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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT107 

ALAN  Tıbbi Laboratuvar 

DAL/MESLEK Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Antibiyotik Duyarlılık Testi  

MODÜLÜN TANIMI  

Mikrobiyoloji laboratuvarında; tüp dilüsyon, agar difüzyon, 

otomatik ve hızlı direnç saptama yöntemleriyle antibiyotik 

duyarlılık testi teknik ve becerilerinin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOġUL - 

YETERLĠK Antibiyotik duyarlılık testi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun antibiyotik 

duyarlılık testi yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Dilüsyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi 

yapabileceksiniz. 

2. Agar diffüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi 

yapabileceksiniz. 

3. Otomatik ve hızlı direnç saptama yöntemleriyle 

antibiyotik duyarlılık testi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Laboratuvar ortamı, buzdolabı, etüv, güvenlik 

kabini, McFarland bulanıklık ölçüm cihazı 

spektrofotometre, vorteks, eküvyon, tanımlanmıĢ kültür 

kolonisi besiyeri içeren tüp ve petri kutusu, bek, distile su, 

serum fizyolojik, tüp, öze, pipet, antimikrobiyal diskler, 

antimikrobiyal disk dağıtıcısı (dispenser), çap pergeli, 

cetvel ya da Ģablon vb. 
 

Ortam: Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 1 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mikrobiyoloji laboratuvarında amaç; uygun zamanda, uygun yerden, uygun teknikle 

alınan hasta örneklerinden hastalık etkeni olan mikroorganizmaların izolasyonunu ve 

idendifikasyonunu yapmak ve son olarak da antibiyotik duyarlılıklarını belirlemektir. 

 

Bu modülde edindiğiniz bilgilerle antibiyotik duyarlılık testlerini tekniğine uygun 

yaparak mikroorganizmalara etkili (duyarlı) antibiyotikleri tespit edecek ve enfeksiyon 

hastalıklarının tedavisinin doğru ve etkin Ģekilde yapılmasına katkı sağlayacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 

 

Tüp dilüsyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Antibiyotikler hakkında bilgi edininiz. 

 Antibiyotik duyarlılık testleri ile ilgili araĢtırma yapınız. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarına giderek tüp dilüsyon yöntemiyle antibiyotik 

duyarlılık test aĢamalarını izleyiniz. 

 

1. TÜP DĠLÜSYON YÖNTEMĠYLE 

ANTĠBĠYOTĠK DUYARLILIK TESTĠ 
 

1.1. Antibiyotikler ve Mikroorganizmalara Etkisi 
 

Antibiyotik; genellikle bazı bakteri ve mantar gibi canlı mikroorganizmalar tarafından 

üreme ortamlarında sentezlenen; birçok mikroorganizmanın üremesini durdurucu ve 

öldürücü etki gösteren ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik 

maddedir. Kemoterapotik maddelerin, mikroorganizmalar üzerine zararlı etkisi, çok 

olmasına karĢın; organizma üzerine yok denecek kadar azdır. 

 

Genel olarak, kimyasal yapıları belli veya yapay olarak elde edilen maddelere, 

kemoterapötik; doğal kaynaklı olanlara ise antibiyotik denmesine karĢın günümüzde 

antibiyotiklerin çoğunun sentetik ya da semisentetik yöntemlerle elde edilmesi mümkün 

olduğundan, antibiyotik deyimi tedavide kullanılan kemoterapotik ve antibiyotik 

niteliğindeki maddeler için genel bir ad olarak kullanılır. 
 

Laboratuvarda, besiyerlerinde üretilen enfeksiyon etkeninin, invitro Ģartlarda 

antibiyotiklerle karĢılaĢtırılması ve enfeksiyonun tedavisi için en etkili ilacın seçilmesi 

amacıyla yapılan teste, antibiyotik duyarlılık testi; bir baĢka deyiĢle antibiyotik rezistans 

testi veya antibiyogram denir. 
 

Antibiyotikler, mikroorganizmalar üzerinde genellikle hücre duvarı, sitoplazmik 

membran, protein ve nükleik asit sentezlerine engel olarak veya bozarak etki gösterir. 
 

 Bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen antibiyotikler: Hücre duvarı 

sentezi tamamlanmamıĢ bakterileri etkileyerek bakteriyi yok eder. Hücre duvarı 

sentezini tamamlamıĢ bakterilere etkisi yoktur. Örnek: penisilin, sefalosporin, 

sikloserin, vankomisin, basitrasin vb.   

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Bakteri hücre zarı geçirgenliğini bozan antibiyotikler: Bakterinin 

sitoplazmik membran geçirgenliğini artırarak ve hücre içinde bulunan 

maddelerin hücre dıĢına çıkmasını sağlayarak bakterisid etki oluĢturur. 

GeliĢmesini tamamlamıĢ bakterileri de etkiler. Örnek: polimiksin, gramisidin, 

nistatin, ketokonazol, flukonazol vb.  

 Bakteri hücresinin protein sentezini önleyen antibiyotikler: Bakteri 

hücresinde protein sentezini inhibe ederek bakterisid ve bakteriyostatik etki 

oluĢturur. Örnek: aktinomisin, mitomisin, tetrasiklin, streptomisin, kanamisin, 

neomisin, gentamisin, kloramfenikol, eritromisin, linkomisin vb. 

 Bakteri hücresinin DNA ve m-RNA sentezini bozan antibiyotikler: Bazıları 

bakteri genetik yapısını etkilerken konakçı hücre çekirdeğini de etkiler 

(sitotoksik etki). Bunlar, antineoplastik (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar) 

olarak malign tümörlerin tedavisinde kullanılır. Diğerleri ise konakçı hücresinde 

fazla toksik etki göstermez. Örnek:  mitomisin, novabiosin, aktinomisin, 

rifamisin vb.  

 Bakteri hücresi metabolizmasını bozan antibiyotikler: Bakteri 

metabolizması için gerekli olan bir maddenin sentezini önleyerek etkili olur. 

Örnek: sulfonamid, sulfon, etambutol, trimetoprim, izoniazid vb. 

 

1.1.1. Antibiyotiklerin Etkinliğini Etkileyen Faktörler 
 

 Permeabilitenin azaltılması: Bazı gram (-) ve gram (+) bakterilerin hücre 

duvarı, sitoplasmik membran ve dıĢ membran gibi yapıları bazı ilaçların 

geçiĢine izin vermeyen bir selektif permeabiliteye sahiptir.  

 Mutasyonlar: Mikroorganizmalarda bulunan veya tedavi sırasında genetik 

düzeyde oluĢan mutasyonlar, antibiyotiklerin bakteride etkili olduğu hedef 

bölgelerde bazı değiĢiklikler meydana getirerek, antibiyotiklerin bunlara 

bağlanmasına ve böylece olumsuz etki meydana getirmelerine engel olur. 

