçlerin kullanıma hazır hale getirme
Paketlenmiş araç gereçler uygun sterilizasyon yöntemlerinden biriyle steril edilerek
kullanım anına kadar uygun şekilde depo edilir.

1.7. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri
Vücut sıvısı ve salgılarından ekim yapılarak hastalık etkenleri aranabilir. Bunun için
vücut sıvılarından çeşitli kültür örnekleri alınabilir. Bu örnekler şöyle sıralanabilir.











Boğaz kültürü örneği
Hemokültür/Kan Kültürü Örneği
Gaita Örneği
Yara Örneği
BOS/Beyin Omurilik Sıvısı Örneği
Balgam Örneği
Vajen-Meni Örneği
Kulak Kültürü Örneği
Burun Kültürü Örneği
Diğer vücut sıvıları

1.7.1. Boğaz Kültürü Örneği
Boğaz kültürü, mikrobiyoloji laboratuvarlarında en çok istenen kültürlerindendir.
Daha çok kış aylarında oluşan epidemiler sırasında etkenleri yani, hastaları ve taşıyıcıları
bulmak adına önemlidir.
Boğaz kültürü örnekleri alırken şu noktalara dikkat edilir.



Örnek almak için eküvyon; arka farenkse, küçük dil, sağ ve sol tonsillalar
üzerine, lezyon ve iltihaplı bölgeye sürülür.
Eküvyon ağız mukozasına, dile, tükürüğe ve dudaklara değdirilmez.
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Epiglottitis / Epiglotis’in iltihabı varsa boğazdan örnek alınmaz. Örnek alırken
ciddi solunum sıkıntısı yaşanabilir. Epiglotis, dilin arkasında yer alan yutma
esnasında gırtlağı kapatan yaprak şeklindeki kapaktır.
Eğer tonsillaların üzerinde yalancı zar varsa kenar kısmından bu zarları
kaldırarak eküvyon bu zarların altına sürülerek örnek alınır. Bu tür vakalarda
örnek uzman tarafından alınır.

Resim 1.23: Boğazın normal ve akut tonsilit/ beyaz renkte iltihabın görünümü

Alınan örnek hemen ekilir, ekilmeyecekse eküvyon steril serum fizyolojik veya daha
iyisi % 1 glikozlu buyyon içine alınır. Oda ısısında veya buzdolabında bekletilir.

1.7.2. Hemokültür/Kan Kültürü Örneği
Bazı enfeksiyon hastalıklarının (sıtma, tifo, paratifo, brusella, şarbon, veba) etkenleri
herhangi bir yoldan vücuda, sonra kana geçer ve kan yolu ile ilgili organa gider yerleşir.
Yani kan dokusunu yol olarak kullanır, bakteriyemi oluşur. Bazı bakteriler de kan dokusunu
seçerek orada yerleşir ve ürer. Septisemi oluşur.
Bakteriyemi’de klasik belirti titreme ve ateştir. Hemokültür için kan, özellikle
beklenen ateş yükselmesinden bir saat önce ya da ateş yükselmeye başladığı dönemde
alınmalıdır. Bu dönem, kanda mikroorganizmaların en yüksek seviyede olduğu dönemdir.
Tifo, şarbon, veba ve Leptospirosis’de kan kültürleri birinci hafta içinde yapılmalıdır.
Çünkü birinci haftadan sonra bakteriler kanda bulunmazlar.
Bakteriyel endokardit ve diğer endovasküler/damar içi enfeksiyonlarda
mikroorganizma kanda devamlı bulunduğu için örnek alma zamanı önemli değildir.
Bakteriyel endokardit, bakterilerle kalbin iç zarının iltihaplanmasıdır.
Antibiyotik tedavisine başlamadan önce kan alınarak kültür yapılmalıdır. Akut
sepsis’in dışında 1 saatten daha kısa süre aralıklarla kan kültürü yapılmamalıdır.
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Kültür için eldiven giyilerek koldaki venadan 10 ml kan alınıp, Bactec 13A
şişesine, 2 ml kadarı da serolojik testler için ayrı bir tüpe konur. Küçük çocuk
ve bebeklerden 1-5 ml kan alınması yeterlidir.
Bu işlemler yapılırken hem iğnenin ucu hem de kanın konduğu şişelerin ağızları
alevden geçirilir.
Kan kültürü alma tarihi, saati, hastanın adı-soyadı, hastanın yaşı, ön tanı
mutlaka şişe üzerine yazılır.
Şişeler örnek alındıktan sonra kesinlikle buzdolabına konmaz. Mümkün olan en
kısa zamanda laboratuvara gönderilir.
Alınan kan, % 10-30 glikoz içeren buyyon ve agara ekilir, 35-37 oC’de inkübe
edilir. Hemokültürler için günümüzde ticari olarak hazırlanmış sıvı besiyerleri
daha çok kullanılır.
Hasta başında kan alınır alınmaz ekim yapılır. Hemen ekim yapılmayacaksa
kan, steril boncuklu şişeye/Bactec 13A şişesine konduktan sonra çalkalanarak
fibrinsizleştirilir/pıhtılaşması önlenir.

1.7.3. Gaita Örneği
Laboratuvara gönderilen materyal makroskobik, mikroskobik ve besiyerine ekim
yapılarak üç aşamada incelenir.
Gaita örneği alınırken şu hususlara dikkat edilmelidir:








Gaita örneği, direkt olarak steril, geniş ağızlı, sızdırmaz sıkı kapanan kapaklı
özel kaba alınmalıdır.
Gaita örneği, kabın etrafına bulaştırılmadan alınmalı ve laboratuvara
gönderilmelidir.
Hasta gaita veremiyorsa steril eküvyonla rektal yolla örnek alınır. Steril
eküvyon ucu 2,5cm kadar anal sfinkter içine sokulur ve eküvyon dikkatli
gezdirilerek örnek alınır. Eküvyonlar, hemen ekilmeyecekse ve iki saatten fazla
bekleyecekse örnekler taşıma besiyerlerine (Cary-Blair besiyeri, tamponlu
gliserinli serum fizyolojik vb.) alınır.
Gaitanın daha çok kanlı, mukuslu, iltihaplı kısımlarından örnek alınarak EMB,
kanlı jeloz ve Salmonella-Shigella/SS besiyerlerine ekim yapılır.
Gaita kültür örneklerinin ekimleri laboratuvarda bekletilmeden yapılır. Eğer
örnek bekleyecekse buzdolabına konmalıdır.
Daha çok Salmonella, shigella, Mikobakteriler ve Escharichia coli gibi
mikroorganizmalar üretilir.

1.7.4. Yara Örneği
Laboratuvara gönderilen materyal makroskobik, mikroskobik olarak ve besiyerine
ekim yapılarak üç aşamalı incelenir.
Yara örnekleri, vücut yüzeyindeki açık ya da kapalı lezyonlardan aşağıdaki
yöntemlerle alınır:
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Yüzeysel vezikül ve bül gibi içi sıvı dolu lezyonun/yaranın hemen kenarından
iğne ile örnek alınır. Apse dahil bu tür lezyonlardan sadece aspirasyonla örnek
alınabilir. Eğer örnek gelmezse steril serum fizyolojik verilerek tekrar
aspirasyon yapılır.
İğne aspirasyonu (iğneyle çekerek dışarı alma) ile örnek alındığı gibi eküvyon
ile de örnek alınır. Bazen yaranın bir parçası da materyal olarak kullanılır. İğne
aspirasyonu tercih edilmesi önerilir.
Yara yüzeyi %70’lik etil alkol, sonra %1-2’lik tentürdiyot ve tekrar alkol ile
temizlenir ve kurutulur.
Lezyon ile sağlam doku arasından ve lezyonun en derin yerinden iğne ile örnek
alınır. Yara yüzeyi ile kontaminasyondan sakınılır.
Birkaç kez denendiği halde lezyondan örnek alınamıyorsa, kullanılan enjektöre
bir miktar buyyon besiyerinden çekilerek enjektör çalkalanır ve ekim yapmada
kullanılır.

Bütün yaralarda ısırık yaraları, yüzeysel ve derin yaralar, yumuşak doku aspiratında
örnekler genelde aynı şekilde alınır; aynı kurallar uygulanır.

1.7.5. BOS/Beyin Omurilik Sıvısı Örneği
Beyin omurilik sıvısı/serebrospinal sıvı çok değerli bir materyaldir. Hastaya acı
verdiği için ve tekrar alınma şansı olmadığından itina ile çalışılması gerekir.
Lomber ponksiyon, menenjit/beyin zarı iltihabı ve Ansefalit’te/beyin iltihabı
subaraknoid boşluğa girilerek bir miktar sıvının alınma işlemidir. Uzman hekim tarafından
klinikte, steril koşullarda lomber ponksiyonu/bel ponksiyonu yapılır.
Laboratuvara gelen BOS tüpleri, ışığa tutularak çıplak gözle incelenir. BOS, su gibi
berrak, şeffaftır. Menenjitte iltihaptan dolayı rengi değişir ve bulanıktır. BOS hemen çalışılır,
çünkü menengekoklar dirençsizdir, kısa zamanda ölebilir.

1.7.6. Balgam Örneği
Genelde, balgam örneğinde
(Mycobacterium tuberculosis) aranır.

tüberkülozun

etkeni

olan

tüberküloz

basili

Laboratuvara gönderilen balgam örneği (materyal makroskobik), mikroskobik olarak
ve besiyerine ekim yapılarak üç aşamada incelenir.
Balgam örneği alınırken şu hususlara dikkat edilir;



Hastaya bol sıvı alması söylenir, en iyi ekspektoran/balgam söktürücü sudur.
Balgam alınmadan önce hasta bilgilendirilir. Ağzını su ile gargara yaparak
çalkalaması söylenir, bu sayede flora bakterileri 10 kat azalır. Ayrıca tükürük
veya postnazal (burun arkası akıntı) katmaması söylenir.
 Kültür için balgam örneği mümkünse sabah aç karına alınır.
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Balgam örneği tükürük veya üst solunum yolu sekresyonlarıyla kontamine
edilmemesine yani, flora bulaşmamasına dikkat edilmesi söylenir.
Hasta öksürtülerek derinden gelen balgam/trakeobronşiyal balgam alınır. Bunun
en az 3 ml kadar olması gerekir.
Örnek, 50 ml’lik steril, disposable (tek kullanımlık), sızdırmaz, plastik, saydam,
burgulu kapaklı, santrifüj de edilebilen tüplere alınır. Bu tüpler temin
edilmediği takdirde, bu amaçla ağzı geniş, şeffaf ve burgu kapaklı kaplar
kullanılır.
En uygun örnek alma şekli; üç gün üst üste, ayrı kaplara, üç defa alınan
örnektir.
Örnek kaplarının üzerine; hastanın adı ve soyadı, alındığı tarih, laboratuvar
protokol numarası gibi bilgiler yazılır.
Yarım saat içinde kültür yapılır, yapılamayacaksa 1-3 saat kadar buzdolabında
bekletilir.

Hastalar balgam örneklerini; biyogüvenlik açısından özel olarak tasarlanmış, özel
havalandırma sistemi bulunan, ultraviyole ışınlı kabin ya da odalarda çıkarmalıdır. Böyle
özel yerler yoksa oda veya tuvalet gibi yerlerde hastadan balgam çıkarması kesinlikle
istenmez; açık havada, sakin bir yerde ve mümkünse bol güneşli bir ortamda çıkartılması
sağlanır.

1.7.7. Vajen-Meni Örneği
Laboratuvara gönderilen materyal, mikroskobik olarak ve besiyerine ekim yapılarak
iki aşamada incelenir.
Genital yol enfeksiyonlarında, laboratuvarda vajen ve üretra akıntılarına bakılır.
Bunun için örnek/akıntı çift eküvyonla alınır. Bunlardan biri kültür/ekim yapılması, diğeri
direkt ve boyalı preparatların hazırlanması için kullanılır. Kültür için, ikinci eküvyon
kullanılır. Eküvyon ile vajinanın yan duvarlarına sürülerek ve vulvaya değdirilmeden örnek
alınır. Örnekler alınır alınmaz ekim yapılmalıdır. Hemen ekim yapılmayacaksa örnek taşıma
besiyerinde, oda ısısında en fazla 24 saat bekletilebilir.
Materyal, doktor ya da özel eğitilmiş hemşire tarafından alınmalıdır.

1.7.8. Kulak Kültürü Örneği
Dış kulakta bulunan lezyondan materyal almak için önce lezyon antiseptik maddeler
lesteril edilir. Sonra yine steril bir lanset/iğne vb. araçla lezyon açılır ve eküvyonla örnek
alınır. Eküvyonun kurumaması için glikozlu buyyon içerisine konur.




Orta kulak iltihabına bağlı olarak kulakta akıntı varsa örnek için önce dış kulak
yolu steril serum fizyolojik ile silinir.
İnce bir eküvyonla derine gitmeden örnek alınır,
Eküvyon glikozlu buyyon içerisine konur.

35

1.7.9. Burun Kültürü Örneği
Daha çok burun difterisinde, burun mukozası iltihaplarında ve stafilokok taşıyıcılarını
araştırmak amacıyla kültür yapılır.
Burun kültürü örneği alınırken şu hususlara dikkat edilir.







Steril eküvyon, burun deliğine yan duvarlarından sokularak 2- 2,5 cm içeriye
doğru sürülür.
Eküvyon gezdirilerek, çevrilerek nazal mukozadan/burun zarından örnek alınır.
Eğer lepra (cüzam) için alınacaksa eküvyon bastırılarak örnek alınır.
Her iki burun deliği içinde aynı işlem yapılır.
Eküvyon, steril serum fizyolojik ile ıslatıldıktan sonra sürülürse daha iyi örnek
alınır.
Steril bir gazlı bez içerisine sümkürtülerek de örnek alınabilir.
Eküvyon, % 1’lik glikozlu buyyona konur.

1.7.10. Diğer Vücut Sıvıları
Periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı, eklem sıvısı vb.,uzman doktor tarafından
tekniğine uygun olarak steril kaplara fazla miktarda alınır ve laboratuvarlara gönderilir.

1.8. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Örnek Alımı İle İlgili Kuralları
Kaynağından mikrobiyolojik örneklerin alınmasında, laboratuvara taşınmasında ve
saklanmasında, genel kuralların bilinmesi ve uygulanması gerekir. Örnekler alınırken
bilinmesi gereken kurallar şunlardır:









Hastalıklarda örnekler, mikroorganizmaların aktif ve yoğun olduğu dönemlerde
alınmalıdır. Örneğin, sıtma hastalığında nöbet esnasında kan alınmalı, tifo
hastalığında ilk haftasında kan, üçüncü haftasında ise gaita örneği alınmalıdır.
Yüzeysel vücut bölgesindeki lezyonlardan örnekler, mikroorganizmaların en bol
bulunabileceği bölgelerden, yara ile sağlam doku sınırından alınmalıdır.
Örnekler, olabildiğince aseptik şartlarda alınmalıdır.
Örnekler, antibiyotik kullanımına başlamadan önce alınmalıdır.
Örnekler, tekniğe uygun alınmalı, vidalı/burgulu kapaklı, steril özel tüp, şişe ve
kaplara konulmalıdır.
Örneğin (numunenin) gönderildiği tüp, şişe veya kabın üzerine mutlaka hastaya
ait bilgiler yazılmalıdır.
Örnekler
alınırken
kesinlikle
kontamine
edilmemeli,
flora
ile
bulaştırılmamalıdır. Bulaşmaya bağlı boşa çalışılan analizler, hem emek hem de
maddi açıdan büyük zararlara neden olmaktadır.
Alınan numune gerektiği kadar alınmalıdır. (Az ya da çok fazla olmamalıdır.)
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Hasta başında ekim yapılmayan eküvyonlu örnek, % 1’lik glikozlu besiyerine
konarak laboratuvara taşınmalıdır.
Özellikle Neisseria gonorrhoeae, Neisseria menengitidis, Hemofilus influenzae
gibi dış ortama duyarlı patojen mikroorganizmaları içerebilen BOS, vajen,
gözden alınan örnekler hemen incelemeye tabi tutulmalıdır. Gecikme olacaksa
oda ısısında kısa bir süre bekletilmeli ve asla buzdolabına konulmamalıdır.
Ayrıca kan örneği de buzdolabına konulmamalıdır.
Örneklerle ilgili formlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Hastanın adı,
numunenin adı, alınma tarihi, saati, protokol numarası, gönderen doktorun
imzası-kaşesi, öntanı gibi bilgiler yazılmalıdır.
Anaerop enfeksiyon varlığı düşünülen örnekler, asla eküvyonla alınmaz; iğne
aspirasyonu ile alınır.
Anaerop enfeksiyon varlığı düşünülerek alınan örnekler, transport ortamında
(cary-blair besiyeri veya % 1’lik gliserinli sıvı ya da serum fizyolojik içeren
şişeye alınır) laboratuvara gönderilir. Oda ısısında bekletilir, asla buzdolabına
konmaz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri takip ederek mikrobiyoloji laboratuvar
ortamını çalışmaya hazır hale getiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Önlük ve galoş giyiniz,
 Yapılan işe uygun eldiven giyiniz,
 Yapılan işe uygun maske ve gözlük
takınız,
 Çalışma bankolarının temizliğini
kontrol ediniz,
 El antisepsisini uygulayınız,
 Yaralara karşı antiseptik madde
kullanınız.
 Kirli araç gereçlerin biriktirilmesinde
otoklav poşeti/çelik kapların ideal
dolulukta olmasına özen gösteriniz.
 Sterilizasyon süresine uymaya özen
gösteriniz.
 Bulaşıların etrafa saçılmamasına dikkat
ediniz.
 Malzemelerinizin kaba kirlerinden
tamamen temizlenmesine özen
gösteriniz.
 Uygun fırça kullanmaya özen gösteriniz.
 Kirlerin tamamen giderildiğinden emin
olunuz.
 Yıkama suyunuzun 45OC ısıda olmasına
dikkat ediniz.
 Az köpüren ve kolay uzaklaştırılan
deterjan kullanmaya dikkat ediniz.

 Kulanım sonrası enfeksiyöz araç
gereçlerin biriktirilmesini otoklav
poşeti/uygun kaplara yapınız.

 Kirli araç gereçlerin sterilizasyonu
yapınız.
 Steril edilmiş kirli araç gereçleri kaba
kirlerini temizleyiniz.
 Malzemelerin kaba kirlerini akar su
altında yıkayınız.

 Yıkama teknesinde araç gereçlerinizi
deterjanlı suyla yıkayınız.

 Yıkanmış araç gereçlerinizi durulayınız.

 Deterjan bulaşışının kalmamasına dikkat
ediniz.

 Araç gereçlerinizi distile sudan geçiriniz.

 Araç gereçlerinizi bir süre distile suda
bekletmeye özen gösteriniz.

 Araç gereçlerinizi kurutunuz.

 Nemli kalmış araç gereçler üzerinde
mikroorganizma üremesi için uygun
ortam yarattığını unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Boyları enlerinden fazla olan, genellikle çubuk şeklindeki bakterilere ne ad verilir?
A) Spiraller
B) Koklar
C) Spiroketler
D) Basiller
E) Sarsinler

2.

