T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

TIBBĠ LABORATUVAR

MĠKROBĠYOLOJĠK ÖRNEK ALMA
725TTT100

Ankara, 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR................................................................................................................ii
GĠRĠġ .................................................................................................................................. 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ................................................................................................ 3
1. MĠKROBĠYOLOJĠK ÖRNEK ALIMI KONUSUNDA HASTAYI BĠLGĠLENDĠRME.... 3
1.1. Mikroorganizmaların Birbirleriyle, Çevre ve Organizma Ġle ĠliĢkileri ............................. 4
1.1.1. Mikroplar Arası ĠliĢkiler ......................................................................................... 4
1.1.2. Mikroorganizma – Çevre ĠliĢkileri........................................................................... 5
1.1.3. Mikroorganizma - Organizma ĠliĢkileri ................................................................... 6
1.1.4. Vücudun Normal Florası ......................................................................................... 6
1.1.5. Mikroplara Ait Parazitlikle Ġlgili Etmenler ............................................................ 12
1.2. Mikrobiyolojik Örnekler Alırken Bilinmesi Gereken Kurallar ...................................... 15
1.3. Mikrobiyolojik Örnek Alınırken Kullanılan Araç-Gereçler........................................... 16
1.4. Ġdrar Kültürü Örneği .................................................................................................... 18
1.4.1. Normal Yolla Ġdrar Alınması................................................................................. 18
1.4.2. Suprapubik Aspirasyon Yöntemi ile Ġdrar Alınması ............................................... 19
1.4.3. Kateterizasyon/Sondayla Ġdrar Alınması................................................................ 19
UYGULAMA FAALĠYETĠ................................................................................................ 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ...................................................................................... 21
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .............................................................................................. 23
2. MĠKROBĠYOLOJĠK ÖRNEK ALMA ........................................................................... 23
2.1. Boğaz Kültürü Örneği .................................................................................................. 23
2.2. Hemokültür/Kan Kültürü Örneği .................................................................................. 25
2.3. Gaita Örneği ................................................................................................................ 26
2.4. Yara Örneği ................................................................................................................. 27
2.5. BOS/Beyin Omurilik Sıvısı Örneği .............................................................................. 28
2.6. Balgam Örneği............................................................................................................. 30
2.7. Vajen-Meni Örneği ...................................................................................................... 32
2.8. Kulak Kültürü Örneği .................................................................................................. 33
2.9. Burun Kültürü Örneği .................................................................................................. 34
UYGULAMA FAALĠYETĠ................................................................................................ 36
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ...................................................................................... 38
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 .............................................................................................. 40
3. MĠKROBĠYOLOJĠK ÖRNEKLERĠN TAġINMASI VE KABULÜ ............................... 40
3.1. Örnekleri TaĢıma Kapları ............................................................................................. 40
3.1.1. Ġkili TaĢıma Kabı .................................................................................................. 40
3.1.2. Üçlü TaĢıma Kabı ................................................................................................. 41
3.2. Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gelen Örneklerle Yapılan ĠĢlemler ................................ 42
UYGULAMA FAALĠYETĠ................................................................................................ 43
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ...................................................................................... 45
MODÜL DEĞERLENDĠRME........................................................................................... 46
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................. 48
ÖNERĠLEN KAYNAKLAR........................................... Hata! Yer iĢareti tanımlanmamıĢ.
KAYNAKÇA .................................................................................................................... 50

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

725TTT100

ALAN

Tıbbi Laboratuvar

DAL/MESLEK
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MODÜLÜN ADI

Mikrobiyolojik Örnek Alma

MODÜLÜN TANIMI

Enfeksiyon hastalıklarının tanısında, mikrobiyolojik
kültürlerden etkenleri izole etmek için çeĢitli örnekleri alma
teknik ve becerilerinin kazandırıldığı öğretim materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOġUL

“Tıbbi Laboratuvar Güvenliği” ders modüllerini,
“Mikrobiyoloji Laboratuvarında Analiz Öncesi Hazırlık
Yapma”, “Sterilizasyon Yapma“ ve “Besiyeri Hazırlama”
modüllerini almıĢ olmak.

YETERLĠK

Mikrobiyolojik kültür örneği almak ve kabul etmek
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak
mikrobiyolojik örnekleri alabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Amaçlar
1. Mikrobiyolojik örnek alımı konusunda hastayı
bilgilendirebileceksiniz.
2. Mikrobiyolojik örnekleri alabileceksiniz.
3. Mikrobiyolojik örnekleri taĢıyabileceksiniz.
Donanım: Laboratuvar ortamı, otoklav, etüv, benmari,
santrifüj, güvenlik kabini, balgam örneği alma kabini, steril
örnek kapları, taĢıma kapları, eküvyon, besiyeri içeren tüp,
bunzen beki, mikro-insineratör, distile su, serum fizyolojik,
petri kutuları tüpler, özeler, pastör pipeti, enjektör, lamlamel vb. araç-gereler.
Ortam: Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı, hasta koğuĢları,
ayaktan tedavi klinikleri ve numune kabul odaları.
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,
Çevremizde yaygın olarak bulunan mikroorganizmalar hastalık yapma bakımından
değiĢik özellikler gösterir. Mikroorganizmaların büyük bir kısmı hastalık yapmazken, bir
kısmı ise patojen olup enfeksiyon hastalıkları adı altında birçok hastalığın sebebi olur. Bir
kısım mikroorganizmalar ise isteğe bağlı hastalık yapar. Genelde hastalık oluĢturmayan
mikroorganizmalar; aĢırı stres, üzüntü, soğuk, yorgunluk, yetersiz beslenme ve bağıĢıklığın
azalması gibi sebeplerle vücut direncinin düĢmesi sonucunda patojen hale geçer ve üreyipyayılarak enfeksiyon/bulaĢıcı hastalıkları oluĢturur.
Mikroorganizmalar yerleĢtikleri organizmanın dokularında, organlarında ve bunların
sıvılarında bulunur. Vücuttan alınan bu sıvılar numune/materyal/örnek olarak adlandırılır. Bu
örneklerin tekniğine uygun alınması, laboratuvara taĢınması, kabul edilmesi, saklanması,
ekilerek değerlendirilmesi enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinde çok önemlidir.
Bu modülde kazandığınız yeterlikle; örnekleri tekniğine uygun alabilecek ve aynı
zamanda hasta örneklerini kabul edebileceksiniz; dolayısıyla enfeksiyon hastalıklarının
adının konmasına, doğru tedavi yapılmasına katkı sağlayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgiler ile hastayı, örnekleri tekniğine uygun alma
konusunda bilgilendirebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Bozulan gıda maddeleri ile mikroorganizmalar arasındaki iliĢkiyi araĢtırınız.
Doğada yaĢayan mikroorganizmaların; doğaya olan etkilerini, rolünü araĢtırınız.

1. MĠKROBĠYOLOJĠK ÖRNEK ALIMI
KONUSUNDA HASTAYI
BĠLGĠLENDĠRME
Hastalık etkenlerinin teĢhisi, laboratuvar incelemeleri sonucu konur. Laboratuvar
incelemelerinin hatasız olması; analizlerin tekniğine uygun çalıĢılması kadar, mikrobiyolojik
örneklerin gerek uzmanlar, gerekse eğitilmiĢ personel ve bilgilendirilen hastalar tarafından
uygun yöntemle alınmasıyla da yakından ilgilidir.
Mikrobiyolojik örnekleri/numuneleri/materyalleri doğru, usulüne uygun almak için
örnek alma kurallarını bilmek ve bu konuda hastayı bilgilendirerek kurallara uygun örnek
alınmasını sağlamak gerekir.
Bu nedenle hastaya söylenenleri aynen uygulaması ve uygulanmazsa sonuçların yanlıĢ
çıkabileceği anlatılır. Bunun için;







Verilen kabın mikropsuz olduğu,
Kapağının sadece örnek koyarken açabileceği,
Örneği, kabın dıĢına bulaĢtırmaması gerektiği,
Örneği, tarif edildiği Ģekilde ve miktarda koyması,
Hasta örnek alımında baĢarısız olduğunda yeni örnek kabı alması gerektiği,
Örneği, verilen süreyi geçirmeden laboratuvara getirmesi gerektiği tembih
edilir.

Gözle görülemeyen küçük canlılar, mikroorganizma olarak adlandırılır. Gözümüzün
gördüğü, elimizin dokunduğu her alanda mikroorganizmaların var olduğunu biliyoruz.
Doğada toprakta, havada, suda, canlılarda, insan organizmasında mikroorganizmalar bulunur
ve insan organizmasının çeĢitli bölgelerinde gruplar halinde yaĢar.
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1.1. Mikroorganizmaların Birbirleriyle, Çevre ve Organizma Ġle
ĠliĢkileri
Mikroorganizmalar, bulundukları ortamda mevcut koĢulların etkisiyle canlılıklarını
sürdürebilir veya canlı kalabilir ya da ölebilirler.

1.1.1. Mikroplar Arası ĠliĢkiler
Mikroorganizmalar çok nadir tek baĢlarına; genellikle bir arada yaĢarlar. Birbirleri
üzerine olumlu ya da olumsuz bir takım etkileri olabilir. Bu ortak yaĢamdan;





Her iki mikroorganizma karĢılıklı yarar sağlayabilir.
Biri yarar, diğeri zarar verebilir.
Biri sadece yararlanırken, diğeri ne yarar ne de zarar görür.
Her iki mikroorganizma birbirlerine ne yarar ne de zarar sağlarlar.

1.1.1.1. Mutualismus / Mutuallik
Ġki mikroorganizmanın birbirlerine karĢılıklı yarar sağlayarak birlikte yaĢamalarına
mutuallik (ortaklık) denir. Örneğin; Streptococcus faecalis ile Lactobacillus arabinosus
karĢılıklı yarar sağlayarak yaĢarlar. Lactobacil, Streptococcus faecalis‟in ihtiyacı olan folik
asiti yaparken Streptococcus faecalis‟de Lactobcillus‟un ihtiyacı olan fenilanin yaparak
beslenirler.

1.1.1.2. Commensalismus / Kommensallik
Birlikte ortak yaĢamdan, mikroorganizmalardan birisi yarar sağlarken diğeri ne yarara
ne de zarara uğrar. Bu iliĢkiden yararlanan mikroorganizmalar kommensal yani, sığıntı
mikroorganizmalardır. Aerop ve anaeorop mikroorganizmaların birlikte yaĢamaları
durumunda aerop, ortamdaki oksijeni tüketerek anaeropların üreme koĢullarını yaratırlar.

1.1.1.3. Synergismus / Sinerjizmus
Mikroorganizmaların, tek baĢına yaĢadıklarında bir etkileri olmadığı halde, bir arada
yaĢadıklarında maddeler üzerine etkilerinin çok olması olayıdır. Örneğin; Staphylacoccus
aureus ile Escharischia coli‟nin sükroz üzerine olan etkileri; tek olduklarında sükroz
üzerinde gaz oluĢturmazken sükrozlu besiyerlerinde bir arada gaz oluĢtururlar.
Mikroorganizmaların birlikte etkileriyle klinik tabloları da ağır seyreder. Ağız
florasını oluĢturan iki mikroorganizma; Treponema vincetti ve Furobakterium nucleatum
denge içerisinde vücutta zararsız yaĢarken vücut direnci düĢtüğünde ağızda enfeksiyonlara,
plaut vinvent anjini‟ne neden olurlar.
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1.1.1.4. Antibiosos / Antibiyoz
Aynı ortamda bulunan bir mikroorganizmanın verdiği olumsuz etki ile diğer
mikroorganizmanın zarar görmesidir. Örneğin; aynı ortamda hızlı üreyen bir
mikroorganizmanın, diğerine besin bırakmaması sonucu diğer mikroorganizmanın ölmesidir
ya da oluĢturdukları yan ürünlerle ortamın pH‟nı, ozmotik basıncını değiĢtirerek diğer
mikroorganizmaya uygunsuz ortam yaratması, bakterilerin salgıladığı salgıların da diğer
mikroorganizmalara zarar vermesi gibi.

