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ÖNSÖZ

Veteriner Hekimlere, klinik, laboratuvar, çiftlik ve gıda alanında yardımcı olabilecek ara
eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla Laborant ve Veteriner sağlık Bölümü açılmıştır. Temel
Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri kitabıyla öğrenciye laboratuvarda uyulması gereken temel
kurallarının öğretilmesi, kullanılan alet – gereçlerin tanıtılması ve uygulanılan temel teknikler
hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Kitabın planlanmasında ve oluşumunda bilgi, tecrübe ve desteğini esirgemeyen tüm
hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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KISALTMALAR
mL: mililitre
Lt: litre
cm: santimetre
g: gram
Fc: santrifüj kuvveti
m: kütle
V: hız
r: yarıçap
RPM: revolutions per minute (=dakikadaki devir sayısı)
RCF: relative centrifugal force (=göreceli santrifüj kuvveti)
E

= 25 oC’da ölçülen hücre potansiyeli

E0

= Standart redüksiyon potansiyeli

R

= gaz sabiti

T

= Mutlak sıcaklık

F

= Faraday sabiti

n

= reaksiyona sırasında alınan-verilen elektron sayısı

Cox = oksidize formların molar konsantrasyonu
Cred = redükte formların molar konsantrasyonu
Å: Angström
UV: ultraviyole
Io: gönderilen ışın şiddeti
I1: çıkan ışın şiddeti
T: transmittans
%T: yüzde transmittans
A: absorbans
𝜀=absorbsiyon katsay𝚤s𝚤
𝑙= ışık yolunun uzunluğu (cm)
𝑐= konsantrasyon (mol/Lt)
T.D.: tesir değerliği
FTS: fizyolojik tuzlu su
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YAZAR NOTU
Bu kitapçık öğrencilere laboratuvarda yol gösterici bir kılavuz olması için hazırlanmıştır.
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1. LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Laboratuvarlarda nasıl davranılması gerektiğini ve herhangi bir kazaya neden olmadan nasıl
laboratuvar uygulaması yapılabileceğini öğretilmesi amaçlanmıştır. Öğrencinin laboratuvarda
oluşabilecek tehlikelere karşı farkındalık kazanması için en önemli kurallar sıralanmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Laboratuvar kazalarını önleyebilmek ve sağlıklı bir şekilde deney veya analiz nasıl yapılır?

19

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Laboratuvarda
gereken kurallar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

uyulması Laboratuvarda oluşabilecek Bu kurallara uyarak öğrenci
kazalar hakkında farkındalık güvenli
bir
şekilde
oluşturmak.
laboratuvar
uygulamaları
yapabilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Laboratuvar kuralları, güvenlik
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Giriş
Laboratuvar her zaman ciddiyet ve konsantrasyon gerektiren bir ortamdır. Bu nedenle
hem kendimizi hem de çevremizdekileri koruyabilmek adına bazı kuralları dikkate alıp onları
uygulamak durumundayız. Ancak bu şekilde güvenli bir deney veya analiz
gerçekleştirilebilmektedir. Bu bölümde genel laboratuvar kuralları özetlenmeye çalışılacaktır.
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1.1. Genel Kurallar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Laboratuvar çalışmaları ciddiyet gerektirmektedir. Laboratuvarlarda düzeni bozacak
veya tehlikeye yol açabilecek şekilde asla hareket edilmemelidir.
Laboratuvarda asla şaka yapılmamalı, öğrenciler deney esnasında kendi aralarında
sohbet etmemelidir. Bu dikkat dağıtacağından hem tehlikeli hem de yasaktır.
Sözlü ya da yazılı olsun tüm kurallara dikkatle uyulmalı, anlaşılmayan kısımlar
laboratuvar sorumlularına mutlaka sorulmalıdır.
Laboratuvar sorumlusunun izni dışında hiçbir deney düzeneğine, kimyasala ve başka
malzemelere dokunulmamalıdır.
Laboratuvarda yemek ve/veya içecekle girilmesi ve tüketilmesi yasaktır.
Laboratuvara önlük giymeden girmek yasaktır. Palto, ceket, çanta vb. kişisel eşyaların
laboratuvara getirilmesi ve giyilmesi tehlikeli ve yasaktır.
Laboratuvar önlüğü daima kapalı olmalıdır. Önü açık önlükle çalışmak tehlikeli ve
yasaktır.
Uzun saçlar arkada toplanmalı, sallantılı takılar ve yüzükler çıkarılmalı, bol elbise
giyilmemelidir.
Deneyler esnasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
Laboratuvarda yüze dokunmadan önce eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.
Laboratuvara gelmeden önce deney notları dikkatlice okunarak ön bilgi edinilmelidir.
Kimyasal madde dökülmelerine ve cam kırıklarına tedbir olarak daima kapalı ayakkabı
giyilmelidir.
Deneysel çalışmalarda laboratuvar sorumlusunun anlattığı ve gösterdiği yöntemin
dışına çıkılmamalıdır.
Olası kimyasal dökülmelerinde doğrudan kucağa akmasını engellemek için oturarak
değil ayakta çalışılmalıdır.
Sorumlu kişi izin vermedikçe laboratuvarda güvenlik tedbiri olarak kontak lens
kullanılmamalıdır.
Çalışma alanı her zaman düzenli ve temiz tutulmalıdır. Laboratuvara yalnızca not
defteriniz ve deney notları getirilmelidir.
Deneysel çalışma bittikten sonra kullanılan malzemeler, deney düzeneği ve deney
tezgahı temizlenerek önceki yerlerine geri konmalıdır.
Çalışmanız esnasında meydana gelen atıklar, talimatlarda belirtilen atık kutularına
uygun bir şekilde atılmalıdır.
Tüm kazalar (kimyasal dökülmeleri, yangın vb.), yaralanmalar (yanık, kesik vb.) ve
tehlikeli durumlar (hasar gören malzemeler vb.) mutlaka laboratuvar sorumlularına
bildirilmelidir.
Eller su ve sabun ile yıkanıp; laboratuvar sorumlusunun izni olmadan laboratuvardan
çıkılmamalıdır.
Verilen talimatta aksi söylenmedikçe hiçbir kimyasal koklanmamalı ve
dokunulmamalıdır. Sadece izin verilen malzemelerle çalışılmalıdır.
Tüm cam malzemeler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Kırık ya da sıcak camlar
doğrudan elle tutulmamalıdır.
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•

•
•
•
•
•

•

Laboratuvarlarda içinde kimyasal madde olan hiçbir kap etiketsiz olmamalıdır.
Kullanmadan önce etiket dikkatlice okunmalıdır. Kimyasallar bir kaptan başka bir kaba
aktarıldığında yeni kabın etiketlenmesi unutulmamalıdır.
Şişesinden alınan kimyasallar kullanılmasa bile hiçbir zaman tekrar orijinal şişesine
konulmamalı, orijinal şişenin içerisine pipet daldırılmamalıdır.
Deneyler esnasında kesinlikle asidin üzerine su ilave edilmemeli, asitler suya yavaş
yavaş ilave edilmelidir.
Pipet ile sıvı çekilirken asla ağız kullanılmamalıdır. Bunun yerine puar v.b. cihaz
kullanılmalıdır.
Alev alıcı sıvılar kullanılacakları kadar kapalı bir kap içerisinde deney tezgâhı üzerinde
bulunmalı ve ısı kaynaklarından (bek alevi, elektrikli ısıtıcı vb.) uzak tutulmalıdır.
Kimyasal atıklar laboratuvar sorumlusunun talimatlarına uygun olarak
uzaklaştırılmalıdır. Lavabolara ve başka yerlere kesinlikle kimyasal madde
dökülmemelidir.
Zehirli buharları ve gazları solumaktan kaçınılmalıdır. Bu tür maddeler ile derişik asit,
baz ve uçucu çözücülerle çalışırken çeker ocak kullanılmalıdır.
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Uygulamalar
Bu bölümde genel laboratuvar kuralları dikkatle okunup, benimsenmelidir ve
laboratuvar uygulamaları ve analizlerde mutlaka uyulmalıdır.
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Uygulama Soruları
Hem kendimize hem de çevremizdekilere zarar vermeden güvenli bir deney veya
analiz nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak laboratuvarlarda uyulması gereken kuralları öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Laboratuvarlara girerken ve uygulama yaparken üzerimize neden beyaz önlük giyeriz?
2) Laboratuvar uygulamaları sırasında neden partnerimizle konuşmamamız gerekmektedir?
3) Suyun üzerine mi asit ilave edilmelidir, yoksa asitin üzerine mi su ilave edilmelidir?
4) Neden laboratuvara yemek/içmek yasaktır.
5) Laboratuvar uygulamalarında neden verilen talimatların dışına çıkılmamalıdır?
6) Çalışmalar esnasında neden uzun saçlar toplanmalı ve takı takmaktan kaçınılmalıdır?
7) Asitlerle veya alkalilerle çalışırken pipet neden ağızla çekilmemelidir?
8) Neden kullanılan kimyasallar tekrar eski orijinal şişelerine konmamalıdır?
9) Uygulamalar esnasında izin verilmediği sürece neden kimyasalı koklamak yasaktır?
10) Kaynatma işleminde neden tüp sürekli çalkalanmalıdır?

Cevaplar
1) Oluşabilecek herhangi bir kaza anında tenimize veya kişisel eşayalarımıza zarar gelmeden
üzerimizdeki önlüğü çıkararak kendimizi korumuş olururz.
2) Konuşmak veya şakalaşmak dikkati dağıtacağından dolayı kazalara neden olabilmektedir.
3) Saf asitin üzerine asla su konmaz. Çünkü asitlerin suda çözünmesi ekzergonik (ısı veren) bir
reaksiyon olduğundan asitin üzerine eklenecek su derhal buharlaşacaktır. Oluşacak olan su
buharı çıkarken asit de sıçrayacaktır. Sonrasında açığa çıkacak olan yoğun ısıdan dolayı da
cam tüpümüzde çatlama ve kırılma gerçekleşebilecektir.
4) Laboratuvar çalışmalarında dikkat dağılması sonucu su yerine yanlışlıkla sıvı kimyasal
içilebilir veya yiyecek ve içecek kontamine (bulaşık) olabilir. Her ikisinde de ağıza kimyasal
madde bulaşacaktır.
5) Talimat dışı davranışlar sonucu uyumsuz iki kimyasal tepkimeye girecek olursa istenmeyen
şiddetli reaksiyonlar sonucu kimyasal yanığı kazaları meydana gelebilmektedir.
6) Uzun saçlar çalışma esnasındaki eğilmeler sonucunda kimyasal içine girebilir veya
yanlışlıkla alevle temas ederek tutuşmaya neden olabilir. Ayrıca sarkan takılar kimyasal
olsun, bek olsun tkılarak kazalara neden olmaktadır. Eldeki yüzükler de sıvı kimyasalların
bulaşması sonucunda parmaklarda tahriş ve yanmalara neden olabilmektedir.
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7) Pipetle ağızdan kimyasal çekmek yanlışlıkla yutmalara, dolayısıyla gırtlağımızda kimyasal
yanıkların oluşumuna neden olabilmektedir.
8) Kullanılmış olan kimyasallar asla orijinal şişelerine geri konmaz, çünkü kontamine (bulaşık)
olabilir, dolayısıyla da orijinal şişe içerisindeki kimyasalı da kontamine ederek, kullanamaz
hale getirebilir.
9) Kullanılan kimysasl tüten bir asit ya da kanserojen bir kimyasal olabilir. Bu durumda ya
burun içi ve nefes borumuz bu asitin etkisiyle tahriş olacaktır, ya da kanser olabilme riskimiz
oluşacaktır.
10) Kaynatma işleminde maşa ile tutulan tüpün ağzı mutlaka kimsanin olmadığı bir konuma
doğru eğilmelidir. Tüpün çeperi oldukça dar olduğundan dolayı, kaynama noktası
kaçırılabilir, içerisindeki kimyasal da doğrudan dışarı püskürecektir. Bunun önlenebilmesi
için tüp mutlaka bilekten çalkalama hareketi ile çalkalanmalı. Bu püskürmeleri
engelleyecektir. Ancak çalkalama esnasında tüpün içeriğinin köpürdüpü görülürse, tüp
mutlaka alevden uzaklaştırılmalı, ancak çalkalama hareketine de bir müdeeet daha devam
edilmelidir.
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2. LABORATUVARDA KULLANILAN CAM MALZEMELERİN
TANITIMI VE PİPETASYON

30

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Laboratuvarda en sık kullanılan cam malzemelerin neler olduğu öğretilemeye
çalışılacaktır.
2.2. Bu malzemelerin ne işe yaradıkları ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılacaktır. Pipetin
ne işe yaradığı, nasıl kullanılması gerektiği ve temizliğinin nasıl yapılması gerektiği
öğretilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Laboratuvarda kullanılan malzemeler nelerdir ve işe yaramaktadırlar?
Pipet nedir, nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Cam Malzemeler

Laboratuvarda
ksıklıkla
kullanılacak
olan
malzemelerin ne oldukları ve
amaçla kullanılabilecekleri

Öğrenciler
malzemelerin
özelliklerini
okuyup
görselini
de
görebilmektedirler. Birkaç
tekrardan sonra tümünün
isimleri öğrenilebilecektir.

Pipetler ve pipetasyon

Laboratuvarda
kullanılan
cam ve otomatik pipetlerin
ayrımı ve kullanımlarıni
öğrenebileceklerdir.

Pipetler hakkında bilgileri
okuyup görselleri takip
ederek
kullanım
ve
temizleme hakkında bilgi
edinebilirler. Ancak mutlaka
pipetasyon
işlemi
uygulanarak
pekiştirilmelidir.
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Anahtar Kavramlar
Laboratuvar cam malzemeleri, pipetler ve pipetasyon
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Giriş
Biyokimya laboratuarlarında çeşitli malzemeler kullanılır. Doğru analiz veya deney
yapabilmenin ilk koşulu laboratuar kurallarına uymak, 2. koşul ise deney ya da analiz için doğru
malzemeyi seçmek ve kullanmaktır. Bu malzemelerin isimleri ve kullanım amaçları bu
bölümde verilmeye çalışılmıştır.
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2.1. Laboratuvarda Kullanılan Pipetler
2.1.1. Cam Pipetler
Pipetler, laboratuvarlarda sıvı kimyasalların transferi için kullanılan ve bir ucu sıvıya
daldırılıp diğer ucundan vakumlayarak içine bir miktar sıvı çekilen derecelendirilmiş cam
borulardır. Hacimlerine göre, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 25.0 mL’lik pipetler şeklinde
sınıflandırılabilirler.
Ölçülecek miktara uygun bir pipet seçilir ve ölçüm bir kerede yapılır. Örneğin 4 ml
ölçülecekse, 4 mL’lik pipet olmadığı için 5 mL’lik pipet kullanılır. İki kez 2’lik pipet
kullanılmaz. Çünkü her kullanımda hata yapma olasılığı vardır ve bir hacmi ölçmek için birden
fazla pipet kullanılması birden çok hata yapma olasılığını da yanında getirir.
Cam pipetlerin bir ağız kısmı vardır, bir de konik bir uçları. Ağız kısmına yakın her bir
hacimdeki pipeti tanımlamak için renkli bir bant vardır. Bu bantın üstünde yer alan rakam bu
pipet ile çekebileceğiniz maksimum hacim miktarı yazmaktadır. Bantın alt kısmında yer alan
daha küçük puntolu rakam ise bu pipetin minimum ölçek derecesini, yani hassasiyetini
göstermektedir.
Pipetler üflemeli ve üflemesiz olmak üzere sınıflandırılabilirler. Pipetle kimyasal
çekilirken içindeki sıvı boşaltıldıktan sonra pipet ucunda bir miktar sıvı kalır. Buna göre:
Bazı pipetlerde pipetin üstünde bitiş taksimatı işaretlenmiştir. Örneğin 1 mL’lik bir
pipette başlangıç taksimatı 0 bitiş taksimatı da 1 olarak belirtilmiştir. Bu pipetle bir sıvı 0’a
kadar çekilip 1’e kadar boşaltılırsa, alınan hacim 1 ml’dir. Bu tip pipetler üflemesiz pipetler adı
verilir. Pipet ucundaki sıvı kullanılmaz ve dolayısıyla üflenmemelidir.
Bazı pipetlerde ise bitiş taksimatı yoktur ve taksimat pipetin sonuna kadar devam eder.
Bu tip pipetlere üflemeli pipetler adı verilir. Sıvının tamamının boşaltılabilmesi için pipetin
ucundaki sıvı üflenmelidir.

Şekil 2.1.

Çeşitli hacimlerdeki cam pipetler
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Pipetler, ayrıca bullu ve bulsuz olmak üzere de sınıflandırılabilirler. Bullu pipetlerin orta
kısımları şişkin, uç kısımları ise ince ve uzundur. Üflemeli bullu pipetlerde üst kısımda bir çizgi
bulunur. Bu çizgi ile en uç kısım arasının kaç ml sıvı aldığı bul’un üzerinde yazar. Üflemesiz
bullu pipetlerde ise alt uçta da bir çizgi bulunur. İki çizginin arasındaki sıvı miktarı bul’un
üzerinde yazan miktar kadardır. Bullu pipetlerde uç kısım çok dar olduğu için en küçük bir
hacim şaşması çok büyük oynamalara neden olur. Bu nedenle bu pipetler normal pipetlere göre
daha hassastırlar.

Şekil 2.2. 50 ml’lik bullu pipet

Şekil 2.3. Karusel tipi pipet sporu

2.1.2. Otomatik pipetler
Günümüzde çağdaş laboratuvarlarda sıklıkla kullanılırlar. Bu pipetlerde hacim ayar
düğmesi ile istenildiği şekilde ayarlanabilir. Ardı ardına yapılan pipetlemelerde ve seyreltme
çalışmalarında sıklıkla kullanılırlar. Kullanımları çok pratik olup hızlı ve hassas çalışmayı
sağlarlar. Çeşitli hacim aralıklarında tek ve çok kanallı (tek çekişte birden fazla ölçüm
yapabilen) tipleri vardır. Bu pipetler avuç içi ile kavranır ve başparmak ile de Sıvı, pipetin
tepesinde bulunan silindirik bir pistona baş bastırılıp ardından yavaşça bırakıldığında, atılabilir
pipet ucunda bir vakum oluşturur ve bu şekilde sıvı yukarı, ucun içine çekilir; bu işleme çekme
denir. Ucu sıvıyla dolu bir pistona basıldığında sıvı, uçtan dışarı dökülür; bu işleme de dağıtma
denir. Bu pipetlerde iki adet takılma noktaları vardır. Çekme işlemi için birinci takılma
noktasına kadar başparmak ile basılır ve orada sabitlenir. Pipetin atılabilir ucu çekmek istenilen
sıvının içerisine bir miktar daldırılır ve başparmak yavaşça serbest bırakılır. Dağıtma işlemi
içinse başparmak iki takılma noktasının sonuna kadar basılarak boşaltılır.
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Şekil 2.4. Tek kanallı ayarlanabilir otomatik pipet

Şekil 2.6.

Şekil 2.5. Sekiz kanallı ayarlanabilir otomatik pipet

Dereceli cam pipet
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2.1.3. Pipet Nasıl Temizlenir?
Pipet temizliği aşağıdaki sırayla yapılır:
Pipetler kullanıldıktan hemen sonra, dibinde bol miktarda pamuk bulunan ve su ile
dolu olan 500 veya 1000 ml’lik bir ölçü silindirinin içine konulurlar. Çekilen
maddenin pipet içinde kurumaması gerekir.
2. İçinde kan pıhtısı kalan pipetler %10’luk potasyum hidroksit (KOH) çözeltisi içinde
12 saat, yağlı pipetler ise potasyum bikromat temizleme çözeltisi içinde 24 saat
bekletilirler.
3. Musluk suyundan geçirilen pipetler, musluk suyunu en az 10-15 kez çekip bırakarak
temizlenirler ve 10-15 dakika süzülmeye bırakılırlar.
4. Otomatik pipet yıkayıcısı kullanılacaksa uçları yukarı gelecek şekilde taşıyıcıya
yerleştirilirler.
5. Pipet taşıyıcısı yıkayıcının içine yerleştirilir.
6. Yıkayıcının bir saatte 8-10 kez dolup boşalabileceği şekilde musluk suyu akışı
ayarlanır.
7. Taşıyıcı 3-4 saat sonra çıkarılır ve pipetler 10-15 dakika süzülmeye bırakılırlar.
8. Pipet taşıyıcısı içinde saf su bulunan bir silindirin içine konulur ve pipetler su ile
dolduktan sonra taşıyıcı dışarı çıkarılır. Bu işlem 3-5 kez yinelenir. Eğer otomatik
yıkayıcı yoksa pipetler, tek tek 3-5 kez saf suyun içine daldırılıp dışarı alınırlar.
9. Sularının tamamının çıkması için pipetler taşıyıcı içinde 10-15 dakika bekletilirler.
Eğer otomatik yıkayıcı yoksa pipetler, pipet sporlarına yerleştirilerek 10-15 dakika
bekletilirler.
10. Pipetler +900C’ ye ayarlı etüvde kurutulurlar.
1.

2.2. Laboratuvarda Kullanılan Malzemeler
2.2.1. Büretler
Büretler de bir çeşit pipettirler ve 10, 25 ve 50 mL’lik hacimlerde bulunurlar. Boşaltma
uçlarında sıvının akışını kontrol edebilmek için bir musluk bulunur. Titrasyon işleminde
kullanılırlar. Titrasyon kısaca asit ya da alkali bir çözeltinin konsantrasyonunun tespiti için
gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu amaçla büretin içerisindeki sıvı, altında bulunan asit ya da
alkali olan başka bir sıvı içine kontrollü bir şekilde damlatılır. Büret setleri 3 bölümden
oluşurlar. Büret sehpası, büret kıskacı (mandalı) ve büret.
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Şekil 2.7. Büret

Şekil 2.8. Büret Standı (Büret sporu)

2.2.2. Ölçü Silindirleri (Mezürler)
Pipetle ölçülemeyecek kadar büyük miktarların ölçümlerinde ve fazla hassasiyet
gerektirmeyen durumlarda kullanılırlar. Silindirik ve konik ölçü silindiri tipleri vardır. Ölçü
silindirleri taksimatlı olup 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ve 2000 mL’lik hacimlere sahip olan
tipleri vardır.

Şekil 2.9.

Mezür çeşitleri

2.2.3. Tüpler
2.2.3.1. Deney Tüpleri
Silindirik yapılı, altları düz cam laboratuvar malzemeleridirler. Ateşe dayanıklı olanları
Jena ya da Pireks camından yapılmıştır. Isıtma ya da kaynatma yapılacaksa tüp 1/4’ünden fazla
doldurulmamalıdır. Deney tüpleri 75x10 mm, 100x12 mm, 100x13 mm, 100x16 mm, 160x16
mm ve 180x80 mm gibi ebatlarda olabilirler.
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Şekil 2.10. Çeşitli deney tüpleri

2.2.3.2. Vida Kapaklı Tüpler
Silindirik yapıda, altları düz ağızları vida kapaklı tüplerdir. Deneylerde oksidasyonu
engellemek için kullanılırlar. Çeşitli ebatlarda bulunurlar.

Şekil 2.11. Vida kapaklı tüpler

2.2.3.3. Santrifüj Tüpleri
Dipleri konik ya da yuvarlak, yükse santrifüj devri ve basıncına dayanıklı camdan
yapılmış tüplerdir. Laboratuarda bir çökelti elde edileceği zaman santrifüj aletinin kefelerine
yerleştirilerek kullanılırlar. Hacimleri genellikle 5 ya da 10 mL’dir.

Şekil 2.11. Santrifüj tüpleri
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2.2.3.3. Mikrosantrifüj (Eppendorf) Tüpleri
Plastikten yapılmış, yüksek santrifüj basıncı ve devrine dayanıklı tüplerdir. 0.5, 1.0 ve
2.0 ml’lik hacimlerde olanları vardır. Küçük miktarlarda malzeme ve örnek kullanıp çökelti,
serum ve plazma elde edilmesi amacıyla mikrosantrifüjlerde kullanılırlar. Ayrıca serum ve
plazma örneklerinin saklanmasında ve korunmasında da kullanılabilirler. Tek kullanımlık
tüplerdirler.

Şekil 2.12.

Eppendorf tüpleri

2.2.3.4. Falkon Tüpleri
Yüksek miktarlardaki (10 ml’nin üzerinde) sıvıların santrifüje edilmesinde kullanılan,
ağzı kapaklı, plastikten yapılmış, çok yüksek santrifüj devir ve basınçlarına dayanıklı, dibi
yuvarlak santrifüj tüpleridir. 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ve 100 mL’lik hacimlere sahip tipleri
vardır. Tek kullanımlık tüplerdirler.

