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ALAN Laboratuvar Hizmetleri
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MODÜLÜN ADI Mikrobiyolojik Kültür - 2

MODÜLÜN TANIMI
Saf kültür üretilmesi ve kültürlerin muhafaza edilmesi ile ilgili
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Mikrobiyolojik Kültür-1 modülünü başarmış olmak

YETERLİK Mikrobiyolojik kültür elde etmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak saf kültür
üretebilecek, kültürleri muhafaza edebileceksiniz.

Amaçlar
1. Saf kültür üretebileceksiniz.
2. Kültürleri muhafaza edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam
Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel öğrenme
ortamları vb.

Donanım
Cam yazar kalem, petride hazırlanmış katı agarlı besiyeri, sıvı
besiyeri, tüpte hazırlanmış yatık agarlı besiyeri, ekim yapılmış
ve mikrobiyel üreme görülmüş petri kutuları, öze,
bakteriyolojik etüv, bek, alkol, pamuk, buzdolabı

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.

Modül sonunda kazandığınız bilgi ve beceriler öğretmeniniz
tarafından ölçülerek değerlendirilecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Mikroorganizmalar doğada çok ender olarak saf halde bulunurlar. Genellikle karışık
halde bulunan mikroorganizmalardan saf kültürlerin elde edilmesi gerekir. Mikrobiyolojide
saf kültür ile çalışmak bir anlamda zorunludur. Eğitim, klinik tanı ve tedavi, endüstriyel
uygulamalar vb. mikrobiyolojinin pek çok alanında çalışılan mikroorganizmanın saf kültür
halinde olması gerekmektedir.

Mikrobiyolojik çalışma yapan her laboratuvarda kültür koleksiyonunun bulunması,
kıyaslama ve şahit çalışmalar için gereklidir. Koleksiyonda en azından laboratuvarda sık
çalışılan mikroorganizma türlerinin bulunması gerekir. Koleksiyonun oluşturulması ve
korunması için kültürlerin muhafaza yöntemlerinden faydalanılmalıdır.

Bu modül saf kültür oluşturarak üretme ve kültürlerin muhafaza edilmesi ile ilgili bilgi
ve becerileri kazanmanızda sizlere yardımcı olacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak saf kültür üretebileceksiniz.

 Saf kültürün kullanılma sebeplerini araştırınız.
 Saf kültürün kullanım yerlerini araştırınız.

1. SAF KÜLTÜR

1.1. Tanımı ve Önemi

Mikroorganizmalar, uygun ortam ve şartlarda üreyerek çoğalırlar. Üzerinde veya
içerisinde mikroorganizma üretilmiş veya üremiş besiyerlerine kültür denir.

Kültür içerisinde birden fazla mikroorganizma türü varsa buna karışık kültür, sadece
tek bir mikroorganizma türü varsa buna da saf kültür denir. Pratikte saf kültür, sadece bir
tek mikroorganizma hücresinden çoğaltılmış olan mikroorganizma topluluğudur ve
morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal özellikleri aynıdır.

Kültür, elde edildiği ortamın özelliğine göre katı veya sıvı kültür olarak adlandırılır.
Katı besiyerindeki kültüre katı kültür, sıvı besiyerindeki kültüre sıvı kültür, yatık agarlı
besiyerindeki kültüre ise yatık kültür denir. Ayrıca ekim şekline göre saplama kültür (İğne
öze ile katı besiyerine saplanarak ekim yapılan kültür) ve çalkalama kültür (Numune
besiyerine eklendikten sonra çalkalanarak karıştırılan kültür) olarak da adlandırılabilir.

Mikroorganizmalar doğada çok ender olarak saf halde bulunurlar. Karışık halde
bulunan mikroorganizmalardan çeşitli amaçlar için saf kültürlerin elde edilmesi gerekir.

Endüstriyel önemi olan mikroorganizmalar saf halde elde edilmelidir. Örneğin,
fermente süt ürünlerinin yapımında kullanılan bakteriler, şarap mayası, baklagillerle
simbiyotik yaşayarak azot fikse eden bakteriler, tarımsal savaşta kullanılan bakteriler gibi
endüstriyel mikroorganizmalar saf halde kullanılmalıdır.

Herhangi bir bozulma veya hastalık etmeni mikroorganizmanın özelliğinin
incelenmesi ve tanısının yapılabilmesi ve laboratuvar çalışmalarında şahit amacıyla
kullanılan mikroorganizmaların da saf halde elde edilmiş olması gerekir.

