
T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATUVAR HİZMETLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜCRE KÜLTÜRÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2015 



 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 
1.MONOLAYER HÜCRE KÜLTÜRÜ ................................................................................... 3 

1.1. Hücre Kültürlerinin Kullanım Alanları ......................................................................... 4 
1.2. Hücre Kültürü Yöntem ve Çeşitleri .............................................................................. 4 

1.2.1. Primer Hücre Kültürü ............................................................................................ 6 
1.2.2. Sekonder Hücre Kültürü ........................................................................................ 6 
1.2.3. Cell Line Hücre Kültürü ........................................................................................ 6 
1.2.4. Devamlı Hücre Kültürü ......................................................................................... 6 

1.3. Hücre Kültürü Vasatları ................................................................................................ 8 
1.4. Hücre Serileri ................................................................................................................ 9 
1.5. Hücreleri Dondurmak ................................................................................................. 10 

1.5.1. Dondurulmuş Hücrelerin Çözülmesi ................................................................... 11 
1.5.2. Hücre Kültürlerinin Nakli .................................................................................... 13 

1.6. Sterilite Kontrolleri ..................................................................................................... 13 
1.7. Monolayer Hücre Kültürü Hazırlama ......................................................................... 14 

1.7.1. Kullanılan Araç Gereçler ..................................................................................... 14 
1.7.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler .................................................................. 15 
1.7.3. Yapılışı................................................................................................................. 15 

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 23 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 24 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 25 
2. SÜSPANSE HÜCRE KÜLTÜRÜ ..................................................................................... 25 

2.1. Süspanse Hücre Kültürü Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler ............................... 25 
2.2. Süspanse Hücre Kültürü Hazırlama Aşamaları ........................................................... 26 
2.3. Viroloji Laboratuvarına Numunelerin Gönderilmesi ve Bu Maddelerin Virüs Ekimine 

Hazırlanması ...................................................................................................................... 28 
2.4. Marazi Maddelerden İnokulum Hazırlanması ............................................................ 29 
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 31 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 32 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 33 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 35 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 36 
AR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 



 

ii 

AÇIKLAMALAR 
ALAN  Laboratuvar Hizmetleri 

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvar Teknisyeni/ Tarım Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  Hücre Kültürü 

MODÜLÜN TANIMI  
Bumodül,monolayerve süspanse hücre kültürü ile ilgili bilgi 

ve becerilerinkazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Hücre kültürü yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam, araç ve gereçler sağlandığında 

tekniğine uygun olarak monolayervesüspanse hücre kültürü 

işlemini hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Monolayer hücre kültürü hazırlayabileceksiniz. 

2. Süspanse hücre kültürühazırlayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı 

Donanım:Laminarflow, CO2li etüv, mikroskop, thoma 

lamı, lamel, bistüri, makas, beher, mezür, erlen, santrifüj, 

filtrasyon sistemi, pipet, otoklav, kuru hava sterilizatörü, 

sıvı azot tankı, flask, tripsin enzimi, hücre üretme vasatları 

(Glasgow, HYL vb.), serum, trypanblue (hücre sayımı için),  

süspanse hücre üretme vasatları (Glasgow, 6M vb.), serum, 

fermentör, besiyerleri (fluidthioglycollatemedium, tryptone 

soya broth, sabourauddextrosebroth) 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Enfeksiyon hastalıklar üzerinde yapılan etiyolojik araştırmalar insan, hayvan ve 

bitkilerde seyreden bazı enfeksiyonlarınetkenlerinin o zamana kadar tanımlanmış olan 

enfeksiyöz ajanlardan farklı ve yeni bir grup olduğunu ortaya koymuş ve bu ajanlar 

“virüs”olarak tanımlanmıştır.Bütün diğer mikroorganizmalardan çeşitli yönlerden ayrıcalık 

gösteren virüsler, üreyebilen en küçük mikroorganizmalardandır. 

 

Hücre kültürleri ile tanı,viralinfeksiyonların tanısında kullanılan seçkin bir yöntemdir. 

Günümüzde de belirli viralinfeksiyonların tanısında “goldstandard” en iyi ve güvenli yöntem 

olma özelliğini korumaktadır. Hücre kültürleri sadece virolojik tanı amaçlı kullanılmamakta, 

aşı üretiminden ortopedik tedaviye pek çok alan ve disiplini ilgilendiren bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bu modülü başarıyla tamamladığınızda standartlara uygun olarak hücre kültürü 

yapabilecek, bu analizler için gerekli olan araç ve gereçleri kullanabileceksiniz. 

GİRİŞ 



 

2 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerle hücre kültürüişlemini eksiksiz 

yapabileceksiniz.  

 

 

 

 
 Veteriner kliniğinde viroloji laboratuvarlarına giderek hücre kültürü 

işleminigözlemleyiniz. 

 Hücre kültürü işleminiaraştırınız. 

 Veteriner kliniğinde viroloji laboratuvarına giderek hücre kültürü işleminin 

yapılışını izleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalışmalarınızırapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1.MONOLAYER HÜCRE KÜLTÜRÜ 
 

Canlı organ ve dokulardaki hücrelerin izole edilerek laboratuvar koşullarında üretilme 

ve çoğaltılmalarına hücre kültürü adı verilir. 

 

Kültürün temeli uygun bir canlıdan alınmış yaşayan hücreler ve bu hücrelerin yaşama 

ve üremesini sağlayan besleyici nitelikteki fizyolojik sıvıdır. 

 

Hücre kültürü besiyerleri ise laboratuvar ortamında hücrelerin normal metabolik 

aktivitelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan mikroçevreyi sağlayan besleyici 

solüsyonlardır. 

 

Hücre kültürü besiyerleri içeriklerindeki aminoasit, karbonhidrat, vitamin ve iyonlarla 

hücrelerin gelişimini desteklerler. 

 

Laboratuvar ortamında hücrelerin çoğaltılabilmesi için uygun pH, sıcaklık ve nemin 

sağlanması önemlidir. Hücre kültürü besiyerleri içeriklerindeki iyonlarla gerekli ozmolarite 

ve pH’ı da sağlar. 

 

Medyumlar kullanılacak hücrenin tipine bağlı olarak seçilir. 

 

Hücre Kaynağı 

 

Hücre kaynağı olarak üreme özelliği güçlü olan organ ve dokular seçilir.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 



 

4 

Bu organlar insan ve hayvan embriyosuna ait amnion, deri, kas, bağırsak, akciğer, 

böbrek, testis, uterus, tonsilla, konjuktiva, karaciğer, maymun böbreği ve insanlara ait kötü 

huylu tümör dokusudur.  

 

Bu organlar içinde en çok kullanılanlarise maymun böbrek hücreleri, insan 

embriyosuamniotik dokusudur. 

 

1.1. Hücre Kültürlerinin Kullanım Alanları 
 

İnsan ve hayvanlara ait hücrelerin organizma dışında (in vitro) üretilmelerinin tarihi 

oldukça eski olmakla birlikte virüs üretimi amacıyla hücre kültürlerinin kullanımı ancak 

antibiyotiklerin bulunmasından sonra rutin hâle gelebilmiştir. Hücre kültürü çalışmalarının 

temeli, 1878’de Claude Bernard’ın organların organizma dışında yaşayabilecekleri teorisi ile 

atılmıştır. 