Şekil 2.13.

Falkon tüpleri

2.2.3.5. Folin-Wu Tüpü
Folin-Wu metodu ile kanda şeker tayininde kullanılan özel bir tüptür. Hacmi 25 ml olup
12,5 ml’de taksimat bulunur. Isıya dayanıklı camdan yapılır.

Şekil 2.14.

Folin-Wu tüpü
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2.2.4. Beherglaslar (Beherler)
Silindir şeklinde, yarıçapları yüksekliklerinin 2/3’ü kadar olan, geniş ağızlı ve altı düz
laboratuvar malzemeleridirler. Plastik ya da ısıya dayanıklı camdan yapılan beherglasların 25,
50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000 mL’lik hacimlere sahip tipleri vardır. Plastik beherglaslar
kulplu olabilirler. Taksimatlı ya da taksimatsız olabilirler.
Beherglaslar kaynatma, numune (örneğin idrar) toplama, kaba ölçüm gibi işlemlerde
kullanılabilirler.

Şekil 2.15. Cam beherglas

Şekil 2.16. Plastik beherglas

Şekil 2.17. Kulplu plastik
beherglas

2.2.5. Balonlar
Gövde kısımları küre şeklinde, boyun kısımları geniş, ısıya dayanıklı laboratuar
malzemeleridirler. Altları düz ya da yuvarlak, ağızları tıraşlı (şilifli) ya da tıraşsız (şilifsiz)
olabilir. Balonun bir kapakla kapatılabilmesi için ağzı tıraşlanır. Çözelti hazırlanmasında ve
ısıtma işlemlerinde kullanılırlar.
Balonlar, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000 ve 10000 mL hacimlerde
olabilirler.

Şekil 2.18. Altı yuvarlak cam
balon

Şekil 2.19. Ağzı tıraşlı alt düz
cam balon

Şekil 2.20. Altı düz cam
balon

Şekil 2.21. Ağzı tıraşlı altı
yuvarlak cam balon
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2.2.6. Erlenmayer’ler (Erlenler)
Normal erlenmayer’ler, gövde kısımları konik, altları düz, boyun kısımları dar, ısıya
dayanıklı, ağızları şilifli ya da şilifsiz cam laboratuar malzemeleridirler. Isıtma ve özellikle
titrasyon işleminde kullanılırlar. Bu malzemelerin hacimleri, 50, 100, 250, 300, 500, 1000, 2000
mL olabilir.
Nuçe erlenmayerlerinde ise su bağlantısı vardır ve polipropilenden de yapılabilirler. Bu
tip erlenmayerlerin hacimleri 100, 250, 500, 1000, 2000 mL olabilir.

Şekil 2.22. Erlenmayer

Şekil 2.23. Nuçe erlenmayeri

2.2.7. Balon Jojeler (Ölçü Balonları)
Dar ve uzun boyunlu, boyun kısmında hacmi gösteren bir işaret bulunan, altları düz,
ağızları kapaklı, polipropilen ya da ısıya dayanıklı camdan yapılmış laboratuar
malzemeleridirler. Özellikle çözeltilerin hassas bir şekilde hazırlanmasında ve bir maddenin
sulandırılmasında kullanılırlar. Balon jojeler, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400,
500, 1000, 2000, 5000, 10000 mL’lik hacimlerde olabilirler.

Şekil 2.24. Cam balon joje

Şekil 2.25. Plastik balon joje
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2.2.8. Huniler
Sıvıların bir kaptan başka bir kaba aktarılmalarında ve süzme işlemlerinde kullanılan
cam laboratuar malzemeleridirler. Huniler çaplarına göre 20, 40, 60, 70, 80, 100, 120 ve 150
mm olarak sınıflandırılırlar. Süzme işlemi için en uygun huniler 58o’lik açıya sahip olanlardır.

Şekil 2.26. Huni

Süzme işleminde süzgeç (filtre) kâğıdı kullanılır. Kare şeklinde bir süzgeç kâğıdı alınır
dörde katlanır ve karenin serbest uçlarından çeyrek daire şeklinde kesilir. Daha sonra kâğıt bir
tarafa üç kat diğer tarafa da bir kat olacak şekilde ayrılarak huniye yerleştirilir. Doğru ve hassas
bir süzme işlemi için süzgeç kâğıdının huninin kenarlarını aşmamasına, süzülen sıvının da
süzgeç kâğıdının seviyesini geçmemesine özen gösterilerek, azar azar ve yavaşça dökülmesi
gereklidir.

2.2.8. Separatörler (Ayırma Hunileri)
Armudi ya da konik şekilli, alt kısımlarında bir musluk bulunan, dereceli ya da derecesiz
ve cam kapaklı laboratuar malzemeleridirler. Birbiriyle karışmayan sıvıların (örneğin, yağ- su
karışımının) ayrılmasında kullanılırlar. Bu malzemeler, 50, 100, 250, 500, 1000 ve 2000 mL’lik
hacimlere sahip olabilirler.
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Şekil 2.27. Separatörler (Ayırma Hunileri)

2.2.9. Havanlar
Daha çok büyük granüllü katı maddeleri ufalayıp toz haline getirmek için kullanılan ve
porselen, cam ya da çelikten yapılan laboratuar malzemeleridirler. Kullanıldıktan hemen sonra
yıkanmalıdırlar. Ufalanacak maddeye uygun havan seçilmelidir. Örneğin, boya maddeleri için
cam havanlar uygundur. Çapları 90, 100, 125, 150, 180 mm olabilir.

Şekil 2.28.Cam havan ve tokmak

Şekil 2.29. Porselen havan ve tokmak

2.2.10. Kapsüller
Geniş ağızlı, dip kısımları dar olan, cam ya da porselenden yapılmış kaplardır. Çeşitli
amaçlar için (örneğin, boya maddelerinin hazırlanması) kullanılabilirler. Çapları 100, 125 veya
150 mm olabilir.
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Şekil 2.30. Porselen kapsül

2.2.11. Krozeler
Dokularda yapılan bazı analizlerde dokunun çok yüksek ısıda (örneğin, 600 oC’de
yakılarak külünün elde edilmesi gerekir. Krozeler, çok yüksek ısılara dayanıklı kapaklı ya da
kapaksız, porselenden yapılmış malzemelerdir. Alçak ve yüksek formlu olanlar diye iki sınıfa
ayrılabilirler. Hacimleri, 18, 25, 35, 40 ve 50 mL olabilir.

Şekil 2.31. Krozeler

2.2.12. Bagetler
Daha çok karıştırma işlemlerinde ve tüpün dibindeki tortuyu ezmede kullanılan cam
çubuklardır.

Şekil 2.32.

Baget

2.2.13. Desikatörler
İki kısımdan oluşurlar. Üstte bir kapak ve altta da kurutucu madde konulan geniş bir
cam kapları vardır. İçeriye hava, oksidan madde ve rutubetin girmesini engellemek için her iki
kısmın kapak yüzleri tıraşlıdır. Bazılarının kapağında içerideki havayı boşaltmaya yarayan
musluklu bir cam boru vardır. Bu tip desikatörlere vakumlu desikatör adı verilir.
Desikatörlerin çapları 200, 250 ve 300 mm olabilir
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Şekil 2.33. Düz desikatör

Şekil 2.34. Vakumlu desikatör

2.2.14. Tüp Sporları (Portüpler)
Deney sırasında tüplerin dizilmesinde kullanılan, tahta, alüminyum ya da plastikten
yapılmış tüp taşıyıcılardır. 12, 24, 36, 40, 50 tüp taşıyabilirler. Eğer deney sırasında su
banyosunda ısıtma yapılacaksa plastik tüp sporu kullanılmamalıdır. Pipet sporları da vardır.

Şekil 2.35. Metal tüp sporu

Şekil 2.36.Plastik tüp sporu

Şekil 2.37. Eppendorf tüpü sporu

2.2.15. Bekler, İspirto Ocakları, Sac Ayakları, Amyant Telleri
Bek ve ispirto ocakları ısıtma deneylerinde kullanılırlar.
Bekler havagazı, bütan gaz, ya da doğal gaz ile çalışırlar ve çelikten yapılmışlardır. Alt
taraflarında bulunan disk ya da vana yardımı ile alevin şiddeti ayarlanabilir. Eğer büyük
miktarda bir madde ısıtılacaksa bek bir sacayağının altına konulur. Sacayağının üstüne amyantlı
tel konulur ve en üste de beherglas, balon veya erlenmayer oturtulur. Bek alttan yakılır.
İspirto ocakları ise alkol ile çalışırlar. Altta alkolün konulduğu bir cam hazne, üstte bir
kapak ve bu kapağının içinden geçerek ucu dışarıya çıkan bir fitil ve fitilin üstünde ikinci bir
kapaktan oluşmuşlardır. Kullanılacağı zaman kapak açılır, fitilin ucu yakılır. Fitilin emdiği
alkol yanma devam ettikçe fitilde yükselir. İspirto ocağının kapatılması için kapağın
kapatılması yeterlidir.
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Şekil 2.38. İspirto ocağı

Şekil 2.39. Bunzen beki

Şekil 2.40. Sacayağı

Şekil 2.41. Amyantlı tel

2.2.16. Spatüller (Tartı Kaşıkları)
Katı kimyasal maddelerin alınmaları için kullanılan, metal ya da porselenden yapılmış
malzemelerdir. Bu gereçler tek ya da çift taraflı kullanılabilirler. Bir tarafı düz diğer kaşık
şeklinde olanları olabileceği gibi, iki tarafı düz olanları da vardır.

Şekil 2.42. Spatül (Düz ve kaşık şeklinde)

Şekil 2.43. Spatül (Düz ve oluklu)

2.2.17. Manyetik Balıklar ve Karıştırıcılar
Bazı katı kimyasal maddeler zor çözünürler. Bu tip maddelerin çözünmeleri için,
mıknatıs özelliği olan manyetik balık çözeltinin bulunduğu kabın içine atılır ve kap bir
manyetik karıştırıcının üzerine oturtulur. Manyetik karıştırıcı açıldığı zaman, balık hızla
dönmeye başlar ve balığın oluşturduğu anafor sayesinde kimyasal maddenin partikülleri kabın
iç çeperine vurarak ya da anaforun oluşturduğu basınç etkisi ile parçalanarak çözünürler.
Manyetik balıklar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 mm uzunluğunda olabilirler.
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Şekil 2.44. Manyetik karıştırıcı

Şekil 2.45. Manyetik balıklar

2.2.18. Tartı Kapları
Laboratuarlarda birçok malzeme tartımda kullanılabilir. Ancak, özel tartı kapları da
vardır. Az miktarların hassas tartımlarında en çok kullanılan tartı kabı saat camıdır.
Saat camları 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150 ve 200 mm çaplarında olabilirler.

Şekil 2.46. Saat camları

Büyük miktarların tartımlarında ise beherglas ya da vezin kapları kullanılabilir.

Şekil 2.47. Vezin kapları
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2.2.19. Maşalar
Isıtma sırasında tüp, erlenmayer ya da beherglası tutmak için ya da kül fırınından kroze
veya kapsülleri çıkarmak için kullanılan malzemelerdir. Erlenmayer, beherglas, kapsül ve kroze
tutmak için kullanılan maşalar metalden, tüp tutmak için kullanılanlar ise tahtadan yapılırlar.

Şekil 2.48. Metal tüp maşası

Şekil 2.49. Ahşap tüp maşası

2.2.20. Fırçalar
Tüp ve diğer cam malzemelerin kaba temizliğine kullanılırlar.

Şekil 2.50. Laboratuvar fırçaları

2.2.21. Reaktif (Çözelti, Solüsyon) Şişeleri
Hazırlanan çözeltilerin saklanmasında kullanılırlar. İki çeşit reaktif şişesi vardır.
a- Renksiz (şeffaf) reaktif şişeleri: Dış kısmı boyanmamış, saydam, şişelerdir. Işıktan
etkilenmeyecek kimyasal maddelerden hazırlanan çözeltilerin saklanmasında kullanılırlar.
Vida veya cam kapaklı olabilirler. Yan taraflarında bir boyun da bulunabilir. Hacimleri 100,
200, 250, 500, 1000 veya 2000 ml olabilir.
b- Renkli (amber) reaktif şişeleri: Dış kısmı kahverengiye boyanmış, saydam
şişelerdir. Işıktan etkilenen ve bozulan kimyasal maddelerden hazırlanan, özellikle bakır sülfat
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ve iyot gibi maddelerden hazırlanan renkli çözeltilerin saklanmasında kullanılırlar. Vida veya
cam kapaklı olabilirler. Yan taraflarında bir boyun da bulunabilir. Hacimleri 100, 200, 250,
500, 1000 veya 2000 ml olabilir.

Şekil 2.51. Renkli reaktif şişeleri

Şekil 2.52. Şeffaf reaktif şişesi

2.2.22. Damlalıklı şişeler (Damlatma Şişeleri)
Damlatılarak kullanılması gereken çözeltilerin saklandığı şişelerdir. Şeffaf ve renkli
olabilirler. Vida ya da cam kapaklı olabilirler. Vida kapaklı olanları burun damlalığında olduğu
gibi kullanılırlar. Ağzı tıraşlı-kapaklı olanlarında ise kapağın yan tarafında bir oluk bulunur ve
şişe eğildiği zaman içerideki sıvı damlalar şeklinde akar. Genellikle 25 mL hacme sahip
olmalarına karşın, 100 ml’lik olanları da vardır.

Şekil 2.53. Damlalıklı şişeler

2.2.23. Puar
Pipetlerin birden çok kişi tarafından ağızla çekerek kullanılması sağlık sorunlarına yol
açabilir. Ağızla çekme işleminin yerine bu görevi yerine getirebilecek kauçuktan yapılmış ya
da mekanik puarlar kullanılırlar. İçindeki hava boşaltıldıktan sonra puar pipetin üst ucuna
takılır. Çekme yolundaki mekanizma yardımıyla sıvı istenilen miktarda çekilir ve boşaltma
yolundaki mekanizma yolu ile sıvı istenilen malzemeye aktarılır.
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Şekil 2.54. Üç yollu kauçuk puar

Şekil 2.55. Mekanik puar

2.2.3.24. Pisetler
Saf su ve alkol kullanımı için gerekli malzemelerdir. Cam ya da plastik olabilirler.
Pisetler 100, 200, 500 ve 1000 mL’lik hacimlere sahip olabilirler.

Şekil 2.56. Plastik piset
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Uygulamalar
2.1.3. Pipet nasıl kullanılır?
2.1.3.1. Cam pipetler:
1- Öncelikle çekilmek istenen sıvı hacmine uygun bir pipet seçilir. Eğer 1 mL sıvı
çekilecekse maksimum 1 mL’lik bir pipet seçilmelidir. Eğer 3 mL sıvı çekilmek istenirse, bu
defa bu değere en yakın bir üst değere sahip pipet seçilmelidir; çünkü maksimum 3 mL
çekebilecek cam bir pipet mevcut değildir.
2- Pipet baş ve orta parmaklar arasında tutulur.
3- Pipetin uç kısmı sıvının yaklaşık dibine kadar daldırılır. Eğer sıvı çekerken pipetin
sivri ucu açıkta kalırsa sıvı çekilecek hava ile birlikte yutulabilir.
4- Pipete hava girmemesine özen gösterilerek sıvı hafifçe hacim işaretinin üstüne
kadar çekilir ve pipetin üstü işaret parmağı ile kapatılır. Uçucu ve tehlikeli sıvılar çekilecekse
mutlaka puar kullanılmalıdır (puar kullanımı kendi başlığı altında anlatılmıştır).
5- Pipetin dışına bulaşan sıvı kurutma kâğıdı ile temizlenir.
6- Pipetin ucu, sıvının alındığı kabın içine yöneltilir ve işaret parmağı hafifçe
gevşetilerek istenilen hacme düşürülür.
7- Pipetin ucu, sıvının boşaltılacağı kabın iç çeperine yaklaşık 45 0’lik bir açıyla temas
ettirilir ve sıvı boşaltılır. Pipet üflemesiz ise son damla üflenmez, üflemeli ise son damlayı
kabın içine üflemek gerekir.
8- İşlemden sonra kullanılmış pipetler mutlaka içi su ile dolu kaplara (dibine pamuk
konmuş mezür olabilir) konmalıdır. Aksi taktirde içerisindeki kimyasal kuruyarak pipeti
tıkayacaktır.

2.1.3.2. Otomatik pipetler:
Otomatik pipetler kullanılmadan önce kalibre edilmelidirler ve aşağıda açıklandığı
şekilde kullanılırlar:
1- Pipet istenilen miktara ayarlanır.
2- Uygun atılabilir uç pipete takılır.
3- Pipetin pistonuna basılarak ilk takılma noktasına kadar pipet içindeki hava
boşaltılır.
4- Pipetin ucu çözeltinin içine daldırılır ve piston yavaşça geri çekilerek istenilen
miktar alınır.
5- Pipet ucu tüpün (ya da başka bir cam malzemenin) iç çeperine yaklaşık 45o’lik bir
açı ile dokundurulduktan sonra ilk takılma noktasına kadar ve yavaşça çözelti boşaltılır.
6- Pipet ucunda arta kalan kısım ise pistonun ikinci takılma noktasına kadar basılması
ile tüp ya da başka bir cam malzemeye aktarılır.
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Uygulama Soruları
Cam pipet olsun otomatik pipet olsun, doğru bir pipetasyon işlemi nasıl yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde laboratuvarlarımızda uygulamalar esnasında sıklıkla kullanılmakta olan
malzemeler tanıtılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca düşük miktarlarda sıvı aktarımları
için cam ve otomatik pipetlerin doğru kullanımı ve temizlikleriyle ilgili de bilgi verilmeye
çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir cam pipetin üflemeli veya üflemesiz olduğu nereden anlaşılır?
2) Neden çekilecek miktara en uygun olan pipet tercih edilmelidir?
3) Sıvı hacimleri ölçülürken neden beherglass yerine mezür tercih ederiz.
4) Bazı deney tüpleri neden kapaklıdır?
5) Neden ısıtma deneylerinde amyantlı tel kullanılmaktadır?
6) Isıtma işlemlerinde neden alev üzerindeyken tüpü sürekli sallamak zorundayız?
7) Sıvıları içerisinde muhafaza etmek için neden bazen amber renkli cam malzemeler
kullanılırlar?
8) Balon ile balon joje arasındaki fark nedir?
9) Çözelti hazırlarken neden balon yerine balon joje tercih edilmelidir?
10) Cam pipetler kullanıldıktan sonra neden suya konmalıdır?

Cevaplar
1) Cam tüpler üflemeli ve üflemesi olarak ikiye ayrılırlar. Üfelemeli pipetlerde hacim çizgileri
pipetin ucuna doğru devam eder. Ancak üflemesiz pipetlerde daha ucuna varmadan hacim
çizgileri son bulur.
2) Değişik hacimlere sahip cam pipetler mevcuttur; maksimum 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 ve
20.0 mL ‘lik pipetler. Her bir pipetasyon işlemi kendince çok küçük hata paylarını da
birlikte getirmektedir. Ancak bu hata payı göz ardı edilebilecek boyuttadır. Eğer bu
hacimlerin dışındaki bir sıvı miktarını çekilmek istenirse mutlaka bu sıvı hacmine en yakın
bir üst rakam seçilmelidir. Örneğin 3 mL bir sıvı çekilecekse hiçbir zaman 1 mL’lik bir
pipet kullanılarak 3 kez, ya da bir tane 1 mL’lik bir de 2 mL‘lik pipet kullanılarak 2 kez
çekme işlemi yapılmaz; çünkü hata oranısırasıyla 3 kat ya da 2 kat artmış olur.
3) Sıvı ölçümlerinde bir malzemenin çeperi ne kadar darsa o kadar hassas ölçüm yapabiliriz;
çünkü içerisine alabildiği sıvının yüzey genişliği oldukça azdır. Tam tersi ne kadar genişse
de o kadar kaba ölçüm yapar, çünkü içerisindeki sıvının yüzeyi geniş bir alana sahip olur.
Mezürler dar bir çepere sahip belirli hacimlerde sıvı ölçebilen uzunca malzemelerdir. Bu
nedenle hassa ölçümler yapabilir. Ancak beherglassın çeperi oldukça geniştir.
4) Deney tüpleri çeşitli hacimlere sahip küçük ve uzunca cam malzemeleridir. Ancak bazıları
kapaksız, bazıları da kapaklıdır. Bunun nedeni içerisine koyacağımız sıvının özelliği ile
ilgilidir. Eğer sıvı havadan etkileniyorsa mutlaka vida kapaklı tüp kullanılarak hava ile
teması engellenmelidir.
5) Eğer alev doğrudan cam malzememizin altına konacak olursa, sadece bir noktadan güçlü
bir şekilde ısıtılacaktır. Amyantlı teller kullanıldığında ise alev telin altına yayılmaktadır.
Bu nedenle bu tel ısıtılacak olan malzemenin altına ısıyı homojen bir şekilde dağıtacaktır.
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6) Tüpler çeperleri oldukça dar malzemelerdir. Bu nedenle içerisinde bulunan sıvı kimyasal
aniden kaynayacaktır ve püskürecektir. Isıtma işlemini tehlikesiz bir şekilde
gerçekleştirebilmek için alev üzerindeyken tüp mutlaka bilekten süratli bir şekilde sağa
sola sallanarak çalkalanmalıdır. Bu şekilde püskürme olmadan kimyasalın kaynadığı fark
edilebilir.
7) Bazı sıvı kimyasallar ışıktan kolaylıkla etkilenebilmekte ve dolayısıyla bozulabilmektedir.
Işığın etkisinden kimyasalı koruyabilmek için amber renkli malzemeler kullanılmaktadır.
8) Cam balon ve balon joje birbirine oldukça benzeyen iki malzemedir. Balonun altı kısmı
yuvarlak iken balon jojeninki damla formundadır. Her ikisinin de boyun kısmı uzunca
olabilmektedir, ancak balon jojelerin boynunda bir hacim çizgisi bulunmaktadır. Balonda
bu hacim çizgisi yoktur.
9) Balon jojelerin uzun boyunlarının üzerinde bir hacim çizgisi mevcuttur. Bu durum, balon
joje istenen hacimlere uygun seçilirlerse, çözelti hazırlarken katı veya sıvı kimyasalın
üzerine ilave edilecek sıvı miktarı ile ilgili hesap yapmamızı gerektirmeden uygun
çözücüyü ilave etmemizi kolaylaştırır. Şöyle ki, balon jojenin içerisine konan kimyasalın
hacmi ne olursa olsun, üzerine hacim çizgisine gelecek kadar çözücü koyarsak işlemi doğru
bir şekilde tamamlamış oluruz.
10) Pipetlerin uç kısımlarındaki sıvı artığı üflense bile sonuçta çeperindeki bulaşık kimyasal
kalacaktır ve bazen bir müddet sonra altta toplanıp ucunu tıkayacaktır. Bu nedenle
kullanımlardan sonra, içi su dolu bir kaba konulursa kimyasalın kuruması engellenecektir.
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3. BİYOKİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN
CİHAZLAR VE PRENSİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Laboratuvarda en çok kullandığımız cihaz olan teraziler hakkında bilgi verilecektir.
3.2. Santrifüj cihazı tanıtılacaktır. Ardından santrifüj işleminin ne olduğu ve prensibi hakkında
bilgi verilecektir.
3.3. pH metre cihazı hakkında bilgi verilecektir. pH tanımı yapılacak ve cam elektrotun çalışma
prensibi anlatılacaktır.
3.4. Spektrofotometre hakkında bilgi verilecek ve spektrofotometrinin prensibi kısaca
anlatılmaya çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Laboratuvarda kullanılan cihazlar ve çalışma prensipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Terazi

Terazi nedir ve nasıl Bu bölümün okunmasından
kullanılmalıdır
hakkında sonra doğru terazi kullanımı
bilgi edinilecektir.
hakkında bilgi edinilmiş
olacaktır.

Santrifüj ve santrifügasyon

Santrifüj
cihazı
ve
santrifügasyon
tekniğinin
genel prensibi hakkında bilgi
edinilecektir.

pH metre

pH
tanımı
ve pH tanımı hakkında ve pH
potansiyometrik
ölçüm metre kullanımı ve prensibi
prensibi hakkında bilgi hakkında
bilgi
sahibi
edinilecektir.
olunacaktır.