 Hücre duvarının olmaması: Mycoplasma gibi bazı gram (-) bakterilerde, 

hücre dıĢ membranı bulunmadığından hücre duvarını etkileyen ve sentezine 

engel olan penicillin, cephalosporin gibi antibiyotikler, bu bakterilere etkili 

olamaz. Buna bağlı olarak da gram  (+) bakterilerde baĢarı ile kullanılan bu tip 

antibiyotikler, mycoplasma infeksiyonlarında kullanılamaz. 

 

1.1.2. Mikroorganizmalara Ait Faktörler 
 

 Antibiyotiklere bağımlılık: Bazı mikroorganizmalarda oluĢan mutasyonel 

değiĢiklikler sonu ortaya çıkan yeni mutantlar, geliĢmeleri için bazı 

antibiyotiklere bağımlı hale gelebilir. Böyle olgulara, penicillin ve 

sulfanomidlere karĢı bağımlı hale gelen meningokoklarda rastlanmıĢtır. OluĢan 

mutantlara, penicillin veya sulfonamidlerin etkisi olmadığı gibi bu tür ilaçların 

kullanılması mikropların direncini de artırır. 
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 Uygun kombinasyonların yapılmaması: Birbirinin etkisini azaltacak veya 

değiĢtirecek türde iki antibiyotiğin kullanıldığı durumlarda; bu ilaçların, 

mikroorganizmalar ve dolayısıyla da infeksiyon üzerine herhangi bir etkisi 

olmadığı gibi, hastalığın ilerlemesine neden olur. Böyle durumlarda, 

mikroorganizmalar aktivitelerini kolayca sürdürür. 

 Kompetatif inhibisyon: Bu dirençlilik de yine uygun olmayan kombinasyonlar 

sonucu meydana gelir. Böyle hallerde aynı anda verilen antibiyotiklerden 

sadece biri hedef bölgeye bağlanarak etkili olabilir. Buna karĢın belki de en 

güçlü olan diğerinin hiç bir rolü olmaz.  

 Plasmide bağlı dirençlilik: Bakterilerde bulunan R-plasmidlerin, (konak 

organizmanın kloramfenikol ve amfisiline dayanıklılık gibi bir ya da birden 

fazla antibakteriyal maddeye dayanıklılığını sağlayan genleri içeren plasmid)  

kodladığı enzimler ya antibiyotiklerin kimyasal yapılarını bozarak ya da 

bunların bağlandıkları ribosomal alt ünitelerdeki spesifik bölgelerde 

değiĢiklikler yaparak antibiyotikleri etkisiz hale getirir. Bakterilerde genom 

veya plasmid içinde bulunan bir veya birden fazla transpozon da benzer etkiye 

sahiptir. Böyle mekanizmalar ile bakteriler, birden fazla antibiyotik ve çeĢitli 

metal iyonlarına karĢı dirençlilik kazanabilir. 

 Hücre membranının transfer sisteminde değiĢiklik: Membran ve sitoplasma 

boĢluğunda bulunan birçok enzim, transport sisteminde değiĢiklik oluĢturarak 

antibiyotik giriĢini azaltır.  

 

1.2. Antibiyotik Duyarlılık Testi Yaparken Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

 Antibiyotik kullanımının gerekli olduğu durumda   

 

Enfeksiyonun bakteriyel olduğunu kanıtlayabilmek için mikroorganizmanın kültür 

vasatlarında üretilmesi, izole edildikten sonra serolojik ve biyokimyasal testlerle bakterinin 

kültür vasatlarında gösterdiği bazı özelliklere göre özel kültür vasatlarında tekrar üretilerek 

tanımlanması yapılır. 

 

 Uygun antibiyotiğin seçilmesi 

 

Etkeni belirlemede esas yöntem, kültürdür; antibiyotik tedavisine baĢlamadan önce 

mutlaka yapılmalıdır. Daha sonra etken bakterinin, antibiyotik duyarlılık durumu 

araĢtırılmalıdır. Etken, izole edilmiĢ ve tanımlanmıĢsa antibiyotik duyarlılık testi yapılarak 

uygun antibiyotik bulunur. 
 

 Enfeksiyon etkeni olduğu düĢünülen bakteri kolonisinden örnek alınarak 

antibiyogram yapılır. 

 Rezistans kazanmadığı bilinen bazı mikroorganizmalar için rezistans testi 

(antibiyogram) yapılmasa da olur. 

 Farklı türden mikroorganizmaların karıĢımı asla aynı anda test 

edilmemesi gerekir. 
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 Birçok antibiyotik kullanmak zorunluluğu karĢısında test yaparken aynı 

spektruma sahip ve birbiriyle çapraz rezistans veren antibiyotiklerden 

biriyle çalıĢarak diğerleri hakkında fikir sahibi olunabilir. 

 Uygulama yolları farklı olan antibiyotikler teste dâhil edilmelidir. 

Değerlendirme yapılırken antibiyotikler arasında ekonomik olanlar tercih 

edilmelidir. 

 

 Antibiyotik duyarlılık testi yaparken kullanılacak besiyeri 

 

 Besiyerinin pH’ı 7.2 -7.4 olmalıdır.  

 Agar kalınlığı 4 mm olmalıdır.  

 

Resim 1.1: Besiyerinin agar kalınlığı 

 

 Steril olmalıdır. 

 Yüzeyince yırtık, çatlak vs. olmamalıdır. 

 Yüzeyinde sıvı kalıntısı olmamalıdır. 

 KurumamıĢ (agar/kapak yüzeyinde su damlacıkları)  olmalıdır. 

 Plakların dayanıklılığı (torbasız): +4 °C’ de 2 haftadır. 

 Plakların dayanıklılığı  (torbada): +4 °C’ de 8-10 haftadır. 

 

 Antibiyotik duyarlılık testi yaparken kullanılacak antimikrobiyal diskler 

 

 Kullanım öncesi buzdolabında 8°C veya daha düĢük sıcaklıkta veya -

14°C’ nin altında saklanmalıdır. 

 Soğuk zincire uyulmalıdır. 

 AçılmamıĢ ambalajlar kullanımdan 1- 2 saat önce buzdolabından 

çıkarılmalıdır. 

 Açılmadan önce oda sıcaklığına gelmeleri beklenmelidir. 

 Disk kartujları ambalajdan çıkarıldıktan sonra kapakları sıkıca kapatılmıĢ, 

içinde nem alıcı olarak saklanmalıdır. 

 Diskler, kullanım süresi dıĢında daima buzdolabında tutulmalıdır. 