 

Hücreler, stationer veya süspansiyon kültür biçiminde üretilir. 

 

Stationer kültürleretabakalandırılmış veya monolayer hücre kültürüdenir. Stationer 

kültürler sabit veya döner kültür biçiminde uygulanır. 

 

Süspanse kültürler ise devamlı hareketli ortamda yaşayan ve bulundukları kabın 

yüzeyine yapışmadan canlılıklarını devam ettiren kültürlerdir. 

 

1.2. Hücre Kültürü Yöntem ve Çeşitleri 
 

 Standart tüp kültürü: 

 

Genel olarak tüm virüslerin üretilmesinde altın standart yöntemdir. Standart 

laboratuvar tüpleri içine pasajlanan hücre dizilerinin belli aralıklarla döndürülmesi 

(genellikle roller durumda 10-15 rph) ve ısı yardımıyla tüp yüzeyinin tek tabaka hücre dizisi 

ile kaplanması sağlanır. Tüplere örnek ekimi yapıldıktan sonra her virüsün sitopatik etki 

oluşturma süresi farklı olmakla birlikte tüpler 14 gün boyunca inkübe edilir. 

 

 Shell vial hücre kültürü yöntemi: 
 

4-5 cm boyunda, 16-18 mm çapında tüpler içine 12-15 mm’lik yuvarlak lameller 

yerleştirilir. Hücre dizileri bu lameller üzerine pasajlanır. Yuvarlak lameller 98’lik U tabanlı 

serolojik plaklara yerleştirilerek de aynı yöntem kullanılabilir. Tek tabaka hücre dizisi 

oluştuktan sonra örnek ekimleri yapılırken süresi ve hızı izole edilecekörneğe göre değişen 

santrifüjleme işlemi yapılır. Burada amaç, örnekte bulunması olası etkenin hücre dizileri 

içine girişini hızlandırmak ve süreci kısaltmaktır. Bu yöntemde standart tüp sitopatik etki 

yapması beklenmez. Lameller, yaklaşık 24-48 saat sonra etkene özgü FITC ile işaretlenmiş 

monoklonal antikor ile boyanır. 
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 Kokültivasyon yöntemi:  

Tanı amacı ile incelenen doku örneğinin daha önceden üretilmiş hücreler ile 

birliktekültürünün yapılmasıdır. Önceden üretilmiş hücre kültürü,incelenen örnekteki 

hücrelerin canlılık ve sürekliliğinisağlamaktadır. Bu yöntem HIV tanısında 

kullanılır.Hastadan alınan periferikmononükleer hücreler(PMH) ile HIV-1 seronegatif 

vericiden alınmış vefitohemaglütinin ile uyarılmış PMH’lerin birlikte kültürüyapılır. Bu 

işlemde PMH’lerin üretilmesi için içineinterlökin-2 eklenmiş özel besiyeri kullanılır. 

Kültürinkübe edildiği sürece içine 3-5 günde bir taze PMHeklenir. Sitopatik etki, EIA, RIA 

gibi yöntemlerle veyakültür üst sıvısından reversetranskriptase (RT) enzimaktivitesi veya 

p24 antijeni aktivitesinin saptanması ile anlaşılır. Hücre kültürünün üst sıvısında 10.günde 

p24 antijeni%90 olasılıkla saptanabilir. 

 

 Süspansiyon Hücre Kültürleri 

 

 Tek Tabaka Hücre Kültürleri 

 

Kültür şişesi içine ekim yapıldıktan sonra hücrelerin yüzeye yapışmasını engellemek 

için hücre kültürleri inkübasyon sırasında mekanik olarak karıştırılır. Bu sayede üreyen 

hücreler sıvı içinde süspansiyon hâlinde bulunur. Buna bağlı olarak da hücreler bol miktarda 

üreme fırsatı yakalar.  

Bu tür kültürler genellikle antijen ve aşı hazırlanmasında kullanılır. 

 

 

Şekil 1.1: Tek tabaka hücre kültürlerinin şematik ve mikroskobik görünümleri 
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1.2.1. Primer Hücre Kültürü 
 

Doğrudan dokudan elde edilen hücre kültürlerine primer hücre kültürleri denir. 

Primerkültürler elde edildikleri dokunun özelliklerini taşır. Genellikle heterojen bir 

yapıgösterir, hücre hatları gibi tek tip hücreler değildir. 

 

Bunların yalnızca 1 veya 2 pasajları yapılabilmektedir. Genellikle fötal orijinli insan 

ve hayvan dokularından hazırlanır.  Orijin doku ile aynı karyotipe sahiptir. 

 

Primer hücre kültürleri küçük doku parçalarının petri yüzeylerine ekilmesiyle 

eksplantkültürler hâlinde ya da enzimatik uygulanmasıyla tek hücre süspansiyonu hâlinde 

yapılır. 

 

Primer kültürler kontaminasyon riski olan kültürlerdir. Bu yüzden 

manipülasyonlardasteriliteye özen gösterilmelidir. Kullanılan cerrahi malzemeler 

otoklavlanmış olmalıdır. Tümmanipülasyonlarlaminar kabin içinde yapılmalıdır. 

 

Primer hücre kültürü hazırlanırken kullanılacak organ ve dokuların seçiminde; 

 

 Donörlerin genç olmasına özellikle fötal dönemde bulunmasına, 

 Donörlerin sağlıklı olmasına, 

 Organ ve dokularda patolojik lezyonun olmamasına, 

 Hücre kültürü için dondurulmuş organ ve dokuların kullanılmamasına, 

 Nakil sırasında herhangi bir kimyasal madde kullanılmamasınadikkat 

edilmelidir. 

 

1.2.2. Sekonder Hücre Kültürü 
 

Primer hücre kültürlerinde üreyen hücrelerin tekrar alınarak tripsin ile ayrıştırılması ve 

yeniden besleyici ortamlara konularak üretilmesiyle hazırlanır. Yapılan bu işleme pasaj adı 

verilir. Bu tür kültürlerin genellikle 40-50 defa pasajı yapılabilir.Hücre popülasyonunun 

yaklaşık %75'i orijin hücrelerle aynı karyotipe sahiptir. Genellikle fetal orijinli normal insan 

ve hayvan dokularından hazırlanır. 

 

1.2.3. Cell Line Hücre Kültürü 
 

Viral çalışmalarda çok kullanılan özel hücre hatlarıdır. Bunlar, 20-30 pasaja kadar 

herhangi bir kromozomal ve morfolojik değişikliğe uğramadan üreyebilir.  

 

Cell-linelerprimer kültürlerden elde edilebilir. Sınırlı üreme potansiyeline sahip 

hücrelerdir. Laboratuvarda devam ettirilmesi ve kullanılması oldukça kolaydır. Pratikte daha 

ziyade devamlı hücre kültürlerinden yararlanılır. Hâlihazırda kullanılan birçok hücre hattı 

bulunmakta ve çeşitli ülkelere belli merkezlerden (hücre bankalarından) gönderilmektedir. 

