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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında hastadan alınan mikrobiyolojik inceleme
örneklerinde hastalık etkeninin i dentifikasyonun (tespitinin) yapılması gerekmektedir.
Mikrobiyolojide baĢvurulan identifikasyon yöntemlerinden biri de mikrobiyolojik örneğin,
uygun sıvı besiyerine ekim yapılarak kültürünün elde edilmesidir.
Bir baĢka yöntem ise hastadan alınan örneğin, uygun katı besiyerine ekim yapılarak
kültürünün elde edilmesidir. Kültür yöntemiyle insanlarda hastalıklara neden olan
mikroorganizmaların izolasyonu (ayrımı) için uygun besiyeri seçimi önemlidir. Ekimi
yapılacak örneğin hastadan alındığı bölge ve etken hakkındaki tahminler, ekim yapılacak
besiyeri seçiminde rol oynar; ancak bu örneklerde bazı hastalıkların etkeni olan
mikroorganizmaların olabileceği düĢünülüyorsa bu besiyerlerine ek olarak bazı özel
besiyerlerine de direkt ekim yapılır.
Laboratuvar ortamında ekim iĢlemleri yapılırken genel ekim kurallarına uymak
gerekmektedir. Hasta örneklerinden mikroorganizmaların bulaĢma riskini azaltmak amacıyla
ekim iĢlemlerine baĢlamadan bazı standart önlemleri almak önemlidir. Bu önlemler hastadan
alınan örneğin enfeksiyon durumu göz önünde bulundurulmadan tüm örnekler için
uygulanmalıdır.
Bu modülde elde edeceğiniz yeterlikle ekim iĢlemleri ve ekim kuralları bilgilerini
edinecek; sıvı besiyerine sıvı ve katı örnek ekim tekniği becerilerini kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandığınız bilgilerle sıvı besiyerine sıvı örnek ekim yöntemlerini
uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA





Mikrobiyoloji laboratuvarına giderek ekim araç-gereçlerini inceleyiniz.
Genel ekim kuralları hakkında bilgi edinerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Sıvı besiyerleri ve sıvı örnekleri laboratuvarda inceleyiniz.
Mikrobiyoloji laboratuvarında, sıvı besiyerine sıvı örnek ekim iĢlemlerini
gözlemleyerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. SIVI BESĠYERĠNE SIVI ÖRNEK EKĠMĠ
YAPMA
Mikrobiyolojik örneklerin besiyerlerine ekimi ile ilgili bir takım kavramların öncelikle
bilinmesi, yapılan iĢlemler açısından önemlidir.

1.1. Ekimle Ġlgili Terimler









Ekim (inokülasyon, aĢılama): Ġçinde mikroorganizma olduğu bilinen ya da
mikroorganizma olup olmadığı araĢtırılacak ortamlardan, tekniğine uygun
yöntemlerle alınan mikrobiyolojik örneklerin, belirli kurallar dahilinde
besiyerlerine aktarılması iĢlemidir.
Ekimleri yapılacak örnekler ya doğrudan doğruya hastalardan alınan
mikrobiyolojik örneklerdir ya da daha önce üretilmiĢ olan bakteri kültürleridir.
Ġnokulum: Besiyerine ekimi yapılan ekim örneğine inokulum adı verilir.
Ġdentifikasyon (tanıma): Ġzole edilmiĢ bir mikroorganizmanın cins ve
türünü belirleme iĢlemidir.
Ġzolasyon
(ayırma):
Hastalık
yapıcı
mikroorganizmanın
diğer
mikroorganizmalardan ayrımının yapılarak saf kültür elde etme iĢlemidir.
Kültür: Üzerinde veya içinde mikroorganizma üretilmiĢ ya da üremiĢ
besiyerlerine, kültür adı verilir.
Kültür tipleri



Saf kültür: Besiyerinde tek bir mikroorganizma üretilmiĢ kültürdür.
KarıĢık kültür: Ġki veya daha fazla türde mikroorganizma aynı
besiyerinde üretilmiĢse karıĢık kültür adı verilir.
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Sıvı kültür: Sıvı besiyerlerinde oluĢturulan kültürdür.
Katı kültür: Agar içeren katı besiyerlerinde oluĢturulan kültürdür.

Kültür yapma (Kültüvasyon): Mikroorganizmaların bulundukları ortamdan
usulüne uygun alınmıĢ mikrobiyolojik inceleme örneklerinden, belli tekniklerle
alınıp uygun bir besiyerine aktarılması ve burada geliĢmelerinin sağlanması
aĢamalarını içerir.

ġekil 1.1: Kültür elde etme aĢamaları

1.2. Ekim Yöntemlerinde Genel Kurallar
Laboratuvar ortamında ekim iĢlemleri sırasında, kültür ve hasta örneklerinden
mikroorganizmaların bulaĢma riskini azaltmak amacıyla aĢağıda belirtilen standart önlemleri
almak gerekir. Bu önlemler, hasta materyalinin enfeksiyon durumu göz önünde
bulundurulmadan, tüm örnekler için uygulanmalıdır; ancak ekim yapılacak mikrobiyolojik
örneğin biyolojik risk düzeyi yüksekse standart uygulamalara ilaveten, ek önlemler alınarak
çalıĢmalar sürdürülmelidir.
Bu nedenle ekimi yapılacak örneğin biyolojik risk düzeyine göre biyogüvenlik düzey
artırılmalıdır.

1.2.1. Ekim Yapılacak Ortamın Düzenlenmesi




Ekim odasında hava akımlarını önlemek için çalıĢma odasının kapısının kapalı
tutulmasına, gereksiz yere açılıp kapanmamasına ve içeri girilip çıkılmamasına
dikkat edilmelidir.
Ekim odasında bulunan UV lambası çalıĢma baĢlamadan 30 dakika önce
çalıĢtırılmalı ve kapatıldıktan 15 dakika sonra odaya girilerek çalıĢmaya
baĢlanmalıdır.
Ekimler, bu iĢ için ayrılmıĢ ekim odasındaki tezgâhın üzerinde ya da güvenlik
kabininde yapılmalıdır.
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Resim 1.1: Güvenlik kabini




Güvenlik kabini yoksa ekimler daima bek alevi Ģemsiyesi altında yapılmalıdır.
ÇalıĢma öncesi ve sonrası tezgâhın üzeri ve güvenlik kabininde çalıĢılıyorsa
kabinin iç yüzeyleri dezenfektanlarla silinmelidir.