Gıda mikrobiyolojisi açısından izolasyonun en önemli uygulamalarından birisi de
belirli bir miktar gıda içinde bulunmasına izin verilmeyen patojenlerin (Salmonella, E. coli
O157:H7 Listeria gibi) varlığının gösterilmesi için yapılan çalışmalardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. İzolasyon Yöntemleri ve Kullanım Şekilleri

İzolasyon, ayırmak anlamına gelir. Mikrobiyolojide izolasyon denildiğinde bir
mikroorganizmayı saf halde elde etmek anlaşılır. Yani izolasyon, karışık bir kültürden
sadece istenen bir ya da daha fazla mikroorganizmanın saf halde elde edilmesi demektir.

Resim 1.1: Karışık kültür

İzolasyon amacıyla kullanılan birçok yöntem vardır. Amaca uygun olarak seçilen bu
yöntemlerin biri veya bazen birkaçı bir arada kullanılabilir.

1.2.1. Kimyasal İzolasyon

Besiyerlerine bazı kimyasal maddeler katarak sadece istenilen mikroorganizmanın
gelişmesi ve üremesi sağlanabilir. O mikroorganizmanın özel gereksinim duyduğu bir veya
birkaç kimyasal madde besiyerine katılarak onun fazlaca üretilmesi sağlanabilir. Bu da
karbon, nitrojen vb. diğer kaynaklardan birinin kullanılması ile mümkündür. Özel
maddelerle zenginleştirilmiş besiyerleri bu amaç için oldukça kullanışlıdır.

Bazı durumlarda da arzu edilen mikroorganizmanın gelişmesine ve üremesine
yardımcı olan veya olumsuz etki yapmayan, buna karşın diğerleri için inhibitör veya
öldürücü olan çeşitli maddeler kullanılabilir. Bu amaçla boyalar, safra tuzları, ağır metal
tuzları, antibiyotikler, antiseptikler, antibakteriyel veya antifungal gibi kimyasal
maddelerden yararlanılabilir. Örneğin birçok gram negatif bakteri, gram pozitif bakterilerin
üreyemedikleri boya konsantrasyonuna sahip besiyerlerinde kolayca üreyebilirler.

Antibiyotikler veya çeşitli kemoterapötikler ve boyalar (kristal viyole, malaşit yeşili,
vb.) aynı amaç için yararlanılan maddeler arasındadır. Bu amaçla içerisinde antibiyotik veya
boyalar bulunan birçok selektif besiyeri çeşidi bulunmaktadır.
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1.2.2. Fiziksel İzolasyon

Fiziksel yöntemlerin başında ısı gelmektedir. Eğer, karışık kültürlerden spor
verenlerin ayrılması isteniyorsa o zaman kültürler 80°C'de 10 dakika ısıtıldıktan sonra özel
besiyerlerine ekimler yapılır. Bu kısa süreli yüksek ısıtmada sporlar hariç vejetatif formlar
genellikle ölür.

Eğer termofiliklerin izolasyonu isteniyorsa kültürler 55°- 65°C arasında 15–20 dakika
ısıya maruz bırakılabilir. Psikrofilikler için ise düşük ısı kullanılabilir. Ancak bu ısıda,
mezofilikler üremeyebilir fakat ölmezler. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Besiyerlerinin
pH'ı da seleksiyon için kullanılabilir. Birçok patojenik mikroorganizma, konakçının
vücudundaki pH'a uygun sınırlar içinde gelişebilirler (pH 7,0–7,4). Bu limitlerin dışında
üremeler sınırlanır. Bazı mikroorganizmalar hafif asit (pH. 6–6,5) olan ortamda bir kısmı da
hafif alkali (pH 8,0–8,5) olan bir besiyerinde daha kolay gelişebilirler.

1.2.3. Biyolojik İzolasyon

Deneme hayvanları (fareler, kobaylar vs.) karışık kültürlerden istenilen
mikroorganizmayı ayırmada kullanılabilir. Patojen olmayanlar elimine olurken patojen
olanlar hayvanlarda hastalık meydana getirir. Hayvanlara deri altı verilen doku homojenatı
veya karışık kültürler belli bir süre (Mikroorganizmanın türüne göre değişir.) sonra kalpten
kan alınarak hemokültür (kan kültürü) yapılır ve besiyerlerine ekilerek saf etkenler elde
edilir.

1.2.4. Dilüsyonla İzolasyon

Karışık kültürler seyreltilerek veya tek koloni düşürme yöntemi kullanılarak uygun
katı besiyerlerine ekilir ve üreyen koloniler arasından istenilen etkene ait olanlar seçilerek
saf kültürleri elde edilir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden en uygun olanı seçildikten sonra üretilen
mikroorganizmalardan tek koloni alınarak uygun sıvı ve katı besiyerlerinde saf kültürleri
yapılır.