1.1.2. Mikroorganizma – Çevre ĠliĢkileri
Bizler yaĢam boyu mikroorganizmalarla iç içe yaĢamaktayız. Vücudumuzun bazı
bölgelerinde olduğu kadar çevremizde bulunan havada, suda ve toprakta da
mikroorganizmalar yaĢamaktadır. Mikroorganizmalar kayaların ufalanmasında, toprağın
tarıma uygun hale getirilmesinde, petrolün oluĢunda, gıda maddelerinin bozulmasında, ölen
canlı varlıkların ortadan kaldırılıĢında, bulaĢıcı hastalıkların oluĢunda önemli rol
oynamaktadırlar.

1.1.2.1. Havanın Mikroorganizma Florası
Havada, yerden 100-150 metre yukarılara kadar ve genellikle hafif tozlara yapıĢık ve
havada asılı olarak toprak mikropları bulunur. Bu mikroplar güneĢ ıĢınları ve kurumaya karĢı
dirençlerine ve havanın nem oranına göre havada bir süre canlı kalırlar. Teneffüs ettiğimiz
havada birçok mikroorganizma vardır. Bunlar, genelde hastalığa neden olmazken bazen
hastalık yapan mikroorganizmaları da içerebilirler.
1.1.2.2. Suyun Mikroorganizma Florası
Sularda bulunan mikropların çeĢit ve sayılarını ortamdaki besleyici organik ve
inorganik maddelerin miktarı, ısısı, pH'sı gibi fiziksel ve kimyasal faktörler belirler. Ġçme
suları daha çok lağım suları ile kirlenip barsak enfeksiyonu epidemilerine/salgınlarına yol
açarlar. Bu nedenle Ģehirlerin içme ve kullanma suları süzülür ve klorla dezenfekte edilir.
Deniz ve akarsularda birçok mikroorganizma yaĢar.
Lağım suları, mikroorganizma açısından en zengin ve insan sağlığı açısından en
tehlikeli sulardır.

1.1.2.3. Toprağın Mikroorganizma Florası
Toprak, inorganik maddeleri organik maddelere çeviren bitkiler ile örtülüdür. Bitkiler
ölünce ya da bitkileri yiyen hayvanlar ölünce, organik bileĢikler tekrar toprağa geri dönmüĢ
olurlar. Toprakta, organik bileĢikleri tekrar inorganik bileĢikler haline dönüĢtüren mikroplar
bulunur. Ayrıca inorganik bileĢiklerden organik olanlarını sentez etme yeteneğindedirler.
Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak bakteri sayısı ve cinsleri
değiĢiktir.
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Ġnsanın bağırsağında olduğu gibi, toprağın bir gramında da milyonlarca bakteri
yaĢamaktadır. Bunların bir kısmı saprofit hastalık yapmaz ve bir kısmı da insanlarda hastalık
oluĢturabilir.
1.1.3. Mikroorganizma - Organizma ĠliĢkileri
Doğadaki mevcut canlılar, (insanlar, hayvanlar, bitkiler ve her ortamda yaygın olarak
bulunan mikroorganizmalar) birbirleriyle sıkı iliĢki içerisindedirler. Bu iliĢki nadiren hastalık
Ģeklinde ortaya çıkar. Mikroorganizmalar insan organizmasının dıĢarıyla temas eden
bölgelerine (deri, ağız, boğaz, bağırsaklar vb.) geçici olarak yerleĢtiği gibi, organizmada
mutuallik ve kommensallik Ģeklinde uzun süre iliĢkiyi sürdürebilir.

1.1.4. Vücudun Normal Florası
Ġnsanın anne karnındaki haline fetüs denir. Fetüs, intra uterin hayatta yani anne
karnında sterildir; ancak, doğum sırasında, doğum kanalından geçerken ilk defa
mikroorganizmalarla karĢılaĢır. Böylece mikroorganizmalarla teması havanın solunması ve
besin maddelerinin verilmesi ile devam eder. Organizmaya alınan milyonlarca sayıda ve
türde mikroorganizmanın; bir kısmı hemen ölür, bir kısmı ise yerleĢmeye fırsat bulamadan
atılırken, bir kısmı da organizmanın çeĢitli bölgelerine yerleĢir.
Sağlıklı insan vücudunun çeĢitli bölgelerinde bulunan, vücuda zarar vermeden gruplar
halinde yaĢayan mikroorganizma topluluklarına, “vücudun normal mikrop florası” denir.
Mikroorganizmalar vücudun dıĢa açık bölgelerinde, deri ve deri kıvrımlarında, göz,
ağız, burun, nazofarenks, üst solunum yolları, sindirim kanalı ve genital organlarda değiĢik
sürede ve değiĢik yapıda yerleĢerek vücudun normal mikrop florasını oluĢturur.
Mikroorganizmalar organizmada kendilerine uygun yerleri; ortamın pH‟ı, nemi, salgı
bileĢimi, döküntü maddelerinin yapısı gibi madde etkilerine göre seçerek yerleĢirler. Aynı
yerde yerleĢen diğer mikroorganizmalarla aralarındaki iliĢkiler sonunda denge kurarak o
bölgenin mikrop florasını meydana getirirler. Vücudun yerleĢme yerine göre 2 çeĢit flora
vardır.


Kalıcı (Sürekli) Flora: Belirli bölgede yerleĢen, belirli yaĢlarda, genellikle
değiĢmeyen ve dıĢardan müdahale ile zorla ortadan kaldırılsa bile kendi kendine
yeniden oluĢan floraya, kalıcı flora denir. ÇeĢitli sebeplerle örneğin, tentürdiyot
deriye uygulandığında deri florası, uzun süreli antibiyotik kullanıldığında
bağırsak florası kaybolur; ancak bir süre sonra aynı bölgelerde, aynı
mikroorganizmalar, aynı topluluklar halinde yeniden yerleĢerek kalıcı florayı
oluĢtururlar. Kalıcı florada mikroorganizmalar;




Bulundukları yerleri değiĢtirmedikçe,
Aralarındaki denge bozulmadıkça,
Organizmanın direnci düĢmedikçe hastalık meydana getirmezler.
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Kalıcı florada uygun koĢullar oluĢtuğunda hastalık yapabilen mikroorganizmalara
fırsatçı patojen (oportunist) denir. Bu olaya da oportunizm (fırsatçılık) denir.


Geçici Flora: Vücudun çeĢitli bölgelerinde, kalıcı floranın yanında bulunan,
çoğu zararsız mikroorganizmalardan meydana gelen, daha çok deri ve
mukozalarda yerleĢen, bir kaç saat, bir kaç gün, birkaç hafta kaldıktan sonra
kaybolan veya değiĢen mikroorganizma gruplarından oluĢan floraya geçici flora
denir. Herhangi bir sebeple kaybolan geçici flora, aynı Ģekilde tekrar oluĢmaz.
Yine ortamın Ģartlarına göre yeniden değiĢik mikroorganizmalarla yeni bir
geçici flora oluĢur. Kalıcı flora ile birlikte olduğu sürece zararsızdırlar. Kalıcı
flora ortadan kalktığında, geçici flora mikroorganizmaları, patojen hale geçer ve
hastalık meydana getirebilirler. Geçici flora genelde oportunist
mikroorganizmalardır.

1.1.4.1. Floranın Mikroorganizmadaki Rolü
Organizmanın çeĢitli yerlerinde bulunan floraları meydana getiren mikroorganizmalar,
organizmaya ne zarar ne de yarar verirler yani, kommensal‟dirler. Vücudun nem, ısı ve
döküntü maddelerinden faydalanarak yaĢamlarını sürdürürler.
Floradaki bir kısım mikroorganizmalar ise yaĢamlarını sürdürürken aynı zamanda
bulundukları organizmaya yarar sağlarlar yani mutuallik halinde bulunurlar. Örneğin,
bağırsak florasında bulunan bazı mikroorganizmalar K vitamini sentezlerler. Bazıları da yine
bağırsaklarda, besin artık maddelerine etki yaparak putrefaksiyon (kokuĢma), çürüme ve
fermantasyon olaylarını dengede tutarlar.
Aynı bölgedeki flora bakterileri hem yarattıkları ortam hem de aralarındaki rekabet
nedeniyle o bölgeye, patojen bakterilerin girmesini engeller. Örneğin, vajina flora bakterileri,
vajina pH‟ını asitleĢtirerek patojen gonokokların yerleĢmesini güçleĢtirirler.
Florasız yaĢam mümkün müdür? Flora, yaĢam için Ģart mıdır? Bu konuda deney
hayvanları (kobay, maymun, fare, vb.) kullanılarak araĢtırma yapılmıĢ, hayvanların
doğumundan itibaren steril koĢullarda yaĢamları incelenmiĢtir. Steril ortamlarda sezaryenle
doğum yaptırılmıĢ, özel cihazlarla steril besinler verilmiĢ, artıkları steril kollarda dıĢarıya
alınmıĢ ve ortamın havası steril hale getirilmiĢtir. Bu hayvanların aynı koĢullar altında bir
çok nesilleri üretilmiĢtir. Sonuç olarak “florasız yaĢamın mümkün olduğu ve hayvanların
normal ortamda yaĢan türlerinden daha sağlıklı, hatta daha uzun yaĢadıkları” ortaya
konulmuĢtur; ancak, bu ortamdan alınan deney hayvanın normal ortamda, hastalık yapmayan
zararsız mikroorganizmalarla karĢılaĢtığında dahi, hastalandığı görülmüĢtür.

1.1.4.2. Vücudun ÇeĢitli Bölgelerinin Florası
Vücudun dıĢa açık bölgelerinde yerleĢen mikroorganizmaların oluĢturdukları flora, o
bölgenin ismi ile ifade edilir.
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Deri Florası: Deri, organizmayı dıĢ etkenlerden koruyan ve vücudu saran
dokudur. Dolayısıyla insanın dıĢ ortamla teması deri aracılığıyladır. BaĢta eller
olmak üzere koltuk altı, kasık ve kadınlarda göğüs altı gibi vücut yüzeyleri
sürekli mikroorganizmalarla karĢı karĢıyadır. Deride kalıcı flora sınırlı olup
çoğu geçici flora olmak üzere bir mikrop florası vardır. Derinin kalıcı florası,
pH, nem, ısı ve pullanma gibi faktörlerin etkisiyle bazı değiĢiklikler gösterebilir.
Banyo yapma, yıkanma ve terleme kalıcı florayı bozmaz. Yağ bezlerinden
salgılanan yağ asitleri, lizozim vb. enzimlerin varlığı geçici flora
mikroorganizmalarının sürekli üreyerek çoğalmalarına engel oluĢtururlar.
Derinin kalıcı florasını oluĢturan mikroorganizmalar;





Difteroid basiller (Corynebacteriumlar)



Staphylococcus epidermidis



Staphylococcus aureus



Alfa hemolitik ve gama streptococcuslar



Mantarlar



Mycobacteriumlar



Koliform basillerdir.

