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MODÜLÜN TANIMI

Besiyeri birleĢimine giren maddelerin solüsyonunu
hazırlama, solüsyonun pH sını ayarlama besiyerlerlerinin
sterilizasyona
hazırlanması,
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9. Sınıf Laboratuvar Güvenliği Dersi Çözelti Modülü
Sterilizasyon modüllünü baĢarmıĢ olmak

YETERLĠK

Besiyeri Hazırlama
Genel Amaç
Tekniğine uygun sıvı ve katı besiyeri hazırlamayı
öğrenebileceksiniz.
Amaçlar
1. Besiyeri solüsyonu hazırlayabileceksiniz

MODÜLÜN AMACI

2. Besiyerini, sterilizasyona hazırlayabileceksiniz.
3. Sterilizasyon sonrası besiyerlerine katkı maddelerini
ilave edebileceksiniz
4. Besiyerlerini kaplarına dökümünü yapabileceksiniz
5. Besiyerlerinin kullanım öncesi denetlemelerini ve
muhafazasını yapabileceksiniz.
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Dehidre besiyerleri, besiyeri bileĢimine giren
maddeler, cam malzemeler, (balon, balon joje, mezür, erlen,
cam pipetler, petri kutuları, deney tüpleri, besiyeri ĢiĢeleri
vb tartım araç gereçleri, (hassas terazi, tartım kapları,
spatül) sterilizasyon araç gereçleri, (otoklav, sterilizasyon
indikatörleri, otoklav tel sepeti).
Bek alevi, aĢılama kabini, (güvenlik kabini) manyentli
ısıtıcı, benmari,buzdolabı
Ortam: Mikrobiyoloji laboratuvarı besiyeri hazırlama
bölümü

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, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Hastalıkların bir çoğu mikroorganizmaların yaptığı infeksiyonla oluĢur.
Mikroorganizmalar hastalığın devamında kanda, idrar, dıĢkı vb hasta materyallerinde
bulunur. Mikroorganizmalara bağlı geliĢen enfeksiyon hastalıkların teĢhisinde ilk amaç
hastanın biyolojik materyallerinden hastalık yapan mikroorganizmayı laboratuvar ortamında
üreterek identifikasyonlarını (tanıma) yapmaktır.
Hastalık yapıcı mikroorganizmalar; laboratuvar ortamlarında, doğal yaĢam alanlarına
benzer besiyeri denilen yapay ortamlarda üretilirler. Hastadan alınan kültür örneklerinde
bulunan mikroorganizmalar, üretildikleri besiyeri ortamında hastalık yapıcı olanların ayrımı
(izole) yapılır. Ġzole edilen mikroorganizmalar yine farklı besiyerlerinde fizyolojik,
morfolojik ve biyolojik özellikleri incelenerek tanımlamaları yapılır.
Mikroorganizmaların tanımlamasında, bileĢimlerindeki maddeler yönünden farklılık
gösteren çeĢitli besiyerleri kullanılır. Çok sayıda çeĢidi olan besiyerlerinin fiziksel
yapılarına, ( sıvı ve katı) kullanım amaçlarına ( genel ve özel besiyeri ) göre
sınıflandırılmaları yapılmıĢtır.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikroorganizmalara bağlı hastalıkların doğru teĢhis
edilmesi, hastalıkların tedavilerinin izlenmesi, doğru laboratuvar sonuçlarıyla mümkündür.
Laboratuvarda doğru sonuçlara ulaĢmanın ilk Ģartlarından birisi, besiyeri hazırlama
tekniklerini uygulayarak doğru besiyeri hazırlamaktır.
Ġnsanlarda, hastalık yapıcı birçok mikroorganizma vardır. Bu mikroorganizmaların
beslenmeleri için ihtiyaç duyduğu besin maddeleri de birbirinden farklıdır. Bu nedenle
bunların üretildiği besiyeri çeĢitleri de çok fazladır. Besiyeri çeĢidinin fazla olmasına
rağmen, hazırlanıĢ aĢamaları genelde aynıdır.
Bu modülde, sağlık iĢletmelerinde tıbbi laboratuvar teknisyeni olarak çalıĢacak olan
sizler için besiyeri hazırlamanın aĢamalarını doğru yaparak (besiyeri bileĢenlerinin tartımı,
besiyeri çözeltisi hazırlama, besiyeri çözeltisinin pH sını ayarlama, sterilizasyon, besiyerine
sterilizasyon sonrası katkı maddelerinin ilavesi, besiyerinin dağıtımı ve kullanım öncesi
denetlenmeleri ) istenen nitelikte besiyeri hazırlama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette, kazandığınız bilgiler ile tartımını gerçekleĢtirdiğiniz besiyerleri
birleĢenlerinin çözeltisini hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Sağlık iĢletmelerinin, mikrobiyoloji laboratuvarlarında hazırlanan çözelti
hazırlama tekniklerini araĢtırınız.
Sağlık iĢletmelerinde hazırlanan besiyerleri hakkında bilgiler toplayarak
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. BESĠYERĠ ÇÖZELTĠSĠ HAZIRLAMA
Mikroorganizmalar; insanlar, hayvanlar ve bitkilerle birlikte bunların dıĢındaki
çevrede yaygın olarak bulunan canlılardır. Mikroorganizmaların yaĢamlarını
sürdürebilmeleri, üreyerek çoğalmaları için çeĢitli besin maddelerine ihtiyaçları vardır.
Mikroorganizmalar gerekli besin maddelerini sağlamalarına göre aĢağıdaki Ģekilde
gruplandırılır.


Ototrof mikroorganizmalar: Beslenerek enerji elde etmek için organik
birleĢiklere ihtiyaç duymadan, doğadaki basit inorganik mineralleri ve
atmosferdeki CO2 i kullanarak beslenen mikroorganizmalara denir.



Heterotrof (organotrof) mikroorganizmalar: Beslenebilmeleri için ortamda
en az bir tane sentezlenmiĢ hazır organik birleĢiğe ihtiyaç duyan
mikroorganizmalara denir. Heterotrof mikroorganizmaların bir kısmı, baĢka
canlılar tarafından atılmıĢ organik maddeler ya da canlıların ölmeleriyle ortada
kalan organik maddelerle beslenirler. Bu tür hetorotrof mikroorganizmalara,
saprofit mikroorganizmalar denir.



Parazit mikroorganizmalar: Canlı doku ve hücrelerinde yaĢamaya uyum
sağlamıĢ, ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yaĢadığı insan, hayvan doku ve
hücrelerinden sağlayan aynı zamanda ona zarar veren mikroorganizmalara da
parazit mikroorganizmalar denir.

Yeryüzünde yaĢayan çok sayıda farklı türde mikroorganizma vardır. Bu
mikroorganizmaların canlılarla iliĢkileri de çok çeĢitlidir. Tıbbi mikrobiyolojinin ilgi alanına,
insan vücudunun doku ve hücrelerine yerleĢerek onda hastalık yapan mikroorganizmalar
girer. Bu mikroorganizmaların besiyerlerinde göstermiĢ oldukları üreme özellikleri
değerlendirilip cins ve türü belirlenerek hastalıkların teĢhisi yapılır.
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1.1. Mikroorganizmaların Beslenme ve Üremeleri Ġçin Gerekli Olan
Maddeler
Mikroorganizmalar yaĢamları için gerekli olan, enerjinin sağlanması, hüçre içi
yapılarını sentezlenmesi, üremesi ve yaĢamlarını sürdürebilmesi için çeĢitli besin
maddelerine ihtiyaç duyarlar. Mikroorganizmaların beslenmesi ve üremesi için gerekli
baĢlıca maddeler Ģunlardır;

1.1.1. Su
Bakterilerin hücre ağırlığının %70-90‟ı sudur. Ortamdaki besin maddelerinin
kullanımı, suda çözülmüĢ olarak sağlanır. Enzimatik ve metabolik faaliyetlerinin devamı için
su gereklidir. Su olmayan veya yeterince bulunmayan ortamlarda, gıda alıĢveriĢi, bakteri
içinde sentezlenen enzimlerin ve oluĢan metabolitlerin dıĢarı çıkması güçleĢir ve hatta
durabilir. Bu durum bakterinin ölümüne neden olabilir.

1.1.2. Karbon Kaynağı
Bütün mikroorganizmaların stoplazmasının yapısında bulunan polisakkarit, lipid ve
proteinlerin yapısındaki karbonun sağlanması için karbon kaynakları gereklidir. Ototrof
mikroorganizmalar karbon kaynağı olarak inorganik bileĢikleri kullanırken heterotrof
mikroorganizmalar organik bileĢikleri kullanır. En önemli karbon kaynağı
karbonhidratlardır.

1.1.3. Azot Kaynağı
Hücre içi maddelerin en önemlilerden birisi de proteinlerdir. Proteinler büyük oranda
azot (N) içerirler. Bakterilerdeki azot, bakterinin kuru ağırlığının %10‟nu oluĢturur.
Mikroorganizmalar azot gereksinimlerini; amonyum tuzları, organik asitler ve
aminoasitlerden sağlar. Bazı mikroorganizmalar atmosferdeki azotu hücre içinde NH3
(amonyak) çevirerek kullanabilir.

1.1.4. Mineraller
Karbon ve azotla birlikte canlı hücreler üremeleri için birçok minarellere ihtiyaç
duyar. Organik hücre maddeleri için kükürde, ATP (adenozin trifosfat) ye nükleik asitlerin
NAD, NADP gibi koenzimlerin elementi olarak fosfata, enzim aktivatörü olarak Mg++ ve
ferro iyonlarına ihtiyaç duyar. Bunun yanında mikroorganizmalara K+, Ca++, Fe++ gibi
daha birçok mineraller gereklidir. Bu minarelerin, çeĢme suyunda ve diğer besiyeri
maddelerine bulaĢmıĢ Ģekilde bulunmaları mikroorganizmaların üremeleri için yeterlidir.

1.1.5. Hidrojen Alıcı Ve Hidrojen Verici Maddeler
Hidrojen alıcı maddeler; oksidoredüksiyon reaksiyonları için gereklidir. Hidrojen alıcı
madde, aerop üreme özelliğindeki mikroorganizmalar için oksijen, anaeroplar için inorganik
veya organik maddelerdir.

4

1.1.6. GeliĢme Faktörleri ve Vitaminler
Mikroorganizmalardan bazılarının geliĢmesi için gerekli olup sentez edilmediğinden
dıĢarıdan eklenen organik maddelerdir. Bazı mikroorganizmaların çok sayıda geliĢme
faktörüne ihtiyaçları vardır. Pantotenik asit, biotin, nikotinik asit, folik asit, riboflavin gibi
vitaminlerle, glutamik asit, yağ asitleri, hematin v.b. örnek olarak verilebilir.

1.1.7. Oksijen
Mikroorganizmaların biyolojik oksidasyonları için oksijene ihtiyaçları vardır.

1.1.8. Karbondioksit
Karbondioksit, Heterotrof, bakterilerin çoğu atmosfer CO2 ile üreyebilir. Bazıları için
CO2 oranının %10 -20 ye çıkarılması gereklidir. Ototrof bakteriler ise karbon kaynağı olarak
CO2 'i kullanırlar.

1.2. Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları
Mikroorganizmaların üretilme ortamları iki grupta incelenir. Bunlar, canlı (invivo) ve
cansız (invitro) ortamlardır.

1.2.1.Canlı ortamlar





Deney hayvanları: Kobay, fare, sıçan, tavĢan, hamster, maymun vb. deney
hayvanlarına çeĢitli yöntemlerle inoküle (aĢılama) edilen mikroorganizmalar
deney hayvanlarında yaptıkları enfeksiyona özgü tipik belirti ve bulgular
oluĢtururlar.
Hücre kültürleri: Ġnsan ve hayvan dokularından alınan hücrelerin, uygun
besleyici
sıvılarda
üretilerek
elde
edildiği
hücre
kültürlerinde
mikroorganizmaların üretilmesidir.
Embriyonlu yumurta: Bazı bakterilerin ve virüslerin üretilmesinde kullanılır.

1.2.2. Cansız Ortamlar
Tıbbi mikrobiyolojide, hastalık yapıcı mikroorganizmaların tanımlanmasında en çok
cansız ortamlar kullanılmaktadır.
Mikroorganizmaların; üretilmeleri, saf olarak elde edilmeleri, koloni ve biyokimyasal
özelliklerinin incelenmesi, biyolojik ürünlerinin elde edilmesi ve üretilmesi amacıyla
kullanılan cansız besleyici ortamlara, besiyeri denir.
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Fotoğraf 1.1: Besiyerleri

1.3. Besiyeri
Besiyerleri; mikroorganizmaların üretilmesi, canlılıklarının devam ettirilmesi, Saf
kültürlerin elde edilmesi, morfolojik ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi, biyolojik
ürünlerinin elde edilmesi, hastalık yapıcı mikroorganizmaların tanımlanması gibi amaçlarla
kullanılır.

1.3.1. Besiyeri BileĢimine Giren BaĢlıca Maddeler
Besiyeri hazırlanırken asıl amaç, üretilmek istenen mikroorganizmanın en hızlı
üremesini sağlamak için en uygun miktarlarda gerekli besin maddelerinin dengeli Ģekilde
karıĢımlarını sağlamaktır. Besiyeri bileĢimlerine giren baĢlıca maddeler Ģunlardır.





Su: Besiyeri hazırlanırken yeni hazırlanmıĢ pH 6,5–7,5 olan distile su kullanılır.
Azot kaynağı maddeler: Besiyerlerine azot kaynağı olarak pepton ilave edilir.
Pepton, proteinlerin protein sindirici enzimlerle (papain, pepsin ve pankreatin)
hidrolizi sonucu elde edilen ürünlere verilen addır. Birçok bakteri proteinleri
kolaylıkla azot kaynağı olarak kullanamaz. Hayvansal doku, süt, soya
fasülyesinde bulunan proteinler çeĢitli yöntemlerle aminoasitlerine ayrıĢtırılıp
pepton elde edilerek besiyerleri bileĢimlerine katılır. Peptonlar, bakteriler
tarafından sadece azot kaynağı olarak değil karbon kaynağı olarak da kullanılır.
Peptonun yapısında bulunan bazı aminoasit ve vitaminler geliĢim faktörleri
olarak da kullanılırlar. Genelde mikrobiyolojide pankreatik enzimle hidrolize
(sindirilmiĢ) et peptonu kullanılır. Ġçerisinde sadece pepton bulunan besiyerinde
birçok bakteri türü kolaylıkla üreyebilmektedir. Pepton besiyerinin pH‟sını
düzenlemede tampon madde gibi görev yapar.
Karbon ve enerji kaynağı maddeler: Glikoz, laktoz, mannitol, sakkaroz,
eskülin, selüloz, dekstroz, fruktoz, galaktoz, glikojen, niĢasta vb. gibi
karbonhidratlar mikroorganizmaların enerji ve karbon kaynağı olarak
kullanılmaları için besiyerlerine katılır. Karbonhidratlar, besiyerlerinin kullanım
amaçlarına göre %0,1–1 oranlarında katılır. Ayrıca, bazı bakteriler
karbonhidratları kullanarak ortamda asit oluĢturur. Bakterilerin bu özelliğinden
yararlanılarak bakteri tanımlamasına yardımcı olmak amacıyla besiyeri
bileĢimine katılır. Karbonhidratların yüksek ısıda bozulması nedeniyle çözelti
halinde filtrasyon ile sterilize edilerek besiyerlerine katılması önerilirken çeĢitli
besiyerlerinin bileĢiminde bulunan glikoz, laktoz, sakkaroz gibi karbonhidratlar
ise bulunduğu besiyeri ile birlikte otoklavda sterilize edilebilir.
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Tuz: Besiyerlerinin bileĢimine izotonik bir ortam oluĢturmak amacıyla tuz
(NaCI) konulur.
Ekstraktlar:






Et ekstraktı: Yağsız ve kaslarından ayrılmıĢ etin hidroliziyle elde edilir,
çoğu besiyerlerinde et peptonu yerine kullanılır.
Malt ekstraktı: Arpadan elde edilerek maya ve küflerin geliĢmesi için
besiyerlerine eklenir.
Kalp ve beyin ekstraktı: Pnömokoklar, gonokoklar, streptokoklar vb zor
üreyen mikroorganizmaların üreyebilmeleri için besiyerlerine eklenir.

Ġndikatörler:
oluĢturdukları
maddelerdir.

Mikroorganizmaların,
ürünleri belirleyerek

metabolizmalarına bağlı olarak
tanımlamak amacıyla kullanılan

Örnek;








Mikroorganizmaların proteolitik (proteinleri parçalayan enzimler)
özelliklerini belirlemede, jelatin ve kazein katılması,
Hemoliz reaksiyonlarını belirlemede, besiyerine defibrine kan katılması,
Ortamda alkali veya asitli ürünler meydana getirmelerini belirleyerek
besiyerlerine fenol red, metil red gibi asit ve alkali ortamlarda renk
değiĢtiren pH indikatörleri kullanılması.

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


Agar: Tıbbi mikrobiyolojide, besiyerlerini katılaĢtırmasında en çok
kullanılan maddedir. Agar, Hindistan ve Japon denizlerinde bulunan bir
deniz yosunundan çeĢitli yöntemler kullanılarak saflaĢtırılır ve
besiyerlerinde kullanılır. Agar 85 – 90 oC de erir, 40 – 45 oC de katılaĢır.
Agar, besiyeri pH‟sını etkilemez. Hazırlanacak besiyerinin fiziki
özelliğine göre (yarı katı, katı ) agar besiyerlerine %0.05–2 oranlarında
katılır. Agar‟ın en büyük özelliklerinden birisi birçok bakteri tarafından
besin kaynağı olarak kullanılmamasıdır. Bu nedenle üreme olmuĢ
besiyerlerinde hiçbir değiĢikliğe uğramadan besiyeri katılaĢtırma görevini
sürdürür. Normal sertlikte bir besiyeri elde etmek için besiyerine%1,5–3
oranları arasında agar katılır.
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Jelatin: 28 oC‟de eriyik, 24 -26 oC de katı forma geçer. Birçok
mikroorganizma için besin kaynağı oluĢturur. Üreme olmuĢ
besiyerlerinde bakteriler tarafından besin kaynağı olarak kullanıldığından
besiyerini katılaĢtırma özelliğini kaybeder. Bunun yanında tıbbi
mikrobiyolojinin uğraĢ alanına giren mezofil (ılık seven) bakterilerin
inkübasyon ısısı olan 37 oC de jelatinin sıvı formda olması nedeniyle
besiyerlerinde katılaĢtırıcı olarak kullanılmaz. Jelatin, bazı araĢtırmalarda
ve bazı mikroorganizmaların proteolitik aktivitelerinin belirlenmesinde
kullanılır.

ZenginleĢtirici maddeler:






Kan
Serum
Safra
Maya özütü
Yumurta

1.4. Besiyerlerinin Genel Sınıflandırması
1.4.1. Kimyasal Özelliklerine Göre Besiyerleri



Sentetik besiyerleri: Ġçeriğinde bulunan saf kimyasal maddelerin bileĢimi ve
miktarı tam olarak bilinen besiyerleridir.
Sentetik olmayan besiyerleri: Tıbbi mikrobiyolojide en çok kullanılan besiyeri
çeĢididir. Besiyeri içine konan maddenin miktarı bilinir; ancak bu maddenin
doğal olarak içinde bulundurduğu diğer maddelerin miktarı net olarak bilinmez
Örnek: Sıvı buyyon besiyeri içerisine konulan et suyunun (buyyon) miktarı
bellidir; fakat buyyonun birleĢiminde bulunan protein, glikoz vb. maddelerin
kesin miktarları bilinmez.

1.4.1.1. Fiziksel Özelliklerine Göre Besiyerleri




Sıvı besiyerleri
Yarı katı besiyerleri
Katı besiyerleri

Fotoğraf 1.2: ġiĢede ve tüpte hazırlanmıĢ sıvı besiyerleri
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Fotoğraf 1.3: ġiĢede ve tüpte hazırlanmıĢ sıvı besiyerleri

Fotoğraf 1.4: Tüpte ve petri kutusunda katı besiyerleri

1.4.1.2.Kaynaklarına Göre Besiyerleri



Hayvansal kaynaklı besiyerleri: Karaciğer, yumurta akı, et suyu vb hayvansal
kaynakları içeren besiyeridir.
Bitkisel kaynaklı besiyerleri: Portakal serumu besiyeri gibi bitkisel kaynaklı
besiyerleridir.