1.3. Saf Kültür Elde Etme Aşamaları

İzolasyon amacıyla kullanılan tüm yöntemlerde besiyeri seçimi en önemli kriterdir.
Amaca ve izolasyon yöntemine göre sıvı veya katı besiyeri, genel veya selektif besiyeri
kullanılır. Mikroorganizma izolasyonunun temel basamağı koloni elde edilmesidir.

Koloni, katı besiyerinde tek bir hücrenin çoğalması sonunda meydana gelen
milyonlarca hücrenin oluşturduğu yapı olarak tanımlanır. Bir diğer deyiş ile koloni tek bir
hücreden oluşur yani koloninin besiyerinden alınarak steril serum fizyolojik içinde süspanse
edilmesi ile saf kültür elde edilmiş olur. Bu süspansiyondan, daha sonra çalışmanın amacına
göre uygun sıvı veya katı besiyerine ekim ya da mikroskobik incelemeler yapılır.
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Saf kültür elde edilirken genel olarak sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır.

 Öncelikle izolasyonda kullanılacak materyalin özelliğine göre farklı ön işlemler
yapılır. Numune katı ise önce serum fizyolojik veya ringer çözeltisi veya
peptonlu su ile muamele edilerek katı materyaldeki mikroorganizmaların sıvıya
geçirilmesi sağlanır. Numune sıvı ise sadece homojenizasyon işlemi yapılır.

 İncelenecek numuneden, petri kutusundaki uygun agarlı bir besiyerine tek
koloni düşürme tekniği ya da yayma tekniği kullanılarak ekim yapılır.

 Petri kutuları uygun sıcaklık ve sürede inkübasyona bırakılır.

 İnkübasyon sonrası petri kutularında oluşan, birbirine temas etmeyen ve izole
edilmek istenen mikroorganizmanın özelliklerine uygun olan koloni öze, kürdan
veya aşı iğnesi yardımı ile alınarak sıvı veya katı bir besiyerine aktarılır.

 İnkübasyonun ardından izolatın saf olup olmadığını incelemek amacıyla saflık
kontrolü yapılır.

Şekil 1.1: Katı besiyerinde saf kültür elde edilmesi ( a: İzole edilecek mikroorganizma
kolonisinin öze ile alınması; b, c, d: Bölgesel ekim tekniği ile inokülasyon yapılması)
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1.4. Saf Kültürün Kontrolü

Saflık kontrolü için petri kutusundaki agarlı besiyerine sürme yapılarak inkübasyon
sonrası burada oluşacak koloninin şekil, büyüklük, yapı, renk gibi özellikleri incelenir.

Farklı özelliğe sahip koloni varlığı gözlendiğinde, bu durum kültürün karışık olması
anlamına gelir ve tekrar tek koloni alınarak saflık kontrolüne kadar işlemler tekrarlanır.

Besiyerinde aynı tip koloni gözlenmesi incelenen kültürün saf kültür olduğu anlamına
gelir. Besiyerinde aynı tip koloni gözlense bile tek koloni alınarak tekrar izolasyon işlemi
yapılması da genel olarak önerilmektedir.

Resim 1.2: Saf kültür

Elde edilen saf kültürler analizlerde kullanılır veya çoğaltılır. Bazı kültürler ilerde
tekrar yararlanılmak amacıyla saklanırlar. İlerde kullanılmak üzere canlılığı muhafaza
edilerek saklanan kültürlere stok kültür denir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak saf kültür
üretiniz.

Uygulamada kullanılan kimyasal madde, araç gereçler: Cam yazar kalem, ekim
yapılmış ve mikrobiyel üreme görülmüş petri kutuları, öze, bakteriyolojik etüv, bek, petride
hazırlanmış katı agarlı besiyeri, sıvı besiyeri.

İşlem Basamakları Öneriler

 Aseptik ortam oluşturunuz.

 Steril kabin veya bunzen bek
alev çatısı altında çalışınız.

 Verilen petri kutusunda gelişmiş farklı koloni tiplerini
ayırt ediniz.

 İnceleme sırasında
kolonilerin şekli, rengi,
yapısı vb. özelliklerine
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ -1
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 Seçilen koloniden öze ile örnek alınız.

 Aseptik ortamda çalışmaya
özen gösteriniz.

 Özeyi bunzen bek alevinde
steril edip soğutarak
kullanınız.

 Alınan örneği petri kutusuna sürme tekniği ile ekiniz.

 Tek koloni düşürme tekniği
uygulayınız.