Ağız Florası: Ağız ve farenks mukozalarına doğum kanalından geçerken
mikroorganizmalar bulaĢır. Doğumdan yaklaĢık 4-12 saat sonra oluĢur.
Çocuklarda diĢler çıkmadan önce stafilokoklar, diplokoklar ve difteroidler;
diĢler çıktıktan sonra Streptetococcus viridans floraya egemen olur.
YetiĢkinlerin bademcik ve diĢ çevresi dokularında fuziform basiller, kandidalar
ortama hakim olurlar. Farenks ve trakea floraları birbirine benzer. BronĢlara ve
bronĢiyollere gidildikçe mikroorganizmalar çok azalır. Üst solunum yollarında
daha çok streptekoklar ve neisserialar bulunur.


Ağız Florasının DiĢ Çürümesindeki Rolü: DiĢ çürümesi, diĢin
yüzeyinden baĢlayan bozulmanın, içine doğru ilerlemesidir. Önce diĢ
minesinin sert yüzeyini mikroorganizmalar tarafından oluĢan jelâtinsi
yumuĢak plak kaplar. Bu plaklar, içinde bulunan laktobasiller ve
strepkoklar karbonhidratlardan büyük oranda asit meydana getirir. OluĢan
asitlerin etkisiyle mine dokusu çürümeye baĢlar. Daha sonra diĢin dentin
ve sement tabakası harap olarak diĢ çürükleri meydana gelir. DiĢ
çürümesinin nedenleri sadece mikroorganizmalardan olmayıp genetik,
hormonsal ve beslenme Ģekline de bağlıdır. Bütün bunlara karĢın diĢ
çürümesinin önlenmesi; ağız bakımı, diĢ fırçalama, diĢ tartarlarının (diĢ
taĢlarının) temizletilmesi, flor ve protein alınması ile mümkündür.
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(1)

(2)

(3)
(4)
ġekil 1.1: Bakteriler tarafından minenin delinmesi-çürük (1), dentine ulaĢması (2), sinirlere
ulaĢması (3), kök ucunda kist oluĢturması (4)

Resim 1.1: DiĢ çürümesinin görünümü



Sindirim Kanalı Florası : Ağızda ve farenksteki (yutaktaki) flora
mikroorganizmaları gerek tükürük ile ve gerekse besin maddeleri ile beraber
inerken az miktarda da olsa özefagusa (yemek borusuna) yerleĢirler. DoğuĢta
mide sterildir. Ġçerisinde sürekli bulunan mide özsuyunun, pH‟ı düĢük
olduğundan asidiktir. Mideye besinlerle gelen mikroorganizmalar asit içerisinde
ölür, bu nedenle midenin kalıcı florası olmaz. Mide özsuyunun asitliğinin
azalması yani patolojik durumda mide asidi ortadan kalktığında bazı
mikroorganizmalara; gram olumlu/gram pozitif stereptekoklar ve çeĢitli
basillere rastlanır. Daha çok helikobakter piyore görülmektedir. Bağırsak
florası ise mikroorganizmalar duodenumdan itibaren artarak kalın bağırsaklarda
en yüksek seviyeye ulaĢır. Bağırsak florasında yaĢa ve beslenmeye bağlı olarak
değiĢiklikler görülür. Doğduktan hemen sonra bağırsaklar sterildir. Besin
maddelerinin vücuda alınmasıyla birlikte mikroorganizmalar bağırsaklara
yerleĢir.
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ġekil 1.2: Sindirim sisteminin görünüĢü

Yeni doğan ve anne sütüyle beslenen bebeklerde bağırsak florasının genelini, gram
pozitif bakteriler oluĢturur. Ġnce bağırsaklarda daha çok Streptococcus lactis, kalın
bağırsaklarda ise lactobasiller ve Basillus bifidus gibi gram pozitif bakteriler görülür.
Yeni doğan ve ĢiĢe sütü ile beslenen bebeklerde ve eriĢkinlerin florasında ise
genellikle, gram negatif bakteriler egemendir; koliform basiller, proteus, pseudomonaslar,
bakteroides vb. gibi.
Bağırsak florasının %96-99‟unu anaerop/oksijensiz ortamdan yaĢayan bakteriler
laktobacillus, Clostridium perfiringes gibi, %1-4‟ünü ise aerop/ oksijeni seven bakteriler ile
fakültatif/isteğe bağlı anaeroplar koliform, enterokok, pseudomonas gibi bakteriler oluĢturur.
Bağırsak bakterileri kendi aralarında denge kurmuĢlardır. Denge bozulunca çeĢitli
reaksiyonlar ortaya çıkar.
Bağırsak bakterileri; K vitamini sentezinde, safra asitlerinin dönüĢümünde, besin
maddelerinin emiliminde ve patojenlere karĢı zıt etki yapmada önemli rol oynarlar.
Uzun sürede antibiyotik kullanımında bağırsak florası bozulur ya da azalır. Bu
durumda bağırsaklarda mantar ve enterit gibi bağırsak enfeksiyonları görülür. Antibiyotik
kesildikten sonra bağırsak florası tekrar oluĢur.
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Solunum Florası: Burun florasında daha çok alfa hemolitik ve gama
streptokoklar, neisserialar, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus,
pnömokoklar ve difteroid basillere rastlanır. Boğaz florasında hemoliz
oluĢturmayan stafilokoklar, neisserialer, streptokoklar ve difteroidler yer alır.
Larenks‟ten (gırtlaktan) trakea‟ya (soluk borusuna) doğru inildikçe bakteri
sayısı azalır. BronĢlar ve bronĢiyollerden akciğere doğru hemen hemen hiç
bakteri kalmaz. Trakea florası, boğaz florasına benzerlik gösterir. BronĢiyoller
üzerindeki sliaların/tüycüklerin titreĢimi ile mekanik olarak bakterilerin giriĢini
önler. Ayrıca salgıladığı müküs ve enzimle yine bakterilerin aĢağı doğru
inmesini önler.

ġekil 1.3: Solunum yolları organları





Göz Florası:
GözyaĢı
sıvısında
bulunan
lizozomal
enzimler,
mikroorganizmaların üremelerini engeller. Göz kapakları olan konjektiva
florasında en çok rastlanan bakteriler, Corynebacterium xerosis, difteroidler,
moraxella ve bazen stafilokoklar ile gama streptokok’lardır.
Vagina Florası: Vajinal flora, yaĢam boyu ve yaĢa bağlı farklılıklar gösterir.
Dört ayrı dönemde değiĢik flora görülür.



Doğumdan hemen sonra bir iki hafta süren bu flora, anne hormonları
etkisinde kalmasından dolayı annenin florasına benzer. Ortama aerop
lactobaciller egemendir. Ortamın pH‟ı asittir.
Ergenlik çağına kadar vajinal flora karıĢık bir hal alır. Ortamın pH‟ı
nötrdür ve ortamda stafilakoklar, difteroid ve koliform basiller bulunur.
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Ergenlik çağından menopoza kadar yani, doğurganlık çağında, vajen
mukozasının zengin glikojen yapısı ve aerop lactobacillerin glikojenden
laktik asit oluĢturması pH‟ı asitleĢtirir. Servikal/rahim ağzı salgıların
antibakterial etkileri ile beraber birçok patojen bakterinin kolonizasyonu
(yerleĢmesi) engellenmiĢ olur.
Menopozda karıĢık flora oluĢur, ortama koklar ve koliform basiller
egemendir. Ortamın pH‟ı ise nötr yani 7‟dir.

1.1.5. Mikroplara Ait Parazitlikle Ġlgili Etmenler
Mikroorganizmaların enfeksiyon hastalığı yapabilmesi, ancak birçok faktörün bir
arada bulunması ile mümkündür.

1.1.5.1. GiriĢ Kapısı
Mikroorganizmaların hastalık yapabilmesi için öncelikle vücuda girmesi gerekir.
Bunun için bazı giriĢ kapılarına ihtiyaç duyarlar. Mikroorganizmaların vücuda girip
yerleĢtiği yerler baĢta ağız, farenks (yutak), ince ve kalın bağırsaklar, burun, larenks
(gırtlak), trakea (soluk borusu) ve akciğerler, genital organlar, göz konjoktivası ve
deridir. Deri bütünlüğü herhangi bir sebeple bozulduğu takdirde etken deriden girebilir.








Salmonella, shigella, vibriolar, brusella, ve hepatit etkenleri sindirim
sisteminden girerek hastalık yaparlar.
Difterinin etkeni, insanlarda boğazda yerleĢerek toksin meydana getirir ve
vücuda yayılarak hastalık yapar. Menenjitin etkeni yutak ve larinkste yerleĢir,
hastalık meydana getirir.
Tüberküloz ve Ģarbonun etkenleri solunum yolu ile bulaĢtıkları gibi sindirim
yolu ve deriden de geçebilir. Bu etkenler hangi yolla alınırsa o organda yerleĢir
ve o organın ismini alarak tanımlanır. ġarbonun etkeni anthraks basili, solunum
yoluyla alınmıĢsa akciğer Ģarbonu, deri ile alınmıĢsa deri Ģarbonu, sindirim
yoluyla alınmıĢsa bağırsak Ģarbonunu oluĢturur. Mantarlar da sindirim, solunum
ve deri yolu ile bulaĢır.
Deriden yine lepra, tetanoz ve brusella etkenleri de girebilir.
Genital yolla sifilis ve gonore etkenleri bulaĢabilir.
Göze, leptospiralar, listerialar gibi mikroorganizmalar girerek hastalık
yapabilir.

Mikroorganizmaların hastalık yapabilmeleri için uygun yolları seçmeleri gerekir.
Örneğin Salmonella typhi, solunum yoluyla vücuda girerse hastalık oluĢturmaz. Hastalığın
oluĢması için sindirim yolundan girmesi gerekir. Buna karĢın menengekoklar solunum
yolundan girerek kan yoluyla meninkslere yerleĢip menenjit meydana getirirler.

1.1.5.2. Organizmaya Giren Mikrop Sayısı
Hastalıkların oluĢumunda, mikroorganizmaların vücuda girmesinin ve diğer
özelliklerinin yanı sıra mikroorganizmanın sayısı-miktarı da önemlidir.
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Mikroorganizma sayısı ne kadar fazla olursa konakçının hastalanma derecesi o kadar
artar. Az sayıda olursa vücudun hücresel ve humoral savunma sistemleri ile kolayca yok
edilir. Yalnız mikroorganizmanın patojenitesi (hastalık yapma gücü) fazla ve girdiği
konakçının direnci düĢük olursa mikroorganizma az sayıda da olsa enfeksiyon hastalıklarını
oluĢturur.

1.1.5.3. Virülans
Patojen (hastalık yapan) mikroorganizmaların insan ve hayvanlarda hastalık yapma
Ģiddetinin derecesi yani virulansı, oldukça değiĢiklik gösterir. Aynı patojen mikroorganizma,
bazı kiĢilerde zayıf, bazılarında orta ya da ağır enfeksiyonlara yol açabilir. Bu durum
konakçının (mikroorganizmayı taĢıyan kiĢinin) direncine bağlı olduğu kadar,
mikroorganizmaların virulansı ile de yakından iliĢkilidir. Bakteri virulansını etkileyen
(enfeksiyozite, fimbrialar, lökosidinler vb.) birçok faktör vardır.