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


Genel Üretim Besiyerleri

Laboratuvarlarda rutin kullanılan besiyerleridir. Hastalık etkeni hakkında bir ön fikir
edinilmeyen hastalık etkenlerinin ön izolasyonu için kullanılır. Genel üretim besiyerleri özel
olarak herhangi bir mikroorganizma grubunun üremesini destekleyen veya önleyen maddeler
içermez.

9

Hastalık etkeninin araĢtırılacağı klinik örnekteki patojen ve normal florada (insan
vücudunun direkt veya indirek dıĢa açılan vücut boĢluklarında hastalık yapmadan bulunan
mikroorganizmalar topluluğu) yer alan birçok mikroorganizma türünün üremesini
sağlayacak yeterlilikte besin maddesi içeren besiyerleridir. Genel üretim besiyerleri
birleĢimlerine göre Ģöyle sınıflandırılır.



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

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


Özel Besiyerleri

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


Selektif
(seçici)
besiyerleri:
Sadece
üretilmek
istenen
mikroorganizmaların üremesine izin veren besiyerleridir. Besiyerinde
üremesi istenmeyen diğer mikroorganizmaların üremesini durdurucu,
yavaĢlatıcı (inhibitör) maddeler içerir Selektif besiyerleri üretilmek
istenen mikroorganizmanın üremesini teĢvik edici maddeler eklenerek de
besiyerlerine seçicilik özellikleri kazandırılır. Seçici besiyerlerinin
birleĢimine katılan bazı maddeler Ģunlardır.
o
o

o
o

Besiyerlerine çeĢitli antibiyotikler katılarak besiyerlerine selektif
özellikler kazandırılır. Örnek; Poymyxin B, Penisilin vb.
Üretilmek istenmeyen bakterilerin kullanamayacağı, sadece
üretilmek istenen mikroorganizmanın kullanabileceği karbon,
enerji kaynağı, özel besin maddeleri konulur. Örnek selenit F
besiyeri
Üretilmek istenen mikroorganizmanın kolaylıkla üreyebileceği
besiyeri pH‟ı ayarlanır. Örnek; alkalin peptonlu su pH 9‟a
ayarlandığında Vibrio cholerae‟ nın üretilmesinde kullanılır.
Bazı mikroorganizmaların üremesini durdurucu boya maddeleri (
kristal viole, eozin metilen mavisi) besiyerine katılır. Örnek;
MacConkey agar besiyerinde üremesi istenmeyen gram (+)
bakterilerin üremesi, kristal viole boyası katılarak durdurulur.
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o

Besiyerine üremesi istenmeyen mikroorganizmanın üremelerini
durdurucu kimyasal maddeler eklenir. Örnek; sadium azid, teepol,
talyum asetat vb. eklenir.

Bazı seçici besiyerleri; EMB Agar, SS Agar, MacConkey Agar.












Ayırtıcı (Differensiyel) Besiyerleri: Üretilmek istenen bakteriye eĢlik
eden diğer bakterilerin üremesine sınırlı da olsa izin veren besiyeridir.
Katı diferensiyel besiyerlerinde içlerine konan pH indikatörü, boya
maddeleri,
çeĢitli
karbonhidratlar
gibi
maddelerle
belli
mikroorganizmalar türlerine özgü karakteristik koloniler oluĢtururlar.
Böylece, diger bakteri kolonilerinden ayırt edilirler. Örnek MacConkey
agar besiyerinde, laktozu fermente eden koliform bakterileri kırmızı
renkli koloniler oluĢturarak laktozu fermente edemeyip renksiz koloni
oluĢturan diğer salmonella kolonilerinden renk değiĢikliğine bağlı olarak
ayırt edilirler. Örnek Endo, EMB, MacConkey ayırtıcı besiyerlerinden bir
kaçıdır.
ZenginleĢtirme besiyerleri: Ekimi yapılacak örnekte bulunan çok
sayıdaki
mikroorganizma
içinden
üretilmesi
hedeflenen
mikroorganizmaların sayısını, varsa hücresel hasarlarını gidermek,
ortama adaptasyonlarını sağlamak, amacıyla kullanılan besiyerleridir.
Kullanım amaçlarına göre ikiye ayrılırlar.
Ön zenginleĢtirme besiyeri: Hücre yapısı hasara uğramıĢ
mikroorganizmaların; canlılık aktivitelerini geliĢtirmek, ortama
uyumlarını sağlamak amacıyla kullanılan besiyerleridir. Hedef
mikroorganizmaların yanında ona eĢlik eden diğer mikroorganizmaların
üremesini de sağlaması nedeniyle genel üretim besiyerlerine benzer.
Selektif zenginleĢtirme besiyerleri: Asıl üretilmek istenen
mikroorganizmanın yanındaki mikroorganizmaları içerdiği inhibitör
maddeler yardımıyla üremelerini durdurup sadece hedeflenen
mikroorganizmanın çoğalmasına izin veren besiyerleridir. Ekim
yapılacak örnekte hastalık yapıcı mikroorganizmaların sayısının az
olduğu düĢünülen örnekler, önce selektif zenginleĢtirici besiyerlerine
ekilerek sayıları çoğaltılır. Örnek; Selenit F
Ġdentifikasyon
besiyerleri
(tanımlama
besiyerleri);
Mikroorganizmalarının laktoz, glikoz gibi maddeleri kullanarak
oluĢturdukları metabolizma ürünlerinin incelenmesiyle bakterilerin
tanımlanmasının yapıldığı besiyerleridir. Besiyeri içine konan ayıraçların
(andrade ayıracı, fenol kırmızısı vb.) oluĢan metobolizma ürünlerine göre
renk değiĢikliği meydana getirmesiyle metabolizma ürünlerinin varlığı
anlaĢılır. Örnek; Ġndol.
Özgül Besiyerleri; Sadece bir mikroorganizmanın üreyebildiği
besiyerleridir. Löwenstein Jensen besiyeri sadece Mycobacterum
tuberculosis‟ in üretilmesinde kullanılır.
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Transport Besiyerleri; Ekim iĢlemi daha sonra yapılacak kültür
örneğinin ekim iĢlemi yapılıncaya kadar ya da baĢka laboratuvarlara
gönderilecek mikroorganizma örneklerinin canlılıklarını sürdürmeleri için
uygun ortam sağlayan besiyerleridir. Örnek; Stuart besiyeri gibi.
Saklama besiyeri: Ġzole edilen mikroorganizmaların, uzun süre
saklanabilmesini sağlayan besiyerleridir. Örnek; gliserollü brusella sıvı
besiyeri.

1.5. Besiyeri Çözeltisi Hazırlama
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında besiyeri çözeltileri; hazır olarak ticari dehidre
besiyeri ya da besiyerleri birleĢenleri ayrı ayrı tartılıp, distile suyla eritilerek hazırlanır.

1.5.1. Formülden Besiyeri Hazırlama
Besiyeri formülasyonunu oluĢturan maddeler, ayrı ayrı tartılarak hazırlanır. Günümüz
tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında ticari olarak satılmayan ve bileĢiminde az madde
bulunduran bazı basit besiyerlerinin hazırlanması bu yöntemle yapılmaktadır.

1.5.2. Dehidre Besiyerinden Besiyeri Hazırlama
Besiyeri bileĢenleri, formülasyonda belirtilen oranlarda bir araya getirilip kurutularak
toz veya granül halinde ambalajlarda kullanıma hazır hale getirilmiĢ ticari besiyerleridir.
Sağlık iĢletmeleri mikrobiyoloji laboratuvarlarında en çok kullanılan besiyeri hazırlama
yöntemidir. Bu yöntemin, formülasyondan besiyeri hazırlamaya göre Ģu avantajları vardır.






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

Laboratuvarda besiyeri hazırlamak ev mutfağında yemek yapmaya benzetilebilir.
Formülden besiyeri hazırlama: Evde hazırlanan çorbanın salçasını, tuzunu, soğanını, suyunu,
belirli oranlarda yemeğin içine koyup hazırlanması gibi, formülasyondan besiyeri hazırlamada
bileĢimine girecek pepton, agar, karbonhidratlar vb. maddeler ayrı ayrı tartılıp hazırlanır.
Dehidre besiyeri: ÇeĢitli ticari firmalar tarafından üretilip marketlerde satılan hazır çorbalara
benzetebiliriz. Çorbanın çeĢidine göre içine giren besin maddeleri belirli oranlarda karıĢtırılıp toz
haline getirilip paketlenmiĢ halde satıĢa sunulur. Biz evde paket üzerinde ki bilgilere bakarak toz
halindeki ürünü istenen miktarda su üzerine ekleyip kaynatarak çorbamızı yaparız. Dehidre
besiyerleride değiĢik üretici firmalar tarafından besiyerleri bileĢenleri formülde belirtilen miktarları
karıĢtırıp toz haline getirilmiĢ besiyerlerdir.
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Not: Yaygın Ģekilde dehidre besiyeri kullanımının yanında, halen formülden besiyeri
hazırlanmasının da kullanılması nedeniyle bu öğretim materyalinde ilerleyen konularda her
iki besiyerinin hazırlanılıĢına yer verilecektir.

1.5.3.Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Bazı Besiyerlerinin
Formülasyonları Ve HazırlanıĢ Bilgileri
Mikroorganizmalar insan vücudunun çeĢitli vücut bölgelerine yerleĢerek hastalık
oluĢtururlar. Ġnsanda hastalık yapan çok sayıda mikroorganizma bulunmaktadır. Bu
mikroorganizmaları tanımlamak amacıyla hasta kiĢinin boğaz, cilt, yüzeyel yara
bölgelerinden ve idrar, balgam, kan, gaita vb biyolojik örneklerinden mikroorganizmalar
üretilmeye çalıĢılır. Bu amaçla besiyerleri hazırlanır.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan bazı sıvı besiyerleri ve formülasyonları.
BUYYON
Dana eti

500 gr

Distile su

1000ml

Et Suyunun HazırlanıĢı:
 Yağsız 500 gram dana eti temiz bir kapta üzerine 1000 ml distile su eklenerek hafifce
kaynatarak soğutulur. Bir gece buzdolabında bekletilir.
 Bir gece buzdolabında bekleyen karıĢımın üzerindeki yağlar atılır.
 Yeniden karıĢtırılarak 30 dakika kaynatılır. KarıĢım filtre kağıdından 1000 ml‟ lik
mezüre süzülür.
 Süzüntü üzerine distile su konularak 1000 ml‟ye tamamlanarak et suyu elde edilir.
Pepton

10 gr

NaCI

5 gr

HazırlanıĢı:
 Elde edilen 1000ml et suyuna 10 gr pepton, 5 gr NaCI ilave edilip ısıtarak eritilir.
 Elde edilen çözeltiden kullanılacakları tüplere 5 ml olarak dağıtılarak sterilizasyona
hazırlanır.
 Otoklavda 121 OC de 15 dakika sterillenir.
Tablo 1.1: Buyyon sıvı besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri
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ALKALĠN PEPTONLU SU
Peptone

10 gr
5 gr

NaCI
Saf su ile

1000ml

HazırlanıĢı:
 Maddeler ısıtılarak eritilir.
 pH 1N NaOH ile 9.0 ayarlanır.
 Sterilizasyon öncesi tüplerine dağıtılır.
 Otoklavda 121 OC‟ de 15 dk sterillenerek kullanılır.
 Maddeler ısıtılarak eritilir.
 pH 1N NaOH ile 9.0 ayarlanır.
 Sterilizasyon öncesi tüplerine dağıtılır.
 Otoklavda 121 OC‟ de 15 dk sterillenerek kullanılır.
Tablo 1.2: Alkalin peptonlu su besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri

SELENĠT F (PH 7.1)
Tripton (veya pepton)

5g

Laktoz

4g

Sodyum fosfat

10 g

Sodyum selenit

4g

Distile su

1000 ml

HazırlanıĢı:
 4 g sodyum selenit 1000 ml distile suda çözülür.
 Ardından tripton (veya pepton), laktoz ve sodyum fosfat (selenit sıvı besiyeri baz içeriği)
eklenerek süspanse edilir.
 Isıtılarak çözülür ve yüksekliği 5 cm olacak Ģekilde tüplere dağıtılır.
 Kaynayan sıcak su banyosunda ya da buhar kazanında 1000C‟de 10 dk tutularak steril
edilir.
 Besiyeri otoklavlanmaz.
Tablo 1.3: Selenit F sıvı besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri

MUELLER HĠNTON SIVI BESĠYERĠ
Mueller Hinton sıvı besiyeri

21 g.

Distille su

1000 ml

HazırlanıĢı:





Distille suda maddeler eriyene kadar ısıtılır.
pH 7.2‟ye ayarlanır.
1210C‟da 15 dakika steril edilir.
Steril ortamda 100 ml‟lik cam ĢiĢelere dağıtılır.
 Mueller Hinton Sıvı besiyeri ve tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.4: Müller Hinton sıvı besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri
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TRĠPTĠK SOY SIVI BESĠYERĠ
Tripton soy buyyon

30 g

Distile su

1000 ml

HazırlanıĢı:








Malzemeler belirtilen miktarlarda tartılır.
Distile su ile karıĢtılır.
Tamamen eriyinceye kadar kaynatılır.
Besiyeri çözeltisi otoklavlanmaz.
500C‟a soğutulur.
pH 6.8 ± 0.2 aralığında olacak Ģekilde ayarlanır.
Steril tüplere dağıtılır.
 Triptik soy sıvı besiyeri ve tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.5: Tiriptik soy sıvı besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri



Enterik patojenlerin üretilmesinde hazırlanması gereken bazı katı besiyerleri

AlkıĢ besiyeri

MacConkey agar

Salmonella Shigella

Eozine Metilen Blue (EMB) Agar
ALKIġ BESĠYERĠ

Tripton

10.g

Safra tuzları

5.0g

Maya özütü

3.0 g

Soduım karbonat

10.0 g

Agar

1.5 g

Fenol red

0.025 g

Distile su

1000 ml

HazlanıĢı:







Tüm maddeler su banyosunda eriyene kadar tutulur.
pH 9.0‟a ayarlanır.
1210C‟da 15 dakika steril edilir.
Su banyosunda 70-800C‟a soğutulur.
Aseptik Ģartlar altında %1‟lik potasyum tellüritten 2.5 ml, %30‟luk sakkarozdan
150 ml ilave edilir.
 Steril ortamda 90 mm çapındaki petrilere 20-25 ml dağıtılır.
Tablo 1.6: AlkıĢ besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri
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MacCONKEY AGAR (PH 7.4)
Pepton

20.0 g

Laktoz

10.0 g

Safra tuzları

5g

Sodyum klorür

5g

Nötral red

0.075 g

Agar

12 g

Distile su

1000 ml

HazırlanıĢı:






Tüm maddeler karıĢtırılırlar.
Kaynayıncaya kadar ısıtılır.
1210C‟de 15 dakika steril edilir.
500C‟a soğutulur.
Steril ortamda 90 mm çapındaki petrilere 20-25 ml dağıtılır.
 Oda ısısında dondurulur.
Tablo 1.7: MacCONKEY Agar besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri

SALMONELLA SHĠGELLA AGAR (SS) (PH: 7.0)
Sığır eti özütü
5g
Pepton

5g

Laktoz

10 g

Safra tuzları

8.5 g

Sodyum sitrat

8.5 g

Sodyum tiosülfat

8.5 g

Ferrik sitrat

1g

Brillant yeĢili

0.33 mg

Nötral kırmızısı

25 mg

Agar

13.5

Distile su

1000ml

HazırlanıĢı:






Malzemeler 1000 ml distile suda süspanse edilir.
Sık sık karıĢtırılarak kaynatılır.
Agar eriyene kadar kaynamasına izin verilir.
Otoklavlanmaz.
50 O C‟ye soğutulur ve iyice karıĢtırılır.
 Steril ortamda 90 mm çapındaki petrilere 20-25 ml dağıtılır.
Tablo 1.8: Salmonella Shigella Agar besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri
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EOZĠN METĠLEN BLUE (EMB) (PH: 6.8)
Pepton

10.0 g

Laktoz

10.0 g

Dipotasyum hidrojen fosfat

2.0 g

Eozin

0.4 g

Metilen mavisi

0.06 g

Agar

15 g

Distile su

1000 ml

HazırlanıĢı:






Tüm maddeler karıĢtırılır.
Kaynayıncaya kadar ısıtılır.
1210C‟da 15 dakika steril edilir.
500C‟a soğutulur.
Steril ortamda 90 mm çapındaki petrilere 20-25 ml dağıtılır.
 Oda ısısında dondurulur.
Tablo 1.9: Eozin Metilen Blue (EMB) besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri



Bordetella pertussis‟in klinik örneklerden izolasyonu amacıyla kullanılan
besiyeri
BORDET GENGOU AGAR (BGA)

Bordetn Gengou Agar base Üretici firma önerisine göre
Glycerol

10ml

Distile su

800ml

At kanı (taze)

200ml

HazırlanıĢı:








Malzemeler tartılıp karıĢtırılır.
pH‟sını 6.8 ± 0.2‟ya ayarlanır.
1210C‟da 15 dakika otoklavlanır.
Su banyosunda 55 0C‟a soğutulur.
Aseptik koĢullarda 200 ml taze at kanı eklenir.
Aseptik koĢullarda pH tekrar ölçülür ve gerekirse 6.8 ± 0.2‟ya tekrar ayarlanır.
Her petriye (90 mm çapında) 25 ml damlatılır.
 Üzerine Bordet Gengou agar ve yapıldığı tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.10: Bordet Gengou Agar formül ve hazırlanıĢ bilgileri



Corynebacterium diphteriae‟nın klinik örneklerden izolasyonu amacıyla
kullanılan besiyeri

17

CYSTĠNE TELLURĠTE BLOOD AGAR (CTBA)
Lab-Lemco Powder
Pepton
NaCl
Bacto agar
Distile su
At kanı

10 g
10 g
5g
18 g
950 ml
50 ml

HazırlanıĢı:







Malzemeleri manyetik karıĢtırıcı üzerinde ısıtarak karıĢtırılır.
pH 7.8±0.2‟ye ayarlanır.
1210C‟da 15 dakika otoklavlanır.
Su banyosunda 550C‟a soğutulur.
Aseptik koĢullarda 50 ml koyun kanı eklenir.
Her petri kutusuna (90 mm çapında) 20-25 ml dağıtılır.
 Cystine tellurite agar ve yapıldığı tarihin yazılıdığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.11: Cystine Tellurite Blood Agar formül ve hazırlanıĢ bilgileri



Neisseria meningitidis‟ın klinik örneklerden izolasyonu amacıyla kullanılan
besiyeri
THAYER MARTĠN AGAR

GC agar base
%2‟lik Soluble Hemoglobin Powder
Vitox
VCNT antibiotik suplement
Distile su
Vankomisin
Kolistin sülfat
Nistatin
Trimethoprim

18 g
250 ml
10 ml
2 ml
240 ml
1.5 mg
3.75 mg
6.250 IU
2.5 mg

HazırlanıĢı:
 GC agar base tartılır ve bir erlene konur.
 Üzerine 240 ml distile su eklenir.
 %2‟lik hemoglobin solusyonu hazırlamak için baĢka bir erlende 250 ml distile suda 5gr
“Soluble Haemoglobin Powder” eritilir.
 Her iki erlen otoklavda 1210C‟da 15 dakika steril edilir.
 Sterilizasyonu takiben önceden ısıtılması (550C) su banyosuna bırakılarak soğumaları
sağlanır.
 Vitox 10 ml steril distile su ile rehidrate edilir.
 VCNT antibiyotik suplementi, 2 ml steril distile su ile rehidrate edilir.
 %2‟lik hemoglobin solusyonu, vitox ve VCNT suplement aseptik koĢullarda GC agar base
üzerine ilave edilir.
 Aseptik koĢullarda pH 7.2 ±0.2 „ye ayarlanır.
 Her petriye (90 mm çapında) 20-25 ml dağıtılır.
 Üzerine Thayer Martin Agar ve yapıldığı tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.12:Thayer Martin Agar besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri
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Brucella türlerinin klinik örneklerden izolasyonu amacıyla kullanılan besiyeri
SERUM DEKSTROZ AGAR (SDA)

Pepton

10.0 g

Lab-Lemco‟ tozu

5.0 g

Dekstroz

10.0 g

NaCl

5.0 g

Agar

15.0 g

(Toplam 45 g toz besiyeri)
Steril, inaktive ve fenolsüz at veya sığır serumu

100 ml

Distile su

1000 ml

HazırlanıĢı:








45 g/L toz besiyeri tartılır.
Distile su eklenir ve ısıtılarak çözünmesi sağlanır.
1210C‟da 15 dk. sterilize edilir.
Su banyosunda 55 0C‟a soğutulur.
pH 7.0±0.2‟ye ayarlanır.
inaktive serum eklenerek iyice karıĢtırılır.
90 mm‟lik petrilere 25 ml dökülür, ya da steril plastik burgu kapaklı tüplerine 3-3.5 ml
dağıtılır.
 Serum dekstroz agar ve yapıldığı tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.13: Serum Dekstroz Agar besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri



Antimikrobik duyarlılık testinde kullanılan katı (agarlı) besiyeri
MUELLER HĠNTON AGAR (MHA)

Mueller Hinton Agar

38 g.