 Her bölgeye geçişte özeyi
bunzen bek alevinde steril
edip soğuttuktan sonra
kullanınız.

 Petrinin üzerine gerekli bilgileri yazarak ters çevirip
etüve yerleştiriniz.

 Etüve yerleştirme kurallarını
uygulayınız.
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 Petriyi önerilen sıcaklık ve sürede inkübasyona
bırakınız.

 Zaman zaman sıcaklık
kontrolü yapmayı ihmal
etmeyiniz.

 İnkübasyon sonrası oluşan kolonileri inceleyerek tek
kolonilerin gelişip gelişmediğine bakınız.

 Kontaminasyon olmaması
için petri kutusunun
kapağını açmadan
incelemeye dikkat ediniz.

 Tek hücreden oluşmuş kolonileri seçiniz.

 Büyüklük, şekil, renk,
parlaklık durumu ve kıvam
açısından kendine özgü
kolonileri seçiniz.

 Eğer tek koloniler gelişmemişse daha seyreltilmiş
kültürlerden tekrar ekim yaparak diğer tüm işlemleri
tekrarlayınız.

 Seyreltme işlemi yaparken
üreme yoğunluğuna göre
orantılı seyreltme yapmaya
dikkat ediniz.
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 Seçilen koloniyi öze ile sıvı bir besiyerine aktarınız.

 Koloninin sıvı içerisine
karışmasına özen gösteriniz.

 Elinize bulaşma olursa
ellerinizi dezenfekte ediniz.

 Tüp üzerine gerekli bilgileri yazarak önerilen sıcaklık
ve sürede inkübasyona bırakınız.

 Yaptığınız ayarları kontrol
etmeyi unutmayınız.

 Elde edilen yeni kültürden uygun bir katı besiyerine
tekrar ekim yapınız.

 İnkübasyonu gerçekleştirerek saf kültür elde ediniz.

 Çalışma sırasında özeyi
tezgâha koymadan önce
steril etmeyi unutmayınız.

 Sterilliğinden kuşku duyulan
veya kontamine olan araç
gereçleri kullanmamaya
özen gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Üzerinde veya içerisinde mikroorganizma üretilmiş veya üremiş besiyerlerine kültür
denir.

2. ( ) Karışık bir kültürden spor verenlerin ayrılması isteniyorsa kültür 55°C–65°C
arasında 15–20 dakika ısıtıldıktan sonra özel besiyerlerine ekim yapılır.

3. ( ) Termofilik bakterilerin izolasyonu yapılacaksa kültürler 80°C'de 10 dakika ısıya
maruz bırakılır.

4. ( ) İzolasyon, karışık bir kültürden istenen bir mikroorganizmanın saf halde elde
edilmesi işlemidir.

5. ( ) Deneme hayvanları (fareler, kobaylar vs.) karışık kültürden patojen olmayan
mikroorganizmayı ayırmada kullanılır.

6. ( ) Antibiyotikler veya çeşitli kemoterapötikler ve boyalar (kristal viyole, malaşit yeşili
vs.) kimyasal izolasyonda yararlanılan maddeler arasındadır.

7. ( ) Pratikte saf kültür, sadece bir tek mikroorganizma hücresinden çoğaltılmış olan
mikroorganizma topluluğudur ve morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal özellikleri
aynıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kültürleri muhafaza
edebileceksiniz.

 Kültür koleksiyonu yapılmasının sebeplerini araştırınız.
 Subkültür, saf kültür ve stok kültür arasındaki ilişkiyi araştırınız.

2. KÜLTÜRLERİN MUHAFAZASI

2.1. Stok Kültür ve Önemi

Mikrobiyolojik çalışma yapılan her laboratuvarda kültür koleksiyonunun bulunması
kıyaslama ve şahit çalışmalar için gereklidir. Koleksiyon, laboratuvarın amacı ve işlevi,
teçhizat ve ekipman ile personel durumu, koleksiyona alınacak mikroorganizmaların
özellikleri, koleksiyonun hedeflenen süresi gibi bir çok faktöre bağlı olarak değişik
şekillerde ve kapasitelerde düzenlenir. Koleksiyonda en azından o laboratuvara özgü
mikroorganizmaların bulunması gerekir.

Kültür muhafazasının temel prensibi varyasyon veya mutasyona uğratmadan
mikroorganizmayı saf halde ve uzun süre canlı tutmaktır. Bugün, gelişen bilim ve
teknolojiye bağlı olarak kültürlerin muhafazasına yönelik pek çok yöntem başarı ile
uygulanmaktadır. Ancak tüm mikroorganizmalar için kullanılabilecek tek bir yöntem yoktur.
Bu nedenle farklı mikroorganizma grupları için farklı yöntemler veya aynı yöntemin çeşitli
modifikasyonları önerilmektedir.