Enfeksiyozite

Vücuda giren mikroorganizmaların; lokalize olması, organizmanın savunma gücünü
aĢarak organizmaya yerleĢmesine enfeksiyozite, üremesine enfeksiyon, klinik semptomların
ortaya çıkmasına enfeksiyon hastalığı denir. Enfeksiyon hastalığının oluĢabilmesi için üç
faktörün; mikroorganizmalara ait faktörler, konakçıya ait faktörler, çevresel faktörlerin bir
arada olması gerekir.



Ġnvazyon

Mikroorganizmaların girdiği yerde yerleĢmesine, üremesine ve buradan kan, lenf ve
sinir sistemi gibi yollarla dokulara yayılmasına invazyon kabiliyeti adı verilir.
Enterobakterilerin invazyon kabiliyeti fazladır. Buna karĢılık, deride yerleĢen streptokok
veya stafilokoklar, genellikle, burada lokalize olurlar. Bazen bitiĢik dokulara yayılırlar.



Mikrop Toksinleri

Mikroorganizmalar sadece kendileri değil, salgıladıkları toksinlerle de enfeksiyon
meydana getirirler. Bazı mikroorganizmalar, bulundukları yere toksin salgılar. Buna
ekzotoksin denir. Ekzotoksin çok etkili bir toksindir. Ekzotoksin‟den, bir takım iĢlemler
sonrası toksoid aĢılar oluĢturulur. Clostridium botulinum, Clostridium tetani,
Basillus.anthracis, Corynebacterium.diphtheriae gibi bakteriler toksin salgılar.
Bazı mikroorganizmalar da kendi içlerinde toksin meydana getirir; ancak
parçalandıklarında ortaya çıkarlar. Buna ise endotoksin adı verilir. Toksinlerin yaptığı
hastalıklar toksemik enfeksiyonlardır. Ağır hastalıklar oluĢturabilir, hatta ölümcül olabilirler.



Hemolizinler

Bazı bakteriler tarafından, kanın eritrositlerini (alyuvarlarını) eriten bir madde
oluĢturmasıdır. Hemolizinlerle patojenlik arasındaki ilgi kesinlik kazanmamıĢtır.
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Lökosidinler

Daha çok stafilokok, streptokok, pnömokok gibi koklar, kandaki lökositlerin savunma
gücünü durduran, sonra öldüren ve eriten maddeler oluĢturur ki bunlara lökosidinler adı
verilir. Eriyen bu lökositler vücutta iltihabın meydana gelmesine neden olur.


Fibrinolitik Kinazlar

Daha çok A grubu ve C, D grubu streptokoklarda ve bazı stafilokoklarda bulunan
enzimler olup fibrinolitik/pıhtılaĢtırıcı etki gösterirler. Fibrinolitik kinazların bakterilerin
patojenliğini artırıcı rolü vardır.


DNA

RNA virusları dıĢında, canlıların genetik maddesi, DNA‟dır. Genetik özellikler genler
aracılığı ile tayin edilir. DNA büyük bir molekül yapısındadır. Ġki iplikçiğin sarmal halde
bulunması ile oluĢur. DNA‟nın hücre geliĢiminde rolü büyüktür.


Hiyalüronidaz

Yayılma faktörü olup bu yapıdaki bakteriler girdikleri organizmada doku arasına
yayılma özelliği gösterir. Bazı stafilokoklar ve streptokoklar bu özelliği taĢır.


Koagülaz

Özellikle patojen stafilokoklar (Staphylococcus aureus gibi) tarafından oluĢturulan ve
pıhtılaĢması önlenmiĢ olan kan plazmasını pıhtılaĢtırır.
Bir tüp içerisine konan oksalatlı veya sitratlı plazma üzerine stafilokok kültür ya da
kültür süzüntüsü konulduğunda, 15 dakika ile 3 saat içinde plazmanın pıhtılaĢtığı görülür.
Koagülaz, stafilokokların patojen olup olmadığını tayin etmekte kullanılır. Patojen ve virülan
stafilokoklar için “koagülaz olumlu stafilokok” deyimi kullanılmaktadır.


Nörominidaz

Bazı virus ve baterilerde bulunan enzim niteliğinde madde olup mukozaları kaplayan
musin katmanını eriterek mikroorganizmanın hücre reseptörlerine yapıĢmasını sağlar.
Reseptör: Algaç, hücrede toksin, antijen gibi vücut için yabancı kabul edilen
maddelerle birleĢme gücü taĢıyan atom grubudur.


Kapsüller

Bazı bakterilerde bulunan, polisakkarit yapısında olan madde olup fagositoza karĢı
bakteriyi korur. Organizmaya karĢı toksik etkisi yoktur.
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Diğer Etmenler

Bakterilerin, virulansla ilgili bir takım özellikleri de vardır. Örneğin: Clostridium
perfiringes‟in kollagen‟i parçalayan kollagenaz, bazı stafilokokların nekroz yapıcı etmen
nekrotoksin, pnömokokların yaptığı ödem yapıcı etmen gibi.

1.2. Mikrobiyolojik Örnekler Alırken Bilinmesi Gereken Kurallar
Kaynağından mikrobiyolojik örneklerin alınmasında, laboratuvara taĢınmasında ve
saklanmasında, genel kuralların bilinmesi ve uygulanması gerekir. Örnekler alınırken
bilinmesi gereken kurallar Ģunlardır:















Hastalıklarda örnekler, mikroorganizmaların aktif ve yoğun olduğu dönemlerde
alınmalıdır. Örneğin, sıtma hastalığında nöbet esnasında kan alınmalı, tifo
hastalığında ilk haftasında kan, üçüncü haftasında ise gaita örneği alınmalıdır.
Yüzeyel vücut bölgesindeki lezyonlardan örnekler, mikroorganizmaların en bol
bulunabileceği bölgelerden, yara ile sağlam doku sınırından alınmalıdır.
Örnekler, olabildiğince aseptik Ģartlarda alınmalıdır.
Örnekler, antibiyotik kullanımına baĢlamadan önce alınmalıdır.
Örnekler, tekniğe uygun alınmalı, vidalı/burgulu kapaklı, steril özel tüp, ĢiĢe ve
kaplara konulmalıdır.
Örneğin (numunenin) gönderildiği tüp, ĢiĢe veya kabın üzerine mutlaka hastaya
ait bilgiler yazılmalıdır.
Örnekler
alınırken kesinlikle
kontamine
edilmemeli,
flora
ile
bulaĢtırılmamalıdır. BulaĢmaya bağlı boĢa çalıĢılan analizler, hem emek hem de
maddi açıdan büyük zararlara neden olmaktadır.
Alınan numune gerektiği kadar alınmalıdır. (Az ya da çok fazla olmamalıdır.)
Hasta baĢında ekim yapılmayan eküvyonlu örnek, % 1‟lik glikozlu besiyerine
konarak laboratuvara taĢınmalıdır.
Özellikle Neisseria gonorrhoeae, Neisseria menengitidis, Hemofilus influenzae
gibi dıĢ ortama duyarlı patojen mikroorganizmaları içerebilen BOS, vajen,
gözden alınan örnekler hemen incelemeye tabi tutulmalıdır. Gecikme olacaksa
oda ısısında kısa bir süre bekletilmeli ve asla buzdolabına konulmamalıdır.
Ayrıca kan örneği de buzdolabına konulmamalıdır.
Örneklerle ilgili formlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Hastanın adı,
numunenin adı, alınma tarihi, saati, protokol numarası, gönderen doktorun
imzası-kaĢesi, öntanı gibi bilgiler yazılmalıdır.
Anaerop infeksiyon varlığı düĢünülen örnekler, asla eküvyonla alınmaz; iğne
aspirasyonu ile alınır.
Anaerop infeksiyon varlığı düĢünülerek alınan örnekler, transport ortamında
(cary-blair besiyeri veya % 1‟lik gliserinli sıvı ya da serum fizyolojik içeren
ĢiĢeye alınır) laboratuvara gönderilir. Oda ısısında bekletilir, asla buzdolabına
konulmazlar.
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1.3. Mikrobiyolojik Örnek Alınırken Kullanılan Araç-Gereçler
Tüm örnekler, laboratuvara „örnek kabı‟ içinde gelir. Hastane kliniklerinden,
polikliniklerinden ve ayaktan tedavi ünitelerinden alınan örneklerin tamamı, laboratuvara,
örneklerin konması için özel tasarlanmıĢ kaplarda taĢınır.


Eküvyon: Bir ucuna pamuk sarılan plastik veya tahta çubuktur. Kulak burun,
boğaz, vajina ve yaralardan örnek almak, kültür örneklerinden preparat
hazırlamak amacıyla kullanılır. Eküvyonla örnek alındıktan sonra hemen ekim
yapılmalıdır; yapılmayacaksa kurumaması için özel tüpü içinde veya besiyeri
içeren tüp içinde laboratuvara gönderilmelidir.

Resim 1.2: PoĢette steril eküvyonlar ve besiyerli tüp-eküvyon



Steril kültür kapları: Plastik, geniĢ ve burgulu kapaklı steril kaplar olup idrar,
gaita, balgam vb. kültür örneklerinin alımında kullanılır.

Resim 1.3: Ġdrar, gaita ve balgam kültür örneklerinin alımında kullanılan kaplar



Petri kutusu: Steril cam ya da plastik/ticari petri kutusu olup balgam ve
ejakülat (meni) vb. kültür örneklerinin alımında kullanılır.



Enjektör: Örneklerin alımında kullanılır. Örnek kabının bulunmadığı yerlerde
enjektörün kapağı kapatılıp laboratuara gönderilir. Luer tipi kapaklı enjektörler,
bu amaçla da kullanılır.

ġekil 1.4: Kapaklı enjektör/luer tipi
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Kan kültür ĢiĢesi: Özel, ticari olarak hazırlanan, içinde besiyeri bulunan, cam,
vidalı kapaklı, steril ĢiĢelerdir. Bactec 13 A ĢiĢeleri diye adlandırılır. Kan kültür
örneği alımında kullanılır.

Resim 1.4: Kan kültür örneklerinin alımında kullanılan ĢiĢe



Bunzen beki: Bazı örnekleri alma ve ekim yapma sırasında petri kutusu, tüp
ĢiĢe vb. malzemelerin ağız kısımlarını bek alevinden geçirilme Ģeklinde
kullanılır.

Resim 1.5: Bunzen beki



Elektrikli mikro-insineratör/öze yakıcı: Metal öze ile çalıĢıldığında (örnek
alınırken aerosol/katı-sıvı parçacıkların dağılımını azaltmak için) özeyi
yakmakta kullanılır.

Resim 1.6: Elektrikli mikro-insineratör
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Abeslang: Dil basacağı çubuğu olup, boğaz kültür örneği alımında dili tespit
etmek için kullanılır.

Resim 1.7: Abeslang

1.4. Ġdrar Kültürü Örneği
Bakteriyolojik incelemelerde kültür için “akıntı ortası idrar” kullanılır. Ġlk gelen idrar
dıĢarı atılır, orta idrar alınır, son kalan idrar dıĢarı atılır.
Kültür için laboratuvara gönderilen idrar, önce makroskobik olarak yani gözle
incelenmelidir:



Ġdrarda bulanıklık varsa bu mikroorganizmalar ve lökositlerden ya da amorf ürat
ve fosfatlardan dolayı olabilir. Ġdrar ısıtılınca bulanıklık kaybolursa amorf ürat
ve fosfatlardan; kaybolmazsa lökositlerden ileri geldiği anlaĢılır.
Ġdrar kanlıysa bu sistit, glomerülonefrit, böbrek taĢı ya da idrar yolu tümörünü
düĢündürebilir.