 Diskler, mutlaka etiketlerinde bulunan son kullanım tarihlerinden önce 

tüketilmelidir. 
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Resim 1.2: Ambalajlı antimikrobiyal diskler 

 

1.3. Antibiyotik Duyarlılık Test Yöntemleri 
 

Antibiyogram, genellikle katı besiyerinde diffüzyon ve tüp içinde sıvı besiyerinde 

dilüsyon yöntemleriyle yapılır. Bunlardan baĢka E-Testi ve otomatik ve hızlı direnç 

saptama yöntemleriyle de antibiyotik duyarlılık testi yapılır. Bu amaçla antimikrobiyal 

maddelere genelde duyarlı olduğu bilinen mikroorganizma suĢlarından yararlanılır. Spesifik 

ve duyarlı test mikroorganizmasının seçimi ve kullanımı bu testlerin ilk ve en önemli 

aĢamasıdır. En yaygın kullanılan test mikroorganizmaları Salmonella typhosa, 

Staphylococus aureus, Bacillus mesentericus ve Streptococcus thermophilus suĢlarıdır. Bu 

testlerle bir antimikrobiyal maddenin belli bir test mikroorganizması üzerine etkisi Minimal 

Ġnhibitör Konsantrasyonu = MĠK (Minimal Inhibitory Concentration = MIC) veya Minimal 

Letal Konsantrasyonu = MLK Ģeklinde belirlenebildiği gibi, söz konusu herhangi bir 

mikroorganizma suĢunun belli bir antimikrobiyal maddeye karĢı duyarlılığı da ortaya 

konulabilir. 

 

Günümüzde antibiyogramların bildirilmesi ve yorumlanmasında yaygın olarak 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (Eski adıyla NCCLS)  standartları 

kullanılmaktadır. 

 

1.3.1. Dilüsyon Yöntemi 
 

Dilüsyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi, tüp dilüsyon yöntemi 

(=makrodilüsyon) ve mikrodilüsyon yöntemi olmak üzere iki Ģekilde yapılır. 

 

 Tüp Dilüsyon Yöntemi (Makrodilüsyon Yöntemi) 

 

Bu yöntem tüpte sulandırma yöntemi olup çok pratik olmadığından daha çok araĢtırma 

amaçlı kullanılır. Bu yöntemle daha çok antibiyotiklerin MIC ve/veya MLK değerleri 

belirlenmeye çalıĢılır. MIC değeri; denenen test mikroorganizma süspansiyonunda (belli 

sayıda canlı organizma içeren kültür sıvısı) test koĢullarında üremeyi, yani mevcut canlı 

hücre sayısının artıĢını inhibe eden (önleyen) en düĢük antimikrobiyal madde 

konsantrasyonudur. 
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 Araç Gereçler 
 

o Etüv 

o Vorteks  

o Bulanıklık ölçer veya spektrofotometre 

o Test için gerekli sıvı besiyeri 
 

 Mueller-Hınton Broth 

Meat infusion                                           2.0 g/L 

Casein hydrolysate                                 17.7 g/L 

Starh                                                          1.5 g/L 

Distilled Water            1000 ml 

Distile su içinde kaynatılarak çözülür. 121
o
C’de 15 dakika 

otoklavda sterilize edilir. Oda ısısına soğutulur. pH  7.3±0.2 

olarak steril tüplere 5–6 ml olacak Ģekilde dağıtılır. 

Buzdolabında saklanır. 
 

o Test edilecek antibiyotik  

o Eküvyon 

o Tüp  

o Test edilecek bakteri süspansiyonu 

 

 Tekniği  
 

o Bir seri tüp alınır ve her bir tüpe 1ml sıvı besiyeri konur. 

o Tüplere, test edilecek bakteri süspansiyonundan eĢit miktarda 

eklenir. 

o Birinci tüpten baĢlayarak test edilecek antibiyotiğin katlı dilüsyonu 

yapılır. Dilüsyonlar iki katlı (64 µg/ml, 32 µg/ml, 16 µg/ml, 8 

µg/ml, 4 µg/ml, 2 µg/ml, 1 µg/ml, 0.5 µg/ml, 0.25 µg/ml…..) veya 

on katlı (100 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml, 0.1 µg/ml, 0.01 µg/ml....) 

olacak Ģekilde hazırlanabilir.  Bu durumda, en yoğun antibiyotik 

birinci tüpte; en az antibiyotik son tüptedir. 

 

ġekil 1.1: Test edilecek antibiyotiğin katlı dilüsyonları 

 

o Sıvı besi yeri içeren bir tüp, antibiyotik solüsyonu eklemeden 

kontrol olarak ayrılır.  
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o KarıĢım, en az 24 saat etüvde veya oda ısısında tutulduktan sonra 

her tüpteki bakteri miktarına göre test edilen antibiyotiğin MIC 

değeri belirlenir.    

o Kontrol de dâhil olmak üzere, her tüpe daha önceden hazırlanan 

18-24 saatlik test mikroorganizması kültüründen aynı miktarlarda 

olacak Ģekilde aseptik koĢullarda eklemeler yapılır (eklenecek 

miktar; kültürün geliĢme özelliği dikkate alınarak 0,1ml, 1ml veya 

antibiyotik çözeltisiyle aynı hacimde olacak Ģekilde seçilir) ve 

tüpler ayrı ayrı bir tüp karıĢtırıcıda iyice karıĢtırılır. 

 

Resim 1.3: Tüp içeriğinin vorteksde karıĢtırılması 

 

o Ekim yapılan ve karıĢtırılan tüpler, test mikroorganizmasına uygun 

bir sıcaklık ve sürede (örneğin 37
o
C’de 24 -48 saat) inkübe edilir, 

sonunda tüplerde üreme olup olmadığı belirlenmeye çalıĢılır. 

o Üreme olup olmadığı besiyerinde türbidite (bulanıklık) yönünden 

takip edilir. Bu takip, kontrole karĢı ya gözlem ya da bir 

spektrofotometreden yararlanılarak türbidometrik ölçüm 

(OD=optik dasite) Ģeklinde yapılır. 

o Sonuçta, üreme olmayan (türbidite geliĢimi olmayan) en düĢük 

antimikrobiyal madde konsantrasyonu MĠK değeri olarak kabul 

edilir. 
 

 Ġleri bir test olarak;  
 

o MĠK değerine iĢaret eden bu dilüsyon kültüründen 0,1ml alınarak 

tüpte 10 ml miktarda hazırlanan uygun bir sıvı besiyerine ekim 

yapılır ve inkübe edilir.  

o Bu besiyerinde üreme olması durumunda söz konusu dilüsyon 

MĠK değeri olarak, üreme olmaması durumunda ise MLK değeri 

olarak verilir. 

o Üreme olmaması durumunda, buradan petri kutusundaki uygun 

agarlı bir besiyerine tekrar ekim yapılır ve inkübasyonunun 

sağlanması yoluna gidilir.  

o Agarlı besiyerinde koloni oluĢumuna rastlanmaması durumunda, 

sonuç doğrulanmıĢ olur.  

o MĠK değeri; mikroorganizmanın çeĢidi ve sayısı, besiyeri bileĢimi 

ve pH’sı,  inkübasyon sıcaklık ve süresi gibi etkenlerden etkilenir. 

Dolayısıyla MĠK sonucu verilirken test koĢulları ayrıca 

belirtilmelidir. 
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o Duyarlılık test sonuçları daima identifikasyon sonuçları ile birlikte 

değerlendirilmelidir. 