Daha sonra kullanılmak üzere canlılığını muhafaza edecek şekilde saklanan saf
kültürlere stok kültür denir.

2.2. Kültür Muhafaza Yöntemleri

Mikroorganizma kültürlerinin muhafazasında transfer, kurutma, dondurma ve
dondurarak kurutma yöntemleri kullanılabilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2.1. Transfer Yöntemi

Kültürün ardışık transferler (pasaj, subkültür) ile muhafazasıdır. Pasajlar arası süre,
mikroorganizmanın cinsi ve türü, kullanılan besiyeri ve dış koşullara (depolama sıcaklığı)
bağlıdır. Bazı bakterilerin her gün transfer edilmesi gerekirken bazılarının iki transferi
arasında birkaç ay hatta birkaç yıl gerekebilir. Genel olarak transfer yöntemi ile saklanan
mikroorganizmalar buzdolabı sıcaklığında tutulurlar.

Sıvı ya da katı kültürlerde ardışık transferler ile kültürlerin muhafazası sırasında
kültürün canlılık ve fizyolojik özelliklerini korumak amacıyla aktarım işleminden sonra
kültürü bir süre inkübe edip soğutmak, yeniden transfer yapılacağı zaman ise kültürü yeniden
inkübasyona bırakarak (kültür aktif hale getirdikten sonra) kullanılması önerilmektedir.

Depolama sırasında besiyerinin nem kaybetmesi, kültürün canlılık ve fizyolojik
özelliklerinin korunmasında önemli bir sakınca oluşturur. Bu nedenle kültürler, vidalı
kapaklı tüplerde saklanmalı, eğer normal laboratuvar tüpleri kullanılıyorsa ağızları parafilm
ile sarılmalı veya sıvı parafin ile kültürün örtülmesi sağlanmalıdır.

Transfer yöntemi en az ekipmana gerek duyulan basit ve ucuz bir yöntem olmakla
beraber, genel olarak sistemli bir kültür koleksiyonuna elverişli değildir. Özellikle
koleksiyondaki kültürlerin farklı sürelerde aktifleşme zamanının gelmesi ilave emek
gerektirir. Bakterilerin büyük çoğunluğu bu yöntemle buzdolabı sıcaklığında 3–5 ay kadar
rahatlıkla depolanabilir. Koliform grup bakteriler ve stafilokoklar için bu süre birkaç yıl
olarak verilmektedir.

Resim 2.1: Yatık kültür

Yatık kültür kullanılarak gerçekleştirilen transfer yönteminin işlem basamakları
aşağıda açıklanmıştır.
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 Uygun besiyeri seçimi: Genel olarak besin maddelerini en az düzeyde içeren
besiyerleri bu amaçla kullanılmaktadır. Bu şekilde mikroorganizmaların
metabolik faaliyeti en aza iner, dolayısıyla transferler arasındaki süre uzar.

 Yatık agarlı besiyeri hazırlama: Seçilen uygun besiyerleri deney tüplerinde
tekniğine uygun olarak hazırlanır. Soğutulurken yeterli derecede eğik tutularak
katılaşması sağlanır.

 Ekim yapma: Bakteri ve maya kültürlerinde, öze ile aseptik tekniğe uygun
olarak saf kültür alınır ve tüpteki yatık agarlı besiyeri yüzeyinin en alt kısmına
temas ettirilir. Örnek burada öze ile hafifçe ezilir ve öze hiç kaldırılmadan agar
yüzeyi boyunca, yukarı doğru zikzaklar çizerek hareket ettirilir. Küf kültüründe
ise öze veya iğne öze ile kültür alınarak agar yüzeyinin tam ortasına temas
ettirilir (nokta ekim).

 İnkübasyon: Besiyerleri inkübasyona bırakılır. Stok kültürde inkübasyon süresi
kısa tutulur, yüzeyde kolonilerin görünmesi süre için yeterlidir (Genellikle 8–12
saat).

 Soğutma: Elde edilen yatık kültür 0 ile 4°C aralığına soğutulur.

 Depolama: Depolama esnasında besiyerinin nem kaybetmesini önlenmek
amacıyla vidalı kapaklı tüp kullanılmışsa kapakları sıkıca kapatılır. Normal
laboratuvar tüpleri kullanılmışsa ağızları parafilm ile sarılır veya sıvı parafin ile
kültürün üstü örtülür. 0 ile 4°C’de muhafaza edilir.