Spektrofotometre
spektrofotometri

ve Spektrofotometre
ve
kolorimetrik
yöntemin
prensibi hakkında bilgi
edinilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu bölümün okunmasından
sonra
spektrofotometri,
spektrofotometre cihazı ve
kullanımı hakkında bilgi
edinilmiş olacaktır.

Spektrofotometrinin prensibi
ve spektrofotometr kullanımı
hakkında
bilgi
sahibi
olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Adi terazi, analitik terazi, santrifüj, pH metre, spektrofotometri, spektrofotometre
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Giriş
Biyokimya laboratuarlarında çeşitli malzemeler kullanıldığını ve bu malzemelerin neler
olduklarını bir önceki bölümde öğrenmiştik. Doğru analiz veya deney yapabilmenin
koşullarından birinin bunlar için doğru malzemeyi seçmek ve kullanmak olduğunu da
belirtmiştik. Bu malzemelerden yararlanarak çözeltileri doğru bir şekilde hazırlamak ve
analizlerimizden sayısal veriler elde etmek için de bir takım laboratuvar cihazları
kullanmaktayız. Bu bölümde bunlardan bazılarını sizlere tanıtmayı istedik.
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3.1. Teraziler
Tartım işlerinde kullanılan cihazlara terazi denilmektedir. Bu işlemler için kullanılan
ağırlık birimi de gram (g) olarak ifade edilmektedir.
Teraziler adi teraziler ve hassas teraziler olarak iki ana sınıfta incelenebilmektedir.

3.1.1. Adi Teraziler
Gramın 1/10’unu doğrulukla tartabilen terazilerdir ve genellikle hassas olmayan
tartımlar için kullanılmaktadır. Kimya laboratuvar çalışmaları için tercih edilmemektedirler.
Adi terazi ile tartım işlemleri şu şekilde yapılmaktadır:






Terazinin skalasının “0” noktasında dengede durduğuna bakılır ve değilse
ayarlanır.
Her iki kefeye eşit ebat ve ağırlıkta iki adet kağıt veya tartı kabı konur.
Sağ kefeye ağırlık takımındaki gramlardan tartılmak istenen kadarı konur.
Sol kefeye de tartılacak maddeden, terazinin ibresi “0” noktasında dengeye
gelinceye kadar azar azar konur.
Tartım işlemi bittikten sonra terazi kefeleri bir fırça ile temizlenir, gramlar da
kutusuna yerleştirilir.

3.1.2. Hassas Teraziler
Hassas teraziler, ideal olarak ısı ve rutubet değişikliklerinin minimum olduğu klimalı
bir odada bulunmalıdır; hava akımından, direkt güneş ışığından, etüv ve Benmari’den
kaynaklanan ısı ve tahrip edici dumanlardan korunmalıdır. Bulunduğu odanın en sakin yerinde
konumlandırılmalı, mümkünsa iki duvarın birleştiği bir kısımda, ve kalibrasyonu yapıldıktan
sonra da yerinden oynatılmamalıdır. Hassas teraziler analitik teraziler, semi-mikrokimyasal
teraziler ve mikrokimyasal teraziler olmak üzere çeşitlendirilebilirler.
Analitik teraziler 0,1 mg tartım hassasiyetine sahip olup 200 g ağırlık tartacak
kapasitededirler.
Semi-mikrokimyasal terazilerin kapasiteleri 30-50 g ve hassasiyetleri 0,02-0,01 mg’dır.
Mikrokimyasal terazilerin kapasiteleri 20 g ve hassasiyetleri 0,001 mg’dır.
Kullanılmaları:





Hassas teraziler genellikle kenarlarında bir su terazisine sahiptirler.
Kullanılmadan önce bulundukları tezgah veya masada dengede olup
olmadıklarına bakılır. Değillerse dengeye getirilmelidirler.
Kimyasalımızı tartmak için öncelikle bir tartım camı (saat camı) kullanılması
gerekmektedir.
Saat camının da kendine göre bir ağırlığı olduğundan, bunu göz ardı edebilmek
için terazinin darası alınır. Bu genellikle terazi üzerinde “T” harfi (T=Tare) ile
65




gösterilen butona basmak suretiyle gerçekleştirilir. Bu sayede üzerinde saat camı
olmasına rağmen terazimizin göstergesi yine “0” (sıfır) ‘ı gösterecektir.
Saat camının üzerine bir spatül yardımı ile tartılmak istenen kimyasaldan yavaş
yavaş ilave edilir.
İstenen ağırlığa gelindiğinde bu işleme son verilir ve saat camı terazi üzerinden
alınır.

3.2. Santrifüj ve Santrifügasyon
Deney tüplerini yüksek hızlarda çevirerek sıvı içerisindeki partiküllerin dibe çökerek
ayrılmalarını veya farklı yoğunluktaki iki sıvının birbirinden ayrılması için kullanılan cihazlara
santrifüj denir. Tüm santrifüjler bir rotor veya santrifüj kefesi, çevirme mili ve motordan
oluşurlar. Santrifügasyon işlemi partiküllerin boyutlarına, şekillerine, dansitelerine
(yoğunluklarına), medyumun viskozitesine ve rotor hızına bağlı olarak ayrışması işlemidir.
Üstte kalan sıvı kısma süpernatant, dibe çöken tortuya da presipitat adı verilmektedir.

3.2.1. Prensip
Santrifügasyon, sedimentasyon prensibini içermektedir ve santrifüj alanında
partiküllerin davranışına dayanır. Buna göre merkezcil çekim gücü esnasındaki ivmelenme ile
yoğun olan partiküller radyal istikamette (yarıçap doğrultusunda) tüpün dibine doğru hareket
etmektedirler. Aynı zamanda daha hafif olan partiküller ise tüpün üst kısmına doğru hareket
edeceklerdir.
Merkezkaç kuvveti; merkez çevresindeki dönme hareketinde, cismi merkeze doğru
çeken kuvvete merkezcil kuvvet, bunun ters yönünde ve eşit şiddette cismi merkezden
uzaklaştırmaya çalışan kuvvete de merkezkaç kuvveti (santrifüj kuvveti) adı verilir.
Merkezkaç kuvveti hakiki bir kuvvet değil, bir cisme dönme hareketi yaptırmak için
tatbik edilen merkezcil bir kuvvete tepkiden ibarettir.
𝐹𝑐 =

𝑚𝑉 2
𝑟

Santrifüj kuvveti kütle, hız ve yarıçap olmak üzere 3 değişkene bağlıdır.
Bir solüsyonda solventten daha yoğun bir dansiteye sahip olan partiküller batmakta
(sediment), daha hafif olan partiküller ise yüzeye doğru yüzmektedirler. Dansiteleri arasındaki
fark ne kadar büyürse, o kadar hızlı hareket etmektedirler. Eğer dansiteler arasında fark yoksa
(izopiknik durum) partiküller sabit kalır. Bir solüsyon içindeki partikülleri birbirinden veya
solüsyondan ayırmak için aralarındaki en küçük dansite farkından avantaj sağlamak için, yer
çekimi ile santrifüj tarafından sağlanan sentrifugal güç (merkezkaç kuvveti) yer
değiştirmektedir.
Düzgün dairesel dönme hareketinde merkeze doğru bir ivme vardır. Hareketli cisim, bir
kütleye sahip olduğuna göre, bu kütlenin merkeze doğru bir ivme kazanabilmesi için yine
merkeze doğru bir kuvvet etkisinde kalması gerekir. Merkezcil kuvvet denen bu kuvvet var
olmazsa merkezcil ivme de mevcut olamaz ve sonuçta dönme hareketi yapılamaz. Mesela bir
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ipe bağlanarak döndürülen taş parçasının dairesel hareket yapması, merkezcil bir kuvvet tatbik
etmekle, yani onu iple merkeze doğru çekmekle mümkün olmaktadır. Dönmeyi sağlayan bu
kuvvet ortadan kalkınca, mesela taşı bağlayan ip kopunca, taş yörüngeye teğet olarak fırlar
gider. İp kopmadığı sürece sistem, dengeli olarak dönme hareketini devam ettirir.
Denge için merkezcil kuvvet, zıt yönde ve ona eşit şiddette başka bir kuvvet meydana
getirir. Bu kuvvete, merkezden dışa doğru yöneltilmiş olduğundan merkezkaç kuvvet veya
santrifüj kuvvet adı verilir. Merkezkaç kuvvet, hakiki bir kuvvet değil, bir cisme dönme
hareketi yaptırmak için tatbik edilen merkezcil bir kuvvete tepkiden ibarettir.
Merkezkaç kuvveti anlamlı fakat gerçek olmayan, yani Newton yasalarına uyan bir
kuvvet değildir. Newton’a göre duran bir cisme etki eden kuvvet o cismin ivme kazanmasına
neden olur. Ve yine Newton’a göre hareket halindeki bir cisim, üzerine kuvvet etki etmediği
sürece hareketine devam edecektir. Dairesel hareket sistemlerinde yani dönen sistemler için
başlangıçta duran bir cisim (yatayda dönen bir levha ya da bir atlıkarınca ve üzerinde hareketsiz
bir cisim düşünün) hareket başladığında dışa doğru kayma eğilimi gösterecektir. Yani cisim
merkezden dışa doğru bir ivme kazanacaktır. Newton’a göre bu cisme ivmenin yönünde (dışa
doğru) bir kuvvet etki ediyor olması gerekir. İşte gerçekte olmayan bu kuvvete merkezkaç
kuvveti diyoruz.
Tüm cisimler bir kuvvet etkisi tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadıkça
düzgün doğrusal hareketini veya durağanlığını korurlar.
Santrifüje tüpleri yerleştirirken hepsinin eşit ağırlıkta olmalarına ve alete tam karşılıklı
yerleştirilmelerine dikkat etmek gerekir. Dakikadaki dönme hızı ve süresi ayarlanır. Santrifüjün
ayırma gücünü belirleyen, rölatif santrifugal güç (RCF) ve dakikadaki devir sayısı (rpm)’dır.
Maddeleri santrifüjle ayırmada ölçü olarak dakikadaki devir sayısı (rpm)(=revolutions
per minute) terimi kullanılabilir ancak bu değer iki fazı birbirinden ayıracak olan gücü
tanımlamaz (santrifüj hızını tanımlar).
Bunun yerine RCF (Relative Centrifugal Force) (=göreceli santrifüj gücü) terimi
kullanılır. RCF yerçekiminin katları olarak ifade edilir ( 500 xg ; 1000 xg; 5000 xg….)
RCF (g) = 1.118 x 10-5 x r x rpm2
Alternatif rotorun RPM’sinin hesaplanması da şu denklemle hesaplanabilinir:

𝑅𝐶𝐹(𝑜𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)
𝑅𝑃𝑀 (𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟) = 1000 × √
11.18 × 𝑟(𝑐𝑚)(𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)

3.2.2. Santrifüj Tipleri
İki tip santrifüj vardır:
a. Manuel (el ile) santrifüjler:
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Manuel santrifüjler eski tarihlerde kullanılmış cihazlardır ve günümüzde sadece
sergilenmektedirler.
b. Otomatik (elektrikli) santrifüjler:
Elektrikli santrifüjler ise dört çeşittir:
i.
ii.
iii.

iv.

Masa tipi santrifüjler
Hematokrit santrifüjleri: Hematokrit ölçümü için kullanılırlar.
Ultra santrifüjler: Yüksek hızlı ve sabit açılı santrifüjlerdir. Klinik laboratuvarda
en yaygın kullanım alanı lipoproteinlerin ayırımıdır. Ayrım saatler, hatta günler
gerektirdiğinden ve önemli ölçüde ısı oluşturduğundan dolayı, ultrasantrifüj
soğutulmuş bir oda gerektirir. Masa üstü model AirFuge ultrasantrifüj;
yerçekiminin 165.000 katı kadar bir santrifüj gücü uygulayabilme kapasitesinde
küçük rotoru olan minyatür bir hava türbünüdür. Klinik laboratuarda
şilomikronlu serumu temizlemekte kullanılır, böylece infranatantla doğru analiz
yapılabilir.
Soğutmalı santrifüjler: Santrifüj odası içindeki soğukluk istenilen değerlere
ayarlanabilmektedir.

3.2.3. Rotorlar
Santrifüjler rotorlarına göre horizontal başlıklı (açılımlı başlık) ve sabit açılı başlıklı
(açılımsız başlık) olmak üzere iki tiptirler. Horizontal başlıklılarda rotor dinlenme halindeyken
vertikal (dikey) pozisyonda, hareket halindeyken horizontal (yatay) pozisyondadır. Sabit açılı
başlıklılarda tüpler, rotasyonun vertikal aksına 25-40o açıda sabit (fiske) halde tutulur.
I.

Horizontal başlıklı rotorlar:

Örnek tüpü, tüp taşıyıcı kovalardan birinin içine yerleştirilir. Rotorun hızlanmasıyla
birlikte kova yer çekimi etkisiyle durduğu dikey pozisyondan, santrifüj kuvveti yönünde yatay
pozisyona geçer. Geniş açılı bu rotorlarda, çökme yolu tüpün uzunluğuna eşittir. Santrifüjleme
sırasında parçacıklar ilk olarak tüp çeperi etkisiyle tüm çeperlerde birikmeye, daha sonra da
birlikte dibe hareket ederek çökelti oluşumuna neden olur. Hareketli-kovalı rotorlar uzun
sedimentasyon yolu nedeniyle, çökelti elde etmek için çok uygun değildir.
II.

Sabit açılı rotorlar:

Örnek tüpleri içinde boşluk bulunmayan rotor içindeki tüp yuvalarına yerleştirilir.
Tüplerin açısı, yerleştirme, santrifüjleme ve boşaltma aşamalarında değişmeden kalır. Santrifüj
kuvvetinin artmasıyla birlikte, tüpün içindeki çözelti yer değiştirir. Belirli hacimdeki örnek için
sabit açılı rotorlardaki çökme yolu, hareketli-kovalı rotorlara göre daha kısadır. Parçacıklar
yanal tüp çeperine hareketli-kovalı rotorlara göre daha hızlı ulaşıp, çeperlerden kayarak çökelti
oluşumuna neden olur. Sabit açılı rotorlar çökelti elde etmek için avantajlıdır. Bu yüzden hücre
fraksiyonlarını elde etmeye yönelik olarak, diferansiyel santrifüjleme ile DNA ve RNA eldesi
için gerçekleştirilen izopiknik santrifüjleme işleminde tercih edilir. Rotor açısının dar olması
nedeniyle sedimentasyon yolu kısadır. Sedimentasyon yolunun kısalığı çökelti eldesindeki
etkinliği artırır. Sabit açılı rotorların açısı 14o ile 40o arasında değişmektedir.
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Bunun dışında bir de vertikal rotorlar vardır:
Vertikal rotorlarda tüpler santrifüjleme sırasında dikey pozisyonunu korur. Santrifüj
kuvvetinin etkisiyle sıvı g kuvveti yönünde hareket eder. Bu rotorlarda çevrilecek olan tüplerin
kapağı kuvvetli hidrostatik basınca karsı koyabilecek özellikte olmalıdır. Adı geçen bu üç tip
rotor içinde sedimentasyon yolu en kısa olanıdır. Minimum yarıçap ve g kuvveti ile düşük rotor
hızlarında hızlı ayırma sağlanır. İzopiknik santrifüjleme için en uygun olan rotor tipidir. Çökelti
eldesi ile ilgili tekniklerde kullanılması önerilmemektedir.

3.2.4. Klinik Laboratuvarda Santrifügasyonun kullanımı
a)

Partikülleri süspanse oldukları solüsyondan ayırmak için kullanılmaktadır.

b)

Farklı yoğunluktaki iki likit fazı ayırmak için kullanılmaktadır.

a)

Partikülleri süspanse oldukları solüsyondan ayırma işlemi ile:

•

Damardan alınan kan numunesinin plazma veya serumu ayrıştırılmaktadır.

•
Biyolojik sıvıların hücresel elemanlarını ve diğer kısımlarını konsantre
edilebilmektedir.
•

Numuneden kimyasal olarak presipite edilmiş proteinler uzaklaştırılmaktadır.

•

Serbest ligantlardan protein bağlı veya antikor bağlı ligantlar ayrılabilmektedir.

b)

Farklı yoğunluktaki iki likit fazı ayırmak işlemi:

•

Plazma ve serumdan lipit bileşiklerini,

•
Biyolojik sıvılardan organik çözücülere solitlerin ekstraksiyonunu sağlamak için
kullanılabilmektedir.
Santrifüjdeki bunca deneyime rağmen; kan numunelerinin santrifugasyonunda
kullanılan RCF (rölatif santrifugal güç) ve süre için spesifik bir tavsiye yoktur. Ulusal Klinik
Laboratuvar Standart Komitesi (NCCLS standart H18-P) 10 ± 5 dakika süreyle 1000-2000 x g
RCF önermektedir. Protein presipitatları içeren serum gibi numunelerin santrifüjü için
saptanmış bir standart yoktur.

3.3. pH Metre
1909 yılında Danimarkalı kimyager Sören Sörensen bir çözeltideki hidrojen iyonu
konsantrasyonunu ifade etmek için pH değerini hidrojen iyon kuvveti olarak tanımlamıştır. Bu
geleneksel pH skalasının temelini oluşturmuştur. pH bir sıvının asitlik ya da alkalilik derecesini
tarif etmektedir ve 0 ile 14 ‘e kadar olan bir skalada ölçülmektedir. pH terimindeki p harfi eksi
logaritmanın matematiksel sembolünden, H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmiştir.
pH bir sıvının hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanmıştır
pH = -log[H+].
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Potansiyometrik pH ölçümleri bir pH metre aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. pH
metre bir ölçüm elektrodu, referans elektrodu ve yüksek empedans girişli bir cihazdan
oluşmaktadır.

3.3.1. Prensip
pH ölçümleri potansiyometrik prensibe dayanmaktadır. 1889 yılında ilk defa Walter
Nernst elektriksel voltajla iyon konsantrasyonu ilişkisini Nernst denklemiyle formülize
etmiştir. Nernst denklemi potansiyometrik prensibe dayanan pH ölçümünün fiziksel temeli için
türetilmiştir. Nernst eşitliği:
𝐸 = 𝐸0 −

2.303𝑅𝑇
2.303𝑅𝑇
𝑙𝑜𝑔𝑄 →
25℃′ 𝑑𝑎 = 0.0592𝑉
𝑛𝐹
𝐹
0.0592
𝐶𝑟𝑒𝑑
𝐸 = 𝐸0 − (
) 𝑙𝑜𝑔 (
)
𝑛
𝐶𝑜𝑥

E

= 25 oC’da ölçülen hücre potansiyeli

E0

= Standart redüksiyon potansiyeli

R

= gaz sabiti

T

= Mutlak sıcaklık

F

= Faraday sabiti

n

= reaksiyona sırasında alınan-verilen elektron sayısı

Cox = oksidize formların molar konsantrasyonu
Cred = redükte formların molar konsantrasyonu

3.3.2. pH Ölçümü
Potansiyometrik pH ölçümü cam veya cam olmayan bir elektrod kullanılarak potansiyel
farkın ölçülmesidir. Cam elektrodların kullanıldığı durumlarda pH’a duyarlı kısım cam tüpün
ucuna eklenen cam bir balondur. Elektrod pH değeri 7 olan nötr potasyum klorür (KCl) ile
doldurulur ve elektriksel bağlantıyı sağlamak için gümüş/gümüş klorür (Ag/AgCl) bir tel içerir.
Referans sistem cam tüpün dış kısmına yerleştirilmiştir ve KCl solüsyonu içerisindeki Ag/AgCl
telden oluşur. Diyafram ölçüm ortamı ile referans sistem arasındaki elektriksel bağlantıyı
kesmeden referans sistemini korur. Referans sistem ile ölçüm sistemi arasındaki potansiyel
farktan pH değeri hesaplanır. Peki bu potansiyel fark nasıl oluşmaktadır? Seyreltik bir HCl
çözeltisi kullanıldığını varsayarsak, bu çözelti negatif yüklü büyük moleküllü klor iyonları ve
pozitif yüklü küçük moleküllü hidrojen (H) iyonlarını içermektedir. pH sensörü bu çözeltinin
içerisine daldırıldığı zaman H iyonları cam membran üzerindeki jel tabaka olarak adlandırılan
membrana nüfus eder. Büyük moleküllü Cl iyonları ise çözletide kalırlar. Sonuçta yük
ayrışması gerçekleşir. Aynı işlem içerisinde H iyonu konsantrasyonu sabit ve pH değeri 7 olan
nötr çözelti bulunan pH sensöründe de oluşur. Eğer sensör içerisindeki H iyonları
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konsantrasyonu ve bundan dolayı pH değeri sensörün dışındaki konsantrasyondan farklı ise
ölçülebilen bir potansiyel fark oluşur. Eğer sensör içindeki H iyonları konsantrasyonu sensörün
dışındakinden daha düşükse ölçülen çözelti asidiktir ve pH değeri de 7’den düşüktür. Eğer H
iyon konsatrasyonu her iki tarafta da eşitse potansiyel fark oluşmaz ve ölçülen çözelti nötrdür
ve pH değeri 7 dir. Eğer sensör içindeki H iyonları konsantrasyonu sensörün dışındakinden
daha yüksekse ölçülen çözelti baziktir ve pH değeri 7’den yüksektir.

3.4. Spektrofotometre ve Spektrofotometri
Çözelti içerisindeki bir maddenin konsantrasyonunu çözeltinin renginden faydalanarak
ölçme işlemine kolorimetri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da kolorimetre adı
verilmektedir. Kolorimetrik ölçümde, konsantrasyonu ölçülecek çözeltinin rengi belirli
konsantrasyondaki bilinen bir standardın rengiyle karşılaştırılarak değerlendirilir. Aslında
karşılaştırılan renkler değil çözeltilerin soğurdukları (absorbe ettikleri) ışık miktarlarıdır.
Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık
miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da
fotometre denir. Fotometrik ölçümde, renksiz çözeltilerin konsantrasyonu da ölçülebilmektedir.
Bu tür analiz yöntemlerinde ışığın doğrudan kendisi değil o maddenin bilinen en iyi absorbe
ettiği dalga boyu kullanılmaktadır. Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını
filtreler kullanarak ayıran ve gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırlar.
Yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre olarak
adlandırılırlar.
Beyaz ışık aslında birçok farklı renklere sahip çeşitli dalga boylarındaki ışın
demetlerinden oluşmaktadır. Her bir ışın dalgalar halinde yayılan fotonlardan oluşmaktadır. Bu
dalgalardan ikisi arasındaki en yüksek noktalar arasındaki mesafe dalga boyu olarak ifade
edilmektedir.

Uzun dalga boyu

kısa dalga boyu

Dalga boyu uzunluk birimi olarak Angström (Å) kullanılsa da spektrofotometrik
ölçümler için daha çok nanometre (nm) kullanılmaktadır. 10 Å= 1 nm’dir. Elektromanyetik
ışınlar dalga boylarına göre farklı isimlendirilirler. 180 – 380 nm arasında olanlar ultraviyole
(UV), 380 – 750 nm arası olanlar görünür ve 750 – 2000 nm arası olanlar da kızılötesi (infraruj)
ışınlar olarak adlandırılmaktadırlar.
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Işınlar bir madde tarafından kısmen tutulur, kalan ışınlar ise beyaz ışık olma özelliğini
kaybederek tutulan ışınların dalga boyuna göre renkler algılanmaktadır. Çözelti içindeki madde
miktarını ölçmek için de bu prensipten faydalanılır.
Bir küvet içine konmuş herhangi renkli bir çözeltiye gönderilen ışığın şiddeti (Io), çıkan
ışık şiddeti (I1)’den daha büyüktür. Çözeltiden çıkan ışık şiddetinin çözeltiye giren ışık
şiddetine oranı (I1/Io), transmittans (T) olarak tanımlanır. Transmittans, genellikle
%Transmittans (%T) olarak ifade edilmektedir.

Transmittansın tersinin logaritması Absorbans (Optik dansite, A) olarak tanımlanır ki
bu, çözeltinin içinden geçen ışığın ne kadarının absorbe edildiğinin (soğurulduğunun)
ifadesidir.