Cell-linelerden insan        (Hep-2, KB), sığır (MKC), hamster (BHK-21), kanatlı, maymun 

(vero) orijinli olanlar virüslerin izolasyon ve diğer virolojik çalışmalarda kullanılmaktadır. 

1.2.4. Devamlı Hücre Kültürü 
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Bu tür hücre kültürleri, pasajlar yapmak suretiyle sonsuza kadar devam ettirilebilen 

hücre kültürleridir. Bunlar da insan ve hayvan orijinli dokulardan hazırlanabilir. Normal 

dokudan hazırlanabileceği gibi genelde tümör dokusundan orijin alır.Bu tür kültürlerin 

hücreleri orijinal konağın fenotipik ve genotipik özelliklerinden farklılıklar gösterir. Hücre 

populasyonunun %75'inden daha az kısmı orijin hücrelerle aynı karyotipe sahiptir. Hücreler 

transformasyona uğradığı, kromozom sayısı ve niteliği değiştiği için anormal olarak kabul 

edilir. 

 

 

Şekil 1.2: Primer, diploid ve devamlı hücre kültürlerinin oluşumu 
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 Hücre Kültürleri ve Özellikleri 

 

Hücre 

Kültürü 

Pasaj Sayısı KaryotinOrijnalliği Kökeni Hücre 

Çeşidi 

Primer hücre 

kültürü 
1- 2 %100 

Fötal orjinli 

insan ve 

hayvan 

Fibroblastik ve 

Epitelyal 

Sekonder 

hücre kültürü 
40- 50 %75 

Fötal orjinli 

insan ve 

hayvan 

Fibroblastik ve 

Epitelyal 

Devamlı 

hücre kültürü 
Sonsuz <%75 

Tümör 

dokusu  

Fötal orjinli 

insan ve 

hayvan 

Epitelyal 

Tablo1.1: Hücre kültürleri ve özellikleri 

 

1.3. Hücre Kültürü Vasatları 
 

Hücrelerin in vitro şartlarda üretilebilmesi için hücre üretme vasatı adı verilensıvı 

ortamlar kullanılır. Hücre üretme vasatı, hücre çoğalması için gerekli olanaminoasitler, 

vitaminler, mineraller, iz elementler, glikoz vb. maddeleri içeren,steril ve pH’ı dengelenmiş 

bir izotonik çözeltidir. Hücre üretme vasatlarına gelişmeyiteşvik edici faktör olarak %10 

oranında serum ilave edilir. Hücre üretmevasatlarına ayrıca bakteri kontaminasyonlarına 

karşı antibiyotikler (penisilin 100UI/ml, streptomisin 100 μg/ml) ve mantar 

kontaminasyonlarına karşı antimikotikler(mikostatin, 2,5 μg/ml) de ilave edilir. Hücrelerin 

üretilmesi amacıyla kullanılmaküzere birçok vasat geliştirilmiştir. Bunlar arasında en yaygın 

olarak kullanılanlar,EMEM (Eagle’s minimal essentialmedium) ve DMEM 

(Dulbecco’sModified MinimalEssentialMedium)’dir. 
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1.4. Hücre Serileri 
 

Hücre kültürleri primer doku eksplantlarından ya da hücre süspansiyonlarından 

türetilebilir. Primer hücre kültürleri tipik olarak sınırlı bir yaşam süresine sahiptir. Belli bir 

bölünme sayısından sonra çoğalma durur. Sürekli hücre serileri ise anormal (kanser hücreleri 

gibi) ya da transformasyona uğratılmış hücre serileridir. 

 

Hücre Serisi Hücre Tipi ve Kökeni 

3T3 Fibroblast (fare) 

BHK21 Fibroblast (hamster) 

MDCK Epitel hücresi (köpek) 

PtK1 Epitel hücresi (rat) 

L6 Miyoblast (rat) 

PC12 Kromaffin hücresi (rat) 

SP2 Plazma hücresi (fare) 

COS Böbrek (maymun) 

293 
Böbrek (insan), adenovirüsletransforme 

edilmiş 

CHO Over (hamster) 

DT40 Lenfoma hücresi (civciv) 

R1 Embriyonik kök hücreler (fare) 

E14.1 Embriyonik kök hücreler (fare) 

T24 Mesane epitel hücresi (insan) 

HepG2 Karaciğer epitel hücresi (insan) 

HEK293 Böbrek epitel hücresi (insan) 

HL60 
Lösemi (lenfoblastik benzeri) hücresi 

(insan) 

SH-SY5Y Nöroblastoma hücresi (insan) 

H1, H9 Embriyonik kök hücreler (insan) 

S2 Makrofaj benzeri hücreler (Drosofila) 

BY2 
Farklılaşmamış meristematik hücreler 

(tütün) 

Tablo1.2: Yaygın olarak kullanılan hücre serileri 
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1.5. Hücreleri Dondurmak 
 

Hücre kültürünün uzun süre devam etmesi kontaminasyon ve üreme hızının düşüşü 

gibi olumsuzluklara yol açar. Bunun önüne geçebilmek için hücreler dondurulur. 

Dondurma işleminin başarısı, çözdürme işlemi sonunda hücre canlılık oranının yüksek 

olmasıyla orantılıdır. 

 

 Doku kültürü şişelerinde hücreler üretilir. 

 Hücre üretme vasatı, şişenin hücre bulunmayan tarafından dışarıya dökülür. 

 

Resim1.1: Hücre üretme vasatının atılması 

 PBS ile hücre yüzeyi bir kez yıkanarak metabolizma artıkları uzaklaştırılır. 

 

Resim1.2: PBS ile hücre yüzeyinin yıkanması 

 Tripsin-Versen karışımından şişe içine 5-10 ml konur ve 370C’de 5-10 dakika 

bekletilerek hücrelerin şişe yüzeyinden ayrılması sağlanır.  

 

Resim1.3: Tripsin-Versen solüsyonu 
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 Açığa çıkan hücreler santrifüj tüpüne alınarak +4
0
C’de 800-1000 devirde 5-10 

dakika santrifüj edilir.  

 

 Üsteki süpernatant atılır ve dipte kalan hücrelerin üzerine 1-2 ml vasat ilave 

edilir. 

 

Resim1.4: Hücre vasatı ilave etmek 

 Hücre sayımı için thoma lamına bir damla aktarılır. Hücreler sayım sonucuna 

göre mililitrede 1.000.000 ile 4.000.000 hücre olacak şekilde %10 fötal dana 

serumlu hücre üretme vasatı ile süspanse edilir. Hücre süspansiyonuna %10 

dimetilsülfoksit ilave edilerek bu karışım +40C’de 30 dakika tutulur ve sonra -

800C’de dondurulup 2- 3 gün sonra sıvı azot tankına(-1960C’de) kaldırılır. 

 

1.5.1. Dondurulmuş Hücrelerin Çözülmesi 

 
Hücre içinde kristalleşmenin olmaması için dondurulmuş hücrelerin çabuk çözülmesi 

gerekir. Suyun kristalize olması,ozmotik basıncın değişmesine ve hücrelerin ölmesine yol 

açar. 

 

 İçinde dondurulmuş hücre bulunan ampuller derin dondurucudan alınır ve 

37
0
C’lik su banyosunda süratle çözülür. 