Resim 1.2: Ortamın dezenfektanlarla temizlenmesi




Çok bulaĢılı (biyolojik risk düzeyi yüksek) mikroorganizmalarla çalıĢılıyorsa
tezgâhın üzerine, dezenfektanlarla ıslatılmıĢ emici kâğıt veya gazlı bez serilmesi
güvenlik açısından önemlidir.
Ekim yapılacak besiyerleri, muhafaza edildiği buzdolabından çıkarılarak ısıları
oda ısısına geldiğinde ekim yapılmalı ve besiyerlerinin saklanma ısılarında (4–
8OC ) ekim yapılmasının mikroorganizmalar üzerinde Ģok etkisi yapacağı
unutulmamalıdır.
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Ekim örnekleri ve ekim yapılacak besiyerleri, kolayca alınıp bırakılacak bir yere
bırakılmalıdır.
Alev kaynağının, çalıĢmayı engellemeyecek bir yerde bulunmasına dikkat
edilmelidir.
Ekim örnekleri üzerindeki bilgilerle ait oldukları laboratuvar istem kâğıtları
üzerindeki bilgilerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Uyumsuzluk
varsa ilgililere bildirilmelidir.
Ekime baĢlamadan önce ekim yapılacak besiyerinin bulunduğu tüp ya da petri
kutusu üzerine, cam kalemiyle ya da etiketleyerek Ģu bilgiler yazılmalıdır:






Ekim yapılacak mikrobiyolojik örneğin adı veya kodu,
Ekim tarihi, gerekirse saati,
Örneğin dilüsyonu yapılmıĢsa dilüsyon oranı,
Gerekirse besiyerinin adı,
Gerekirse inkübasyon süresi ve sıcaklığı.

1.2.2. Ellerin Yıkanması



Eldivenle çalıĢılmıĢ olsa da, ekim iĢleminden sonra eller yıkanmalıdır.
Ellerin yıkanmasında antiseptikli sabunlar kullanılmalıdır.

1.2.3. Eldiven Kullanılması




Hasta kültür örneklerine dokunurken ve ekim iĢlemleri sırasında mutlaka tek
kullanımlık eldiven giyilmelidir.
Ekim iĢleminden sonra, kontamine olmayan nesne ve yüzeylere dokunmadan,
eldivenler çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır.
Laboratuvar çalıĢanları ağız, göz vb. deri yüzeylerine eldivenle dokunmaktan
kaçınmalıdır.

1.2.4. Güvenlik Gözlüklerinin Kullanılması


Ekimi yapılacak örneğin, yüze ve gözlere sıçrama özelliğine göre maske gözlük
veya yüz kalkanları kullanılmalıdır.

1.2.5. Önlük Kullanılması







Uzun kollu laboratuvar önlüğü giyilmelidir.
Önlüğün düğmeleri ilikli olmalıdır.
Kültür örneklerinin dökülme olasılığına karĢı, önlüğün üzerine ikinci bir önlük
takılmalıdır.
Kültür örneği bulaĢmıĢ önlük hemen çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır.
Ekim çalıĢmalarında giyilen önlük evde yıkanmamalı; hastane çamaĢırhanesine
verilmelidir.
Ekim çalıĢmalarında giyilen önlükle laboratuvar dıĢına çıkılmamalı ve dıĢ giyim
eĢyaları ile aynı dolaba asılmamalıdır.
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1.3. Ekimde Kullanılan Araç-Gereç ve Cihazlar
Ekim iĢlemleri, güvenlik kabini denilen elektrikli cihazlar içinde, eğer güvenlik kabini
yoksa ekim iĢi için ayrılmıĢ çalıĢma tezgâhı üzerinde bulunan bek alevi Ģemsiyesi altında
yapılır.
Ekim iĢlemlerinde; öze, eküvyon, pipet, pastör pipeti, drigalski spatülü gibi gereçler
kullanılır.

1.3.1. Öze
Özeler Ģekillerine ve kullanım amaçlarına göre; luplu ve iğne öze olmak üzere iki
gruba ayrılır.


Luplu öze: Daha çok, sıvı ortamlardan örnek alıp ekim yapmaya yarayan
gereçlerdir. Uç kısmı platin ya da tungsten gibi kolay ısınıp soğuyan ve
oksitlenmeyen telden yapılmıĢ olmalıdır. Ucunda halka Ģeklinde bir kısım
bulunur. Bu halka 2-3 mm çapında olup örneğin besiyerine aktarılmasını
sağlayan ve ekim iĢleminin yapıldığı kısımdır. Halkalı bölüm madeni bir sapa
bağlı olup bu sapın diğer ucunda, el ile tutulacak plastik ya da ağaçtan yapılmıĢ
kısım bulunur.

Resim 1.3: Luplu özeler

Metal luplu özelerden baĢka; ıĢınlarla steril edilmiĢ, iĢ bitiminde atılan ve tek
kullanımlık plastik luplu özeler de vardır. Plastik luplu özeler, her hasta için bir tane
kullanılarak tıbbi atık kaplarına atılır.

Resim 1.4: Tek kullanımlık steril öze paketinin açılması
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Resim 1.5: Tek kullanımlık luplu özenin steril paketinden alınması



Ġğne öze: Uç kısmında halkalı tel yerine, düz tel bulunan aynı yapıdaki gereç
olup daha çok katı ortamlardan ve özellikle kolonilerden örnek alıp aktarmaya
yarar.

Yine bu amaçla kullanılan steril, tek kullanımlık plastik iğne özeler de vardır. Plastik
iğne özeler her hasta için bir tane kullanılarak tıbbi atık kaplarına atılır.

1.3.1.1. Öze Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar










Metal özeler, gerek kullanımdan hemen önce gerekse kullanımdan hemen sonra
alevde yakılarak steril edilmelidir.
Sterilizasyon amacıyla öze sapından kalem gibi tutulur ve önce özenin tel kısmı
yakılır.
Özeyi alevde yakma iĢleminin dikkatli ve tekniğine uygun yapılması,
laboratuvar güvenliği bakımından önemlidir.
Öze ucunda mikroorganizmalı materyal bulaĢığı varsa hemen bek alevinin uç
kısmındaki mavi alev alanına daldırılmaz.
Özenin mavi alev alanına aniden daldırılması; özenin ucunda bulunan
materyalin genleĢerek patlamasına ve henüz mikropların ölmeden ortama
saçılmasına neden olur.
Öze, önce alevden uzak noktada tutulup ucunda bulunan materyalin yavaĢ yavaĢ
yanarak karbonize olması beklenmelidir.
Bu iĢlemden sonra öze, mavi alan içine daldırılıp tel kısmı kızarıp kor haline
gelinceye kadar yakılmalıdır.
Daha sonra özenin metal sap kısmı, bir yandan alev içinde ileri geri hareket
ettirilirken diğer yandan da parmaklar arasında çevrile çevrile aleve yalatılarak
steril edilmelidir.
Öze ile ekim örneğini almadan önce özenin soğuması için kısa bir süre (10-15
saniye kadar) beklenmelidir. Sıcak öze, sıvı örneğe hemen değdirilirse ekim
yapılacak mikroorganizmaların ölmesine ve aerosol oluĢumuna neden olur.
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Luplu özenin halkasında taĢınan sıvının damlamaması için halka tamamen
kapalı ve çapı 2-3 mm olmalıdır.
Öze telinin vibrasyonunu ( titreĢimini ) en aza indirmek için uzunluğu 6 cm‟den
fazla olmamalıdır.
Bek alevinde enfeksiyöz materyalin etrafa sıçrama riskini önlemek için özenin
sterilizasyonunda, kapalı elektrikli mikro-insineratör kullanımı tercih
edilmelidir.