Bacto-Agar

6 g.

Distille su

1000 ml

HazırlanıĢı:





Distille suda maddeler eriyene kadar ısıtılır.
pH 7.2‟ye ayarlanır.
1210C‟da 15 dakika steril edilir.
Steril ortamda 90 mm çapındaki petrilere 20-25 ml, 150 mm çapındaki petrilere ise 45 ml
dağıtılır.
 MHA ve tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır
Tablo 1.14: Muller Hinton Agar besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri



Mycobacterium‟ların izolasyonunda kullanılan katı besiyeri
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LÖWENSTEĠN – JENSEN BESĠYERĠ
a- Mineral Tuz çözeltisini
KH2PO4 ( potassium phospohate mono-basic)
2.4 gr
Magnezyum sitrat
0.6 gr
Magneyum sulfat ( MgSO4. 7 H2O)
0.24 gr
L- Asparagine
3.6 gr
Gliserol
12 ml
Distile su
600 ml
 Bir balon içerisine tüm malzemeler konulur. 1000C‟da 30 dakika bekletilerek tuzların tamamen
çözünmesi sağlanır. 121OC‟da 20 dakika steril edilir. Oda sıcaklığına ulaĢacak Ģekilde
soğutulur.
b-% 2 „lik MalaĢit YeĢili Çözeltisinin Hazırlanması
MalaĢit yeĢili

2 gr

Distile su


100 ml
MalaĢit yeĢili tartılır. Distile suda çözünür. Kullanıma kadar renkli çözelti saklama kaplarında
saklanır.
c- Homojenize yumurta emülsyonu hazırlama

HazırlanıĢı:
Yumurtaların kabuğu musluk suyunda fırça yardımı ile temizlenir.
Bir sepet içerisinde kurutulur.
%70 alkol emdirilmiĢ pamuklu kumaĢla yumurtanın dıĢ yüzeyi ovulur ve yumurtayı kırmadan
önce alkolün kuruması beklenir.
 Yumurtalar tek tek kırılır ve içerisinin taze olup olmadığı görülebilmesi için petri kutusuna
akıtılır. Yumurta sarısı bütünlüğü bozulmuĢ ve /veya kötü koku oluĢmuĢ ise yenisi ile
değĢtirilir.
 Steril bir penset yardımı ile yumurta sarısına yapıĢmıĢ zarların ayrılması sağlanır. Yumurta
sarısı bir beher veya balon joje içerisine konur.
 Yumurta sıvısını yapıĢkan özelliği kayboluncaya kadar çalkalanır.
 Bu amaçla içinde cam boncuk bulunan erlenmayer-balon veya elektrikli mikser kullanılabilir.
LÖWENSTEĠN – JENSEN BESĠYERĠNĠN HAZIRLANIġI
Mineral tuz solüsyonu
600 ml
%2‟lik malaĢit yeĢili çözeltisi
20 ml
Homojenize yumurta karıĢımı
25 adet
HazırlanıĢı:
 Steril bir erlenmayer veya balon joje içerisinde hazırlanan tuz solüsyonu, haırlanan %2‟lik
malaĢit yeĢili ve hazırlanan homojenize yumurta sıvısı konur.
 Yüzeyde oluĢmuĢ hava kabarcıklarını uzaklaĢtırmak için 30 dakika bekletilir. Ham besiyerinin
rengi açık yeĢilden koyu yeĢile kadar değiĢebilir.
 Hazırlanan karıĢım, hava kabarcığı oluĢmayacak Ģekilde tüplerin yan duvarı boyunca 6‟Ģar ml
dağıtılır.
 Tüpler özel hazırlanmıĢ tablalara veya koagülatör godelerine yarıyatık olarak yerleĢtirilir. Hava
kabarcıkları varsa kabarcıkları kayboluncaya kadar tüpler hafifçe çalkalanır.
 Tüpler, koagülatöre yerleĢtirildikten sonra 78-800C‟da 1 saat koagüle edilir.
 Koagülasyondan sonra tüpler, oda sıcaklığına gelince koagülatörden alınır
 Tüplerin üzerine besiyerinin; adı, imal tarihini içeren etiketler yapıĢtırılır.
 Dik olarak buzdolabında saklanır.




Tablo 1.15: Löwenstein- Jensen Besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri
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Genel Kullanım Besiyerleri
KANLI AGAR (%5 LĠK)

Blood Agar base

20 g

Distile su

950 ml

Kan

50 ml

HazırlanıĢı:







Malzemeler manyetik karıĢtırıcı üzerinde ısıtarak karıĢtırılır.
pH‟ ölçülür ve not edilir.
1210C‟da 15 dakika otoklavlanır.
Su banyosunda 55 0C‟a soğutulur.
Aseptik koĢullarda 50 ml kan eklenir.
Her petriye (90 mm çapında) 20 ml dağıtılır.
 Üzerine kanlı agar ve yapıldığı tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.16: Kanlı Agar Besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri

ÇĠKOLATA AGAR
Proteoz pepton

7,5 g

Polipepton

7,5 g

NiĢasta (buğday)

1g

NaCl

5g

K2HPO4

4g

KH2PO4

1g

Agar

10 g

Distile su

1000 ml

HazırlanıĢı:






Malzemeler, belirtilen miktarlarda tartılır.
1000 ml distile su ile karıĢtırılır.
15 dakika 121 ºC‟da otoklavlanır.
700C‟ye soğutulunca içine 50-100 ml defibrine steril koyun kanı eklenir ve karıĢtırılır.
Steril ortamda 90 mm çapındaki petrilere 20-25 ml, 150 mm çapındaki petrilere ise 45 ml
dağıtılır. Ya da gerekiyorsa yatık tüplere dağıtılır.
 Çikolata agar ve tarihin yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.17: Çikolata Agar Besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri



Tanımlama testlerinde kullanılan besiyerleri
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TSĠ (ÜÇ ġEKERLĠ DEMĠRLĠ AGAR)
Polypeptone

20g

Lactose

10g

Sucrose

10g

Dextrose

1g

Sodium Chloride

5g

Ferric ammonium sulfate

0.2g

Sodium thiosulfate

0.2g

Agar

13g

Fenol kırmızısı

0.025g

Distile su

1000ml

HazırlanıĢı:






Maddeler tartılır
Sıcak su banyosunda eritilir.
Deney tüplerine 8-9 ml dağıtılır.
121 O C‟de 15 dakika otoklavda sterillenir.
Sterilizasyon sonunda tüpler sıcakken yatık Ģekilde katılaĢması sağlanır.
Tablo 1.18: TSĠ (Üç ġekerli Demirli Agar) besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri

KARBONHĠDRAT FERMANTASYON BESĠYERĠ
Peptone

10 gr

Beef extract

1 gr

NaCl

5 gr

Fenol red

0.018 gr

Distile su

1000 ml

HazırlanıĢı:







Distile su ile içerik sulandırılır, ısıtılır.
pH 7.4 olacak Ģekilde ayarlanır.
15 dakika 1210C da otoklavlanır.
Su banyosunda 45-500C‟a düĢürmesi beklenir.
Kahverengi ĢiĢelere 90-95 ml olacak Ģekilde dağıtılır.
Önceden % 10‟luk hazırlanmıĢ olan karbonhidratlar karbonhidrat fermentasyonu
besiyerine 5-10 ml eklenerek son konsantrasyonun % 0.5 –10 olması sağlanır.
 Burgu kapaklı tüplere 4-5 ml dağıtılır.
 Gaz üretimini araĢtırmak için steril Durham tüpleri besiyerinin bulunduğu tüplere steril
koĢullarda konulur.
 Karbonhidrat fermentasyonu besiyeri ve tarihin yazılıdığ bir etiket yapıĢtırılır.
Tablo 1.19: Karbonhidrat Fermantasyon besiyeri formül ve hazırlanıĢ bilgileri
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1.5.4. Besiyeri BileĢimine Giren Bazı Tehlikeli Maddeler
Besiyeri bileĢimine giren safra tuzları, selenit, boyalar vb maddeler zehirlidir. Bu
tehlikeli maddeler; besiyeri hazırlama sırasında solunum, deri teması ve yutma yolu ile
alınır. BulaĢan maddelerin bazılarının vücut üzerindeki etkileri kısa sürede ortaya
çıkabileceği gibi, bazılarının etkilerinin ortaya çıkması ise uzun zaman alabilmektedir.
Besiyeri bileĢimindeki maddelerin çevreye olumsuz etkileri de vardır. Besiyeri maddelerinin
imhası, Kimyasal Atıklar Yönetmeliğindeki talimatlara uygun olmalıdır. Besiyeri birleĢimine
giren tehlikeli maddelerden bazıları Ģunlardır;
Safra tuzları ( Bile salts), brillant green, kristal violet, deoxycholate, sodium azid,
sodium selenit, sodium metabisulphite, sodium thioglycollate, talyum tuzları vb maddelerdir.

1.5.5. Güvenlik Önlemleri Alma
Besiyerleri bileĢimleri, farklı kimyasal maddelerden meydana gelmiĢtir. Besiyerlerinin
güvenlik önlemleri, içerdiği kimyasal maddelerinin etkilerine göre değiĢir. ÇalıĢacağınız
besiyerlerinin güvenlik formunu dikkatlice okuyarak belirtilen kurallara uymak çalıĢanların
sağlığını, güvenliğini ve çevreyi korumada bir zorunluluktur.

1.5.6. Besiyeri Hazırlamada Kullanılacak Araç Gereçler


Cam malzemeler

ÇeĢitli ölçülerde cam pipetler

Balon

Beher

Balon joje

Mezür

Terazi

Ph metre

Besiyeri dağıtım hunisi

Petri kutusu

Deney tüpleri

Fotoğraf 1.5: Besiyeri hazırlamada kullanılan cam araç gereçler
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Besiyeri hazırlamada kullanılacak cam kapların özellikleri:










Ġlk kez kullanılacak cam malzemeler %1 lik HCI eriyiğinde nötrleĢmeleri
için bir süre bekletilip deiyonize sudan birkaç kez geçirilmelidir.
Cam kaplar, kimyasal ve biyolojik kirlilik ihtiva etmemelidir.
Cam kaplar, temizleyici kimyasal bulaĢı içermemeli, yıkanan tüm cam
araç gereçler mutlaka besiyeri hazırlamada kullanılacak kalitedeki distile
sudan geçirilmelidir.
Kullanılacak cam kaplar, su zerrecikleri bulunmayacak Ģekilde kuru
olmalıdır.
Isı ile steril edilemeyecek besiyerinin hazırlanmasında, daha önce steril
edilmiĢ kaplar kullanılmalıdır.
Hazırlanacak besiyeri hacminin iki misli büyüklükte balon ve balon
jojeler kullanılması, besiyeri solüsyonunu karıĢtırmada kolaylık
sağlayacaktır.
Cam malzemeler, kırık ya da çatlak olmamalıdır.
Cam malzemeler, borosilikat camdan yapılmıĢ yüksek ısılara dayanıklı
olmalıdır.
Çözelti hazırlanacak balon ve balon jojelerin, kapak veya tıkaçları
bulunmalıdır.

1.5.7. Besiyeri Tartımı


Hazırlanacak dehidre, besiyeri üretici firmanın belirlediği miktar (g/v)
gr/1000ml ) besiyeri bilgi etiketinden okunduktan sonra 1 litrede bulunacak
miktar belirlenir.

Not: Hazırlamak istediğiniz besiyeri miktarı 1 litreden az veya fazla ise tartımını
yapacağınız miktar hesaplanmaların, 9. sınıf çözelti hazırlama modülündeki
bilgilerinizden faydalanarak hesaplayabilirsiniz.


Dehidre besiyeri tartımında 0.1 gr duyarlılıkta teraziler yeterlidir.
Formülasyondan besiyeri hazırlamada, besiyerine giren maddelerin az olması
nedeniyle 0.01mg duyarlılıkta teraziler kullanılmalıdır.

Fotoğraf 1.6: Hassas Terazi

Fotoğraf 1.7: Hassas Terazi
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Tartımını yapacağınız besiyeri ve bileĢimlerini tartım öncesi kalitesinde düĢüĢ
olup olmadığını makroskopik olarak Ģu özellikleri yönünden kontrol ederek
tartımını gerçekleĢtiriniz:





Besiyerinin toz akıĢında değiĢim
Homojenlik yapısında bozulma
KalıplaĢma, topaklaĢma
Renginde değiĢim

Tartımı yapılacak besiyerinde bu özellikler gözlemlenirse besiyerinin bozulduğu
düĢünülerek kullanılmaz.

Fotoğraf 1.8: Besiyeri akıĢkanlık kontrolü



Fotoğraf 1.9: TortulaĢmıĢ bozulmuĢ besiyeri

Ġlk kez kutusu açılan besiyerlerinin üzerine tarihi yazılmalıdır.

Fotoğraf 1.10: Üzerine açılıĢ tarihi yazılmıĢ dehidre besiyeri kutuları



Formüle besiyerinin bileĢimine giren her maddenin tartımında temiz spatül
kullanılmalıdır.

Fotoğraf 1.11: Tartımda kullanılan spatüller
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Formüle besiyeri bileĢimine giren tüm maddeleri aynı balona tartılmaz.
BileĢenlerden her biri ayrı kaplara tartılmalıdır.

Fotoğraf 1.12: Farkı boylardatartım kapları





Fotoğraf 1.13: Besiyeri tartımı

Tartım sırasında; toz bulutu oluĢturulmamasına dikkat edilmeli, oluĢan tozlar
solunmamalı ve bazı besiyeri bileĢenlerinin toksik olduğu unutulmamalıdır.
Tartım sırasında; besiyeri ve besiyeri bileĢenleri çıplak deri ve göze temas
etmemeli, vücuda temas eden bulaĢılar hemen akarsuyla yıkanmalıdır.
Plastik tartım kapları, tartım kayıkçıkları ve beher tartımı yapılacak maddenin
miktarına uygun büyüklükte olmalıdır.

Fotoğraf 1.14: Beher - glassla besiyeri tartımı




Tartım sonrası, terazi üzerindeki besiyeri bulaĢıları distile suyla veya alkolle
silinerek temizlenmelidir.
Hazır dehidre ve hazır katkı maddelerinin özelliklerine ve çeĢitlerine göre
saklama koĢulları da değiĢiklik gösterir. Besiyeri ve bileĢenlerinin
saklanmasında Ģunlara dikkat edilmelidir.





Tartımı yapılmıĢ dehidre besiyeri katkı maddelerinin kutusu üzerinde
bulunan depolama koĢulları hakkındaki önerileri uygulayınız.
Tartımı bitmiĢ besiyerlerinin kapağını sıkıca kapatınız.
Besiyerlerini nemsiz kuru bir yerde saklayınız.
Besiyerlerini güneĢ ıĢığına maruz bırakmayınız.

Fotoğraf 1.15: Dehidre besiyerleri ve bileĢenlerin saklanması
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1.5.8. Çözelti Hazırlama



Besiyeri hazırlamada kullanılacak distile suyun, pH‟sı kullanımdan önce
ölçülmeli, pH asidik ise distile suyun absorbe ettiği CO2, uygun yöntemlerle
uzaklaĢtırılmalıdır.
Besiyeri solüsyonu hazırlamada kullanılacak distile suyun ölçümü, ölçülecek
miktara uygun mezürle yapılmalıdır. Küçük miktarların büyük ölçü kaplarıyla
ölçülmesinin, ölçüm hatalarını artıracağı unutulmamalıdır.

Fotoğraf 1.16: Distile suyun mezürle ölçümü




Distile su, ölçüm yapılacak mezür üzerinde yazılı kalibre sıcaklık derecesinde
(cam cihazların ölçüm kalibre sıcaklık derecesi genelde +20 OC dir) olmalıdır.
Kullanılacak distile suyun tamamı önceden balona konularak balondaki su
seviyesi cama yazar kalemle iĢaretlenir. Balondaki suyun yarısı, baĢka bir temiz
kaba alınarak litreye tamamlama suyu olarak kullanılır.

Fotoğraf 1.17: Distile su
miktarının balona iĢaretlenmesi



Fotoğraf 1.18: Balona konulmuĢ
bir miktar disitile su

Tartımı yapılmıĢ besiyeri ve besiyeri bileĢenleri, dökülmelere engel olmak için
balon ağzına yerleĢtirilmiĢ uygun büyüklükteki huni yardımıyla balona yavaĢça
aktarılmalıdır.

Fotoğraf 1.19: Besiyerinin balona
huni ile aktarılması

Fotoğraf 1.20: Tartım kabından
balona besiyeri aktarımı
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Huni ve balon boğazında kalmıĢ madde bulaĢıları tamamlama distile suyuyla
balon içine yıkanmalıdır.

Fotoğraf 1.21: Tartım kabındaki
besiyeri bulaĢılarının balona yıkanması





Fotoğraf 1.22: Balon boğazında kalmıĢ
bulaĢıların yıkanması

Tartımı ayrı ayrı kaplara yapılmıĢ formülden besiyeri hazırlama bileĢenlerin
hepsi bir araya getirilerek eritilmemelidir. Bu maddeler bulundukları cam
kaplarda ayrı ayrı eritildikten sonra solüsyon hazırlanacak balona aktarılmalıdır.
Kaplardaki madde bulaĢıları, pisetle birkaç defa tartım kabında madde bulaĢıları
kalmadığından emin olana kadar yıkanmalıdır.
Madde konan balon, dairesel hareketlerle karıĢtırılarak maddelerin oda ısısında
10–15 dakika homojen dağılımı için bekletilmelidir.

Fotoğraf 1.23: KarıĢtırarak eritme




Fotoğraf 1.24: Besiyeri çözeltisinin oda
ısısında homojen dağılımı için bekletilmesi

Homojen dağılımı sağlanmıĢ çözelti, daha önce iĢaretlenmiĢ iĢaret çizgisine
kadar distile su ile (balon düz bir zemine konularak) litreye tamamlanır.
Isıtmada su kaybını azaltmak için balon ağzı; gazlı beze sarılmıĢ pamuk tıkaç,
balon kapakları, alüminyum folyolarla kapatılır.
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Fotoğraf 1.25: Isıtmaya bağlı su miktarını önlemek için balonların ağızlarının kapatılması



Bundan sonraki aĢamada tam eritmenin elde edilebilmesi için laboratuvar
imkanlarına göre Ģu yöntemler kullanılarak eritme yapılmalıdır.


Isıtıcılı manyetik karıĢtırıcı kullanarak eritme: Ġçerisine manyent
(mıknatıs balık) konan balon, 50 oC sıcaklığa ayarlanan cihaz tablasına
yerleĢtirilir. Cihaz üzerinde karıĢtırılmaya bırakılır. Eritme iĢlemine tam
erime (partikülsüz berrak görünüm ) oluncaya kadar devam edilir.
Besiyeri bileĢenleri, uzun süre ısı uygulamaları sırasında bozulmalara
uğrarlar. Bu nedenle tüm eritme yöntemlerinde, gereksiz yere eritme
süreleri uzatılmamalıdır.

Fotoğraf 1.26: Sterilizasyon öncesi balona
manyent atılması



Fotoğraf 1.27: Isıtıcılı manyetik karıĢtırıcıda
besiyeri eritme

Benmaride eritme: Çözelti balonu içindeki çözelti sıvısı, benmari
suyunun altında kalacak ve devrilmeyecek Ģekilde sabitlenir. Ayrıca,
balon boynuna ağırlık halkaları takılarak da sabitlenir. Benmari sıcaklığı,
50 oC ye ayarlanır. Çözelti, sık sık karıĢtırılarak tam erime (partikülsüz
berrak görünüm) oluncaya kadar devam edilir.