 

Resim1.5: Dondurulmuş hücre 
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 Çözülen hücre santrifüj tüplerine alınarak 800-1000 devirde 5-10 dakika 

santrifüj edilir. 

 

Resim1.6: Hücrenin santrifüj edilmesi 

 Süpernatant atılıpdipte kalan hücreler üzerine 5-10 ml %20 oranında inaktif 

dana serumu içeren hücre üretme vasatı ilave edilerek iyice pipete edilir. 

 

Resim1.7: Hücrenin üzerine hücre vasatı ilave etmek 

 Pipete edilen hücreler doku kültürü şişelerine aktarılarak 37
0
C’de hücrelerin 

şişe yüzeyine yapışması için beklenir. 

 Bir gün sonunda DMSO’nun hücreler üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak ve 

dondurma işlemi esnasında ölen hücreleri uzaklaştırmak amacıyla vasat 

değiştirilir ve hücreler 37
0
C’lik etüve yeniden kaldırılır. 

 

Resim1.8: Hücrenin etüve konması 
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1.5.2. Hücre Kültürlerinin Nakli 
 

Doku kültürlerinin zarar görmeden sevkedilmeleri için bazı koşullara gerek vardır. 

Doku kültürlerinin naklinde en büyük güçlük, dışarıdaki ısının etkisinden ileri gelir. Bundan 

ötürü kültürlerin ısıdan izole edilmiş kaplar içinde taşınması gerekir. Hücreler süspansiyon 

ya da doku kültürü hâlinde gönderilebilir. Süspansiyon şeklinde hücre üretme vasatı içinde 

yaklaşık 1x10 hücre/ml bulunmalıdır. Sabit hücre kültürlerinin naklinde ise çalkantı nedeni 

ile hücrelerin dökülmemesi için doku kültürü şişesinin içi vasat ile ya tamamen doldurulmalı 

ya da doku kültürü üzerinde çok az vasat bırakılmalıdır. 

 

1.6. Sterilite Kontrolleri 
 

 Antibiyotikle muamele 

 Yüksek devirde santrifüj 

 Filtrasyon 

 Yağ eriticilerle (eter, kloroform) muamele 

 

Steril çalışma için uyulması gereken önlemler aşağıdaki gibidir: 

 

 Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten sonra mutlaka çalışma yüzeyi 

%70’lik etanol ile silinir. Çalışma bittikten sonra çalışma kabini altındaki sıvı 

atık dolum şişesi temizlenir ve 50 ml çamaşır suyu eklenerek bırakılır. 

 Kullanılacak şişe veya diğer malzemeler kabin içine koymadan önce %70’lik 

etanol ile silinir. 

 Kabin içinde veya inkübator içinde dökülen damlacıklar varsa mutlaka %70’lik 

etanol temizlenir. 

 Kültür flasklarıönce inkübator tepsisi üzerine konur sonra inkübator içine 

yerleştirilir. 

 Pipetleme yaparken pipet ağzı besiyeri veya hücrelerle kontamine olmamalı, 

eğer olursa temizlenip filtresi hemen değiştirilir. 

 Bütün kültür flaskları üzerine isim, tarih ve hangi hücre soyu ve kaynağı olduğu 

belirtilir. 

 Kültür hücrelerinde herhangi bir kontaminasyon olursa mutlaka laboratuvar 

sorumlusuna haber verilir ve gerekli önlemler alınır. 

 Kültürler düzenli olarak 2-3 günde bir kontrol edilir. 

 Her ay kültüre edilmiş tüm hücre soyları mikoplazma testi ile kontrol edilir ve 

şüphelenilirse mikrobiyolojik kontrol yapılır.  

 Kontaminasyon varsa bulaşan herşey yok edilir. Hatta diğer kültürlere 

kontaminasyonu önlemek için medium ve diğer çözeltiler atılır.  

 Kontaminasyon olduğunda çalışılan veya örnek alınan kabin alkol ile silinmeli 

ve steril edildikten sonra bu alanlar en az 30 dakika kullanılmamalıdır. 

 Kontaminasyon yaygın ve genişse sterilizasyon işlemleri tüm inkübatörleri, 

kabinleri ve kullanılan malzemeleri kapsamalıdır.  

 Sabahları sadece kullanacak kabin açılır ama diğer kabinlerde UV açıksa 

kapatılır.  
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 Hücreleri dondurmak için azot tankı kullanacaksadondurulan hücreler azot tankı 

defterine kaydedilir.  

 Hücre kültürünü kullanacak her kişinin ayrı ve sadece hücre kültüründe 

kullanacağı önlüklerinin olması gerekmekir. 

 Önlüksüz, galoşsuz ve eldivensiz laboratuvarda çalışmak kesinlikle yasaktır. 

 Kesinliklehücre kültürü bölümüne çıplak elle girilmez. 

 Santrifüjlerde denge için kullanılan tüpler mutlaka önceden hazırlanmış olan 

çamaşır suyu ile dengelenir ki bakteriyel üreme olmasın. 

 

1.7. Monolayer Hücre Kültürü Hazırlama 
 

1.7.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Mikroskoplar: Hücre kültürü laboratuvarında iki tip mikroskopkullanılır. 

Flasklarda hücrelerin tek tabaka olupolmadığı, shell-vial yüzeyinde yeterli 

hücre olup olmadığıve ekimlerden sonra sitopatik etkinin izlenmesi içininverted 

mikroskop ve floresan antikor reaksiyonlarınıizlemek için floresan mikroskopu 

kullanılır. 

 

 Su banyosu:Azot tankından çıkarılanhücre stoklarının hızlı eritilmesinde ve 

FCS’nin inaktiveedilmesinde kullanılır. Su banyosu düzenli olarak temizlenmeli 

ve hücrelerinkontamine olması önlenmelidir.  

 

 Santrifüjler: Shell-vial yönteminde, tüplere hasta örnekleriekilmesi amacıyla 

kullanılır. Ayrıca bazı hasta örneklerininbakteri ve epitel hücrelerinden 

arındırılmasında dakullanılır. 

 

 İnkübatör: Hücre kültürü ile ilgili tüm işlemlerde %5-10CO2li inkübatörler 

kullanılır. Düzenli olarak temizliğininyapılması kültürleri kontaminasyondan 

korur. 37°C ve%90-95 nemli ortam sağlanır. 

 

 Güvenlik kabinleri: Kabinlerin biri “temiz” kavramlı işler(hücre üretme 

ortamlarının hazırlanması, hücre pasajlanması,stok açma ve hücre stoklama 

işlemleri) için diğeri “kirli” kavramlı işler için (hasta örneklerinin 

hazırlanması,hücrelere ekimi ve virüs tanımlamasında) kullanılmalıdır. 

 

 Buzdolabı ve dondurucular: Hücre üretme sıvıları 2-80°C’lik soğutucularda; 

bazı tanımlama gereçleri, FCS, Lglutamin,antibiyotik solüsyonları vb. –20 

°C’de; hemenkullanılacak hücre stokları, hasta örnekleri, 

sulandırılmışmonoklonal antikorlar vb. –80 °C’de; hücre, virüs stoklarıise –

196°C’de (azot tankı) saklanır. 