Resim 1.6: Metal özeler ve öze standı

1.3.2. Eküvyon
Uçlarına su emici hidrofil pamuk sarılmıĢ tahta veya metal çubuklardır. Burun, boğaz,
kulak, göz, yara, genital organlar vb. vücut bölgelerinden inceleme örneklerinin alınması ve
ekimlerin yapılması amacıyla steril eküvyonlar kullanılır. Eküvyonlar, her bir tüpte bir
eküvyon olmak üzere tüpler içinde veya demetler halinde bir araya getirilerek ambalaj
kağıtlarına sarılıp otoklavda steril edilir. Günümüzde hazır steril eküvyonlar da
kullanılmaktadır.

Resim 1.7: Eküvyon tüpü
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1.3.2.1. Eküvyon Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar



Bir arada steril edilen eküvyonların ambalajları açıldığında kısa sürede
sterilizasyonları bozulacağından az sayıda eküvyon paketlenerek steril
edilmelidir.
Steril paketlerdeki eküvyonlar ambalajından Ģöyle çıkarılmalıdır;



Steril eküvyon paketi, eküvyonların sap tarafının bulunduğu kısımdan
bek alevi altında açılmalıdır.
Eküvyon paketindeki açıklık gereğinden fazla olmamalıdır.

Resim 1.8: Steril eküvyon paketinin açılması



Eküvyonlar, saplarından tutularak bek alevi Ģemsiyesi altında, paket
açıklığından alınmalıdır.

Resim 1.9: Steril paketten eküvyonun alınması
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1.3.3. Pastör Pipeti
Daha önce iki ucuna pamuk tıkaç konup kuru sıcak havada steril edilmiĢ cam
boruların, kullanım anında alevde ısıtılıp genleĢmesi sağlanarak çekilmesi sonucunda elde
edilir.
Ekim için pastör pipetlerinin kullanımı güvenilir olmakla birlikte, gerekirse diğer
taksimatlı (dereceli) pipetler de steril halde ekim iĢlemlerinde kullanılır.
Ağız ile pipet kullanma yöntemi laboratuar enfeksiyonu tehlikesi bakımından tercih
edilmemeli, bu iĢ için her pipete uyan büyüklükte puarlar (lastik emici ) kullanılmalıdır.

1.3.4. Drigalski Spatülü
Petri kutusundaki katı besiyeri yüzeyine yayma yöntemiyle ekim yapmak için
kullanılan cam veya metal malzemeden yapılmıĢ L Ģeklinde bir gereçtir. Cam ve metal
drigalskiler steril edilerek birçok kez kullanılır. Plastik maddeden yapılmıĢ tek kullanımlık
steril drigalskiler de vardır.
Çoğu kez drigalski spatülleri ayrı ayrı ambalaj kağıtlarına sarılarak steril edileceği
gibi, % 70‟lik alkol kullanılarak da steril edilir.
Cam ve metal drigalski spatüllerinin %70‟lik alkolde sterilizasyonu, aĢağıdaki
yöntemler uygulanarak yapılır;





Drigalski spatülleri, içinde yeteri miktarda %70‟lik alkol bulunan kapta en az 2
dakika bekletilerek steril edilir.
Drigalski spatülü alkolden çıkarılır ve yüzeyindeki alkolün buharlaĢarak
uzaklaĢması için bir süre beklenir.
Drigalski spatülü, üzerinde kalan alkol bulaĢısını tamamen uzaklaĢtırmak
amacıyla bek alevinden geçirilir. Çünkü drigalski spatülü ile besiyerine alkolün
taĢınması, ekimi yapılan mikroorganizmaların üremesini engelleyecektir.
Sterilizasyonda kullanılan alkol, bek alevine yakın konumda olacağından
yangın riskine karĢı dikkatli olunmalıdır.

1.3.5. Biyogüvenlik Kabini






Mikrobiyolojik ekim iĢlemleri için öncelikle biyogüvenlik kabinleri tercih
edilmelidir.
Kabin fanı, iĢe baĢlamadan önce ve kabindeki iĢin tamamlanmasından sonra en
az 5 dakika çalıĢtırılmalıdır.
Kabin düzgün çalıĢmadıkça asla kullanılmamalıdır.
Cam izleme paneli, kabin kullanım sırasında açılmalıdır.
Kullanıcının arkasındaki hareketlilik, gidiĢ geliĢler (laboratuvar trafiği) en aza
indirilmelidir.
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Kabin içinde ekim iĢleminde kullanılacak araç-gereçler, besiyeri ve ekim
örnekleri fazla miktarda ve kabin havalandırma ızgaralarını kapatacak Ģekilde
yerleĢtirilmemelidir.

Resim 1.10: Güvenlik kabini






Ekim iĢlemlerinde olanak varsa tek kullanımlık steril plastik özeler tercih
edilmelidir.
Ekim örnek kaplarının kapak ve tıkaçları kabin içinde açılmalıdır.
Kabin içinde bek kullanılmamalıdır.
Biyogüvenlik kabinlerinde ekim iĢlemlerinde metal öze kullanıldığında, özenin
sterilizasyonu mikro-insineratörle yapılmalıdır.

Resim 1.11: Mikro-insineratör
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1.4. Ekim ÇeĢitleri
Mikroorganizmaların üreyip geliĢmesi ve tanımlanabilmesi için uygun Ģartları taĢıyan;
sıvı, katı ve yarı katı besiyerlerine ekimleri yapılır.

1.4.1. Sıvı Besiyerine Ekimler
Sıvı besiyerleri; tüp, balon, ĢiĢe gibi cam laboratuvar kapları içinde hazırlanır.
Ekim yapılacak mikrobiyolojik örnek, idrar, BOS ve diğer vücut boĢluklarından
alınmıĢ sıvı örnek ise ekim iĢleminde luplu öze, pipet, pastör pipeti ve eküvyon gibi araçgereçler kullanılır.
Sıvı ve katı örneklerin ekiminde kullanılan önemli sıvı besiyerleri Ģunlardır:
Alkalin peptonlu su
Normal peptonlu su
Buyyon
Löfler buyyonu
Selenif – F
Thioglycolate‟lı besiyeri

1.4.1.1. Mikrobiyolojik Örneklerin Ekime Hazırlanması
Ekim örneğinin niteliğine, aranacak bakterinin cinsine ve örnekte bulunan bakteri
yoğunluğuna göre ekim örneklerinden direkt ekim iĢlemi yapılacağı gibi; bazı ekim örnekleri
ön iĢlemlere tabi tutularak ekime hazırlanır.