Bağışıklık bilimi olarak bilinen tıbbi mikrobiyolojinin alt bilim dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bakteriyoloji
B) İmmünoloji
C) Viroloji
D) Mikoloji
E) Parazitoloji

3.

Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyoloji laboratuvarı klinik örnek türleri arasında yer
almaz?
A) Boğaz Kültürü
B) BOS
C) Balgam
D) Yara örneği
E) Kan grubu tayini

4.

Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyoloji laboratuvarı örnek alma kurallarından
değildir?
A) Örnekler mikroorganizmaların aktif ve yoğun olduğu dönemlerde alınmalıdır.
B) Örnekler olabildiğince aseptik şartlarda alınmalıdır.
C) Örnekler antibiyotik kullanımından sonra alınmalıdır.
D) Örnekler tekniğine uygun alınmalıdır.
E) Örnekler alınırken kesinlikle kontamine edilmemelidir.

5.

Aşağıdakilerin hangisi mikroorganizma içerir?
A) Hava
B) Su
C) Toprak
D) İnsan organizması
E) Hepsi
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6.

Hemen ekim yapılmayan örneklerden hangisi asla buzdolabında saklanmaz?
A) Burun örneği
B) Gaita örneği
C) Yara örneği
D) Kan örneği
E) Kulak akıntı örneği
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

7.

Eni boyu bir birine yakın yuvarlak şekilli bakterilere ………………….denir.

8.

Mikrobiyoloji
laboratuvarında
kullanılmış
malzemelerin
……………..edildikten sonra yıkanması/veya çöpe atılması gerekir.

9.

Orta kulak iltihabına bağlı kulakta akıntı varsa, örnek için dış kulak yolu
………………………………………ile silinir, sonra eküvyonla örnek alınır.

10.

Burun kültür örneği, steril eküvyon burun deliğinin yan
…………………….. Cm. içeriye doğru sokulup, sürülerek alınır.

mutlaka

duvarlarında

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda
mikrobiyoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sağlık işletmelerinde hazırlanan besiyerleri hakkında bilgiler toplayarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. BESİYERİ HAZIRLAMA
Besiyerleri; mikroorganizmaların üretilmesi, canlılıklarının devam ettirilmesi, saf
kültürlerin elde edilmesi, morfolojik ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi, biyolojik
ürünlerinin elde edilmesi, hastalık yapıcı mikroorganizmaların tanımlanması gibi amaçlarla
kullanılır.

2.1. Besiyeri Bileşimine Giren Başlıca Maddeler
Besiyeri hazırlanırken asıl amaç, üretilmek istenen mikroorganizmanın en hızlı
üremesini sağlamak için en uygun miktarlarda gerekli besin maddelerinin dengeli şekilde
karışımlarını sağlamaktır. Besiyeri bileşimlerine giren başlıca maddeler şunlardır.


Su: Besiyeri hazırlanırken yeni hazırlanmış pH 6,5–7,5 olan distile su kullanılır.



Azot kaynağı maddeler: Besiyerlerine azot kaynağı olarak pepton ilave edilir.
Pepton, proteinlerin protein sindirici enzimlerle (papain, pepsin ve pankreatin)
hidrolizi sonucu elde edilen ürünlere verilen addır. Birçok bakteri proteinleri
kolaylıkla azot kaynağı olarak kullanamaz. Hayvansal doku, süt, soya
fasulyesinde bulunan proteinler çeşitli yöntemlerle aminoasitlerine ayrıştırılıp
pepton elde edilerek besiyerleri bileşimlerine katılır. Peptonlar, bakteriler
tarafından sadece azot kaynağı olarak değil karbon kaynağı olarak da kullanılır.
Peptonun yapısında bulunan bazı aminoasit ve vitaminler gelişim faktörleri
olarak da kullanılır. Genelde mikrobiyolojide pankreatik enzimle hidrolize
(sindirilmiş) et peptonu kullanılır. İçerisinde sadece pepton bulunan besiyerinde
birçok bakteri türü kolaylıkla üreyebilmektedir. Pepton besiyerinin pH’ını
düzenlemede tampon madde gibi görev yapar.
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Karbon ve enerji kaynağı maddeler: Glikoz, laktoz, mannitol, sakkaroz,
eskülin, selüloz, dekstroz, fruktoz, galaktoz, glikojen, nişasta vb. gibi
karbonhidratlar mikroorganizmaların enerji ve karbon kaynağı olarak
kullanılmaları için besiyerlerine katılır. Karbonhidratlar, besiyerlerinin kullanım
amaçlarına göre %0,1–1 oranlarında katılır. Ayrıca, bazı bakteriler
karbonhidratları kullanarak ortamda asit oluşturur. Bakterilerin bu özelliğinden
yararlanılarak bakteri tanımlamasına yardımcı olmak amacıyla besiyeri
bileşimine katılır. Karbonhidratların yüksek ısıda bozulması nedeniyle çözelti
halinde filtrasyon ile sterilize edilerek besiyerlerine katılması önerilirken çeşitli
besiyerlerinin bileşiminde bulunan glikoz, laktoz, sakkaroz gibi karbonhidratlar
ise bulunduğu besiyeri ile birlikte otoklavda sterilize edilebilir.



Tuz: Besiyerlerinin bileşimine izotonik bir ortam oluşturmak amacıyla tuz
(NaCI) konulur.



Ekstraktlar:

Et ekstraktı: Yağsız ve kaslarından ayrılmış etin hidroliziyle elde edilir,
çoğu besiyerlerinde et peptonu yerine kullanılır.

Malt ekstraktı: Arpadan elde edilerek maya ve küflerin gelişmesi için
besiyerlerine eklenir.

Kalp ve beyin ekstraktı: Pnömokoklar, gonokoklar, streptokoklar vb.
zor üreyen mikroorganizmaların üreyebilmeleri için besiyerlerine eklenir.



İndikatörler: Mikroorganizmaların, metabolizmalarına bağlı olarak
oluşturdukları ürünleri belirleyerek tanımlamak amacıyla kullanılan
maddelerdir.
Örnek;

Mikroorganizmaların
proteolitik
(proteinleri
parçalayan
enzimler)özelliklerini belirlemede, jelatin ve kazein katılması,

Hemoliz reaksiyonlarını belirlemede, besiyerine defibrine kan katılması,

Ortamda alkali veya asitli ürünler meydana getirmelerini belirleyerek
besiyerlerine fenol red, metil red gibi asit ve alkali ortamlarda renk
değiştiren pH indikatörleri kullanılması.



İnhibitörler: Üretilecek mikroorganizmanın üremesini etkilemeden,
istenmeyen mikroorganizmanın üremesini önlemek veya baskılamak için
besiyerlerine belirli oranlarda katılan çeşitli boyalar, antibiyotik, safra tuzları,
selenit, sodyum azid vb maddelerdir. Besiyerine yüksek konsantrasyonda
katılan tuz (NaCI) birçok bakterinin üremesini engelleyerek inhibe etki yaratır.
Sodyum azid gram negatif bakterilerin, safra tuzları, kristal violet ise gram
pozitif bakterilerin gelişmesini engellemek amacıyla besiyerlerine inhibitör
olarak katılır. Örnek: Eldeki ekim yapılacak örnekte hem gram pozitif hem de
gram negatif bakteriler olduğunda sadece gram negatif bakteriler üretilmek
istendiğinde gram pozitif bakterilerin üremesini önleyici kristal violet boyası
katılır.
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Besiyerlerini katılaştırmada kullanılan maddeler:

Agar: Tıbbi mikrobiyolojide, besiyerlerini katılaştırmasında en çok
kullanılan maddedir. Agar, Hindistan ve Japon denizlerinde bulunan bir
deniz yosunundan çeşitli yöntemler kullanılarak saflaştırılır ve
besiyerlerinde kullanılır. Agar 85 – 90 oC de erir, 40 – 45 oC de katılaşır.
Agar, besiyeri pH’sini etkilemez. Hazırlanacak besiyerinin fiziki
özelliğine göre (yarı katı, katı ) agar besiyerlerine %0.05–2 oranlarında
katılır. Agar’ın en büyük özelliklerinden birisi birçok bakteri tarafından
besin kaynağı olarak kullanılmamasıdır. Bu nedenle üreme olmuş
besiyerlerinde hiçbir değişikliğe uğramadan besiyeri katılaştırma görevini
sürdürür. Normal sertlikte bir besiyeri elde etmek için besiyerine %1,5–3
oranları arasında agar katılır.




Jelatin: 28 oC’de eriyik, 24 -26 oC de katı forma geçer. Birçok
mikroorganizma için besin kaynağı oluşturur. Üreme olmuş
besiyerlerinde bakteriler tarafından besin kaynağı olarak kullanıldığından
besiyerini katılaştırma özelliğini kaybeder. Bunun yanında tıbbi
mikrobiyolojinin uğraş alanına giren mezofil (ılık seven) bakterilerin
inkübasyon ısısı olan 37 oC de jelatinin sıvı formda olması nedeniyle
besiyerlerinde katılaştırıcı olarak kullanılmaz. Jelatin, bazı araştırmalarda
ve bazı mikroorganizmaların proteolitik aktivitelerinin belirlenmesinde
kullanılır.

Zenginleştirici maddeler:

Kan

Serum

Safra

Maya özütü

Yumurta

2.2. Besiyerlerinin Sınıflandırılması
2.2.1. Kimyasal Özelliklerine Göre Besiyerleri


Sentetik besiyerleri: İçeriğinde bulunan saf kimyasal maddelerin bileşimi ve
miktarı tam olarak bilinen besiyerleridir.



Sentetik olmayan besiyerleri: Tıbbi mikrobiyolojide en çok kullanılan besiyeri
çeşididir. Besiyeri içine konan maddenin miktarı bilinir; ancak bu maddenin
doğal olarak içinde bulundurduğu diğer maddelerin miktarı net olarak bilinmez
Örnek: Sıvı buy yon besiyeri içerisine konulan et suyunun (buyyon) miktarı
bellidir; fakat buyyonun birleşiminde bulunan protein, glikoz vb. maddelerin
kesin miktarları bilinmez.
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2.2.2. Fiziksel Özelliklerine Göre Besiyerleri




Sıvı besiyerleri
Yarı katı besiyerleri
Katı besiyerleri

2.2.3. Kaynaklarına Göre Besiyerleri


Hayvansal kaynaklı besiyerleri: Karaciğer, yumurta akı, et suyu vb. hayvansal
kaynakları içeren besiyeridir.



Bitkisel kaynaklı besiyerleri: Portakal serumu besiyeri gibi bitkisel kaynaklı
besiyerleridir.

2.2.4. Kullanım Amaçlarına Göre Besiyerleri
En yaygın kullanılan sınıflandırmadır. Kullanım amaçlarına göre sınıflandırma
besiyeri bileşimleri ile ilgilidir. Bu sınıflandırmaya göre bir besiyeri kullanım amacına göre
birkaç sınıflandırma içinde de yer alabilir.
Örnek: Kanlı agar, klinik mikrobiyolojide standart genel besiyeridir. Gelişemeyen (zor
gelişen) bakterilerin izolasyonu için kullanıldığında “zenginleştirilmiş genel besiyeri” olarak
değerlendirilir. Saf kültürü yapılmış bir mikroorganizmanın hemoliz reaksiyonunun
belirlenmesi amacı ile kullanıldığında ise identifikasyon (tanımlama) besiyeridir. Bir klinik
örnekte sadece ß hemoliz yapan bakterilerin izolasyonu (ayırımı) için kullanılıyorsa bu kez
ayırt edici besiyeri olarak değerlendirilir.


Genel Üretim Besiyerleri

Laboratuvarlarda rutin kullanılan besiyerleridir. Hastalık etkeni hakkında bir ön fikir
edinilmeyen hastalık etkenlerinin ön izolasyonu için kullanılır. Genel üretim besiyerleri özel
olarak herhangi bir mikroorganizma grubunun üremesini destekleyen veya önleyen maddeler
içermez.
Hastalık etkeninin araştırılacağı klinik örnekteki patojen ve normal florada (insan
vücudunun direkt veya indirek dışa açılan vücut boşluklarında hastalık yapmadan bulunan
mikroorganizmalar topluluğu) yer alan birçok mikroorganizma türünün üremesini
sağlayacak yeterlilikte besin maddesi içeren besiyerleridir. Genel üretim besiyerleri
birleşimlerine göre şöyle sınıflandırılır.


Basit genel besiyeri: Birçok mikroorganizmanın üremesini sağlayacak
yeterlilikte az sayıda besin maddesi içeren besiyerleridir. Örnek; buy yon,
adi agar (jeloz)
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Zenginleştirilmiş genel besiyeri: Basit besiyerinde üremekte güçlük
çeken, bazı bakterilerin daha kolay üremesini sağlamak amacıyla basit
besiyerine kan, serum, glikoz, yumurta vb. besleyici maddeler katılarak
elde edilen besiyerleridir.

Örnek; genel katı besiyeri olan adi agara %5 -10 kan ilavesiyle birçok
mikroorganizmanın üreyebileceği, zenginleştirilmiş kanlı agar besiyeri elde edilir. Kanlı
agar, çikolata agar zenginleştirilmiş genel besiyerlerine örnektir.


Özel Besiyerleri

Sadece belli bir mikroorganizma grubunun üretilmesinde kullanılan besiyerleridir.
Buamaçla besiyerine sadece üretilmek istenen mikroorganizmanın üremesini teşvik eden ve
hızlandıran maddeler katılır. Ayrıca, özel besiyerlerine üremesi istenmeyen
mikroorganizmaların üremelerini durdurucu maddeler de katılır.


Selektif
(seçici)
besiyerleri:
Sadece
üretilmek
istenen
mikroorganizmaların üremesine izin veren besiyerleridir. Besiyerinde
üremesi istenmeyen diğer mikroorganizmaların üremesini durdurucu,
yavaşlatıcı (inhibitör) maddeler içerir Selektif besiyerleri üretilmek
istenen mikroorganizmanın üremesini teşvik edici maddeler eklenerek de
besiyerlerine seçicilik özellikleri kazandırılır. Seçici besiyerlerinin
birleşimine katılan bazı maddeler şunlardır.
o
Besiyerlerine çeşitli antibiyotikler katılarak besiyerlerine selektif
özellikler kazandırılır. Örnek; Poymyxin B, Penisilin vb.
o
Üretilmek istenmeyen bakterilerin kullanamayacağı, sadece
üretilmek istenen mikroorganizmanın kullanabileceği karbon,
enerji kaynağı, özel besin maddeleri konulur. Örnek selenit F
besiyeri
o
Üretilmek istenen mikroorganizmanın kolaylıkla üreyebileceği
besiyeri pH’ı ayarlanır. Örnek; alkalin peptonlu su pH 9’a
ayarlandığında Vibrio cholerae’ nın üretilmesinde kullanılır.
o
Bazı mikroorganizmaların üremesini durdurucu boya maddeleri (
kristal viole, eozin metilen mavisi) besiyerine katılır. Örnek;
MacConkey agar besiyerinde üremesi istenmeyen gram (+)
bakterilerin üremesi, kristal viole boyası katılarak durdurulur.
o
Besiyerine üremesi istenmeyen mikroorganizmanın üremelerini
durdurucu kimyasal maddeler eklenir. Örnek; sadium, azid, teepol,
talyum, asetat vb. eklenir.



Ayırtıcı (Differensiyel) Besiyerleri: Üretilmek istenen bakteriye eşlik
eden diğer bakterilerin üremesine sınırlı da olsa izin veren besiyeridir.
Katı diferansiyel besiyerlerinde içlerine konan pH indikatörü, boya
maddeleri,
çeşitli
karbonhidratlar
gibi
maddelerle
belli
mikroorganizmalar türlerine özgü karakteristik koloniler oluşturur.
Böylece, diğer bakteri kolonilerinden ayırt edilir. Örnek MacConkey agar
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besiyerinde, laktozu fermente eden koliform bakterileri kırmızı renkli
koloniler oluşturarak laktozu fermente edemeyip renksiz koloni oluşturan
diğer salmonella kolonilerinden renk değişikliğine bağlı olarak ayırt
edilir. Örnek Endo, EMB, MacConkey ayırtıcı besiyerlerinden bir
kaçıdır.













Zenginleştirme besiyerleri: Ekimi yapılacak örnekte bulunan çok
sayıdaki
mikroorganizma
içinden
üretilmesi
hedeflenen
mikroorganizmaların sayısını, varsa hücresel hasarlarını gidermek,
ortama adaptasyonlarını sağlamak, amacıyla kullanılan besiyerleridir.
Kullanım amaçlarına göre ikiye ayrılır.
Ön zenginleştirme besiyeri: Hücre yapısı hasara uğramış
mikroorganizmaların; canlılık aktivitelerini geliştirmek, ortama
uyumlarını sağlamak amacıyla kullanılan besiyerleridir. Hedef
mikroorganizmaların yanında ona eşlik eden diğer mikroorganizmaların
üremesini de sağlaması nedeniyle genel üretim besiyerlerine benzer.
Selektif zenginleştirme besiyerleri: Asıl üretilmek istenen
mikroorganizmanın yanındaki mikroorganizmaları içerdiği inhibitör
maddeler yardımıyla üremelerini durdurup sadece hedeflenen
mikroorganizmanın çoğalmasına izin veren besiyerleridir. Ekim
yapılacak örnekte hastalık yapıcı mikroorganizmaların sayısının az
olduğu düşünülen örnekler, önce selektif zenginleştirici besiyerlerine
ekilerek sayıları çoğaltılır. Örnek; Selenit F.
İdentifikasyon
besiyerleri
(tanımlama
besiyerleri);
Mikroorganizmalarının laktoz, glikoz gibi maddeleri kullanarak
oluşturdukları metabolizma ürünlerinin incelenmesiyle bakterilerin
tanımlanmasının yapıldığı besiyerleridir. Besiyeri içine konan ayıraçların
(andrade ayıracı, fenol kırmızısı vb.) oluşan metobolizma ürünlerine göre
renk değişikliği meydana getirmesiyle metabolizma ürünlerinin varlığı
anlaşılır. Örnek; İndol.
Özgül Besiyerleri; Sadece bir mikroorganizmanın üreyebildiği
besiyerleridir. Löwenstein Jensen besiyeri sadece Mycobacterum
tuberculosis’ in üretilmesinde kullanılır.
Transport Besiyerleri; Ekim işlemi daha sonra yapılacak kültür
örneğinin ekim işlemi yapılıncaya kadar ya da başka laboratuvarlara
gönderilecek mikroorganizma örneklerinin canlılıklarını sürdürmeleri için
uygun ortam sağlayan besiyerleridir. Örnek; Stuart besiyeri gibi.
Saklama besiyeri:İzole edilen mikroorganizmaların, uzun süre
saklanabilmesini sağlayan besiyerleridir. Örnek; gliserollü brusella sıvı
besiyeri.

2.2.5. Besiyeri Çözeltisi Hazırlama
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında besiyeri çözeltileri; hazır olarak ticari dehidre
besiyeri ya da besiyerleri birleşenleri ayrı ayrı tartılıp, distile suyla eritilerek hazırlanır.
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2.2.6. Formülden Besiyeri Hazırlama
Besiyeri formülasyonunu oluşturan maddeler, ayrı ayrı tartılarak hazırlanır. Günümüz
tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında ticari olarak satılmayan ve bileşiminde az madde
bulunduran bazı basit besiyerlerinin hazırlanması bu yöntemle yapılmaktadır.