 

 Dondurma kabı mr. Frosty (nalgene 5100-0001) 

 Dondurma tüpleri cyrovialler (nunc 377267 1,8 ml) 

 Pipet uçları (5 ml 160510, costar 10 ml 4488, 50 ml’lik plastik pipet ucu) 

 Kültür petrileri (tpp 35 mm-93040, tpp 60 mm-93060, tpp 100 mm) 
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 Cam pastör pipeti (ısolab) 

 Pastör pipetler için otoklava dayanıklı metal kutu 

 Kültür tüpleri 

 

1.7.2. Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler 
 

 Kullanılan Çözeltiler 

 Hücre kültür medyumu: DMEM/F12 %10 FBS ve %1 Antibiyotik(250 

ml için 225 ml DMEM/F12, 25 ml FCS ve 250 μl antibiyotik) 

 dPBS: Ticari solüsyon 

 Tripsin /EDTA % 0,25: Ticari solüsyon 

 Dondurma medyumu : %80 FCS ve %20 DMSO 

 

 Kullanılan Kimyasallar  

 DMEM/F12 (SİGMA D0547 1 LX10) 

 DPBS (SİGMA D5652 1 LX10) 

 %0,25 TRİPSİN-EDTA (SİGMA T4049) 

 DMSO (SİGMA D 2650 ve D 4540) 

 ANTİBİYOTİK (SİGMA A 5955) 

 FCS (SİGMA F9665 veya BİOLOGİCAL INDUSTRIES HEAT 

INACTİVATED) 

1.7.3. Yapılışı 

 
 Hücre kültürü hazırlanacak doku türünün oluşturduğu organ temin edilir. 

 Doku makasla küçük parçalara ayrılır (Trimming). 

 

Şekil 1.3: Dokunun alınması 
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 Doku parçaları tripsinle muamele edilir. 

 

Şekil 1.4: Dokunun tripsinle muamele edilmesi 

 Karışım santrifüj edilir. 

 Üstteki sıvı uzaklaştırılır. 

 

Şekil 1.5: Dokudan sıvının uzaklaştırılması 

 Alttaki çökelti dengeli buffer solüsyonla üç kez yıkanır (Tripsini arıtma işlemi). 

 

Şekil 1.6: Tripsin arıtma işlemi 
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 Karışım 1200-1500 devirde santrifüj edilir. 

 

Resim1. 9: Karışımın santrifüj edilmesi 

 Üstteki sıvı uzaklaştırılarak hücreler toplanır. 

 

Resim1. 10: Santrifüjden sonra üstte kalan sıvının atılması 

 Hücre üretme vasatı eklenir. 

 

Resim1. 11: Hücre üretme vasatı ilave etmek 
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 Thoma lamı ile hücre sayımı yapılır. 

 %10 serumlu vasat içeren 1 litrelik şişelere 1 ml’sinde 5-6 milyon hücre 

içerecek şekilde hücreler ilave edilir. 

 

Resim1.12: Serum ilave etmek 

 48-72 saat süreyle 37 ºC’lik etüvde inkübe edilir. 

 

Resim1. 13: Etüvdeinkübe etmek 

 Mikroskopta hücrelerin üreme durumları kontrol edilir. 

 

Resim1. 14: Mikroskopta hücrelerin kontrolü 
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 %100 üreme gözlenen şişelere hücre üretme vasatı dökülür. 

 

Resim1.15: Hücre üretme vasatı ilave etmek 

 Tripsinle muamele ederek hücreler cam yüzeyden kaldırılır. 

 

Resim1. 16: Tripsin ilave etmek 

 Thoma lamında hücre sayımı yapılır. 

 

Resim1.17: Mikroskopta hücre görünümü 

 Hücre sayımı: Thoma lamının her iki tarafıda kullanılarak yapılır. 

 

Şekil 1. 7: Thoma lamı 
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Sayma kamarasının lameli üzerine kapatılır. Pipetin ucundan ilkdamlalar atılır. Örnek 

sayma kamarasının sayma odacıklarına fazla dökülmemesine dikkat ederek doldurulur. 

Birkaç dakika beklenerek örneğin sayma kamarasında dağılımı sağlanır. Küçük büyültme 

ileortadaki kare mikroskop altına getirilir 

 

Büyük büyültme ile büyük birkaredeki hücreler sayılır. Alanın içindeki, sol ve üst 

kenardaki lökositlersayıma dâhil edilir. 

 

Bir büyük karedeki hacim 0,1 mm
3
tür. 1 mm

3 
için sayı 10 ile ve sonrada dilüsyon 

faktörü ile çarpılır.1 mm
3 

hücre sayısı = sayılan hücre sayısı x 10 x dilüsyon faktörü x 

tolalvolüm. 

 

Şekil 1. 8: Sayım için kullanılabilecek alanlar 
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Şekil 1. 9:Mikroskopta sayım 

 Hücre SayılarınınHesaplanması 
1 ml kültür medyumunda sulandırılan hücre süspansiyonundan 10 μl alınarak ependorf 

tüpe konur ve üzerine 90 μltripanblue boyası konarak karıştırılır. Bu karışım thoma lamına 

konur, thoma lamından 5 bölme sayılır.Bulunan sayı, sulandırma miktarı x50.000 sayısı ile 

çarpılır. Sonuç olarak 1 ml medyumda kaç milyon hücre olduğu bulunur. Ekim yapılacak 

sayı belirlenip hücrelerin petriye ekimleri yapılır. 

 

Genelde 60 mm’likkonfluent bir kültür kabı 2 tane 100 mm’lik kültür medyumlu 

kültür kabına geçirilebilir. 100 mm hücre kabı 1/5 oranında 100 mm’lik başka bir kaba 

geçirilebilir. 

 

60 mm hücre kabı 1/5 oranında 60 mm’lik başka bir kaba geçirilebilir. 

 

o 100 mm’lik kültür petrisine 5x106 

o 60 mm’lik kültür petrisine 2x106 

o 35 mm’lik kültür petrisine 1x106 

24 kuyuluk kültür kabının her kuyusuna 125 bin hücre transfer edilmelidir. 
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Bunun için hücre kültür kabı sayılır ve 500.000 hücre/ml olacak şekilde dilüe edilir. 

 

o 100 mm’lik kültür petrisine 10 ml hücre süspansiyonu 

o 60 mm’lik kültür petrisine 4 ml hücre süspansiyonu + 1 ml 

medyum 

o 35 mm’lik kültür petrisine 2 ml hücre süspansiyonu + 1ml 

medyum 

24 kuyuluğun her kuyusuna 250 μl hücre süspansiyonu + 250 μl medyum 

 

 İhtiyaç hâlinde pasajlama yoluyla hücreler çoğaltılır. 

 

 Hücrelerin pasajlanabilmesi için hücre, kültür petrilerinin yüzeyini 

tamamen kaplamışolmalıdır. Böyle petrilere konfluent petriler denir. 

 Konfluent petrilerin üzerindeki besiyeri aspire edilerek uzaklaştırılır. 

 Hücreler serumdan arındırılmak için PBS ile yıkanır, 

 PBS aspire edilerek uzaklaştırılır.Hücreler inkübatörde tripsinle 5 dakika 

inkübe edilir: 

o 100 mm petri için 2 ml tripsinuygulanır. 

o 6 mm petri için 1 ml tripsinuygulanır. 

o 35 mm petri için 0,5 ml tripsin uygulanır. 