 Depolama sonrası kullanım veya transfer işlemi: Kültür inkübasyona
alınarak aktif hale getirildikten sonra stok kültür olarak kullanılır veya yukarıda
anlatılan basamaklar tekrar yapılarak kültürün muhafazası sağlanarak kültür
devamlılığı sağlanmış olur.

2.2.2. Kurutma Yöntemi

Başta küfler olmak üzere pek çok mikroorganizma kurutularak korunabilir. Kumda,
kâğıt disk üzerinde, jelatinde ve silikajelde kurutma şeklinde kültürler korunabilir.

Resim 2.2. Kağıt disk ile kurutma

Kâğıt disk ile kurutma yönteminin en büyük avantajı 1 tüp içinde 10–15 disk
bulunması, tek bir disk alınarak bundan aktifleştirme yapılabilmesi, disklerin oda
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sıcaklığında dahi depolanabilmesi, çok ucuza mal edilebilmesi, mektupla dahi başka yerlere
gönderilebilmesidir. Bu avantajlarından dolayı en sık kullanılan kurutma yöntemidir.

Kâğıt disk ile kurutma yönteminin işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır.

 Laboratuvarda kullanılan basit filtre kâğıtları kırtasiye tipi delgi makinesi ile
delinerek konfeti haline getirilir ve otoklavda sterilize edilir.

 Sıvı besiyerinde geliştirilen saf bakteri kültürüne steril bir pens ile daldırılan
kâğıt diskler steril koşullar altında desikatörde kurutulur.

 Ağızları sıkıca kapatılabilen steril tüplere yerleştirilerek muhafaza edilir.

2.2.3. Dondurma Yöntemi

Uygulanan sıcaklığa göre basit dondurma, derin dondurma, ultra dondurma olarak
adlandırılan dondurma yöntemleri basit laboratuvar koleksiyonlarından en gelişmiş kültür
koleksiyonlarına kadar uygulanabilen bir kültür muhafaza yöntemidir. Sıcaklık ne denli
düşük olursa o denli etkili koruma sağlanmaktadır. İlk yatırım maliyeti ile sistemin
uygulanma maliyeti ve özel deneyim gereksinimi dondurma yönteminin dezavantajlarıdır.

 Basit dondurma, doğrudan sıvı ya da katı bir ortamda geliştirilmiş
mikroorganizmaların basit bir buzdolabının derin dondurucusunda (yaklaşık -
10°C ile -20°C arası) dondurulmasıdır. Bu uygulama, bir anlamda transfer
yönteminin bir modifikasyonu olup genel olarak iki transfer arasında daha uzun
bir süre sağlar. Dondurulacak kültürlere % 15 konsantrasyonunda steril gliserol
ilavesi dondurma zararlarını azaltabilir. Basit dondurma yöntemi her tür
mikrobiyoloji laboratuvarında kolay bir şekilde uygulanabilen, özel cihaz ve
malzemeye ihtiyaç duyulmayan bir yöntemdir.

 Derin dondurma, kültürün derin dondurucularda (-40°C ile -80°C arası)
muhafaza edilmesidir. Derin dondurulacak kültüre uygun bir kriyoprotektant
(dondurma işleminin zararını azaltıcı madde) ilavesi gerekir. Kültürün cam
boncuklara emdirilerek korunması son yıllarda yaygın bir uygulama alanı
bulmuştur.

 Ultra dondurma, sıvı azotun buhar fazında (-140°C) veya sıvı azotun sıvı
fazında (-196°C) kültürün muhafaza edilmesidir. -196°C'da muhafaza, bugün
için bilinen en etkili koruma yöntemidir. Bu yöntem, basit laboratuvarlar için
değil, ancak özel araştırma laboratuvarları için uygun bir yöntemdir. Kültürler,
özel şişeler içinde ve kriyoprotektant ilavesi ile kayda değer bir canlılık ve
aktivite kaybı olmadan yıllarca (cins ve türe göre değişmek üzere 30–40 yıl)
korunabilir.
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Resim 2.2: Dondurulmuş kültür

Basit dondurma yöntemi işlem basamakları aşağıdaki gibidir.

Sıvı besiyeri ile çalışılacaksa:

 Tekniğine uygun olarak hazırlanan Nutrient broth besiyeri tüplere ikişer
ml dağıtılarak (Tüplerin ağızları normal pamuk ile kapatılır.) sterilize
edilir.