2.2.7. Dehidre Besiyerinden Besiyeri Hazırlama
Besiyeri bileşenleri, formülasyonda belirtilen oranlarda bir araya getirilip kurutularak
toz veya granül halinde ambalajlarda kullanıma hazır hale getirilmiş ticari besiyerleridir.
Dehidre besiyeri kullanılarak yeni besiyerler hazırlanır.
2.2.7.1. Tartım Sulandırma ve Çözündürme
Gerekli miktarda dehidre besiyeri 0,1 g doğrulukta tartılmalıdır. Bazı formülasyonlar
deri ve gözü tahriş edici bileşenler içerebildiklerinden dolayı tartım esnasında maske ve
gözlük kullanılmalıdır.
Dehidre besiyerinin çözündürülmesi için borosilikat camdan imal edilmiş cam kaplar
kullanılmalıdır. Sodalı cam kapların içindeki solüsyonun pH’sini yükseltebileceği
unutulmamalıdır. Su ve dehidre besiyerinin çok hızlı karıştırılması topaklanmaya neden
olabilir. Bunu önlemek için önce gerekli hacmin 1/3’ ü kadar su sürekli çalkalayarak kaba
ilave edilebilir. Kullanılan su dehidre besiyerine ilave edilmeden önce kesinlikle
ısıtılmamalıdır.
Agar içeren besiyerlerinin çözündürülmesi için su banyosunda ısıtılmaları
gerekmektedir. Besiyerleri çözündürme amacı ile hızlı ısıtılmalı ve hızlı soğutulmalıdır.
Besiyerleri ısıtılırken aralıklarla çalkalanmalıdır ve kaynamaya başladıklarında su
banyosundan çıkartılmalıdır. Düşük oranda agar içeren besiyerleri ısıtıldıklarında köpürebilir
ve taşabilir. Bunu önlemek için ısıtılırken sık çalkalanmalıdır. Besiyerlerinin sterilizasyon
için cam tüplere veya kaplara taksim edilmeden önce berrak ve iyi karışmış bir solüsyon
haline geldiklerine emin olunmalıdır. Su banyosuna alternatif olarak ısıtıcılı manyetik
karıştırıcı kullanılabilir.
Otoklav esnasında besiyerlerinin pH’ sinde genellikle bir miktar (0,1-0,2 birim)
azalma olmaktadır. Aksi belirtilmediği sürece besiyerlerinin sterilizasyon sonrasında ölçülen
pH değerinin istenen pH değerinden en fazla ±0,2 birim farklı olması beklenir. pH otoklav
öncesi veya otoklav sonrası ölçülebilir. pH ölçümü besiyeri 25°C’ ye soğutulduktan sonra
gerçekleştirilmelidir. Sıvı besiyerlerinin pH’ sinin ölçülmesi için bir miktar besiyeri bir
erlenmayere alınmalıdır ve manyetik karıştırıcıda bir süre karıştırıldıktan sonra pH
ölçülmelidir. Agarlı besiyerlerinin pH’ sının ölçülmesi için bir miktar besiyeri uygun
sıcaklığa kadar soğutulur.
Ticari dehidre formülasyonlardan besiyerlerinin hazırlanmasında uygun nitelikte saf
su kullanıldığı takdirde pH ayarlamasına gerek kalmayacaktır.
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Otoklav (basınçlı su buharı ile sterilizasyon yapan cihaz.)öncesi pH ayarlaması
gerektiğinde 1 N HCl veya 1 NNaOH solüsyonları kullanılmalıdır. Bazı kaynaklara göre pH
farkının 0,5 birimin altında olması durumunda otoklav sonrası pH ayarlaması yapılabilir.
Şayet otoklav sonrası ölçülen ve beklenen pH değerleri arasındaki fark0,5 birimden fazla ise
besiyeri kullanılmamalıdır. Otoklav sonrası pH ayarlaması için filtrasyon ile steril edilmiş0,1
N NaOH veya 0,1 N HCl solüsyonları ve steril pipetler kullanılmalıdır. pH ölçümü yapılan
kaptaki besiyerinin hacmi ve pH’ sının ayarlanması için gerekli olan asit veya alkali
solüsyonu miktarı ile tüm besiyeri hacmi için gerekli asit veya alkali solüsyonu miktarı
belirlenebilir.
Genellikle sıvı besiyerleri sterilizasyon öncesi son kullanım kaplarına dağıtımı
yapılarak son kaplarında sterilizasyonları yapılır. Sterilizasyon sonrası dağıtımı yapılan
besiyerleri çözelti hazırlama kaplarında steril edilir. Sterilizasyon için kullanılacak kabın
hacmi besiyeri hacminin 1,2 ile 3 katı arasında olmalıdır.
2.2.7.2. Sterilizasyon
Besiyerler ve ayıraçları, basınçlı buhar (Otoklav),filtrasyon veya kimyasal yöntemlerle
sterilizasyonları gerçekleştirilebilir. Birçok besiyeri basınçlı buharla sterilizasyona uygundur.
Yüksek ısılarda bozulabilen glikoz, üre vb besiyeri maddelerinin sterilizasyonunda kimyasal
ve ya filtrasyon yöntemiyle steril edilir.


Otoklav ile Sterilizasyon

Otoklavlar yüksek basınç ile su buharının daha yüksek sıcaklığa ulaşabilmesini
sağlayan cihazlardır. Suyu kaynatmak için gerekli ısı aynı hacimdeki suyu buhar haline
getirmek için gerekli ısıdan 7 kat azdır. Otoklavın etkinliği su buharının bu yüksek ısı
kapasitesi ile açıklanabilir.
İdeal olarak otoklavın sterilizasyon sıcaklığını ±3°C içinde koruyabilmesi
gerekmektedir. Otoklav ilesterilizasyonda yaygın olarak kullanılan sıcaklık ve zaman
kombinasyonu 121°C (15 psi) ve 15 dakikadır. Büyük hacimdeki besiyerlerin ısınma ve
soğuma süreleri küçük hacimdeki besiyerlere nazaran daha kısadır. Bir litrelik hacimdeki
besiyerleri için uygun sterilizasyon döngüsü 100 ml hacimdeki besiyerleri için uygun
olmayabilir. Uygulanan sterilizasyon prosesi yüksek hacimdeki besiyerleri için yetersiz
kalabilir veya düşük hacimdeki besiyerler aşırı ısınabilir. Bir litrenin üzerindeki hacimler
farklı sterilizasyon döngüsü gerektirebilir. Bu nedenle oldukça farklı hacimdeki
besiyerlerinin (tüp ve şişelerin) birlikte sterilizasyonundan mümkün olduğu sürece
kaçınılmalıdır. Besiyerleri otoklav ile ikinci kez steril edilmemelidir.
Agarın ısı iletimi oldukça zayıftır ve agar içermeyen besiyerlerinin agarlı besi
yerlerine nazaran ısı penetrasyonu düşüktür. Rutin uygulamalarda sıvı ve agarlı
besiyerlerinin otoklav ile birlikte sterilizasyonu için uygun maksimum hacimler sıvı
besiyerleri için 1 L, agarlı besiyerli için 200 ml’ dir.
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Besiyerlerinin sterilizasyonunda toplam ısı girişi kavramı önemlidir. 50°C’ nin
üzerinde ve özellikle 100°C ve 121°Carasında geçen ısınma ve soğuma sürelerinin uzun
olması toplam ısı girişini kayda değer oranda arttırmaktadır. Toplam ısı girişindeki artış
besiyeri performansını azaltabilir. Örneğin, fazla ısı yüksek karbonhidrat içeren
besiyerlerinde karbonhidratlar ve amino asitler arasında Maillard reaksiyonu oluşmasına
neden olabilir.Maillard rekasiyonu sonucu bazı temel aminoasitler mikroorganizmalar
tarafından metabolize edilemez hale gelebilir. Bu nedenle otoklav işlemi sonrası basınç sıfır
olduğu zaman besiyerleri bekletilmeden otoklavdan çıkartılmalı ve soğutulmalıdır.
Otoklav ile gerçekleştirilen sterilizasyonun etkinliği Otoklav Bantları, Kimyasal
indikatörler (Browne’s tüpleri)ve Biyolojik İndikatörler (Spor indikatörleri) ile kontrol
edilebilir. Otoklav bantları arzu edilen sıcaklığa ulaşıldığının kontrolüne yöneliktir. Ancak
istenilen sıcaklığın ne kadar süre korunduğuna dair fikir vermediklerinden dolayı tek başına
sterilizasyon kontrolü için yeterli değillerdir.
Browne’s tüpleri ısıya duyarlı solüsyon içeren cam tüplerdir. Tüplerdeki solüsyonun
rengi yüksek sıcaklıkta belirli süre tutulduklarında kırmızıdan yeşile dönüşür. Sıcaklığın yanı
sıra zaman faktörüne bağlı sonuç verdiklerinden dolayı otoklav bantlarından daha
güvenilirdirler. Bununla birlikte Browne’ s tüplerinin otoklav kazanı içinde yalnızca
yerleştirildikleri yer için sterilizasyon şartlarını gösterdiği unutulmamalıdır. Otoklavın hacmi
göz önünde bulundurularak birden çok tüp kullanılması daha güvenilir bir yöntemdir.
Geobacillus stearothermophilus sporları ısıya oldukça dayanıklı olduklarından
sterilizasyon prosesinin etkinliğinin kontrolü amacı ile kullanılabilir. Doğrudan G.
stearothermophilus sporlarını içeren besiyeri ampulleri veya spor stripleri şeklinde ticari
biyolojik indikatörler mevcuttur. Strip formu kullanıldığında strip sterilizasyon sonrası
aseptik bir şekilde strip ile birlikte sağlanan besiyerinin içine alınmalıdır. Biyolojik
indikatörlerdeki spor sayısı (106) G. stearothermophilus’ un 121°C için D değerine (D
değeri; belirli bir sıcaklıkta mikroorganizma sayısının 10 kat azalması için gerekli süre) göre
belirlenmektedir.
Biyolojik indikatörler otoklav sonrası G. stearothermophilus’ un optimum gelişme
sıcaklığı olan 60°C’ da 24-48 saat inkübe edilir. Sterilizasyon sonrasında canlı kalan sporlar
olduğu takdirde inkübasyon esnasında vejetatif duruma gelecekler ve besiyerinin bileşiminde
bulunan karbonhidratı kullanacaklardır. Bu durumda yine besiyeri bileşiminde bulunan pH
indikatörü nedeni ile besiyerinin rengi değişecektir. Bu sonuç yetersiz sterilizasyonu gösterir.
Browne’ s tüplerinde olduğu gibi biyolojik indikatörlerin otoklav kazanı içinde
yalnızca yerleştirildikleri yer için sterilizasyon şartlarını gösterdiği unutulmamalıdır.
Otoklavın hacmi göz önünde bulundurularak birden çok biyolojik indikatör kullanılması
daha güvenilir bir yöntemdir.
Yukarıda anlatılan tüm kontrol yöntemlerinin ortak dezavantajı istenilen sıcaklığın
aşıldığı durumları işaret edememeleridir. Besiyerlerinin istenilen sıcaklığın üzerinde steril
edilmesi besiyerlerinin özelliklerini kaybetmesine neden olabilir.
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Fazla ısınmanın kontrol edilmesinin tek yolu ise doğrudan besiyeri sıcaklığının ısıl çift
(thermocouple) ile izlenmesidir. Isıl çift kullanımının mümkün olmadığı durumlarda
sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı materyalden imal edilmiş maksimum termometreler
kullanılabilir. Günümüzde birçok otoklav modelinde bütünleşik ısıl çift ve sıcaklık kayıt
sistemleri mevcuttur. Güvenilir ölçümler için kullanılan ısıl çiftlerin izlenebilir
kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi gereklidir.


Filtrasyon ile Sterilizasyon

Filtrasyon ile sterilizasyon yöntemi ısıya duyarlı solüsyonların sterilizasyonu için
kullanılmaktadır. Filtrasyon ilesterilizasyon vakum altında veya basınç ile 0,22 µm por
çapındaki ticari steril membran filtreler ile gerçekleştirilebilir. Filtrasyon ekipmanları
birleştirilmiş olarak otoklav ile sterilize edilebilir veya ayrı steril edilerek laminar flow
(Steril ekim kabini) kabin içinde birleştirilebilir.
2.2.7.3. Agarlı Besiyerlerinin Yeniden Eritilmesi
Agarlı besiyerlerinin yeniden eritilmesi için su banyosu veya mikrodalga fırın
kullanılabilir. Su banyosunda eritme suyun kaynama sıcaklığında gerçekleştirilir.
Mikrodalga ile eritme ise cihazın defrost modunda yapılmalıdır. Besiyerleri eritildikten sonra
termostatik kontrollü su banyosunda 47°C-50°C sıcaklığa soğutulmalıdır. Her eritme
işleminin agarın jelleşme kuvvetini azaltacağından dolayı besiyerleri yalnızca bir kez
yeniden eritilmelidir ve eritilmiş besiyerleri en fazla dört saat içinde kullanılmalıdır. Asit ve
ısı kombinasyonu agarı tamamen hidrolize edeceğinden dolayı asitleştirilmiş Patato Dextrose
Agar yeniden eritilmemelidir.
2.2.7.4. Katkı Maddelerinin Eklenmesi
Bazı besiyeri katkıları toksik bileşenler içerebilir. Bu nedenle katkı solüsyonlarının
hazırlanmasında üretici talimatlarına uyulmalıdır. Üretici tarafından aksi beyan edilmediği
sürece hazırlanan antibiyotik solüsyonları aynı gün kullanılma veya yalnızca bir kez
dondurmak koşulu ile dondurularak muhafaza edilmelidir.
Isıya duyarlı katkılar 47°C-50°C’ a soğutulmuş besi yerine ilave edilmelidir. Katkılar
besiyerine ilave edilmeden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Soğuk katkı solüsyonları
besiyerindeki agarın jelleşmesine neden olabilir.
2.2.7.5. Petrilerin Hazırlanması ve Muhafazası
Su banyosunda 47°C-50°C’ a soğutulmuş agarlı besiyeri petrilere besiyeri kalınlığı en
az 3 mm olacak şekilde (90mm çapındaki petriler için 18-20 ml) dökülür. İnkübasyon süresi
2 günden fazla veya inkübasyon sıcaklığı 40°C’ın üstünde ise besiyeri kalınlığı 3 mm’ nin
üzerinde olmalıdır. Petriler kapakları kapanarak besiyerinin katılaşması için düz ve serin bir
yüzeyde bekletilir. Kontaminasyon riskini azaltmak için besiyerleri laminar flow kabin
içinde dökülebilir. Petri kutuları üzerine hazırlama veya son kullanım tarihleri yazılmalı ve
besiyerleri tanımlanmalıdır. Bu amaçla laboratuvarlar tarafından geliştirilen kodlama
sistemleri de kullanılabilir.
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İyi izole edilmiş koloniler elde etmek ve kolonilerin yayılmasını önlemek için
kullanmadan önce besi yerlerinin yüzeylerinin kurutulması önemlidir. Kurutma 25°C-50°C
arasında etüvde veya laminar flow kabin içinde yapılabilir. Kurutma işlemine besiyeri
yüzeyinde su damlası gözlenmeyinceye kadar devam edilmelidir. Besiyerleri kesinlikle daha
fazla kurutulmamalıdır. Su kaybının artması bazı durumlarda mikroorganizmaların
gelişmesini olumsuz etkileyebilir.
Petri kutularındaki besiyerleri kullanılmadan önce bakterilerin termal şoka girmemesi
için oda sıcaklığına getirilmelidir.


Dehidre besiyeri hazırlamanın, formülasyondan besiyeri hazırlamaya göre
şu avantajları vardır.






Formülasyon besiyeri hazırlamada, besiyeri birleşenlerine giren her
maddeyi ayrı ayrı tartmak yerine dehidre besiyerinde bir kez tartım
yapılır.
Formülasyon besiyeri hazırlamada, besiyeri birleşimine giren maddelerin
bazılarının miligram düzeyinde tartım yapılması hata olasılıklarını artırır.
Formülasyon besiyeri hazırlamada, besiyeri birleşenlerinden bir tanesinin
bozuk olması, besiyerini kullanılamaz hale getirir.
Formülasyon besi yerininin hazırlanması; dehidre besiyeri hazırlanmasına
göre uzun sürer.
Formülasyon besiyerine giren çok sayıdaki maddenin kalite kontrolünü,
muhafazasını takip etmek daha zordur.

2.3. Kültür Ekimi
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında hastadan alınan inceleme örneklerinde hastalık
etkenlerinin identifikasyonunun (tanımı) yapılması gerekmektedir. Mikrobiyoloji
laboratuvarlarında başvurulan identifikasyon yöntemlerinden biri de etkenin uygun katı
besiyerine ekim yapılarak kültür elde edilmesidir. Uygun katı besiyerlerinde kültürleri
yapılmış
mikroorganizmaların
koloni
özelliklerinden
yararlanılarak
diğer
mikroorganizmalardan izolasyonları (ayırma işlemi) yapılır.
Kültür yöntemiyle mikroorganizmanın izolasyonunda uygun besiyeri seçimi
önemlidir. Ekimi yapılacak örneğin hastadan alındığı bölge ve etken hakkındaki tahminler
ekim yapılacak besiyeri seçiminde rol oynar.
Mikrobiyolojik örneklerinin ekimlerinin yapılacağı önemli katı besiyerleri:






Boğaz kültürleri: Kanlı agar, çikolatalı agar
Gaita: EMB, SS agar
Balgam: Kanlı agar, çikolatalı agar, EMB, sabouraud agar
BOS: Kanlı agar, çikolatalı agar, EMB
Kan: Beyin – kalp infüzyonlu agar

51




İdrar: Kanlı agar, EMB
Yara: Kanlı agar, thioglikolatlı sıvı, EMB

Yukarıda belirtilen besi yerlerine ilave olarak inceleme örneklerinde bazı hastalıkların
etkeni olan bakterilerin varlığı düşünülüyorsa bu etkene özel besiyerleri de ilave edilir.
Gaitada Vibrio cholerae’dan şüphe ediliyorsa mansur agar besiyerine, boğaz kültüründe
boğmacadan şüphe ediliyorsa bordet- gengou besiyerine ekimleri yapılır.
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında katı besiyerlerine ekimler; tek koloni, yaygın
ekim ve besiyeri içine ekimler yapılır.