 

 

ġekil 1.2: Tüp dilüsyonlarından petrideki agara ekim 
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 Mikrodilüsyon testi 

 

Mikrodilüsyon testi, kolay uygulanabilir, pratik ve uygulanabilir bir test olması 

nedeniyle rutin kullanıma uygundur.  

 

 Mikroplak çukurlarında uygun bir besiyeri kullanılarak antimikrobiyal 

maddenin seri sulandırımları hazırlanır.  

 Sulandırım her çukurda, en az 100 μl sıvı olacak Ģekilde yapılmalıdır. 

NCCLS önerileri doğrultusunda 24 saatlik bakteri kültüründeki 

kolonilerden 0.5 McFarland bulanıklığına eĢit olacak Ģekilde bakteri 

süspansiyonu hazırlanıp son inokülüm konsantrasyonu 5x105 cfu/ml 

olacak Ģekilde, 1/100 oranında sulandırılır. Steril U tabanlı plaklara % 2 

oranında NaCl içeren katyon ekli 50 μl Mueller-Hinton sıvı besiyeri 

konur. Ġlk kuyucuğa 64 μg/ml antibiyotik içeren çözeltiden 50 μl 

konulup, antibiyotiklerin konsantrasyonları 32-0.008 μg/ml olacak 

Ģekilde seri sulandırımları yapılır. Daha sonra antibiyotik içeren 

kuyucuklara, 50 μl bakteri süspansiyonu eklenip 35°C’de 24 saat inkübe 

edilmiĢ ve gözle üreme görülmeyen en düĢük antibiyotik 

konsantrasyonları MĠK olarak saptanır (11, 16, 17, 18). Tüm testlerde 

S.aureus ATCC 25923 kontrol suĢu olarak kullanılır. 

 

Resim 1.4: Mikrodilüsyon testinde mikroplakların görünümü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tüp dilüsyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bir seri steril tüpe, eĢit miktarlarda sıvı 

besiyeri koyunuz. 
 Uygun sıvı besiyeri seçiniz. 

 Her tüpe, test edilecek bakteri 

süspansiyonundan eĢit miktarda ilave 

ediniz. 

 

 Birinci tüpten baĢlayarak test edilecek 

antibiyotiğin katlı dilüsyonunu yapınız.  

 Dilüsyonları iki katlı (64 µg/ml, 32 

µg/ml, 16 µg/ml, 8 µg/ml, 4 µg/ml, 2 

µg/ml, 1 µg/ml, 0.5 µg/ml, 0.25 

µg/ml…..) veya on katlı (100 µg/ml, 10 

µg/ml, 1 µg/ml, 0.1 µg/ml, 0.01 

µg/ml....) olacak Ģekilde hazırlayınız. 

 Sıvı besiyeri içeren bir tüpü, antibiyotik 

solüsyonu eklemeden kontrol olarak 

ayırınız.     

 Kontrol tüpüne kesinlikle antibiyotik 

solüsyonu eklemeyiniz. 

 Kontrol dâhil her bir tüpe, önceden 

hazırlanan 18-24 saatlik test 

mikroorganizması kültüründen aynı 

miktarda eklemeler yapınız.  

 Test mikroorganizması kültürünü, 

aseptik koĢullarda tüplere ekleyiniz.  

 Eklenecek miktarı, kültürün geliĢme 

özelliğini dikkate alarak 0.1ml, 1ml 

veya antibiyotik çözeltisiyle aynı 

miktarda olacak Ģekilde seçiniz. 

 Tüp içeriğini bir tüp karıĢtırıcıda 

karıĢtırınız. 

 Tüpleri, bir tüp karıĢtırıcıda ayrı ayrı 

iyice karıĢtırınız.  

 Tüpleri, test mikroorganizmasına uygun 

sıcaklık ve sürede inkübe ediniz. 

 Ġnkübasyon sıcaklığına ve süresine 

uyunuz. 

 Besiyerinde bulanıklık yönünden 

kontrole karĢı gözlem ya da bir 

spektrofotometre ile ölçüm yaparak 

üreme olup olmadığını takip ediniz. 

 Besiyerindeki bulanıklığı dikkatli takip 

ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, antibiyotiklerin mikroorganizmalar üzerine zararlı 

etkilerinden sayılmaz? 

A) Bakteri hücre duvarının sentezini engeller 

B) Bakteri hücre zarı geçirgenliğini bozar 

C) Bakteri hücresinin protein sentezini önler  

D) Bakteri hücresinin beslenmesini engeller 

E) Bakteri hücresi metabolizmasını bozar 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, antibiyogram yaparken kullanılacak besiyerinin 

özelliklerinden değildir? 

A)  Agar kalınlığı 8 mm dir. 

B)  Sterildir. 

C) Yüzeyince yırtık, çatlak vs. olması gerekir. 

D) Yüzeyinde sıvı kalıntısı olmamalıdır. 

E) KurumamıĢ (agar/kapak yüzeyinde su damlacıkları)  olmalıdır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, denenen test mikroorganizma süspansiyonunda test 

koĢullarında üremeyi yani, mevcut canlı hücre sayısının artıĢını inhibe eden en düĢük 

antimikrobiyal madde konsantrasyonuna verilen addır? 

A) MLK değeri  

B) MAC değeri 

C) MIC değeri  

D) MEC değeri 

E) Hiçbiri 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Laboratuvarda, besiyerlerinde üretilen enfeksiyon etkeninin, invitro Ģartlarda 

antibiyotiklerle karĢılaĢtırılması ve enfeksiyonun tedavisi için en etkili ilacın seçilmesi 

amacıyla yapılan teste, ……………………………denir. 

 

5. Antibiyogram, genellikle ………………………. besiyerinde diffüzyon ve tüp içinde 

sıvı besiyerinde dilüsyon yöntemleriyle yapılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 



 

 14 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Agar diffüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Agar diffüzyon yöntemi hakkında bilgi edininiz. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarına giderek agar diffüzyon yöntemiyle antibiyotik 

duyarlılık test aĢamalarını izleyiniz. 

 

2. AGAR DĠFFÜZYON YÖNTEMĠYLE 

ANTĠBĠYOTĠK DUYARLILIK TESTĠ  
 

2.1. Agar Diffüzyon Yöntemi ÇeĢitleri 
 

Agar diffüzyon yönteminden yararlanarak test edilecek mikroorganizmanın 

antibiyotiklere duyarlılığı ya da herhangi bir ortamdaki bir antimikrobiyal maddenin varlığı 

da belirlenir.  

 

Bu yöntemde prensip; test edilecek mikroorganizmanın ekimi yapılmıĢ petri 

kutusundaki uygun agarlı besiyerine, uygun Ģekilde eklenen antibiyotiğin besiyerinde diffüze 

olması (yayılması) ve diffüze olduğu alanda test mikroorganizmasının geliĢimini engelleyip 

engellemediğinin belirlenmesidir. 

 

Agar diffüzyon yöntemi, mikroorganizmaların antimikrobiklere karĢı duyarlılıklarını 

kantitatif olarak ölçen ve MIC değerlerini belirten bir yöntemdir.  