Fotoğraf 1.28: Besiyeri çözeltisini benmaride
karıĢtırarak eritme

Fotoğraf 1.29: Benmaride çözelti ertilmesi
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Bek alevi kullanarak eritme: Çözelti balonu, üçlü saç ayağı üzerinde
direk aleve maruz bırakılmadan amyantlı tel üzerinde ısıtma yapılır.
Balondaki tam çözünmemiĢ maddelerin balon dibine çökmesi ve ısıdan
etkilenerek maddelerin yanarak bozulma olasılığına karĢı balon sık sık
karıĢtırılmalıdır. Bek alevi; diğer ısıtma yöntemlerine göre güvenilir,
tercih edilen bir yöntem değildir. Ancak, diğer ısıtma imkanlar olmadığı
zaman sık sık karıĢtırılarak dikkatlice yapılmalıdır.

Fotoğraf 1.30: Bek alevinde besiyeri çözeltisinin eritilmesi



Agarın, diğer besiyerleri bileĢimine giren maddelere göre erime derecesi
yüksektir. Agar katılmıĢ besiyeri çözeltisini eritme iĢlemleri yüksek ısı
gerektireceği için diğer maddelerin yüksek ısılarda bozulmasına sebep olabilir.
Bu nedenle bileĢiminde agar bulunan besiyerlerinde, agar ayrı bir kapta
eritilmelidir. Besiyeri bileĢime giren diğer bütün maddeler de eritilip pH
ayarlandıktan sonra besiyerine ilave edilmelidir.



Agar, ayrı bir kapta 95oC lik ısılarda eritilmelidir. Agar eritme kabının içerisine
cam çubuk konularak sık sık erime kontrolü yapılmalıdır. Agar içine daldırılıp
çıkarılan cam çubuk üzerinde, agar partiküllerinin varlığı agarın erimediğini
gösterir. Eritme iĢlemine, cam çubuk üzerinde partiküller kalmayıncaya ve
berrak bir görünüm elde edilinceye kadar devam edilmelidir.

Fotoğraf 1.31: Agarın cam çubukla erime kontrolünün yapılması
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1.5.9. Besiyerlerinde DurulaĢtırma ve BerraklaĢtırma
Özellikle, sıvı besiyerlerinde üreyen mikroorganizmanın üreme belirtilerinden biri de
besiyerinde meydana getirdiği bulanıklıktır. YanlıĢ değerlendirmelere neden olmamak için
besiyerinin doğal yapısı, berrak görünümde olmalıdır. Besiyeri bileĢenlerine bağlı bulanıklık
veya fosfatların çökmesi sonucu oluĢan bulanıklık ve tortular aĢağıdaki yöntemler
uygulanarak giderilir.


DurulaĢtırma: Hazırlanan besiyerlerinin doğal yapısına bağlı oluĢan partikül ve
bulanıklıkların giderilmesi, berrak bir görünüm oluĢturması için besiyeri
çözeltisi filtre kağıdından veya gazlı bez arasına yerleĢtirilmiĢ pamuk
tabakalardan geçirerek süzme iĢlemi yapılır.

Fotoğraf 1.32: Balonda besiyeri
çözeltisi berraklık kontrolü



Fotoğraf 1.33: Besiyerini süzme

BerraklaĢtırma: Hazırlanan besiyeri çözeltisinin pH‟sı 7‟nin üzerinde ise
sterilizasyon sırasındaki ısıtmayla fosfatlara bağlı bir bulanıklık ve çöküntü
oluĢtuğu gözlemlenir. Olası bu çöküntünün oluĢmaması Ģu yöntem uygulanarak
giderilir.

Fotoğraf 1.34: BerraklaĢtırma
öncesi besiyeri görünümü






Fotoğraf 1.35: BerraklaĢtırılmıĢ
besiyeri görünümü

Yeni hazırlanan balondaki besiyeri çözeltisinin pH‟sı, 8‟e ayarlanır.
pH‟sı alkalileĢtirilen besiyeri çözeltisi, 100OC‟de 30 dakika bekletilir.
Bekleme sonunda oluĢan fosfat çöküntüsü, çözelti sıcak iken filtre
kağıdından süzülür.
Süzüntünün pH‟sı, tekrar istenen besiyeri pH‟sına ayarlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda besiyeri çözeltisini tekniğine uygun
olarak hazırlayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları


 Hazırlayacağınız
okuyunuz.

besiyeri


formülünü 



Öneriler
Besiyeri özellikleri hakkında bilgileri
ürün katalog veya prospektüsünden
okuyunuz.
Ürünün güvenlik sertifikasını okuyunuz,
Besiyeri
hazırlamasında
güvenlik
sertifikasında belirtildiği Ģekilde kiĢisel
koruyucu ekipmanları (önlük, eldiven,
maske vb.) kullanınız.
Besiyeri kutusu üzerindeki besiyeri
hazırlama bilgisini okuyunuz.

 Hazırlanacak dehidre besiyeri kutusunu
veya formülasyondan hazırlanacak  Besiyeri
formülünde
bulunan
besiyeri bileĢiminde yer alan maddeleri
maddelerin (son kullanım, miktar vs)
çalıĢma masası üzerine tartım için
kontrolünü yapınız.
hazırlayınız.
 Distile suyun, pH kontrolünü yapınız.
 Hazırlanacak besiyeri miktarına (g/L)
 Ölçüm yapacağınız distile su miktarına
göre distile suyunu hazırlayınız.
uygun büyüklükte mezür seçiniz.
 Hazırlayacağınız besiyerine uygun
 Hazırlanacak
besiyerine
uygun
maddelerin, ayrı ayrı tartım miktarlarını
maddelerin miktarlarını hesaplayınız.
hesaplayınız.
 Cam malzemelerin temizliğini kimyasal,
yıkama solüsyonu bulaĢıları yönünden
kontrol
ediniz.
Kirlilik
varsa
kullanmayınız.
 Cam malzemelerin kuru olmasına dikkat
ediniz.
 Hazırlanacak besiyeri, ısı ile steril
edilmeyecekse steril cam malzeme
 Besiyeri hazırlamada kullanacağınız
kullanınız.
cam malzemeleri hazırlayınız.
 Yüksek
ısılara
dayanıklı
cam
malzemeler kullanınız.
 Aynı
anda
otoklava
girecek
besiyerlerinin sterilize edileceği cam
kapların kalınlığının aynı olmasına
dikkat ediniz.
 Hazırlanacak besiyeri çözeltisi hacminin
iki misli büyüklükte olan balon, balon
jojeleri kullanınız.
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 Besiyerinin toz akıĢkanlığı değiĢikliğine
bakınız.
Tartımını yapacağınız besiyeri ve  Besiyerinin topaklaĢmasına bakınız.
bileĢenlerin, makroskopik olarak kalite  Besiyerindeki
homojenizasyon
kontrolünü yapınız.
görünümüne bakınız.
 Besiyerinde
renk
değiĢimi
olup
olmadığına bakınız.
 Tartım yapacağınız hassas terazinin, en
küçük miktarı tartacak hassasiyette olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Tartımlarınızı, hassas Ģekilde tam olarak
yapınız.
 Her besiyeri bileĢenini tartarken ayrı ve
temiz spatül kullanınız.
 Tartım yapılacak miktarlara uygun
Tartım araçlarını hazırlayınız.
ölçüm kapları hazırlayınız.
 Tartım
sırasında
toz
bulutu
oluĢturmayacak
Ģekilde
tartımınızı
yapınız.
 Tartım sırasında uygun nitelikte maske
takınız.
 Formülasyon besiyeri bileĢenlerini ayrı
ayrı kaplara tartınız.
 Kullanacağınız balon, hazırlayacağınız
besiyeri hacminin iki misli büyüklükte
olacak Ģekilde seçiniz.
 Ġçerisinde distile su bulunan balonu, düz
Eritme kabına (balona) hazırladığınız
bir zemine koyarak su seviyesini göz
distile suyu boĢaltınız.
hizasında iĢaretleyiniz.
 ĠĢaretlemede kolaylıkla silinmeyen cama
yazar kalemle yapınız.
 Ertime
kabındaki
distile
suyun
seviyesini kalemle iĢaretleyiniz.
Balondaki distile suyun 2/3‟ ünü hacme
tamamlama sıvısı olarak temiz bir cam
kaba ayırınız.
 Balona madde aktarımında, huni
kullanınız.

 Ayrı ayrı tartılan besiyeri birleĢenlerini,
ayrı kaplarda eriterek balona bir huni
 Tartımını yaptığınız maddeyi, balona
yardımıyla ekleyiniz.
aktarınız.
 Madde aktarımı sırasında, toz bulutu
oluĢturmadan aktarım yapınız,
 Madde aktarımında maske kullanınız.
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 Madde bulaĢılarını balona
iĢlemini pisetle yapınız.

aktarma

 Kaplardaki
madde
bulaĢıları
kalmayıncaya kadar, yıkama iĢlemine
 Tartım kaplarındaki besiyeri bulaĢılarını,
devam ediniz.
distile suyla yıkayarak balona aktarınız.
 Balon boğazında kalmıĢ bulaĢıları da
aynı Ģekilde yıkayınız.
 Yıkama iĢlemini pisetle yapmanın size
kolaylık sağlayacağını unutmayınız.
 Balondaki maddelerin karıĢması için
balonu dairesel hareketlerle karıĢtırınız.

 Balondaki madde homojen dağılım
gösterinceye kadar karıĢtırmaya devam
ediniz.

 Balondaki maddelerin homojen dağılımı  Süre
bitiminde,
balonu
tekrar
için oda ısısında 10–15 dakika
karıĢtırarak karıĢımdaki erimeyi kontrol
bekletiniz.
ediniz.
 Oda ısısında tam erime olmuĢsa
iĢaretlenmiĢ su seviyesine göre distile
suyla hacme tamamlayınız.
 Eritilen çözeltiyi, litreye tamamlayınız.

 Distile suyla hacme tamamlama
iĢlemini, çözelti balonunu düz bir
zemine koyup hacim çizgisini göz
hizasına getirerek yapınız.

 Oda ısısında eritilemeyen çözelti
balonunun içine manyent atınız.

 Kullanacağınız
manyentin
olmasına dikkat ediniz.

temiz

 Oda ısısında eritilemeyen çözeltinin  Balon ağzını gazlı beze sarılmıĢ pamuk
bulunduğu balonun ağzını kapatınız.
tıkaç, alüminyum folyo vb. kapatınız.
 Besiyeri eritmede kullanılacak ısı
derecesinin 500C den fazla olmamasına
dikkat ediniz.
 Eritilecek madde agar ise eritme ısısını
950C de gerçekleĢtiriniz.
 Besiyeri
eritmesine,
tam
erime
 Manyetik ısıtıcıyla besiyeri çözeltisini
(partikülsüz berrak görünüm) oluncaya
eritiniz.
kadar devam ediniz.
 Erime iĢlemini, sık sık kontrol ediniz.
 Besiyeri eritmede gereksiz uzun ısıtma
iĢlemleri yapmayınız.
 Isıtmada buharlaĢmaya bağlı çözelti
miktarında oluĢan azalmaları iĢaretli
çizgiye kadar distile suyla tamamlayınız.
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 Benmari su seviyesini kontrol ediniz.
 Benmari kullanarak besiyeri çözeltisini
eritiniz.

 Benmari ısısını, 500C ayarlayınız.
 Benmari su seviyesini, balondaki çözelti
seviyesinin üstünde olacak Ģekilde
ayarlayınız.

 Sterilizasyon
öncesi,
besiyerinizin
makroskopik olarak berrak olup
olmadığına bakınız.
 Besiyeri çözeltisi içerisinde erimeyen
partikül maddeler varsa fitre kağıdı veya
gazlı bezden geçirerek süzünüz.
 Sıcaklık ve pH‟ ya bağlı oluĢacak
fosfatlardan kaynaklanan bulanıklığı
önlemek için besiyeri pH‟sını 8‟e
ayarlayınız.
 Besiyerini
bekletiniz.

100 OC‟de

30

dakika

 Besiyeriniz sıcakken filtreden süzünüz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Beslenmeleri için en az hazır bir tane organik birleĢiğe ihtiyaç duyan
mikroorganizmalara ne ad verilir?
A) Heterotrof mikroorganizmalar
B) Ototrof mikroorganizmalar
C) Aneorop mikroorganizmalar
D) Mikroerob mikroorganizmalar
E) Hepsi

2.

Besiyerinde üremesi istenmeyen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak
amaçıyla konan maddelerin genel adı nedir?
A) Ġndikatörler
B) Ġnhibitörler
C) Tuz
D) Mineraller
E) Jelatin

3.

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

4.

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

5.

Besiyerini durulaĢtırma iĢlemi, hangisiyle gerçekleĢtirilir?
A) Tuz ilave ederek
B) AĢırı Ģekilde ısıtarak
C) Agar ilave ederek
D) Kaynatarak
E) Süzerek

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile hazırlamıĢ olduğunuz besiyeri çözeltilerinin
pH‟larını ayarlayarak sterilizasyona hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



pH değerinin mikroorganizmalar üzerine etkilerini araĢtırınız.
Evde annenizin yoğurt yapmada kullandığı süte uyguladığı kaynatma iĢleminin
amacını sorarak elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

2. BESĠYERĠNĠ STERĠLĠZASYONA
HAZIRLAMA
Ticari dehidre besiyeri hazırlamada üretici firmanın önerdiği Ģekilde uygun
depolaması yapılmıĢ, raf ömrü bitmemiĢ bu besiyerlerinden usulüne uygun temiz cam
malzeme, nötral su kullanarak hazırlanan besiyerlerinin pH‟ sında genelde bir değiĢiklik
olmaz. Buna rağmen düzenli aralıklarla sterilizasyon sonrası hazırlanan dehidre
besiyerlerinin pH‟ ları kontrol edilmelidir.
Formülden besiyeri hazırlamada besiyeri olması gereken pH değeri sterilazasyon
öncesi veya sonrası ayarlanabilir. Besiyerlerinde pH değerlerinin ayarlanmasında en
güvenilir yöntem sterilizasyon sonrası pH değerinin ayarlanmasıdır.
Besiyerlerinin sterilizasyon öncesi veya sonrası pH ayarlanmasında filtrasyonla steril
edilmiĢ 0.1 N NaOH veya 0.1 N HCI çözeltileri kullanılır.
Besiyerlerinin belirtilen pH dereceleri, sterilizasyon sonrası oda ısısında besiyerinin
sahip olması gereken pH derecesini belirtir.

2.1. Sterilizasyon Öncesi Besiyeri Çözeltisinin pH‟sının Ayarlanması
Sterilizasyon öncesi besiyerlerinin pH‟ larının ayarlanması Ģu nedenlerden dolayı
önerilmez.



Sterilizasyonda uygulanan ısı iĢlemleri nedeniyle pH değerinde 0,1 – 0,4
arasında düĢmelere neden olabilir.
Otoklavda sterilizasyon sırasında meydana gelecek besiyerindeki sulanma veya
buharlaĢmaya bağlı hacminde azalmalar, pH değerinde değiĢikliğe neden olur.
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Sterilizasyon sonrası aseptik koĢullar sağlanamadığında, sterilizasyon sonrası
mutlaka pH denetlemesi yapmak koĢuluyla sterilizasyon öncesi pH ayarlaması
Ģu yöntemlerle yapılabilir:
pH ayarlaması yapılacak besiyeri çözeltilerinin bileĢimindeki tüm maddelerin
tam olarak erimesi gerekir. Tam erimemiĢ çözeltilerde pH ayarlaması yapmak
yanlıĢ sonuçlar verir.
Sterilizasyonda uygulanan ısıl iĢlemde öngörülen düĢme kadar çözeltinin pH
sını yükseğe ayarlamak gerekir. Örneğin: 7,2 -7,4 olması istenen besiyeri
pH‟sının ısı iĢleminde 0,2 birim düĢüĢ öngörülüyorsa, çözeltinin pH sını 7,6
ayarlamak gerekir.
pH değiĢimini önlemek üzere besiyeri bileĢimine fosfat tuzları gibi tampon
maddeler koyulur.
Eritmede ısıtma iĢlemi uygulanmıĢ sıvı besiyerlerinin ısıları oda sıcaklığına
geldiğinde pH ayarlaması yapılır.
Agarlı besiyerlerinin çözeltileri oda ısısında pH ları ayarlandıktan sonra, ayrı bir
kapta eritilmiĢ agar eklenir. Agar besiyeri pH sını etkilemez.

2.2. Sterilizasyon Sonrası Besiyeri pH‟ sının Ayarlanması
Besiyerleri çözeltilerinin sterilizasyon iĢleminde pH değerlerinde değiĢmeler
olmaktadır. Sterilizasyon sonrası pH ayarlamaları aseptik kurallara dikkat edilerek aĢağıdaki
teknikler uygulanarak ayarlanır.

2.2.1. Kağıt indikatörlerlerle pH ölçümü
Kağıt indikatör üzerine besiyerinden bir damla damlatılarak bir süre beklenir. OluĢan
renk, renk skalasında değerlendirilir. Kağıt indikatörleriyle ölçüm kesin sonuç vermez,
yalnızca pH hakkında ön fikir verir.

Fotoğraf 2.1: Kağıt pH indikatörle pH ölçümü

2.2.2. Ayıraçlarla pH Ölçümü
Ayıraçlar boya türünden farklı pH, larda farklı renk veren maddelerdir. Ġçinde agar
bulunan sterilizasyonu yapılmıĢ besiyeri agarın katılaĢma sıcaklığının üzerindeki ısı
derecesine kadar soğutulur. Sıvı besiyerlerinde oda ısısına (+25 OC) kadar soğuması
beklenir.


Besiyerinden steril pipetle 10 ml alınacak örnek behere konulur.
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Deney tüpündeki besiyeri üzerine pH indikatörü (Brom krezol yeĢili asit pH
aralığı ölçümünde, Nötral kırmızısı nötre yakın pH aralığı, Timol mavisi alkali
pH aralığı ölçümünde) damlatılır.
OluĢan rengi komparatörle karĢılaĢtırarak ayarlanmak istenen pH rengine göre
asit veya baz damlatılarak (0.1 N NaOH veya 0.1 N HCI ) istenen pH‟nın rengi
elde edilir.
10 ml besiyeri için pH ayarlamasında harcanan ayar solüsyonunun miktarı
belirlenir. Harcanan ayar solüsyonunun miktarı ile orantı kurularak tüm
besiyerine kullanılacak 0.1 N NaOH veya 0.1 N HCI miktarı hesaplanır.

2.2.3. pH Metrelerle pH Ölçümü








Ġçinde agar bulunan besiyerlerinin pH ölçümünde kullanılacak pH metre‟nin
kalibrasyonu pH sı belli tampon çözeltilerde (besiyeri sıcaklığına getirilmiĢ (
pH değeri 4 ve 7 veya Ph 4 ve 11) )yapılır.
Steril edilmiĢ besiyerinden steril pipetle aseptik kurallara dikkat edilerek ( örnek
10ml) alınan besiyeri geniĢ bir behere aktarılır.
pH metrenin elektrodu alınan besiyeri örneğinin içine daldırılır besiyerinin o
anki pH‟sı ölçülerek belirlenir.
Besiyeri pH sı asit veya baz oluĢuna göre kullanılacak ayarlama solüsyonuna
karar verilir.
Beher içerisine manyent atılıp manyetik karıĢtırıcıda karıĢtırılarak pH
ayarlaması yapılır.
Besiyeri pH‟sı, olması gereken pH dan düĢükse pH değerini yükseltmek için 0.1
N NaOH pipetle damla damla titre edilerek istenen pH‟ya yükseltilir.
Besiyeri pH sı olması gereken pH‟dan yüksekse pH değerini düĢürmek için 0.1
N HCI pipetle damla damla titre edilerek istenen pH‟ya düĢürülür.

Fotoğraf 2.2: pH metre kullanılarak besiyeri pH sı ölçümü





10 ml besiyeri için pH ayarlamasında harcanan ayar solüsyonu belirlenerek, tüm
besiyerine kullanılacak ayar solüsyonu (0.1 N NaOH veya 0.1 N HCI) miktarı
hesaplanır.
Hesaplanan miktar kadar ayar solüsyonu steriliteye dikkat edilerek besiyeri
çözeltisine eklenir.
pH ayar solüsyonu besiyerinde homojen dağılım gösterinceye kadar besiyeri
karıĢtırılır.
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2.3. Besiyerlerinin Sterilizasyona Hazırlanması
Sıvı besiyerinin bir çoğu ve tüpteki katı besiyerleri genelde son kullanım kaplarına
dağıtımları yapılarak bu kaplarda steril edilir. Özellikle petri kutularında kullanılacak katı
besiyerlerinin sterilizasyonları çözelti hazırlanan balon vb kablarında steril edilirler.