BOS örneğinin ekime hazırlanması

Mikroorganizmaların çok sayıda bulunduğu BOS örneklerinin direkt olarak ekimi
yapılır. Az sayıda mikroorganizma bulunan BOS örnekleri santrifüj edildikten sonra üst
kısımdaki berrak kısım, ayrı steril boĢ tüpe alınır. Tüp dibinde kalan sediment karıĢtırılarak
homojenize edilir.


Ġdrar örneğinin ekime hazırlanması

Ġdrarın, genellikle direkt olarak ekimi yapılır. Ekim öncesi tüpteki idrar örneği 15-20
kez alt üst edilerek karıĢtırılır. Ġdrarda tüberküloz Ģüphesi varsa santrifüj edilip sedimenti
hazırlanarak ekimi yapılır. Sedimentten yapılan ekimlerde, idrarda bakteri koloni sayımları
yapılmaz.
Direkt ekim usulü;



Steril Ģartlarda santrifüj tüpüne 5-10 cc.idrar örneği alınır.
2500-3000 devirde 10 dakika santrifüj edilir.
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Dip sedimentinden steril pastör pipeti ile alınan örnek uygun besiyerine
nakledilir. Sedimentten ekimlerde idrar kültüründe üreyen koloni sayısına
dayalı sayımlar yapılamaz.

Dilüsyon usulü;




0,1 ml idrar alınır.
0,9 ml steril serum fizyolojik ile karıĢtırılır.
Bu dilüe edilmiĢ (sulandırılmıĢ) karıĢımdan 0,1 ml alınır.

1.4.1.2. Sıvı Besiyerine Sıvı Örnek Ekimi
Sıvı örnekte bulunan mikroorganizmalar, sıvı ortamda ağırlıkları nedeni ile beklemeye
bağlı olarak, tüp dibinde birikmelere neden olacaktır. Bu durumdaki sıvı örnekte homojen bir
karıĢım sağlandıktan sonra ekim iĢlemi yapılır.


Tüp içindeki sıvı örneğin homojen karıĢımının sağlanması



Tüp uç kısmına yakın bir yerden sol elde tutulur ve sağ elin iĢaret
parmağı ile tüpün alt kısmına birkaç kez vurulur.
Diğer bir yöntemde; tüp sağ elde tutularak tüpün dip kısmına yakın bir
bölgesi sol elin ayasına yandan birkaç kez vurulur.

Resim 1.12: Sıvı örneğin el içine vurarak karıĢtırılması
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Bir baĢka yöntemde; tüp iki el ayasına yerleĢtirilerek el ayalarına sürtme
hareketi yaptırılarak homojen karıĢım sağlanır.

Resim 1.13: Sıvı örneğin el içinde yuvarlayarak karıĢtırılması



En iyi yöntem; bu amaca yönelik geliĢtirilmiĢ olan bir vorteks tüp
karıĢtırıcısında, en düĢük ayarda karıĢtırarak homojen dağılımın
sağlanmasıdır.

Not: Mikrobiyolojik örnekleri devamlı çalkalama, kuvvetli ve uzun süre vibrasyon
uygulamanın mikroorganizmaların bir kısmının ölümüne neden olacağı unutulmamalıdır. Bu
nedenle çalkalama ve karıĢtırma iĢlemi kuvvetli ve uzun süreli olmamalıdır. Ayrıca
vortekslenmiĢ örnek tüpünde aerosol oluĢacağından tüp kapağını açmadan önce bir süre
beklenmelidir.

Resim 1.14: Sıvı örneğin vorteksle karıĢtırılması



Sıvı besiyerine sıvı örneğin ekim tekniği


Homojen karıĢımı sağlanan örnek tüpü sol ele alınır. BaĢparmak ve iĢaret
parmağı arasında dip kısmından ve yukarıdan bakıldığında parmaklar tüp
içeriğinin görüntüsünü engellemeyecek Ģekilde tutulur.

Not: Balon ve şişeler dip kısımları sol el avuç içinde olacak şekilde tutulur.

15



Ekim için kullanılacak luplu öze sağ elde kalem gibi tutularak tekniğine
uygun steril edilir.

Not: Ekim için pipet kullanılacaksa steril cam pipet birkaç kez alevden geçirilir.

Resim 1.15: Özenin bek alevinde steril edilmesi



Örnek tüpünün pamuk tıkacı, özeyi tutan elin küçük parmağı ile sarılıp
kavranmak suretiyle kendi ekseni etrafında döndürülerek çıkartılır.

Not: Tüp ya da şişelerde pamuk tıkaç yerine lastik tıkaç ya da burgulu kapak
kullanılmışsa bunların kolayca çıkarılabilmesi için önceden gevşetilmeleri gerekir.
Ekim için pipet kullanılıyorsa pipet sağ el avuç içinde tutulacağından tüpün tıkacı, bu
elin parmakları arasına kıstırılarak çıkarılır.

Resim 1.16: Tüp tıkacının çıkarılması



Tıkaç çıkarılırken örnek tüpü olabildiği kadar eğik ve ağzı aleve yakın
tutularak içine havadan olabilecek kontaminasyon engellenir.
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Tıkaç çıkarılır çıkarılmaz tüpün ağız kısmı alevden geçirilir. Böylece tüp
ağzında havadan bulaĢabilecek mikroorganizmaların yakılması sağlanır.

Not: İşlemler sırasında çıkarılan tıkaçlar ve kapaklar çalışılan yüzeye bırakılmaz,
tekniğine uygun şekilde elde tutulur.

Resim 1.17: Örnek tüpünün ağzının alevden geçirilmesi



Tıkaç açıldıktan sonra, örnek tüpü hafif eğilerek öze, pipet ya da pastör
pipeti tüp kenarlarına ve iç yüzeylerine dokundurulmaksızın örnek tüpü
içine yavaĢca, dik Ģekilde daldırılır.

Resim 1.18: Özenin örnek tüpüne daldırılması

Resim 1.19: Özenin örnek tüpüne daldırılması
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Öze ucuna sıvı örnek içinde karıĢtırma hareketi yaptırılarak örnek alınır
ve öze, tüp iç yüzeylerine hiç değdirilmeden dıĢarı çıkarılır.

Not: Ekim için pipet kullanılıyorsa pipetle gerekli hacimde sıvı örnek çekilir. Pipet
ucu, tüp iç yüzeyine değdirilmeden çıkarılır.

Resim 1.20: Bir öze dolusu sıvı ekim örneği



Bu iĢlemler sonucunda << bir öze dolusu örnek >> alınmıĢ olur. Bir öze
dolusu örnek deyimi, sıvı örneğin öze ucundaki halkanın iç kısmına ince
bir zar (film) halinde yayılmasını anlatmak için kullanılır.