Bir çözeltide çözünmüş olan maddenin miktarı veya konsantrasyonu ile %Transmittans
(%T) arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğu halde Absorbans (A) arasında doğrusal bir
ilişki vardır. Absorbans (A), yüzde transmittans (%T) ve çözeltideki maddelerin
konsantrasyonu (c) arasındaki ilişkiyi Lambert-Beer yasası ifade eder:
İçinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ışığın transmittansı (I1/Io), ışık yolu veya
küvet çapının (l) artmasıyla azalır; ayrıca dilüe çözeltinin absorbansı (A), çözeltinin
konsantrasyonu (c) ile doğru orantılıdır.
ε absorpsiyon katsayısı (ekstinksiyon katsayısı) olarak gösterildiğinde Lambert-Beer
yasasının matematiksel ifadesi şu şekilde olur:
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𝜀=absorbsiyon katsay𝚤s𝚤
𝑙= ışık yolunun uzunluğu (cm)
𝑐= konsantrasyon (mol/Lt)

Fotometrelerin genel çalışma prensibi aşağıdaki şekildeki gibidir:

Şekil 3.1.

Fotometrelerin çalışma prensibi
http://kalitece1.blogspot.com/2014/10/kromotografik-ve-spektroskopik_30.html

Fotometrelerde ışık kaynağı olarak rutin amaçlı 340 nm ve üzeri için yeterli olan
Tungsten lambalar yaygın olarak kullanılırlar. Işık kaynağında her yöne doğru saçılan ışınlar
giriş yarık levha tarafından monokromatöre yönlendirilir, geri kalanını tutar. Bu şekilde ölçüm
için düzgün bir ışın demeti elde edilmiş olur. Monokromatörler analiz için uygun olan
dalgaboyundaki ışınları seçen bir prizma sistemidir. Bu düzeneğin tipine göre; eğer filtreler
kullanılıyorsa fotometre, prizma kullanılıyorsa spektrofotometre olarak adlandırılırlar.
Monokromatör sistemden sonra gelen çıkış yarıklı levha ise istenen dalga boyundaki ışınların
geçmesine izin vererek ve diğer ışınları tutmaktadır. Seçilen ışınlar örneğin içinde bulunduğu
küvete gönderilmektedir. Bu küvetler genelde tek kullanımlık borosilikat ya da cam veya quarz
olabilmektedirler. Asidik olan çözeltiler için cam tercih edilebileceği gibi UV dalgalar için
quarz olanlar tercih edilmektedir. Okumalar sırasında küvetler cihaza hep aynı konumda
yerleştirilmelidir, aksi halde yanlış okumalara neden olabilmektedir. Küvetten geçen ışınlar
dedektör tarafından ölçülmektedir. Işınlar dedektörde yer alan fotosel veya fototüp üzerine
düşer ve elektrik akımına dönüştürülürler. Bu elektrik akımı dedektördeki galvanometre
tarafından ölçülmekte ve %Transmittans veya absorbans değer olarak verilmektedir (kullanıcı
tercihine göre).
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Uygulamalar
I.

II.









III.






Tartım işlemi:
 Önce terazinin dengede olup olmadığı, üzerinde var ise, su terazisinin yardımıyla
kontrol edilmelidir.
 Terazi üzerine tartım camı (saat camı) konur.
 Terazinin darası alınır (Tare ya da “T” harfinin olduğu butona basılarak).
 Dara alındıktan sonra bir spatül yardımıyla katı kimyasal saat camı üzerine ilave
edilir.
 Fazla gelen miktar dikkatlice üzerinden alınır.
 Doğru ağırlığa geldikten sonra, eğer çözelti hazırlanacaksa, saat camı alınır ve
öncesinden hazırladığımız huni yardımıyla balon jojeye boşaltılır.
 Saat camı üzerinde kalan küçük toz partikülleri de kullanılmak zorundadır. Bu
amaçla piset yardımıyla bu partiküller huni içerisine doğru yıkanır.
 Huni içinde de kalmış olabilecek partiküller de balon joje içerisine yıkanmalıdır.
 Bu işlemlerden sonra distile su ile balon joje üzerindeki hacim çizgisine kadar
tamamlama işlemi yapılır.
pH ölçümü:
pH metre ile bir çözeltinin pH değeri ölçülecekse öncelikle bu cihazın kalibrasyonu
yapılmalıdır. Bu amaçla tampon çözeltiler kullanılmalıdır.
Eğer ölçümü yapılacak çözeltinin zayıf asidik olduğu düşünülüyorsa, tampon olarak
pH4 ve pH 7 tamponları kullanılabilir.
Ölçüm elektrodu önce distile su ile yıkanır ve kurulanır.
Daha sonra pH4 tamponu içerisine daldırılır. Eğer gösterge 4 değerini göstermeyecek
olursa manuel olarak 4’e ayarlanır.
Elektrod içerisinden çıkarılarak distile su ile iyice yıkanır ve kurulanır.
Elektrod bu defa pH7 tamponu içerisine daldırılır.
Eğer gösterge 7 değerini göstermezse manuel olarak ayarlanır ve elektrod distile su
ile yıkanıp kurulanır.
Artık cihazın kalibrasyonu yapılmış olup elektrod ölçülmek istenen çözeltiye
daldırılarak pH değeri okunur.
Elektrodun cam balonunun kurumasını engellemek için KCl içeren bir sıvıda tekrar
kullanılana kadar bekletilir.
Spektrofotometrik ölçüm:
Spektrofotometrik ölçümlerde verilen talimatlara uygun olarak test, kör ve standart
hazırlanmalıdır. Standart bazı analizlerde tek hazırlandığı gibi bazen de katları
şeklinde sulandırma yapılarak çoğaltılmalıdır.
Önce cihazın uygun dalga boyu ayarlanmalıdır. Monokromatörlü olan
spektrofotometrelerde geniş bir ölçüm aralığı ayarlanabilmektedir. Fotometrelerde
ise ancak uygun dalga boyu için filtre seçilmelidir.
Test, kör ve standartlar tek kullanımlık plastik küvetlere konur (bazı dalga boyları
için quarz küvet ya da cam küvet tercih edilmelidir).
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Dalga boyu ayarlandıktan sonra ilk okuma talimata göre hazırlanan kör ile yapılır.
Cihaz kör içerisinde bulunan maddelerin nonspesifik absorbsiyonlarını tesbit etmekte
ve analiz sonucuna etki etmesini engellemektedir. Özetle kör, içerisinde aranan
maddeyi içermeyen ve cihazın sıfır ayarının yapılabilmesini sağlayan çözeltidir.
Terazinin darası neden alınıyorsa spektrofotometrelerde de kör bu amaçla
kullanılmaktadır.
 Kör okutulduktan sonra standart veya standartlar tek tek okutularak absorbans
değerleri bir yere not edilmelidir (eğer cihaza bağlı bir yazıcı bulunmuyorsa).
 Çoklu standartlar ile çalışılıyorsa bunların konsantrasyonları ve absorbans
değerlerinden faydalanılarak bir standart grafiği hazırlanmalıdır.
 Ardından test veya testler okutulur. Cihazın vermiş olduğu absorbans değer bir yere
not edilir.
 Sonuçta standart grafiği ile çalışılacaksa testin absorbans değeri bu grafik üzerinden
bulunur ve karşılık gelen konsantrasyon belirlenir.
Tek bir standart ile çalışılıyorsa genel formülden yararlanılarak konsantrasyon
hesaplanabilir.
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Uygulama Soruları
Uygun bir pH ölçümü nasıl yapılmalıdır?
Santrifügasyon nedir?
pH metre ne işe yaramaktadır?
Spektrofotometrik ölçümler nasıl yapılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kimya laboratuvarında sıklıkla kullanılan teraziler, santrifüj, pH metre ve
spektrofotometre ve prensipleri hakkında bilgiler edinmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Tartım işlemleri esnasında neden terazinin darası alınmaktadır?
2) Santrifügasyon ne demektir?
3) Santrifüj cihazlarında kaç tip rotor bulunmaktadır?
4) Santrifügasyon sonucunda meydana gelen fazlara ne ad verilmektedir?
5) pH ne demektir?
6) pH metreler hangi kısımlardan oluşmaktadır?
7) pH

metreler

tarafından

ölçülen

potansiyel

elektriksel

fark

nereden

kaynaklanmaktadır?
8) Spektrofotometre nedir?
9) Fotometre ve spektrofotometre arasındaki en önemli farklılık nedir?
10) Fotometrik yöntemlerde madde miktarını ölçmek hangi prensibe dayanmaktadır?

Cevaplar
1) Tartım esnasında kullandığımız tartım camların da kendi ağırlaklaı vardır. Bu
ağırlığın tartım işlemimize etki etmemesi için mutlaka terazinin darası alınarak sıfır
ayarı yapılmalıdır.
2) Partiküllerin boyutlarına, şekillerine, dansitelerine (yoğunluklarına), medyumun
viskozitesine ve rotor hızına bağlı olarak ayrışma işlemine santrifügasyon adı
verilmektedir. Yani sıvı içindeki ağırlıkları birbirinden farklı olan partiküllerin yer
çekimine bağlı olarak ayırımının yapılmasıdır.
3) Santrifüj cihazlarında 3 tip rotor bulunabilmektedir. Bunlar hareketli kovalı rotorlar,
sabit rotorlar ve vertikal rotorlardır.
4) Santrifügasyonların sonucunda üstte kalan sıvıya süpernatant, alta çöken tortuya da
presipitat adı verilmektedir.
5) pH bir sıvının asitlik ya da alkalilik derecesini tarif etmektedir ve 0 ile 14 ‘e kadar
olan bir skalada ölçülmektedir. pH terimindeki p harfi eksi logaritmanın
matematiksel sembolünden, H ise hidrojenin kimyasal formülünden türetilmiştir. pH
bir sıvının hidrojen iyonları konsantrasyonunun negatif logaritması olarak
tanımlanmıştır pH = -log[H+].
6) pH metre bir ölçüm elektrodu, referans elektrodu ve yüksek empedans girişli bir
cihazdan oluşmaktadır.
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7) Ölçüm ortamında bulunan H iyonları konsantrasyonu ile pH’a duyarlı cam
elektroddaki sabit konsantrasyonun birbirinden farklı olması sonucunda, referans
sistem ile ölçüm sistemi arasında potansiyel elektriksel bir fark oluşur. Buna göre
ölçülen ortamdaki H iyonları konsantrasyonu elektrod içerisindeki sabit
konsantrasyondan fazla ise, ölçülen ortam asidiktir. Ölçülen ortamdaki H iyonları
konsantrasyonu elektrod içerisindeki sabit konsantrasyondan az ise, ölçülen ortam
alkalidir. Eğer ortam ve elektroddaki H iyonları konsantrasyonları birbirine eşitse
ölçülen ortam nötr olarak kabul edilir.
8) Spektrofotometreler, ışık yardımıyla madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle
madde miktarının veya konsantrasyonunun bulunmasını sağlayan cihazlardır.
9) Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve
gönderen aletler fotometre,yarıklar ya da prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan
aletler de spektrofotometre olarak adlandırılırlar.
10) Işık yardımıyla madde miktarını fotometre ile ölçmek, Lambert-Beer kanunu
prensibine dayanmaktadır. Bu yasa absorbans (A), yüzde transmittans (%T) ve
çözeltideki maddelerin konsantrasyonu (c) arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu
yasaya göre içinde çözelti bulunan bir küvetten geçen ışığın transmittansı (I1/Io), ışık
yolu veya küvet çapının (l) artmasıyla azalır; ayrıca dilüe çözeltinin absorbansı (A),
çözeltinin konsantrasyonu (c) ile doğru orantılıdır.
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4. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ HAZIRLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Laboratuvarlarda kullanılan çözeltilerin konsantrasyon birimleri hakkında bilgi
verilecektir.
4.2.

Çözeltilerin nasıl hazırlanabileceği konusunda bilgi veriecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çözelti konsantrasyon birimleri nelerdir?
Çözelti nasıl hazırlanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Molar Çözelti

Molar çözelti hazırlama

Konu
iyice
okunarak
laboratuvarda
uygulama
yapılması tavsiye edilir

Normal Çözelti

Normal çözelti hazırlama

Konu
iyice
okunarak
laboratuvarda
uygulama
yapılması tavsiye edilir

Yüzde Çözelti

Yüzde çözelti hazırlama

Konu
iyice
okunarak
laboratuvarda
uygulama
yapılması tavsiye edilir

Osmolar Çözelti

Osmolar çözelti hazırlama

Konu
iyice
okunarak
laboratuvarda
uygulama
yapılması tavsiye edilir

İzotonik Çözelti

İzotonik çözelti hazırlama

Konu
iyice
okunarak
laboratuvarda
uygulama
yapılması tavsiye edilir
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Anahtar Kavramlar
Çözelti, Molar çözelti, Normal çözelti, Yüzde çözelti
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Giriş
Katı, sıvı veya gaz halindeki bir maddenin bir başka madde içinde homojen olarak
dağılmasından oluşan karışımlara “çözelti” denir. Çözeltiler çözücü ve çözünen olmak üzere
iki maddeden oluşurlar. Birbiri içinde tam olarak karışabilen, her noktası aynı dağılımı
gösteren, tek fazlı karışımlara homojen karışımlar, her noktası aynı dağılımı gösteremeyen iki
fazlı karışımlara da heterojen karışımlar denir. Bu bağlamda çözeltiler homojen karışımlar
olarak tanımlanabilir. Örneğin su ve sofra tuzunun meydana getirdiği karışım bir homojen
karışımdır.
Laboratuvarda gerçekleştirilecek değişik testler için çeşitli çözeltilerin hazırlanması
gerekmektedir. Bu çözeltilerin hazırlanmasında hedeflenen, çözeltilerin belirli miktarları
içerisinde, belirli miktarda çözen ya da çözünen madde olmasını sağlamaktır.
Çözeltilerde miktarı fazla olan maddeye çözücü veya çözen, miktarı az olana maddeye
de çözülen madde adı verilir. Bir maddenin konsantrasyonu, bir çözeltinin bilinen bir
birimindeki çözünmüş maddenin miktarıdır. Pek çok konsantrasyon çeşitleri ve ifade birimleri
vardır.
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4.1. Molar Çözeltiler (M)
Litresinde bir molekül gram yani bir mol madde bulunan çözeltilere molar çözelti
denilmektedir.
Molar çözelti katı bir kimyasal maddeden hazırlanacaksa:
Katı maddenin molekül ağırlığı kadar gram madde tartılır, bir miktar çözücü ile
çözündürülür ve 1 litrelik bir balon jojede hacim çizgisine kadar çözücü ile tamamlanır.
Molar çözelti sıvı bir kimyasaldan hazırlanacak ise şu formülü uygulamak yeterlidir:
Molekül ağırlığı
= . . . … 𝑚𝐿
dansite x konsantrasyon (%)
Çıkan sonuç kadar mL madde alınır ve distile su ile 1 litreye tamamlanır.

4.2. Normal Çözeltiler (N)
Litresinde bir ekivalan gram madde içeren çözeltilerdir.
Ekvivalan gram: Maddenin molekül ağırlığının, maddenin tesir değerine (valansına)
bölümüne eşittir.
Buna göre normal çözelti katı bir kimyasaldan hazırlanacaksa:
Molekül ağırlığı
= . . . … 𝑔𝑟𝑎𝑚
Valans (tesir değeri)
Çıkan sonuç kadar gram madde tartılır, çözündürülür ve 1 litrelik bir balon joje
içerisinde hacim çizgisine kadar tamamlanır.
Eğer madde katı değil de sıvı bir kimyasal ise:
Molekül ağırlığı
= … … 𝑚𝐿
Valans (Tesir değeri) x dansite x konsantrasyon (%)
Tesir değerliği (T.D.), iyon sayısının iyon değerliliğine bölünmesinden elde
edilebilmektedir:
𝑇. 𝐷. = 𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 × 𝑖𝑦𝑜𝑛𝑢𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑙𝑖ğ𝑖
Çoğu madde sıvı ortamda iyonlaşabilmektedir. Örneğin; H2SO4  2H+ + 4SO4şeklinde iyonlaşmaktadır. Bu durumda ortamda hem H+ hem de SO4- iyonları bulunacaktır.
H2SO4 ün T.D. hesaplamak için bu iyonlardan birini seçmek yeterli olacaktır. H iyonunu
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seçecek olursak eğer 2 adet olduğunu göreceğiz. Aynı zaman da H iyonunun elektron değerliği
de 1 olduğuna göre förmülümüze göre :
𝑇. 𝐷. = 2 × 1 = 2
Buna göre işimizi biraz daha basite indirgeyebiliriz: Asitlerin ortama verdiği H+ iyonu
sayısı, bazların ortama verdiği OH- iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron
sayısı T.D. olarak alınır. Örneğin:
HCl nin T.D.= 1 dir ya da H2SO4 ün T.D.= 2 dir.
NaOH ın T.D.= 1 dir ya da Al(OH)3 in T.D.= 3 tür.
CuSO4 ün T.D.=2 dir ya da Al(Cl)3 in T.D.= 3 tür.

4.3. Yüzde Çözeltiler (%)
100 ml’de istenen %’de kadar gram/mL madde taşıyan çözeltilerdir.
i.

Katı bir kimyasalın % çözeltisinin hazırlanması:

% ağırlık ile ifade edilen sayı kadar gram madde tartılır, yeterli miktarda çözücü ile
eritilir ve total hacim 100 mL’ye tamamlanır.
ii.

Sıvı bir kimyasalın % çözeltisinin hazırlanması:

% ile ifade edilen sayı kadar ml hassas olarak alınır ve bir miktar çözücü ile 100 ml’ye
tamamlanır.
NOT: Asitlerin suda çözünmesi olayı ekzotermiktir (ısı veren). Derişik (yoğun) asit
üzerine az miktarda su eklendiğinde reaksiyon sonucu açığa çıkan ısı suyu buharlaştırır. Ani
bir şekilde yoğun asit ortamda oluşan ve dışarı çıkmaya çalışan su buharı, asitin etrafa
saçılmasına neden olur! Bu su miktarı fazla olduğunda sıçrama ilk birkaç damladan sonra artık
gerçekleşmez, ancak açığa çıkan yüksek ısı ile cam kabın çatlama ve kırılma ihtimali oluşur.
Bu nedenle, daima su üzerine asit eklemek en doğru ve akılcı yoldur! (Mutlaka laboratuvar
gözlüğü kullanılmalıdır)
iii.

Derişik bir çözeltiden daha seyreltik bir çözeltinin hazırlanması:
istenen konsantrasyon
𝑥 100 = . . . … 𝑚𝐿
elimizdeki konsantrasyon

Çıkan sonuç kadar mL madde alınır ve 100 mL’lik balon joje içerisinde hacim çizgisine
kadar tamamlanır.
iv.
Aynı maddenin iki farklı konsantrasyondaki çözeltisinden farklı bir
konsantrasyonda çözelti hazırlanması:
Örnek: Elimizde aynı maddeden bir %75’lik bir de %40’lık çözeltileri olsun. Bunları
kullanarak %55’lik bir çözelti hazırlayabilmek için:
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15 mL alınır

75
55
40

20 mL alınır

Buna göre %75’lik çözeltiden 15 mL (55-50=15) ve %40’lik çözeltiden de 20 mL (75-55=20)
alınır ve karıştırılır. Sonuçta toplamda 35 mL %55’lik bir çözelti hazırlanmış olur.

4.4. Osmolar Çözeltiler
Litresinde 1 osmol gram çözünen madde içeren çözeltilerdir:
𝑂𝑠𝑚𝑜𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑚 =

Molekül ağırlığı
Partikül sayısı

Örnek 1: NaCl sulu çözeltide tamamiyle iyonlaşır. Bu durumda ortamda Na+ ve Cl- iyonları
şeklinde bulunur; bu da 2 partikül anlamına gelir. NaCl’nin 1 osmol gramı 58.2/2=29,25 g dır.
1 litre 1 osmolar NaCl çözeltisi hazırlamak için 29.5 g tartılır ve bir miktar suda çözündürdükten
sonra 1 Lt’ye tamamlanır.
Örnek 2: Glukoz’un 1 osmol gramı kendi molekül ağırlığına (180 g) eşittir (glukoz
molekülü sulu çözeltide iyonlaşmadığından).1 osmol gram Glukoz = 180/1= 180 g.

4.5. İzotonik Çözeltiler
Birbiriyle aynı sayıda osmotik olarak aktif partikül taşıyan çözeltilere izotonik çözelti
denir. Tıbbi laboratuvarda ise kanın osmotik konsantrasyonu (=0.3 osmolar) ile eşit olan
çözeltiler izotonik’tir. Konsantrasyonu 0.3 osmolardan yüksek olan çözeltiler hipertonik çözelti
(kan hücreleri bunlar içinde büzüşürler), düşük olanlar ise hipotonik çözelti (kan hücreleri
bunlar içinde şişer ve parçalanırlar) olarak adlandırılır.
Örnek 1: Bir osmolar NaCl çözeltisinde 29.25 g madde bulunur. Bu durumda izotonik
NaCl çözeltisi hazırlayabilmek için 29.25 x 0.3 = 8.775 = ~9 g NaCl tartılır ve 1 Lt’ye
tamamlanır. Bu çözeltiye Serum Fizyolojik ya da Fizyolojik Tuzlu Su (FTS) adı verilir (%0.9
NaCl çözeltisidir).
Örnek 2: İzotonik bir glukoz çözeltisi hazırlayabilmek için (1 osmol gram glukoz=180g)
180 x 0.3 = 54 g glukoz tartılır ve 1 Lt’ye distile su ile tamamlanır. Özellikle kliniklerde sıklıkla
kullanılan %5 ‘lik dekstroz çözeltisi gibi çözeltiler bu esasa göre hazırlanır.
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Uygulamalar
Çözelti hazırlama:







Hangi konsantrasyonda biriminde çözelti hazırlanacaksa hesaplamalar yapılarak
kullanılacak madde miktarı hesaplanır.
İstenilen hacime uygun bolon joje hazırlanır ve içerisine bir iki parmak kadar
çözücüden ilave edilir.
Bir huni yardımıyla hesaplanan miktardaki kimyasal madde balon joje içerisine
konur ve çözündürülür (balon joje dairesel hareketlerle çalkalanır).
Kimyasal madde tamamen çözündükten sonra üzeri çözücüyle hacim çizgisine
kadar tamamlanır (sıvının menisküs noktası hacim çizgisine üstten teğet gelecek
şekilde).
Balon jojenin kapağı kapatılarak bir iki kez ters düz edilir ve kullanılır.

NOT: Eğer balon joje içerisindeki çözelti uzun süredir kullanılmadıysa, kullanmadan önce
mutlaka ters düz ediniz.
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Uygulama Soruları
Uygun bir çözelti nasıl hazırlanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Molar, normal, yüzde, osmolar ve izotonik çözeltilerin ne olduklarını öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Çözelti nedir?
2) Katı maddelerin dansitesi var mıdır?
3) Molar çözelti ne demektir?
4) Sıvı kimyasallarda molar çözelti hazırlarken kimyasal maddenin nelerini bilmemiz
gerekmektedir?
5) Normal çözelti nedir?
6) Tesir değerliği ne demektir?
7) Yüzde çözelti nedir?
8) Osmolar çözelti nedir?
9) İzotonik çözelti nedir?
10) Fizyolojik tuzlu su nedir?