2.3.1. Tek Koloni Ekimi
Tek koloni ekiminde amaç, plak yüzeyine ekimi yapılacak mikroorganizma
kolonilerini diğer bakteri kolonilerinden ayrı üretmektir.
Ekim örneğindeki hastalık yapıcı mikroorganizmanın örnekte bulunan diğer
mikroorganizmalardan izolasyon ve idendifikasyonunun yapılması için öncelikle tek koloni
elde edilmesi gerekmektedir.
Ekim örneği, plak besiyerinin yüzeyine öze (ekim yapmak için kullanılan alet) ile tek
koloni (seyreltme ekimi) ekim tekniği uygulanarak ekilir. Tek koloni ekiminde besiyerinin
ilk ekim bölgeleri birbirine yakın şekilde çok sayıda bakteri içerirken son ekim alanlarında
birbirlerine uzak çok az sayıda bakteri bulunur. Plak besiyerlerinde ayrı ayrı düşmüş
bakteriler, diğer bakterilerden bağımsız şekilde üreyerek bakterinin genetik yapısına ve
türünün özelliklerine uygun tipik koloni yapılarını oluştururlar.
Kolonilerin;







Büyüklüğü,
Biçimi,
Yapısı,
Rengi,
Kokusu,
Hemolitik aktivitesi (alyuvarları hemoliz etme)

bakteri türlerinin ayırt edilmesinde önemli özelliklerdir.
Laboratuvara ilk defa gelmiş idrar, BOS gibi sıvı örnekler, gaita, balgam vb. katı
örnekler ve bunların sıvı kültürlerinden plak yüzeyine tek koloni ekimleri yapılır.
Laboratuvara gelen mikrobiyolojik örneklerin alındıkları eküvyonlarla (Örnek almak
amacıyla kullanılan çubuk) veya gaita, idrar, balgam vb. gönderildikleri steril kaplarından,
eküvyon, öze, steril cam pipet, otomatik pipet vb. uygun ekim araçları kullanılarak aşağıdaki
yöntemlerle plak besiyeri yüzeyine ekimleri yapılır.
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2.3.1.1. Özeyle Tek Koloni Ekimi
Laboratuvara gelen kültür örnekleri alındıkları eküvyonlarla veya gaita, idrar, balgam
vb. gönderildikleri steril kaplardan uygun ekim araçlarından eküvyon ya da öze kullanılarak
aşağıdaki yöntemle plak besiyeri yüzeyine aktarılır. Ayrıca besiyerinde üreyen
mikroorganizma kolonilerinden bakteri identifikasyonu yapmak için pasaj yönteminde de,
öze kullanılarak tek koloni ekimleri yapılır.



Örneklerin ekileceği plak besiyerinin alt kısmına hastaya ait bilgileri (hasta adı
soyadı, protokol nu. ve ekim tarihlerini) yazınız.
Homojen karışım sağlanmış kültür tüpü, tekniğine uygun şekilde sol elde
tutulur.

Resim 2.1: Kültür tüpünü elde tutma




Steril edilmiş luplu öze sol elde kalem gibi tutulur.
Örnek tüpü tıkacı tekniğine uygun çıkarılır ve elde tutulur.

Resim 2.2: Tüp tıkacının çıkarılması




Örnek tüpünün ağzı bek alevinden geçirilir.
Örnek tüpünün ağzı alev şemsiyesi altındayken öze ucu tüp iç cidarına
değdirilmeden dik bir şekilde daldırılır.
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Resim 2.3: Tüp ağzını alevden geçirme

Resim 2.4: Özenin sıvı kültür tüpüne sokulması



Luplu özenin uç kısmı sıvı içinde sallanarak örnek karıştırılır. Bir öze dolusu
örnek alınır. Öze tüp cidarına değdirilmeden örnek tüpünden çıkarılır.

Resim 2.5: Özenin tüpe daldırılması
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Resim 2.6: Özenin tüpten çıkartılması



Örnek tüpünün ağzı bek alevinden geçirilerek pamuk tıkaç kapatılır ve tüp
sporuna yerleştirilir.

Resim 2.7: Bir öze dolusu ekim örneği

Resim 2.8: Tüpün spora yerleştirilmesi




Ekim yapılacak plak besiyeri, sol elin baş ve işaret parmağı serbest kalacak
şekilde, avuç içinde kavranarak hafif dik konumda tutulur.
Plak besiyeri yüzeyinde hayali olarak dört ekim alanı oluşturulur
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Şekil 2.1: Plak besiyeri yüzeyinde oluşturulan hayali ekim alanları




Petri kutusunun kapağı, öze ucunun rahatlıkla gireceği bir aralık oluşturacak
şekilde sol elin başparmağı ile yarım olarak açılır. Yarı açık kapak işaret
parmağı ile desteklenerek açıklık sabitleştirilir.
Petri kapağı açıklığından öze ucu petri kutusu içine sokulur.

Resim 2.9: Plak besiyerine özeyle ekim örneği aktarma



Hayali oluşturulan 1. ekim alanındaki besiyeri yüzeyine, bir öze dolusu örnek,
petri iç duvarından 4 mm uzaklıkta dar açılı zikzak ekim çizgileri oluşturularak
aktarılır.

Şekil 2.2: Özeyle sıvı ekim örneği nakletme

Not: Gaita, balgam vb. katı örnekler laboratuvara gönderildikleri özel kaplarından
steril özelerle, yeterli miktarda alınarak plak besiyeri yüzeyine aktarılır. Katı ekim örnekleri,
besiyeri yüzeyinde öze ucu ile hafif hareketlerle ezilerek kolaylıkla sürülecek duruma
getirilmelidir.
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Öze tekniğine uygun olarak steril edilir.
Plak besiyeri birinci ekim alanı üstte olacak şekilde elde çevrilerek plak kapağı
tekniğine uygun açılır.
Steril edilmiş özenin sıcak ucu besiyeri yüzeyinde ekim çizgilerinin
oluşturulacağı alan dışında veya petri kutusu iç duvarından besiyeri alt tabanına
sokularak besiyerine zarar vermeden bir süre bekletilerek soğutulur.

Not: Soğutma işleminde besiyeri yüzeyinin aşırı derecede zedelenmemesine dikkat
edilmelidir. Tek kullanımlık steril özelerde bu işlemler yapılmaz.




Ekim yapılacak örnek kolayca sürülemeyecek kadar katı formda ise öze ucuyla
besiyeri yüzeyinde ezilerek kolay sürülebilir kıvama getirilir.
Besiyerinin 1. ekim alanına aktarılmış örnek üzerinde özeyle sık aralıklarla üst
üste gelecek şekilde birbirine paralel zikzaklar çizilir. Aktarılan örneğin iyice
özeye bulaşması sağlanır.
Öze ucundaki örnek 1. ekim alanına birbirine paralel zikzak ekim çizgileriyle
yayılarak doldurulur.

Şekil 2.3: Ekim alanına örnek aktarılmış besiyeri

Şekil 2.4: Ekim alanına özeyle tek koloni ekimi
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Plak besiyeri 2. ekim alanı üstte olacak şekilde elde çevrilerek plak kapağı tekniğine
uygun açılır.

Steril edilmiş öze, besiyeri yüzeyinde veya besiyeri tabanında soğutulur.

Öze ile ikinci ekim alanı, birinci ekim alanında oluşturulan ilk ekim çizgilerinin
uç kısımlarına değecek şekilde zikzak ekim çizgileriyle doldurulur.

Öze dışarı çıkarılarak petri kutusunun kapağı kapatılır. Bu şekilde 2. ekim
alanında ekim işlemi tamamlanır.

Plak yüzeyinin 3. ve 4. ekim alanlarında da aynı yöntemle ekime devam
edilerek ekim işlemi sonlandırılır.

Şekil 2.5: Ekimi yapılmış besiyeri

2.3.1.2. Mikrobiyolojik Örneklerin Eküvyonla Besiyerine Aktarımı ve Tek
Koloni Ekimi



Eküvyon, tekniğine uygun olarak steril paketinden çıkarılır.
Bek alevi şemsiyesi altında örnek kabının kapağı açılır. Eküvyonla kaptaki
örneğin kan, mukus vb. alanlarına sürülerek örnek alınır.

Resim 2.10: Balgam örneğinin eküvyonla alınması
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Ekim yapılacak plak besiyeri, sol elin baş ve işaret parmağı serbest kalacak
şekilde, avuç içinde kavranarak hafif dik konumda tutulur.
Petri kutusunun kapağı, eküvyon ucunun rahatlıkla gireceği bir aralık
oluşturacak şekilde sol elin başparmağı ile yarım olarak açılır. Yarı açık kapak
işaret parmağı ile desteklenerek açıklık sabitleştirilir.
Hayali oluşturulan, 1. ekim alanındaki besiyeri yüzeyine, eküvyonla alınan
örnek, petri iç duvarından 4 mm uzaklıkta eküvyon elde döndürülerek dar açılı
zikzak ekim çizgileri oluşturularak aktarılır.

2.3.1.3. Plak Besiyerine Pasaj Yapılması
Ekim yapılarak bir besiyerinde üretilmiş (kültürü yapılmış) mikroorganizmaların
çeşitli amaçlar için (çoğaltma, saf kültürlerini elde etmek, üreme ve biyokimyasal
özelliklerini incelemek vb.) besiyerinden özeler kullanarak yeni besiyerine aktarma işlemine
pasaj denir.
Katı besiyerinden kültürü yapılmış bakteri pasajları iğne öze kullanılarak aşağıdaki
yöntemle yapılır.










Örnek alınacak bakteri kolonisine karar verilir ya da kültürün incelemesini
yapan uzmanın işaretlediği koloni tespit edilir.
Kültür yapılmış plak besiyeri sol elde örnek alınacak koloniye özenin rahatlıkla
ulaşılabileceği şekilde avuç içinde döndürülerek pozisyon verilir.
Plak besiyeri kapağı, tekniğine uygun alev şemsiyesi altında özenin rahatlıkla
gireceği şekilde açılır.
Tekniğine uygun steril edilmiş metal öze, alev şemsiyesi altında 10 -15 saniye
bekletilerek soğuması beklenir.
Öze, besiyerinde üreme olmamış yüzeye bastırılarak iyice soğutulur. Özenin
soğutulmasında kullanılan farklı bir teknik de sıcak öze petri kutusu iç
duvarından besiyeri alt tabanına sokularak besiyerine zarar vermeden bir süre
bekletilerek gerçekleştirilir.
Soğutulmuş öze karar verilen bakteri kolonisinin orta noktasına değdirilerek
özeye yeteri miktarda örnek alınır. Örnek alımı sırasında özenin belirlenen
koloni dışında diğer bakteri kolonilerine değmemesine özen gösterilir.
Örnek alınan plak besiyeri bırakılarak tekniğine uygun pozisyonda ekim
yapılacak besiyeri sol ele alınır.
Özedeki örnek, sıvı kültür örneğinin besiyerine aktarılması tekniği uygulanarak
besiyeri yüzeyine sık aralıklı veya üst üste çekilen ekim çizgileriyle aktarılır.
Katı ekim örnekleri, besiyeri yüzeyinde öze ucu ile hafif hareketlerle ezilerek
kolaylıkla sürülecek duruma getirilmelidir.
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2.3.2. Yaygın Ekim
Antibiyogram testinde ve idrardaki bakterilerin sayılmasında kullanılan ekim
yöntemdir. Plak yüzeyine yaygın ekimde amaç ekim örneğinde bulunabilecek
mikroorganizmaların plak besiyerinin tüm yüzeyinde yaygın bir şekilde üremelerini
sağlamaktır.
İdrar kültürlerinden yapılan yaygın ekimler sonunda üreyen mikroorganizmaların
koloni sayımına dayalı (ekim örneğinin 1 ml’de bulunan) canlı bakteri sayımları da yapılır.
Bu amaçla bakteri sayımı yapılacak ekim örneğinden ölçülü öze, otomatik pipet ya da pipet
kullanılarak genelde 0.1 ml örnek besiyerine aktarılarak ekim yapılır. Antibiyotik duyarlılık
testlerinde Mc Farland bulanıklık standartlarına göre ayarlanmış içinde belirli sayıda bakteri
bulunan besiyerinden eküvyonla ekim örneği alınır, yine eküvyonla besiyeri yüzeyine yaygın
ekim yapılır.
Yaygın ekimde kullanılacak besiyerleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.




Ekim yapılacak örneğe uygun plak besiyeri seçilerek ekimden önce oda ısısına
gelmesi sağlanır.
Besiyeri yüzeyinin kuruluk ve nemlilik kontrolü yapılır. Yüzeyi çok kuru ve
çok nemli besiyerlerine ekim yapılmaz.
Aşırı nemli yüzeyli plaklar yüzey kurutma teknikleri uygulanarak kurutulur.
Yayma tekniğinde besiyerinin yüzeyine yayılacak sıvı ekim örneğinin daha
çabuk kuruması için diğer ekim yöntemlerine oranla normalden daha fazla kuru
olması tercih edilir. Diğer ekim yöntemlerinde 37 OC’de 15-30 dk. kurutma
işlemi yeterli iken yayma ekimi yapılacak nemli plakların kurutma süreleri 3060 dakikaya kadar çıkarılır.

Yaygın ekim aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilir.





Öze ile yaygın ekim
Eküvyonla yaygın ekim
Ekim örneğinin otomatik pipetle besiyerine nakletme ve ekimi
Drigalski spatülü (yayma yöntemi ile sayımda kullanılan cam ya da metalden
yapılmış kıvrık çubuk.)kullanarak plak besiyeri yüzeyine yaygın ekim yapma

2.3.3. Plak Besiyeri İçine Ekim (Dökme Plak)
Plak besiyeri içine ekim, bakterilerin besiyeri içinde oluşturdukları koloni
morfolojilerini görmek ve uygun O2 koşullarında üremesini sağlamak amacıyla ekim
örneğinin daha önceden seyreltilerek katı besiyeri içine yapılan ekim yöntemidir.
Bu yöntemle besiyerinde üremiş bakteri kolonilerine dayalı 1 ml örnekteki canlı
bakteri sayımları da yapılabilir.
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2.3.4. Tüpte Yatık (Yatık Jeloza) Besiyerine Ekim
Kültürü yapılmış mikroorganizmanın belirlenen uygun kolonisinden iğne öze ile örnek
alınarak besiyeri içine ve yüzeyine yapılan ekimdir.
Tek koloniden örnek alınarak tüpte yatık besiyerine ekim yapmanın amacı bakterinin;





Saf kültürünü elde etmek,
Pigment oluşumunu sağlamak,
Karbonhidratlı besiyerlerinde gaz oluşturmasını sağlamak,
Bakterilerin yayılarak üremesiyle hareketlerini incelemek vb. çalışmaları
yapmak amacıyla uygulanan bir ekim yöntemidir.

2.3.5. Tüpte Dikey Besiyerine Ekim
Dik besiyerine ekim; bakterilerin hareketlerini, karbonhidratlar üzerindeki etkilerini,
bakterilerin gaz oluşturma vb. özelliklerini araştırmak amacıyla yapılır. Ayrıca fakültatif
anaerop bazı bakterilerin uygun dik besiyerine ekimleri yapılarak üreyen bakterilerin uygun
koşul ve ortamlar sağlanarak uzun süre saklanmasında da kullanılır.

2.3.6. Dik Jeloz Besiyerine Çalkalama Kültürü Ekimi
Bakterilerin oksijene karşı duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yapılan ekim
yöntemidir.

2.4. Mikrobiyolojik İnkübasyon
İnkübasyon; besiyerine ekimi yapılmış mikroorganizmaları, üreyebilecekleri
optimum sıcaklıkta, etüv ya da inkübatör adı verilen cihazlarda, belirli bir süre tutma
işlemidir. Bu süre, mikroorganizmanın katı besiyerlerinde tipik koloni yapılarını
oluşturmasına kadar geçen süre; sıvı besiyerinde ise mikroorganizmanın bulanıklık
göstermesine kadar geçen süredir.
İnkübasyon, kültür elde etme işleminin son aşamasıdır. İnsanlarda hastalık yapan
mikroorganizmaların besiyerlerinde üremelerini sağlamak için inkübasyon süresince gerekli
olan ısı, nem, oksijen, karbondioksit vb. ihtiyaçlar sağlanarak mikroorganizmaların kültürleri
gerçekleştirilir.
Mikroorganizmaların inkübasyonu mikrobiyoloji laboratuvarında ısı, O2, CO2, nem vb.
optimum çevre koşullarının sağlandığı inkübatörlerde, belirli bir süre tutulmaları ile sağlanır.
Bu amaç için inkübatör olarak etüv kullanılır.
Etüv, çeşitli mikroorganizmaların üretilmesi için uygun olan ısıya ayarlanabilen,
normal atmosfer havasında inkübasyon yapılan inkübatördür.
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İnkübasyonda üç temel konu sıcaklık, süre ve gaz atmosferidir. Analizi yapılmakta
olan hedef mikroorganizmaların özelliklerine göre bu üç faktör tam olarak sağlanmalıdır.





İnkübasyon sıcaklığı: mikroorganizmaların en iyi üreme gösterdiği optimum
sıcaklık derecesidir. insanlarda hastalık yapan mezofil mikroorganizmaların en
iyi üreme gösterdikleri sıcaklık insan vücut ısısı olan 37 oC’dir. Bu
mikroorganizmaların inkübasyonu 37oC’ yapılır.
Aerop inkübasyon gaz atmosferi: İnkübasyon, aerob ve fakültatif anerop
bakterilerin üremek için ihtiyaç duyduğu gaz atmosferleri sağlanarak
gerçekleştirilir.
İnkübasyon süresi: Mikroorganizmaların inkübasyon süresi, üremeye bağlı
sıvı besiyerinde meydana getirdiği bulanıklık, zar oluşturma, çöküntü vb.
görünüm değişikliği ve katı besiyerinde gözle görülebilir incelemeye müsait
mikroorganizmaların türüne özgü koloni oluşturma sürelerini ifade eder.

2.4.1. Etüvde İnkübasyon












Etüv inkübasyona hazırlanır. Bu amaçla;

Etüvün temizliği kontrol edilerek gerekli temizlik işlemleri yapılır.

İnkübasyonu yapılacak besiyerlerinin durumuna göre iç raf aralıkları
ayarlanır.

Etüv ısısı inkübasyon ısısına getirilir.

Etüv havalandırma kapaklarının açıklığı kontrol edilir.
Ekim işlemi yeni bitmiş petri kutularındaki besiyerleri 10-15 dakika bekletilerek
besiyerinin ekim örneğini iyice absorblaması sağlanır. Yüzeye yaygın
ekimlerde, fazla miktardaki sıvı örneğini besiyerinin absorblaması için bu süre
önemlidir.
Petri kutuları, kapakları altta olacak şekilde hazırlanır. İnkübasyon ısısına bağlı
plak içinde meydana gelecek buharlaşmanın petri kutusu kapağında
birikmesiyle oluşan su damlacıklarının besiyeri yüzeyine damlaması sonucu
oluşabilecek aşağıdaki olumsuzluklar önlenir. Bunlar;

Oluşan koloni yapılarını bozması,

Olduğundan büyük koloni yapılarının oluşması,

Kontaminasyon sebebi olarak besiyeri yüzeyinde olduğundan daha fazla
bakteri kolonisinin oluşmasıdır.
Fazla miktarda plak besiyeri varsa etüve sığdırabilmek amacıyla üst üste en
fazla 6 petri kutusu konularak sıralanır.
Ekim yapılmış tüpteki besiyerleri tüp sporlarına konur.
Ekimi yapılmış örnek raporları besiyerlerinin etüve kaldırılış sırasına göre
sıralanır. Raporlar inkübasyon süresince uygun bir yerde saklanır. Etüv içi hava
sirkülasyonunu bozması nedeniyle raporların ekim örnekleriyle birlikte etüve
konması uygun değildir.
Petri kutuları, tüp sporları kendi aralarında ve etüvün iç cidarına 2,5 cm boşluk
oluşturacak, etüv içi ısı dağılımı ve hava sirkülasyonuna engel olmayacak
şekilde yerleştirilir.
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Etüv içinde besiyerlerinin inkübasyon sıcaklığına bağlı kurumasını önlemek ve
bazı etüvlerde uygun nem sağlamak amacıyla su cepleri bulunabilir. Su cepleri
distile su ile doldurulur.
Su cebi bulunmayan etüvlerde uygun nem sağlamak amacıyla kapaksız, ağzı
geniş petri kutusu, beher vb. bir kapta su konur.
Etüv iç sıcaklığı ve raflar arası sıcaklığı kontrol amacıyla etüv içine termometre
yerleştirilir. Etüv iç ısısı inkübasyon süresince zaman zaman bu termometreyle
kontrol edilir. İnkübasyon ısısından 0,5 oC’lik ısı sapmalarında gerekli ısı
ayarlamaları yapılır.
Etüv iç camı ve dış kapağı sıkıca kapatılır.
İnkübasyon süresince etüv kapaklarının gereksiz yere açılmamasına dikkat
edilir.