 

Farklı hücre tiplerinin tripsine duyarlılığı farklıdır. Bu yüzden tripsin uygulanan 

hücrelerden bazıları 5 dakikadan daha az sürede petri yüzeyinden ayrılabilir. Mikroskopta 

aralıklarla hücreler kontrol edilmelidir. 

 

 Tripsin, hacminin en az iki katı serumlu besiyeriyle inhibe edilir: 

o 100 mm petri için 2 ml tripsin 4 ml besiyeriuygulanır. 

o 6 mm petri için 1 ml tripsin 2 ml besiyeriuygulanır. 

o 35 mm petri için 0,5 ml tripsin 1ml besiyeri uygulanır. 

 

 Hücreler pipetlenerek tek hücre süspansiyonu hâline getirilir ve bir falkon 

tüpe aktarılır. Tüpe 2-3 ml daha medyum ilave edilir. 

 Hücre süspansiyonu santrifüjlenir (1000-1500 rpm 5 dakika), süpernatan 

uzaklaştırılır. 

 Hücreler 1 ml besiyerinde sulandırılır ve sayılırlar. 

 Petrilere ekimler yapılır. 

 

 Sıvı azot tankında dondurarak saklanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
 MA Aşağıdaki işlem basamaklarına göre hücre kültürü hazırlayınız. 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Hücre kültürü hazırlanacak doku 

türünün oluşturduğu organı temin 

ediniz. 

 Numune alma ve kabul etme kurallarına 

uyunuz. 

 Dokuyu makasla küçük parçalara 

ayırınız (Trimming). 

 Parçaların yeterli büyüklükte olmasına 

dikkat ediniz.. 

 Doku parçalarını tripsinle muamele 

ediniz. 
 Manyetik karıştırıcı kullanınız.. 

 Karışımı santrifüj ediniz.  Santrifüjkullanma talimatlarına uyunuz. 

 Üst sıvıyı uzaklaştırınız.  Steril tülbent kullanabilirsiniz. 

 Çökeltiyi dengeli buffer solüsyonla üç 

kez yıkayınız. 

 Tripsinden yeterince arıtıldığından emin 

olunuz. 

 Karışımı 1200-1500 devirde santrifüj 

ediniz. 
 Santrifüj kullanma talimatlarına uyunuz. 

 Üst sıvıyı uzaklaştırarak hücreleri 

toplayınız. 
 Üstteki sıvıyı dikkatli bir şekilde alınız. 

 Hücre üretme vasatı ekleyiniz. 
 Eklenen vasatın yeterli olduğundan emin 

olunuz. 

 Thoma lamı ile hücre sayımı yapınız. 
 Mikroskop kullanma kurallarına 

uyunuz. 

 %10 serumlu vasat içeren 1 litrelik 

şişelere 1 ml’sinde 5-6 milyon hücre 

içerecek şekilde hücreleri ilave ediniz. 

 Hesaplama yaparak  yeterli miktarda 

hücre ekleyiniz. 

 48-72 saat süreyle 37 ºC’lik etüvde 

inkübe ediniz. 

 İnkübasyon sıcaklığı ve süresini 

ayarlamayı unutmayınız. 

 Mikroskopta hücrelerin üreme 

durumlarını kontrol ediniz. 

 Mikroskop kullanma kurallarına 

uyunuz. 

 %100 üreme gözlenen şişelerde hücre 

üretme vasatını dökünüz. 

 Üreme kontrolünü doğru yaptığınızdan 

emin olunuz. 

 Tripsinle muamele ederek hücreleri cam 

yüzeyden kaldırınız. 
 Yeterli miktarda tripsin kullanınız. 

 Thoma lamında hücre sayımı yapınız. 
 Mikroskop kullanma kurallarına 

uyunuz. 

 İhtiyaç hâlinde pasajlama yoluyla 

hücreleri çoğaltınız. 
 Pasaj yapma kurallarına uyunuz. 

 Sıvı azot tankında dondurarak 

saklayınız. 

 Tankta yeterli seviyede azot 

bulunduğundan emin olunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

24 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Doku parçalarının vücut dışında belli bir süre canlılıklarını koruyarak muhafaza 

edilmelerine ne ad verilir? 

A) Organ kültürü 

B) Hücre kültürü 
C) Primer kültür 

D) Diploid kültür 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi subkültür hazırlamanın amaçlarından biri değildir? 

A) Hücre kültürünün yaşlanmasını önlemek 

B) Hücre kültürünün devamını sağlamak 

C) Hücre kültürünü çoğaltmak 

D) Primer hücre kültürü hazırlamak 

 

3. Hücre kültürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hücrelerin üretildikleri sıvı ortamlara hücre üretmevasatı denilir. 

B) Hücreler üretilirken oda sıcaklığında (~24 °C)inkübe edilir. 

C) Hücreler üretilirken vasat değişimi gerekebilir. 

D) Hücre üretme vasatlarına dana serumu ilave edilir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi hücrelerin dondurulması sırasında koruyucu amaçla 

kullanılır? 

A) Fosfat tampon çözeltisi (PBS) 

B) Dimetilsülfoksit 

C) Hücre üretme vasatı 

D) Virüs üretme vasatı 

 

5. Virüs üretme vasatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Hücre kültürüne virüs ekimini takiben kullanılır. 

B) Subkültür hazırlanması sırasında hücrelerin kaldırılması amacıyla kullanılır. 

C) Virüslerin hücrelerle birlikte saklanması amacıylakullanılır. 

D) Hücrelerde bakteriyel kontaminasyonu engellemeküzere kullanılır. 

 

 

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
ENME FAALİYETİ–2 

 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve becerilerlesüspanse hücre kültürü işlemini 

yapabileceksiniz.  

 

 

 
 

Veteriner kliniğinin viroloji laboratuvarına giderek süspanse hücre kültürü 

işlemindekullanılan maddeleri araştırınız.  

Konu ile ilgili çalışmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. SÜSPANSE HÜCRE KÜLTÜRÜ 
 

Kültür şişesi içerisine ekim yapıldıktan sonra hücrelerin yüzeye yapışmasını 

engellemek için hücre kültürleri inkübasyon sırasında mekanik olarak karıştırılır. Bu sayede 

üreyen hücreler sıvı içinde süspansiyon hâlinde bulunur. Buna bağlı olarak da hücreler bol 

miktarda üreme fırsatı yakalar. Bu tür kültürler genellikle antijen ve aşı hazırlanmasında 

kullanılır. 

 

Süspanse hücreler besiyerinde asılı olarak büyür. Kültür edildikleri kaba bağlanmadan 

yaşayıp çoğalma özelliğine sahiptirler. Kan, dalak, kemik iliğinden alınan hücreler genelde 

süspanse olarak büyür. 

 

2.1. Süspanse Hücre Kültürü Hazırlamada Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Mikroskoplar: Hücre kültürü laboratuvarında iki tip mikroskop kullanılır. 

Flasklarda hücrelerin tek tabaka olup olmadığı, shell-vial yüzeyinde yeterli 

hücre olup olmadığı ve ekimlerden sonra sitopatik etkinin izlenmesi için 

inverted mikroskop ve floresan antikor reaksiyonlarını izlemek için floresan 

mikroskopu kullanılır. 