Cevaplar
1) Katı, sıvı veya gaz halindeki bir maddenin bir başka madde içinde homojen olarak
dağılmasından oluşan karışımlara “çözelti” denir. Çözeltiler çözücü ve çözünen
olmak üzere iki maddeden oluşurlar.
2) Katı maddelerin dansitesi yoktur. Çözelti hazırlarken sadec molekül ağırlıkları
gerekmektedir.
3) Litresinde bir molekül gram yani bir mol madde bulunan çözeltilerdir.
4) Sıvı kimyasalın molekül ağırlığını, dansitesini ve % konsantrasyonunu bilmemiz
yeterli olacaktır.
5) Litresinde bir ekivalan gram madde içeren çözeltilerdir. Ekvivalan gram da
maddenin molekül ağırlığının, maddenin tesir değerine (valansına) bölümüne eşittir.
6) Tesir değerliği (T.D.), iyon sayısının iyon değerliliğine bölünmesinden elde
edilebilmektedir. Basitçe asitlerin ortama verdiği H+ iyonu sayısı, bazların ortama
verdiği OH- iyonu sayısı, tuzların ise ortama verdiği veya aldığı elektron sayısı T.D.
olarak alınmaktadır.
7) 100 ml’de istenen %’de kadar gram/mL madde taşıyan çözeltilerdir.
8) Litresinde 1 osmol gram çözünen madde içeren çözeltilerdir
9) Birbiriyle aynı sayıda osmotik olarak aktif partikül taşıyan çözeltilere izotonik
çözelti denir. Tıbbi laboratuvarda ise kanın osmotik konsantrasyonu (=0.3 osmolar)
ile eşit olan çözeltiler izotonik’tir.
10) %0.9 izotonik sodyum klorür (NaCl) çözeltisine fizyolojik tuzlu su ya da serum
fizyolojik de denir.
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5. MİKROBİYOLOJİK İNCELEMEDE NUMUNE ALIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Uygun örnek, uygun zamanda, uygun koşullarda ve miktarda alındığında
gerçekleştirilecek analizlerin başarılı sonuç verebilmesi mümkün olur. Mikrobiyolojik
örnekleri/numuneleri/materyalleri doğru, usulüne uygun almak için örnek alma kurallarını
bilmek ve bu konuda hastayı/hasta yakınını bilgilendirerek kurallara uygun örnek alınmasını
sağlamak gerekir. Bu bölümde mikrobiyolojide örnek alımı prensiplerini, örneklerin
saklanmasını ve laboratuvara nasıl gönderilmesi gerektiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Mikrobiyolojik inceleme için örnek alımı neden önemlidir?
Bilgi formu nedir?
Laboratuvarlara sıklıkla hangi örnekler gönderilir?
Örnek gönderirken nelere dikkat etmeliyiz?
Hangi örnekler laboratuvar tarafından kabul edilmez?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Mikrobiyolojik inceleme için Mikrobiyolojik inceleme için Kazanım
okuyarak
ve
örnek alımında genel ilkeler örneklerin ne zaman, nasıl, araştırarak geliştirilecektir.
ne koşullarda, ne miktarda
alınması gerektiğine dair
temel bilgi kazanılacaktır.
Mikrobiyolojik inceleme için Mikrobiyolojik inceleme için Kazanım
okuyarak
ve
örnek alımında güvenlik örnek alımında güvenlik araştırarak geliştirilecektir.
önlemleri
önlemlerine dair temel bilgi
kazanılacaktır.
Mikrobiyolojik inceleme için Mikrobiyolojik inceleme için Kazanım
okuyarak
ve
sıklıkla gönderilen inceleme sıklıkla gönderilen inceleme araştırarak geliştirilecektir.
örnekleri
örneklerine dair temel bilgi
kazanılacaktır.
Mikrobiyolojik inceleme için Mikrobiyolojik inceleme için Kazanım
okuyarak
ve
örnek alımında genel ilkeler örneklerin ne zaman, nasıl, araştırarak geliştirilecektir.
ne koşullarda, ne miktarda
alınması gerektiğine dair
temel bilgi kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Mikroorganizma, Örnek, Bilgi formu, İdrar, Deri kazıntısı, Süt, Apse, Kan, Sıvap
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Giriş
Mikroorganizmalar insanlar, hayvanlar ve bitkilerle birlikte ve bu canlıların bulunduğu
çevrede yaygın olarak bulunan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar olarak
tanımlanmaktadır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler mikroorganizmalardır.
Bakteriler insan ve hayvanlarda infeksiyona yol açan, DNA ve RNA'ya sahip, enzim
aktivesi gösteren, canlı ve cansız (besi yeri) ortamlarda bölünmeyle çoğalabilen, filtrelerden
geçemeyen toprak, su ve havada da bulunabilen yuvarlak, çomak ya da sarmal şekilli
canlılardır. Bakterileri inceleyen bilim dalına "Bakteriyoloji" denir.
Virüs, zorunlu hücre parazitleri olup, bakterilerin geçemedikleri filtrelerden geçebilen,
kendi metabolik aktiviteleri olmadığı için seçtikleri canlı hücrenin metabolizmasından
yararlanarak çoğalabilen ve girdikleri organizmada değişikliklere yol açan, yalnızca bir nükleik
asit (DNA ya da RNA) taşıyan, infeksiyon oluşturma gücüne sahip canlılardır. Virüsleri
inceleyen bilim dalına "Viroloji" denir.
Mantar (Fungus), doğada yaygın olarak bulunan, insan ve hayvanlarda mikotik
infeksiyonlara yol açan, bölünme, tomurcuklanma ve sporlanmayla çoğalabilen küf ( çok
hücreli) ya da maya (tek hücreli) yapısındaki canlılardır. Mantarları inceleyen bilim dalına
"Mikoloji" denir.
Mikroorganizmaların özelliklerinden, birbirleriyle ve canlılarla olan ilişkilerinden
bahseden, laboratuvar ortamında inceleyen ve çeşitli yöntemlerle mikroorganizmaları saptayan
bilim dalı “Mikrobiyoloji”dir. Mikrobiyoloji bileşik bir sözcük olup, Yunanca mikro, biyo ve
loji sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu sözcüklerden mikro gözle görülemeyecek kadar
küçük, biyo canlı, lojide bilim anlamına gelir.
Hastalık, insan ve hayvanlarda hücre, doku veya organlardan birinin ya da birkaçının
normal fonksiyonlarını yerine getirememesidir. İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan
(patojen) bir mikroorganizmanın vücuda girmesi, yerleşmesi, çoğalarak yayılması ya da
üremesi sırasında oluşturduğu enzim ve toksinlerinin yayılması sonucunda canlıda hastalık
belirtilerinin ortaya çıkması ise infeksiyon olarak tanımlanır. Mikroorganizmaların büyük bir
kısmı hastalık oluşturmazken (apatojen, saprofit), diğer kısmı ise patojen olup infeksiyonlara
neden olur. Stres, üzüntü, soğuk, yorgunluk, yetersiz beslenme ve bağışıklığın azalması
sonucunda oluşan bazı durumlarda, fırsatçı mikroorganizmalar patojen hale geçer, ürer, yayılır
ve o bireyde infeksiyon oluşturur.
Mikrobiyoloji laboratuvarı ise sadece mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı bir yerdir. Bu
laboratuvarda hangi dal olursa olsun başta patojenler de dâhil olmak üzere mikroorganizmaların
analizi yapılır. Mikroorganizmalardan ileri gelen hastalıkların kesin tanısı laboratuvarda
gerçekleştirilmektedir.
Mikrobiyolojik inceleme sonuçlarının klinik anlam taşıması ve zamanında elde
edilebilmesi için örnek seçimi, alınması, laboratuvara ulaştırılması ve gerektiğinde uygun
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koşullarda saklanması ile ilgili kurallara uyulması son derece önemlidir. Bu işlemlerin uygun
olduğu örneklerde hastalığa neden olan etkenin izolasyon şansı artmaktadır.
Bu bölümde mikrobiyolojik inceleme için örnek alınmasında genel ilkeler, bilgi
formunun içeriği, alınması gereken genel güvenlik önlemleri, örneklerin laboratuvara
ulaştırılması ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler ve sıklıkla laboratuvarlara
gönderilen inceleme örnekleri hakkında bilgi sahibi olacağız.
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5.1. Genel İlkeler
Mikrobiyolojik inceleme için örnekler uygun teknikler ve malzeme kullanılarak
infeksiyonu temsil eden etkilenmiş (ya da lezyonlu) bölgelerden, klinik belirtiler başladıktan
sonra mümkün olan en kısa zamanda alınmalıdır.
Örnekler antimikrobik tedaviye başlanmadan önce alınmalıdır.
Nekropsi ve biyopsi örnekleri otoliz (kokuşma) başlamadan önce yeni ölen
hayvanlardan alınmalıdır.
Örnekler grup ya da sürü sağlığı söz konusu olduğunda birden fazla hayvandan örnek
alınması tercih edilmelidir.
Asepsi ve antisepsi kurallarına mutlak suretle uyulmalı floraya ait ve çevresel
mikroorganizmaların örnekleri kontamine etmeleri engellenmelidir.
Aynı hayvana ait olanlarda dahil olmak üzere, tüm örnekler ayrı ayrı sızdırmaz ambalaj
ya da taşıyıcıların içine konmalı, ağızları sıkıca kapatılmalı ve dikkatlice etiketlenmelidir.
Böylelikle örneklerin çapraz kontaminasyonu (birbirlerine etken bulaştırmaları) engellenir.
Taşıyıcı materyal steril olmalı, örnekler kontamine olmamalı ve çevre için de tehlike
yaratmamalıdır. Bu amaç için, steril tek kullanımlık plastik materyal (idrar kabı, dışkı kabı,
kilitli numune poşeti vb.), svab, kapaklı tüp ve kavanozlar, enjektör, parafilmle kapatılmış petri
kutusu ve benzeri materyal kullanılabilir.
Eğer laboratuvara gönderilmesi gecikecek ise örnekler soğuk zincirde korunmalıdır.
Mikrobiyolojik incelemelerde kullanılacak örnekler kesinlikle fikse (tespit) edilmemeli,
formol ve benzeri koruyucu kimyasallar ile gönderilmemelidir.
Örneklere ait bilgi formu doldurulmalıdır.
Örnekleri göndermeden önce gerekiyorsa ilgili laboratuvarları ile gönderilecek örnek ve
istenen analizler ile ilgili iletişim kurulmalıdır.
Anaerobik kültürlerin alınacağı bölgelerin seçimi özellik taşımaktadır. Genel olarak
biyopsi ve iğne aspirasyon örnekleri tercih edilmelidir. Bu örnekler asla buzdolabına
konulmamalı, eğer laboratuvara ulaşım gecikiyorsa oda sıcaklığında tutulmalıdır.
Örnek miktarının yeterli olmadığı durumlarda yalancı negatif sonuçlar çıkabilmektedir.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarına gönderilen bir sürüntü örneği veya bir kaç damla vücut
sıvısından rutin kültür, anaerop kültür, fungal ve mikobakteriyolojik inceleme istenmesi
oldukça sık rastlanan bir sorundur ve etken izolasyonuna imkan vermemektedir.
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Örnek güvenli, sızdırmayan ve etkenin saklanmasına uygun steril bir kap veya tüp
içerisine alınmalı ve eğer kurum içi otomasyon sistemi uygulanıyorsa üzerine barkod ya da
karekod yapıştırılmış olarak gönderilmelidir.
Boğaz kültürü veya üretral kültür dışında, genel olarak doku ve sıvı aspirat örnekleri
sürüntü örneklerine yeğlenmektedir. Sürüntü örneği alımının kolay olmasına karşın bu şekilde
alınan örnekler, örnek miktarını kısıtlamakta, kontamine olmakta, direkt boyalı preparat
hazırlanması ile değerlendirilmesinde hatalara yol açmakta ve bazı mikroorganizmaların
izolasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

5.2. Bilgi Formu
Hasta sahibinden, bakıcısından ya da hasta ile ilişkili diğer kişilerden hasta hayvan ve
hastalık hakkında bilgiler edinilmesi çok önemlidir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, hastalığın ne
zaman ve nasıl başladığı, ne şekilde geliştiği, eğer bir sürüde infeksiyon görülüyorsa ölen
hayvanların olup olmadığı, ölen hayvanlar varsa ölmeden önce ne tür belirtiler gösterdikleri,
hayvanlara aşı uygulanıp uygulanmadığı gibi sorular laboratuvar tanıya yardımcı olur. Bununla
beraber laboratuvarın düzenli ve sağlıklı çalışabilmesi, karışıklığın önüne geçilmesi için en
önemli işlemlerden birisi örneğe ait bilgi formu doldurulmasıdır.
Bilgi formunda aşağıda belirtilen bilgilerin mutlaka doldurulması gereklidir. Yetersiz
ya da hatalı bilgi ile gönderilmiş örnekler incelenmez. Ancak acil vakalarda ya da örneğin
bekleme şansı yok ise, bilgilere erişilene kadar inceleme başlatılabilir.
Tarih (gün, saat) (ölen hayvanlarda ölüm ve nekropsi tarihi)
Hasta sahibine ait bilgiler (ad, soy ad ve iletişim bilgileri) (tüzel kişilerde kurum
bilgileri)
Gönderen kliniğe ait bilgiler (sorumlu hekim ve iletişim bilgileri)
Hasta/hastalara ait bilgiler (tür, ırk, cinsiyet, yaş, klinik ya da makro-patolojik bulgular,
ilgili aşılamalar, muhtemel tanı ile yapılan tedavi ve uygulamalar)
Gönderilen materyal/materyaller
İstenilen analiz/analizler

5.3. Güvenlik Önlemleri
Örnek alımı sırasında mutlaka önlük giyilmeli, eldiven takılmalı, gerektiğinde maske
ve/veya gözlük ile yüz ve mukozalar (Sindirim, solunum ve üreme sistemlerinin ile gözün iç
yüzünü kaplayan sümüksü doku veya mukozal membran) korunmalıdır.
Örnek alımında kullanılan kaplar güvenli olmalı, sıvıları sızdırmamalıdır.
Damlatan veya ağzı açık kaplarda örnek gönderilmemelidir.
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Enjektör ile alınan örnekler steril bir tüpe aktarılarak gönderilmelidir.

5.4. Laboratuvara Ulaştırma ve Saklama Koşulları
Tüm örnekler en kısa zamanda (<2 saat) laboratuvara ulaştırılmalıdır.
İncelenmesi gecikecek olan birçok örneğin buzdolabında saklanması gereklidir.
Soğutma işlemi, patojenlerin canlılığını ve göreceli sayılarını korur. Bu, özellikle semikantitatif
ve kantitatif kültürler için (ör. idrar ve balgam kültürleri) önem taşımaktadır.
Genel bakteriyolojik inceleme için gönderilen örnekler 24 saatten uzun süre saklanmaz.
Uzun süre saklanması gereken örnekler dondurulmalıdır.
Taşınma süreleri genel olarak, örnek miktarı ile ilişkilidir.
Doku biyopsileri 25°C de anaerobik transport sistemi içerisinde 20-24 saat saklanabilir.
Beyin-omurilik sıvısı (BOS), genital sistem, göz, iç kulak örnekleri ve kan kültürleri
asla buzdolabına konulmamalıdır.

5.5. Sıklıkla Gönderilen İnceleme Örnekleri
5.5.1 İdrar Örnekleri
Veteriner hekimlikte özellikle pet hayvanlarında, mikrobiyolojik incelemeler için tercih
edilen örnek alınma yolu deri antisepsisinden sonra uygulanan sistosentezdir. Bu sayede alt
ürogenital kanaldaki flora bakterileri ve fekal kontaminantlar örneği kirletmez. Ancak bunun
mümkün olmadığı durumlarda steril sonda uygulanabilir. Her iki şekilde de alınamıyorsa orta
idrar alınmalıdır. Orta idrar, ilgili bölge antisepsisinden sonra ürinasyonun başlangıç ve sonunu
içermeyen idrar örneğidir. İdrar alındıktan sonra hemen ekim yapılmalıdır. Buna imkân yoksa
idrar örneği +4°C‟de buzdolabında saklanmalıdır.

5.5.2. Deri Kazıntısı (Mikolojik Kültür İçin)
Dermatofit infeksiyonundan şüphelenildiğinde, lezyonların bulunduğu bölge %70’lik
etil alkol ya da hafif bir antiseptik ile silinmeli ve kuruması beklenmelidir. Deri kazıntısı ve
folikülüyle birlikte kıl örnekleri lezyonlu bölümün sağlıklı kısma yakın bölgelerinden steril bir
bistüri yardımı ile alınır. Lezyonun küçük olması durumunda, örnek miktarı az olacağından
kullanılan bistüri de gönderilmelidir.
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5.5.3. Mastitli Hayvanlara ait Süt Örnekleri
Eğer meme uçları çok kirli ise önce temiz su ile yıkanmalı ve çok iyi şekilde kâğıt havlu
ile kurulanmalıdır. Daha sonra, meme başları % 70’lik etil alkol ile dikkatlice silinmelidir. Bu
işlem önce uzaktaki iki lob sonra ise yakındaki iki loba uygulanmalıdır. Bu işlemleri takiben
yakın loblardan başlayarak, süt bir miktar dışarıya sağıldıktan sonra steril tüp ya da taşıyıcılara
alınır.

5.5.4. Apseler
Eğer mümkünse, apsenin duvarından alınan kazıntı ile birlikte 3 ml miktarında irin
örneği alınarak gönderilmelidir. Apse odağının merkezinde bulunan irinde genellikle
mikroorganizma bulunmayacağı unutulmamalıdır. Birden fazla odak bulunuyorsa yeni
şekillenenler tercih edilmelidir.

5.5.5. Kan Kültürü
Yüksek ateşli dönemde septisemi şüphesi olan hastalarda kanda bulunan bakterileri
izole etmek için kullanılır. Kan alınacak damarın üstünde bulunan tüyler tıraş edilmelidir. Deri
çok iyi şekilde antiseptikler ile temizlenmeli ve kuruması beklenmelidir. Yaklaşık 10 ml kan
alınarak, bekletilmeden laboratuvardan alınan kan kültürü şişesine nakledilir. Besi yeri ve kan
karışımı hafifçe çalkalandıktan sonra oda ısısında ve kısa sürede laboratuvara gönderilmelidir.
Bakteriyemi: Canlı bakterinin dolaşımda bulunmasıdır.
Septisemi: Mikroorganizmaların ve onların toksinlerinin
dolaşımda bulunması sonucu gelişen sistemik hastalık tablosu olarak
tanımlanmıştır.

5.5.6. Sıvab Örnekleri
Derideki fistüller, kulak mukozası, konjunktiva (göz mukozası), derin drenaj kanalları,
yumuşak doku infeksiyonları, genitoüriner sistemden örnek almak için kullanışlıdır.
Kontaminatların aşırı üremelerini, metabolik artıkların zarar vermesini ve hassas patojenlerin
ölmelerini engellemek için, taşıma besiyerli olan sıvablar tercih edilmelidir. Birden fazla
inceleme isteniyorsa (örneğin, bakteriyolojik ve mikolojik) aynı bölgeden birden fazla örnek
alınarak gönderilmelidir.

5.5.7. Nekropsi Materyali
Farklı incelemelerden dolayı (patolojik, virolojik, parazitolojik vb.) organın tamamı
gönderilemiyorsa, gönderilen örnekte lezyonlu kısımlar ile birlikte makroskobik olarak normal
doku da bulunmalıdır. Gönderilen organa göre değişmekle birlikte, farklı histolojik doku ve
katmanları (korteks, medulla, kapsula, zar vb) da içermelidir. Organ ve dokular sadece tek
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tarafından kesilerek gönderilmelidir. Bağırsak gibi lumenli organlar iki uçlarından ligatüre
edilmelidir.

5.5.8. Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
Alt solunum yolu infeksiyonların tanısına yönelik inceleme örnekleri üst solunum yolu
florası ile kontamine olmamalıdır. Bu durumlarda nazal svab yerine trakeal aspirasyon sıvısı,
bronko alveoler lavaj veya pleura sıvısı tercih edilmelidir.

5.5.9. Anaeroblar
Zorunlu anaerob bakterilerin oksijene maruz kalmamaları için mümkün olan en kısa
sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Eğer örnekler kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacaksa
vakumlanmış veya faklı yöntemler ile oksijeni giderilmiş kavanoz ya da ambalajlara konulmalı
ya da ticari anaerob örnek gönderme sistemleri kullanılmalıdır. Sıvı örnekler ve irin, enjektörün
içindeki hava çıkarıldıktan sonra çekilmeli ve tekrar oksijenin girmesini engellemek için ucu
kapatılmalıdır. Svab örnekleri bu amaç için özel üretilmiş (redüktan=indirgeyici) ya da derin
dökülmüş Stuart veya Cary-Blair besiyerleri içinde gönderilmelidir.

5.5.10. Ticari Ürünlere Yönelik Analizler
Alınacak rapor resmi işlemlerde kullanılacaksa bu ürünlerin mutlaka açılmamış olarak
ve orijinal ambalajında (etiket bilgileri ve parti numarasını içeren) gönderilmesi gerekmektedir.

5.5.11. Serolojik İnceleme İçin Örnekler
Serolojik testler (aglütinasyon testleri, ELISA) için, kan yada antikoagülanlı kanın
santrifüj edilmesiyle elde edilen plazma değil, serum gönderilmelidir. Serumlar hemolizsiz
olmalı, plastik tüpler içinde ve soğuk zincirde gönderilmelidir.

5.6. Bazı Özel Durumlar
Taylorella equigenitalis infeksiyonu: svab örnekleri, tıbbi kömür içeren Amies transport
besi yeri içinde gönderilmelidir. Ancak PCR yapılacaksa kömürsüz besi yeri ile
gönderilmelidir.
Ruminantlara ait atık olgularında, mutlaka fötal abamazum içeriği de gönderilmelidir.
Leptospiroz karanlık saha incelemesi için idrar örnekleri çok kısa sürede laboratuvara
ulaştırılmalıdır. Gecikme olacağı düşünülürse, 20 ml idrar 1,5 ml %10’luk formolin ile
karıştırılabilir.
Tüberkülozun tanısı amacıyla kullanılan gama interferon ELISA testi için laboratuvara
antikoaguanlı kan gönderilmelidir.
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Uygulamalar

Mikrobiyolojik Örnek Alınırken ve gönderilirlen Kullanılan Araç-Gereçler
Tüm örnekler, laboratuvara uygun, steril örnek kabı içinde gelir. Hastanelerden,
veteriner
kliniklerinden ve polikliniklerinden, sahadan alınan örneklerin tamamı,
laboratuvara, örneklerin konması için özel tasarlanmış kaplarda taşınır.
Petri kutusu: Steril cam ya da plastik/ticari petri kutusu olup deri kazıntısı ve nekropsi
örneği vb. kültür örneklerinin alımında kullanılır.
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Sıvab: Bir ucuna pamuk sarılan plastik veya tahta çubuktur. Kulak, burun, vajina ve
yaralardan örnek almak, kültür örneklerinden preparat hazırlamak amacıyla kullanılır. Örnek
alındıktan sonra hemen ekim yapılmalıdır; yapılmayacaksa kurumaması için özel tüpü içinde
veya besi yeri içeren tüp içinde laboratuvara gönderilmelidir.

Steril kültür kapları: Plastik ya da nadiren cam, geniş ve burgulu kapaklı steril kaplar
olup idrar, dışkı vb. kültür örneklerinin alımında kullanılır.

Enjektör: İdrar, apse vb. örneklerin alımında kullanılır. Örnek kabının bulunmadığı
yerlerde enjektörün kapağı kapatılıp laboratuara gönderilir.
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Kan kültür şişesi: Özel, ticari olarak hazırlanan, içinde besi yeri bulunan, cam, vidalı
kapaklı, steril şişelerdir. Kan kültür örneği alımında kullanılır.
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ÖRNEK RET KRİTERLERİ
Analize uygun örneğin gönderilmemesi
Örnek bilgilerinin olmaması, yetersiz olması ya da uygun bilgi formu düzenlenmemiş
olması
Örnek miktarının yeterli olmaması
Örnek kabının uygun olmaması
Uygun taşınmamış veya taşıma kabı hasar gördüğü için kabın dışına sızmış, dökülmüş
örnekler
Örneklerin gönderilme ve taşıma koşullarına uygun olmadığı durumlarda (soğuk
zincir dikkat edilmediği durumlar)
Hemolizli serum örnekleri (hatalı sonuç verebilir)
Mikrobiyolojik inceleme için uygun olmayan örnekler
Formalin veya benzeri bir fiksatif içine alınmış ya da kurumuş doku biyopsi örnekleri
Antibiyotik tedavisi devam ederken örnek alınması
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Uygulama Soruları
Mikrobiyolojik örnek alınırken ve gönderilirlen kullanılan araç-gereçlerler nelerdir?
Hangi durumlarda örnekler laboratuvar tarafından reddedilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mikrobiyolojik inceleme için örnek seçiminde; mutlaka hastalığın gelişimini yansıtacak
bölgelerden alınmasına ve tam bir mikrobiyolojik incelemeye imkan sağlayacak miktarda
olmasına dikkat edilmelidir. Bununla beraber doğru zamanda, doğru şekilde alınmalı, uygun
koşullarda ve miktarda laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Bu bölümde mikrobiyolojik inceleme için örnek alınmasında genel ilkeler, bilgi
formunun içeriği, alınması gereken genel güvenlik önlemleri, örneklerin laboratuvara
ulaştırılması ve saklanmasında dikkat edilmesi gerekenler ve sıklıkla laboratuvarlara
gönderilen inceleme örnekleri hakkında bilgi sahibi oldunuz.
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Bölüm Soruları
1) Neden genel olarak doku ve sıvı aspirat örnekleri sürüntü örneklerine tercih edilmektedir?
2) Niçin aynı hayvana ait olanlarda dâhil olmak üzere, tüm örnekler ayrı ayrı sızdırmaz
ambalaj ya da taşıyıcıların içine konmalıdır?
3) Neden incelenmesi gecikecek olan birçok örneğin buzdolabında saklanmalıdır?
4) Hangi örnekler analizden önce asla buzdolabında bekletilmemelidir?
5) Veteriner hekimlikte özellikle pet hayvanlarında, mikrobiyolojik incelemeler için tercih
edilen idrar alma yöntemi nasıldır?
6) Dermatofit infeksiyonundan şüphelenildiği durumlarda lezyondan örnek alımı nasıl
yapılmalıdır?
7) Kan kültürü hamgi vakalarda tercih edilmelidir?
8) Neden taşıma besiyerli olan sıvablar tercih edilmelidir?
9) Nazal svab yerine trakeal aspirasyon sıvısı, bronko alveoler lavaj veya pleura sıvısı tercih
edilme sebebi nedir?
10) Anaerob örnek gönderme sistemleri ne amaçla kullanılır?