Not: Eğer sıvı örnek, öze ucundaki halkanın iç kısmına zar halinde yayılmamışsa öze
ucu yanlış şekilde kıvrılmış demektir. Bu durumda öze ucu yakıldıktan sonra tekrar
düzeltilerek işlemler aynen tekrarlanmalıdır.

ġekil 1.2: Bir öze dolusu örnek



Öze ile örnek alım iĢlemi tamamlandıktan hemen sonra, örnek tüpünün
ağız kısmı alevden geçirilir ve pamuk tıkacı tekrar tüp ağzına yerleĢtirilir.

Not: Tüp ağzında bulaşık materyal varsa tıkaç yerleştirilmeden önce mikroplu kısım
karbonize oluncaya kadar alevde tutulur.
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ĠĢi biten örnek tüpü, tüp sporuna konur.

Not: Tüp, kesinlikle çalışma bankosu üstüne yatık biçimde bırakılmaz veya önlük
cebine konmaz.

Resim 1.21: Örnek alınmıĢ kültür tüpünün spora yerleĢtirilmesi



Sonraki aĢamada steril sıvı besiyerini içeren tüp, sol ele alınır. Mümkün
olduğunca tüpün dip kısmından tutularak pamuk tıkacı, alev Ģemsiyesi
altında, öze tutan sağ elin parmakları ile kavranarak çıkartılır.

Not: Ekim için pipet kullanılıyorsa pipet sağ el avuç içinde tutulacağından tüpün
tıkacı bu elin parmakları arasına kıstırılarak çıkarılır.

Resim 1.22: Besiyeri tüpü tıkacının çıkarılması




Besiyeri tüpünün ağzı alevden geçirilir. Tüp hafif eğik durumda alev
Ģemsiyesi altına indirilir.
Bir öze dolusu örneği taĢıyan luplu öze, tüp iç yüzeyine değdirilmeden
sıvı besiyerine daldırılır ve özeye karıĢtırma iĢlemi yaptırılır.

Not: Ekim için pipet kullanılıyorsa pipet tüp içinde besiyerine daldırılmadan sıvı
seviyesinin hemen üstündeki kuru tüp bölgesine değdirilerek pipetin kendi kendine boşalması
sağlanır.
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Resim 1.23: Bir öze dolusu örneğin sıvı besiyerine aktarılması



Öze tüpten çıkarılır ve tekniğine uygun steril edilerek sapı alta gelecek
Ģekilde taĢıyıcı spora yerleĢtirilir.

Not: Ekim için pipet kullanılıyorsa birkaç kez alevden geçirilip dezenfektan içeren
cam silindire ya da doğrudan kapaklı tıbbi atık kovasına konur.




Ekim yapılmıĢ sıvı besiyeri içeren tüp, yine aynı Ģekilde ağız kısmı
alevden geçirilip tıkacı kapatılır ve tüp sporuna yerleĢtirilir.
ĠĢi biten sıvı örnek tüpü, örnek bir daha kullanılmayacaksa ağzı pamuk
tıkaçlı olanlar dik Ģekilde tıbbi atık kovasına atılır.

Aynı anda tüpten tüpe aktarma yöntemiyle sıvı besiyerine sıvı örneğin
ekim tekniği









Örnek ve besiyeri tüpleri dip kısımları avuç içinde olacak Ģekilde sol elde
tutulur.
Sağ elde ekim aracı usulüne uygun biçimde tutulur.
Sağ elin küçük ve yüzük parmakları ile her iki tüpün pamuk tıkacı
parmak arasında tutularak aynı anda açılır.
Tüp ağızları alevden geçirilir.
Ekim aracı örnek alınacak tüpe daldırılıp örnek alınır.
Alınan örnek, tüpten yavaĢça çekilerek hemen ekim yapılacak besiyeri
tüpüne yavaĢça daldırılır ve ekim yapılır.
Her iki tüpün ağzı alevden geçirilip tıkaçları kapatılır.
Ekim gereci de alevde yakılıp steril edilir veya dezenfektan bulunan atık
kutusuna konur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, sıvı besiyerine sıvı örnek ekimini
tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız.

 Laboratuvar
düzenleyiniz.

ekim

ortamını

 Ekim iĢleminde hangi besiyeri ve hangi
ekim gerecini kullanacağınıza karar
veriniz.

 Tüp içindeki sıvı örneğin homojen
karıĢımını sağlayınız.

 Sıvı örnek tüpünü sol elinize alınız.

 Luplu özeyi sağ elinize alarak steril
ediniz.

 Önlüğünüzün düğmelerini ilikleyiniz.
 Gerekirse önlük üzerine ikinci bir önlük
takınız.
 Eldiven, maske, bone, gerekirse gözlük
takınız.
 Bek alevi yanında çalıĢılacaksa çalıĢma
tezgâhını dezenfektanlarla temizleyiniz.
 Güvenlik kabininde çalıĢılacaksa kabin
çalıĢma kurallarına uyunuz.
 Ekim odasında kapı ve pencerelerin
kapalı olmasına dikkat ediniz.
 Karar verirken öğretmeninizden yardım
alabilirsiniz.
 Sorumluluklarınızı biliniz.
 Dikkatli olunuz.
 Ekim iĢlemini kontaminasyon riskini en
aza indirmek için, seri bir Ģekilde yapınız.
 Sterilliğinden kuĢku duyulan veya
kontamine
olan
araç
gereçleri
kullanmayınız.
 Ellerinizi her çalıĢma öncesi ve sonrası
yıkayınız ve el antisepsisi uygulayınız.
 Ellere bulaĢma olduğunda hemen el
antisepsisi uygulayınız.
 En iyi yöntem olan vorteks tüp
karıĢtırıcısını kullanınız.
 Tüpü baĢparmak ve iĢaret parmağı
arasında dip kısmından ve yukarıdan
bakıldığında parmaklar tüp içeriği
görüntüsünü engellemeyecek Ģekilde
tutunuz.
 Balon ve ĢiĢeleri dip kısımları sol el avuç
içinde olacak Ģekilde tutunuz.
 Her kullanım öncesi ve sonrası özeyi
tekniğine uygun steril ediniz.
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 Örnek tüpünün
çıkarınız.

pamuk

tıkacını,

 Tıkaç çıkarıldığı anda tüpün ağız
kısmını alevden geçiriniz.

 Özeyi örnek tüpü içine dik Ģekilde
daldırınız.

 Öze ucunu sıvı örnek içinde karıĢtırınız
ve dıĢarı çıkarınız.

 Sıvı örnekten alınan bir öze dolusu
örneği kontrol ediniz.

 Örnek tüpünün ağız kısmını alevden
geçirerek pamuk tıkacı kapatınız.
 ĠĢi biten örnek tüpünü tüp sporuna
yerleĢtiriniz.