Makroskobik inceleme sonrası santrifüj edilen idrar sedimentinden, kültür için ekim
yapılarak ve preparat hazırlanarak hastalık etkenleri araĢtırılır. Ġdrar sedimenti, Kanlı jeloz ve
EMB (Endo, Mac-Conkey de olabilir) besiyerlerine ekilir.
Ġdrar kültüründe ekim yapmak için steril Ģartlarda birçok yoldan örnek alınır.

1.4.1. Normal Yolla Ġdrar Alınması
Hasta idrar alımı konusunda bilgilendirilir. Kadınlarda vulva/perine bölgesi, sabunlu
su ile önden arkaya doğru yıkanır. Sonra steril suyla ıslatılmıĢ pet ile durulandıktan sonra
steril petle kurulanır. Ġlk gelen 10-20 ml idrar dıĢarı, sonra gelen orta idrarın 100-150 ml
kadar steril idrar kabına, kalan idrar ise dıĢarıya/tuvalete yapılır. Steril kabın ağzı hemen
kapatılır. Ġdrar miktarı en az 40 ml olmalıdır. Erkeklerde de dıĢ genital bölge aynı Ģekilde
temizlenir ve aynı Ģekilde akıntı ortası idrar alınır. Ġdrar kontrolü olmayan çocuklarda, uygun
Ģekilde temizlenen perineye steril idrar torbası yapıĢtırılarak idrar örneği alınır, ancak
kontaminasyona sebebiyet vermemek için, yarım saat içerinde bu örnek alınmalıdır.
Kültür için idrar alırken Ģu noktalara dikkat edilmelidir.


Temizlikte dezenfektan madde kullanılmamalıdır.
sonuçlarının negatif çıkmasına sebep olabilir.
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Aksi

halde

kültür





Ġdrar alındıktan sonra hemen ekim yapılmalıdır. Buna imkân yoksa idrar örneği
+4°C‟de buzdolabında saklanmalıdır. Oda ısısında hemen, buzdolabında iki
saatten fazla bekletilen idrarda, bakteriler hızla üreyip çoğalırlar. Ġdrardaki
bakteri sayısı, idrar yolları enfeksiyonlarını tanımlamada önemlidir.
Ġdrar kültürü için sabah idrarı tercih edilmeli ve idrar, ağzı kapaklı steril kaplara
alınmalıdır.

Resim 1.8: PoĢetli steril idrar kaplar





Kültür için idrar yatak sürgüsünden asla alınmamalıdır.
Virolojik kültürler için idrar, daima steril kap içinde ve buz üzerinde
laboratuvara gönderilmelidir.
Sonda ile idrar torbasına alınan idrardan asla kültür yapılmaz.

Resim 1.9: Ġdrar örnekleri

1.4.2. Suprapubik Aspirasyon Yöntemi ile Ġdrar Alınması





Pubis bölgesinin üstünden, steril koĢullara uyularak steril idrar alınır.
Özellikle yeni doğan, prematüre bebek ve yaĢlı için uygundur.
YetiĢtirilmiĢ personel tarafından yapılması gerekir.
Suprapubik aspirasyon aynı zamanda, idrar yollarında anaerop bakteri aranması
ve üriner enfeksiyonu tanımlamak için yapılır.

1.4.3. Kateterizasyon/Sondayla Ġdrar Alınması




Hastaya takılan sonda hortumu dezenfekte edildikten sonra idrar, steril 20‟lik
veya 10‟luk enjektörlerle alınabileceği gibi, sonda hortumunun ucuna
takılabilen steril idrar torbalarına da idrar alınabilir, ancak kültür için idrar,
torbadan değil, yine enjektörle hortumdan alınmalıdır.
Sonda ile idrar alımı sırasında üretradaki bakterilerin enfeksiyona sebep olma
ihtimali vardır. Bundan dolayı kateterizasyon zorunlu olmadıkça pek tavsiye
edilmez.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda idrar örneği alma konusunda hastayı
bilgilendirebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Ġdrar kabının streril/mikropsuz olduğunu
söyleyiniz.
 Kapağını, sadece idrarı koyma esnasında
 Hastaya, steril idrar örnek kabını
açma ve kapamasını söyleyiniz.
veriniz.
 DıĢardan kaba mikrop bulaĢacağını,
bunun da sonucu olumsuz etkiyeceğini
söyleyiniz.
 Hastaya mümkünse sabunlu ped, steril
ıslak ve kuru ped veriniz.
 Hastaya, silgiç veriniz.
 Pedleri
kullanırken
bir
tarafına
dokunmamasını ve bu tarafla perine
bölgesini temizlemesini söyleyiniz.
 Sırayla sabunlu ped ile detaylı
temizlemesini, ıslak pedle durulayıp kuru
 Hastaya, silgiçle perine bölgesinin
pedle de kurulamasını söyleyiniz.
temizliğini anlatınız.
 Perine bölgesinin temizliğini, önden
arkaya doğru yapmasını söyleyiniz.
 Temizleme
iĢleminden
sonra
bir
miktar/20 ml kadar idrarı dıĢarı, orta
idrarı/150 ml kadarını steril kaba, kalanını
dıĢarı/tuvalete atmasını anlatınız.
 Hastaya, orta idrarını steril idrar kabına
doldurmasını söyleyiniz.

 Kabı perine bölgesine değdirmemesini,
idrarı alınca kapağını kapamasını
anlatınız.
 Hastanın getirdiği idrar örneğini kontrol
ederek alınız.
 Hastanın getirdiği idrar numunesini
kabul ediniz.

 Ġdrar numune kabını etiketlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki vücut bölgelerinden hangisinde, flora bulunmaz?
A) Deri
B) Boğaz
C) Yemek borusu
D) Mide
E) Bağırsaklar

2.

Vücuda giren mikroorganizmaların girdiği yerde yerleĢmesine, üremesine ve buradan
kan, lenf ve sinir sistemi gibi yollarla dokulara yayılma kabiliyetine ne ad verilir?
A) Hemolizinler
B) Lökosidinler
C) Ġnvazyon
D) Hiyalüronidaz
E) Koagülaz

3.

AĢağıdakilerden hangisi, mikroorganizma içerir?
A) Hava
B) Su
C) Toprak
D) Ġnsan organizması
E) Hepsi

4.

Solunum yolları florasında, bakteri sayısı en az olan organ hangisidir?
A) Burun
B) Larenks
C) Trekea
D) BronĢlar
E) BronĢiyoller

5.

AĢağıdakilerden hangisi, normal mikrop florasının özelliklerinden değildir?
A) Aralarındaki denge bozulmadıkça hastalık oluĢturmaz.
B) Kalıcı flora herhangi bir sebeple ortadan kaldırılsa bile yeniden oluĢur.
C) Herhangi bir sebeple kaybolan geçici flora, aynı mikroorganizmalarla tekrar oluĢur.
D) Bulundukları yerleri değiĢtirmedikçe hastalık oluĢturmaz.
E) Organizmanın direnci düĢmedikçe hastalık meydana getirmez.
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6.

AĢağıdakilerden hangisi, idrar kültürü için alınan örneğin özelliklerinden değildir?
A) Ġdrar kültürü için sabah idrarı alınmalıdır.
B) Perine bölgesi, dezenfektan madde ile temizlenmelidir.
C) Ġdrar örneği 4°C‟de buzdolabında saklanmalıdır.
D) Kültür için idrar, yatak sürgüsünden asla alınmamalıdır.
E) Ġdrar örneği, kapaklı steril kaplara alınmalıdır.

7.

AĢağıdakilerden hangisi örnek alma prensiplerinden değildir?
A) Hastalığın her döneminde kültür için örnek alınarak ekim yapılmalıdır.
B) Hasta antibiyotik kullanıyorsa örnek alınmamalıdır.
C) Örnekler; tekniğe uygun alınmalı, steril özel kaplarına konulmalı ve kapakları
kapatılmalıdır.
D) Örnekler alınırken kesinlikle kontamine edilmemeli; normal flora ile
bulaĢtırılmamalıdır.
E) Alınan numune gerektiği kadar alınmalıdır. Az yada çok fazla olmamalıdır.

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 mikrobiyolojik kültürler için yöntemine uygun
örnekler/materyaller alabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına ve kliniklere giderek kültür örneklerinin
alınmasını gözlemleyiniz.
Mikrobiyolojik örnekler hakkında bilgi edininiz.

2. MĠKROBĠYOLOJĠK ÖRNEK ALMA
Vücut sıvısı ve salgılarından ekim yapılarak hastalık etkenleri aranabilir. Bunun için
vücut sıvılarından çeĢitli kültür örnekleri alınabilir.

2.1. Boğaz Kültürü Örneği
Boğaz kültürü, mikrobiyoloji laboratuarlarında en çok istenen kültürlerindendir. Daha
çok kıĢ aylarında oluĢan epidemiler sırasında etkenleri yani, hastaları ve taĢıyıcıları bulmak
adına önemlidir.
Farengeal örnekler/boğaz kültürü örnekleri, en çok, patojen olan A grubu Beta
hemolitik streptokokları (akut farenjit) tanımlamak için alınır. Ġkinci olarak
Conynebacterium diphtherieae’nın (membranöz farenjit) tanımlanması yapılır.
Aynı zamanda Stapylococcus aureus (tonsiller apse), Haemophilus influenzae
(epiglodit) gibi etkenler ve yaptıkları hastalıkları araĢtırmak için örnek alınır. Neisseria
gonorrhoeae‟den (gonore/bel soğukluğu) Ģüpheleniliyorsa laboratuvarın dikkati çekilmelidir.

Resim 2.1: Boğaz kültürü steril eküvyon ve tüpü
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Boğaz kültürü örnekleri alırken Ģu noktalara dikkat edilir.





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

Resim 2.2: Boğazın normal ve akut tonsilit/ beyaz renkte iltihabın görünümü

Alınan örnek hemen ekilir, ekilmeyecekse eküvyon steril serum fizyolojik veya daha
iyisi % 1 glikozlu buyyon içine alınır. Oda ısısında veya buzdolabında bekletilir.
Alınan örnek; kanlı jeloz, EMB ve çikolata jeloz‟e ekilir.
Boğazda difteri basili için, kanlı jeloz ve löffler besiyerine ekim yapılır. Boğmaca
Ģüphesi varsa hasta, Bordet-Gengou besiyerine direkt öksürtülerek ya da yine eküvyonla
ekim yapılır.