2.4.2. Otomatik Kan Kültür Cihazında İnkübasyon
Otomatik kan kültür sistemleri pahalı olmasına rağmen mikroorganizmaları erken
izole etmesi açısından tercih edilmektedir. Bu tür cihazlarda şişelerde hazırlanmış geniş
üreticilik özelliği olan besiyerleri kullanılır. Besiyerlerinde karbondioksit gazına duyarlı
ayıraçlar bulunmaktadır. Besiyeri şişesinde üremeye bağlı oluşan karbondioksit gazının
indikatörlerde meydana getirdiği renk değişiklikleri sensörler aracılığıyla algılanarak
üremenin olduğu besiyeri bilgisi bilgisayar ekranına aktarılır.

2.4.3. Anaerob inkübasyon
Anaerob mikroorganizmalar, insan normal florasının önemli bir kısmını oluşturur. Bu
bakteriler, fırsatçı patojen olarak insanda hastalık yapar. Ayrıca çeşitli yaralanma ve
travmalar sonucu, dışarıdan veya vücut florasında bulunan bakteriler, hasara uğramış
nekrotik dokulara ulaşarak anaerob bakteri enfeksiyonlarını meydana getirir.
Anaerob kültür yapılacak bu tür besiyerleri içinde indirgen maddelere de yer verilir.
Bu amaçla içinde indirgen madde olarak % 0,5-1 glikozun bulunduğu, glikozlu jeloz
besiyerleri vb. kullanılarak aşağıdaki yöntemle oksijensiz ortam oluşturulur.






Tüpte hazırlanmış besiyeri, yüksekliği en az 8–10 cm olan sıcak su banyosunda
eritilir.
Besiyeri içinde bulunan oksijeni uzaklaştırmak amacıyla 10 dakika kaynar suda
bekletilir.
Besiyeri 45 oC’ye kadar soğutularak çalkalama kültürü yapılır, ani olarak soğuk
suda katılaşması sağlanır.
Besiyeri kapağı, vidalı kapaklarla sıkıca kapatılır.
Üreme sırasında gaz oluşturarak üreyen türlerde vidalı kapaklar kullanılmaz.
Vida kapakları sıkıca kapatılmış besiyeri içinde gaz oluşumuna bağlı basınç,
tüplerin kırılmasına neden olur. Vidalı kapaklar yerine pamuk tıkaçlar kullanılır.
Pamuk tıkaçlar, üzeri eritilmiş parafin, vazelin, vaspar (bir kısım vazelin bir
kısım parafin karışımı) ile kaplanarak inkübasyona hazırlanır.
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Normal atmosfer koşullarında inkübasyonu yapılan bu besiyerinde anaerob
bakteriler besiyerinin dip kısmında ürer.

Sıvı ve katı besiyerine çeşitli redüktan maddeler eklenerek besiyeri ortamındaki
oksijen giderilir. Besiyerleri içine metilen mavisi veya rezasurin gibi indikatör maddeler
konularak anaerob ortam denetlenir. Bu indikatör maddelerin renkleri oksijensiz ortamlarda
renksizken oksijenle temasta mavi renk meydana gelir. Besiyeri ekim öncesi sıcak suda
bekletilerek besiyeri içindeki oksijen giderilir. Besiyeri ısıtılarak oksijenin
uzaklaştırılmasıyla renginin tekrar renksizleşmesi görsel olarak anaerob ortam sağlandığının
belirtisidir. Bu tür besiyerleri, normal atmosferde bekletildiklerinde bir süre bu özelliklerini
korur.
2.4.3.1. Kimyasal Yöntemlerle Ortamdaki Oksijenin Giderilmesi
Sınırlı hacimde bulunan havadaki oksijenin, çeşitli kimyasal maddelerle tepkimeye
sokularak ortamdan kaldırılmasıdır.


Kimyasal Anaerop Kavanoz / İnkübasyon Torbası

Jar kavanoz (canlı hücre dışında yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, anaerob
ortam sağlamak için standart boydaki 12 Petri kutusu alacak 2,5 L hacimdeki kavanoz) ve
inkübasyon torbası sistemleri kullanılarak anaerob ve mikroaerofilik ortam yaratılır. Bu
sistemlerde ticari olarak temin edilebilen gaz paketleri (gas generating kit) kullanılarak
anaerobik / mikroaerofilik ortam yaratılır. Gaz paketleri içeriği su ile reaksiyon sonunda
anaerobik kavanoz veya inkübasyon torbası içinde atmosferik oksijenin tümünün ya da bir
kısmının bağlanması ve aynı anda CO2açığa çıkmasını sağlayan bileşimler vardır. Reaksiyon
sonunda jar kavanoz ve inkübasyon torbası içinde bulunan atmosfer havası CO2 açısından
zenginleşirken oksijen tümüyle uzaklaştırılmış olur. Gaz paketlerinin içinde hidrojen
oluşturucu sodyum borohidrit ve CO2oluşturucu sodyum bikarbonat bulunur. Gaz
paketlerinin bir ucu yırtılarak içerisine 10 ml su eklenir. Reaksiyon sonucu ortaya çıkan
hidrojenin ortamdaki oksijenle birleşerek su oluşturmasıyla oksijensiz ortam sağlanır. Bunun
yanında % 6 oksijen veya % 10 karbondioksit atmosferi içeren mikroerofilik ortam oluşturan
paketlerde mevcuttur.


Burri–Wright Tüp Metodu

Ekim yapılmış tüp ya da petri kutusu içindeki sınırlı hacimde havanın oksijenini,
oluşturulan kimyasal reaksiyonla sarf ederek anaerob ortam yaratma yöntemidir.
Bu amaçla;

Tüpte hazırlanmış uygun besiyerine ekim yapılır.

Yağlı pamuktan hazırlanmış tıkaç, cam çubuk ile besiyerine değmeyecek
şekilde tüpün içine itilir.

Su emici özellikteki hidrofil pamuktan 1- 2 cm yüksekliğinde yeni bir
tıkaç yapılır. Hidrofil pamuk tıkaç, aynı yöntemle tüp içine itilir.

Hidrofil pamuk tıkaç üzerine, 1 ml 2,5 N NaOH daha sonra
1 ml % 20 pirogallik asit çözeltisi damlatılır.
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Tüpün ağzı vidalı kapak veya lastik tıkaçla hemen sıkıca kapatılır.
Sodyum hidroksit, progallik asit ile tepkimeye girerek ortamdaki oksijeni
bitirir. Ortam havası anaerob mikroorganizmaların üreyebileceği duruma
gelir.

2.4.3.2. Mekanik Yöntemlerle Ortamdaki Oksijenin Giderilmesi


Anaerob Kavanoz Yöntemi

Mekanik olarak ortamdaki oksijenin uzaklaştırılmasında kullanılan anaerobik jarlar
kavanoz gövdesi ve kapaktan oluşur. Kapak üzerinde anaerobik jar içerisinde gaz basıncını
gösteren bir manometre ve gaz giriş çıkışlarını sağlayan hava vanaları mevcuttur. Bu
yöntemle ortamdaki oksijenin giderilmesi için;

İçine besiyeri konmuş jar kapağı gaz geçişine izin vermeyecek şekilde
sıkıca kapatılır.

Jar kapağındaki gaz çıkış vanası kullanılarak jar içindeki atmosfer havası
mekanik olarak boşaltılır.

Kapakta bulunan diğer vanadan jar içine, içinde oksijen içermeyen gaz
karışımı verilir.


Mumlu Kavanoz Yöntemi

Bu yöntem desikatör kavanozlarında mikroaerofilk mikroorganizmaların üremeleri
için uygun CO2li ortam aşağıdaki şekilde oluşturulur:

Desikatör kavanoz (Kapaklı kavanoz) içine besiyeri plakları veya tüpteki
besiyerleri yerleştirilir.

Tüp besiyerlerinin içine ortamdaki karbondioksitli havanın ulaşması için
pamuk tıkaçları gevşek olacak şekilde yerleştirilir.

Kavanoz içine yanan bir mum yerleştirilerek desikatör kapağı kapatılır.

Desikatör kapağına sıvı vazelin sürülerek desikatör içine atmosfer
havasının girişi önlenir.


Karbondioksitli Etüv Yöntemi

İçinde basınçlı gaz karışımı bulunan tüplerden anaerob inkübasyon havası (% 5-10
oranında CO2 ) sağlayan inkübasyon cihazlarıdır. Bu cihazlarla inkübasyon sırasında CO2
basıncı sık sık kontrol edilmelidir.
2.4.3.3. Biyolojik Yöntemlerle Ortamdaki Oksijenin Giderilmesi
Sınırlı bir atmosfer ortamında (petri kutusu içinde) oksijeni çok seven aerob
mikroorganizmalarla, anaerob mikroorganizmaları bir arada üretmek temeline dayanır.
Besiyeri içinde bulunan normal atmosfer havasında önce aerob mikroorganizma üreyip
ortamdaki oksijeni kullanarak anaerop ortam oluşmasını sağlar. Oluşan anaerob ortamda,
anaerob mikroorganizma üremeye başlar.
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Besiyerinde anaerob ortam oluşturmak amacıyla oksijeni seven Serratia marcessens
veya Bacillus subtilis gibi bakteriler kullanılır. Bu yöntemle ortamın oksijeni şu şekilde
giderilir:

Uygun plak besiyeri seçilir.

Aseptik koşullarda, steril bistüri ve penset kullanılarak besiyeri ortasında 0,5 cm
genişliğinde besiyeri kesilip çıkarılır ve iki ayrı besiyeri elde edilir.

Besiyerinin bir alanına oksijeni seven mikroorganizma türünün yoğun şekilde
ekimi yapılır.

Besiyerinin boş alanına anaerob mikroorganizmanın tek koloni ekimi yapılır.

Plak besiyerinin kapak kenarları hava geçirmeyecek şekilde parafin ya da camcı
macunu ile kapatılır.

Besiyeri bu hâliyle inkübasyona kaldırılır.

2.5. Mikrobiyolojik Preparat Hazırlama
Mikroorganizmaların identifikasyonu (mikroorganizmaların tür ve cins adının
belirlenmesi) çeşitli analizler sonucunda yapılır. Hastadan alınan mikrobiyolojik örnekten ve
kültür kolonisinden preparat hazırlanır. Preparat hem direkt olarak hem de boyanarak
incelenir.
Boyalı preparatı hazırlamak için önce usulüne uygun preparat hazırlanır, kurutulur,
tespit edilir ve daha sonra da boyama işlemleri yapılır. Bu işlemleri yapmak için kullanılan
birtakım araç gereçler ve cihaz vardır.

2.5.1. Araç Gereçler

















Hastadan alınan mikrobiyolojik örnekler
Kültür kolonisi
Eküvyon
Lam – lamel
Pastör pipeti/pipet
Öze
Tespit solüsyonları
Gazlı bez
Distile su
Bek
Kurutma kâğıdı
Boya solüsyonları (çözeltileri)
Boyama sehpası
Lam yıkama düzeneği
Maşa
Dezenfektanlar

66

2.5.2. Cihazlar





Mikroskop
Etüv
Santrifüj
Mikro-insineratör

2.5.3. Boyasız Preparatın Hazırlama
Boyasız preparat incelemesi daha çok; protozoonların (kist, trofozoit ve parazit
yumurtasının) araştırılması ve bakteri morfolojilerinin ve hareketlerin görülmesi amacıyla
yapılır.
Bakteri hareketlerini sağlayan organeller hassas olduğu için ilgili örnekten preparat
hazırlarken birtakım noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar;




Kültür, etüvden çıkarıldıktan hemen sonra preparat hazırlanıp incelenmelidir.
Kullanılan lam soğuk olmamalı, oda ısısında olmalı, gerekirse etüvde
ısıtılmalıdır.
Lam üzerindeki kültür sıvısında bir akma hareketi varsa akma durduğunda
inceleme yapılmalıdır.

2.5.4. Boyalı Preparat Hazırlanması
Boyama amacıyla kültür ve materyalden preparat hazırlanır. Burada kullanılan lam
temiz ve çizilmemiş olmalı, hatta kutusundan yeni çıkartılmalıdır. Lam kirli ise, üzerine etil
alkol veya ksilol damlatılıp temiz gazlı bezle silinmeli, sonra bek alevinden geçirilmelidir.


Preparatlar, mikrobiyolojik örneğin çeşidine göre şu şekilde hazırlanır:


Sıvı materyal ya da sıvı kültürden bir öze dolusu örnek alınır. Temiz bir
lamın ortasına konarak ince bir tabaka hâlinde yayılır. Katı ve yarı katı
materyalden de yine özeyle yeteri kadar örnek alınır; lam üzerine konan
bir damla distile su içinde ezilerek homojen bir şekilde yayılarak
kurumaya bırakılır.

Şekil 2.6: Mikrobiyolojik preparat
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Preparatın tespiti (fiksasyon) şu şekilde yapılır:

Tespit işleminde materyalin lama yapışması ve yıkarken akmaması amaçlanır. Bu
işlem sırasında mikroorganizma enzimleri koagüle olarak aktivitesini yitirir ve
mikroorganizmalar ölür. Preparatın tespiti üç yolla yapılır. Bunlar:








Isı ile tespit: Bakteriyolojide preparatların tespitinde, daha çok bu
yöntem kullanılır. Pensle bir ucundan tutulan preparat, örneğin
bulunduğu taraf üste gelecek şekilde, alevden üç defa ve seri bir şekilde
geçirilerek tespit edilir. Tespit esnasında preparatı yakmamaya özen
gösterilir.
Kimyasal yolla tespit: Isıyla temasta bozulabilen kan ve doku gibi
örnekler bu yolla tespit edilir; lamın üzerini örtecek şekilde % 95’lik etil
alkol konur ve 10 dakika (metil alkolle 3-4 dakika, eter-alkolle 10-15
dakika, aseton-alkolle 5 dakika) bekletilerek tespit işlemi yapılır. Bazı
durumlarda tespit işlemi yapılmadan direkt boyama yapılır. Örneğin yaş
boyama yöntemiyle negatif boyamada direkt boyama yapılır.
Havada kurutarak tespit: Preparatı oda ısısında en az 2-3 saat, en iyisi
18-24 saat bekleterek kurutmak gerekir. Uzun süreli ve pek güvenli bir
yöntem olmadığı için tercih edilmez.

Preparatın boyama işlemine geçilmesi

Yayma yapılan ve tespit edilen preparat, aranacak bakteri türüne uygun boyama
yöntemi seçilerek tekniğine uygun boyanır.
Gram boyama yöntemiyle mikroorganizmaların büyük bir kısmı kolaylıkla
boyandığından, bakteriyolojide en çok kullanılan boyama yöntemidir. Gram boyasıyla
hazırlanmış preparatların incelenmesi, mikroorganizmaların birçok özelliği hakkında bilgi
edinilmesini sağlar.
2.5.4.1. Gram Boyama
Gram boyama bakteriyolojinin temel boyama tekniğidir. Danimarkalı bakteriyolog
Christian Gram tarafından 1884‟de geliştirilmiştir. Bu nedenle bilim adamının adıyla “gram
boyama yöntemi” olarak anılır.
Gram boyama yönteminde, önce kristal viyole boyası sonra lugol uygulanması ile
boyanabilen tüm bakteriler boyayı alır. Ardından etil alkolle renk giderme işlemi yapılır; bir
kısım bakteriler boyandıkları rengi bırakmazken, bir kısmı ise boyayı bırakarak renksizleşir.
Bu bakterileri görünür hâle getirmek için zıt boya olan sulu bazik fuksin ya da safranin
uygulanır. İmmersiyon objektifi ile incelenen preparatta; ilk boyayı alan bakteriler mor
renkte görünür ve genel olarak gram pozitif veya gram olumlu diye adlandırılır. Son boyayı
alan bakteriler ise kırmızı-pembe renkte görünür ve gram negatif veya gram olumsuz olarak
adlandırılır.
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Bakterilerden kokların (streptococcus, staphylococcus) büyük bir kısmı ile basillerin
(bacillus, lactobacillus) yarısına yakını ve mantarlar (maya) gram pozitiftir. Bakterilerden
spiraller (borrelialar) ise gram negatiftir.
Gram pozitif ya da gram negatif olması, bakterilerin hücre duvarının yapısının farklı
olmasıyla ilgilidir.
12-24 saatlik kültürlerde bulunan mikroorganizmalar, genellikle kuvvetli gram pozitif
görünmelerine rağmen, eski kültürlerde gram negatifliğe doğru bir eğilim görülür. Bu
nedenle 12-24 saatlik kültürler kullanılmalıdır, eski kültürler yanıltıcı olabilir; gram pozitif
bakteriler gram negatif gibi görünebilir.
Ayrıca renk giderme işleminde alkolün fazla kullanılması, boyanın fazla akmasına,
dolayısıyla bakterinin gram pozitif iken gram negatif görünmesine, alkolün az kullanılması
ise boyanın az akmasına, dolayısıyla bakterinin gram negatif iken gram pozitif görünmesine
neden olabilir.


Gram boyama yönteminin sağladığı faydalar şunlardır:

Genel olarak mikroorganizmaları gram pozitif ve gram negatif diye iki
ana gruba ayırır.

Mikroorganizmaların morfolojisi ve dizilimi göz önüne alınarak ön tanı
konur.

Alınan örneğin usulüne uygun alınıp alınmadığı konusunda bilgi verir.

Tespit edilen mikroorganizmanın anaerop mikroorganizma olup olmadığı
hakkında bilgi verir.