Cevaplar
1) Sürüntü örneği alımının kolay olmasına karşın bu şekilde alınan örnekler, örnek miktarını
kısıtlamakta,

kontamine

olmakta,

direkt

boyalı

preparat

hazırlanması

ile

değerlendirilmesinde hatalara yol açmakta ve bazı mikroorganizmaların izolasyonunu
olumsuz yönde etkilemektedir.
2) Böylelikle örneklerin çapraz kontaminasyonu engellenir.
3) Soğutma işlemi, patojenlerin canlılığını ve göreceli sayılarını korur. Bu, özellikle
semikantitatif ve kantitatif kültürler için önem taşımaktadır.
4) Beyin-omurilik sıvısı, genital sistem, göz, iç kulak örnekleri ve kan kültürleri asla
buzdolabına konulmamalıdır.
5) Veteriner hekimlikte özellikle pet hayvanlarında, mikrobiyolojik incelemeler için tercih
edilen örnek alınma yolu deri antisepsisinden sonra uygulanan sistosentezdir.
6) Dermatofit infeksiyonundan şüphelenildiğinde, lezyonların bulunduğu bölge %70’lik etil
alkol ya da hafif bir antiseptik ile silinmeli ve kuruması beklenmelidir. Deri kazıntısı ve
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folikülüyle birlikte kıl örnekleri lezyonlu bölümün sağlıklı kısma yakın bölgelerinden
steril bir bistüri yardımı ile alınmalıdır.
7) Septisemi şüphesi olan hastalarda yüksek ateşli dönemde kanda bulunan bakterileri izole
etmek için kan kültürü kullanılır.
8) Kontaminatların aşırı üremelerini, metabolik artıkların zarar vermesini ve hassas
patojenlerin ölmelerini engellemek için, taşıma besiyerli olan sıvablar tercih edilmelidir.
9) Alt solunum yolu infeksiyonların tanısına yönelik inceleme örnekleri üst solunum yolu
florası ile kontamine olmamalıdır. Bu durumlarda nazal svab yerine trakeal aspirasyon
sıvısı, bronko alveoler lavaj veya pleura sıvısı tercih edilmelidir.
10) Zorunlu anaerob bakterilerin oksijene maruz kalmamaları için mümkün olan en kısa
sürede

laboratuvara

ulaştırılmalıdır.

Eğer

örnekler

kısa

sürede

laboratuvara

ulaştırılamayacaksa vakumlanmış veya faklı yöntemler ile oksijeni giderilmiş kavanoz ya
da ambalajlara konulmalı ya da ticari anaerob örnek gönderme sistemleri kullanılmalıdır.
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6. MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİNDE KULLANILAN
ORTAMLAR

113

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mikroorganizmaların besleme ve üremeleri için ihtiyaç duyduğu maddeleri ve
laboratuvarda mikroorganizmaların üretilmesi için kullanılan ortamların (canlı ve cansız
ortamların) hazırlanmasını ve muhafazasını öğreneceğiz. Mikroorganizmaların üremeleri
üzerine etkili faktörleri öğreneceğiz.
Mikroorganizmaların üretilmesi ve canlılıklarının korunması, saf kültürlerinin elde
edilmesi (izolasyonu), sayımlarının yapılması, tanımlanmalarının (identifikasyonu) yapılması
ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi, antimikrobiyel duyarlılık testlerinin yapılması
amacıyla kullanılacak besi yerlerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları ve
üretilecek mikroorganizmalara göre kullanacağımız besi yerlerinin seçimini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bakterileri üretmek için hangi ortamları kullanırız?
Yalnız bir çeşit bakterinin üretilmesi için hazırlanan besi yerleri ne adla adlandırılır?
Optimal üreme ısıları 20-45 ⁰C arasında olan bakterilere ne ad verilir?
Bazı bakteriler özel enzimatik mekanizmalar sayesinde hem aerob hem de anaerob koşullarda
ürerler. Bu bakterilere ne ad verilir?
Besi yerleri hazırlandıktan sonra kullanılıncaya kadar nasıl muhafaza edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Mikroorganizmaların
Mikroorganizmaların
Kazanım
okuyarak
ve
besleme ve üremeleri için besleme ve üremeleri için araştırarak geliştirilecektir.
gerekli maddeler
gerekli
maddeler
öğrenilecektir
Mikroorganizmaların
Mikroorganizmaların
Kazanım
okuyarak
ve
üremelerine etkili çevre üremelerine etkili çevre araştırarak geliştirilecektir.
faktörleri
faktörleri
neler
olduğu
öğrenilecektir.
Bakterilerin
Ortamları

Üretme Bakterilerin
Üretme Kazanım
okuyarak
ve
Ortamları (canlı ve cansız araştırarak geliştirilecektir.
ortamlar) öğrenilecektir.

Besi yerlerinin hazırlanması Besi yerlerinin hazırlanması, Kazanım
okuyarak
ve
ve muhafazası
ve muhafazası ve üretilecek araştırarak geliştirilecektir.
bakteriye göre besi yeri
seçimi öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Mikroorganizmaların üretilmesi, Bakteri, canlı ortamlar (embriyolu yumurta, deney
hayvanları, doku kültürü), Cansız ortamlar (besi yeri) , besi yeri seçimi.
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Giriş
Mikroorganizmaların laboratuvar koşullarında uygun çevre koşulları sağlanarak
çoğaltılmalarına üretme denir. Mikroorganizmaların üretilmeleri, saf olarak elde edilmeleri ve
özelliklerinin incelenerek identifiye edilmeleri için çeşitli besleyici maddeleri içeren ortamlar
kullanılır. Böyle ortamlara besi yeri denir.
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6.1. Mikroorganizmaların Besleme ve Üremeleri için Gerekli
Maddeler
- Su; Su olmayan veya yeterince nem bulunmayan ortamlarda, gıda alışverişi, bakteri
içinde sentezlenen enzimlerin ve oluşan metabolitlerin dışarı çıkması zorlaşır ve bakterinin
ölümüne neden olabilir.
- Karbon Kaynağı Bakterilerde bulunan makro ve mikro moleküllerin yapısına girdiği
için gereksinim duyulan önemli bir maddedir. Ototrof bakteriler karbon kaynağı için inorganik
bileşiklerden ve hetotroflar da organik bileşiklerden yararlanırlar.
- Azot Kaynağı; Bakterilerdeki çeşitli moleküllerin yapısına girmesi yanı sıra, aynı
zamanda enzimler, üretme faktörleri, nükleik asitlerdeki pürin ve pirimidin bazlarında da
bulunurlar. Bakteriler azotu çeşitli kaynaklardan temin ederler (amonyum tuzları, organik
asitler, amino asitler, vs.).
- Mineraller; Mikroorganizmalardaki mikro ve makro moleküllerin yapısına giren veya
metabolik faaliyetlere katılan inorganik elementler mikroplar arasında oldukça farklıdır. En çok
gereksinim duyulan fosfor (P), potasyum (K), magnezyum (Mg), kükürt (S) ve kalsiyum
(Ca)'dur. Daha az olarak da demir (Fe), manganez (Mn), bakır (Cu), kobalt (Co), çinko (Zn) ve
molibdene (Mo) ihtiyaç duyarlar.
- Gelişme Faktörleri ve Vitaminler; bakterilerin çoğunlukla sentezleyemediği, hazır
alınması gereken maddelerdir. Vitamin ve üreme faktörlerinin sentezi özel bir genin kontrolü
altındaki enzimlerin ortak çalışmasıyla olur. Bu genlere sahip olmayan bakteriler, bu maddeleri
üreme ortamlarından alırlar. En çok gereksinim duyulan maddeler; Biotin (Vit.- H), Thiamin
(Vit.-B1), Riboflavin (Vit.- B2), Pridoksin (Vit.- B6), nikotinamid, paraaminobenzoikasid
(paba), pantotenik asid, inositol, kolin, sterol, glutamin, asparagin ve hemindir.
- Oksijen Aerobiklerin üremeleri için havada bulunan oksijene (moleküler O2) ihtiyaç
vardır (B. anthracis, M. tuberculosis, vs.). Bunlar oksijensiz ortamlarda gelişmezler veya
üremeleri çok zayıf olur. Fakültatif mikroorganizmalar, kendilerinde bulunan özel enzimatik
yapı nedeniyle, hem aerobik ve hem de anaerobik koşullarda gelişebilir ve üreyebilirler
(Enterobakteriler gibi).
Mikroaerofilik bakterilerin üremesi için ortamdaki oksijenin azaltılması gerekir.
Laboratuvarlarda bu amaç için %5-10 CO2 kullanılır. Örneğin B. abortus'un ilk izolasyonu için
ekilmiş besi yerlerinin konulduğu etüv veya kavanozun havasına %10 CO2 ilave edilir.
Anaerobik bakteriler, oksijenin toksik etkisi nedeniyle oksijen olmayan ortamlarda
üreyebilirler. Bunun için jarların içine koyulan ve ortamdaki oksijeni emen ticari olarak
hazırlanan poşetler kullanılır.
- Karbondioksit; bakterilerin çoğu, havada bulunan karbondioksit kadar, karbondioksite
gereksinme duyarlar ve fazlası genellikle gelişme ve üreme üzerine olumsuz etkide bulunur.
Fakat, bazı bakteriler, oksijenin az, buna karşılık karbondioksitin, normal havadakinden fazla
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olması durumlarında izole edilebilmektedirler (PPLO, vibrio spp. vs.) Bunlar, ilk
izolasyonlarından sonra, normal laboratuvar koşullarında (aerobik) üreyebilmektedirler.

6.2. Mikroorganizmaların Üremelerine Etkili Çevre Faktörleri
Bakteriler uygun koşullarda gelişirler. Koşulların değişmesi durumunda üreme yavaşlar
ve durur. Düzeltilmediği sürece bakteri topluluğunda ölümler gerçekleşir.
- Isı ( Psikrofil bakteriler - Mezofil bakteriler - Termofil bakteriler)
Bakteriler beslenmeleri ve üremeleri sırasında, enzimlerin çalışması için, gerekli bir
çevre ısısına gereksinim duyarlar. Bu ısı bakteri türüne özgü maksimal ve minimal sınırlar
içindedir. Üremenin en iyi olduğu ısı optimal ısıdır. Patojen bakteriler için optimal ısı üzerinde
yaşadıkları konakçının vücut ısısıdır. Ortalama ısıların altındaki ya da üstündeki ısılarda enzim
çalışmaları azalır ve durur.
Psikrofil bakteriler; -5 ile +15°C arasında ürerler. Bazı toprak ve deniz bakterileri,
balıklar için patojen olan bazı bakteriler bu grupta yer alır. Gıda endüstrisi yönünden önemlidir.
Buzdolabı ısısında (+4 °C) üreyerek gıdaların bozulmasına neden olurlar.
Mezofil bakteriler; 20-45 °C’ler arasında ürerler. İnsan ve hayvanlarda hastalık
oluşturan bakteriler bu grupta yer alır.
Termofil bakteriler; 50-75 °C’lerde ürerler. Sıcak, kükürtlü su kaynaklarının çevresinde,
sütte, gübrede bulunurlar. Özel protein yapıları ve enzim mekanizmaları sayesinde yüksek ısıya
karşın denatüre olmadan yaşayabilirler. Maksimal sınırı aşan ısı, bakterilerin karakterine göre
kısa ya da uzun bir sürede ölümlere neden olur. Örn: psikrofil bakteriler- 30-35 °C’de, mezofil
bakteriler - 65 °C’de, termofil bakteriler - 80-90 °C’de ölürler.
- Radyasyon; Radyasyon, boşlukta veya materyal bir ortamda enerjinin dalgalar halinde
yayılması olayıdır. Pratikte mikrobiyoloji alanında radyasyonlardan başlıca iki amaçla
yararlanılır.
1-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, 2-Mutasyonlar oluşturmak için
Radyasyonlar karakterlerine göre başlıca iki türdür
A) İyonizan olmayan radyasyonlar
1- Ultraviolet (mor ötesi) ışınları,
2- İnfrared (kızıl altı) ışınları,
3- Ultrasonik (ses ötesi) dalgalar
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B) İyonizan radyasyonlar
I). Elektromagnetik radyasyonlar
1- İks (X) ışınları,
2- Gama ışınları.
II).Partiküler radyasyonlar
1- Alfa ışınları,
2- Beta ışınları,
3- Katot ışınları
Mikrobiyolojide en çok kullanılan radyasyonlar ultraviolet ışınları, X ışınları, gama
ışınları, katot ışınları ve ultrasonik vibrasyonlardır.
- Yüzey gerilimi; besiyerlerinde bulunan gıda maddelerinin bakterilerin içine
girebilmesi, bakteri içinde sentezlenen enzimlerin ve oluşan metabolitlerin dışarı çıkabilmesi
için, hücre duvarının yarı geçirgen özelliğinin önemi büyüktür. Metabolizma olaylarının normal
meydana gelebilmelerinde bakterilerin bulunduğu sıvı ile bakteri yüzeyi arasındaki moleküler
gerilimin dengede bulunması gerekmektedir. Bu denge, bakterilere madde girişini-çıkışını
büyük ölçüde kolaylaştırır. Bakterilere temas eden sıvı yüzeyindeki moleküllerin oluşturduğu
gerilim çok fazla olursa, oluşan kuvvetli moleküler membran nedeniyle, sıvı ortamdan
bakterilere gıda maddelerinin girişi çok zor olur ve bakteriler beslenemez. Moleküler gerilim
zayıf olursa, sıvı ile bakterinin yüzeyi birbirine çok sıkı temas ederek sıvı içindeki maddelerin
bakteri yüzeyinde toplanmasına sebep olur. Buna bağlı olarak bakteri içinden dışarı ve dışardan
içeri gıdaların akışı güçleşir ve bakteri yine beslenemez.
- Osmotik Basınç; Bir ortamın osmotik basıncı, içinde eriyen maddelerin
konsantrasyonu ile ilişkilidir. Bakteriler, içinde üredikleri sıvı besi yerinin osmotik basıncı ile
kendi hücre içindeki osmotik basınç arasında bir denge kurmuşlardır. Bu denge yarı geçirici
olan hücre membranları yardımı ile regüle edilir ve devam ettirilir. Bakterilerin en iyi
üreyebildikleri ortamın osmotik basıncı, bakteri içindeki ile aynı veya çok az farklıdır (isotonik,
isoosmotik). Böyle ortamlarda bakteri zarlarından giriş ve çıkış kolaylıkla olur ve bakteri
gelişmesine ve üremesine devam eder. Eğer ortamın osmotik basıncı azalmış ise (hipotonik,
hipoosmatik), böyle durumlarda dışardan bakteri içine fazla sıvı girerek bakteriyı şişirir ve olay
devam ederse bakteriyi patlatır (plasmoptiz). Hipertonik, hiperosmotik ortamlarda ise,
bakterinin içinden dışarı fazla sıvının çıkması sitoplasmik membranın hücre duvarından
ayrılarak büzülmesine ve ortada toplanmasına neden olur (plasmoliz).
- Nem; Bakteri metabolizması ve hücrelerin gelişmesi ortamda su olup olmamasına göre
değişmektedir. Kültürlerdeki su kaybı bakterinin beslenmesi ve üremesini olumsuz yönde
etkiler. Su olmayan veya yeterince nem bulunmayan ortamlarda, gıda alışverişi, bakteri içinde
121

sentezlenen enzimlerin ve oluşan metabolitlerin dışarı çıkması zorlaşır ve bakterinin ölümüne
neden olabilir. Ayrıca bakteri içinde ozmotik basıncın artması sonucunda bulunan su miktarının
(%70 -90) azalması ölümlere yol açar. Bundan dolayı bakterilerin üretildiği ortamlarda yeterli
nem sağlanmalıdır. Etüvlere ağzı açık kaplarla su konularak besiyerlerindeki suyun eksilmesi
önlenir. Nemli ısı, kuru ısıdan daha etkilidir. Otoklavda 115 °C ölen bakteri sporları, Pasteur
fırınında 150 °C ‘de 1 saatte ölürler.
- pH; Ortamın pH’ sı özellikle enzimatik etkinlikler için önemlidir. Her enzimin
çalışabilmesi için ortalama pH sınırı vardır. Bakterilerin çoğu için en uygun pH 6,8 - 7 dir.
Bakteriler optimal pH’da ısıya dayanıklıdırlar. Üst ve alt pH sınırlarına yaklaştıkça bakterilerin
ısıya dayanıklılıkları azalır.
- Oksidasyon Redüksiyon Potansiyeli; Oksidasyon (yükseltgenme), elektronların bir
atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Bir elementin, kimyasal
reaksiyonda elektron alması olayına redüksiyon (indirgenme) denir. Eh, bakterilerin
beslendikleri ortamda bulunan, elektron akımına bağlı güçtür. Elektronların bir maddeden
diğerine geçişi, iki madde arasında potansiyel fark yaratır. Oksitleyici maddeler fazla enerji
verme gücünde olduğu için elektriksel potansiyelleri yüksektir. İndirgeyici maddelerin ise
elektriksel potansiyelleri düşüktür. Bir ortamda okside olan madde ile redükte olan maddelerin
enerji yoğunlukları eşitse o ortamda Eh sıfırdır. Oksidan maddelerin fazlalığında potansiyel
yüksek olurken, azlığında potansiyel düşüktür.
- Sonik ve ultrasonik titreşimler; İnsan kulağının duyabileceği titreşimler 100 -10.000
frekanslı titreşimlerdir. 100-10.000 frekanslar arası titreşimler sonik, 30.000-140.000
frekanslar arası titreşimler ultrasoniktir. Bir sıvı içine konulan nikel levha elektromanyetik
mekanizma ile titreştirilir ve elde edilen titreşimlere bakteriler değişik tepki gösterirler. Bazı
bakteriler 9.000-10.000 sonik titreşimle birkaç dakikada parçalanır bazılarının ise parçalanması
için daha yüksek titreşim gereklidir. Bu titreşimler sonucu hücre parçalanır, enzimatik işlevler
durur, proteinler koagüle olur. Bu titreşimlerden genellikle antijen elde etmek için
yararlanılmaktadır.
- Elektrik ve elektroforez; Elektrik nedeniyle sıvı ortamda bazı kimyasal değişmeler de
meydana gelebilir. Oluşan sıcaklık ve elektroliz olayı sonu meydana gelen ara maddeler (klor,
ozon, vs.) mikroorganizmalar üzerine zararlı etkide bulunurlar. Protein moleküllerinin veya
bakterilerin sıvı ortam içinde süspansiyonları yapılırsa, yüzeyleri pozitif (+) veya negatif (-)
elektrikle yüklenirler. Böyle bir ortamdan uygun bir süre ve şiddette elektrik geçirilirse, pozitif
yüklü olanlar katoda, negatif elektrikle yüklenmiş olanlar da anoda doğru hareket ederler
(elektroforezis).
- Oksijen; Bakteriler oksijene olan gereksinimlerine göre aerob, anaerob, mikroaerofil
ve fakültatif olmak üzere dört bölüme ayrılırlar.
Aerob bakteriler üremek için O2’ e gereksinim duyarlar. Aerob solunumda son hidrojen
alıcısı O2’ dir. Buna bağlı olarak H2O2 oluşur. Aerob bakterilerde bulunan sitokrom oksidaz
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enzimleri bu bakterilere serbest oksijeni kullanma olanağı sağlar. Yine bu bakterilerde bulunan
katalaz enzimi H2O2’ i su ve oksijene ayrıştırır.
Anaerob bakteriler O2’ siz ortamlarda ürerler. Son hidrojen alıcısı oksijen dışındaki
N,S,C gibi maddelerdir.
Mikroaerofil bakterilerin üremeleri için havadaki oksijen miktarının azaltılmış olması
gerekir. Bu nedenle üreme ortamına %5-10 CO2 ilave edilir.
Fakültatif bakteriler özel enzimatik mekanizmalar sayesinde hem aerob hem de anaerob
koşullarda ürerler.

6.3. Bakterilerin Üretme Ortamları
Üretme ortamları başlıca iki bölüme ayrılırlar: Canlı ortamlar- Cansız ortamlar

6.3.1. Canlı Ortamlar
Hastalık oluşturan bazı etkenler ( viruslar, riketsialar) üreyebilmek için canlı hücrelere
gereksinim duyarlar. Bu amaçla kullanılan canlı ortamlar 3 çeşittir.

6.3.1.1. Doku Kültürü
Tüp, şişe, petri kutusu gibi laboratuar kaplarında uygun besleyici sıvıların içerisinde
üretilerek kullanılan canlı dokulardır. Bu amaçla çeşitli canlıların (insan, maymun, tavşan,
kobay, fare, tavuk embriyonu gibi) çeşitli organları ( böbrek, akciğer, testis gibi) önce
parçalanarak canlı hücreler tek tek ya da en çok birkaç hücrelik gruplar kalacak şekilde
ayrıştırılırlar. Belirli sayılardaki hücreler, içlerinde çeşitli tuzlar, tampon maddeleri, vitaminler
ve çoğu kez at ya da dana serumu içeren besleyici sıvılarda süspanse edilerek steril tüp ya da
şişelere konulurlar. Bu hücre süspansiyonları 36–37°C’ de bekletildiğinde hücreler kabın
çeperine yapışarak ürerler. Üreme sonucu oluşan dokuya “Doku Kültürü” adı verilir. Doku
kültürleri virusların invitro olarak üretildiği ortamlardır.

6.3.1.2. Deney Hayvanları
Bakteri ve viral etkenlerin üretilmesi amacıyla değişik türlerde deney hayvanları
kullanılır. Bu amaçla çoğunlukla fare, kobay, sıçan, tavşan, hamster ve tavuklardan yararlanılır.
Ayrıca patojenite testleri, immunolojik çalışmalar gibi bazı araştırmalar için de deney
hayvanları kullanılır. Üretilecek etkenin özelliğine göre, deney hayvanının yaşı, türü, cinsi ve
bu hayvanlara inokulasyon yolları değişir. Deney hayvanları da mikroorganizmaların invivo
olarak üretildiği ortamlardır.
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Deney hayvanları yetiştirilme biçimlerine göre 3 kısma ayrılırlar:
a – Konvansiyonel hayvanlar: Laboratuarda ya da enstitülerde kendi kendine yetişen,
üreyen ve herhangi bir sağlık kontrolünden geçirilmeyen hayvanlardır. Bu hayvanların
sindirim, solunum ve ürogenital sistemleri ile deri ve mukozalarında her türlü etken bulunabilir.
Bu nedenle konvansiyonel hayvanların bu amaçlarla kullanılmaları sakıncalıdır.
b – Specific Pathogen FREE (SPF) hayvanlar: Bu hayvanların sistemlerinde çeşitli
mikroorganizmalar bulunur, ancak bazı önemli hastalık yapıcı etkenler ( örneğin Tuberculosis,
Salmonellozis, Pasteurollosis, bazı viral hastalıkların etkenleri) yönünden temizdirler. Bu
nedenle SPF hayvanlar güvenle kullanılabilirler.
c- Germ free hayvanlar: Bu hayvanların sistemlerinde herhangi bir mikroorganizma
bulunmadığı gibi kanlarında da antikor bulunmaz. Böyle hayvanlarla çalışmak çok güvenilirdir
ancak mikropsuz olarak izole edilmeleri, mikropsuz koşullarda üretilmeleri ve bunun
sürdürülmesi oldukça güçtür.