ġekil 2.1: Petri kutusuna öksürtülerek örnek alınması

Ayrıca, boğazdan eküvyonla alınan örnekten boyalı preparatlar da hazırlanır.
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Boğaz enfeksiyona neden olan patojen mikroorganizmalar:







Beta hemolitik streptokoklar
Corynebacterium diphtherieae
Bordetella pertussis
Neisseria menengitidis
Coliform basiller
Candida albicans

2.2. Hemokültür/Kan Kültürü Örneği
Bazı enfeksiyon hastalıklarının (sıtma, tifo, paratifo, brusella, Ģarbon, veba) etkenleri
herhangi bir yoldan vücuda, sonra kana geçer ve kan yolu ile ilgili organa gider yerleĢir.
Yani kan dokusunu yol olarak kullanır, bakteriyemi oluĢur. Bazı bakteriler de kan dokusunu
seçerek orada yerleĢir ve ürer. Septisemi oluĢur.
Bakteriyemi‟de klasik belirti titreme ve ateĢtir. Hemokültür için kan, özellikle
beklenen ateĢ yükselmesinden bir saat önce ya da ateĢ yükselmeye baĢladığı dönemde
alınmalıdır. Bu dönem, kanda mikroorganizmaların en yüksek seviyede olduğu dönemdir.
Tifo, Ģarbon, veba ve leptospirosis‟de kan kültürleri birinci hafta içinde yapılmalıdır.
Çünkü birinci haftadan sonra bakteriler kanda bulunmazlar.
Tifo, Salmonella typhi‟nin neden olduğu, yüksek ateĢli barsak enfeksiyonudur.
ġarbon, Bacillus antracis‟in neden olduğu, koyun-sığırlardan bulaĢan bir hastalıktır.
Veba, Pasteurella pestis‟in neden olduğu, kemiricilerden ulaĢan bir hastalıktır.
Leptospirosis, leptospira cinsi bazı spiroket türlerinin sebep olduğu ateĢli hastalıktır.
Bakteriyel endokardit ve diğer endovasküler/damar içi enfeksiyonlarda
mikroorganizma kanda devamlı bulunduğu için örnek alma zamanı önemli değildir.
Bakteriyel endokardit, bakterilerle kalbin iç zarının iltihaplanmasıdır.
Antibiyotik tedavisine baĢlamadan önce kan alınarak kültür yapılmalıdır. Akut
sepsis‟in dıĢında 1 saatten daha kısa süre aralıklarla kan kültürü yapılmamalıdır.


Kültür için eldiven giyilerek koldaki venadan 10 ml kan alınıp, Bactec 13A
ĢiĢesine, 2 ml kadarı da serolojik testler için ayrı bir tüpe konur. Küçük çocuk
ve bebeklerden 1-5 ml kan alınması yeterlidir
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Resim 2.3: Hemokültür için Bactec 13A ĢiĢelerine alınan kan örnekleri







Bu iĢlemler yapılırken hem iğnenin ucu hem de kanın konduğu ĢiĢelerin ağızları
alevden geçirilir.
Kan kültürü alma tarihi, saati, hastanın adı-soyadı, hastanın yaĢı, ön tanı
mutlaka ĢiĢe üzerine yazılır.
ġiĢeler örnek alındıktan sonra kesinlikle buzdolabına konmaz. Mümkün olan en
kısa zamanda laboratuvara gönderilir.
Alınan kan, % 10-30 glikoz içeren buyyon ve agara ekilir, 35-37 oC‟de inkübe
edilir. Hemokültürler için günümüzde ticari olarak hazırlanmıĢ sıvı besiyerleri
daha çok kullanılır.
Hasta baĢında kan alınır alınmaz ekim yapılır. Hemen ekim yapılmayacaksa
kan, steril boncuklu ĢiĢeye/Bactec 13A ĢiĢesine konduktan sonra çalkalanarak
fibrinsizleĢtirilir/pıhtılaĢması önlenir.

Resim 2.4: Kan örneğinde ĢiĢedeki boncukların görünümü

PıhtılaĢmayı önlemek için sitrat, oksalat vb. antikoagülanlı maddeler kullanılabilir,
ancak bu maddelerin, bazı bakterilerin üremelerini durdurucu etkileri vardır.

2.3. Gaita Örneği
Laboratuvara gönderilen materyal makroskobik, mikroskobik ve besiyerine ekim
yapılarak üç aĢamada incelenir.
Gaita örneği alınırken Ģu hususlara dikkat edilmelidir:


Gaita örneği, direkt olarak steril, geniĢ ağızlı, sızdırmaz sıkı kapanan kapaklı
özel kaba alınmalıdır.
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Resim 2.5: Gaita örnekleri








Gaita örneği, kabın etrafına bulaĢtırılmadan alınmalı ve laboratuvara
gönderilmelidir.
Hasta gaita veremiyorsa steril eküvyonla rektal yolla örnek alınır. Steril
eküvyon ucu 2,5cm kadar anal sfinkter içine sokulur ve eküvyon dikkatli
gezdirilerek örnek alınır. Eküvyonlar, hemen ekilmeyecekse ve iki saatten fazla
bekleyecekse örnekler taĢıma besiyerlerine (Cary-Blair besiyeri, tamponlu
gliserinli serum fizyolojik vb.) alınır.
Gaitanın daha çok kanlı, müküslü, iltihaplı kısımlarından örnek alınarak EMB,
kanlı jeloz ve Salmonella-Shigella/SS besiyerlerine ekim yapılır.
Gaita kültür örneklerinin ekimleri laboratuvarda bekletilmeden yapılır. Eğer
örnek bekleyecekse buzdolabına konmalıdır.
Daha çok salmonella, shigella, mikobakteriler ve escharichia coli gibi
mikroorganizmalar üretilir.

2.4. Yara Örneği
Laboratuvara gönderilen materyal makroskobik, mikroskobik olarak ve besiyerine
ekim yapılarak üç aĢamalı incelenir.
Yara örnekleri, vücut yüzeyindeki açık ya da kapalı lezyonlardan aĢağıdaki
yöntemlerle alınır:


Yüzeyel vezikül ve bül gibi içi sıvı dolu lezyonun/yaranın hemen kenarından
iğne ile örnek alınır. Apse dahil bu tür lezyonlardan sadece aspirasyonla örnek
alınabilir. Eğer örnek gelmezse steril serum fizyolojik verilerek tekrar
aspirasyon yapılır.

Resim 2.6: Yara kültürü örneğinde kullanılan eküvyon
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Ġğne aspirasyonu (iğneyle çekerek dıĢarı alma) ile örnek alındığı gibi eküvyon
ile de örnek alınır. Bazen yaranın bir parçası da materyal olarak kullanılır. Ġğne
aspirasyonu tercih edilmesi önerilir.

Resim 2.7: Eküvyonla yaradan örnek alınması



Yara yüzeyi %70‟lik etil alkol, sonra %1-2‟lik tendürdiyot ve tekrar alkol ile
temizlenir ve kurutulur.



Lezyon ile sağlam doku arasından ve lezyonun en derin yerinden iğne ile örnek
alınır. Yara yüzeyi ile kontaminasyondan sakınılır.



Birkaç kez denendiği halde lezyondan örnek alınamıyorsa, kullanılan enjektöre
bir miktar buyyon besiyerinden çekilerek enjektör çalkalanır ve ekim yapmada
kullanılır.

Bütün yaralarda ısırık yaraları, yüzeyel ve derin yaralar, yumuĢak doku aspiratı‟nda
örnekler genelde aynı Ģekilde alınır; aynı kurallar uygulanır.
Yara kültürü için ekim yapılacak besiyerleri; kanlı agar, EMB veya MacConkey,
sabouraud besiyeridir.
Yara kültürlerinden çoğunlukla streptokoklar ve stafilakoklar izole edilir.

2.5. BOS/Beyin Omurilik Sıvısı Örneği
Beyin omurilik sıvısı/serebrospinal sıvı çok değerli bir materyaldir. Hastaya acı
verdiği için ve tekrar alınma Ģansı olmadığından itina ile çalıĢılması gerekir.
Lomber ponksiyon, menenjit/beyin zarı iltihabı ve ansefalit‟te/beyin iltihabı
subaraknoid boĢluğa girilerek bir miktar sıvının alınma iĢlemidir. Uzman hekim tarafından
klinikte, steril koĢullarda lomber ponksiyonu/bel ponksiyonu yapılır.


Ġnfeksiyonu önlemek için iğne ile girilecek alan, %70‟lik etil alkol, %1-2‟lik
tendürdiyot ve tekrar alkol ile temizlenir, kurutulur.
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Resim 2.8: Lomber ponksiyon iĢleminde bölgenin temizliği



Ponksiyon iğnesi ile L3-L4, çocuklarda L4-L5 veya L5-S1 / 5.lomber vertebra
ile 1.sakral vertebralar arasından girilir. Subaraknoid boĢluğa ulaĢıldığında,
piston çekilir ve spinal sıvı iğne içine dolmaya baĢlar.

Resim 2.9: Lomber ponksiyon iĢleminin yapılıĢı



BOS yavaĢça steril olan tüplere alınır. Genellikle mikrobiyoloji, hematoloji ve
biyokimya laboratuvarına göndermek için 3 ayrı steril tüpe örnek alınır. Ağzı
kapatılan tüpler, etiketlendikten sonra seri bir Ģekilde laboratuvara gönderilir.

Resim 2.10: BOS’un tüpe alınması ve alanın pamukla kapatılması
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Ġlk tüp biyokimya, ikinci alınan tüp mikrobiyolojik tetkik için, son tüp ise
hematoloji için kullanılır. En yoğun tüp mikrobiyolojiye gönderilmelidir.
Mikrobiyoloji laboratuvarında BOS‟ta aĢağıdaki analizler yapılır:





Direkt preparat
Hücre sayımı
Glikoz ve protein tayinleri
Preparat ve kültür‟dür.

Laboratuvara gelen BOS tüpleri, ıĢığa tutularak çıplak gözle incelenir. BOS, su gibi
berrak, Ģeffaftır. Menenjitte iltihaptan dolayı rengi değiĢir ve bulanıktır. BOS hemen çalıĢılır,
çünkü menengekoklar dirençsizdir, kısa zamanda ölebilir.
BOS kültürü için ekim yapılacak besiyerleri: Kanlı agar, EMB, Çikolata agar ve
Sabouraud besiyeridir.
BOS kültüründe en çok karĢılaĢılabilen patojen bakteriler: Haemophilus influenzae,
Neisseria menengitidis, Neisseria pnemoniae, B grubu streptokoklar’dır.

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

tüberküloz‟un

etkeni

olan

tüberküloz

basili

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








Hastaya bol sıvı alması söylenir, en iyi ekspektoran/balgam söktürücü sudur.
Balgam alınmadan önce hasta bilgilendirilir. Ağzını su ile gargara yaparak
çalkalaması söylenir, bu sayede flora bakterileri 10 kat azalır. Ayrıca tükrük
veya postnazal (burun arkası akıntı) katmaması söylenir.
Kültür için balgam örneği mümkünse sabah aç karnına alınır.
Balgam örneği tükürük veya üst solunum yolu sekresyonlarıyla kontamine
edilmemesine yani, flora bulaĢmamasına dikkat edilmesi söylenir.
Hasta öksürtülerek derinden gelen balgam/trakeobronĢiyal balgam alınır. Bunun
en az 3 ml kadar olması gerekir.
Örnek, 50 ml‟lik steril, disposable (tek kullanımlık), sızdırmaz, plastik, saydam,
burgulu kapaklı, santrifüj de edilebilen tüplere alınır. Bu tüpler temin
edilmediği takdirde, bu amaçla ağzı geniĢ, Ģeffaf ve burgu kapaklı kaplar
kullanılır.
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Resim 2.11: Tüp ve geniĢ ağızlı kap





En uygun örnek alma Ģekli; üç gün üst üste, ayrı kaplara, üç defa alınan
örnektir.
Örnek kaplarının üzerine; hastanın adı ve soyadı, alındığı tarih, laboratuvar
protokol numarası gibi bilgiler yazılır.
Yarım saat içinde kültür yapılır, yapılamayacaksa 1-3 saat kadar buzdolabında
bekletilir.

Özellikle balgam çıkartamayan hastalara, % 10 NaCl ve % 10 gliserin ihtiva eden
karıĢımdan kaynatılarak buharının (10-30 dakika süreyle derin ve yavaĢ) solunması sağlanır.
Solunma ile öksürme refleksi oluĢturulur, materyal alınır.
Hastalar balgam örneklerini; biyogüvenlik açısından özel olarak tasarlanmıĢ, özel
havalandırma sistemi bulunan, ultraviyole ıĢınlı kabin ya da odalarda çıkarmalıdır. Böyle
özel yerler yoksa oda veya tuvalet gibi yerlerde hastadan balgam çıkarması kesinlikle
istenmez; açık havada, sakin bir yerde ve mümkünse bol güneĢli bir ortamda
çıkartılması sağlanır.