2.6. Laboratuvar Atık Yönetimi ve Temizliği
2.6.1. Atık Yönetimi
Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan analiz çalışmalarında camdan yapılmış,
kirlendiğinde temizlenip tekrar tekrar kullanılabilecek nitelikteki malzemeler kullanıldığı
gibi; teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen, disposable adı verilen, bir kez kullanılıp
atılan, tek kullanımlık malzemeler de kullanılmaktadır. Bundan dolayı analiz çalışmaları
sonucu kirlenen malzemeler türlerine göre farklı ortamlarda toplanır.
2.6.1.1. Kirli Malzemelerin Toplandığı Ortamlar




Cam silindirler: İçinde dezenfektan madde bulunur, kirli cam pipetler konur.
Metal kovalar: Kirli cam tüpler, cam petri kutuları, kapaklı cam tüpler, şişeler,
balonlar, erlenler, beherler ve cam silindirlerde toplanan kirli cam pipetler gibi
geri dönüşümlü cam malzemeler konur.
İçine otoklav poşeti yerleştirilmiş kovalar: Disposable kirli petri kutuları,
tüpler, pipetler, otomatik pipet uçları, özeler, hastadan alınan mikrobiyolojik
örnekleri içeren plastik kaplar, eküvyon tüpleri, eldivenler vb. kontamine atıklar
konur.
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Otoklavda sterilizasyona dayanıklı kapaklı plastik kovalar: Kirli lam-lamel
ve kesici delici gereçler konur.
Kontamine olmayan atık kovası: Temiz kâğıt vb. normal atıklar konur.
Uygun kap ve poşetlerde toplanan tüm kirli malzemeler (plastikten yapılmış tek
kullanımlık atılacak malzemeler ve geri dönüşümlü cam malzemeler ) otoklavda
basınçlı buhar yöntemiyle steril edilerek tüm mikroorganizmalardan
arındırıldıktan sonra mekanik temizlik işlemlerine başlanır.

2.6.2. Laboratuvar Temizliği








Mikrobiyoloji laboratuvarında araç-gereç ve ortamı dezenfekte etmeden önce
ilk yapılacak işlem ortamın düzenlenmesi ve çöplerin atılmasıdır.
Yıkamada kullanılan küvet, fırça vb. araçlar yıkanıp durulanır ve kuruması
sağlanır.
Lavabolar uygun bir temizleme maddesiyle temizlenir.
Kontamine olduğu düşünülen cihazlar (inkübatör, terazi vb.) 1/100 oranında
çamaşır suyuyla silinir, daha sonra duru suyla silinerek kurulanır.
Tüm aletlerin, eşyaların tozu alınır. Toz işleminde hav bırakmayan nemli bez
kullanılır. Ardından kurulanır.
Masaların üzerinde gözle görünen kirler deterjanlı bezle silinir. Daha sonra duru
bezle silinir ve kurulanır.
Bu aşamadan sonra yüzey dezenfeksiyonu işlemi yapılır (tezgâh, fayans ve yer).

2.6.2.1. Günlük Dezenfeksiyon İşlemi




1/100 oranında çamaşır suyu ,% 4’lük formaldehit veya % 0,5’lik virkonlu bez
ile çalışma tezgâhları silinir ve kurulanır.
Aynı şekilde fayans yüzeyler de silinir.
Yüzey dezenfeksiyonu amacıyla üretilmiş sprey şeklinde dezenfektanlar da
kullanılabilir.

Ortamın nemli ve kirli olması dezenfektan maddenin etkinliğini azaltır. Günlük
dezenfeksiyon işlemlerinde en son yer dezenfeksiyonu yapılır.








Yer temizliğinde kullanılan sistemde kovalar, fırçalar(çıkmayan kirler için),
paspaslar söz konusudur.
Temizlik, temizden kirliye doğru yapılır.
Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.
Kuru süpürme, yapılmaz.
Laboratuvar zeminindeki kaba kirler çekçek ile temizlenir.
Biri pis (kirli paspasın yıkandığı) biri temiz su koymak için kullanılan iki kova
tekniği uygulanmalıdır.
Suyun içerisine 1/10 oranında çamaşır suyu, % 3- 5 fenol veya % 5 kreozol
eriyiklerinden biri konarak yerler silinir.
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Temizlik araçları kullanıldıktan sonra iyice çalkalanmalı, deterjanla iyice
yıkanmalı gerekirse dezenfektanlarla yıkanmalı ve mutlaka kurutulmalıdır.
Kurutulduktan sonra ters çevrilerek muhafaza edilmelidir. Çok kirlenmiş
temizlik araçları %1 sodyum hipoklorit çözeltisinde bekletilip, durulanıp,
kurutulmalı ve kuru muhafaza edilmelidir.
Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmamalıdır.
Laboratuvarda kullanılan temizlik araçları başka hiçbir yerde kullanılmamalıdır.
Çalışma alanları ve kullanılan malzeme ve ekipman her deneyin ve her günün
sonunda temizlenmeli, bir sonraki deneye ve kullanıcıya tertemiz bırakılmalıdır.

2.6.2.2. Haftalık Dezenfeksiyon İşlemi
Haftalık dezenfeksiyonda genellikle 1/10 oranında çamaşır suyu kullanılır. Takip
edilen yol, görünür kirlerin temizlenmesi, kurulanması ve dezenfeksiyonudur.






Çöp kovalarının dezenfeksiyonu: Çöp kovalarının haftada bir dezenfekte
edilmesi yeterlidir. Dezenfekte etmeden önce çöp kovaları fırçalanır, deterjanla
yıkanır ve durulanır. Ters çevrilip kuruması sağlanır. Daha sonra 1/10 oranında
seyreltilmiş çamaşır suyu ile doldurulur 10 dakika bekletilir.
Araçların altta kalan kısımlarının dezenfeksiyonu: Günlük dezenfeksiyonda
kapalı kalan yerler (cihazların altı vb.) çalışma alanlarının dezenfeksiyonunda
izlenen yol takip edilerek dezenfekte edilir.
Kapı, kapı kolu vb. yerlerin dezenfeksiyonu: Personelin çok temas ettiği
yerler (kapı kolu, elektrik düğmesi vb.)yerler 1/10 oranında sulandırılmış
çamaşır suyuyla silinir.
Dolapların içinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa dezenfekte edilmesi:
Dolapların içleri elden geçirilir. Kullanma süresi dolan maddeler ayrılır. Dolap
içleri gerekiyorsa 1/10 oranında çamaşır suyuyla silinir.

Hafta başında camlar açılmadan çalışma tezgâhları alkolle silinir. UV lambası açılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri takip ederek tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı
preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda mikrobiyoloji analiz çalışmalarında sağlık
profesyoneline yardım ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Kullanacağınız deterjan/dezenfektan
maddenin kullanım talimatı hakkında
bilgi edininiz.
 Kullanacağınız dezenfektan maddenin
özelliğine uygun kişisel ekipmanlar
seçmeye özen gösteriniz.
 Temizlik maddelerini üretici firmanın
önerdiği oranlarda hazırlamaya özen
gösteriniz.
 Önerilenden fazla koyduğunuzçamaşır
suyu korozyon etkisi yapar.

 Temizlik öncesi kişisel koruyucu
ekipmanlarınızı giyiniz/takınız.

 1/100 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu
hazırlayınız.
 Sterilize edilmiş tüy bırakmayan bir bezi
hazırladığınız solüsyona batırınız.
 İyice sıktıktan sonra kirli araçları
özenle siliniz.

 Araçları silerken hassasiyetlerini
unutmayınız.

 Daha sonra duru suya batırılmış
temiz bezle siliniz.
 Temizliğini yaptığınız alanın
kurulamasını yapınız.

 Kurulama işleminde kuru bezle veya
kâğıt havluyla yapmaya özen gösteriniz.

 Kullanılan araçların temizliğini yapınız.

 %4’lük formaldehitle dezenfekte ediniz.
 Ortamda kirli ve ıslak enstrümanların
varlığı dezenfektan maddenin etkisini
azaltır.
 Diğer araçların tozunu alınız.

 Çalışma tezgâhların ve fayansların
dezenfeksiyonunu yapınız.
 Asla kuru süpürme yapmayınız.
 Yerler çok kirliyse deterjanlı suyla ve
duru suyla ön temizlik yapınız.
 Yerlerdeki görünün kirleri çekçekle alınız.
 Daha sonra kurulama paspaslarıyla
kurulayınız ve dezenfeksiyon
uygulayınız
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 Temizlik kovalarını hazırlayınız.

 Mutlaka iki kova kullanınız.

 Çamaşır suyunun etrafa ve cildinize
 Temizlik kovasının birisine 1/10 oranında
sıçramamasına dikkat ediniz.
çamaşır suyu koyunuz.
 Dezenfektanlarla temizleyicileri
birbirine karıştırmayınız.
 Temizlik işlemini temizden kirliye doğru
uygulamaya özen gösteriniz
 Su kirlendiğinde tekrar değiştiriniz.
 Gerekirse kuru paspasla kurulama
yapınız.
 Temizlik araçlarını deterjanla yıkayıp
bol suyla durulayınız.
 Çok kirli olanlarını %1’lik çamaşır
 Diğer göze sadece su doldurunuz.
suyunda bekletiniz.
 Durulayınız ve kurumasını sağlayacak
şekilde bırakınız.
 Temizlik malzemelerini kova içinde ve
ıslak bırakmayınız.
 Laboratuvarda kullanılan temizlik
araçlarını başka hiçbir yerde
kullanmayınız
 Yerleri paspaslayarak dezenfekte ediniz.
 Dezenfektanları etiketli şişelerde ve
kendilerine ait yerlere koymaya özen
gösteriniz.

 Temizlik araçlarının temizlik ve
dezenfeksiyonunu gerçekleştiriniz.

 Kullandığınız temizleyici ve
dezenfektanların ağzını iyice kapatarak
yerine koyunuz.

 Hafta başında pencereler açılmadan
çalışma alanını alkolle siliniz.

 Çalışmaya başlamadan laboratuvar
önlüğünüzü giyiniz. Ellerinizi
dezenfekte ediniz.
 Dezenfekte edilmiş bez kullanınız.

 UV lambasını açınız.

 UV lambası açıkken ortamda
bulunmamaya özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Besiyerinde üremesi istenmeyen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak
amacıyla konan maddelerin genel adı nedir?
A) İndikatörler
B) İnhibitörler
C) Tuz
D) Mineraller
E) Jelatin

2.

Besiyerlerini katılaştırmada, en çok kullanılan madde hangisidir?
A) Pepton
B) Su
C) Tuz
D) Agar
E) Hiç biri

3.

İnsanlarda hastalık yapan mikroorganizmaların genellikle optimum inkübasyon ısısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 35–42 oC
B) 37 oC
C) 45 oC
D) 15-20 oC
E) 32 oC

4.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Ekimler besiyeri oda sıcaklığına geldiğinde yapılmalıdır.
B) Ekim yapılacak besiyerine hastaya ait bilgiler kaydedilmelidir.
C) Sıvı ekim örneği homojen şekilde karıştırıldıktan sonra ekim örneği alınmalıdır.
D) Sıvı ekim örnekleri homojen hâle getirmek için kuvvetli ve uzun süre
karıştırılmalıdır.
E) Sıvı ekim örneği steril özeyle alınmalıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyolojik kültür ekim materyali değildir?
A) Kanlı agar
B) Balgam
C) İdrar
D) BOS
E) Gaita
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6.

Yer temizliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Temizlik, kirliden temize doğru yapılır.
B) Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.
C) Kuru süpürme, yapılmaz.
D) Laboratuvar zeminindeki kaba kirler çekçek ile temizlenir
E) Laboratuvarda kullanılan temizlik araçları başka hiçbir yerde kullanılmamalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda
seroloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İmmünoloji nedir? Araştırınız?



Seroloji nedir? Araştırınız.

3. İMMÜNOLOJİ
Bağışıklık sistemi/ümmünoloji bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan hastalık
yapıcı mikroorganizmalara ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden sistemdir. Bağışıklık
sistemini öncelikle bu organizmaların vücuda girmelerini engellemek veya girer ise vücuda
girdikleri yerde yok etmek, yayılmalarını engellemek ya da geciktirmektir. Bağışıklık sistemi
bu görevlerini, yaşam süresi boyunca sürdürür ancak bazı koşullarda bağışıklık sistemi
zayıflar yetersiz kalırsa hastalıklar meydana gelir.
Bağışıklık sistemini inceleyen bilim dalına İmmünoloji adı verilir.

3.1. İmmünoloji İle İlgili Temel Kavramlar
Vücudumuzda bağışıklık sistemini oluşturan birçok organ ve yapılar vardır. Bu
yapıların işlevi sonunda birçok immünolojik fonksiyonlar meydana gelir.

3.1.1. İmmün Cevap
Bağışıklık yanıtı veya immün cevap, vücudun lenfositler aracılığıyla antijen olarak
bilinen bütün yapılara verdiği karmaşık tepkidir.
Bağışıklık yanıtı (tepkisi) etkin halde olduğunda vücut bazı hastalıklara ve
düzensizliklere karşı korunur. Etkin olmayan bir bağışıklık yanıtı hastalıkların gelişmesine
neden olabilir. Eksikliği, yersiz çalışması ya da fazla olması bağışıklık sistemi
bozukluklarına yol açar.
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3.1.1.1. İmmün Cevapta Yer Alan Organlar
İmmün cevapta yer alan organlar, primer ve sekonder lenfoid olmak üzere ikiye
ayrılır.


Primer Lenfoid Organlar






Kemik iliği
Timus
Fabricus kesesi ve memelilerde eş değer organlar

Sekonder Lenfoid Organlar




Lenf düğümleri
Dalak
Mukozalara bağlı kapsülsüz lenfoid organlar

3.1.1.2. İmmün Cevapta Rol Oynayan Hücreler


Makrofajlar: Tek çekirdekli fagositer hücreler, periferik kanda bulunan kan
monositleri ve dokularda bulunan doku makrofajlarıdır. Uzun ömürlü
hücrelerdir. Aylarca, hatta yıllarca yaşayabilir. Bu hücrelerin kaynağı, kemik
iliğidir. Monositler periferik kanda, makrofajlarise bağ dokusu, karaciğer,
akciğer, sinir sistemi, seröz boşluklar, lenfoid organlar, kemik ve eklemlerde
bulunur.



Lenfositler: Lenfositler, kemik iliğinde öncü hücreler olarak oluştuktan sonra
kan dolaşımı ileimmün sistem organlarına giderek farklılaşır. Tiplerine göre her
bir çeşit lenfosit farklı bir görev üstlenir.



Nötrofiller: Akyuvarların en yüksek oranda bulunan (% 60-70) tipidir Kemik
iliği her gün trilyonlarca nötröfil üreterek kan dolaşımına bırakır, yaşam süreleri
7-8 saattir. Nötrofillerkan dolaşımına girdikten sonra hızla dokuların kapiller
duvarlarına doğru hareket eder. Fagositoz yapabilme özelliğine sahiptir. Bu
hücreler, sahip oldukları lizozimleri ile vücudu antijenlere karşı savunur.



Killer ve Natürel Killer Hücreler: İnsanlarda lenfoid hücreler arasında
yabancı hücrelere karşı sitotoksik T hücrelerinden farklı olan iki çeşit lenfosit
gurubu K ve NK’lardır. Bu hücreler, yüzeyleri kendi reseptörlerine bağlanmış
antikorlar ile kaplanmış hücreleri öldürür.



Mast Hücreleri ve Bazofil Lökositler: Bazofiller ve mast hücreleri ise alerjik
reaksiyonlarda sayıları artan ve bu reaksiyonlarda aktif rol oynayan hücrelerdir.
Küçük kan damarları çevresi ve bağ doku bu hücreler açısından oldukça
zengindir.
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Eozinofil Lökositler: Fagositoz yetenekleri vardır ve antijen-antikor
komplekslerini hücre içine alarak yok eder. Özellikle atopik alerjik reaksiyonlar
ve helmintlerin neden olduğu paraziter enfeksiyonlarda sayıları artar.



Trombositler: Trombositler kemik iliğinde büyük megakaryositlerden oluşan
granüllü hücrelerdir. Kanın pıhtılaşmasında, inflamasyonda ve immün cevabın
oluşmasında görev alır.

3.1.2. Antijenler
Herhangi bir canlı organizmaya verildiğinde, o organizmada kendisi ile özgül olarak
birleşmeye yetenekli, özel reaksiyon cisimciklerinin oluşmasına (antikor) neden olan protein
yapısındaki maddelere, antijen denir.

3.1.3. Antikorlar
Canlı insan ve hayvan organizmasında, antijenik maddelere karşı meydana gelen ve
onlarla invivo ve invitro olarak spesifik birleşme özelliği gösteren protein yapısındaki
maddelere denir.

3.1.4. Bağışıklık
Vücudun kendisinden farklı yapıda olan maddeleri (antijen) yabancı olarak algılayıp,
onları yok etmek üzere harekete geçmesine bağışıklık (immünite) adı verilmektedir.
Bağışıklık bilimi ise, bağışıklık sistemindeki mekanizmaları inceleyen bilim dalıdır.
3.1.4.1. Bağışıklığın Çeşitleri
Organizmanın antijenle ilk karşılaştığında, vücudun antikorları sürekli olarak
yapabilmeyi öğrenmesi ve üretilen antikoru hazır olarak tutabilmesi gerekir. Bağışıklık
denilen bu özellik doğuştan gelen ve sonradan kazanılan bağışıklık olmak üzere iki
çeşittir.(Şekil 3.1)

Şekil3.1: Bağışıklık sistemi çeşitleri
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Doğal Bağışıklık

Doğuştan olan bağışıklıktır. Kişinin genetik yapısı, deri, mukoza, gözyaşı, solunum,
sindirim ve üro-genital sistem gibi anatomik engeller, vücut sıvılarındaki koruyucu faktörler
(lizozomlar, reaktif protein, doğal antikorlar, kompleman sistem), hücresel faktörler
(fagositoz, iltihap) ve anneden bebeğe geçen antikorlar doğal bağışıklığı oluşturan
faktörlerdir.


Sonradan Kazanılan Bağışıklık

Doğumdan sonra oluşan bağışıklıktır. Bu bağışıklık aktif bağışık ve pasif bağışıklık
olarak iki ayrılır.
 Aktif Bağışıklık: Aktif bağışıklık doğal aktif bağışıklık ve yapay aktif bağışıklık
olarak ikiye ayrılır

Doğal Aktif bağışıklık; doğal yolla vücuda giren enfeksiyon etkenlerinin
oluşturduğu enfeksiyonların sonucunda meydana gele bağışıklıktır.

Yapay Aktif Bağışıklık; aşılma sonrası meydana gelen bağışıklıktır.
Organizmaya uygun yolla verildiğinde bağışıklık oluşturarak canlının
enfeksiyon hastalıklarından korunmasını sağlayan maddelere aşı denir.
Aşı olarak verilen maddeler antijenik yapıdadır. Bunlar organizmada
hümoral veya hücresel bağışıklık oluşturur.
 Pasif Bağışıklık: Bu tür bağışıklık, genellikle, başka bir şahısta bulunan veya
hazırlanan antikorların, normal veya hasta kişilere verilmesiyle elde edilen
bağışıklıktır. Pasif bağışıklık doğal ya da yapay olabilir

Doğal pasif bağışıklık: Bu bağışıklık tarzında, çok yakın bir bireye (anne
gibi) ait olan antikorlar plasenta, kolostrum ve yumurta aracılığı ile
yavrulara doğal olarak aktarılırlar.

Yapay (suni) pasif bağışıklık: Bu bağışıklık tarzında, başka bir
hayvandan (veya insandan) elde edilen hiperimmun (bağışık) serumun
veya antitoksik serumun koruma veya tedavi amacıyla insanlara
verilmesiyle oluşturulan bağışıklıktır.