2.3.1. Sterilizasyon Sonrası Kaplarına Dağıtımı Yapılacak Besiyerlerinin
Sterilizasyona Hazırlanması
Sterilizasyon sonrası kaplarına dağıtımları yapılacak besiyerleri, hazırlanan besiyeri
çözeltisinin iki misli büyüklükteki balonlara konulurak sterilizasyona hazırlanır.Besiyerinin
bulunduğu balonlar üzerine besiyerinin ismi yazılı etiketler yapıĢtırılır. Hazırlanan besiyeri
çözeltisi büyük miktarlarda ise 250 - 500ml gibi küçük hacimli balonlara dağıtılarak
sterilizasyona hazırlanır. Aynı anda otoklavda steril edilecek besiyerlerini eĢit hacimde
küçük kaplara dağıtmak iyi bir sterilizasyon için gereklidir.

Fotoğraf 2.3: Balondaki besiyeri çözeltisinin
otoklavda sterilizasyona hazırlanması

Fotoğraf 2.4: Sterilizasyon öncesi balon
agzının gazlı bezle bağlanması

2.3.2. Sterilizasyon Öncesi Petri Kutusu, Tüp vb. Laboratuvar Kaplarına
Dağıtımı Yapılan Besiyerlerinin Sterilizasyona Hazırlanması
Sıvı ve katı besiyerlerinin bir kısmı sterilizasyon öncesi son kullanım (ĢiĢe, tüp vb)
kaplarına dağıtımları yapıldıktan sonra sterilizasyonları yapılır.






Ġçerisinde agar bulunmayan sıvı besiyerleri dağıtımları oda ısısında yapılır.
Ġçerisinde agar bulunan besiyeri çözeltilerinin ısıları agarın katılaĢma ısısı
üzerinde 45 – 50 0C‟ de dağıtım yapılmalıdır. Dağıtım, otomatik pipet veya elle
yapılıyorsa agarlı besiyerleri çift çeperli huni arasından sıcak su geçirilip
besiyerinin katılaĢması önlenir. Agarın katılaĢma olasılığına karĢılık, besiyeri
çözeltisinin 50 OC‟ye ayarlanmıĢ benmaride bekletilerek katılaĢması önlenir.
Ġçerisinde agar bulunmayan sıvı besiyerleri katılaĢma olasılığı bulunmadığından
dağıtımları oda ısısında yapılır.
Agarlı besiyerlerinin tüplere dağıtılması; yatık jeloz için 5- 7 ml, dik jeloz
besiyerleri için 6 – 8 ml olarak yapılır.
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Fotoğraf 2.5: Otomatik pipetle sıvı
besiyerinin tüplere dağıtımı



Fotoğraf 2.6: Otomatik pipetle sıvı
besiyerinin ĢiĢelere dağıtımı

Sıvı besiyerlerinin dağıtımı;16x160 mm lik vida kapaklı veya düz pamuk tıkaçlı
deney tüplerine 5-7 ml, hemokültür ĢiĢelerine 80 – 100ml vb, Ģekilde
dağıtımları yapılır.

Fotoğraf 2.7: Otomatik besiyeri dağıtım
cihazı ile sıvı besiyeri dağıtımı

Fotoğraf 2.8 Tüplere dağıtımı yapılmıĢ sıvı
besiyeri

Fotoğraf 2.9: Otomatik pipetle tüplerine katı
besiyeri dağıtımı

Fotoğraf 2.10: Tüplere dağıtım yapılmıĢ
besiyeri
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2.4. Besiyerlerinin Sterilizasyonu
Hazırlanan besiyerlerini sterilizasyon yapmanın amacı, besiyeri hazırlama esnasında
besiyeri katkılarından, cam malzemelerden tartımda kullanılan araç gereçlerden, su, pamuk
tıkaç, ortam havasından vb. besiyerine bulaĢan mikroorganizmaların tümünü yok etmektir.
Böylece besiyerinde üreyen mikroorganizmaların sadece hastadan alınan kültür örneğinden
geldiği anlaĢılır. Yeni hazırlanan besiyerlerinin beraberinde bulunduğu mikroorganizmaların
yok edilmesi çeĢitli sterilizasyon yöntemleriyle gerçekleĢtirilir.
Hatırlayınız
Sterilizasyon: Bir ortam veya maddede bulunan bütün mikroorganizmaların her türlü
canlı, aktif ve spor Ģekillerinin tamamen yok edilmesi iĢlemidir. Bu iĢlem sonunda iĢlemin
yapıldığı madde, cisim veya alette geliĢme ve üreme yeteneğine sahip hiçbir
mikroorganizma bulunmaz
Steril: Sterilizasyon iĢlemi sonucu mikropsuz hale gelen madde veya cisme denir.
Besiyerlerinin sterilizasyonları, besiyerinin özelliklerine göre aĢağıdaki sterilizasyon
yöntemleri kullanılarak yapılır.

2.4.1. Basınçlı Buhar Yöntemiyle (Otoklav) Sterilizasyona Besiyerlerinin
Hazırlanması
Besiyerlerinin basınçlı buhar yöntemiyle sterilizasyona hazırlamak; basınçlı doymuĢ
su buharı ile suyun kaynama noktasi üzerinde bir sıcaklıkla, otoklav denilen cihazla yapılan
sterilizasyondur. Tıbbi mikrobiyolojide yüksek ısılarda etkilenmeyen besiyerlerinin
sterillenmesinde en çok kullanılan yöntemdir. Bu yöntemle besiyerilerinde tam sterilizasyon
elde edebilmek için sterilizasyon öncesi Ģunlara dikkat edilmelidir.




Isı ile besiyeri sterilizasyonundaki asıl amaç, besiyerinde bulunan tüm
mikroorganizmaları öldürecek, ancak besiyerinde bulunan maddelere zarar
vermeyecek sıcaklık ve uygulama süresi seçilmelidir. Bu süre genelde 121 OC
de 15- 20 dakikadır.
Sterilizasyon sıcaklığı ve süresi belirlemede, sterilize edilecek besiyerinin Ģu
özelliklerine dikkat edilmelidir.





Büyük hacimlerdeki besiyerlerde otoklavın iç ısısı belirlenen sıcaklığa
(121 OC) ulaĢmıĢ olsa da hacim büyüklüğü nedeni ile besiyeri iç
kısımlarında bu sıcaklığa ulaĢılmamıĢ olunur. Bu nedenle büyük
hacimlerde besiyerleri steril edilecekse, sterilizasyon süreleri
uzatılmalıdır.
121 OC de, ısı süreleri: 250 ml besiyeri 15 dakika, 500 ml besiyeri için
18 dakika, 1000ml besiyeri için 22 dk olarak uygulanmalıdır.
Agarın ısıyı geç ileten bir bileĢik olması nedeniyle, aynı hacimdeki diğer
besiyerlerine göre sterilizasyon süresi uzun olmalıdır. Otoklavda steril
edilecek agarlı besiyerleri için 121 0C de, ısı süreleri: 250 ml besiyeri 17
dakika 500 ml besiyeri 23 dakika, 1000ml besiyeri için 32 dk olarak
uygulanmalıdır.
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Fotoğraf 2.11: Steriliazasyona hazırlanmıĢ besiyeri çözeltileri





Sterilizasyon yapılacak besiyerinin iki misli büyüklükteki kaplara
koyarak sterilizasyona hazırlanmalıdır.
Besiyerinin içinde bulunduğu cam kabın kalınlığı sterilizasyon süresini
etkiler.
Aynı anda sterilizasyonu yapılacak besiyerleri aynı özelliği taĢıyan, eĢit
hacimde kaplara dağıtılarak sterilizasyona hazırlanmalıdır.

Not: Otoklavda büyük hacimli besiyerlerinin 121OC‟de sterilizasyon sürelerinin
uzamasının, besiyeri bileĢimlerinde sıcaklığa bağlı bozulmalara neden olacağı
unutulmamalıdır. Büyük hacimli besiyerlerini 250- 500 ml hacimlerde kaplara dağıtarak
sterilize etmek, besiyeri ve sterilizasyon kalititesi için en ideal hacimlerdir.







Birbirine renk ve hacimce benzeyen farklı besiyerlerinin karıĢmaması
için kaplarının üzerine besiyeri ismini belirten etiketler yapıĢtırılmalıdır.
Besiyeri çözeltisinde bulanıklık, dipte çöküntü varsa bunlar giderildikten
sonra (berraklaĢtırma, durulaĢtırma) sterilizasyonu yapılmalıdır.
Kapaksız deney tüplerinin ağızları kalaycı pamuğu ile gevĢek Ģekilde
kapatılmalıdır.
Pamuk tıpalar, besiyerine temas etmeyecek ve besiyerine 1,5– 2 cm
mesafe olacak Ģekilde kapatılmalıdır.
Pamuk tıkaçların dıĢarıya fazla sarkan kısımları makasla kesilmelidir.
Kapaklı deney tüplerinin kapakları, içlerine buhar giriĢini
engellemeyecek Ģekilde gevĢek kapatılmalıdır.

Fotoğraf 2.12: Vida kapaklı tüplerin sterilizasyona hazırlanması
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Lastik tıpalı tüpler, lastik tıpaları çıkarılıp, ağızlarına pamuk tıkaçlar
kapatılarak sterilizasyonları yapılmalıdır.
Lastik tıpalar topluca gazlı bez içerisine sarılarak sterillenmeli,
sterilizasyon sonrası pamuk tıkaçla değiĢtirilmelidir.
Aynı olan besiyeri tüpleri, tel sepetler içerisine konarak sterilizasyona
hazırlanmalıdır.

Fotoğraf 2.13: ġiĢelerde sterilizasyona
hazırlanmıĢ besiyeri




Fotoğraf 2.14: Sterilizasyona hazırlanmıĢ
tüpte besiyerleri

Besiyerleri çözeltileri hazırlandıktan en geç 1 saat sonra sterillenmelidir.
Zira sterilizasyonu yapılmamıĢ besiyerinde bulunan mikroorganizmaların
üremesiyle, besiyeri pH sında değiĢikliklere neden olur.
Besiyeri kapları otoklava aralarında su buharı rahatlıkla dolaĢacak
aralıklarla yerleĢtirilir. Otoklava besiyeri kapları üst üste ve sıkıĢık
Ģekilde yerleĢtirilmemelidir.

Fotoğraf 2.15: Sterilizasyon için besiyerinin
otoklava yerleĢtirilmesi

Fotoğraf 2.16: Otoklav

2.4.1.1. Basınçlı Buharla Sterilizasyon Sonrası Besiyerleri Kontrolleri





Sterilizasyon sonrası, otoklava besiyerlerinin üzerine konulmuĢ sterilizasyon
indikatörleri kontrol edilir.
Otoklavda, en zor sterilizasyon olabileceği düĢünülen noktaya sterilizasyon
indikatörleri. (Brown sterilite kontrol tüpleri, Sticker tüpleri, Isıya duyarlı
indikatör bant, Biyolojik indikatör vb.) yerleĢtirilir. Sterilizasyon sonucunda bu
indikatör maddelerde olumlu değiĢiklerin olması, sterililizasyonun
gerçekleĢtiğinin iĢareti olarak kabul edilir.
Sterilizasyon sonrası besiyerleri hacminde %5 den fazla su kaybı olursa steril
distile suyla tamamlanır.
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Otoklavdan çıkmıĢ sıcak besiyerlerini ani soğutma iĢlemlerinde, cam
malzemelerde çatlama ve kırılmalar oluĢacağından kendi hallerinde soğumaya
bırakılır.
Sterilizasyon öncesi gevĢek kapatılmıĢ kapak ve pamuk tıkaçlar, sterilizasyon
sonunda sıcaklıkları 50 OC‟ye düĢtüğünde sıkıĢtırılır. Yüksek ısılarda tıkaçları
kapatılmıĢ tüpler, ısılarının düĢmesiyle içlerinde vakum oluĢur. Kullanımda tüp
kapaklarının açılmasıyla ortam havasının içlerine dolması, kontaminasyon
riskini artırır.
Gazlı beze sarılıp steril edilen lastik tıkaçlar steril bir pensle tutulup pamuk
tıkaçlarla değiĢtirilir.

2.4.2. Tindalizasyon Yöntemi
Karbonhidrat, yumurta, serum vb. gibi ısıya dayanıksız maddeleri içeren besiyerlerinin
sterilizasyonunda kullanılır. Bu yöntem genelde benmari kullanılarak yapılır.

2.4.3. Süzme yöntemiyle sterilizasyon
Yüksek ısılarda bozulan bazı besiyeri bileĢenler, çeĢitli tipte filtreler kullanılarak
süzme(filtrasyon) yöntemiyle sterilizasyonları yapılır.

2.4.4. Kimyasal Maddelerle Sterilizasyon
Yüksek ısıda bozulan ve filtrasyon olanağı olmadığı durumlarda besiyeri bileĢimine
giren bazı maddelere uygulanır. Kimyasal yöntemler, genelde besiyerinin tümüne uygulanan
bir yöntem değildir. Sterilizasyonda kullanılan kimyasal maddeler, (thymol, kloroform,
ethylene oxyde vb.) besiyerinde üretilecek mikroorganizmalar için de toksiktir. Sterilizasyon
sonunda bu maddelerin özelliklerine göre ısıtma, sulandırma vb. yöntemler uygulanarak
sterillenmiĢ maddeden uzaklaĢtırılır.
Örnek; Besiyerine katılacak Ģekerlerin thymol kullanarak sterillenmesi: besiyerine %1
lik katılacak Ģekerin önce %25 lik çözeltisi hazırlanır, bunun üzerine %1 oranında thymol
katılarak oda ısısında bir gece beklenerek sterilizasyonu yapılır. Besiyerine %1lik Ģeker
ekleneceği için steril edilmiĢ %25 lik Ģeker 25 kez sulandırılarak karıĢtırılır. Sulandırma ve
thymol ün karıĢtırma ile uçurulmasıyla ortamdan uzaklaĢtırılır.

2.4.5.Kaynatma Yöntemiyle Sterilizasyon
Mikrobiyoloji laboratuvarında yüksek seçiciliğe sahip bazı besiyerleri Salmonella
Shigella, Selenit F vb. besiyerleri 100OC nin üzerinde kaynayan, sıcak su banyosu, buhar
kazanı gibi cihazlarda, belirli süre tutulup sterilize edilerek kaplarına dağıtımları yapılır.

2.4.6.IĢınlama Yöntemiyle Sterillenme;
Laboratuvar ortamında hazırlanan besiyerlerine uygulanan bir yöntem değildir. Hazır
besiyeri üreticileri, bu yöntemi kullanarak ürettikleri besiyerlerinin sterilizasyonlarını
gerçekleĢtirmektedirler.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda besiyerlerini tekniğine uygun
sterilizasyona hazırlayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Besiyeri
pH‟sı
ölçümünde
kullanacağınız yönteme karar veriniz.

 Kağıt pH indikatörleri ile pH ölçümde
yaklaĢık ölçüm sonuçları elde edildiğini
unutmayınız.

 Hazırladığınız besiyerinin pH‟sının
olması gereken pH değerini besiyeri
bilgilerinden öğreniniz.

 Besiyeri pH sını ve önerilen besiyeri pH
sını besiyeri prospektüsünden veya
besiyeri hazırlama bilgilerine bakarak
öğreniniz.

 pH metre kalibrasyonunu yapınız,
 Agarlı besiyerlerine agarı eklemeden
önce çözelti sıcaklığını 25 OC ye
getirerek pH derecesini ayarlayınız,
 Agar bulunmayan besiyeri çözeltilerinin
 Hazırladığınız besiyeri çözeltisinin o
pH sını oda derecesinde ölçünüz,
anki pH değerini ölçünüz.
 Agarlı besiyerlerinin pH ölçümünü 45
O
C sıcaklıkta yapınız,
 Besiyeri bilgisinde yer alan pH
derecesinin, sterilizasyon sonunda oda
ısısında sahip olması gereken pH
derecesi kastedildiğini unutmayınız.
 Besiyeri çözeltisini
boĢaltınız

beher

glass‟a  Beher glassın temiz olmasına dikkat
ediniz.
 Besiyerinin o anki pH‟sını belirleyiniz,
 Besiyeri pH‟sı istenenden düĢükse ayar
solüsyonu olarak 0.1 N NaOH
solüsyonunu hazırlayınız,
 Besiyeri pH‟sı istenenden yüksekse ayar
solüsyonu olarak
0.1
N
HCI
solüsyonunu hazırlayınız.

 Besiyerinin pH sını ölçünüz.

 Beher glass kabı içerisine manyent  Manyetik karıĢtırıcıyı, düĢük ayarda
atınız.
çalıĢtırınız.
 pH
metre
elektrodunu
solüsyonu için daldırınız.

besiyeri

 Okunan pH değerini kaydediniz.
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 Besiyeri pH‟sı istenenden düĢükse ayar
solüsyonu olarak pipet 0.1 N NaOH
solüsyonunu çekiniz,
 Uygun pH ayar solüsyonunu pipete
çekiniz
 Besiyeri pH sı istenenden yüksekse ayar
solüsyonu olarak pipet 0.1 N HCI
solüsyonunu çekiniz.
 Pipetle ayar solüsyonunu titre ederek  Pipetteki uygun ayar solüsyonunu yavaĢ
solüsyon pH‟sını ayarlayınız.
damlalar Ģeklinde pipetten boĢaltınız.
 Besiyeri örneği alımında steril pipet
kullanınız,
 Sterilizasyonu yapılmıĢ besiyerinden
beher glasa 10 ml kadar besiyeri  Besiyeri çözeltisinin bulunduğu kaptan
çözeltisi alınız.
besiyeri örneğini aseptik kuralları
uygulayarak alınız.
 Besiyeri pH sını ölçünüz.

 Besiyerinin o anki pH sına göre,
kullanacağınız ayarlama pH solüsyonu
belirleyiniz.

 Besiyeri pH sını ayarlama solüsyonu ile
istenen pH derecesine ayarlayınız

 Sterilizasyon öncesi pH ayarlama
kurallarını uygulayarak pH ayarlaması
yapınız.

 10 ml için harcadığınız ayarlama
solüsyonu miktarını belirleyiniz.
 Besiyerine katmanız gereken ayarlama
solüsyonunu hesaplayınız.
 Besiyeri
çözeltisinin
pH
sını
ayarladıktan sonra besiyerine eritilmiĢ
agarı katınız.

 pH ölçüm yöntemlerini uygulayarak
besiyerinin sterilizasyon sonrası pH
değerini ayarlayınız.

 Ayarlama solüsyonlarının filtrasyon ile
sterilizasyonunu yapınız,
 Ağarlı besiyerlerinde pH metrenizin
kaliprasyonunu
(450C)
besiyeri
sıcaklığında yapınız,
 pH
ayarlamasında
kullanacağınız
besiyerinden steril pipet kullanarak 10ml
alınız,
 Isıtıcılı manyetik karıĢtırıcı üzerinde
agarlı besiyerlerinin pH ayarlamasını
yapınız,
 Besiyerine eklenmesi gereken ayarlama
solüsyonunu
belirleyerek
steril
koĢullarda besiyerine ekleyiniz.
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 Küçük kaplarda sterilizasyon iĢleminin
daha
kısa
sürede
yapılacağını
unutmayınız,
 Büyük hacimli besiyeri çözeltilerini,
küçük hacimli balonlara bölüĢtürünüz.
 Otoklavda
sterilizasyon
yapılacak
besiyerini, besiyeri hacminin iki katı
büyüklükte olan cam kaplara koyunuz.
 Balon ağzını, gazlı beze sarılmıĢ pamuk
tıkaçla kapatınız.

 Balonu, içine düĢmeyecek büyüklükte
tıkaçla kapatınız,
 Pamuk tıkaçla balon ağzını sıkı Ģekilde
kapatmayınız.

 Balon ağzını sarmakta kullanacağınız
gazlı bezi, balon boğazını saracak
büyüklükte seçiniz,
 Pamuk tıkaçlı balonun ağzını, gazlı
bezle sarınız.
 Gazlı bezin ucunu, pamuk veya kendir
ip kullanarak balon boğazına bağlayarak
sabitleyiniz.
 Balon üzerine, besiyeri ismi yazan
etiketi yapıĢtırınız.
 Kaplarında sterilizasyonları yapılacak
besiyerlerini otomatik pipet/ otomatik
besiyeri dağıtım cihazıyla tüplerine,
ĢiĢelerine dağıtımını yapınız.