 

 Su banyosu:Azot tankından çıkarılan hücre stoklarının hızlı eritilmesinde ve 

FCS’nin inaktive edilmesinde kullanılır.Su banyosu düzenli olarak temizlenmeli 

ve hücrelerin kontamine olması önlenmelidir.  

 

 Santrifüjler: Shell-vial yönteminde, tüplere hasta örnekleri ekilmesi amacıyla 

kullanılır. Ayrıca bazı hasta örneklerinin bakteri ve epitel hücrelerinden 

arındırılmasında da kullanılır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 



 

26 

 İnkübatör: Hücre kültürü ile ilgili tüm işlemlerde %5-10 CO2li inkübatörler 

kullanılır. Düzenli olarak temizliğinin yapılması kültürleri kontaminasyondan 

korur. 37°C ve %90-95 nemli ortam sağlanır. 

 

 Güvenlik kabinleri: Kabinlerin biri “temiz” kavramlı işler (hücre üretme 

ortamlarının hazırlanması, hücre pasajlanması, stok açma ve hücre stoklama 

işlemleri) için diğeri “kirli” kavramlı işler için (hasta örneklerinin hazırlanması, 

hücrelere ekimi ve virüs tanımlamasında) kullanılmalıdır. 

 

 Buzdolabı ve dondurucular: Hücre üretme sıvıları 2- 80
0
C’lik soğutucularda; 

bazı tanımlama gereçleri, FCS, Lglutamin, antibiyotik solüsyonları vb. –20 

°C’de; hemen kullanılacak hücre stokları, hasta örnekleri, sulandırılmış 

monoklonal antikorlar vb. –80 °C’de; hücre,virüs stokları ise –196°C’de (azot 

tankı) saklanır. 

 

 Dondurma kabı mr. Frosty (nalgene 5100-0001) 

 Dondurma tüpleri cyrovialler (nunc 377267 1,8 ml) 

 Pipet uçları (5 ml 160510, costar 10 ml 4488, 50 ml’lik plastik pipet ucu) 

 Kültür petrileri (tpp 35 mm-93040, tpp 60 mm-93060, tpp 100 mm) 

 Cam pastör pipeti (ısolab) 

 Pastör pipetler için otoklava dayanıklı metal kutu 

 Kültür tüpleri 

 

2.2. Süspanse Hücre Kültürü Hazırlama Aşamaları 
 

 Araç ve gereçler hazırlanır. 

 Sıvı azot tankından (-196 
0
C) stok hücre alınır. 

 

Resim 2.1: Stok hücre 
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 25 ml’lik flaska hücre üretme vasatı koyulur. 

 

Resim 2.2: Hücre üretme vasatı ilave etmek 

 Stok hücre flaska aktarılır. 

 

Resim 2.3: Hücrenin flaska konması 

 Monolayer olarak pasajlama yoluyla hücreler çoğaltılır. 

 Tripsinizasyon yoluyla monolayer hücreleri kapların yüzeyinden ayırarak bir 

kapta toplanır. 

 Thoma lamında hücre sayımı yapılır. 

 Düşük hacimli fermentörlere süspanse hücre üretme vasatları koyulur. 

 Yeterli sayıda üremenin görülmesi durumunda hücreler fermentöre aktarılır. 

 Hücre kapasitesine göre fermentörün devir hızı ve sıcaklığı (37
0
C) ayarlanır. 

 Fermentör 48 saat süreyle çalıştırılır. 

 Süre sonunda numune alarak hücre sayımı ve sterilite kontrolü için ekim yapılır. 

 Yeterli üremenin görüldüğü hücreler pasajlama yoluyla çoğaltılır. 

 Pasajlama yapılırken kültür eşit şekilde santrifüj tüplerine dağıtılır.  

 Santrifüj edilerek kullanılmış besi ortamı atılır. 

 Daha sonra uygun besi ortamıyla dilüe edilerek platelere ya da flasklara ekim 

yapılır. 

 Bazı hücre türlerinin pasajlaması yapılırken kullanılmış besi ortamından bir 

miktar tekrar besi ortamına eklenebilir.  

 Buzdolabında veya dondurarak saklanır. 
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2.3. Viroloji Laboratuvarına Numunelerin Gönderilmesi ve Bu 

Maddelerin Virüs Ekimine Hazırlanması 
 

Viral hastalıkların teşhisinde, klinik şüpheli teşhis ve laboratuvar teşhisi yapılabilmesi 

için bazı şartlar sağlanmalıdır. 

 

Laboratuvar teşhisinde ölü hayvanlardan yapılacak teşhisin canlı olanlara oranla çok 

sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle laboratuvar teşhisi için canlı ve enfeksiyon 

şüpheli hayvanlar seçilir. 

 

 Doğru materyalin seçilmesi: Materyal seçimi klinik bulgular ve şüphelenilen 

hastalığın patogenezi dikkate alınarak yapılmalıdır. Buna göre canlı 

hayvanlardan; 

 

 Kan örnekleri (koagulanlı ve koagulansız), 

 Nazal, genital, konjuktival, barsak sonu swabları), 

 Hücre bulundurabilen akıntılar (burun, genital kanal), 

 Çalkantı sıvıları (boğaz, vaginal) alınabilir. 

 

Ölü hayvanlardan ise virüsün affinite duyduğu doku ya da organlar ile bölgesel lenf 

yumruları ve doku sıvıları örneklenebilir.Buna göre ölü  hayvanlardan 

 

 Akciğer, trakea (solunum sistemi enfeksiyonu), 

 Barsak (sindirim sistemi enfeksiyonu), 

 Beyin (merkezi sinir sistemi hastalıkları), 

 Plasenta, fötusun dalak, karaciğer vb. organları alınabilir. 

  

 Doğru enfeksiyon dönemi: Hastalığın seyri ile örneklemeyi yapacak olan 

kişinin (veteriner hekim) bilgisinin birleştirilerek virüsün bulunabileceği en 

uygun dönemin seçilmesi gereklidir. Doğru zaman virüsün en çok yayılım 

gösterdiği hastalığın akut fazı yani hastalığın başlangıç dönemidir. 

 

 Doğru transport: Örneklenen materyallerin soğuk zincirde nakledilmesi 

gereklidir. Materyaller dondurularak yada transport vasatı (%50 gliserinli 

PBS)içinde laboratuvara gönderilir. 

 

 Doğru laboratuvar metodu:Bir viral enfeksiyonun teşhisinde kullanılacak 

yöntemin seçiminde belirli noktalara dikkat edilmelidir. 

 

 Araştırmada direkt veya indirekt teşhis yöntemi seçilmelidir. 

 Enfeksiyondan şüpheli hayvanın akut hasta olduğu dönem 

belirlenmelidir. 

 Araştırma materyalinin cinsi ve durumu tespit edilmelidir. 
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2.4. Marazi Maddelerden İnokulum Hazırlanması 
 

Virüs izolasyonu için laboratuvara gönderilen materyaller çok çeşitli olup bunların 

doku kültürüne ekilmeden önce bazı işlemlere tabi tutulması gerekir. Doku kültürüne ekim 

için hazır hâle getirilen marazi maddeye inokulum denir. 