 Besiyerlerine aktif saf kültürden ilave edilir.
 İnkübasyon işlemi yapılır.
 İnkübasyon sonunda tüplere 0,5 ml steril gliserol ilave edilir.
 Tüp karıştırıcıda karıştırılır.
 Tüpün pamuğu çıkarılarak yerine kimyasal maddelerle sterilize edilmiş

kapak takılır.
 Tüp, tüp standında buzluğa yerleştirilerek dondurulur.

Katı besiyeri ile çalışılacaksa:

 Plastik (Polipropilen) tüplere (Dar çaplı tüpler tavsiye edilir.) 1,5 ml
eritilmiş agarlı besiyeri dağıtılıp sterilize edilir ve otoklav çıkışında yatık
agar elde edilecek şekilde tüpler bir çubuğa yatırılarak besiyerinin
katılaşması beklenir.

 Yüzeye sürme ve inkübasyondan sonra dik durumdaki tüplerin üzerini
örtecek kadar steril %20 gliserol çözeltisi ilave edilir.

 Tüpler bu şekilde (dik konumda) buzluğa yerleştirilir. Bu yöntemde dar
çaplı tüplerde yatık agar hazırlanması ve buraya inokülasyon deneyim
gerektiren bir uygulamadır.
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2.2.4. Dondurarak Kurutma (Liyofilizasyon) Yöntemi

Liyofilizasyon basit olarak materyali önce dondurmak sonra süblimasyon ile su
buharını dışarı çekerek materyali kurutmak olarak tanımlanabilir. Uygulanan yöntemlere
bağlı olarak dondurma işlemi önceden yapılabileceği gibi doğrudan vakum altında tutularak
materyalin donması da sağlanabilir.

Liyofilizasyon işlemi gerek ilk yatırım maliyetinin yüksek olması gerek uygulamada
özel deneyim gerektirmesi gibi dezavantajlara rağmen bugün bilinen en etkili koruma
yöntemlerinden biridir. Liyofilizasyon genellikle orta ölçekli araştırma laboratuvarlarında
kullanılır. Rutin analizler yapan laboratuvarlar için uygun bir yöntem değildir. Bu yöntem
özel bir liyofilizasyon aleti ile gerçekleştirilir.

Resim 2.3: Liyofilize kültür

Liyofilize (dondurarak kurutma) yönteminin işlem basamakları aşağıda açıklanmıştır.

 Saf kültür sıvı besiyerinde üretilir.
 Sıvı kültür santrifüjlenir.
 Mikroorganizma kültürü cam bir şişe veya tüp içinde mikroorganizmaların

tahrip olmasını önlemek için steril süt, kan serumu veya bazı koruyucu
maddelerle eşit oranda karıştırılarak süspansiyon yapılır.

 Sıvının bulunduğu şişe buz ve alkol karışımı içinde tutularak kültür -40 ile -
70°C arasında dondurulur.

 <0,1mm.Hg basınç altında kültürdeki donmuş su, sıvı hale geçmeden
vakumlanır, kurutulur.

 Kurutulan kültür toz haline getirilerek ambalajlanır.
 Ambalaj içindeki kültür kullanılmak istendiğinde aseptik koşullarda uygun sıvı,

besiyerine aktarılarak inkübasyona bırakılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak yatık kültürde
transfer yöntemi ile kültürü muhafaza ediniz.

Uygulamada kullanılan kimyasal madde, araç ve gereçler: Cam yazar kalem, saf
kültür, öze, bakteriyolojik etüv, tüpte hazırlanmış yatık agarlı besiyeri, bek, alkol, pamuk,
buzdolabı

İşlem Basamakları Öneriler

 Aseptik ortam oluşturunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışmaya özen

gösteriniz

 Daha önce hazırlanmış saf kültürü alınız.
 Kontaminasyon riski oluşturacak

hareketlerden kaçınınız.

 Tüpte hazırlanmış yatık agarlı besiyerini
alınız.

 Besin maddelerini en az düzeyde
içeren besiyerlerini tercih ediniz.

 Öze ile örnek alınız.

 Özenizi bek alevinde steril etmeyi
ve soğutmayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Alınan örneği tüpteki yatık agarlı besiyeri
yüzeyinin en alt kısmına temas ettiriniz.

 Özeyi yavaş hareket ettirmeye ve
tüp çeperine dokundurmamaya özen
gösteriniz.

 Örneği temas ettirdiğiniz yerde hafifçe eziniz.
 Ekim işlemini kontaminasyon

riskini en aza indirmek için seri bir
şekilde yapınız.

 Özeyi hiç kaldırmadan agar yüzeyi boyunca,
yukarı doğru zikzaklar çizerek hareket
ettiriniz.

 Özeyi elinizle kalem gibi tutarak
çalışınız.

 Tüpü önerilen sıcaklık ve sürede inkübasyona
bırakınız.