Resim 2.12: Özel kabin
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Balgam alınamayan çocuklarda tüberküloz basili, sabah saatlerinde mide aspirasyonu
ile alınan örneklerde aranır.
Balgam kültürü için ekim yapılacak besiyerleri: Kanlı agar, EMB, ve Sabouraud
besiyeridir.
Balgam örneğinde, pnömoni/zatürre‟de (pnömokok), mantar vb. hastalıkların etkenleri
araĢtırılır. Balgam anaerop besiyerlerine ekilmez, ancak akciğer apselerinde, bronĢektazide,
ampiyemde aspirasyonla alınan materyal tiyoglikolatlı besiyerine ekilerek anaerop bakteri
aranmalıdır.




Akciğer apsesi, akciğer dokusunun belli bir kısmının iltihaplanmasıdır.
BronĢektazi, bronĢların ve bronĢiyallerin geniĢlemesidir.
Ampiyem, akciğer boĢluğunda iltihap (cerahat) toplanmasıdır.

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

Resim 2.13: Vajen kültürü örnekleri

Materyal, doktor ya da özel eğitilmiĢ hemĢire tarafından alınmalıdır.
Neisseria gonorrhoeae soğuğa ve kuruluğa çok duyarlı bir bakteridir. Bekletilmeden
ve soğuğa maruz bırakılmadan hemen kültürü yapılır. Thayer-Martin besiyerileri daha çok
gonokokları üretmek için kullanılır.
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Vajen kültürü için ekim yapılacak besiyerleri; Kanlı agar, Çikolata agar, EMB,
Thayer-Martin, Sabouraud ve Tiyoglikolatlı besiyeridir.
Vajen akıntılarında kültürlerden izole edilebilecek basiller;








Kandida türleri
Laktobasiller
Difteroidler
Gardnerella vaginalis
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Stephylococcus aureus

Erkeklerde kültür için prostatitlerde, hafif prostat masajı ile salgı, epididimitlerde ise
sperm alınır.
Serviks yangılarında eküvyon ile alınan yangı/iltihap/cerahat, mikroskobik inceleme
ve kültür için kullanılır.
Üretrit, endometrium örnekleri ve bartolin bezlerinden iğne aspirasyonu ile alınan
örnekler, anaerop transport tüpü içinde laboratuvara taĢınır ve anaerop besiyeri olan
tiyoglikolatlı besiyerine ekim yapılır.

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




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

Kulak kültürü için ekim yapılacak besiyerleri: Kanlı agar, EMB ve sabouraud
besiyeridir. Örnek kronik otitli (ortakulak iltihabı) kulaktan alınırsa, tiyoglikolatlı besiyerine
de ekim yapılmalıdır.
Otitis media/orta kulak enfeksiyonlarında Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus
aureus, Haemophilus inflenzae gibi mikroorganizmalar izole edilir.
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Resim 2.14: Orta kulağın bölümleri









External Auditory Canal: DıĢ kulak yolu kanalı
Eardrum: Kulak zarı
Malleus: Örs
Incus: Çekiç
Stapes: Üzengi
Cochlea: Salyangoz
Eustachian Tube: Östaki borusu, ortakulak borusu

2.9. Burun Kültürü Örneği
Daha çok burun difterisinde, burun mukozası iltihaplarında ve stafilokok taĢıyıcılarını
araĢtırmak amacıyla kültür yapılır.
Burun kültürü örneği alınırken Ģu hususlara dikkat edilir.


Steril eküvyon, burun deliğine yan duvarlarından sokularak 2- 2,5 cm içeriye
doğru sürülür.

Resim 2.15: Eküvyonla burun örneği alırken
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Eküvyon gezdirilerek, çevrilerek nazal mukozadan/burun zarından örnek alınır.
Eğer lepra (cüzam) için alınacaksa eküvyon bastırılarak örnek alınır.
Her iki burun deliği içinde aynı iĢlem yapılır.
Eküvyon, steril serum fizyolojik ile ıslatıldıktan sonra sürülürse daha iyi örnek
alınır.
Steril bir gazlı bez içerisine sümkürtülerek de örnek alınabilir.
Eküvyon, % 1‟lik glikozlu buyyona konur.

Burun kültürü için ekim yapılacak besiyerleri; kanlı agar, EMB ve löffler besiyeridir.
Besiyerinden izole edilen patojen bakteriler; Stafilakoklar, Klebsiella, Proteus,
Pseudomonas auroginosa, Neisserialar, Pnömokoklar, Conynebacterium diphtherieae,
mantarlardır.
Virolojik burun kültürü örneği alınırken Ģu hususlara dikkat edilmelidir:





Virolojik kültür için burun yıkantısı önerilir.
Hasta, 70 derece açıyla yatırılarak %0,85 NaCl‟den 5 ml kadar burun
deliklerine verilir.
Hastaya sıvıyı yutmaması söylenir.
Hastanın baĢı öne eğilerek sıvı burun deliklerinden steril kaba alınır ve
laboratuvara gönderilir.

Diğer vücut sıvıları (periton sıvısı, perikard sıvısı, plevra sıvısı, eklem sıvısı vb.),
uzman doktor tarafından tekniğine uygun olarak steril kaplara fazla miktarda alınır ve
laboratuvarlara gönderilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, boğaz kültürü örneğini tekniğine
uygun olarak alabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 KiĢisel güvenlik önlemleri alınız.

 Eldiven ve önlük giyiniz,
 Maske takınız.

 Hastanın yüzünü ıĢığa tutunuz.

 Hastaya, yapacağınız iĢlemi anlatınız
 Hastayı, yanan bek‟in yakınındaki
koltuğa oturtunuz,
 Hastanın baĢını, arkaya doğru yavaĢça
itiniz.
 Eküvyon bulunan tüpün kapağını, bek
alevinin yanında açarak eküvyonu
elinize alınız.

 Tüp içerisinde
çıkarınız.

bulunan

eküvyonu

 Dil basacağı ile dile hafif bastırarak
tespit ediniz.

 Hasta ağızdan derin bir nefes alırken bir
elinizdeki dil basacağı ile hastanın diline
bastırınız.

 Eküvyonu; ağız mukozasına,
tükürüğe değdirmeyiniz.
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dile,

 Tonsillalar ve farenks mukozası yanı
sıra küçük dile, eritem (kızarıklık) ve
iltihaplı alanlara eküvyonu çevirerek
iyice sürünüz.
 Diğer eldeki eküvyonu, sıra ile hasatanın
sağ ve sol tonsillalarına ve farinks
mukozasına iyice sürünüz.

 Örnek alınan eküvyonu dikkatlice ve
 Eküvyon hastanın ağzında bulunduğu
hiçbir yere değdirmeden hasta ağzından
sürece dil basacağını çıkarmayınız.
çıkartınız.
 Tüp ağzını alevden geçirerek eküvyonu
yerleĢtiriniz.
 ĠĢlemi; çok seri, bir dakikalık bir sürede
ve itina ile yapınız.

 Eküvyonu deney tüpüne yerleĢtiriniz.

 Hastanın
ad-soyadını,
protokol
numarasını vb.bilgilerini etikete yazıp
tüpün üzerine yapıĢtırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Hangi yolla alınan yara kültür örneği ile en sağlıklı kültür sonucu elde edilir?
A) Yaraya serum fizyolojik verilerek aspire edilmesi ile,
B) Yara dokusunun bir parçasının alınması ile,
C) Direkt iğne aspirasyonu yapılması ile,
D) Yaradan eküvyonla örnek alınması ile,
E) Birkaç kez denendiği halde lezyondan örnek alınamayıp, kullanılan enjektöre bir
miktar buyyon besiyerinden çekilip enjektör çalkalanması ile.

2.

BOS ile ilgili ifadelerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz.
A) BOS, ponksiyon iğnesi ile L3-L4, çocuklarda L4-L5 aralıklarından alınır.
B) BOS örneği, bel ponksiyon yöntemi ile alınır.
C) BOS örneği, buzdolabında saklanır.
D) Menenjit ve ansefalitte (beyin iltihabında) kültür için, BOS örneği alınır.
E) BOS‟un bulunduğu boĢluk subaraknoid boĢluk olarak adlandırılır.

3.

Hemen ekimi yapılmayan örneklerden hangisi asla buzdolabında saklanmaz?
A) Burun örneği
B) Gaita örneği
C) Yara örneği
D) Kan örneği
E) Kulak akıntı örneği

4.

AĢağıdakilerden hangisi “sabah aç karnına alınır, miktarı en az 3 ml‟dir, üç gün üst
üste ve özel santrüfüj tüpüne alınır”?
A) Ġdrar örneği
B) Balgam örneği
C) Kan örneği
D) BOS örneği
E) Yara örneği

5.

AĢağıdakilerden hangi mikroorganizma, gaita kültüründe üremez?
A) Pnömokok
B) Salmonella
C) Shigella
D) Mikobakteriler
E) Escharichia coli
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Bakteriyel …………………. ve ……………… gibi enfeksiyonlarda, mikroorganizma
kanda devamlı bulunduğu için örnek alma zamanı önemli değildir.

7.

Balgam örneği alınırken hastanın ağzını su ile gargara yaparak çalkalaması, flora
bakterilerini ……….. kat azaltır.

8.

Hasta, kabin ya da kabin gibi özel odalarda balgam çıkarmalıdır; böyle yerler yoksa
oda

veya

tuvalet

gibi

yerler

………………………………………………

bir

kesinlikle
ortamda

kullanılmamalı,

balgam

çıkartılması

sağlanmalıdır.
9.

Orta kulak iltihabına bağlı kulakta akıntı varsa örnek için önce dıĢ kulak yolu
…………………….. ile silinir; sonra eküvyonla örnek alınır.

10.

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

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 alınan mikrobiyolojik örnekleri güvenli bir
Ģekilde taĢıma becerisini kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Mikrobiyolojik örneklerin toplanması, kısa ve uzun mesafelerde taĢınması ve
iĢlenmesi hakkında bilgi edininiz.

3. MĠKROBĠYOLOJĠK ÖRNEKLERĠN
TAġINMASI VE KABULÜ
Örnekler; hasta koğuĢlarında, ayaktan tedavi kliniklerinde ve numune kabul
odalarında alınır ve toplu olarak mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilir. Örneklerin usulüne
uygun alınması ve tekniğine göre çalıĢılması kadar örneklerin uygun koĢullarda laboratuara
taĢınması da, hatasız sonuçların alınmasında son derece önemlidir.

3.1. Örnekleri TaĢıma Kapları
Klinik örnekleri laboratuvara taĢımada kullanılan kaplardır. Plastik ya da metal
yapıda olup çarpma-vurmaya karĢı dayanıklıdır. Örnekleri güvenli taĢır ve enfeksiyon
etkenini etrafa ve çalıĢan personele bulaĢtırma riskini azaltır. Ġki çeĢit taĢıma kabı vardır.

3.1.1. Ġkili TaĢıma Kabı
Kısa mesafelerde, binalar arasında ve bina içinde klinik örneklerin taĢınmasında ikili
kaplar kullanılır. Örnek kaplarının konulabileceği suporu içeren kapaklı, dayanıklı kaplardır.
Örnekler supora yerleĢtirilir, kapağı sıkı kapatılır, kilitlenir ve laboratuvara taĢınır.