 Ġçinde agar bulunan besiyerlerini,
besiyeri ısısını 45 -50 0C getirerek
dağıtınız,
 Agar içermeyen besiyeri dağıtımını, oda
ısısında yapınız,
 Besiyerinin
belirtildiği
miktarda,
kaplarına dağıtımını yapınız.

 Kalaycı pamuğundan yapılmıĢ pamuk
tıkaçlar kullanınız,
 Pamuk tıkaçları, tüp ağızlarına gevĢek
olacak Ģekilde kapatınız,
 Dağıtımı yapılmıĢ besiyeri bulunan
tüplerin ağızlarını, pamuk tıkaçla  Pamuk tıkaçları, besiyerine değmeyecek
kapatınız.
Ģekilde yerleĢtiriniz,
 Lastik tıpalı tüplerin/ĢiĢelerin tıkaçlarını,
pamuk tıkaçla değiĢtirerek otoklava
hazırlayınız.
 Dağıtımı yapılmıĢ besiyeri bulunan  Vidalı kapakları, gevĢek olacak Ģekilde
vidalı tüplerin kapaklarını kapatınız
kapatınız.
 Tüpteki/ ĢiĢedekĠ besiyerlerini otoklav
tel sepetlerine diziniz.

 Besiyeri bulunan tüp/ĢiĢeleri, tel
sepetlere sıkıĢık olmayacak Ģekilde dik
olarak diziniz.

 Hazırlanan
besiyerlerini
sıkıĢık
olmayacak Ģekilde otoklava yerleĢtiriniz.

 Otoklavda besiyeri kaplarını, arasında su
buharının
kolaylıkla
dolaĢım
yapabileceği Ģekilde yerleĢtiriniz.
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 Otoklava, steriliazasyon indikatörleri
yerleĢtiriniz

 Otoklav içinde sterilizasyonun zor
olabileceğini düĢündüğünüz alanlara,
sterilizasyon indikatörlerini yerleĢtiriniz.

 Agarlı besiyerlerin sterilizasyonunu,
aynı
hacimdeki
agar
içermeyen
besiyerlerine göre daha uzun sürelerde
 Besiyerlerinin özelliğine uygun süre
sterilizasyon yapınız,
secerek
otoklavda
1210C
de
sterilizasyonunu yapınız.
 Sterilizasyon
süresini,
besiyeri
hacimlerini göz önünde bulundurarak
belirleyiniz.
 Otoklavda
sterilizasyonu
yapılmıĢ
besiyerlerini, hacim kontrolü yapınız.

 Sterilizasyon sırasında, %5den fazla
azalma olan besiyeri hacimlerini, steril
distile su ilave ederek hacimlerine
tamamlayınız.

 Sterilizasyon
ediniz.

 Ġndikatör maddelerin renk değiĢimini
kontrol ediniz,
 Ġndikatörde istenen renk değiĢikliği
olmayan besiyerlerini kullanmayınız.

indikatörlerini

 Sterilizasyon
sonrası,
soğumaya bırakınız.

kontrol

 Besiyerlerini, oda ısısında soğumaya
bırakınız,
besiyerlerini  Besiyerlerini ani soğutma iĢlemlerine
tabi tutmayınız,
 Agarlı besiyerleri 45-500C kadar
soğutunuz.

 500C ısıya düĢmüĢ vida kapaklı
besiyerlerinin kapaklarını sıkıĢtırınız.

 Vida kapaklarını, 500C
ısılarda sıkıĢtırmayınız.

üzerindeki

 Tindalizasyon yöntemi ile sterilize
ediniz,
 Yüksek
ısılarda
bozulan

Süzme (filtrasyon) yöntemiyle sterilize
besiyerlerini/besiyeri
bileĢenlerinin
ediniz,
özelliklerine
uygun
sterilizasyon
yöntemini seçerek sterilize ediniz.
 Kimyasal yöntemlerle sterilize ediniz,
 Kaynatma yöntemiyle sterilize ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

pH‟sı 8 olan besiyeri çözeltisinin pH‟sını 7,2‟ye ayarlamak için hangi ayar solüsyonu
kullanılır?
A) 0.1N HCI asit çözeltisi.
B) DeriĢik HCI asit çözeltisi.
C) 0.1N NaOH çözeltisi.
D) % 10‟luk H2SO4 .
E) Hiçbiri.

2.

Besiyeri pH ölçümlerinde hangi pH ölçüm yöntemi kesin sonuç vermez?
A) pH metrelerle ölçüm.
B) Ayıraçlarla pH ölçümü.
C) Kağıt pH indikatörleriyle ölçüm.
D) Brom krezol ayıraçlı indikatörle ölçüm.
E) Timol mavisi ayıraçlı indikatörle ölçüm.

3.

Agarlı besiyerlerinin pH‟sı hangi sıcaklıklarda ölçülmelidir?
A) 25 - 30 OC‟ de
B) 30 – 34 OC‟ de
C) 35 – 38 OC‟ de
D) 44 – 48 OC‟ de
E) 55 – 58 OC‟ de

4.

AĢağıdakilerden hangisi, sterilizasyon öncesi ayarlanan pH‟nın değiĢmesine neden
olur?
A) Sterilizasyonda uygulanan yüksek ısı.
B) Besiyerine eklenen tampon maddeler.
C) Besiyerine eklenen agar.
D) Otoklav basıncı.
E) Besiyerine eklenen pepton.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile katkı maddelerini sterilizasyonu yapılmıĢ
besiyerlerine tekniğine uygun ekleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Annenizin evinizde yoğurt yapımında kullandığı mayayı, süte neden kaynatma
sonrası, hangi Ģartlara dikkat ederek eklediğini öğreniniz.
Yakınınızdaki sağlık iĢletmeleri tıbbi laboratuvarlarında besiyerine sterilizasyon
sonrası ne tür katkı maddeleri eklediklerini öğreniniz.

3. STERĠLĠZASYON SONRASI BESĠYERĠNE
KATKI MADDELERĠNĠN ĠLAVESĠ
Kan, serum, haben sıvısı, safra, maya özütü, çeĢitli antibiyotikler, yumurta akı vb.
maddeler yüksek ısılarda bozulur. Bu tür maddeler ayrıca yüksek ısılarda besiyerinin diğer
bileĢenleriyle reaksiyonlara girerek de yapılarında bozulmalar olabilir. Besiyerine ilave
edilecek bu maddeler, tek baĢlarına uygun sterilizasyon yöntemlerinden (tindalizasyon,
filtrasyon, kimyasal) birisiyle sterillenmeleri sonrası, bazal (temel) besiyerlerine ilave edilir.
Sağlıklı insan veya hayvanlardan alınan kan, elde edilirken aseptik kurallara uyularak
alınmıĢ ise steril olarak kabul edilir.

3.1. Besiyerlerine Ġlave Edilen Katkı Maddelerinin HazırlanıĢı
3.1.1. Kan
Besiyerine insandan ve koyun, sığır gibi hayvanlardan elde edilen defibrine
(pıhtılaĢması önlenmiĢ) kanlar ilave edilir.






Kan hayvanlardan tekniğine uygun steril koĢullarda, içerisinde cam boncuk
bulunan, ağzı pamuk, tıkaç vb, kapalı steril balona alınır.
Kan alımı sırasında baĢlanarak balona hafif dairesel hareketler yaptırılarak
oluĢan fibrinler cam boncuklara sardırılır.
Cam boncuklara sarılmıĢ fibrinler, aseptik koĢullarda balondan çıkarılır.
Defibrine kan yerine, EDTA, Heparin gibi antikuagülanlı insan ve hayvan
kanları da kullanılır.
Defibrine kan veya antikuagülanlı kan, temel (bazal) besiyerlerine sterilizasyon
sonrası %5 – 10 oranında aseptik Ģekilde katılır.
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Kan aseptik koĢullarda
sterillemeden direk katılır.

alındığında

steril

sayıldığından

besiyerlerine

3.1.2. Serum
Koyun, tavĢan, at gibi hayvanlardan steril kaplara alınır. Alınan kanın steril Ģartlarda
serumu ayrılır. Besiyerlerine ilave edilmeden önce filtrasyon ile sterilizasyonları yapılır.
Besiyerlerine %5 – 10 oranlarında eklenir.

3.1.3. Safra
Genellikle, sığır safrası kullanılır. Hayvanlardan elde edilen safra steril bir balona
konularak buz dolabında tortularının çökmesi için bekletilir. ÇöktürülmüĢ safranın üst berrak
kısmından alınarak, tindalizasyon veya süzme ile sterilize edildikten sonra besiyerlerine
eklenir.

3.1.4. Maya Özütü
Bol miktarda aminoasit ve vitamin içermesi nedeniyle besiyerine katılır. Maya özütü,
laboratuvar ortamında elde edilebileceği gibi, hazır olarak alınıp da besiyerlerine katılabilir.

3.1.5. Yumurta








Taze yumurtaların kabuğunda bulunan bulaĢılar, su ve sabunla fırçalanarak
temizlenir.
Steril bir kapta ultraviole lambası altında 45 dakika tutularak sterillenir ya da
%70 alkol içerisinde 15 dk. tutulup çıkarılır.
Kuruduktan sonra steril bir pensle geniĢ ucundan büyükçe bir delik açılır.
ġiĢenin ağzına doğru ters çevrilip sivri ucundan kırılan yumurtaların
muhteviyatı boncuklu steril ĢiĢeye akıtılır.
Üzerine tuzlu su ilave edilir. Homojen oluncaya kadar çalkalanır.
Dört katlı steril gazlı bezden süzülür
Temel besiyerinin sterilizasyonu sonunda 5 - 6 ml olarak dağıtılır.

3.1.6. Antibiyotikler
Sterilizasyon sonrası bazal besiyerlerine katılır. Besiyerinde üretilmek istenmeyen
mikroorganizmaların üremesini durdurucu çeĢitli antibiyotikler eklenerek, besiyerine
secicilik özelliği kazandırılır.

3.1.7. Haben Sıvısı
Sirozlu hastaların periton boĢluğunda toplanan sıvıdır. Tedavi amaçlı alınan sıvı steril
edilerek besiyerine katılır.
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3.2. Besiyeri Katkı Maddeleri Ġlave Edilecek Ortamın Hazırlanması
Besiyeri katkı maddeleri ilave edilecek ortamdan gelecek kontaminasyonu önlemek
için aĢağıdaki önlemler alınmalıdır.



Ultraviyole lambası ile ortam havasının ve çalıĢma yüzeyinin sterilizasyonu için
besiyeri dökümünden önce çalıĢtırılmalıdır.
ÇalıĢma esnasında ultraviyole iĢınlarının göze zarar vermesi nedeniyle
çalıĢmaya baĢlamadan önce ultraviole labması kapatılmalıdır.

Fotoğraf 3.1:Ortamın sterilizasyonunda
kullanılan ultra viole lambası








Fotoğraf 3.2: Ortamın sterilizasyonunda
kullanılan ultra viole lambaları

ÇalıĢmaya baĢlamadan önce maske, eldiven vb. kiĢisel koruyucu malzemeleri
kullanmak, çalıĢanın sağlığını korumanın yanında besiyerine solunum
havasından ve elden bulaĢabilecek bulaĢıları da önlemiĢ olur.
ÇalıĢılacak döküm masası uygun dezenfektan madde ile silinmelidir.
Katkı ilavesi yapılacak bazal besiyerinin sterilizasyon kontrolü yapılmalıdır.
Sterilizasyon indikatörlerinin sonucu olumsuz olan besiyerlerine katkı
maddeleri ilave edilmez.
Hava akımı yaratacak kapı, pencere, klima ve vantilatörler kapatılarak ortamda
serbest hava akımlarının olması önlenmelidir.
Olanak varsa döküm steril hava akımı ile çalıĢan aĢılama kabinlerinde (laminar
air flow) yapılmalıdır.
AĢılama kabinlerinin olmadığı durumlarda bu amaç için ayrılmıĢ besiyeri
döküm bölümlerinde çalıĢılmalıdır. Döküm masasında bunzen bek yanar Ģekilde
hazırlanmalıdır. Besiyerine katkı maddelerinin ilavesi, kontaminasyonun
olmamasına dikkat edilerek bunzen bekinin oluĢturduğu alev Ģemsiyesinin
altında yapılmalıdır.

3.3. Besiyeri Katkı Maddelerinin Ġlave Edilmesinde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar




Katkı maddeleri steril edilmiĢ bazal besiyerlerine ilave edilir.
Katkı maddelerinin, ilavesinde kullanılacak pipet, mezür gibi ölçüm araç
gereçleri steril olmalıdır.
Katkı maddeleri soğuk ortamlarda saklanmalıdır.
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Katkı maddeleri besiyerlerine eklenmeden önce, oda ısısına gelmeleri için
önceden saklandığı soğuk ortamdan çıkarılarak oda ısısında bekletilmelidir.

Fotoğraf 3.3: Besiyerine ilave edilecek koyun
kanı







Fotoğraf 3.4: Besiyerine ilave edilecek
antibiyotikler (ependorf tüplerinde)

Sıvı besiyerlerine katkı maddeleri, besiyeri ve katkı maddesinin sıcaklığı oda
ısısına geldiğinde eklenir.
Agarlı besiyerine katkı maddeleri, agarın katılaĢma derecesine (45 – 50 OC)
yakın sıcaklığa getirilerek katılmalıdır. Katkının ilavesine bağlı ani sıcaklık
düĢmesiyle besiyerinin katılaĢacağı unutulmamalıdır.
Katkı maddeleri ilave edilirken bazal besiyeri karıĢtırılarak yavaĢ yavaĢ
eklenmelidir.
Sterilizasyon öncesi bazal besiyeri içerisine manyet atılmıĢsa katkı ilavesinin
yavaĢ Ģekilde ve manyetik karıĢtırıcılar üzerinde yapılması en idealidir.
Bazal besiyerine katkı maddeleri eklendikten sonra özellikle, agarlı
besiyerlerinde katkının sıcaklıktan fazla etkilenmemesi için hemen besiyerinin
döküm iĢlemine gidilmelidir.

3.4. Besiyerine Katkı Maddelerinin Ġlavesi
Tıbbi mikrobiyolojide, en çok kullanılan kanlı agar besiyeri hazırlamada kanın
eklenmesi Ģu Ģekilde yapılmaktadır.



Sterilizasyon sonrası kontrolü yapılmıĢ( pH, sterilizasyon indikatörü, besiyeri
miktarı) bazal besiyeri 50OC‟ye kadar soğutulmalıdır.
Bazal besiyerine ilave edilecek kan, (defibre edilmiĢ veya antikoagülanlı kan)
30 - daha önceden 35 OC sıcaklığına getirilmiĢ olmalıdır.

Fotoğraf 3.5: Bazal besiyeri ve ilave edilecek kan
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Kanın besiyerine ilavesi sırasında, ortamdan kontamine olmaması için
kullanılacak cam pipetler ve enjektörler steril olmalıdır. Hava akımlarının
olmadığı, bek alevine yakın, temiz ortamda çalıĢılmalıdır.
Kan, bulunduğu kaptan sterilitenin bozulmamasına dikkat edilerek alınmalıdır.




Kan torbasından enjektörle kan alınacaksa torbanın kan alınacak kısmı
%70 etil alkolle silinmelidir.
Eklenecek kan antikoagülanlı ise kan torbasından steril enjektörle alınır.
Aynı iĢlem, kan eklenecek besiyeri bulunan balonun ağzına da uygulanır.
Kan, balon vb. bir kapta ise balon tıkacı açılır ve bek alevinde balonun
ağzı aleve yalattırıldıktan sonra steril pipetle alınır.

Fotoğraf 3.6: Ġlavesi yapılacak katkı
maddesinin enjektöre çekilmesi



Fotoğraf 3.7: Katkı eklenmeden önce balon
ağzının bek alevinde sterilizasyonu

Oda ısısına getirilmiĢ kan 45 - 50OC‟ye kadar soğutulmuĢ besiyerine;
içine %5 – 10 oranında olacak Ģekilde, yavaĢ olarak pipet veya enjektörle
bazal besiyeri karıĢtırılarak eklenir.

Fotoğraf 3.8: Bazal besiyer kan eklenmesi





Besiyerinde kan dağılımı, homojen dağılım gösterinceye kadar yavaĢ
hareketle karıĢtırma iĢlemine devam edilir.
Agarlı besiyerlerinde katkıların ilavesine bağlı ısı düĢmesi nedeniyle
katılaĢma olursa 50OC sıcaklıktaki benmaride ısıtma iĢlemi yapılır.
Kan eklemesi biten, homojen kan dağılımı sağlanan besiyeri, vakit
geçirmeden petri kutularına dökülmelidir.
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Not: Sterilizasyon sonrası temel besiyerine yumurta, serum, safra gibi katkı maddeler
süzme ya da kimyasal maddelerle, sterilizasyonu yapılmıĢ Ģekerli, üreli vb. besiyeri
bileĢenleri kan örneğindeki aĢamalar izlenerek ilave edilir. Bazal besiyerine defibrine kan, 50
O
C de eklenirse kanlı agar elde edilir. Çikolatalı agar besiyeri elde etmek için kan besiyerine
60OC sıcaklığında eklendiğinde sıcaklığa bağlı kanın hemoliziyle (kanın eritrositlerinin
parçalanması) çikolatalı agar besiyeri yapılır.

Fotoğraf 3.10: Enjektörle bazal besiyerine
antibiyotik ilave edilmesi

Fotoğraf 3.9: Ependorf tüpünden enjektöre
antibiyotik katkı maddesinin çekilmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, sterilizasyon sonrası besiyerine
katkı maddelerinin ilavesini tekniğine uygun ekleyebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 KiĢisel koruyucu önlemler alınız.

 KiĢisel koruyucu elbiselerinizi (forma,
maske vb) giyiniz.
 Ellerinizi sıcaklıktan korumak için eldiven
giyiniz.
 ÇalıĢmalarınızda
eldiven,
maske
kullanımının besiyerine sizden gelecek
(solunum yolu) bulaĢıları da önleyeceğini
unutmayınız.

 ÇalıĢma ortamını, ultra
lambasıyla sterilize ediniz.

 ÇalıĢmaya baĢlamadan en az 30 dakika önce
ultraviole lambalarını çalıĢtırınız.
 ÇalıĢma sırasında ultraviole lambalarını
kesinlikle kapatınız.

viole

 ÇalıĢma
yüzeylerini
uygun
dezenfektan maddelerle siliniz.

 ÇalıĢma alanınızı düzenleyiniz.

 Kullanacağınız
hazırlayınız.

araç

 Mümkünse
çalıĢmalarınızı
aĢılama
kabinlerinde yapınız.
 ÇalıĢmalarınızı bek alevi Ģemsiyesi altında
yapınız.
 ÇalıĢılacak madde ve araç gereçleri, çalıĢma
sırasında kolaylıkla ulaĢabileceğiniz Ģekilde,
çalıĢma alanına yerleĢtiriniz.
 Hava akımı yaratacak kapı, pencere ve
klimaları kapatınız.

 Katkı maddelerinin ölçülü ilavesinde steril
pipet, mezür kullanınız.
gereçleri  Agarlı besiyerlerinin ilaveye bağlı ısılarının
düĢüp katılaĢması olasılığına karĢı, benmari
sıcaklığını 50 OC sıcaklığa getiriniz.
 Bek alevini, yanar duruma getiriniz.

 Katkı maddelerini hazırlayınız.

 Katkı
maddelerini
steril
kaplarda
hazırlayınız,
 Kanı defibrine ediniz.
 Serum, yumurta, safra, antibiyotik vb katkı
maddelerini hazırlayınız.
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 Agarlı besiyerlerine katılacak katkı
maddelerini, benmari kullanarak 30
– 35OC ye kadar ısıtınız.
 Sıvı besiyerlerine ilave edilecek
katkı
maddelerinin
ısısını  Katkı maddelerini
buzdolabından çıkararak oda ısısına
ısıtmayınız.
getiriniz.

 Sterilizasyonu
yapılmıĢ
besiyerlerini soğutunuz.

hızlı

bir

Ģekilde

 Sıvı bazal besiyerlerini oda ısısına gelecek
Ģekilde soğutunuz.
bazal  Agarlı bazal besiyerlerini 45 - 500C‟ye
kadar soğutunuz.
 Besiyerlerine
ani
soğutma
iĢlemi
uygulamayınız.