 

 Organ Materyallerinden İnokulum Hazırlanması 

 

Virüs izolasyonu için kullanılacak organların (böbrek, karaciğer, akciğer, beyin, 

embriyo vs.) mümkün olduğu kadar taze olması gerekir. 

 

 İşlenecek organların yüzeyleri alkol ile dezenfekte edilip alevden geçilir. 

 Steril bistüri, makas ve pens yardımıyla organların iç kısmından küçük 

parçalar alınır. 

 Bu materyal 1/10 oranında konsantre antibiyotikli PBS veya eagle içine 

konur. 

 

Şekil2. 1: Organ numunesi 

 

 Organ numunesi havanda veya homojenizatör içinde iyice ezilip 

homojenize edilir. Homojenizasyon işlemi havanda yapılıyorsa steril kum 

ilavesi gerekir. 

 

Şekil 2. 2:Hücrenin homojen edilmesi 

 4-6 katlı steril gazlı bez bir beherglastan süzülerek sıvı kısım santrifüj 

tüplerine aktarılır. 
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Şekil 2. 3: Beher glasstan süzme işlemi 

 20-30 dakika +4
0
C’de 2000-3000 devirde santrifüj edilir. 

 

Şekil 2. 4: Tüplerin santrifü edilmesi 

 Üstteki sıvı alınıp içine konsantre antibiyotik ilave edilerek antibiyotiğin 

etkimesi için 1 saat +4
0
C’de bekletilir. Bu elde edilen sıvıya inokulum 

denir.  

 

 İnokulum sterilite kontrolü için agara ekilir ve agar 37
0
C’lik etüve 

kaldırılarak 48 saat bekletilir. Bu zaman zarfında inokulum, doku 

kültürüne, E.T.Y. veya deneme hayvanlarına ekim yapılmak üzere -20
0
C, 

-40
0
C veya -80

0
C’de bekletilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Aşağıdaki işlem basamaklarına göre süspanse hücre kültürü hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Araç ve gereçleri hazırlayınız. 
 Analize başlamadan araç ve gereçlerin 

tam olduğundan emin olunuz. 

 Sıvı azot tankından (- 196 ᵒC) stok 

hücreyi alınız. 

 Azot tankının kapağını işlem sonrası tam 

kapatınız. 

 25 ml’lik flaska hücre üretme vasatı 

koyunuz. 
 Pipet kullanabilirsiniz. 

 Stok hücreyi flaska aktarınız.  Aseptik koşullarda çalışınız. 

 Monolayer olarak pasajlama yoluyla 

hücreleri çoğaltınız. 
 Pasaj yapma kurallarına uyunuz. 

 Tripsinizasyon yoluyla monolayer 

hücreleri kapların yüzeyinden  ayırarak 

bir kapta toplayınız. 

 Yeterli miktarda tripsin kullanınız. 

 Thoma lamında hücre sayımı yapınız. 
 Mikroskop kullanma kurallarına 

uyunuz. 

 Düşük hacimli fermentörlere süspanse 

hücre üretme vasatları koyunuz. 

 Cihaz kullanma talimatlarına uyunuz. 

 Yeterli sayıda üremenin görülmesi 

durumunda hücreleri fermentöre 

aktarınız. 

 Hücre kapasitesine göre fermentörün 

devir hızını ve sıcaklığını (37 
0
C) 

ayarlayınız. 

 Fermentörü 48 saat süreyle çalıştırınız.  Süre tutmayı unutmayınız. 

 Süre sonunda numune alarak hücre 

sayımı ve sterilite kontrolü için ekim 

yapınız. 

 Aseptik koşullarda çalışınız. 

 Yeterli üremenin görüldüğü hücreleri 

pasajlama yoluyla çoğaltınız. 
 Pasaj yapma kurallarına uyunuz. 

 Buzdolabında veya dondurarak 

saklayınız. 

 Kapların ağızlarının kapalı olduğundan 

emin olunuz. 

 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

32 

  
 VE DEĞERLENDİRME 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Devamlı hareketli ortamlarda yaşayan ve bulundukları kabın yüzeyine yapışmadan 

canlılıklarını devam ettiren hücre kültürlerine…………………….denir. 

 

2. …………………genellikle antijen ve aşı hazırlanmasında kullanılır. 

 

3. Yeterli sayıda üremenin görülmesi durumunda hücreler………………..aktarılır. 

 

4. Kültür şişesi içerisine ekim yapıldıktan sonra hücrelerin yüzeye yapışmasını 

engellemek için hücre kültürleri………………sırasında mekanik olarak karıştırılır. 

 

5. Virolojik kontrol amacıyla hücre kültürüne ekime hazır hâle getirilmiş şüpheli 

numuneye ………………..denir. 

 

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 Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

Olmalıdı 

 

 

r? 

A) % 6 - 7 

B) % 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
ALİYEOD 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar ortamında hücrelerin çoğaltılabilmesi için önemli 

değildir? 

A) Ozmolarite 

B) pH 

C) Sıcaklık 

D) Nem 

 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre kültürü çalışmalarının temelini oluşturan 

kişi verilmiştir? 

A) Foux 

B) Lewis 

C) Claude Bernard  

D) Harrıson 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi devamlı hareketli ortamda yaşayan ve bulundukları kabın 

yüzeyine yapışmadan canlılıklarını devam ettiren kültürlerdir? 

A) Tabakalandırılmış hücre kültürü 

B) Monolayer hücre kültürü  

C) Stationer kültür 

D) Süspanse kültür 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi HIV tanısında kullanılan hücre kültür yöntemlerindendir? 

A) Kokültivasyon yöntemi 

B) Shell vial yöntemi 

C) Standart tüp kültürü 

D) Tek tabaka hücre kültürü yöntemi 

 

5. Doğrudan dokudan elde edilen hücre kültürlerine ne denir? 

A) Cell line hücre 

B) Devamlı hücre  

C) Sekonder hücre 

D) Primer hücre 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi pasajlar yapmak suretiyle sonsuza kadar devam ettirilebilen 

hücre kültürleridir? 

A) Cell line hücre 

B) Devamlı hücre  

C) Sekonder hücre 

D) Primer hücre 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Tripsin-Versen karışımından şişe içine kaç ml ilave edilerek hücrelerin şişe 

yüzeyinden ayrılması sağlanır? 

A) 5-10 ml 

B) 15-20 ml 

C) 3-5 ml 

D) 5-15 ml 

 

8. Aşağıdakilerden hangisiembriyolu tavuk yumurtası dokularından hücreleri enzimatik 

yolla ayırt etmiştir? 

A) Morgan 

B) Lewis 

C) Moscana 

D) Köhler 

 

9. Aşağıdakilerden hangisiinvitro canlı bir sistemdir? 

A) ETY 

B) Deneme hayvanı 

C) Agar 

D) Doku kültürü 

 

 

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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 B 

5 D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 SÜSPANSE KÜLTÜRLER 

2 SÜSPANSE KÜLTÜRLER 

3 FERMENTÖRE 

4 İNKÜBASYON 

5 İNOKULUM 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 A 

5 D 

6 B 

7 A 

8 C 

9 D 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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