3.2. Seroloji Laboratuvarında Yapılan Çalışmalar
Seroloji, immünolojinin pratikteki uygulaması ve en yaygın uygulama biçimi olarak
nitelenebilir. Serolojik incelemelerin temeli, antijen ve antikorun karşılıklı etkileşim ve
ilişkilerine dayanmaktadır. Serolojik yöntemlerde ya bilinen antijenler kullanılarak, bunlara
karşı oluşmuş özgül antikorlar aranmakta, ya da bilinen antikorlar kullanılarak hastalık
materyalindeki mikroorganizmaların antijenleri ve yapısı araştırılmaktadır.


Başlıca serolojik reaksiyonlar



Presipitasyon reaksiyonları
Aglutinasyon reaksiyonları

79





Kompleman birleşmesi reaksiyonları
Floresan antikor tekniği (fat)
Elisa reaksiyonları;

3.3. İn-Vitro Antijen-Antikor Birleşme Reaksiyonları
Canlı ortam dışında (laboratuvar ) oluşturulan antijen antikor reaksiyonlarına in-vitro
(cansız ortam) antijen – antikor birleşme reaksiyonları denir

Şekil3.1: Antikorların antijenleri etkisiz hâle getirmesi


Antijen–Antikor ilişkileri
Enfeksiyonların teşhisinde önemli yeri olan antijen-antikor ilişkileri, serolojik testlerle
gerçekleştirilir. Bu testlerle bilinen bir antijenle özgül antikor veya bilinen bir antikorla özgül
antijen saptanabilir. Ayrıca özgül antijen veya antikor miktarları da niceliksel testlerle
saptanabilir.
Antijen-antikor birleşmesi spesifik bir olaydır. Bilinen antijenle bilinmeyen antikor ya
da bilinen antikorla bilinmeyen antijen tespit edilebilir.
Antijen-antikor birleşmesi, antijen yüzeyindeki epitoplar ile antikor molekülünün fab
kısmının ucundaki protoplar arasında gerçekleşir.
Antijen- antikor birleşmesi, kimyasal bir olaydır. Bu birleşmede kovalent olmayan
bağlar rol oynar. Bu nedenle birleşme zayıftır, geri dönücü nitelik taşır.
Antijen ve antikor molekülü tam olarak reaksiyona girer ve birleşen moleküller
parçalanmaz. Birleşmede antijen molekülünün epitopu ile antikor molekülünün paratopu
arasında tamamlayıcı bir yapı uygunluğunun bulunması gerekir.

Şekil3.2: Antijen – antikor birleşmesi
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3.3.1. Presipitasyon testleri
Suda erimiş durumda bulunan antijenlerin elektrolitli ortamda özgül antikorlar ile
birleşerek önce bulanıklık sonra da ince granüllü bir çökme oluşturmalarına presipitasyon
denir. Tüpte halkalı presipitasyon, jel içerisinde yayılımla presipitasyon ve elektro-immuno
diffüzyon tekniğine bağlı presipitasyon yöntemleriyle hem antijen hem de antikor
araştırılabilir.

3.3.2. Aglutinasyon testleri
Doğal olarak antijen taşıyan bakteriler, eritrositler, lökositler gibi hücreler veya
yüzeylerine yapay olarak çeşitli antijenler kaplanmış eritrositler, lateks, bentonit, polistiren
gibi sentetik parçacıklar, elektrolitli süspansiyon halinde iken, taşıdıkları antijenlere karşı
antikor içeren bağışık serumlarla karşılaştırıldıklarında, birbirlerine yapışarak gözle
görülebilecek büyüklükteki parçacıklar halinde çöker. Bu olaya aglütinasyon adı verilir.

3.3.3. Kompleman birleşme testleri
Antijen antikor birleşmesinin komplemanı bağlayıp aktive etmesi, aktive olan
komplemanın sistemde antijen olarak kullanılan bakteri, eritrosit gibi hücrelerde sitolize
neden olması esasına dayanan uygulaması zor ve zahmetli olan bir testtir. Günümüzde yerini
daha kolay uygulanabilir ve daha duyarlı serolojik test yöntemlerine bıraksa da hala bazı
viral, riketsiyal ve fungal hastalıkta önemli bir tanı aracı olmaya devam etmektedir.

3.3.4. Floresan antikor tekniği
Bazı floresanlı boyalar özel yöntemlerle antikorlara bağlanabilmektedir. Bu bağlanma
antikorun özgül antijenine ilgisini pek az etkiler. Bu şekilde floresanlanmış antikorlar,
lamlardaki preparatlarda bulunan antijenleri ile birleştiklerinde floresan mikroskobunda
floresan vererek görünür hale gelirler. İncelenecek materyal doku kesiti, içlerinde bakteri,
mantar, virüs veya antijenlerinin bulunduğu kültürler ya da hastalık materyali olabilir. Çeşitli
direkt ve endirekt floresanlı antikor testi yöntemleriyle klinik örneklerde antijen veya antikor
aranabilmektedir. Bir iki saat gibi kısa bir sürede sonuç verebilmesi testin önemli bir
avantajıdır. Bunun yanında özel ekipman ve deneyimli personel gerektirmesi, dikkat
edilmezse nonspesifik sonuçların yanlış yorumlanabilmesi gibi olumsuzlukları da vardır.

3.3.5. Elisa Reaksiyonları
Enzimli immun deney, antijen-antikor ilişkisini antikorlara bağlanmış bir enzimin
aktivitesini izlemekle araştırma temeline dayanır. Kullanılan başlıca enzimler peroksidaz,
alkalen fosfataz ve betagalaktozidaz’dır. Hepatit virüsleri, Rotavirüs, EBV,
Adenovirüs,Herpes virüsler, CMV, human Immunodeficiency virüs(HIV), Rubella,
Neisseria gonorrhoae, Clamydia trachomatis, Entamoebahistolytica, T. gondii gibi pek çok
bakteriyel, viral ve protozoal hastalıkta antijen arama, antikor arama ve bunları kantite etmek
amaçlı kullanılmaktadır. Uygulanması kolay, güvenilirliği yüksek, hızlı sonuç verebilen
testler olduğu için enzimli deneyler oldukça yaygın ve çok sık kullanılmaktadır.

81

3.3.6. Serolojik Testlerin Kullanım Amaçları
Bağışık yanıt olaylarının keşfedildiği zamandan beri enfeksiyon hastalıklarında etkene
karşı oluşan özgül antikorları ortaya çıkaran serolojik testler, teşhis amacıyla kullanılmaya
başlanmıştır.
Yakın zamana kadar sadece birkaç çeşit olan bu testler, günümüzde daha da
geliştirilmiş ve çok yaygın kullanım alanı bulmuşlardır. Üstelik sadece özgül antikor
aranması değil, mikroorganizma antijenlerinin aranmasında da kullanılmaktadır. Ayrıca bu
deneyler sadece serumda değil, gerektiğinde diğer vücut sıvılarında veya salgılarında da
uygulanmaktadır. Bu nedenle serolojik deney sözcüğü yetersiz kalmakta, immünolojik deney
terimi daha uygun olmaktadır.
Antijen ve antikorun özgül olarak birleşmesi esasına dayanan bu testler
mikrobiyolojide iki amaçla kullanılırlar:



Hastalık etkeni, mikroplara ait bildiğimiz antijenleri kullanarak hastaların
serum, BOS ve diğer vücut sıvılarında özgül antikorlar aranmasıdır. Serolojik
testler diye bildiğimiz deneyler bu grupta yer alır (Antikor arama).
Daha önceden araştırma laboratuvarlarında hazırlanmış, bilinen antikorlar
(antiserumlar) kullanarak çeşitli ortamlarda mikroorganizma antijenlerinin
aranmasına, tanımlanmasına yönelik deneylerdir (Antijen arama).
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri takip ederek tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı
preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda seroloji analiz çalışmalarında sağlık
profesyoneline yardım ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İmmünoloji/bağışıklık sistemini
tanımlayınız.
 Bağışıklık sisteminde görevli organ ve
yapıları açıklayınız.

 Anatomi bilgilerinizi hatırlayınız.
 İlgili derslerle bağlantı kurunuz.
 Değişik kaynaklardan konuyu gözden
geçiriniz.

 Vücutta antikor oluşumunu açıklayınız.
 Bağışıklama ve bağışıklama çeşitlerini
açıklayınız.
 Seroloji laboratuvarında yapılan
çalışmaları sıralayınız.

 Seroloji laboratuvar çalışma kurallarına
uymaya özen gösteriniz.
 Sağlık profesyonelinin önerileri
 Serolojik test çalışmalarına yardım ediniz.
doğrultusunda çalışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Vücudun lenfositler aracılığıyla antijen olarak bilinen bütün yapılara verdiği karmaşık
tepkiye…………………………………………………………...………..denir.

2.

Herhangi bir canlı organizmaya verildiğinde, o organizmada kendisi ile özgül olarak
birleşmeye yetenekli, özel reaksiyon cisimciklerinin oluşmasına neden olan protein
yapısındaki maddelere, ………………………denir.

3.

Canlı insan ve hayvan organizmasında, antijenik maddelere karşı meydana gelen ve
onlarla invivo ve invitro olarak spesifik birleşme özelliği gösteren protein yapısındaki
maddelere ……………………denir.

4.

Önceden hazırlanmış antikorların vücuda verilmesiyle kazanılan bağışıklığa
………………………………………..bağışıklık adı verilir.

5.

Organizmaların, türüne ve bireysel özelliklerine göre doğuştan sahip olduğu
bağışıklığa, …………….....................bağışıklık adı verilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda
parazitoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tıbbi parazitoloji laboratuvarına giderek parazitoloji laboratuvarı ve parazitler
hakkında bilgi edininiz.

4. PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
4.1. Tıbbi Parazitolojiye Giriş
Dünyadaki parazit olarak yaşayan canlı sayısının, özgür yaşayanlardan daha fazla
olduğu bilinir. Parazit; insan vücudunun değişik bölgelerine hücre, doku ve organlarına
yerleşir. İnsan vücuduna yerleşen parazitlerin bir kısmı insana özgüdür, sadece burada
yaşamlarını sürdürür, ancak bazı parazitler de vardır ki diğer canlılara özgü oldukları halde
insan vücuduna yerleşir ve olgunlaşır.
Parazitin meydana getirdiği hastalıklar, tüm dünyada yaygın olup özellikle az gelişmiş
veya gelişmekte olan ülkelerde büyük halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Hamilelerde
bebek kayıplarına, kısırlıklara, çocuk bedensel gelişimini engelleme ve çocuk ölümlerine,
immün sistem yetmezliğine, ayrıca çok büyük ekonomik kayıplara neden olur.

4.1.1. Parazitolojinin Tanımı
Parazit (Parasitos)Yunanca bir terimdir. Para; yanında ve sitos; besin anlamında iki
kelimenin bir araya gelmesi sonucu oluşur, besini yanında anlamındadır. Parazitoloji ise
parasitos ve loji (bilim) kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşur. Kısaca parazit bilimi
anlamındadır.
Parazit: Bütün yaşamı boyunca veya yaşamının bir döneminde, kendinden büyük bir
canlının içinde ya da üzerinde yaşayan, gelişip çoğalabilen canlıya verilen addır.
Konak: Parazitin içinde ya da üzerinde yaşadığı canlıya verilen addır.
Parazitoloji: Parazit, konak, parazitlik, parazit-konak ilişkisi ve parazitin yaptığı
hastalıkları inceleyen bilim dalına verilen addır.
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4.1.2. Parazitolojinin Konusu
Parazitolojinin temel konusu, parazitlerdir. Parazitin yapısı, bulunduğu ortamlar, diğer
canlılarla kendinden büyük parazit ve konakla olan ilişkiler ve yaptıkları hastalıklar, teşhis
ve yöntemleri gibi konularla ilgilenir. Parazitler genel olarak aşağıdaki gibi gruplandırılır.



Protozoerler (protozoon-tek hücreliler)
Metazoerler (çok hücreliler)

Helmintler (Helminth)
o
Trematodlar (trematoda)
o
Sestodlar (cestoda)
o
Nematodlar (nematoda)
o
Sülükler (annelida )

Eklembacaklılar (arthropoda)
o
Akarlar (acarina)
o
Böcekler (insecta)

4.1.3. Parazitoloji İle İlgili Bilim Dalları


Tıbbi Parazitoloji: İnsan sağlığı ile ilgilenir ve alt dalları vardır.

Protozooloji: Protozoonları (Protozoaları) inceleyen bilim dalıdır.

Helmintoloji: Helmintleri inceleyen bilim dalıdır.

Arthropodoloji (Entomoloji ): Artropodları inceleyen bilim dalıdır.



Veteriner Parazitoloji: Hayvanlarda bulunan parazitlerle ilgilenir.



Zirai (Tarımsal) Parazitoloji: Bitkilerde bulunan parazitlerle ilgilenir.

4.1.4. Parazitoloji İle İlgili Kavramlar












Enfestasyon: Ektoparazitlerin meydana getirdiği hastalıklara denir.
Enfeksiyon: Endoparazitlerin meydana getirdiği hastalıklara denir.
İnvazyon: Parazitlerin girdiği yerde yerleşmesi, üremesi ve dokulara
yayılmasına denir.
İnfektif: Bulaşıcı anlamındadır.
Konakçı (konak): Parazitin yaşamını sürdürdüğü canlıya, konak adı verilir.
Son (Kesin) Konakçı: Parazitin erişkin ya da eşeyli üreyen şeklini barındıran
konağa denir.
Ara Konakçı: Parazitin larva ya da eşeysiz üreyen şeklini barındıran konağa
denir.
Larva: Parazitin, henüz erişkin hale gelmemiş şeklidir.
Trofozoit: Parazitin beslenip çoğalan şeklidir.
Kist: Parazitin olumsuz şartlara ve dış ortama dayanıklı şeklidir.
Portör: Kendisi hasta olmadığı halde etkeni, vücudunda kısa ya da uzun süre
taşıyan ve bulaştıran canlıya verilen addır.
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Vektör: Hastalık etkenini taşıyan ve başkalarına bulaştıran canlı.
Rezervuar (kaynak): Hastalık etkenin üreyip çoğaldığı yer.

4.1.5. Parazitolojik İncelemeler
Paraziter hastalıklarda en iyi tanı yöntemi, hastalık etkenini görerek konulan tanı
yöntemidir. Hastalık etkeni protozoalarda trofozit, kist ya da herhangi bir çoğalma şekli,
helmintlerde ve artropodalarda ise parazitin erişkin şekli, larva, yumurta veya gelişme
şekillerinden birinin aranması gerekmektedir.

4.1.6. Parazitoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç Gereçlerin Temizliği


Araç Gereçler






























Petri kutusu
Tüpler
Balon-Balon joje
Erlenmayer
Beherglass
Lam-lamel
Mezür ( dereceli silindir kaplar )
Pipetler
Pastör pipeti
Cam baget
Renkli şişeler
Eküvyon
Öze
Tüp sporu
Bek
Cam kalemi
Pens
Penset
Cam ya da plastik karıştırma kabı
Süzgeç
Plastik çubuk veya cam baget
Amerikan bezi kılıflar
Gazlı bez
Pamuk
Ambalaj kâğıdı
İnce tel
Spatül
İndikatör otoklav bandı
Otoklav poşetleri
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Kimyasal Maddeler








Çeşitli çözeltiler
Çeşitli boyalar
Sentetik besiyeri
Dezenfektanlar
Antiseptikler

Cihazlar












Çeşitli ebatlarda metal otoklav kovaları
Çeşitli ebatlarda atık kovaları
Otoklavda sterilizasyona dayanıklı kapaklı atık kovaları

Mikroskop
Pasteur (pastör) fırını
Etüv
Benmari (su banyosu)
Santrifüj
Buzdolabı
Terazi-Hassas terazi
Mikro-insineratör
Distile su cihazı

Araç Gereçlerin Bakım Ve Temizliği







Parazitoloji laboratuvarı analiz çalışmalarında kullanılan geri dönüşümlü
(kirlendiğinde temizlenip tekrar kullanılabilecek nitelikte) malzemeler,
metal ya da plastik kapaklı tıbbi atık kovalarına konarak otoklavda steril
(mikroorganizmalardan arındırılır) edilir. Steril edilmiş kirliler,
dezenfektanlarla mekanik temizliğe tabi tutulduktan sonra ambalajlanıp
analizlerde tekrar kullanılmak üzere otoklavda steril edilir.
Disposable adı verilen, bir kez kullanılıp atılan tek kullanımlık
malzemeler, uygun tıbbi atık kaplarında toplanır ve otoklavda steril
edildikten sonra imha edilmek üzere tıbbi atıkları toplama merkezine
gönderilir.
Cihazlar; her kullanımdan sonra temizlenir, fişi çekilir, kutusuna konur
veya örtüsü örtülür, güneş almayan yerlerde saklanır.
Parazitolojik analizlere başlamadan önce ve sonra el temizliğine özen
gösterilmelidir. El yıkamasında, % 3 hekzaklorafenli veya % 5 krezollu
sabunlar kullanılmalıdır.
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4.2. Paraziter Hastalıklara Neden Olan Protozoalar
Protozoalar tek hücreli canlılardır. Çoğu mikroskobik, bir kısmı ise mikroskobiktir.
Bunlar, protistler âleminin alt gruplarında yer alan tek hücreli canlılardır. Protistlerin bir
kısmı hayvan bir kısmı ise bitki sınıfındadır. Tek bir hücreden yapılmış olmalarına rağmen,
yaşamaları için gerekli birçok görevi yapma özelliğine sahiptir. Sitoplazma hücrenin
yaşaması için gerekli görevleri; çekirdek ise üreme ve çoğalma ile ilgili görevleri yapar.
Protozoonlarda bir doku veya organ, bu doku veya organlardan meydana gelmiş çeşitli
sistemler yoktur. Bütün yaşamsal görevler sitoplazma tarafından yapılır. İnsanlarda hastalık
yapan protozoalar şunlardır:
İnsanlara paraziter olarak yaşayan protozoalar şunlardır:




















Plasmodium vivax: İnsanlarda tertiana adı verilen sıtmaya neden olur.
Plasmodium malaria: İnsanlarda guartana adı verilen sıtmaya neden olur.
Plasmodium falciparum: İnsanlarda tropik sıtma hastalığına neden olur.
Trypanosoma gambiense: Trypanosoma gambiense uyku hastalığına neden
olur.
Leishmania tropica: Şark çıbanı hastalığına neden olur.
Amipler: Dizanteri hastalığına neden olur.
Anofel: Sıtma etkeni olan plazmodyumu insanlara bulaştırır.
Giardia İntestinalis: ince bağırsaklarda, çoğunlukla duodenumda daha nadiren
safra kesesi ve safra yollarında yaşayan ve gastrointestinal bozukluklar yapan
kamçılı potozoondur.
Entemoeba Histolytica: Entemoeba histolytica; kalın bağırsak, karaciğer,
akciğer ve beyine yerleşir. Meydana getirdiği paraziter enfeksiyona, amoebiasis
adı verilir. amipli dizanteri de denilen hastalığın etkenidir.
Blastocytis Hominis: İnsanların kalın bağırsağında yaşar. Blastocytosis
hominis enfeksiyonunu meydana getirir.
Entemoeba Coli: Kalın bağırsakta yaşayan apatojen amiptir.
Endolimax Nana: Kalınbağırsakta yaşayan apatojen amiptir.
Entemoeba Hartmani: Kalınbağırsakta yaşayan apatojen amiptir.
Iodomoeba Bütschlii: Kalınbağırsakta yaşayan apatojen amiptir.
Chilomastix Mesnili: Bağırsaklarda yaşayan apatojen, kamçılı protozoondur.
Balantidium Coli: İnsanda parazit olarak yaşayabilen tek kirpikli
protozoondur.
Cryptosporidium Ssp: İnsan vücudunda, mide ve bağırsaklarda yaşayan
protozoondur.
İsospora Belli: İnce bağırsakların epitel hücrelerinde çoğalıp akut Entero colite
neden olan sporozoondur.
Cyclospora Cayatenensis: İnsanların ince bağırsaklarında yaşar.