 Örnek tüpünün pamuk tıkacını, özeyi
tutan elin küçük parmağı ile sarıp
kavramak suretiyle kendi ekseni etrafında
döndürerek çıkarınız.
 Tüp ya da ĢiĢelerde pamuk tıkaç yerine,
lastik tıkaç ya da burgulu kapak
kullanılmıĢsa
mutlaka
önceden
gevĢetiniz.
 Ekim için pipet kullanılacaksa pipet sağ
el avuç içinde tutulacağından tüpün
tıkacını bu elin parmakları arasına
kıstırarak çıkartınız.
 Tüp ağzında havadan bulaĢabilecek
mikroorganizmaların
yakılmasını
sağlayınız.
 ĠĢlemler sırasında çıkarılan tıkaç ve
kapakları çalıĢma tezgâhı üzerine
bırakmayınız.
 Tıkaç ve kapakları tekniğine uygun
Ģekilde elde tutunuz.
 Tıkaç açıldıktan sonra örnek tüpünü hafif
eğiniz.
 Özeyi, pipet ya da pastör pipetini
yavaĢça, tüp kenarları ve iç yüzeylerine
dokundurmaksızın örnek tüpüne dik
Ģekilde daldırınız.
 Özeyi,
tüp
iç
yüzeylerine
hiç
değdirmeden dıĢarı çıkarınız.
 Ekim için pipet kullanılıyorsa pipetle
gerekli hacimde sıvı örnek çekiniz ve
pipet ucunu tüp iç yüzeyine değdirmeden
çıkarınız.
 Sıvı örnek, öze ucundaki halkanın iç
kısmına film halinde yayılmamıĢsa öze
ucu yanlıĢ Ģekilde kıvrılmıĢ demektir. Bu
durumda, öze ucunu alevde yaktıktan
sonra halkasını düzeltip iĢlemi aynen
tekrarlayınız.
 Örnek alım iĢlemi tamamlandıktan hemen
sonra, tüp ağzını alevden geçiriniz.
 Tüp ağzında bulaĢık materyal varsa tıkaç
yerleĢtirilmeden önce mikroplu kısım
karbonize oluncaya kadar alevde tutunuz.
 Tüpü, kesinlikle çalıĢma tezgâhı üstüne
yatık biçimde bırakmayınız veya önlük
cebine koymayınız.
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 Ekim yapılacak sıvı besiyeri tüpünü sol
 Sıvı besiyerinin sterilliğini kontrol ediniz.
elinize alınız.
 Tüpün dip kısmından tutarak pamuk
tıkacı, alev Ģemsiyesi altında, öze tutan
sağ elin parmaklarıyla kavrayarak
 Besiyeri tüpünün pamuk tıkacını
çıkartınız.
çıkarınız.
 Ekim için pipet kullanılıyorsa pipet sağ el
avuç içinde tutulacağından tüpün tıkacını
bu elin parmakları arasına kıstırarak
çıkarınız.
 Tüp ağzında havadan bulaĢabilecek
mikroorganizmaların
yakılmasını
sağlayınız.
 Tıkaç çıkarıldığı anda tüpün ağız  ĠĢlemler sırasında çıkarılan tıkaç ve
kısmını alevden geçiriniz.
kapakları çalıĢma tezgâhı üzerine
bırakmayınız.
 Tıkaç ve kapakları tekniğine uygun
Ģekilde elde tutunuz.
 Besiyeri tüpünü alev Ģemsiyesi altına  Besiyeri tüpünü hafif eğik durumda alev
indiriniz.
Ģemsiyesi altına indiriniz.
 Ekim için pipet kullanılıyorsa pipeti tüp
içinde besiyerine daldırmadan sıvı
seviyesinin hemen üstündeki kuru tüp
bölgesine değdirerek pipetin kendi
kendine boĢalmasını sağlayınız.
 Özenin sterilliğinden emin olunuz.
 Özeyi, tüpten çıkarıp tekniğine uygun
 Ekim için pipet kullanılıyorsa birkaç kez
steril ediniz.
alevden geçiriniz.
 Ekim
için
pipet
kullanılıyorsa
 Özeyi, sapı alta gelecek Ģekilde taĢıyıcı
dezenfektan içeren cam silindire ya da
spora yerleĢtiriniz.
doğrudan kapaklı tıbbi atık kovasına
koyunuz.
 Tüp ağzında bulaĢık materyal varsa tıkaç
 Ekim yapılmıĢ besiyeri tüpünün ağız
yerleĢtirilmeden önce mikroplu kısım
kısmını alevden geçiriniz.
karbonize oluncaya kadar alevde tutunuz.
 Bir öze dolusu örneği taĢıyan luplu
özeyi, sıvı besiyerine daldırarak özeyle
karıĢtırınız.

 Besiyeri tüpünün tıkacını kapatıp tüp
sporuna yerleĢtiriniz.

 Tüpü kesinlikle çalıĢma tezgahı üstüne
yatık biçimde bırakmayınız veya önlük
cebine koymayınız.

 Pamuk tıkaçlı tüpleri tıbbi atık kovasına,
dökülmeyecek Ģekilde dik koyunuz.
 Sıvı örnek tüpünü tıbbi atık kovasına
 ÇalıĢma ortamını dezenfekte ediniz.
atınız.
 Ellerinize el antisepsisi uygulayınız.
 Önlüğünüzü çıkarınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, besiyerinde tek bir mikroorganizma üretilmiĢ kültürdür?
A) KarıĢık kültür
B) Sıvı kültür
C) Saf kültür
D) Katı kültür
E) Normal kültür

2.

AĢağıdakilerden hangisi, ekime baĢlamadan önce ekim yapılacak besiyerlerinin
üzerine yazılması gerekli bilgilerden biri değildir?
A) Ekim tarihi ve gerekirse saati
B) Ekim iĢlemini yapan kiĢinin adı
C) Gerekirse besiyerinin adı
D) Ekim yapılacak mikrobiyolojik örneğin adı veya kodu
E) Gerekirse inkübasyon süresi ve sıcaklığı

3.

AĢağıdakilerden hangisi, sıvı besiyerine ekim iĢlemlerinde kullanılan gereçlerden biri
değildir?
A) Drigalski spatülü
B) Öze
C) Eküvyon
D) Pastör pipeti
E) Pipet

4.

AĢağıdakilerden hangisi, boğaz, kulak, göz, yara, genital organlar vb. vücut
bölgelerinden inceleme örneklerinin alınması ve ekimlerin yapılması amacıyla
kullanılan bir ucunda pamuk sarılı gereçtir?
A) Öze
B) Enjektör
C) Pipet
D) Eküvyon
E) Pastör pipeti

5.

AĢağıda biyogüvenlik kabinlerinin kullanımıyla ilgili bilgiler verilmiĢtir. Bu bilgileri
içeren ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Kabin düzgün çalıĢmadıkça asla kullanılmamalıdır.
B) Kabin fanı iĢe baĢlamadan önce ve iĢ bitiminde en az 5 dakika çalıĢtırılmalıdır.
C) Kabin içinde bunzen bek kullanılmalıdır.
D) Cam izleme paneli kabin kullanımdayken açılmalıdır.
E) Ekim iĢlemlerinde, olanak varsa steril plastik özeler tercih edilmelidir.