 

2.1.1. Kâğıt Disk Agar Diffüzyon Yöntemi 
 

Disk diffüzyon yöntemi, hızlı üreyen aerob ve fakültatif anaerob bakteriler icin 

önerilen kolay, pratik, standartlara uygun yapılırsa halen dünyada rutin laboratuvarlar icin 

tercih edilen bir testtir. 

 

Bu test ile antibiyotiğin inhibisyon etkisi kalitatif olarak ölçülür. Disk etrafında 

inhibisyonun görülmemesi, bakterinin o antibakteriyele karĢı dirençli olduğunu gösterir. 

Antibiyogram için pratikte en yaygın kullanılan diffüzyon yöntemi, Kirby-Bauer Disk 

Yöntemidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Araç Gereçler 
 

 Etüv  

 Buzdolabı 

 Vorteks  

 Bulanıklık ölçer veya spektrofotometre 

 Çap pergeli, cetvel ya da Ģablon 

 McFarland bulanıklık standardı (0.5 McFarland) 
 

o Hazırlanması: 0.05 ml % 1.175 BaCl2. 2H2O (Barium Chloride 

dihydrate) ile 9.95 ml % 1 H2SO4 karıĢtırılır. Tüplere 5-6 ml olacak 

Ģekilde bölünerek buzdolabında saklanır. 
 

 Agar plakları, 100mm ve 150mm (MH, KKMH, HTM, GC) 

 Eküvyon 

 Antimikrobiyal diskler 

 Antimikrobiyal disk dağıtıcısı (dispenser) 

 TanımlanmıĢ kültür kolonisi 

 Test için gerekli besiyerleri 

 

o Mueller-Hınton Broth 

 

o Tryptone Soya Broth (TSB) 

Casein pepton (pancreatic)                    17.0 g 

Soymeal pepton (pancreatic)                   3.0 g 

D (+) –Glucose                                         2.5 g 

NaCl                                                         5.0 g 

K2HPO4                                         2.5 g 

Distilled Water                                   1000 ml 

 

Distile su içinde kaynatılarak çözülür. 121
o
C’de 15 dakika otoklavda sterilize edilir. 

Oda ısısına soğutulur. pH  7.3±0.2 olarak steril tüplere 5–6 ml olacak Ģekilde dağıtılır. 

Buzdolabında saklanır. 

 

o Mueller-Hinton Agar 
Meat infusion                                           2.0  g/L 

Casein hydrolysate                                  17.7  g/L 

Starh                                                          1.5  g/L 

Agar-agar                                                17.0  g/L 

Distilled Water           1000  ml 

 

Distile su içinde kaynatılarak çözülür. pH 7,3±0,2 olarak (oda ısısında)121
o
C’de 15 

dakika otoklavda sterilize edilir. Otoklav sonrası  45-50
o
C’de soğutulup gerekli ise % 5-10 

defibrine kan ilave edilir ve steril petri kutularına yaklaĢık 12,5 ml olacak Ģekilde dökülür. 

Oda ısısına soğutulur. Buzdolabında saklanır. 
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Hemen kullanılacak plaklar katılaĢtıktan sonra yüzeylerinin kuruması için kapakları 

üstte ve hafif aralık olarak 35-37
o
C’de 30 dakika etüvde tutulur. Hemen kullanılmayacak 

plaklar ise nem kaybının önlenmesi için plastik torbalara doldurulup torbaların ağzı 

yapıĢtırılarak buzdolabında bekletilir. Plaklar, 4-10
o
C’de 2 hafta süreyle buzdolabında 

bozulmadan saklanabilir. 

 

 Antimikrobiyal Diskler: Hazır ya da laboratuvarda hazırlanmıĢ, 

standartlara uygun antibiyotik emdirilmiĢ kâğıt disklerdir. 

 

 Koloni Seçimi 

 

Hastalık etkeni olarak izole edilen ve tanımlanan, 18–24 saatlik üremiĢ olan bakteri 

kolonilerinden 3-4 tanesi seçilir. Kolonilerin alınmasında steril eküvyon (cotton swab = 

koton sıvab) ya da halkalı öze kullanılır; özellikle eküvyon kullanılması tercih edilir. 

 

Resim 2.1: Kültürden koloni seçimi 
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 Ġnokulum Süspansiyonunun Hazırlanması 

 

Bakteri kolonilerinin alındığı eküvyon, içinde Mueller-Hinton Broth veya Tryptone 

Soya Broth besiyeri bulunan 5 ml’lik tüpün dibine daldırılır, karıĢtırılır ve kolonilerin 

besiyerine iyice süspanse olması sağlanır. Eküvyon, kullanılmıĢsa tüpün iç yüzeyine 

bastırılarak çıkarılır.  

 

Resim 2.2: Ġnokulum süspansiyonunun hazırlanması 

 

 Ġnokulumun Standardizasyonu 

 

 Test süspansiyonunun bulanıklılığı, 2-8 saat üreme sonunda, 0,5 

McFarland Standardı ile eĢleĢtirilerek (1,5 x 10
8
 CFU/ml tekabül eden) 

standardize edilir.  

   

Resim 2.3: 0,5 McFarland Standardı ile süspansiyonun bulanıklık ayarlaması 

 

 Gözle bulanıklık ayarlaması yapılırken hem standardın hem de 

süspansiyonun çok iyi karıĢtırıldığına dikkat edilmesi gerekir. 
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 Ġnokulum süspansiyonu ve standardın hazırlanmasında süspansiyon çok 

yoğunsa kullanılan besiyeri (broth) veya fizyolojik tuzlu su ile 

tamamlanarak vortex ile karıĢtırılır. 

 

 Agarlı Petrilere Ġnokulum Yapılması 
 

 Steril bir eküvyon süspansiyonun içerisine daldırılır, karıĢtırılır. Eküvyon 

tüpün iç kenarına bastırılarak çıkarılır.  

 Agarın bir tarafından baĢlanarak tüm yüzeye yayılır. 

 

Resim 2.4: Süspansiyonunun eküvyonla yayılması 

 

 Petri kutusu 60 derece döndürülerek aynı iĢlem tekrarlanır.  

 

Resim 2.5: Süspansiyonunun elektrikli döndürücüde eküvyonla yayılması 

 

 Petri kutusu tekrar 60 derece döndürülerek aynı eküvyon ile aynı iĢlem 

yapılır.  

 Dördüncü kez eküvyon, agarın petri kenarlarındaki yüzeyine çepeçevre 

sürülerek iĢlem tamamlanır.  

 Agarın yüzeyinin kuruması için oda ısısında 10-15 dakika beklenir. 
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 Antimikrobiyal Disklerin YerleĢtirilmesi  

 

 Antimikrobiyal diskler oda ısısına getirilir. Aynı gruptaki antibiyotiklerin 

etki mekanizmaları aynıdır. Mümkün olduğu kadar çok sayıda farklı grup 

antibiyotik diski ile test yapılır.  