Resim 3.1: Ġkili taĢıma kabı
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3.1.2. Üçlü TaĢıma Kabı
Ülke içinde uzun mesafelerde ve ülkeler arası klinik örnek taĢımada üçlü taĢıma
kapları kullanılır. Ġç içe konulan üç ayrı kaptan; birincil kap, ikincil kap ve dıĢ kaptan oluĢur.


Birincil kap

Materyalin konulduğu kaptır.

Cam veya plastikten yapılmıĢ, burgulu-vidalı-tıpalı kapaklı, sızdırmaz
tüpler veya ĢiĢeler kullanılır.

Üzerine örneği tanımlayıcı bilgi veya numara yazılır.



Ġkincil kap

Birincil kabın konulduğu kaptır.

Dayanıklı, sızdırmaz olmalıdır.

Birincil kap ile ikincil kap arasına kuvvetli bir emici bez veya pamuk
yerleĢtirilir.

Ġkincil kap üzerine göndericinin adı, adresi, telefon numarası yazılır.



DıĢ kap (postalama kabı)

Ġkincil kabın konulduğu kaptır.

Dayanıklıdır.

Kabın içine, içeriğin listesi konur.

Kuru buz veya buz aküleri ikincil kap ile dıĢ kap arasına konur. Buz
aküleri, en az dört adettir. Muhafaza süresi 2-3 gündür. (akü sayısı
arttıkça, muhafaza süresi de uzar)

DıĢ kap üzerine; gönderici ve alıcının adı, adresi, telefonu, enfeksiyöz
madde yazısı, biohazard (biyolojik etkenlerden kaynağını alan tehlikeyi
gösteren) etiketi yapıĢtırılmalıdır.

ġekil 3.1: Üçlü taĢıma kabı
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Laboratuvarda mikrobiyolojik örneklerin; uygunsuz Ģekilde toplanması, taĢınması ve
iĢlenmesi ilgili çalıĢan personel için enfeksiyon kapma riski meydana getirir.
Klinik örneklerin çoğunluğu, 4°C ile 8°C arası sıcaklıklarda taĢınmayı gerektirir.

3.2. Mikrobiyoloji Laboratuvarına Gelen Örneklerle Yapılan
ĠĢlemler







Mikroskobik inceleme: Örneklerden preparatlar hazırlanır. Preparatlar direkt
ya da aranacak etkene özel boyayla boyanarak mikroskopta incelenir. Tek
baĢına tanı koydurucu değildir. Kültürlerde üreyen kolonilerden de preparatlar
hazırlanır.
Kültür: Mikrobiyolojik örneklerden kendilerine özel besiyerlerine/tüp ya da
petri kutusunda bulunan besiyerlerine ekim yapılır. AraĢtırılacak hastalık
etkenin yapısına göre belli yerde, belli ısıda ve belli sürede tutularak inkübe
edilirler ve sonunda görülebilir mat, parlak, kenarları ve yüzeyi düzgün olabilen
koloniler oluĢturur. Bu koloniler biyokimyasal, serolojik ve patojenite testlerine
tabi tutularak, etken olan mikroorganizma/bakteri, mantar tanımlanır. Riketsia,
virus gibi mikroorganizmalar embriyolu yumurta, deney hayvanları, doku
kültürleri gibi canlı ortamlarda ürerler.
Serolojik Testler: Katı besiyerlerinde üreyen kolonilerden alınarak lam
üzerinde yapılan aglütinasyon (çöktürme) testleriyle hangi etkene ait olduğu
belirlenir.
Deney Hayvanlarına Ġnokulasyon: Örneklerden direkt olarak ya da
besiyerlerinde üretilen mikroorganizmaları kobay, rat, tavĢan gibi deney
hayvanlarına inoküle edilerek, patolojik bozuklukları incelenir. Ġnokülasyon ve
enjeksiyon yolu ile deri, deri altı, kas içine herhangi bir maddeyi vermektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem
taĢıyabileceksiniz.

basamaklarını

tamamladığınızda

ĠĢlem Basamakları

 Örnek kaplarını seçiniz.

mikrobiyolojik

örnekleri

Öneriler
 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız;
eldiven, önlük giyiniz ve maske takınız.
 Örnekleri almak için, cam veya plastik,
dayanıklı, bu iĢ için tasarlanmıĢ özel
kapları seçiniz.
 Kapaklı, özellikle burgulu kapaklı veya
sızdırmaz tıpalı kapları seçiniz.
 Kapların ağzını kapamak için asla pamuk
kullanmayınız.

 Etiketleri, hasta bilgilerini doğru bir
Ģekilde alarak, kabın üzerine yapıĢtırınız.
 Bir laboratuvardan baĢka laboratuvara
(yada klinik, poliklinik ve örnek alma
odalarından
laboratuvara)
hasta
örneklerini taĢırken kazayla sızıntı ya da
dökülmeyi önlemek için ikincil taĢıma
kaplarını (ticari kapları) kullanınız.

 Örnekleri, bina içinde taĢıma kabında  Ġkincil kaplar olarak; otoklavda steril
edilebilecek yapıda, metal veya plastik,
taĢıyınız.
suporlu, dayanıklı, contalı kapaklı kapları
seçiniz.

 Hasta örneklerinin/birincil kabın konduğu
ticari kaplar yoksa aynı amaç için
kapaklı, dayanıklı baĢka bir kap
kullanınız.
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 Örnekleri teslim alınız.

 Kabul alanını sıvı dezenfektanlarla
dezenfekte ediniz.
 Mikrobiyolojik örnekleri bir odaya ya da
laboratuvar tezgahının bir bölümüne
yerleĢtiriniz.

 Örnek paketlerini açınız.

 Olası enfeksiyöz ajana/etkene karĢı önlük
ve eldiven giyinmenin yanı sıra gerekirse
gözlük ve maske takınız.
 Paketleri/ikincil kapları tezgâh üzerinde
açınız.
 Birincil örnek kapları/örneğin bulunduğu
kapları, varsa güvenlik kabinlerinde
açınız.
 Güvenlik
kabinlerinde
araç
ve
malzemeleri en az düzeyde tutunuz,
 Güvenlik kabini yoksa bek alevi yanında,
standart önlemleri (yüz kalkanı dahil)
alarak açınız.
 Alınan örnekleri, bekletmeden, hemen
çalıĢmalarda kullanınız.
 Örnek, saklanabilecek nitelikte ve daha
sonra
çalıĢılacaksa
buzdolabında
dondurmadan saklayınız.
 ÇalıĢma ortamlarını düzenli aralıklarla
dezenfekte ediniz.
 Atıkları, uygun biyolojik atık kaplarına
atınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruyu dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına gelen örnekler hangi iĢlemlere tabi tutulur?
A) Mikroskobik inceleme
B) Kültür
C) Serolojik yöntemler
D) Deney hayvanlarına inokulasyon
E) Hepsi

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
2.
Birincil kap ile ikincil kap arasına kuvvetli bir emici ……………………
yerleĢtirilmelidir.
3.

Kısa mesafelerde, binalar arasında ve bina içinde klinik örneklerin taĢınmasında
………………….. kullanılır.

4.

Üçlü taĢıma kabında, materyalin içinde bulunduğu kap, ……………… kaptır.

5.

Kuru buz veya ………………, ikincil kap ile dıĢ kap arasına konmalıdır.

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 soruları cevaplandırınız.
1.

Lomber ponksiyon nedir?

2.

Kalıcı flora nedir?

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
3.

( ) Neisserialar ve benzeri ortama dayanıklı mikroorganizmaları içeren BOS, vajen
gibi örnekler ile anaerop etkenleri içeren örnekler oda ısısında kısa bir süre bekletilir;
asla buzdolabına konmaz.

4.

( ) Mümkün oldukça hasta baĢında kan alınır alınmaz ekim yapılmalıdır. Hemen
ekim yapılmayacaksa

kan,

steril

boncuklu

ĢiĢeye

alınır

ve

çalkalanarak

fibrinsizleĢtirilir/pıhtılaĢması önlenir.
5.

( )

Tüberküloz‟un

etkeni

olan

Mycobacterium

tiyoglikonatlı

tuberculosis,

besiyerinde üretilir.
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Bakteriyolojik incelemelerde idrar örneğinde ………. alınır ve kullanılır.

7.

Hastalardan

eküvyonla

alınan

örnekler

hemen

besiyerine

ekilir;

hemen

ekilmeyeceklerse ………………. içerisinde saklanırlar.
8.

Et suyundan elde edilen pepton-su-tuz içeren sıvı besiyerine, ……………. adı verilir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

9.

AĢağıdakilerden hangisi, uzman hekim tarafından alınması gereken örnektir?
A) Balgam
B) Beyin Omurilik Sıvısı
C) Kulak kültürü
D) Burun kültürü
E) Boğaz kültürü

10.

Löffler besiyerine hangi etkeni araĢtırmak için ekim yapılır?
A) Koliform basil
B) Pnömokok
C) Enterokok
D) Difteri basili
E) Streptekok
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11.

Laboratuvarda yapılan iĢlemlerden hangisi, daha çok ortamın ısından etkilenir?
A) Serolojik Analizler
B) Kültür
C) Deri testleri
D) Mikroskobik inceleme
E) Hayvansal deneyler

12.

Vücuttan alınan örneklerden hangisi, sterildir?
A) Boğaz sürüntüsü
B) Gaita
C) Ġdrar
D) Kan
E) Kulak sürüntüsü

13.

AĢağıdakilerden yanlıĢ olanı bulunuz?
A) BOS ve vajenden alınan örneklerde dahil, bütün örnekler buzdolabında
saklanmalıdır
B) Alınan numune gerektiği kadar alınmalıdır, az ya da çok fazla olmamalıdır.
C) Örnekler hastalıklarda mikroorganizmaların aktif ve yoğun olduğu dönemlerde
alınmalıdır
D) Örnekle ile ilgili formlar eksiksiz olarak doldurulmalıdır
E) Hasta antibiyotik kullanıyorsa örnek alınmamalıdır

14.

AĢağıdakilerden hangisi boğazda enfeksiyonlarına neden olan ve boğaz kültürlerinde
genelde aranan patojen bakteridir?
A) Streptekok difteroid basili
B) Candida albicans
C) Beta hemolitik streptokok
D) Alfa hemolitik streptokok
E) Koliform basil

15.

Salmonella-Shigella/SS besiyerlerine hangi örnekten ekim yapılır?
A) Gaita
B) Beyin omurilik sıvısı
C) Balgam
D) Vücut sıvıları
E) Ġdrar

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
6
7

D
C
E
E
C
B
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

C
C
D
B
A
endokardit ve endovasküler
On
açık havada, sakin bir yerde
ve mümkünse bol güneĢli
steril serum fizyolojik
2- 2,5 cm

8
9
10

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

E
bez veya pamuk
ikili kaplar
birincil
buz aküleri
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lomber
ponksiyon,
menenjit
ve
ansefalit’te/beyin iltihabı subaraknoid
boĢluğa girilerek bir miktar sıvının alınma
iĢlemidir.
Belirli bölgede, belirli yaĢlarda, genellikle
değiĢmeyen ve dıĢardan müdahale ile zorla
ortadan kaldırılsa bile kendi kendine
yeniden oluĢan floraya kalıcı flora denir
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
akıntı ortası idrar
% 1’lik glikozlu buyyon
Buyyon
B
D
B
D
A
C
A
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