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 bilgilerle sıvı besiyerine katı örnek ekim yöntemlerini
uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Mikrobiyoloji laboratuvarında katı örnekleri inceleyiniz.
Mikrobiyoloji laboratuarında, sıvı besiyerine katı örnek ekim iĢlemlerini
gözlemleyerek arkadaĢlarınızla gözlemlerinizi paylaĢınız.

2. SIVI BESĠYERĠNE KATI ÖRNEK EKĠMĠ
YAPMA
2.1. Sıvı Besiyerine Katı Örnek Ekimi
Sıvı besiyerine katı örnek ekimi yapmak için de sıvı örnek ekiminde kullanılan
besiyerleri kullanılır.
Ekim yapılacak örnek, gaita, balgam, yara örneği gibi katı ise; ekim iĢleminde iğne
öze, luplu öze ve eküvyon kullanılır.


Sıvı besiyerine katı örneğin ekim tekniği



Katı örneğin bulunduğu örnek kabı sol ele alınır.
Ekim için kullanılacak iğne öze, sağ elde kalem gibi tutularak tekniğine
uygun steril edilir.

Resim 2.1: Ġğne özenin bek alevinde sterilizasyonu

25




Örnek kabı, olabildiği kadar eğik ve ağzı aleve yakın tutularak içine
havadan olabilecek kontaminasyon engellenir.
Ġğne öze, luplu özenin halka kenarı ya da eküvyonla kaptaki örneğin
çeĢitli alanlarına sürülerek yeterli miktar örnek alınır.

Not: Ekim örneğinde bulunabilecek kan, müküs vb. alanlardan ekim örneği
alınmasına dikkat edilmelidir.

Resim 2.2: Eküvyonla katı ekim örneğinin alınması




ĠĢi biten örnek kabı, çalıĢma tezgahı üstüne bırakılır.
Sonraki aĢamada steril sıvı besiyerini içeren tüp sol ele alınır. Tüpün dip
kısmından tutularak pamuk tıkacı, alev Ģemsiyesi altında, öze tutan sağ
elin parmakları ile kavranarak çıkartılır.

Resim 2.3: Besiyeri tüpü tıkacının çıkarılması




Besiyeri tüpünün ağzı alevden geçirilir. Tüp hafif eğik durumda alev
Ģemsiyesi altına indirilir.
Yeterli örneği taĢıyan öze; tüp iç yüzeyine değdirilmeden, sıvı besiyeri
tüpünün içine sıvı seviyesine kadar daldırılır. Öze ucu sıvıya
batırılmadan, sıvı yüzeyinin hemen üstündeki kuru tüp bölgesine
değdirilir ve sürtme hareketleri yaptırılarak katı örneğin bu bölgede
yayılması sağlanır.
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Öze ucu besiyerine daldırılır ve özeye karıĢtırma iĢlemi yaptırılır.
Öze ucu, besiyerinden çıkarılarak tekrar örneğin yayıldığı bölgeye temas
ettirilir. Özeye, bu bölgede sürtme hareketleri yaptırılır ve örneğin
besiyerine doğru yıkanarak aktarılması sağlanır.
Öze, tüpten çıkarılır ve tekniğine uygun steril edilerek sapı alta gelecek
Ģekilde taĢıyıcı spora yerleĢtirilir.
Ekim yapılmıĢ sıvı besiyeri içeren tüp, yine aynı Ģekilde ağız kısmı
alevden geçirilip tıkacı kapatılır ve tüp sporuna yerleĢtirilir.

Resim 2.4: Örnek alınmıĢ kültür tüpünün spora yerleĢtirilmesi



ĠĢi biten örnek bir daha kullanılmayacaksa örnek kabı, tıbbi atık kovasına
atılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, sıvı besiyerine katı örnek ekimini
tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 KiĢisel güvenlik önlemlerini alınız.

 Laboratuvar ekim ortamını düzenleyiniz.

 Ekim iĢleminde hangi besiyeri ve hangi
ekim gerecini kullanacağınıza karar
veriniz.

 Katı örneğin bulunduğu örnek kabını sol
elinize alınız.
 Ġğne özeyi sağ elinize alarak steril
ediniz.
 Örnek kabını, olabildiği kadar eğik ve
ağzını aleve yakın tutunuz.
 Ġğne özeyi katı örneğin çeĢitli alanlarına
sürerek yeterli miktar örnek alınız.

 Önlüğünüzün düğmelerini ilikleyiniz.
 Gerekirse önlük üzerine ikinci bir önlük
takınız.
 Eldiven, maske, bone, gerekirse gözlük
takınız.
 Bek alevi yanında çalıĢılacaksa çalıĢma
tezgâhını dezenfektanlarla temizleyiniz.
 Güvenlik kabininde çalıĢılacaksa kabin
çalıĢma kurallarını uygulayınız.
 Karar verirken öğretmeninizden yardım
alabilirsiniz.
 Sorumluluklarınızı biliniz.
 Dikkatli olunuz.
 Ekim iĢlemini kontaminasyon riskini en
aza indirmek için, seri bir Ģekilde
yapınız.
 Sterilliğinden kuĢku duyulan veya
kontamine
olan
araç
gereçleri
kullanmayınız.
 Ellerinizi her çalıĢma öncesi ve sonrası
yıkayınız ve el antisepsisi uygulayınız.
 Ellere bulaĢma olduğunda hemen el
antisepsisi uygulayınız.
 Örnek kabının kapağını alev Ģemsiyesi
altında açınız.
 Her kullanım öncesi ve sonrası özeyi
tekniğine uygun steril ediniz.
 Örnek kabını, eğik ve ağzını aleve yakın
tutarak içine havadan olabilecek
kontaminasyonu engelleyiniz.
 Ġğne öze, luplu özenin halka kenarı ya
da eküvyonla katı örnekte bulunabilecek
kan, müküs vb. alanlardan ekim örneği
alınmasına dikkat ediniz.

 ĠĢi biten örnek kabını çalıĢma tezgâhı  Örnek kabının
üstüne bırakınız.
unutmayınız.
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kapağını

kapatmayı

 Ekim yapılacak sıvı besiyeri tüpünü sol
elinize alınız.

 Besiyeri tüpünün
çıkarınız.

pamuk

tıkacını

 Sıvı besiyerinin sterilliğini kontrol
ediniz.
 Tüpün dip kısmından tutarak, pamuk
tıkacı, alev Ģemsiyesi altında, öze tutan
sağ elin parmaklarıyla kavrayarak
çıkartınız.
 Tüp ya da ĢiĢelerde pamuk tıkaç yerine
lastik tıkaç ya da burgulu kapak
kullanılmıĢsa önceden gevĢetiniz.
 Besiyeri tüpünü hafif eğik durumda alev
Ģemsiyesi altına indiriniz.