 

Resim 2.6: Ambalaj içinde antimikrobiyal disk 

 

 150 mm çapı olan petrilere 12 disk; 100mm olan petrilere, en fazla 8 disk 

yerleĢtirilir.  

 Diskler, aralarında 2- 2,5cm aralık ve plak kenarından 1,5cm uzak olacak 

Ģekilde steril bir pens ya da otomatik disk dağıtıcı ile agarın yüzeyine 

yerleĢtirilir.  

     

Resim 2.7: Antimikrobiyal disklerin pensle agar yüzeyine yerleĢtirilmesi 
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Resim 2.8: Antimikrobiyal disklerin otomatik disk dağıtıcı ile agar yüzeyine yerleĢtirilmesi 

 

 Hafifçe üzerlerine pens ile bastırılarak disklerin agarla temasının tam 

olması sağlanır.  

 

 Mueller-Hinton Besiyerinin Ġnkubasyonu  

 

 35° C’de 18 – 24 saat inkübe edilir. 

 Aerob olanlar, oksijenli ortamda, anaerob olanlar ise jarda  % 3-10 CO2 

veya desikatörde mum yakarak sağlanan oksijensiz ortamda etüvde 

üretilir. 

 Jarda yapıldığı  takdirde, 90-100 mm çaplı petriler tercih edilmelidir. 

 

 Ġnhibisyon Zonlarının Değerlendirilmesi 

 

 Antibiyotik etkili ise üremenin engellendiği bir inhibisyon zonu oluĢur. 

 Siyah bir zemin üzerinde diskler de dâhil olmak üzere inhibisyon zon 

çapları milimetrik cetvelle ölçülür.  

     

Resim 2.9: Ġnhibisyon zon görünümleri 
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 Disklerle birlikte verilen zon çapları, ölçüm sonrası her bir disk için ayrı 

ayrı değerlendirilmelidir. 

 

Resim 2.10: Ġnhibisyon zon çaplarının milimetrik cetvelle ölçümü 

 

 Test Sonuçlarının Denetlenmesi   
 

Antibiyotik duyarlılık testlerinin sonuçlarının tekrarlanabilir olması, yani aynı 

koĢullarda tekrarlandığında, sonuçların aynı veya birbirine yakın olması gerekir. Testlerin 

uygun koĢullarda yapılıp yapılmadığı, kalite kontrol suĢları ile (referens suĢlar) denetlenir. 

Bu suĢlarla beklenen sonuçlar elde edilemezse antibiyotik duyarlılık testlerinin tekrarlanması 

gerekir.  

 

 Zon Çapının Tanımlanması 
 

o Duyarlı (Susceptible, S): Enfeksiyonun, önerilen dozda o ilaç ile 

baĢarılı bir Ģekilde tedavi edilebileceğini gösterir. 

o Orta Derecede Duyarlı (Ġntermediate, I):Ġlacın normalden 

yüksek dozlarının kullanıldığında klinik olarak etkili olacağını 

gösterir. 

o Dirençli (Resistant, R): Tedavide güvenilir bir etkinlik yoktur. 
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Tablo 2.1: Staph. Aureus ve E. Coli’nin Kırby-Bauer Disk Yöntemi’yle antibiyogram sonucu 
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Resim 2.11: Staph. Aureus ve E. Coli’nin inhibisyon zon görünümleri 

 

2.1.2. Delik Agar Diffüzyon Yöntemi 
 

Bakteri yayılmadan önce agarda steril Ģartlarda 3-5 mm’lik çukurlar açılır. Dip 

kısımları, erimiĢ steril agar ile kapatılır. Bakteri yayıldıktan sonra her bir çukura, belli mcg 

ölçülerde olacak Ģekilde sulandırılmıĢ antibiyotik konur. En az 24 saat etüvde inkübe 

edilerek antibiyotik difüze olan agarda bakterinin üreyebilmesi test edilir. 

 

E-Test 
Son yıllarda geliĢtirilmiĢ olan E-test, disk difüzyon ve agar dilüsyon yöntemlerinin bir 

arada uygulanması esasına dayanır. Pratik ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle rutin 

çalıĢmalara çok uygundur. En önemli dezavantajı pahalı bir test olmasıdır. Kantitatif 

ölçüm yapar. Gittikçe artan konsantrasyonlarda antibiyotik içeren inert plastik seritler 

(stripler) kullanılır. Plastik Ģeritlerin bir yüzünde antibiyotik içerikleri, diğer yüzeyinde 

rakamlar bulunur.  

Disk diffüzyon testinde olduğu gibi besiyerine bakteri inokülasyonu yapıldıktan sonra E-

test Ģeritleri radyal olarak besiyerine yerleĢtirilir. Anaerop ortamda 35
o
C de 18-20 

(37
o
C’de 48 saat) saat inkübasyona bırakılır. Bu süre sonunda Ģerit etrafında inhibisyon 

zonu oluĢur. Elips seklindeki inhibisyon zonu ile Ģeritin kesiĢtiği nokta MIK değerini 

verir.  
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Resim 2.12: E-Testi’nde inhibisyon zonunun Ģeritle ölçüm görünümleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Agar diffüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Koloni Seçimi  
 TanımlanmıĢ kolonilerinden 3-4 tane 

seçiniz.  

 

 Koruyucu güvenlik önlemlerini alınız. 

 Kolonilerin alınmasında steril 

eküvyonu tercih ediniz.  

 

Ġnokulum Süspansiyonunun 

Hazırlanması 

 Eküvyonla alınan kolonileri,  TSB 

besiyeri bulunan tüpe aktarıp karıĢtınız. 

 

 Eküvyonu, tüpün iç yüzeyine bastırarak 

çıkarınız.  

 

 KarıĢımın iyice süspanse olmasını 

sağlayınız. 

 

Ġnokulumun Standardizasyonu 

 Test süspansiyonunun bulanıklılığını, 2-8 

saat üreme sonunda, 0,5 McFarland 

Standardı ile eĢleĢtirerek standardize 

ediniz. 

 

 Üreme süresine uyunuz  

 Gözle bulanıklık ayarlaması yapılırken 

standart ve süspansiyonun çok iyi 

karıĢtırılmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Süspansiyon çok yoğunsa kullanılan 

besiyeri (broth) veya serum fizyolojik 

ile tamamlayarak vortex ile karıĢtırınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Petrilere Ġnokulum Yapılması 

 Steril eküvyonu, süspansiyonun içine 

daldırıp karıĢtırınız. 

 Steril eküvyon kullanınız. 

 Eküvyonu, tüpün iç kenarına bastırarak 

çıkartınız.   

 Süspansiyonu, eküvyonla agarın bir 

tarafından baĢlayarak tüm yüzeye 

yayınız. 

 Süspansiyonu, agarın tüm yüzeyine 

yayınız. 

 

 Petri kutusunu 60 derece döndürerek aynı 

iĢlem tekrarlayınız.  
 

 Tekrar 60 derece döndürerek aynı 

eküvyon ile aynı iĢlemi yapınız.   