 Katkı maddesini steril pipet/
enjektöre uygun miktarda ölçerek
alınız.


Katkı maddesini bek alavi Ģemsiyesi altında,
bulunduğu kaptan steriliteleri bozulmayacak
Ģekilde alınız.
ÇalıĢmalarınızda sterilizasyon kurallarını
uygulayınız.

 Pamuk tıkacı balon ağzından kendi ekseni
etrafında döndürerek çıkarınız.
 Bazal besiyerinin pamuk tıkacını
bek alevi altında çıkarınız.
 Çıkardığınız pamuk tıkacı kirli yüzeylere
bırakmayınız.
 Besiyeri
kabının
alevinden geçiriniz.

ağzını

bek

 Katkı maddesi ilave ettiğiniz balondaki
besiyerini, elinizle dairesel hareketlerle
karıĢtırınız.
 Steril pipet/enjektöre çekilmiĢ katkı  Agarlı besiyerlerinin katkılarının ilavesinde
maddesini yavaĢ Ģekilde besiyerine
katılaĢma olasılığına karĢı dikkatli olunuz.
ilave ediniz.
 Ġyi bir karıĢım için sterilizasyon öncesi
balona manyent atılmıĢsa katkı ilavesini
manyetik ısıtıcı üzerinde karıĢtırarak
yapabilirsiniz.
 Katkı maddesi ilave edilmiĢ balonun
ağzını bek alevinden geçiriniz.
 Balonun ağzını
kapatınız.

pamuk

tıkaçla

 Katkı maddesi besiyeri içerisinde  Homojen karıĢımı
sağlanmıĢ agarlı
homojen bir dağılım gösterinceye
besiyerlerini vakit geçirmeden kaplarına
kadar besiyerini karıĢtırınız.
dökümünü gerçekleĢtiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
1.

2.

3.

4.

5.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
Bazal besiyerine sterilizasyon sonrası eklenen katkı maddeleri ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıĢtır?
A) Katkı maddeleri besiyerlerine eklendiklerinde, soğuk olmalıdır.
B) Sıvı besiyerlerine ilave edilen katkı maddelerinin sıcaklığı, oda ısısına
getirilmelidir.
C) Agarlı besiyerlerine katkı maddeleri, agarın donma ısısının hemen üzerindeki bir
sıcaklıkta ilave edilmelidir.
D) Otoklav sonrası besiyerinin ısısı 100 OC de iken katkı maddeleri eklenirse
sterilizasyonlarına gerek duyulmaz
E) Besiyerlerine katkı maddeleri ilave edildikten sonra tekrar otoklavda
sterilizasyonları yapılmalıdır.
Besiyerlerine giren katkı maddeleri hangi nedenle genellikle otoklavda sterilize
edilmez?
A) Otoklavla sterilizasyonun uzun sürmesinden
B) Buhardan etkilendiklerinden
C) Basınca dayanıksız oluĢlarından
D) Yüksek ısılara dayanıksız oluĢlarından
E) Katkı maddelerinin sterilizasyonlarına gerek duyulmadığından
AĢağıdaki katkı maddelerinden hangisi, sterilizasyonu yapılmadan besiyerine ilave
edilir?
A) Yumurta
B) Kan
C) Haben sıvısı
D) Maya özütü
E) Safra
AĢağıdakilerden hangisi, sterilizasyon sonrası besiyerine katılan maddelerden
değildir?
A) Kan
B) Serum
C) Antibiyotikler
D) Mineraller
E) Yumurta
Sterilizasyon sonrası agarlı bazal besiyerine kan hücreleri, parçalanmayacak sekilde
hangi ısılarda ilave edilmelidir?
A) 20 – 25 OC arası
B) 25 – 30 OC arası
C) 30 – 35 OC arası
D) 35 – 40 OC arası
E) 45 – 50 OC arası

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
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Bu faaliyette öğrendiğiniz bilgiler ile sterilizasyonları yapılmıĢ besiyerlerinin
kaplarına dağıtımını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Evde kullandığımız besin maddelerinin hangi ortamlarda muhafaza edildiklerini
araĢtırarak, araĢtırma sonuçlarını arkadaĢlarınızla paylaĢınız

4. BESĠYERLERĠNĠN KAPLARINA
DAĞITIMI
Otoklavlanan besiyerlerinin sterilizasyon ve gerekli diğer kontrolleri yapılır.
Sterilizasyon öncesi pH ayarlaması yapılmayan veya sterilizasyon sonrası pH larında
değiĢiklik olmuĢ besiyerlerinin pH sı ayarlanır. Petri kutularında besiyerlerinin sterilizasyonu
mümkün olmadığı için, balonlarda steril edilmiĢ agarlı besiyerlerinin sterilizasyon sonrası
petri kutularına dağıtımı yapılır. Tüpte dik ve yatık jeloz besiyeri elde edilecek agarlı
besiyerlerin sterilizasyon sonrası tüplere dağıtımı sterilitenin bozulması olasılığına karĢı
genelde steril edilmeden önce, tüplere dağıtılarak, sterillendikten sonra katılaĢmaları
sağlanır. Agarlı besiyerlerinin petri kutularına dağıtımı aĢağıdaki kurallara dikkat edilerek
gerçekleĢtirilir.

4.1. Besiyeri Dağıtımı Öncesi Hazırlıklar


Sterilizasyon indikatörlerinin sonucu olumsuz olan besiyerlerinin kaplarına
dağıtımı yapılmaz.



ÇalıĢılacak döküm masası, uygun dezenfektan madde ile silinmelidir



Hava akımı yaratacak kapı, pencereler klima ve vantilatörler kapatılarak
ortamda serbest hava akımlarının olmaması sağlanır.



Ultraviyole lambası; ortam havasının ve çalıĢma yüzeyinin sterilizasyonu için
besiyeri dökümünden önce çalıĢtırılmalı, çalıĢma esnasında ultraviyole
iĢınlarının göze zarar vermesi nedeniyle, çalıĢmaya baĢlamadan önce
kapatılmalıdır.
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Fotoğraf 4.1: Döküm alanının ultra viole lambaları ile sterilizasyonu



Olanak varsa döküm, steril hava akımı ile çalıĢan aĢılama kabinlerinde (laminar
air flow) yapılmalıdır.

Fotoğraf 4.2:AĢılama kabini



Fotoğraf 4.3: AĢılama kabininde elle besiyeri dağıtım

Döküm, çalıĢma masasında yapılacaksa çalıĢmalara baĢlamadan önce bunzen
bek hazırlanmalıdır.

Fotoğraf 4.4: Bek



ÇalıĢmaya baĢlamadan önce maske, eldiven vb. kiĢisel koruyucu malzemeleri
kullanmak çalıĢanın sağlığını korumanın yanında, besiyerine solunum
havasından ve elden bulaĢabilecek bulaĢıları da önlemiĢ olur.

61

Fotoğraf 4.5: Besiyeri dağıtım öncesi
maske takılması



Fotoğraf 4.6: Besiyeri dağıtım öncesi eldiven
takma

Döküm yapılacak steril petri kutuları, ambalajlarından çıkarılarak kapakları üste
gelecek ve çalıĢma sırasında kolaylıkla alınacak Ģekilde masa üzerine dizilir.

Fotoğraf 4.7: Döküm yapılacak
petri kutuların hazırlanması



Fotoğraf 4.8: Petri kutuları

Besiyeri dökümü, kontaminasyonların olmamasına dikkat edilerek bunzen
bekinin oluĢturduğu alev Ģemsiyesinin altında yapılır.

Fotoğraf 4.9: Besiyeri döküm masası



Agarlı besiyerleri, 45OC ye kadar soğutulduktan sonra dökümleri yapılmalıdır.
Yüksek ısılarda besiyerini kaplarına dökmek ve petri kutuları kapakları içinde
fazla buharlaĢma ve dökülen besiyeri içinde hava kabarcıklarının oluĢmasına
neden olur.

62

4.2. Besiyerini Elle Balondan Dağıtım


Balon, ağız kısmından kolaylıkla besiyeri boĢaltılacak Ģekilde boynundan
tutulur. Kapağı açılmadan önce elde dairesel hareketlerle kuvvetlice
karıĢtırılmalıdır. Besiyeri homojen bir görünüm kazandığında, kaplarına döküm
iĢlemine geçilmelidir.

Fotoğraf 4.10: Sterilizasyonu
yapılmıĢ besiyeri



Fotoğraf 4.11: Besiyeri
tıkacının açılması

Balon ağzı, bek alevine yakın konuma getirilerek serbest olan elle balon tıkaçı
kendi ekseni etrafında döndürülerek çıkarılır. Balonun ağzı bek alevinden
geçirilir.

Fotoğraf 4.12: Tıkacı açılan besiyeri balon ağzının alevle sterilizasyonu



Alev Ģemsiyesi altında pamuk tıkacı çıkarılmıĢ balon ağzı yatık konumda
tutulur. Ortam havasından besiyerinin bulunduğu kabın içine mikroorganizma,
partikül düĢmemesi için mümkün olduğu kadar çalıĢma sırasında balonun ağzı
dik konumda tutulmamaya dikkat edilir.

Fotoğraf 4.13: Besiyeri balonunu yatay konumda tutma
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Serbest elle döküm masasına hazırlanmıĢ petri kutularından bir tane alınarak
bek alevi Ģemsiyesi altına serbest elle çekilir ve kapağı balon ağzının kolaylıkla
gireceği Ģekilde yarım açılır.

Fotoğraf 4.14: Petri kutusuna elle
besiyeri dökümü




Fotoğraf 4.15: Petri kutusuna besiyeri
dökümü

Petri kutusunun içine kalınlığı 2 mm olacak Ģekilde (antibiogram besiyerleri
4mm olacak Ģekilde ) besiyeri dökülür.
Besiyeri dökümü yapılmıĢ petri kutusunun kapağı kapatılır ve masa üzerinde
dairesel hareketler yaptırılarak dökülmüĢ besiyerinin petri kutusu tabanının tüm
yüzeyine eĢit dağılması sağlanır. Isısı düĢmüĢ ağarlı besiyerlerini petri tabanına
yaymak zorlaĢır.

Fotoğraf 4.16: Petri kutusunda besiyerini yayma



Petri kutusunun kapağı yarım kapatılır ve bek alevinin Ģemsiyesi altında bir
alana sürülerek bırakılır. Besiyeri ısısına bağlı buharlaĢmanın dıĢarı çıkması için
bu Ģekilde bir süre düz zemin üzerinde bekletilir.

Fotoğraf 4.17. Kapakları yarım
açılmıĢ besiyerleri

Fotoğraf 4.18: BuharlaĢmayı önlemek
üzere kapağı yarım açılmıĢ besiyeri
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Petri kutularına besiyeri dökümü sırasında, besiyeri içinde hava kabarcıkları
oluĢmamasına dikkat edilir. OluĢan hava kabarcıkları, besiyeri katılaĢmadan
besiyeri yüzeyinden bek alevi geçirilerek giderilir. KatılaĢmaya yüz tutmuĢ
besiyerlerinde, bu yöntem kullanılarak hava kabarcıklarını gidermek mümkün
olmaz

Fotoğraf 4.19: Besiyeri yüzeyindeki hava kabarcıklarını bek aleviyle giderme





Besiyeri dağıtımı sırasında, balon ağzı sık sık bek alevinden geçirilerek döküm
iĢlemine devam edilmelidir.
Balon içerisindeki besiyerinin uygun homojen yapısını koruması için her petri
kutusuna dökümden önce elde karıĢtırılmalıdır.
Balon içerisindeki besiyerinin dökümü sırasında, akıĢkanlığının azalması ve
petri kutularında yayılımında güçlükler yaĢanıyorsa döküme son verilmelidir.
Balon ağzı bek alevinden geçirilerek tıkacı kapatılmalı ve 500C deki benmaride
bir süre bekletildikten sonra döküm iĢlemine devam edilmelidir.

4.3. Otomatik Pipet Kullanarak Besiyeri Dağıtımı
Otomatik pipet kullanılarak yapılan dağıtımlarda büyük hacimli pipetler kullanılır.
Cam pipet uçları sterillenmiĢ olmalıdır. SterillenmiĢ pipet uçları tekniğine uygun steril
paketlerinden çıkarılarak otomatik pipete takılır. Otomatik pipetle besiyeri dağıtımı
aĢağıdaki Ģekilde yapılır.

Fotoğraf 4.20: Steril otomatik
pipet ucunun hazırlanması



Fotoğraf 4.21: Otomatik pipet

Balon, elde dairesel hareketlerle homojen bir karıĢım elde edilinceye kadar
karıĢtırılarak bek alevi Ģemsiyesi altına bırakılır.
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Otomatik pipet ucu balon ağzına yaklaĢtırılarak balon tıkacı çıkarılır. Otomatik
pipetin alabileceği kadar besiyeri alınır, balonun tıkacı kapatılır.

Fotoğraf 4.22: Otomatik pipete besiyeri alımı



Petri kutusunun kapağı yarım açılarak istenen miktarda besiyeri pipetle
boĢaltılır.

Fotoğraf 4.23: Otomatik pipetle besiyeri dağıtımı

4.4. Otomatik Besiyeri Dökme Cihazı Kullanılarak Besiyeri Dağıtımı
Yapma






Balon, elde dairesel hareketlerle homojen bir karıĢım elde edinceye kadar
karıĢtırılır
Otomatik besiyeri cihazı açılarak ısısının 45 0C ye gelmesi sağlanır.
SterillenmiĢ besiyeri dağıtım hortumu, steriliteye dikkat edilerek bir ucu
besiyeri bulunan balona sokulur Besiyeri içerisine sokulmuĢ hortum, balon
tıkacı kapatılarak balon ağzına sabitlenir.
Cihazın, dökme hızı ve dökülecek besiyeri miktarı ayarları yapılır.
Cihazın, serbest hortum ile petri kutuları kapakları bek alevi altında yarım
aralanarak besiyeri dökümü gerçekleĢtirilir.

66

Fotoğraf 4.24: Otomatik besiyeri
dağıtım cihazı

Fotoğraf 4.25: Otomatik besiyeri
dağıtım cihazı

4.5. Petri Kutusundaki Besiyerlerinin Yüzeylerini Kurutma
Petri kutularına dökülmüĢ besiyerlerinin yüzeylerinin ıslak (yüzeyinde su
damlacıkları) olması istenmediği gibi, tam tersi besiyeri yüzeyinin çok kuru olmasıda
istenmez. Besiyerine öze ile yapılan ekimin kalitesini artırmak, besiyerinde üreyen
mikroorganizmaların doğru değerlendirmesinde, besiyeri yüzeyinin hafif nemli olması Ģu
nedenlerle önemlidir:





AĢırı ıslak yüzeyli besiyerleri, ekim sonrası inkübasyonda buharlaĢma ile petri
kapağında su damlacıkları oluĢturmasıyla kontaminasyonlara neden olur.
Islak yüzeyli besiyerinde hareketli bakteriler yayılıcı tip koloni oluĢtururken
hareketsiz bakteriler daha büyük koloni oluĢturduklarından yanlıĢ
değerlendirmelere neden olur
AĢırı kuru yüzeyli besiyerlerinde mikroorganizmaların normalden daha küçük
koloni oluĢturmaları hatalı değerlendirmelere neden olur.
Kuru yüzeyli besiyerlerinde öze ile ekim kalitesini düĢürür.

Fotoğraf 4.26: Bek alevi altında
besiyeri yüzeyini kurutma

Fotoğraf 4.27: Pastör fırınında
besiyeri yüzeyini kurutma

Petri kutularına dökümü yapılmıĢ, ısıları oda ısısına gelmiĢ katılaĢmıĢ besiyerleri
kapakları alta gelecek Ģekilde kurumaya bırakılır. Besiyerlerini kurutmaya, bırakma sırasında
dıĢarıdan gelebilecek bulaĢıları önlemek için besiyerleri dökümünde yaratılan aseptik
koĢullar sürdürülerek devam edilir. ( hava akımlarının önlenmesi, aĢılama kabinlerinde,
ultravilo ile steril edilmiĢ alanlar). Ayrıca pastör fırnları, çalıĢtırılmadan içerisinde
besiyerlerinin yüzeylerinin kurutulması güvenli kurutma için elveriĢli alanlardır.
Besiyerlerinin kurutulması için ekim yapılmıĢ besiyerlerinin inkübasyonunda kullanılan
etüvler kesinlikle tercih edilmemelidir.
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4.6. Besiyerlerinin Tüplerine Dağıtımı
Tüpte, Ģiselerde vb. hazırlanacak besiyerlerinin büyük çoğunluğu sterilizasyon öncesi
son kullanım kaplarına dağıtım yapılarak sterillenirler. Bunun yanında bazı sıvı ve katı
besiyerleri balonlarda sterilizasyonları yapıldıktan sonra aseptik kurallar uygulayarak
belirtilen miktarlarda son kullanım kaplarına dağıtımları petri kutularında olduğu gibi yapılır.

4.7. Tüplerdeki Agarlı Besiyerlerinin Kurutulması (KatılaĢtırılması)
4.7.1. Tüpte Yatık Jelozu KatılaĢtırma
Sterilizasyondan çıkan tüpte bulunan sıvı besiyerlerinin, yüzey ekimlerinde daha geniĢ
bir alan elde etmek için yatık Ģekilde katılaĢmaları sağlanır. Tüpte yatık jeloz besiyeri; cizgi
ve yüze ekim yaparak saf kültür elde etmek, hareket araĢtırması, bakterinin pigment vb.
özelliklerini araĢtırmak amacıyla kullanılır.



Tüpler, düz bir zemine uç kısımlarına ağaç veya metal yastık konularak yatırılır.
Besiyeri yüzeyden dibe yaklaĢık 2.5 cm derinlik oluĢturacak Ģekilde tüplerin
yatıklığı ayarlanır.

Fotoğraf 4.28: KatılaĢmaya bırakılmıĢ tüpte yatık besiyerleri

4.7.2. Tüpte Dik Jelozu KatılaĢtırma
Bakterileri; saklama, hareketlerini inceleme, fakültatif bakterinin üretilmesi ve
saklanması vb. amaçlarla kullanılmak üzere dik olarak katılaĢtırılır.


Besiyeri sıcakken tüp sporlarına dik konumda konularak besiyerinin katılaĢması
beklenir.

Fotoğraf 4.29: KatılaĢmaya bırakılan
tüpte dik besiyeri
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Fotoğraf 4.30: Tüpte yatık ve dik
besiyerleri

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda besiyerini kaplarına dağıtımını
tekniğine uygun yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları









Öneriler

 ÇalıĢma masasını, uygun dezenfektan
maddelerle siliniz.
 Hava akımı yaratacak kapı ve
pencereleri kapatınız.
 ÇalıĢmaya baĢlamadan bir süre önce
ultraviyole
lambası
ile
ortamın
dezenfeksiyonunu sağlayınız.
 ÇalıĢmaya baĢlamadan önce ultraviyole
Besiyeri dağıtım öncesi hazırlıklarını
lambasını muhakkak kapatınız.
yapınız.
 Olanak varsa döküm iĢlemini aĢılama
kabinlerinde yapınız.
 Döküm alanında (çalıĢma masası,
aĢılama kabini) bunzen bek‟i yanar
vaziyete getiriniz.
 Steril otomatik pipetinizi hazırlayınız.
 Otomatik besiyeri cihazını açarak
ısınmasını sağlayınız.
 Steril petri kutularını; çalıĢma masası
Döküm yapılacak petri kutularını
üzerine, kapakları üste gelecek Ģekilde
hazırlayınız.
diziniz.
 Agarlı besiyerleri 45 OC lik ısıya
Besiyeri sıcaklığının döküm öncesi
geldiğinde döküm yapınız.
uygun sıcaklığa gelmesini bekleyiniz.
 Agarlı besiyerlerini yüksek sıcaklıklarda
dökmeyiniz.
 Besiyeri dökümü sırasında, ortam
havasından gelecek bulaĢıları önlemek
için bek alevi Ģemsiyesi altında iĢlemi
gerçekleĢtiriniz.
 Balon ağzını bek alevinden geçirme
Besiyeri bulunan balonun pamuk
iĢlemini, döküm süresince sık sık
tıkacını, alev Ģemsiyesi altında çıkarınız
tekrarlayınız.
 Döküm yapılmıĢ petri kutularını,
besiyeri üzerine besiyeri buharı çıkacak
ve ortam havasından besiyerine bulaĢı
olmayacak Ģekilde yarım olarak
kapatınız.