6.3.1.3. Embriyolu Yumurta
Bazı viral etkenlerin, riketsiaların ve bazı bakterilerin üretilmesinde kullanılan diğer bir
canlı ortam embriyolu yumurtalardır. İnokulasyonda kullanılacak olan yumurtaların SPF
(Specific Pathogen Free) olması istenir. Embriyolu yumurtalar virusların invivo olarak
üretildiği ortamlardır. Embriyolu yumurtaya virus inokulasyonu için 4 değişik yöntem
kullanılır ve kullanılan yönteme göre embriyo yaşları değişir.
a-

Korioallantoik membrana inokulasyon (10 -12 günlük embriyo)

b-

Allontoik boşluğa inokulasyon (9 – 12 günlük embriyo)

c-

Amniotik boşluğa inokulasyon (7- 15 günlük embriyo)

d-

Yumurta sarısına inokulasyon (5- 8 günlük embriyo)

6.3.2. Cansız Ortamlar
Mikroorganizmaların invitro olarak üretilebildikleri cansız ortamlara “Besi yeri” denir.
Besiyerlerinde, mikroorganizmaların üreyebilmesi için karbon ve azot kaynakları, mineraller
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ve gelişme faktörlerinin bulunması gerektiği gibi bunların hazırlanışında nem, oksijen, CO2 gibi
etmenlerin göz önünde bulundurulması ve üretilme sırasında ısının gerektiği derecede olması
sağlanmalıdır.
İnfeksiyona neden olan bakteri, mantar, mikoplazma gibi mikroorganizmaların
çoğunluğu organizma dışında invitro olarak besi yerlerinde üretilebilir. Bunları izole etme,
üretme, çeşitli testler uygulayarak ayırıcı tanı yapabilmek için sıvı veya katı besi yerleri
kullanılır.

Örneklerden

ekim

yapılırken

üretilmesi

düşünülen

veya

şüphelenilen

mikroorganizmanın özelliklerine uygun olan besi yerleri seçilmelidir. Besi yerleri kullanım
amacına göre iki gruba ayrılır:
Besi yerlerinin kullanım amacına göre;

6.3.2.1. Genel Besi Yerleri
İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan ya da normal florada bulunan mikroorganizmaların
çoğunluğunun üretilebildiği besiyerleridir.
Üreticilik özelliklerine göre, temel ya da basit maddeler ile zenginleştirilerek
hazırlanmış iki çeşit genel besi yeri bulunur.

6.3.2.1.1. Temel (Bazal) Besi Yerleri
Bu besiyerlerinde yalnızca pepton ya da et suyu gibi maddelerle birlikte tuz ve su
bulunur. Besi yerinin sıvı haline buyyon denir. Buyyona agar eklenerek hazırlanan katı besi
yerine Jelöz adı verilir. Bu besiyerleri diğer besiyerlerinin hazırlanmasında, bazı biyokimyasal
testlerin yapılmasında (oksidaz, katalaz, vb.), koloni morfolojisini ve pigment oluşumunu
belirlemede kullanılırlar.

6.3.2.1.2. Zenginleştirilmiş Besi Yerleri
Temel besiyerlerine kan, serum, glukoz, yumurta gibi daha besleyici maddelerin eklenmesi ile
elde edilen besiyerleridir. Temel besiyerlerinde üreyemeyen birçok mikroplar bu besiyerlerinde
üretilebilirler. Jelöze % 5-10 koyun kanı eklenerek hazırlanan besi yeri Kanlı agar adını alır.
Bakterilerin hemolitik özelliğini test etmek için kullanılır. Çikolata agar ısıtılmış jelöze kan
katılması sonucu elde edilir ve kanlı agardan daha besleyicidir.
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6.3.2.2. Özel Besi Yerleri
Çalışma amacına göre hazırlanan, zor üreyen bazı mikroorganizmaların üretilmeleri için
hazırlanan daha karışık yapıdaki besiyerleridir. Belirli patojenlerin ve normal floradaki
organizmaların üremesini inhibe ederek diğerlerine imkan tanırlar.
a- Özgül besiyerleri: Yalnız bir çeşit bakterinin üretilmesi için hazırlanan besiyerleridir.
Örneğin Tüberküloz etkenlerinin üretilmesinde kullanılan Lowenstein – Jensen besi yeri.
b- Seçici (Selektif) besiyerleri: Temel ya da zenginleştirilmiş besiyerlerine bir kısım
bakterilerin üremesini önleyen antibiyotikler, kimyasal maddeler ve boyalar konularak
hazırlanan böylece karışık ortamdaki bazı bakterileri seçerek üremelerini sağlayan
besiyerleridir. Örneğin Gram (-) bakterileri karışık kültürden izole edebilmek için
besiyerlerine Gram (+) bakterileri inhibe eden kristal violet katılır.
İçlerinde karışık bir ortamdaki (dışkı gibi) bazı bakterilerin üremesini kamçılayıcı
maddeler içeren besiyerlerine “seçerek çoğaltıcı” besiyerleri denir. Örneğin dışkı gibi Gramnegatif enterik organizmaları içeren örneklerden Salmonella’ ların seçilerek çoğaltılması için
Selenit-F ve Tetrathionatlı buyyon kullanılır.
c- Ayırtıcı (diferansiyel) besiyerleri: İçerdikleri çeşitli ayıraçlar ve kimyasal maddeler
aracılığıyla, benzer bakterilerin farklı renkte koloniler oluşturmalarını sağlayarak karışık
bakterileri birbirinden ayırmaya yarayan besiyerleridir. Örneğin; endo agar ve EMB
(Eosine Methylen Blue) agar bu tür besiyerleridir. Örneğin E.coli ‘nin EMB agarda metelik
yeşil renkte koloniler oluşturarak diğer koliform gubu mikroorganizmalardan ayırt edilir.
Aynı zamanda laktozu fermente eden bakterilerin McConkey agarda pembe renkli koloniler
oluşturması gibi.
d- Ayıraçlı besiyerleri: Mikroorganizmaların identifikasyonu için gerekli olan biyokimyasal
özelliklerinin saptanması için kullanılan besiyerleridir. Bu besiyerleri içlerine çeşitli
ayıraçlar (bromtimol mavisi, metil kırmızısı, andrade ayırıcı, fenol kırmızısı gibi) ve
bakterinin metabolizma etkisinin öğrenilmesi istenen kimyasal maddeler (laktoz, glukoz,
sitrat gibi) konularak hazırlanırlar.
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6.3.2.3. Besi Yerlerinin Hazırlanmasında Kullanılan Başlıca Maddeler
- Su: Besi yerinin temelini oluşturan sudur. Sentetik besiyerlerinin hazırlanmasında ideal olan
damıtılmış veya deiyonize edilmiş, toksik metaller içermeyen su kullanılmasıdır. Bununla
beraber gerektiğinde sert olmayan çeşme suları da sentetik besi yeri hazırlamada kullanılabilir.
- Agar: Agar, mikrobiyolojide besiyerlerinin hazırlanmasında en çok kullanılan maddedir.
Hindistan ve Japonya denizlerinde bulunan bir deniz yosunudur. Agarın yapısında, katılaştırma
özelliği bulunan D-galakton bulunur. Ayrıca inorganik tuzlar, çok az miktarda protein benzeri
maddeler ve az miktarda yağ mevcuttur. Mikrobiyolojide kullanılacak agarın; sıvıların
içerisinde ısıtılınca 85-90°C de erimesi, sonra soğumaya bırakıldığında 40°- 45°C de katılaşma
özelliğinde olması gerekir. Agar, sıvı ortamları katılaştırmak amacıyla %1.5-3, yarı katı besi
yeri elde etmek için %0.3 -0.5, yarı sıvı besi yeri için %0.05 -0.3 oranında eklenerek kullanılır.
- Pepton: Pepton proteinlerin eşitli enzimlerle hidrolize edilmeleri sonucu elde edilen, suda
kolayca eriyebilen ve ısıtıldığında yeniden koagule olmayan ürünlerdir. Bakteriler tarafından
azot ve karbon kaynağı olarak kullanılır. Bunun yanında bileşiminde bulunan bazı amiboasitler
ve vitaminler de bazı mikroorganizmalar için gelişme faktörü olarak görev alırlar. Pek çok
bakteri %1 oranında pepton içeren besiyerlerinde rahatlıkla üreyebilmektedir.
- Et ekstratı: Yağsız ve tendonları ayrılmış etten hazırlanan ham et suyunun su kısmının
uçurulması ile elde edilen bir maddedir. Bileşiminde, aminoasitler, jelatin, albumoz, vitaminler,
minareller gibi maddeler bulunurken karbonhidrat bulunmaz. Bu nedenle karbonhidretlerden
asit oluşturma testlerinde kullanılabilir.
- Kan: Kullanım amacına göre çeşitli hayvanlardan elde edilerek besiyerlerine katılan kanların
steril ve pıhtılaşması önlenmiş olmalıdır. Aseptik koşullarda hayvan ve insanlardan alınan
kanların fibrinsizleştirilmesi için en iyi yöntem cam boncuklarının bulunduğu steril balonları
kullanmaktır. Defibrine kan besiyerlerine %5 -10 oranında olacak şekilde eklenir. En sık kanlı
agar yapımı için kullanılır.
- Serum: Koyun, at, tavşan gibi ya da insanlardan steril koşullarda alınıp ayrıştırılan serum sıvı
veya katı besiyerlerine %5-10 oranında ilave edilir. Güç üreyen mikroorganizmaların gelişimini
kolaylaştırır.
- Maya ekstraktı (özütü): Ekmek veya bira mayasından kendi kendini sindirmesi ile asit veya
proteolitik enzimlerle otolize edilerek elde edilir. İçeriğindeki aminoasitler, peptitler,
vitaminler, mineraller, üretme faktörleri ve karbonhidratlardan dolayı bir çok mikrobiyolojik
çalışmada besi yeri katkısı olarak kullanılır.
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- Sodyum klorür: Besiyerlerine osmotik basıncı ayarlamak için %0.5 oranında katılır. Tuza
dayanıklı (halotolerant) ve tuz seven (halofil) bakterilerin selektif izolasyonu için özel
besiyerlerine ilave edilir.
- Karbonhidratlar: Besiyerlerine bakteriler için enerji ve karbon kaynağı olarak ilave
edilmelerinin dışında karbonhidratlardan asit oluşturmaya dayalı identifikasyon testleri için de
kullanılırlar. Besiyerlerinde en sık kullanılan karbonhidratlar glikoz, laktoz ve sakarozdur.

6.3.2.4. Besi Yeri Seçimi
Laboratuvarda kullanılacak besiyerleri uygulanacak yönteme göre seçilmelidir.
Bakterilerin rutin izolasyonu için kanlı agar ve Mac Conkey agar kullanılır. Kanlı agar
patojenik bakterilerin çoğunun üremesini desteklerken, Gram-negatif bakterilerin çoğu da Mac
Conkey agarda üreyebilmektedir. İki besi yerindeki üremelerin karşılaştırılması, izole edilmiş
bakteri türlerini gösterebilir. Antibiyotik duyarlılık testleri için kullanılacak besi yeri ise
Mueller-Hinton agardır. Spesifik patojenler için özel hazırlanmış besiyerleri kullanılmaktadır.

6.3.2.5. Teşhis Laboratuvarlarında Kullanılan Başlıca Besi Yerleri
Nutrient buyyon-Nutrient agar: Bu besiyerleri birçok mikroorganizmanın üretilmesi
ve antibiyotik duyarlılık testleri için uygun besiyerleridir. İçeriğinde pepton, et ekstraktı ve tuz
bulunur. Nutrient agar içine bunların yanı sıra agar eklenir.
Kanlı

agar:

Nazlı

üreme

özelliğine

sahip

bazı

bakteriler

dahil

birçok

mikroorganizmanın üretilmesi için sıklıkla kullanılan bir besi yeridir. Etken izolasyonu, etken
identifikasyonu, antibiyogram ve bakterilerin pasajlanması için kullanılan bir besi yeridir. Besi
yerinin hazırlanmasında içine katılan kan için en uygunu sığır veya koyun kanıdır. Kan, önemli
insan ve hayvan patojenlerine karşı herhangi bir antikora sahip olmayan ve antibakteriyel tedavi
uygulanmamış hayvanlardan alınmalıdır.
MacConkey agar: Gram pozitif bakterilerin çoğunu inhibe ederken, laktozu fermente
etme kabiliyetine bağlı olarak Enterobacteriaceae üyelerini izole etmek ve ayırt etmek için
kullanılan bir besi yeridir. Besi yerinin içindeki safra tuzları ve kristal violet Gram pozitif
bakterilerin üremesine engel olur. İndikatör boya sayesinde de laktozu fermente eden Gram
negatif bakteriler besi yerinde kırmızı-pembe renkte koloniler oluştururken laktozu fermente
etmeyen Gram negatif bakteriler besi yerinin renginde normal koloniler oluştururlar.
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Mannitol salt agar (MSA): Bu besi yeri Staphylococcus aureus olmak üzere patojenik
stafilokokların izolasyonu ve ayrımı için kullanılır. İçeriğinde mannitol, sodyum klorür (NaCl)
ve pH göstergesi indikatör boya fenol kırmızısı bulunur. Fenol kırmızısı, pH 6.8'in altında sarı,
pH 7.4 ila 8.4'te kırmızı ve 8.4'ün üzerinde pembe renge dönüşür. Sodyum klorür stafilokoklar
için seçici özelliktedir ve çoğu bakteri bu tuz seviyesinde üreyemezler. Bakteriyel üreme
sırasında sarı halenin oluşması organizmanın patojenik bir Staphylococcus (genellikle S.
aureus) olduğuna dair bir şüphe verir. Renk değişikliği oluşturmayan üremeler, patojenik
olmayan Staphylococcus olduğunu düşündürür.
Xylose lysine desoxycholate (XLD): Bu besi yeri sodyum desoksikolat, ksiloz, L-lisin
ve ferrik amonyum sitrat içeren seçici ve diferansiyel bir ortamdır. Desoksikolat bir Grampozitif inhibitörüdür, ksiloz fermente edilebilir bir karbonhidrattır, L-lisin dekarboksilasyon
için sağlanan bir amino asittir ve ferrik amonyum sitrat, hidrojen sülfür gazı varlığını gösteren
bir göstergedir. Asidik olduğunda sarı, alkali olduğunda kırmızı veya pembe olan fenol
kırmızısı, indikatör pH göstergesi olarak eklenir. Ksilozu fermente eden organizmalar besi
yerini asitleştirecek ve sarı koloniler üretecektir. L-lisini kullanan organizmalar alkali ürünler
açığa çıkaracak ve kırmızı koloniler üretecektir. Kükürtü azaltabilen organizmalar, ferrik
amonyum sitratın H2S ile reaksiyonu nedeniyle büyümede siyah bir çökelti üretecektir. Ksilozu
fermente etmeyen fakat dekarboksilat lizini fermente eden Shigella ve Providencia bakterileri
besi yerinde kırmızı koloniler oluştururken, ksilozu fermente eden fakat sonra dekarboksilat
olan salmonella türleri de kırmızı koloniler şeklinde görünür, ancak sülfürün H2S'e
indirgenmesi nedeniyle kolonilerin merkezleri siyah renkte görülür. Şekerin tüketilmesi ve besi
yerinin alkalileştirilmesinden sonra dekarboksilasyona geri dönecek olan diğer enterikler ise
sarı renkte görünür
Edwards medium: Streptokokların izolasyonu ve identifikasyonu için kullanılan kanlı
agar bazlı bir seçici ortamdır.
Brillant green agar: Salmonella türlerinin tanımlaması için bir gösterge olarak
kullanılan bir besi yeridir. Salmonella kolonileri ve çevresindeki ortam pembe renktedir.
Çukulata agar: Jeloz besi yerinde üreyemeyen bazı mikroorganizmalar çukulata besi
yerinde üreyebilir. Çukulata besi yeri kanlı besi yerinin ısıtılması ile elde edilir. Bu besi yerinin
görünümü kaynamış kandan dolayı çukulata rengindedir. Çukulata agar aynı zamanda bazı
üreme faktörleri (X, V) taşır.
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EMB agar: Eozin metilen blue agar, barsak bakterilerinin üreyebildikleri, aynı zamanda
laktozu fermante eden ve etmeyenlerin ayırt edilebildiği bir besi yeridir.
Selenit F besi yeri: Koliform basillerin 18-24 saat süre ile üremelerini engelleyen
selenyum tuzları içerir. Bu sayede barsak patojen bakterileri daha iyi ürerler ve üretilme şansları
artar. Selenit F besi yerine ekilen dışkı örneklerinin belirli bir süre inkubasyonundan sonra
EMB veya MacConkey agara pasajları yapılır.
Löweistein - Jensen besi yeri: Mycobacterium tuberculosis ve diğer mikobakterileri
üretmede, antibiyotik duyarlılık deneylerinin yapılmasında kullanılan birçok organik madde
içeren bir besi yeridir. Üreme maddeleri dışında özellikle Gram (+) bakterilerin üremelerini
inhibe eden boya, antibiyotikler ve diğer maddeler içeren değiştirilmiş şekilleri vardır.
Sabouraud dekstroz agar (SDA): Patojenik mantarların ve Dermatofitlerin ilk
izolasyonu için kullanılan en genel besi yeridir. Besi yerinin bileşimine küf tipi saprofit
mantarların üremesini engellemek amacıyla aktidion, bakterilerin üremesini engellemek için
kloramfenikol veya gentamisin katılır.
Dermatofit test medium ( DTM ): Dermatofitlerin ayırımı için kullanılan indikatörlü
bir ortamdır. Ekseri dermatofitler bu besi yerinde kırmızı renk oluştururlar. Saprofitler; bakteri
ve mayalar renk meydana getirmezler.

6.3.2.6. Besi yerlerinin Hazırlanması ve Saklanması
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında besi yerleri; hazır olarak ticari besi yeri veya
bileşenleri ayrı ayrı tartılıp, distile suyla eritilerek hazırlanarak kullanıma sunulur. Ticari
dehidre besi yerleri olarak da tanımlamlanan besi yerleri; formülasyonda belirtilen oranlarda
bir araya getirilip kurutularak toz veya granül halinde ambalajlarda kullanıma hazır hale
getirilmiş, ticari firmalardan temin edilecek besi yerleridir. Ticari firmalar ambalajlarında
hazırlanacak besi yerinin ne oranda distile suyla eritileceği, pH’sı ve sterilizasyon ısısı ve süresi
yazmaktadırlar. Ticari firmaların önerileri doğrultusunda hassas tartıda toz haldeki besi yeri
tartılıp bir erlene aktarılarak üzerine gerekli miktarda distile su ilave edilir ve ocakta içinde su
olan bir tencerede eritilir. Besi yeri berraklaşınca pH kontrolü yapılarak, uygun pH ya ayarlanır.
Otoklavda 121⁰C’de 15 dakika steril edilir. Brillant green agar gibi bazı besiyerleri birçok
bakteri inhibe ettiğinden sadece kaynatılır, otoklavlanmaz. Agar içeren besiyerleri
otoklavlandıktan sonra 50-54°C'e kadar soğutulmalıdır. Daha sonrasında besi yerleri steril petri
kaplarına veya tüplere bölünerek kullanılacağı zamana kadar 4⁰C’ de muhafaza edilir.
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Uygulamalar
Teşhis Laboratuvarlarında kullanılan başlıca besiyerleri
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mikroorganizmaların besleme ve üremeleri için hangi maddelere, neden
ihtiyaç duyduklarını ve mikroorganizmaların üremeleri için gerekli uygun koşulları ve bu
koşulları etkiliyen faktörlerin neler olduğunu öğrendik.
Mikroorganizmaların üretilmesi ve canlılıklarının korunması, saf kültürlerinin elde
edilmesi (izolasyonu), sayımlarının yapılması, tanımlanmalarının (identifikasyonu) yapılması
ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi, antimikrobiyel duyarlılık testlerinin yapılması
amacıyla kullanılan ortamların ( canlı ve cansız ortamların) neler olduğunu, besiyerleri
çeşitlerini, nasıl hazırlandıklarını ve nasıl muhafaza edildiklerini öğrendik. Ayrıca üretilecek
mikroorganizmalara göre kullanacağımız besiyerlerinin seçimi hakkında bilgi sahibi olduk.
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Bölüm Soruları
1) Bakterilerin besleme ve üreme için ihtiyaç duydukları 5 madde yazınız.
2) Fakültatif mikroorganizma ile mikroaerofilik mikroorganizma arasındaki fark nedir?
3) Mikroorganizmaları üretmek için hangi ortamları kullanırız?
4) Besi yeri nedir? Kanlı agar hangi tür besi yerine örnektir?
5) Tüm bakteriler besi yerinde üreyebilir mi? Besi yerinde üreyemeyen bakteriler nasıl
izole edilebilir?
6) Mac Conkey agarın içeriğindeki kristal violetin amacını yazınız.
7) Salmonella aradığımız dışkı örneğini ilk olarak hangi besi yerine hangi sebeple
ekeriz?
8) Antibiyotik duyarlılık testini yapmak için çoğunlukla hangi besi yeri kullanılır?
9) Besiyerlerine katılan sodyum klorürün amacı nedir?
10) Bakterilerin rutin izolasyonu için kullanılan besiyerleri nelerdir?

Cevaplar
1) Su; Karbon Kaynağı, Azot Kaynağı, Mineraller; Gelişme Faktörleri ve Vitaminler.
2) Fakültatif mikroorganizmalar, kendilerinde bulunan özel enzimatik yapı nedeniyle,
hem aerobik ve hem de anaerobik koşullarda gelişebilen ve üreyebilen
mikroorganizmalardır. Mikroaerofil bakterilerin üremeleri için havadaki oksijen
miktarının azaltılmış olması gerekir. Bu nedenle üreme ortamına %5-10 CO2 ilave
edilir.
3) Mikroorganizmaları üretmek canlı ve cansız ortamlar kullanılır. Canlı ortamlar:
Doku Kültürü-Deney Hayvanları- Embriyolu Yumurta, cansız ortamlar: besiyerleri
4) Besi yeri; mikroorganizma üremesi için mikroorganizma’nın ihtiyaç duyduğu besin
maddelerini içeren ortamdır. Kanlı agar zenginleştirilmiş besiyerlerine örnektir.
5) Hayır besi yerinde üretilemeyen bakteriler de vardır. Bunların üretilmesi için canlı
ortamlar kullanılır.
6) Karışık kültürden Gram (+) bakterileri inhibe ederek Gram (-) bakterileri izole
edebilmek için besi yerine eklenir.
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7) İlk ekimde Selenit-F ve Tetrathionatlı buyyon kullanılır. Amaç dışkıdaki bazı
bakterilerin üremesini kamçılayarak Salmonella’ ların seçilerek çoğaltılması için
kullanılır.
8) Nutrient agar- Kanlı agar
9) Besiyerlerine osmotik basıncı ayarlamak için %0.5 oranında katılır.
10) Kanlı agar- Mac Conkey
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7. STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi, dekontaminasyon gibi temel kavramlar
7.2. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılan yöntemler hakkında
bilgi
7.3. Sterilizasyon kontrol yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sterilizasyon nedir?
Aletler neden steril edilir ve sterilitenin korunması için ne yapılır?
Sterilizasyon neden kontrol edilmeli?
Dezenfeksiyon, dezenfektan ve antisepsi nedir?
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon arasındaki farklar nedir?
Dezenfektanların etki mekanizmaları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sterilizasyon
ve
dezenfeksiyon kavramlarına
giriş ve ilişkili tanımların
verilmesi

Sterilizasyon
ve Anlatım, sorun ve problem
dezenfeksiyon
kavramını çözme
açıklayabilecek, aralarındaki
farkı ifade edebilecektir.