89

4.3. Paraziter Hastalıklara Neden Olan Helminthler
Halk arasında solucan, kurt ve şerit adı verilen helmintler; vücutları omurgasız, iki
tarafı simetrik, hücreleri sindirim, dolaşım, boşaltım, hareket, üreme gibi fonksiyonları
yerine getirmek üzere organlar oluşturmuş; eklem yerlerinde eklentileri olmayan canlılardır.
Vücut yapıları, parazitlik özelliklerine göre değişir. Boyları birkaç milimetre ile birkaç metre
arasında olabilir. Kütikula adı verilen derileri sindirim enzimlerine dayanıklıdır. Bu deri
üzerinde konağın dokulara girmesi veya yapışmasını sağlayan çeşitli organlar vardır.
Helmintlerin tümü, yaşamlarını zorunlu parazit olarak sürdürür; ancak bazıları insanda
hastalık etkeni olur. Bunların, vücut boşlukları, solunum ve dolaşım sistemleri yoktur; ancak
boşaltım sistemleri vardır. Helmintler çift cinsiyetli (hermafrodit) canlılardır. Schistosoma
cinsi dışında kalan bütün helmintler, erkeklik ve dişilik organlarını birlikte taşır. Erişkin
şekillerinde kirpik bulunmamasına karşın embriyonların dış kısımları kirpikli olabilir.
İnsanlara paraziter hastalıklara neden olan helminthler şunlardır :






Taenia Saginata: İnce bağırsaklarda yaşayan bir cestoddur. Meydana getirdiği
hastalığa, taeniasis adı verilir.
Taenia Solium: Erişkin şekli ince bağırsakta; larva şekli kaslarda ve iç
organlarda yaşayan bir cestoddur.
Hymenolepis Nana: İnce bağırsaklarda, özellikle ileumun son kısmında
yaşayan cestoddur. En küçük taenia olup cüce tenya da denir.
Enterobius Vermicularis: Erişkinleri ince bağırsakların son kısmında çekumda
ve kalın bağırsaklarda yaşayan bir nematoddur. Bağırsak mukozasında yapışık
halde bulunur.
Strongyloides Stercoralis: Parazit şekli; insanların ince bağırsaklarında,
serbest şekli gübre ve toprakta yaşayan bir nematoddur.

4.4. Parazitoloji Laboratuvarı Klinik Örnek Türleri
Teşhis (tanı) için insan vücudundan, parazitin yerleşim yerine göre inceleme örneği
(muayene materyali) alınır. Bunlar;

gaita,

kan,

idrar,

safra,

balgam,

BOS,

Duedonum içeriği,

deri,

tırnak,

kıl ,

biyopsi materyali gibi örneklerdir.
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Bu örneklerden biri, özel durumlarda ise birden fazlası seçilerek inceleme yapılır.
Örneğin, idrar yollarında yaşayan parazitlerde idrar, bağırsaklarda yaşayan parazitlerde gaita,
kan dokusunda yaşayan parazitlerde kan, akciğerlerde yaşayan parazitlerde balgam örneği
alınarak inceleme yapılır.

4.5. Parazitoloji Laboratuvarı Örnek Alım Kuralları
















Çalışmalar sırasında mutlaka önlük ve eldiven giyilmeli, gerekirse gözlük, bone
takılmalı ve galoş giyilmelidir.
Çalışma sırasında giyilen önlükle laboratuvar dışına çıkılmamalı ve dış giyim
eşyaları aynı dolaba konmamalıdır.
Çalışma yüzeyleri, düz ve kolayca temizlenip dezenfekte edilebilir yapıda
olmalıdır.
Analiz sonrası örnekler, mutlaka özel atık toplama kaplarına konmalıdır.
Özeler, kullanmadan önce ve sonra akkor hale gelinceye kadar alevde yakarak
steril edilmelidir.
Parazitolojik örneklere ait bilgiler, cam kalemiyle yazılmalı veya yapışkan
etiketler kullanılmalıdır. Etiketler asla dil ile ıslatılmamalıdır.
Çalışırken kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.
Yüksek sesle konuşulmamalı, gereksiz ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır.
Gaita örneği, direkt olarak idrar, toprakla karışmamış halde temiz, geniş ağızlı
ve kapaklı özel kaplara alınmalıdır.
Gaita kültüründe kullanılacak örnek, steril özel kaba alınmalıdır.
Gaita örnek kabı, kimyasal maddelerle bulaşık olmamalıdır.
Gaita örneği, kabın etrafına bulaştırılmadan alınmalıdır.
Gaita örneği, yarım saat içinde (en geç bir saat içinde) laboratuvara
gönderilmelidir.
Gaita örneklerinin inceleme işlemleri laboratuvarda bekletilmeden yapılmalı,
eğer örnek bekleyecekse buzdolabında saklanmalıdır.
Bekletme ve uzak bir yere gönderme durumunda, parazitlerin bozulmasını
önlemek için gaita örneği, saklama solüsyonları içine konmalıdır.

4.6. Parazitolojik İncelemelerde Kullanılan Teşhis Yöntemleri
Bu tür incelemelerde kullanılan birkaç yöntem aşağıda verilmiştir.

4.6.1. Klinik Teşhis
Etkeni taşıyan hastanın semptomlarına bakılarak konulan teşhise, klinik teşhis adı
verilir. Parazitozların klinik belirtilerle teşhisi zordur. Bu yolla hastalık etkeni ve türü
hakkında kesin karar verilmesi güç olup uygulanması gereken aşı ve serum için etkenin tipi
önem taşır.
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4.6.2. Etyolojik Teşhis
Hastalığı meydana getiren etkenin varlığını anlamak, tespit etmek amacıyla konulan
teşhise, etyolojik teşhis adı verilir. Etyolojik teşhis iki yöntemle yapılır.


Direkt Teşhis Yöntemleri: Parazitoza neden olan etkenin çeşitli evrim
dönemlerinden birinin bulunup tanımlanmasıyla konur. Örneğin; sıtmaya
yakalanan bir kişinin kanında, eritrositler içinde plasmodium vivaxın (veya
diğer türlerinin) görülmesi ya da bağırsak parazitozunda gaitada parazitin
(trofozoit, kist, yumurta, larva ve erişkinlerinin) bulunup görülmesi gibi. Direkt
teşhis yöntemleri şunlardır;


Nativ (Direkt taze bakı yöntemi) Yöntemle Gaita Parazit Preparatı
Hazırlama: Nativ yöntemde genellikle serum fizyolojik ve lügol
solüsyonlarıyla hazırlanan gaita preparatları kullanılır. Nativ yöntemiyle
gaitada parazit preparatı aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır.
o
o
o
o
o




Gaitadan kürdan ile mercimek büyüklüğünde örnek alınır.
Bu örnek lam üzerine koyulur ve 1- 2 damla serum fizyolojik/lügol
solüsyonu damlatılır.
Serum fizyolojik ile karıştırıp homojen hale getirilir.
Lamın üzeri lamelle kapatılır.
Mikroskopta incelemeye hazır hale getirilir.

Konsantrasyon yöntem: Yüzdürme
(sedimantasyon) yöntemlerinden oluşur.

(flotasyon)

ve

çöktürme

İndirekt Teşhis Yöntemleri


Serolojik yöntemler: Organizmada hastalık etkeninin etkisiyle meydana
gelen serolojik ve alerjik reaksiyonların sonucuna bakılarak yapılır.
Burada, çeşitli testlerle kan serumunda antijen veya antikordan birisinin
varlığına, özelliğine bakılarak teşhis konur.

4.7. Parazitolojik Örneklerin Kayıt Kabul Kriterleri






Tüm örnekler laboratuvarın önerdiği sızdırmaz ve kırılmaz kaplara
konulmalıdır.
Örnek kaplarının sıkıca kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kabın dış kısmı örnekle kontamine edilmemelidir.
Tüm örneklerin ilgili doktor tarafından otomasyon sistemine eksiksiz olarak
kaydedilmiş olması gerekmektedir.
Amip bakılacak dışkı örneği taze ve baryumsuz olmalıdır ve bekletilmeden
incelenmelidir.
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Tüm örnekler mümkünse antibiyotik alınmadan verilmiş olmalı, antibiyotik
alınmış ise belirtilmelidir.
Gaita örneği, direkt olarak steril, geniş ağızlı, sızdırmaz sıkı kapanan kapaklı
özel kaba alınmalıdır.
Gaita örneği, kabın etrafına bulaştırılmadan alınmalı ve Laboratuvara
gönderilmelidir.
Parazitolojik örneklere ait bilgiler, cam kalemiyle yazılmalı veya yapışkan
etiketler kullanılmalıdır.
Gaita örnek kabı, kimyasal maddelerle bulaşık olmamalıdır.
Gaita örneği, yarım saat içinde (en geç bir saat içinde) Laboratuvara
gönderilmelidir.
Gaita örneklerinin inceleme işlemleri laboratuvarda bekletilmeden yapılmalı,
eğer örnek bekleyecekse buzdolabında saklanmalıdır.
Bekletme ve uzak bir yere gönderme durumunda, parazitlerin bozulmasını
önlemek için gaita örneği, saklama solüsyonları içine konmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri takip ederek tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı
preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda parazitoloji analiz çalışmalarında sağlık
profesyoneline yardım ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Önlük ve galoş giyiniz,
 Kişisel koruyucu giysi ve ekipmanlarınızı  Yapılan işe uygun eldiven giyiniz.
giyiniz.
 Yapılan işe uygun maske ve gözlük
takınız.
 Uygun temizlik/dezenfektan kullanmaya
dikkat ediniz.
 Çalışma alanınızın temizliğini yapınız.
 Çalışma bankolarının temizliğini kontrol
ediniz.
 El antisepsisini uygulayınız.
 Gaita örneği kabının temiz olmasına
dikkat ediniz.
 Kayıt kabul kriterlerine uygun gaita
 Kabulü yapılmış örnekleri geciktirmeden
örneğinin kabulünü yapınız.
çalışmaya almaya özen gösteriniz.
 Hemen çalışmaya alınamayan örnekleri
buzdolabında saklamaya özen gösteriniz.
 Helmintlerin kendilerinin veya vücut
 Gaita örneğinin makroskobik incelemesini
parçalarının gaita örneğinde gözle
yapınız.
görülebileceğini unutmayınız.
 Örnekte bulunan kanlı mukuslu
 Gaitanın makroskobik incelemesiyle
alanlardan preparat örneği alımında
örnek alım yerlerini kararlaştırınız.
parazitlerin görülme şansını arttırdığını
unutmayınız.
 Gaitadan kürdan ile mercimek
büyüklüğünde örnek alınız.

 Örnek alımında belirtilen miktarda
olmasına özen gösteriniz.

 Bu örneği lam üzerine koyunuz ve üzerine
 Lügol/serum fizyolojik solüsyonlarını
1- 2 damla serum fizyolojik/lügol
yeteri kadar damlatmaya özen gösteriniz.
damlatınız.
 Serum fizyolojik / lügol ile karıştırıp
homojen hale getiriniz.

 Örnek ile solüsyonların homojen şekilde
karıştırmaya özen gösteriniz.

 Lam üzerini lamelle kapatınız.

 Lameli hava kabarcığı kalmayacak
şekilde kapatmaya özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki parazitlerden hangisi Helminthler grubunda yer almaz?
A) Trematodlar
B) Akarlar
C) Sestodlar
D) Nematodlar
E) Sülükler

2.

Aşağıdakilerden hangisi, amipli dizanterinin etkenidir?
A) Blastocytis hominis
B) Entemoeba coli
C) Endolimax nana
D) Entemoeba histolitica
E) Entemoeba hartmani

3.

Aşağıdakilerden hangisi parazitolojik incelemelerde kullanılan teşhis yöntemleri
arasında sayılmaz?
A) Klinik teşhis
B) Etyolojik teşhis
C) Gözlemle teşhis
D) Direk teşhis
E) İndirekt teşhis

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Bakterinin orta kısmında yer alan, yumak halinde bir tek kromozomdan meydana
gelen ve genetik özellikleri taşıyan oluşum, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitoplazmik membran
B) Çekirdek materyali
C) Bakteri zarı
D) Bakteriyofaj
E) Fimbria

2.

Aşağıdakilerden hangisi, otoklav ile yapılan sterilizasyon yöntemidir?
A) Kaynatma
B) Sıcak su banyosu
C) Kuru sıcak hava
D) Alevden geçirme
E) Basınçlı su buharı

3.

Otoklavda besiyeri sterilizasyonunda en çok tercih edilen ısı ve süre hangisidir?
A) 100 0C’de 30 dakika
B) 121 0C’de 15 dakika
C) 170 0C’de 60 dakika
D) 145 0C’de 4 dakika
E) 60 0C’de 60 dakika

4.

Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılan kirli cam gereçlerin temizliğinde yapılacak ilk
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçlerindeki sular dökülerek uygun fırça ile fırçalanır.
B) Tel sepetlere yerleştirilip deterjanlı suda kaynatılır.
C) Tel sepetlere yerleştirilip çeşme suyu bulunan evyede bekletilir.
D) Metal kovalara yerleştirilip otoklavda steril edilir.
E) Her çeşit gereç için özel yapılmış tel sepetlere dizilip makinede yıkanır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, canlı doku yüzeyindeki patojen mikroorganizmaların
kimyasal maddeler kullanılarak öldürülmesi işlemidir?
A) Antisepsi
B) Antiseptik
C) Sepsis
D) Dezenfeksiyon
E) Bakterisit
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6.

Besiyerlerine üretilecek mikroorganizmaların N (Azot) ihtiyacını karşılaması için
konan maddenin genel adı nedir?
A) Karbonhidratlar
B) Yağlar
C) Pepton
D) Agar
E) Nişasta

7.

Aşağıdakilerden hangisi, sterilizasyon sonrası besiyerine katılan maddelerden
değildir?
A) Kan
B) Serum
C) Agar
D) Safra
E) Yumurta

8.

Aşağıdakilerden hangisi, serolojik test değildir?
A) Hemaglütinasyon
B) Ziehl- Neelsen
C) Presipitasyon
D) Aglütinasyon
E) Elisa

9.

Aşağıdakilerden hangisi, parazitoloji laboratuvarı örnek alım kurallarından değildir?
A) Çalışmalar sırasında mutlaka önlük ve eldiven giyilmeli, gerekirse gözlük, bone
takılmalı ve galoş giyilmelidir.
B) Çalışma yüzeyleri, düz ve kolayca temizlenip dezenfekte edilebilir yapıda
olmalıdır.
C) Özeler, kullanmadan önce ve sonra akkor hale gelinceye kadar alevde yakarak
steril edilmelidir.
D) Parazitolojik örneklere ait bilgiler, cam kalemiyle yazılmalı veya yapışkan etiketler
kullanılmalıdır.
E) Analiz sonrası örnekler, çöp kovalarına konmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Kontrol Listesine” geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında mikrobiyoloji laboratuvar ortamını tanıma ve mikrobiyolojik,
serolojik, parazitolojik çalışmalarda sağlık profesyoneline yardım etme ilgili aşağıda
listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri, Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır
kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Kulanım sonrası enfeksiyöz araç gereçlerin biriktirilmesini otoklav
poşeti/uygun kaplara yaptınız mı?
2. Kirli araç gereçlerin sterilizasyonu yaptınız mı?
3. Steril edilmiş kirli araç gereçleri kaba kirlerini temizlediniz mi?
4. Malzemelerin kaba kirlerini akar su altında yıkadınız mı?
5. Yıkama teknesinde araç gereçlerinizi deterjanlı suyla yıkadınız mı?
6. Yıkanmış araç gereçlerinizi duruladınız mı?
7. Araç gereçlerinizi distile sudan geçirdiniz mi?
8. Araç gereçlerinizi kuruttunuz mu?
9. Temizlik öncesi kişisel koruyucu ekipmanlarınızı giydiniz mi?
10. 1/100 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu hazırladınız mı?
11. Sterilize edilmiş tüy bırakmayan bir bezi hazırladığınız solüsyona
batırdınız mı?
12. İyice sıktıktan sonra kirli araçları özenle sildiniz mi?
13. Daha sonra duru suya batırılmış temiz bezle sildiniz mi?
14. Temizliğini yaptığınız alanın kurulamasını yaptınız mı?
15. Kullanılan araçların temizliğini yaptınız mı?
16. Çalışma tezgahların ve fayansların dezenfeksiyonunu yaptınız mı?
17. Yerlerdeki görünün kirleri çekçekle aldınız mı?
18. Temizlik kovalarını hazırladınız mı?
19. Temizlik kovasının birisine 1/10 oranında çamaşır suyu koydunuz
mu?
20. Diğer göze sadece su doldurdunuz mu?
21. Yerleri paspaslayarak dezenfekte ettiniz mi?
22. Temizlik araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirdiniz
mi?
23. Kullandığınız temizleyici ve dezenfektanların ağzını iyice kapatarak
yerine koydunuz mu?
24. Hafta başında pencereler açılmadan çalışma alanını alkolle sildiniz
mi?
25. UV lambasını açtınız mı?
26. İmmünoloji/bağışıklık sistemini tanımlayabildiniz mi?
27. Bağışıklık sisteminde görevli organ ve yapıları açıklayabildiniz mi?
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Evet

Hayır

28. Vücutta antikor oluşumunu açıklayabildiniz mi?
29. Bağışıklama ve bağışıklama çeşitlerini açıklayabildiniz mi?
30. Seroloji Laboratuvarında yapılan çalışmaları sıraladınız mı?
31. Serolojik test çalışmalarına yardım edebildiniz mi?
32. Kişisel koruyucu giysi ve ekipmanlarınızı giydiniz mi?
33. Çalışma alanınızın temizliğini yaptınız mı?
34. Kayıt kabul kriterlerine uygun gaita örneğinin kabulünü yaptınız
mı?
35. Gaita örneğinin makroskobik incelemesini yaptınız mı?
36. Gaitanın makroskobik incelemesiyle örnek alım yerlerini
kararlaştırdınız mı?
37. Gaitadan kürdan ile mercimek büyüklüğünde örnek aldınız mı?
38. Bu örneği lam üzerine koyupüzerine1- 2 damla serum
fizyolojik/lügol damlattınız mı?
39. Serum fizyolojik / lügol ile karıştırıp homojen hale getirdiniz mi?
40. Lam üzerini lamelle kapattınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
E
C
E
D
Kok
Sterilize
Steril serum fizyolojik
2 – 2,5

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

B
D
B
D
A
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

İmmün cevap/Bağışıklık
yanıt
Antijen
Antikor
Pasif
Doğal

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3

B
D
C
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
E
B
D
A
C
C
B
E
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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