 Dördüncü kez eküvyonu, petri 

kenarlarındaki agarın yüzeyine çepeçevre 

sürerek iĢlemi tamamlayınız.  

 

 Agarı, yüzeyinin kuruması için oda 

ısısında 10-15 dakika bekletiniz. 
 Agar yüzeyinin kuruması için gerekli 

süreye uyunuz. 

Antimikrobiyal Disklerin YerleĢtirilmesi  

 Antimikrobiyal diskleri oda ısısına 

getiriniz.  

 AçılmamıĢ disk ambalajlarını 

kullanımdan 1-2 saat önce soğutucudan 

çıkarınız. 

 Diskleri, oda ısısına gelmeden 

kullanmayınız. 

 150 mm çapı olan petrilere 12 disk, 100 

mm olan petrilere en fazla 8 disk 

yerleĢtiriniz.  

 Mümkün olduğu kadar çok sayıda farklı 

grup antibiyotik diski ile test yapınız. 

 Diskleri yerleĢtirirken steril pens 

kullanmayı unutmayınız. 

 Diskleri, steril bir pens ile aralarında 2-

2,5cm aralık ve plak kenarından 1,5cm 

uzak olacak Ģekilde agarın yüzeyine 

yerleĢtiriniz. 

 Diskleri, petrilerin çapına uygun sayı ve 

aralıklarla yerleĢtiniz. 

 Disklerin üzerine pens ile hafifçe 

bastırarak agarla temasının tam olmasını 

sağlayınız.  

 Disklerin üzerine, pensle hafifçe 

bastırmayı unutmayınız. 

Mueller-Hinton Besiyerinin Ġnkubasyonu    

 Besiyerini 35° C’de 18 – 24 saat inkübe 

ediniz. 

 

 Ġnkübasyon süresine ve derecesine 

uyunuz.  
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 Aerob olanları oksijenli ortamda, anaerob 

olanları ise jarda  % 3-10 CO2 veya 

desikatörde mum yakarak sağlanan 

oksijensiz ortamda etüvde üretiniz. 

 Jarda üretirken 90-100mm çaplı 

petrileri tercih ediniz. 

 

Ġnhibisyon Zonlarının Değerlendirilmesi 

 Diskler de  dâhil olmak üzere inhibisyon 

zon çaplarını milimetrik cetvelle ölçünüz 

 

 Zon çaplarını, siyah bir zemin 

üzerinde dikkatlice ölçünüz. 

 

 Disklerle birlikte verilen zon çaplarını, 

ölçüm sonrası her bir disk için ayrı ayrı 

değerlendiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, antimikrobiyal disklerin yerleĢtirilmesi ile ilgili yanlıĢ bir 

ifadedir? 

A) Antimikrobiyal diskler oda ısısına getirilir. 

B) Aynı gruptaki antibiyotiklerin etki mekanizmaları aynıdır. 

C) 150 mm çapı olan petrilere 10 disk, 100 mm olan petrilere en fazla 5 disk 

yerleĢtirilir. 

D) Diskler aralarında 2-2,5 cm aralık ve plak kenarından 1,5 cm uzak olacak Ģekilde 

steril bir pens ya da otomatik disk dağıtıcı ile agarın yüzeyine yerleĢtirilir 

E) Hafifçe üzerlerine pens ile bastırılarak disklerin agarla temasının tam olması 

sağlanır. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, inhibisyon zonlarının değerlendirilmesi ile ilgili yanlıĢ bir 

ifadedir? 

A) Antibiyotik etkili ise üremenin engellendiği bir inhibisyon zonu oluĢur. 

B) Ġnhibisyon zon çapları açık renk bir zemin üzerinde milimetrik cetvelle ölçülür.  

C) Ġnhibisyon zon çapları siyah bir zemin üzerinde milimetrik cetvelle ölçülür.  

D) Ġnhibisyon zon çapları diskler de dâhil olmak üzere ölçülür. 

E) Disklerle birlikte verilen zon çapları, ölçüm sonrası, her bir disk için ayrı ayrı 
değerlendirilir.    

 

3. AĢağıdakilerden hangisi,’’Test süspansiyonunun bulanıklılığı, 2-8 saat üreme sonunda 

,………….…………. standardı ile eĢleĢtirilerek standardize edilir.’’ cümlesinde 

boĢluğu doldurmaya uygun söz dizisidir?  

A) 0,3 McFarland 

B) 0,4 McFarland 

C) 0,6 McFarland 

D) 0,5 McFarland 

E) 0,7 McFarland 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4. Agar diffüzyon yönteminden yararlanarak test edilecek mikroorganizmanın 

……………………duyarlılığı ya da herhangi bir ortamdaki bir antimikrobiyal 

maddenin varlığı da belirlenir.  
 

5. Disk diffüzyon yöntemi, hızlı üreyen …………… ve fakültatif anaerob bakteriler için 

önerilen kolay, pratik, standartlara uygun yapılırsa halen dünyada rutin laboratuvarlar 

için tercih edilen bir testtir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Otomatik ve hızlı direnç saptama yöntemleriyle antibiyotik rezistans testi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Otomatik ve hızlı direnç saptama yöntemleri hakkında bilgi edininiz. 

 Mikrobiyoloji laboratuvarına giderek otomatik ve hızlı direnç saptama 

yöntemleriyle antibiyotik duyarlılık test aĢamalarını izleyiniz. 
 

3. OTOMATĠK VE HIZLI DĠRENÇ 

SAPTAMA YÖNTEMLERĠYLE 

ANTĠBĠYOTĠK DUYARLILIK TESTĠ  
 

Ticarette bakteri ve mantarların hızlı identifikasyonlarının yanında, onlarla birlikte ya 

da ayrı olarak bu mikroorganizmaların antimikrobiklere olan dirençlerini ölçen otomatik 

mikro yöntemler ve bunları uygulayan cihazlar geliĢtirilmiĢtir. 
 

Otomatik identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık ölçme amacıyla otomatize 

sistemlerinin yaygın olarak kullanılanları; vitek 1, vitek 2, microscan, phoenix gibi 

cihazlardır. Bu cihazlar; hızlı sonuç verir, iĢ yükünü azaltır, tekrarlanabilirliği yüksek, fakat 

pahalıdır. 

 

Resim 3.1:Otomatik ve hızlı direnç saptama cihazları 
 

Bu cihazların içinde en yaygın olarak kullanılan vitek sisteminde; amaca göre uygun 

vitek inokulasyon kartları yani, gram negatifler, gram pozitifler, bakteri sayımı ve anaeroblar 

için ya da antibiyogram için özel kartlar seçilir. Kartlardaki çukurlarda liyofilize ayıraçlı 

besiyerleri veya antibiyotikli besiyerleri vardır. Cihaz tarafından, standart bulanıklıkla 

bakteri süspansiyonlarından kartlara ekim yapılır; üretilir, sonuçlar okunur, değerlendirilir 

ve kaydedilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.2: Vitek cihazı ve vitek inokülasyon kartı 

 

3.1. Cihaza Kan Kültürü YerleĢtirme   
 

 Dilüsyon ve difüzyon yöntemlerinde olduğu gibi kültürden alınan kolonilerden 

hazırlanan bakteri süspansiyonu, 0.5 McFarland standardı ile standardize edilir. 