 Besiyeri tüpünü alev Ģemsiyesi altına
indiriniz.
 Yeterli örneği taĢıyan özeyi, sıvı
 Özeyi tüp iç yüzeyine değdirmemeye
besiyeri tüpünün içine, sıvı seviyesine
özen gösteriniz.
kadar daldırınız.
 Öze ucunu sıvıya batırmadan, üstteki  Örneğin yayılması için öze ucuna, kuru
kuru tüp bölgesine değdirerek sürtme
tüp bölgesinde sürtme hareketleri
hareketleri yaptırınız.
yaptırmayı unutmayınız.
 Öze ucunu
karıĢtırınız.

besiyerine

daldırarak

 Öze ucunu besiyerine daldırarak örneğin
besiyerine karıĢmasını sağlayınız.

 Öze ucunu tekrar, örneğin yayıldığı
 Öze ucuna örneğin yayıldığı tüm
bölgeye değdirerek özeye sürtme
bölgede sürtme hareketleri yaptırınız.
hareketleri yaptırınız.
 Katı örneğin besiyerine doğru yıkanarak
aktarılmasını sağlayınız.
 Özeyi tüpten çıkarıp tekniğine uygun
steril ediniz.

 Örneğin
tamamının
aktarılmasını sağlayınız.

yıkanarak

 Özenin sterilliğinden emin olunuz.

 Ekim iĢleminde steril plastik iğne öze
kullanılmıĢsa dezenfektan içeren kaplara
ya da doğrudan tıbbi atık kovaları içine
konur.
 Tüp ağzında bulaĢık materyal varsa tıkaç
 Ekim yapılmıĢ besiyeri tüpünün ağız
yerleĢtirilmeden önce mikroplu kısım
kısmını alevden geçiriniz.
karbonize oluncaya kadar alevde
tutunuz.
 Özeyi, sapı alta gelecek Ģekilde taĢıyıcı
spora yerleĢtiriniz

 Besiyeri tüpünün tıkacını kapatıp tüp
sporuna yerleĢtiriniz.

 Tüpü, kesinlikle çalıĢma tezgâhı üstüne
yatık biçimde bırakmayınız veya önlük
cebine koymayınız.


 Katı örnek kabını tıbbi atık kovasına
atınız.



29

Katı örnek kabını mutlaka tıbbi atık
kovasına atınız.
ÇalıĢma ortamını dezenfekte ediniz.
Ellerinize el antisepsisi uygulayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Sıvı besiyerine katı örneğin ekiminde, aĢağıdaki ekim araç-gereçlerinden hangisi
öncelikle tercih edilir?
A) Luplu öze
B) Ġğne öze
C) Drigalski spatülü
D) Eküvyon
E) Pastör pipeti

2.

Sıvı besiyerine katı örneğin ekimiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Yeterli örneği taĢıyan öze, tüp iç yüzeyine değdirilmeden besiyeri tüpünün içine
sıvı seviyesine kadar daldırılır.
B) Öze ucu, sıvıya batırılmadan sıvı yüzeyinin hemen üstündeki kuru tüp bölgesine
değdirilir ve sürtme hareketleri yaptırılır.
C) Öze ucu, tüp içindeki sıvıya daldırıldıktan sonra sürtme hareketleri yaptırılır.
D) Kuru tüp bölgesinde sürtme hareketleri ile katı örneğin bu bölgede yayılması
sağlanır.
E) Öze ucu, besiyerine daldırılır ve özeye karıĢtırma iĢlemi yaptırılır. Öze ucu
besiyerinden çıkarılarak tekrar sürtme hareketleri yaptırılır ve örneğin, besiyerine
doğru yıkanarak aktarılması sağlanır.

3.

AĢağıda eĢleĢtirilmiĢ olarak verilen kelime gruplarından, uyumlu olmayan hangisidir?
A) Balgam - Eküvyon
B) Ġdrar - Luplu öze
C) BOS - Pipet
D) Gaita – Ġğne öze
E) Balgam – Pastör pipeti

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
4.

( ) Ekim iĢleminde steril plastik iğne öze kullanılmıĢsa alevde yakarak steril
edildikten sonra tıbbi atık kovasına atılır.

5.

( ) Ġğne öze, luplu özenin halka kenarı ya da eküvyonla kaptaki örneğin çeĢitli
alanlarına sürülerek yeterli miktar örnek 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Ekimleri yapılacak örnekler ya doğrudan doğruya hastalardan alınan mikrobiyolojik
örneklerdir ya da daha önce üretilmiĢ olan, …………….kültürleridir.

2.

Ekim iĢlemleri, ……………….. denilen elektrikli cihazlar içinde, yoksa ekim iĢi için
ayrılmıĢ çalıĢma bankosu üzerine yerleĢtirilmiĢ, bunzen beki alev Ģemsiyesi altında
yapılır.

3.

Sıvı örneğin bulunduğu tüp iki el ayasına yerleĢtirilerek ve el ayalarına sürtme
hareketi yaptırılarak …………….. karıĢım sağlanır.

4.

Sıvı besiyerin ekim yaparken katı örneğin bulunduğu örnek kabı, sol el…………….
içine alınır.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5.

( ) Örnek tüpünün pamuk tıkacı, özeyi tutan elin küçük parmağı ile sarılıp
kavranmak suretiyle kendi ekseni etrafında döndürülerek çıkartılır.

6.

( ) Ekim iĢlemleri sırasında çıkarılan tıkaçlar ve kapaklar çalıĢma tezgâhına
bırakılmaz; tekniğine uygun Ģekilde tüp sporuna yerleĢtirilir.

7.

( ) Ekim yapılacak örnek gaita, balgam, yara örneği gibi katı ise ekim için pastör
pipeti kullanılır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

8.

AĢağıdakilerden hangisi, daha çok sıvı ortamlardan örnek alıp ekim yapmaya yarayan
gereçtir?
A) Eküvyon
B) Luplu öze
C) Drigalski
D) Ġğne öze
E) Hepsi
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9.

„Biyogüvenlik kabinlerinde ekim iĢlemlerinde metal öze kullanıldığında, özenin
sterilizasyonu,……………………‟le
yapılmalıdır.‟
cümlesinde
boĢluğa
aĢağıdakilerden hangisi gelir?
A) Vacutainer
B) Bek
C) Wortex
D) Mikro-insineratör
E) Hiçbiri

10.

Tüp içindeki sıvı örneğin homojen karıĢımının sağlanmasında en iyi yöntem,
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Worteks‟le karıĢtırma
B) ĠĢaret parmağıyla tüpün alt kısmına vurarak karıĢtırma
C) El içinde yuvarlayarak karıĢtırma
D) El içine vurarak karıĢtırma
E) Santrifüjde karıĢtırma

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 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
E
YanlıĢ
Doğru

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

Bakteri
Güvenlik Kabini
Homojen
Avuç
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
B
D
A
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