 Balon ağzını alevden geçiriniz.
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 Besiyeri kapağını rahat döküm yapılacak
Ģekilde yarım açınız.
 Petri kutusunun kapağını, serbest
elinizle yarım Ģekilde açarak uygun  Besiyeri kapağını uzun süre açık
miktarda besiyerini dökünüz
bırakmayınız ve döküm bittikten sonra
kapatınız.
 Dökümden sonra petri kutusunu dairesel
hareketlerle çevirerek besiyerinin petri
kutusu içine eĢit dağılımını sağlayınız.
 Besiyeri dökümü yaptığınız petri  Dökümü yapılan besiyerine uygun
miktarda petri kutusuna besiyeri
kutusunu çalıĢma masası yüzeyinde,
dökünüz.
sağa sola hareket ettirerek besiyerinin
yayılmasını sağlayınız.
 Besiyeri balonunu, döküm sırasında sık
sık karıĢtırınız.
 Döküm sırasında, balon ağzını sık sık
bek alevinden geçiriniz.
 Besiyeri yüzeyinde oluĢan hava  Besiyeri yüzeyinde oluĢan hava
kabarcıklarını bek alevine yalatarak
kabarcıklarını, besiyeri katılaĢmaya yüz
gideriniz.
tutmadan bek alevinden geçiriniz.

 Besiyerinin
kapatınız.

kapağını

yarım

olarak

 Besiyerinin sıcaklığına bağlı oluĢan
buharlaĢmanın çıkması için petri
kapağını hafif açıklık olacak Ģekilde
kapatınız.
 Kapağı yarım kapatılmıĢ petrilerin, bek
alevi Ģemsiyesi altında kalmasına özen
gösteriniz.
 Petri kutularını düz bir zemin üzerinde
katılaĢmaya bırakınız.

 Petri kutularını katılaĢmaya bırakınız

 Otomatik pipet ucunu, sterilizasyonunu  Steril pipet ambalajını uygun Ģekilde
bozmadan pipete takınız.
açınız.
 Otomatik pipete besiyeri çekiniz.
 Balondan pipetle besiyeri alındıktan
sonra hemen balon tıkacıyla kapatınız.

 Balona tıkacını yerleĢtiriniz.
 Pipetle besiyerlerinin, petri kutularına
dağıtımını yapınız.
 IsınmıĢ otomatik besiyeri dağıtım
cihazına, dağıtım hortumunu monte
ediniz.
 Cihazın besiyeri alma ucunu balon içine
yerleĢtirerek balonun tıkacını kapatınız.
 Cihazın
besiyeri
dağıtım
hızını
ayarlayınız.
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 Cihazın besiyeri dağıtım hortumunun
ucunu, petri kutusuna tutarak besiyeri
dökümü yapınız.

 KatılaĢmıĢ
kurutunuz.

besiyerlerinin

 Döküm sırasında sağladığınız aseptik
koĢulları, besiyeri yüzey kurutması
süresince de devam ettiriniz.
 Besiyerlerinin, katılaĢmasını ve oda
ısısına gelmesini bekleyiniz.
yüzeylerini
 Besiyeri yüzey kurutmasını, aseptik
koĢulları daha elveriĢli duruma getirmek
için boĢ pastör fırınları içinde yapınız.
 Besiyeri inkübasyonunda kullanılan
etüvleri, besiyeri yüzeyi kurutmasında
kullanmayınız.

 Sterilizasyondan çıkarılmıĢ dik jeloz
besiyerini, tüp sporlarına dik Ģekilde
yerleĢtiriniz
 Besiyerlerini oda ısısına kadar soğutup
katılaĢmasını sağlayınız.
 Sterilizasyon sonrası tüpteki sıcak
besiyerini, düz bir zeminde tahta veya
demir çubuk üzerine yatırınız.
 Besiyeri ısısının, oda ısısına gelinceye
kadar katılaĢmasını bekleyiniz.

 Besiyeri yüzeyindek yatık alanın alt ucu
ile tüp dibindeki yükseklik 2.5 cm
olacak Ģekilde, tüpün yatık pozisyonunu
ayarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Besiyeri dökümünde uyulması gereken doğru kural hangisidir?
A) Besiyeri dağıtımı, hava akımlarının olduğu ortamlarda yapılır.
B) Besiyerleri, daha önce sterillenmiĢ kaplarına dağıtılır.
C) Besiyerleri, dağıtıldıktan sonra kaplarında pH kontrolleri yapılır.
D) Besiyerleri, otoklavdan çıkar çıkmaz sıcakken kaplarına dağıtımı yapılır.
E) Besiyerleri petri kutularına dökülerek sterilizasyonu yapılır.

2.

Petri kutularının yüzeyindeki hava kabarcıkları, hangi yöntemle giderilir?
A) Döküm yapılmıĢ plak yüzeyinden bek alevi geçirerek.
B) Döküm yapılmıĢ besiyerini karıĢtırarak.
C) Besiyerini ısıtarak.
D) Aniden soğutarak.
E) Hepsi.

3.

Antibogramlarda kullanılacak besiyerleri hariç, diğer besiyerlerinin dökümü petri
kutularına genelde petrik kutularında kalınlığı kaç mm olacak Ģekilde yapılır?
A) 1 – 2 mm
B) 2 – 3 mm
C) 4 - 6 mm
D) 6 – 7 mm
E) 7- 8 mm

4.

AĢağıdakilerden hangisi agarlı besiyerlerinin tüp içinde yatık olarak dondurulmasıyla
elde edilen besiyeridir?
A) Dik jeloz.
B) Yatık buyyon.
C) Petride yatık agar.
D) Dökme plak.
E) Yatık jeloz.

5.

AĢagıdakilerden hangisi, aĢırı ıslak yüzeyli besiyerlerinde görülen sakıncalardan
değildir?
A) Islak yüzeyli besiyerinde hareketli bakteriler, yayılıcı tip koloni oluĢtururlar
B) Bakteriler daha büyük koloniler oluĢtururlar.
C) Hareketsiz bakteriler; hareketli bakterilere göre daha küçük koloniler oluĢturur
D) Tüm mikroorganizmalar normalden daha küçük koloniler oluĢturur.
E) Petri kutusu kapağında su damlaları oluĢturarak kontaminasyonlara sebeb olur.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile besiyerlerinin kullanım öncesi denetlemelerini
yaparak kullanımlarına kadar uygun ortamlarda muhafazasını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Sağlık iĢletmelerinin tıbbi
edilmelerini araĢtırınız.

laboratuvarlarında,

besiyerlerinin

muhafaza

5. BESĠYERLERĠNĠN KULLANIM ÖNCESĠ
DENETLENMELERĠ VE MUHAFAZA
EDĠLMELERĠ
5.1. Üretim Yönünden Besiyerlerinin Sterilliklerinin Denetlenmesi
Besiyerleri, sterilizasyon sonrası çeĢitli indikatör maddelerle denetlendiği için dökümü
yapılmıĢ besiyerlerinin de steril olduğu düĢünülebilir. Son kullanım kaplarına dökülen
besiyerlerinden rastgele örnek besiyeyerleri seçilerek çeĢitli mikroorganizmaların üreme
ısılarına göre besiyerine ekim yapılmadan besiyerleri inkubasyonona bırakılır. AĢağıda
belirtilen nedenlerden dolayı son kez besiyerinin sterilliği denetlenir.





Otoklavın düzgün çalıĢıp çalıĢmadığı,
Sterilizasyon indikatörlerinin yanlıĢ çalıĢması,
Sterilizasyon sonrası eklenen maddelerden ve eklenme sırasında bulaĢının olup
olmadığı,
Besiyerlerini kaplarına dağıtma ve kurutma aĢamalarında kontaminasyonların
olup olmadığı Ģu Ģekilde denetlenir:

Hazırlanan besiyerlerinden 9 adet alınarak üçerli guruplara ayrılır ve oda ısısında 30
C ve 37 OC de 72 saatlik inkübasyonları yapılarak üreme kontrolü yapılır. Belirtilen
sıcaklıklarda üremelerin olmaması gerekir. Üreme olmuĢsa besiyerleri kullanılmaz. Bu
durumda geriye dönük hata araĢtırması yapılır.
O

5.2. Besiyerlerinin Kullanıldıkları Amaç Yönünden Denetlenmesi


Bilinen besiyerinde üremenin olup olmadığı veya seçiçilik, ayırt edicilik özellik
gösterip göstermediği, eldeki bilinen standart (Ģahit örnek) bakterilerin ekimi
yapılarak değerlendirilir. Örnek: Kanlı agar besiyerinde elde bilinen standart A
grubu Streptokok‟ un üreyerek beta hemoliz yapması gerekir. SS.agar besiyeri
elde bilinen standart E.coli bakterisini üretmemesi gerekir.
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Üretim sonucunda istenen sonuçlar alınamazsa hata kaynakları araĢtırılır.

5.3. Kaplarına Dökümleri YapılmıĢ Besiyerlerin Kullanım Öncesi
Muhafaza Edilmesi
HazırlanmıĢ besiyerleri; kurumaya, oksidasyona ve pH değiĢikliklerine karĢı
korunmalıdır.

Fotoğraf 5.1: Soğuk hava deposu







Besiyerlerinin hazırlanıĢ tarihi, son kullanım tarihi ve besiyeri isimlerinin
yazıldığı etiket hazırlanarak etiketlenmeli.
Besiyerleri, karanlık ortamlarda saklanmalı. Oda ısısında saklanması gereken
besiyerleri (thioglycolate buyyonu) ıĢıktan uzak, alimyumlu folyoya sarılarak
güneĢten uzak ,serin yerlerde saklanmalı
Tüp, erlen ve balonlarda hazırlanmıĢ besiyerleri nem kaybını önlemek için
parafilm veya mutfak tipi strech filmle sarılmalı.
Petri kutularındaki besiyerlerinde nem kaybını önlemek için vakumlu torbalarda
tutulmalı veya gruplar halinde strech filme sarılmalı.
HazırlanmıĢ besiyerleri, standart buzdolaplarının çok soğuk olmayan orta ve alt
bölümlerinde saklanmalı.

Fotoğraf 5.2:Buzdolabına besiyeri
yerleĢtirme Ģeması





Fotoğraf 5.3: Buzdolabında
besiyerlerinin saklanması

Besiyerleri buzdolabında +4, +10 ve arasındaki sıcaklıklarda saklanmalı,
Pamuk tıkaçlı tüplü besiyerlerinin pamuk tıkaçlarının fazla kısımları kesilerek
besiyerine değmiyecek Ģekilde sıkıĢtırılmalı
Pamuk tıkaçlar üzerine eritilmiĢ parafin dökülerek besiyeri nem kaybı
önlenmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda besiyerini kullanım öncesi
denetlemelerini ve muhafazalarını tekniğine uygun yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yeni hazırlanan besiyerinden rast gele 9
örnek seçiniz

 Seçilen örnekleri üçlü gruplara ayırınız.

 Besiyerlerini oda ısısında 30 OC ve 37  Örnek besiyerlerini üçlü gruplar halinde
O
C de 72 saatlik inkübasyonlara
oda ısısı, 30 OC ve 37 OC de 72 saatlik
bırakınız.
inkübasyonlara bırakınız.
 Ġnkübasyon sonunda besiyerinde üreme
kontrolü yapınız.

 Ġnkübasyon sonunda besiyerinde üreme
olmuĢsa yeni yaptığınız besiyerlerini
kullanmayınız,
 Kontaminasyon nedenlerini araĢtırınız.

 Hazırladığınız besiyerinde iyi ürediği
bilinen Ģahit örnek bakteri ekimi  Besiyerinde üreme kontrolünü yapınız.
yapınız.
 Besiyerini inkübasyona bırakınız.

 Ġnkübasyon
süreleri
besiyerlerini kontrol ediniz.

 Hazırladığınız besiyerlerini saklanılması
için hazırlayınız.

 Besiyerleri üzerine; isim, hazırlanma ve
son kullanım tarih bilgilerini içeren
etiketini yapıĢtırınız,
 Oda ısısında saklanması gereken
besiyerleri güneĢ ıĢığını geçirmeyecek
Ģekilde folyolara sarınız,
 DıĢarı fazla taĢan pamuk tıkaçları
makasla keserek küçültünüz,
 Pamuk tıkaçlardan nem kaybını
azaltmak kontaminasyonları önlemek
için parafin dökünüz,
 Tüp, erlen ve balonların ağızlarını
parafilm veya mutfak strech filmlerle
sıkıca kapatınız.

sonunda

 Petri kutularındaki besiyerleri üst üste
dizerek vakumlu torbalara koyunuz.
 Besiyerlerini
bekletiniz.

soğuk

 Soğuk ortamda bekletilmesi gereken
besiyerleri, buzdolabın orta bölmelerine
ortamlarda
kaldırınız,
 Soğuk hava depolarında besiyeri
saklama raflarında saklayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Yeni hazırlanan besiyerinde, iyi üremesi gereken mikroorganizmanın ekimi yapılarak
besiyerinin hangi özelliği kontrol edilmek istenmektedir?
A) Sterilizasyon kontrolü
B) Standart örneğin canlılığını sürdürüp sürdürmediğinin kontrolü
C) Besiyerinin kullanıldıkları amaca uygunluk kontrolü
D) Besiyerinin katıĢma özelliğini sürdürme kontrolü
E) Hepsi

2.

Petri kutularında hazırlanmıĢ besiyerleri kullanımlarına kadar hangi sıcaklık aralığında
saklanmalıdır?
A) Oda ısısında 20 – 25OC
B) Agarın katılaĢma ısısı altında 40 - 35 OC
C) Serin ortamlarda 15 - 20 OC
D) Buz dolabında 4 - 10 OC
E) Hiçbiri

3.

Ekim yapmadan, değiĢik ısılarda bekletilmekle besiyerlerinin hangi özelliği kontrol
edilmektedir?
A) Üretim özelliğinin kontrolü
B) BileĢimindeki maddelerin kalitesinin kontrolü
C) Sterilizasyon uygunluk kontrolü
D) Kullanım amaçlarına uygunluk kontrolü
E) Hepsi doğru

4.

Besiyerinde, kontrol örneklerinde üreme olması aĢağıdaki hangi hatayı düĢündürmez?
A) Sterilizasyon denetleme indikatörlerinin yanlış çalışmasından
B) Sterilizasyon sonrası eklenen maddelerin aseptik koşullarda eklenmesinden
C) Besiyerini kaplarına dağıtımında aseptik kurallara uyulmamasından.
D) Besiyeri pH’sının yanlış ayarlanmasından
E) Besiyeri bileşenlerinin eksik olmasından

5.

AĢağıdakilerden hangisi, besiyerlerinde nem kaybını önleme yöntemlerinden biri
değildir?
A) Pamuk tıkaçların fazlalık kısımlarını kesmek
B) Tüp, erlen ve balonların ağzını mutfak strech filmle sarmak
C) Pamuk tıkaçlar üzerine eritilmiĢ parafinle kaplamak
D) Petri kutularını vakumlu torbalara koymak
E) Besiyerlerini +4 - +10 OC sıcaklıkta saklamak

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.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Besiyeri dağıtımında kullanılan petri kutuları, önceden sterilizasyonları yapılmıĢ
olarak döküm öncesi kapakları kapalı olacak Ģekilde çalıĢma alanına dizilirler.

2.

( ) Bazı besiyerlerinin petri kutularına dağıtımları yapıldıktan sonra otoklavda
sterilizasyonları yapılır.

3.

( ) Besiyeri dökümü ultraviole lambası açık konumdayken yapılmalıdır.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
4.

Besiyeri dökümleri, ……….…. …..…. yapılır.

5.

Besiyerine katkı maddesi olarak ilave edilecek serum, ……….…. …..…. yöntemi ile
sterilizasyonu yapıldıktan sonra ilave edilir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

6.

AĢağıdakilerden hangisi, sterilizasyon öncesi için doğrudur?
A) Besiyerleri aynı özellikteki cam kaplar içerisinde sterilizasyona hazırlanmaldır.
B) Sterilizasyonu yapılacak çözeltiler eĢit hacimli olmalıdır.
C) Sterilizasyon süresi besiyeri hacimleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir.
D) Sterilizasyon öncesi kaplara sterilizasyon indikatör bandı yapıĢtırılmalıdır.
E) Hepsi

7.

Besiyerlerinin sterilizasyon için otoklava yerleĢtirilmesinde aĢağıdakilerden hangisinin
yapılması yanlıĢtır?
A) Otoklav içerisinde sterilizasyonun kolay olabileceği düĢünülen bir alana
sterilizasyon indikatörü yerleĢtirilir.
B) Besiyeri kapları, aralarında subuharının kolaylıkla dolaĢabileceği açıklıkta
yerleĢtirilir.
C) Vidalı tüplerin kapakları, gevĢek olacak Ģekilde yerleĢtirilir.
D) Tüpler, ĢiĢeler özel tel sepetlerine sıkıĢık olmayacak Ģekilde dizilerek sepet
içerisinde otoklava yerleĢtirilir.
E) Tüplerin lastik tıkaçları, pamuk tıkaçlarla yer değiĢtirilerek otoklava yerleĢtirilir.
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8.

Besiyerlerinin sterilizasyon sonrası kontröllerinden hangisi yanlıĢtır?
A) Besiyeri kapları üzerindeki ve otoklav içerisine yerleĢtirilmiĢ sterilizasyon
indikatörleri kontrol edilir.
B) Besiyerlerinin hacim miktarları kontrol edilir.
C) Sterilizasyon sonrası %5den fazla su kaybı olan besiyeri hacmi çeĢme suyu ile
hacimlerine tamamlanır.
D) Besiyerleri oda ısısında soğumaya bırakılır.
E) GevĢek kapatılmıĢ tıkaçlar, besiyer ısıları 500C ye düĢtüğünde sıkıĢtırılır.

9.

Mikrobiyoloji laboratuvarında besiyerlerinin sterilizasyonununda, en çok kullanılan
iki yöntem hangisidir?
A) Ultraviole – Basınçlı buhar
B) Kimyasal yöntemler- Kuru sıcak hava
C) Basınçlı buhar –Filtrasyon
D) Basınçlı buhar –Kaynatma
E) Alevde sterilizasyon-Filtrasyon

10.

Katı besiyerleri çözeltisinin pH‟sı ayarlandıktan sonra besiyerinin hangi birleĢeni
eritilerek katıldığında, besiyeripH sında bir değiĢiklik olmaz?
A) Ġntikatör maddeler
B) Ġnhibitörler
C) Karbon kaynakları
D) Tuz
E) Agar

11.

Ġçerisinde herhangi bir mikroorganizmanın üremesini baskılamayan veya üremesini
destekleyen maddeler bulundurmadan sadece besin maddeleri bulunduran besiyeri
hangisidir?
A) Sellektif besiyeri
B) Ayırtıcı besiyeri
C) Ġdendifikasyon besiyeri
D) Genel üretim besiyeri
E) Transport besiyeri

12.

Üretilmek istenen mikroorganizmayı karakteristik özellikleri ile üretirken diğer
mikroorganizmaların üremesine izin veren besiyeri aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ayırt edici besiyeri
B) Genel üretim besiyeri
C) Transport besiyeri
D) Sellektif besiyeri
E) Saklama besiyeri

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1‟ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
D
B
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2‟NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

A) 0.1N HCI asit çözeltisi
B) Ayıraçlarla pH ölçümü
D)44 – 48 OC‟de
A) Sterilizasyonda uygulanan
yüksek ısı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3‟ÜN CEVAP ANAHTARI

1

2
3
4
5

A) Katkı maddeleri
besiyerlerine
eklendiklerinde soğuk
olmalıdır.
A) Yüksek ısılara dayanıksız
oluĢlarından
B) Kan
D) Mineraller
E) 45 - 50 OC arası

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4‟ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B) Besiyerleri daha önce
sterillenmiĢ kaplarına dağıtılır.
A) Döküm yapılmıĢ plak
yüzeyinden bek alevi geçirerek.
B) 2 – 3 mm
E) Yatık jeloz
E) Tüm mikroorganzimalar
normalden daha küçük
koloniler oluĢtururlar
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C)Besiyerinin kullanıldıkları
amaça uygunluk kontrolü
D)Buz dolabında +4 - 10 OC
C)Sterilizasyon uygunluk
kontrolü
E)Besiyeri bileĢenlerinin
eksik olması.
A)Pamuk tıkaçların fazlalık
kısımlarını kesmek.

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Bek alevi Ģemsiyesi altında
filtrasyon (süzme)
E
A
C
C
E
D
A
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