 Süspansiyon homojen hale gelene kadar vortekslenir. 

 Cihaz çalıĢır konuma getirilir.  

 Hasta ve materyal bilgileri girilir. 

 Hazırlanan bakteri süspansiyonu inokülasyon kartlarına, her cihazın çalıĢma 

prensibine göre gerekli miktarlarda konur.  

 

3.2. Kültür Üreme Takibi Yapma 
 

 Cihaz seçilen iĢleme göre ayarlanır. 

 Varsa ilgili teknik iĢlemler, her cihazın çalıĢma prensibine göre yapılır. 

 Sonuçlar yöntemine ve incelenen mikroorganizmaya göre (örneğin, 4-24 saat 

sonra) cihaz tarafından otomatik olarak okunur ve MIC değerleri ile birlikte 

değerlendirilerek verilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Otomatik ve hızlı direnç saptama yöntemleriyle antibiyotik duyarlılık testi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bakteri süspansiyonunu hazırlayınız. 

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız. 

 Hastane laboratuvarında ilgili cihazı 

kullanan görevliden yardım alınız. 

 0.5 McFarland standardı ile standardize 

ediniz. 
 Standart ayarını dikkatlice yapınız. 

 Süspansiyon gelene kadar 

vorteksleyiniz. 

 Süspansiyonu iyice homojen hale 

getiriniz.  

 Cihazı çalıĢır konuma getiriniz.  

 Cihaza hasta ve materyal bilgilerini 

giriniz. 

 Hasta ve materyal bilgilerini kontrol 

ediniz. 

 Hazırlanan bakteri süspansiyonunu 

inokülasyon kartlarına, her cihazın 

çalıĢma prensibine göre gerekli 

miktarlarda koyunuz.  

 Her cihazın çalıĢma prensibine mutlaka 

uyunuz. 

 Seçilen iĢleme göre cihazı ayarlayınız.  Dikkatli olunuz. 

 Her cihazın çalıĢma prensibine göre 

varsa ilgili teknik iĢlemleri yapınız. 
 

 Cihaz tarafından otomatik olarak 

okunan sonuçları rapor ediniz. 
 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, otomatik identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık ölçme 

amacıyla kullanılan cihazlardan biri değildir?  

A) Vitek 1 

B) Vitek 2 

C) Microinsineratör  

D) Microscan 

E)  Phoenix 

 

2. AĢağıdaki özelliklerden hangisi, otomatik ve hızlı direnç saptama sistemleri için 

dezavantajdır?  

A) Hızlı sonuç verir  

B) Hata oranı düĢüktür 

C) ĠĢ yükünü azaltır 

D) Tekrarlanabilirliği yüksektir 

E) Pahalıdır          

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

3. Dilüsyon ve ………………………yöntemlerinde olduğu gibi kültürden alınan 

kolonilerden hazırlanan bakteri süspansiyonu, 0.5 McFarland standardı ile standardize 

edilir. 

 

4. Süspansiyon, ……………………… hale gelene kadar vortekslenir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “modül değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, tüp dilüsyon yöntemiyle ilgili yanlıĢ bir ifadedir?  

A) Bir seri tüpe eĢit miktarlarda sıvı besiyeri konur. 

B) Tüplere test edilecek bakteri süspansiyonundan eĢit miktarda eklenir. 

C) 1. tüpten baĢlayarak test edilecek antibiyotiğin katlı dilüsyonu yapılır. 

D) Sıvı besiyeri içeren bir tüp, antibiyotik solüsyonu eklemeden kontrol olarak ayrılır. 
KarıĢım, en az 24 saat etüvde veya oda ısısında tutulur. 

E) Kontrol hariç olmak üzere her tüpe, test mikroorganizması kültüründen aynı 

miktarlarda eklemeler yapılır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, antibiyotik duyarlılık testi yaparken kullanılacak 

antimikrobiyal disklerin özelliklerinden değildir? 

A) Diskler, mutlaka etiketlerinde bulunan son kullanım tarihlerinden önce 

tüketilmelidir. 

B) Antimikrobiyal diskler her zaman oda ısısında saklanmalıdır. 

C) AçılmamıĢ ambalajlar, kullanımdan 1- 2 saat önce buzdolabından çıkarılmalıdır. 

D) Açılmadan önce oda sıcaklığına gelmeleri beklenmelidir. 

E) Disk kartujları ambalajdan çıkarıldıktan sonra kapakları sıkıca kapatılmıĢ, içinde 

nem alıcı olarak saklanmalıdır.  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, tüp dilüsyon yöntemiyle ilgili yanlıĢ bir ifadedir? 

A) Bir seri tüpe eĢit miktarlarda sıvı besiyeri ve test edilecek bakteri 

süspansiyonundan konur. 

B) Birinci tüpten baĢlayarak test edilecek antibiyotiğin katlı dilüsyonu yapılır ve bir 

tüp antibiyotik solüsyonu eklemeden kontrol olarak ayırılır.  

C) Ekim yapılan ve karıĢtırılan tüpler test mikroorganizmasına uygun bir sıcaklık ve 

sürede (örneğin 37
o
C’de 24- 48 saat) inkübe edilir. 

D) Üreme olup olmadığı, besiyerinde bulanıklık yönünden takip edilir. Bu takip 

kontrole karĢı ya gözlem ya da bir otoanalizörden yararlanılarak türbidometrik 

ölçüm Ģeklinde yapılır. 

E) Üreme olmayan en düĢük antimikrobiyal madde konsantrasyonu, MĠK değeri 

olarak kabul edilir. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Tüp dilüsyon yönteminde, üreme olup olmadığı, besiyerinde 

………………………….yönünden takip edilir.  

5. Antibiyogram için pratikte en yaygın kullanılan diffüzyon yöntemi, 

……………………….yöntemidir.  
6. Disk diffüzyon yönteminde test süspansiyonunun bulanıklılığı, 2-8 saat üreme 

sonunda, …………………………standardı ile eĢleĢtirilerek (1.5 x 108 CFU/ml 

tekabül eden) standardize edilir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Yöntemine ve incelenen mikroorganizmaya göre sonuçlar, (örneğin, 4-24 saat sonra) 

cihaz tarafından otomatik olarak okunur ve ……………………….değerleri ile birlikte 

değerlendirilerek verilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 
2 A 
3 C 

4 

Antibiyotik 

Duyarlılık 

Testi=Antibiyotik 

Rezistans 

Testi=Antibiyogram 
5 Katı-Sıvı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 B 
3 D 
4 Antibiyotiklere 
5 Aerob 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 Diffüzyon 

4 Homojen 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 D 

4 Bulanıklık 

5 Kirby-Bauer Disk 

6 0.5 McFarland 

7 MIC 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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