 Sıcaklık ve sürenin üretilecek
mikroorganizma türüne bağlı
olduğunu unutmayınız.

 Sıcaklık ve süreyi belirlerken
mikrobiyoloji kitaplarından veya
öğretmeninizden faydalanınız.
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 Agar yüzeyinde koloniler görüldüğünde
inkübasyona son veriniz.

 Gereğinden fazla inkübasyonda
bekletmeyiniz (Genellikle 8–12
saatlik süre yeterlidir.).

 Elde edilen stok kültürü muhafaza ediniz.  0 ile 4°C’de muhafaza ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Laboratuvar koleksiyonunda en azından o laboratuvara özgü mikroorganizmaların
bulunması gerekir.

2. ( ) Kültür korumanın temel prensibi varyasyon veya mutasyona uğrayan
mikroorganizmayı saf halde ve uzun süre canlı tutmaktır.

3. ( ) Daha sonra kullanılmak üzere canlılığını muhafaza edecek şekilde saklanan saf
kültürlere stok kültür denir.

4. ( ) Transfer yöntemi, kültürün sıvı azot içerisinde dondurularak uzun süre
korunmasının sağlanmasıdır.

5. ( ) Transfer yönteminde pasajlar arasındaki süre, mikroorganizmanın cinsi ve türü ile
kullanılan besiyeri ve dış koşullara (depolama sıcaklığı) bağlıdır.

6. ( ) Depolama sırasında besiyerinden nem kaybının önlenmesi için kültürlerin vidalı
kapaklı tüplerde saklanması veya normal laboratuvar tüpleri kullanılıyorsa
ağızlarının parafilm ile sarılması veya sıvı parafin ile kültürün örtülmesi gerekir.

7. ( ) Dondurulacak kültürlere %15 (v/v) son konsantrasyon olacak şekilde steril inhibitör
madde ilavesi ile dondurma zararları azaltılabilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

 Kanalizasyon numunesinden elde edilmiş karışık kültürden Escherichia
coli saf kültürü oluşturarak yatık kültür ile transfer yöntemine göre
muhafaza etme işlemlerini yapınız.

Gerekli malzemeler: Öze, bunzen bek, kanalizasyon numunesinden elde edilmiş
karışık kültür, EMB agar petri plağı, Nutrienth yatık agar ve Nutrienth broth sıvı besiyeri,
etüv, soğutucu (buzdolabı).

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Laboratuvar kıyafetinizi giyip çalışma öncesi hazırlıklarınızı
yaptınız mı?

2. Aseptik ortam oluşturdunuz mu?

3. Besiyerlerini (Petride EMB agar, deney tüpünde Nutrienth yatık
agar ve Nutrienth broth) hazırladınız mı?

4. Karışık kültürde oluşmuş farklı koloni tiplerini ayırt ettiniz mi?

5. E. coli kolonisinden öze ile bir parça aldınız mı?

6. Petri kutusuna sürme tekniği ile ekim yaptınız mı?

7. Petrinin üzerine gerekli bilgileri yazarak ters çevirip etüve
yerleştiriniz mi?

8. Petriyi 37 0C’de 24 saat inkübasyona bıraktınız mı?

9. E. coliye özgü koloni seçtiniz mi?

10. Seçilen koloniyi öze ile sıvı bir besiyerine aktarınız mı?

11. Tüp üzerine gerekli bilgileri yazarak 37 0C’de 24 saat
inkübasyona bırakınız.

12. Elde edilen yeni kültürden EMB agar besiyerine ekim yapıp
inkübasyonu gerçekleştirerek saf kültürü elde ettiniz mi?

13. Saf kültürden öze ile örnek alınız.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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14. Tüpte hazırlanmış Nutrienth agar yatık besiyerinin yüzeyine öze
ile ekim yaptınız mı?

15. Tüpü 37 0C’de inkübasyona bıraktınız mı?

16. Agar yüzeyinde koloniler görüldüğünde inkübasyonu
sonlandırdınız mı?

17. Elde edilen stok kültürü 0 ile 4 0C’ye ayarladığınız soğutucuya
yerleştirdiniz mi?

18. Pasajlar arası muhafaza süresini belirlediniz mi?

19. Süre dolunca kültürü inkübasyona alarak aktif hale getirdiniz mi?

20. Aktif hale getirdiğiniz stok kültür ile 14–17. işlem basamaklarını
tekrar yaptınız 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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. Y
3. Y
4. D
5. Y
6. D
7. D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. Y
3. Y
4. D
5. Y
6. D
7. D

CEVAP ANAHTARLARI
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