Sterilizasyon
yöntemleri,
uygulanmaları, avantaj ve
dezavantajlarının
tanımlanmaları

Yöntemler
arasındaki Anlatım, sorun ve problem
farklılıkları
bilecek, çözme
materyale uygun yöntem
seçimini
gerçekleştirebilecektir

Sterilizasyonun kontrolünün Kontrol yöntemleri arasında Anlatım, sorun ve problem
önemi ve hangi yöntemlerle seçim yapabilecektir.
çözme
yapıldığının verilmesi
Dezenfeksiyon yöntemleri,
aktif
bileşenlerine
ve
etkinliklerine
göre
dezenfektanların anlatılması

Dezenfeksiyon yöntemleri Anlatım, sorun ve problem
arasındaki
farklılıkları çözme
bilecek, materyale uygun
yöntem
seçimini
gerçekleştirebilecektir
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Anahtar Kavramlar
Antisepsi: Canlı doku üzerindeki (özellikle patojen) mikroorganizmaların öldürülmesi
veya üremelerinin engellenmesidir.
Antiseptik: Canlı doku üzerindeki (özellikle patojen) mikroorganizmaların öldürülmesi
veya üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir.
Asepsi: Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun
devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik teknik
denir.
Bakteri: Tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalardır. Bir yaklaşıma göre Arke
(arkebakteri) dışında kalan bütün prokaryotlara bakteri denilmektedir
Bakteri sporu: Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, su yönünden fakir, yoğunlaştırılmış
sitoplazma ve geçirgen olmayan bir hücre duvarı ile çevrili çekirdekten oluşan dinlenme hücresi.
fiziksel ve kimyasal çevre etkenlerine karşı dirençli özel yapısal şekildir.
Biyolojik indikatör: Sterilizasyonun işleminde biyolojik ölümün gerçekleştiğini
belirlemek için kullanılan, tercih edilen sterilizasyon yöntemine en dirençli bakteri sporlarını
içeren test materyalidir.
Biyolojik yük (bioburden): Bir materyaldeki canlı mikroorganizma miktarını ifade eder.
Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve/veya kimyasal
yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, personelin
aletlere elle temas edebilmesi açısından güvenli hale getirme işlemidir.
Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların
(bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir.
Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere denir.
Fungus: Ökaryot hücreler olup genellikle tek hücreli (maya); bazıları çok hücreli (mantar)
mikroorganizmalardır. Oluşturdukları hastalığa mikoz denir.
Germinasyon: Spor oluşturmuş bir bakterinin, metabolik aktiviteye başlamasını, spor
kaplamanın yırtılması veya emilmesi, endosporun şişmesi, metabolik aktivitede bir artış ve
çevresel strese karşı direnç kaybı ile tamamen işlevsel, bölünebilen vejetatif bakteri hücresine
dönüşmesi olarak karakterize edilir.
Kimyasal indikatör: Sterilizasyon şartlarında karakteristik değişiklik gösteren (renk
değişikliği vb.) kimyasal maddeler içeren kağıt şerit veya diğer test materyalleridir.
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Kontaminasyon: Steril olan bir ortama mikroorganizma bulaşmasına denir.
Kontamine: Kirli, enfekte anlamındadır.
Mikroorganizma: Mikroskobik hayvanlar veya boyuttaki bitkiler. Sağlık hizmetlerinde
kullanıldığı gibi, genel olarak bakteri, mantar, virüs ve bakteri sporlarına atıfta bulunur.
Maruz kalma süresi: Maddelerin belirtilen sterilizasyon parametrelerinde işleme maruz
kaldığı, bir sterilizasyon prosesinde geçen süre. Örneğin, bir buharla sterilizasyon işleminde,
maruz kalma süresi, öğelerin belirtilen sıcaklıkta doymuş buhara maruz kaldığı süredir.
Prion: Nükleik asit içermeyen protein yapısında, standart sterilizasyon ve dezenfeksiyon
yöntemlerine dirençli enfeksiyöz partiküllerdir.
Prionlar: Koyun ve keçiler, sığırlarda sığır spongiform ensefalopati ve insanlarda
Creutzfeldt-Jakob hastalığı dahil olmak üzere, insan ve hayvanlarda çeşitli nörodejeneratif
hastalıklara neden olan bulaşıcı patojenik ajanlar. Diğer enfeksiyöz patojenlere benzemezler,
çünkü normal bir hücresel proteinin, prion proteininin (PrP) anormal bir yapısal izoformudur.
Prionlar, sterilizasyon işlemleri ve dezenfekte edici ajanlar tarafından etkisiz hale gelmeye karşı
aşırı dirençlidir.
Statik: Mikroorganizmanın üremesini durdurucu madde ve etkenlerdir denir. Statik etki
ortadan kalktığında ve mikroorganizma, yeniden üreyip çoğalabilir. Bu nedenle statik etki geri
dönüşlüdür. Etki gösterdiği mikroorganizmaya göre bakteristatik, fungustatik şeklinde kullanılır.
Sidal: Mikroorganizma üzerinde öldürücü etki gösteren madde ve etmenlere denir. Sidal
etki geri dönüşlü değildir. Üzerine etki gösterdiği mikroorganizmaya göre bakterisit, virüsit,
fungisit şeklinde kullanılır.
Steril: Sterilizasyon işlemi sonucu mikropsuz hale gelen madde veya cisme denir.
Sterilite güvence düzeyi: (SGD) Bir malzemenin steril kabul edilebilmesi için
malzemelerdeki canlı mikroorganizma kalma olasılığının teorik olarak 10-6 veya altında
olabilmesi için gereken şartların sağlanmasıdır.
Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde ve içinde bulunan tüm
mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemidir.
Temas süresi:Bir dezenfektanın, dezenfekte edilecek yüzey veya maddeyle doğrudan
temas ettiği zaman.
Virüs: İlkel, daha basit yapıda, tam bir hücre yapısı göstermeyen, en küçük
mikroorganizmalardır. Sadece canlı hücre içinde yaşar ve çoğalabilir. Sentetik besiyerlerinde
üretilemez. Normal mikroskopla görülmez; ancak elektron mikroskobu ile incelenebilir.
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Zarflı virüs: Normal bir nükleik asit çekirdeğine ek olarak, bir protein kat ile çevrili bir
lipoprotein zarfı ile çevrili virüs. Bu virüs türü (örneğin, HIV) genellikle birçok dezenfektan türü
tarafından kolayca inaktive edilir. Lipit veya lipofilik virüs olarak da adlandırılır.
Zarfsız virüsler: Etrafında lipoprotein kılıf bulunmayan virüs türü. Genellikle
dezenfeksiyona lipid virüslerinden daha dirençli olarak kabul edilir. Hidrofilik virüsler olarak da
adlandırılır.
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Giriş
Laboratuvar çalışmaları; kaliteli ve doğru analizler yaparak hastalık teşhisine yardımcı
olmak ve uygulanacak doğru tedavi ile hastayı sağlığına kavuşturmayı amaçlar.
Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan çalışmaların her aşamasında, çalışma ortamının,
kullanılan alet ve ekipmanların mikroorganizmalardan arındırılmış (steril) olması
gerekmektedir. Bu amaçla yapılan işlemlerin başında, sterilizasyon ve dezenfeksiyon
uygulamaları gelir. Çalışma bitiminde, tüm kirli malzemelerin temizliği için öncelikle uygun
yöntemle sterilizasyonu ardından dekontaminasyonu (arındırılması) gerçekleştirilmelidir.
Disposable (tek kullanımlık) malzemeler özel toplama kaplarında tıbbi atık merkezlerine
gönderilirken, tekrar kullanılabilen malzemeler mekanik temizlik işlemi ardından, paketlenip
steril edilerek kullanıma hazır hale getirilmelidir. Mikrobiyolojik analiz çalışmaları ve kirliaraç gereçlerin (malzemelerin) temizlenmesi sırasında çevre ve çalışan sağlığını korumak için
güvenlik önlemleri alınmalıdır.
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7.1. Sterilizasyon
Sterilizasyon, belirli bir yüzey, nesne veya sıvı içinde mevcut olan, (örneğin gıda veya
biyolojik kültür ortamı) tüm yaşam biçimlerini mikrooganimaların (özellikle mantarlar,
bakteriler, virüsler, bakteri sporları vb.) ve prionlar gibi diğer biyolojik ajanların tüm fomlarının
tamamiyle ortadan kaldırma, öldürme veya deaktivasyon işlemidir. Steriliazasyon işlemi
uygulanmış malzeme steril olarak adlandırılır.Sterilizasyon, ısı, kimyasallar, ışınlama, yüksek
basınç ve filtrasyon gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir.

7.1.1. Sterilizasyon Yöntemleri
A. Isı ile Sterilizasyon
I – Nemli ısı ile sterilizasyon
a- Buharla sterilizasyon
1- Basınçlı buharla
2- Basınçsız buharla
b- Sıcak su ile sterilizasyon
1- Kaynatma ile
2- Tindalizasyon
II – Kuru ısı (sıcak hava) ile sterilizasyon
III – Yakma ve alevle sterilizasyon
B. Süzme (filtrasyon) ile sterilizasyon
C. Işınlama ile sterilizasyon
D. Kimyasal yöntemlerle sterilizasyon
I- Gazlar (Etilen oksit, Nitrojen Dioksit, Ozon)
II- Sıvılar(Glutaraldehit ve Formaldehit, Hidrojen Peroksit, Ozon)

7.1.2. Isı ile Sterilizasyon
Isı ile sterilizasyonda etki, ısının doğrudan doğruya hücre proteinlerini koagule etme
yoluyla elde edilir. Bu yöntemle yapılacak sterilizasyonda ısı derecesi, ısının etki zamanı,
ortamdaki nem derecesi, mikroorganizmaların içerisindeki su miktarı, pH, osmotik basınç
önemlidir. Ortamda nem olması, mikroorganizma içerisinde %50 oranında su bulunması pH
derecesinin nötrden uzaklaşıp asit veya alkaliye kayması, ısı ile sterilizasyonu olumlu yönde
etkiler.





Uygulanan ısı derecesi: Derece yükseldikçe sterilizasyon daha iyi ve çabuk olur.
Isının etki süresi: Etki süresi ısı derecesiyle ters orantılıdır.
Ortamdaki nem oranı: Ortamdaki nem oranı arttıkça daha düşük ısı
derecelerinde, daha kısa zamanda ve daha iyi sterilizasyon olur.
Mikroorganizma içindeki su miktarı: Proteinlerin koagüle olabilmeleri için
ortamda en az % 50 oranında su bulunmalıdır. Sporlar az su içerdiklerinden ısı
ile sterilizasyona daha dayanıklıdırlar.
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pH derecesi: Nötral pH’ dan uzaklaşıp asit ya da alkali ortama kaydıkça ısının
etkisi artmaktadır.
Ozmotik basınç: Ozmotik basıncın çokluğu hücre suyunun azalmasına neden
olarak olumsuz etki yapar.

7.1.2.1. Nemli Isı ile Sterilizasyon
Nemli ısı, başta protein olmak üzere, makromoleküllerin denatürasyonuyla
mikroorganizmaların tahrip olmasına neden olur. Bu yöntem kuru ısı sterilizasyonundan daha
hızlı bir işlemdir. Nemli ısı sterilizasyon işlemi buharla ve sıcak su ile sterilizasyon olarak
uygulanabilir.

7.1.2.1.1. Buharla Sterilizasyon
7.1.2.1.1.1 Basınçlı Buharla Sterilizasyon
Basınçlı buhar uygulamaları sterilizasyon için yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu
yöntem otoklav olarak adlandırılan cihazlarla yapılır. Otoklavlar sterilizasyon amacıyla, basınç
altında 121–134 ° C'ye kadar ısıtılmış buhar kullanır. Steriliteye ulaşmak için, ürün cihazın
içinde bulunan bir bölmeye yerleştirilir ve belirlenmiş sıcaklık ve zaman noktasına ulaşana
kadar bölme içine enjekte edilen buharla ısıtılır. Otoklav ile sterilizasyon işleminde bölme
içinde hava bulunmamalıdır bu nedenle cihaz içerisinde bulunan bütün hava uzaklaştırılır. Bu
işlemde bir atmosfer basınç altında şekillenen su buharının sıcaklığı 121 °C’dir ve 15-45 dakika
uygulama ile tüm mikroorganizmaların yok edilmesi sonucu sterilizasyon gerçekleşir.
Sterilizasyonun ardından, basınçlı otoklavdaki sıvılar, basınç tahliye edildiğinde kaynamayı
önlemek için yavaşça soğutulmalıdır. Soğutma işlemi, sterilizasyon haznesini kademeli olarak
basınçsız hale getirilerek ve içerikleri soğuturken sıvıların negatif bir basınç altında
buharlaşmasına izin verilerek başarılabilir.
Kurallara uygun gerçekleştirilen otoklavlama işlemi, mantar, bakteri ve virüslerin yanı
sıra tüm dirençli bakteri sporlarını etkisiz hale getirecektir.

7.1.2.1.1.2. Basınçsız Buharla Sterilizasyon
Basınçsız buharla sterilizasyonda amaç, basınçsız buharla doymuş bir ortamda, 100°C’
de uygulanan sterilizasyondur. Bu amaçla Koch kazanı kullanılır. Makas, pens, bisturi gibi
aletler ve 100°C’ nin üzerinde bozulabilecek maddeler bu şekilde sterilize edilirler. Basınçsız
buharla sterilizasyon süresi, ısı 100°C’ ye geldiğinde başlatılır ve uygulanacak 30 dakikalık
süre sterilizasyon için yeterlidir. Günümüzde pratikte Koch kazanları az kullanılmaktadır.
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Şekil 7.1.

Basınçlı buhar ile sterilizasyon (Otoklav)

7.1.2.1.2. Sıcak Su ile Sterilizasyon
7.1.2.1.2.1. Kaynatma
Kaynama tanım olarak 1 atmosfer hava basıncında suyun 100 °C sıcaklığa gelmesidir.
Cam ve metal aletler gibi ısıya duyarlı olmayan maddelerden yapılmış alet ve ekipmanlar
kaynatma ile sterilize edilebilir. Sterilizasyon amacı ile kaynatma işlemi 100°C'de 30 dakika
kaynatılarak uygulanır. Sterilize edilecek araçlar kabın içinde suya tamamen batmış olmalı ve
eğer hazneli yada boşluklu bir ekipman ise boşluklara su dolmalıdır. Güvenilirliği tartışmalıdır.

7.1.2.1.2.2. Tindalizasyon
İsmini John Tyndall'dan alan tindelizasyon besin maddesi içeren nesnelerin
sterilizasyonu için uygulanan eski ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu işlemde sterilize edilmek
istenen nesne, atmosferik basınçta bir süre (tipik olarak 20 dakika) kaynatılır, soğutulur, bir gün
boyunca üremesini teşvik eden ısıda bekletilir ve ardından işlem toplam üç ila dört kez tekrar
edilir. Yirmi dört saat süren inkübasyon, önceki kaynama süresinde hayatta kalan ısıya dirençli
sporların, vejetatif forma dönüşmesi ve bir sonraki kaynama işlemi sırasında öldürülebilmesi
için gereklidir. Prosedür sadece bakteri üremesini destekleyebilen besleyici ortamlar için
uygulanabilir ve su gibi besleyici olmayan maddeler bu yöntemle sterilize etmez. Tindelizasyon
işlemi Benmari cihazı kullanılarak uygulanır.
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Şekil 7.2.

Ben mari cihazı

7.1.2.2. Kuru ısı ile sterilizasyon
Kuru ısı, kullanılan ilk sterilizasyon yöntemidir ve nemli ısı sterilizasyonundan daha
uzun süren bir işlemdir. Mikroorganizmaların kuru ısı kullanımı yoluyla imha edilmesi
kademeli gerçekleşir. Sterilizasyonu gerçekleştirilen nesne yüksek sıcaklıklara daha uzun süre
maruz kaldığında, öldürülen mikroorganizmaların sayısı artar. Ayrıca işlem sırasında sıcak
havanın cihaz içinde dolaşması, ısının organizmaya aktarılma hızını arttırmak ve sterilite için
gereken sıcaklığı ve süreyi azaltmak için kullanılabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda,
organizmaları öldürmek için daha kısa maruz kalma süreleri gerekir.
Kuru ısı ile sterilizasyon için sıcak hava fırını ya da pasteur fırını isimli cihaz kullanılır.
Sıcak hava fırınında standart ayar 160 ° C'de en az iki saattir. Isıtılmış hava ile gerçekleştirilen
sterilizasyon; paketlenmemiş nesneler için 6 dakika ve paketli nesneler için 12 dakika boyunca
190 ° C'de gerçekleştirilir. Kuru ısı, tozlardan ve buhardan olumsuz etkilenen ısıya dayanıklı
nesneler üzerinde kullanılabilme avantajına sahiptir (örneğin çelik nesnelerin paslanmasına
neden olmaz).
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7.1.2.2.1. Alev
Alev ile sterilizasyon, özellikle mikrobiyoloji laboratuvarlarında ekim içim kullanılan
özelerde uygulanan bir yöntemdir. Sterilize edilecek nesne bir Bunsen ocağı veya alkol alevi
içinde kor hale gelene kadar bekletilerek, varolan mikroorganizmaların inaktive olmasını
sağlar. Bu yöntem genellikle küçük metal veya cam nesneler için kullanılır. Bununla birlikte,
ilk ısıtma sırasında, alev nedeniyle ısınan havanın hızla yükselmesine bağlı olarak biyolojik
kontaminant öldürülmeden önce püskürtülerek yakındaki yüzeyleri ve nesneleri kirletebilir.
Başka bir problem, eğer gaz yeterince ısıtılmazsa gaz alevlerinin cisim üzerinde karbon benzeri
tortular bırakmasıdır. Alev ile sterilizasyonun bir çeşidi, nesneyi % 70 veya daha yoğun bir
alkol çözeltisine batırmak, sonra nesneyi bir Bunsen alevine kısaca değdirmektir. Etanol hızlı
bir şekilde tutuşur ve yanar, böylece gaz alevinden daha az kalıntı kalır.

Şekil 7.3.

Bunzen beki ve kor hale getirilerek steril edilen öze

7.1.2.2.2. Yakma
Yakma, organik madde içeren atıkların yanmasını içeren arıtma işlemidir. Bu yöntem
aynı zamanda nesne üzerinde bulunan mikroorganizmaları da kül haline getirir. Bu yöntemle,
tıbbi ve diğer biyolojik tehlikeli atıklar, çöpe atılmadan önce sterilize edilir. Yakma ile
sterilizasyon amacıyla yakma fırınları kullanılır.
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7.1.3. Işınlama ile Sterilizasyon
Sterilizasyon, elektron ışınları, X ışınları, gama ışınları veya subatomik partiküler
ışınlama gibi radyasyon kullanılarak elde edilebilir. Elektromanyetik veya parçacıklı
radyasyon, atomları veya molekülleri iyonlaştırabilecek enerjiye sahip (iyonlaştırıcı radyasyon)
veya daha az enerjili (iyonlaştırıcı olmayan radyasyon) olabilir.

7.1.3.1 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon ile Sterilizasyon
Ultraviyole dalga ışıması (mikrop öldürücü bir lambadan gelen UV), yüzeylerin ve bazı
saydam nesnelerin sterilizasyonu için yararlıdır. Görünür ışığa karşı saydam olan birçok nesne
UV ışınlarını emer. UV ışınımı, rutin olarak biyolojik güvenlik kabinlerini sterilize etmek için
kullanılır, ancak organik ya da inorganik kalıntıların bulunduğu kirlenmiş alanlar veya gölgede
kalan alanlarda etkisizdir. Ayrıca uzun süre maruziyet durumunda polistiren köpük gibi bazı
plastiklere de zarar verir.

7.1.3.2 İyonlaştırıcı Radyasyon Sterilizasyonu(Elektron Işını, X-Işını,
Gama Işınları)
Gama radyasyonu çok penetrandır (delicidir) ve yaygın olarak şırıngalar, iğneler,
kanüller, serum setleri ve yiyecek gibi tek kullanımlık paketli ekipmanların sterilizasyonu için
kullanılır. Sterilizasyon için radyoizotop kullanımı, kullanımda ve depoda iken operatörlerin
güvenliği için koruma gerektirir.
Elektron ışınları sterilizasyon için yaygın olarak kullanılır. Elektron ışınları gama ve Xışınlarından çok daha yüksek bir dozlama oranı sağlar. Yüksek doz nedeniyle, işlem süresi
kısalır ve olası ürün bozulması riski azalır. Elektronlar elektrik yükü taşıdığından, elektron
ışınları gama ve X ışınlarından daha az penetrandır. Uygulama sırasında, çalışanları ve çevreyi
radyasyondan korumak için beton kalkanlar kullanılır.
Yüksek enerjili X ışınları, büyük paketlerin ve palet yükü büyüklüğünde malzemenin
sterilizasyonu için kullanılabilir. Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir. X ışını sterilizasyonu
kimyasal veya radyoaktif bir maddenin kullanımını gerektirmez, yüksek enerjili X ışınları,
kullanılmadığı zamanlarda korunma gerektirmeyen X ışını jeneratörleri tarafından üretilir.
X-ışınları, gama ışınları veya elektronlarla ışınlama, kullanılan enerjinin çok düşük
olması nedeniyle malzemeleri radyoaktif yapmaz.

7.1.4. Filtrasyon (Süzme) ile Sterilizasyon
Isı, ışınlama veya kimyasal maddelerle sterilizasyondan zarar görebilecek sıvılar,
membran filtreler kullanılarak mikrofiltrasyon ile sterilize edilebilir. Bu yöntem, tıbbi ilaç
işlemede ısıyla kararsız farmasötikler ve protein çözeltileri için yaygın olarak kullanılır. 0.22
µm gözenek boyutuna sahip bir mikrofiltre genellikle etkili bir şekilde neredeyse tüm
bakterileri tutacaktır (bazı bakteri türleri 0.22 µm filtrelerden geçebilir). Virüsler daha küçük
gözenek boyutuna sahip (20-50 nm) nano filtreler kullanılarak uzaklaştırılmalıdır. Daha küçük
149

gözenek boyutları akış hızını düşürür. Bu nedenle daha yüksek toplam verim elde etmek veya
erken tıkanmayı önlemek için küçük gözenekli membran filtreleri ön filtreler kullanılarak
kullanılır.
Üretim işlemlerinde kullanılan membran filtreler genellikle selüloz ester veya
polietersülfon (PES) karışımı malzemelerden yapılır. Filtreleme ekipmanı ve filtreler kapalı
ambalajlarda önceden sterilize edilmiş tek kullanımlık üniteler olarak satın alınabilir veya
kullanıcı tarafından, filtre zarlarına zarar vermeyen bir sıcaklıkta otoklavlama yoluyla sterilize
edilmelidir.

Şekil 7.4.

Enjektör ucu filtre

7.1.5. Kimyasal Yöntemlerle Sterilizasyon
Isı, tüm bulaşıcı ajanların elimine etmek için güvenilir bir yol sağlar, ancak biyolojik
materyaller, fiber optikler, elektronik cihazlar ve plastik gibi ısıya duyarlı malzemelere zarar
verebildiği için bazı durumlarda kullanımı uygun değildir. Bu durumlarda, gaz halinde veya
sıvı halde bulunan kimyasallar sterilizasyon amaçlı kullanılabilir. Gaz ve sıvı kimyasal
sterilizatörlerin kullanımı, ısı hasarı sorununu önler ancak, sterilize edilecek olan maddenin
kullanılan kimyasal ile uyumlu olması gereklidir. Kimyasal sterilizatörlerin kullanımı, iş
güvenliği için yeni zorluklar doğurur, sterilizasyon özelliği olan kimyasallar belli bir miktarın
üzerinde, kullanıcısı olan insanlar için de zararlıdır.
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7.1.5.1. Gazlar
7.1.5.1.1 Etilen Oksit
Etilen oksit (EO, EtO) gazı sterilizasyonu, geniş malzeme uyumluluğu yelpazesi
nedeniyle sterilizasyon için kullanılan yaygın yöntemlerden biridir. Ayrıca, radyasyon (gama,
elektron ışını, X-ışını), ısı (nemli veya kuru) veya diğer kimyasallar yardımıyla sterilizasyonu
yapılamayan işlemeye duyarlı maddeleri steril etmek için kullanılır. Etilen oksit sterilizasyonu,
tek kullanımlık tıbbi cihazların % 50'sinden fazlası için kullanılan en yaygın kimyasal
sterilizasyon yöntemidir.
Etilen oksit işlemi genellikle % 30'un üzerinde bağıl nem ve 200 ile 800 mg / 1 arasında
bir gaz konsantrasyonu ile 30 - 60°C arasında gerçekleştirilir. Tipik olarak, işlem birkaç saat
sürer. Etilen oksit, tüm gözenekli malzemelere nüfuz ettiği için oldukça etkilidir ve bazı plastik
malzemelerden ve filmlerden geçebilir. Etilen oksit, bakteriler (sporlar dahil), virüsler ve
mantarlar (mayalar ve küfler dahil) gibi bilinen tüm mikroorganizmaları öldürür ve tekrar tekrar
uygulandığında bile hemen hemen tüm malzemelerle uyumludur. Gaz yanıcı, toksik ve
kanserojendir. Etilen oksit sterilizatörleri ve işlemi sterilizatör kurulumundan sonra ciddi
biyolojik validasyon, düzenli bakım-onarım veya proses değişiklikleri gerektirir.
Hasta ve sağlık personelinin korunması ve çevresel kontaminasyonun engellenmesi için,
işlenmiş ürünlerde, işlemi gerçekleştiren operatörlerde, EO gaz tüplerinin depolanması ve
taşınması sırasında ilgili kurumların belirlediği EO kalıntı sınırlamalarına uymak önemlidir.

7.1.5.1.2. Nitrojen Dioksit
Azot dioksit (NO2) gazı, bakteri, virüs ve spor dahil olmak üzere çok çeşitli
mikroorganizmalara karşı kullanım için hızlı ve etkili bir sterilizasyon ajanıdır. NO2 gazının
benzersiz fiziksel özellikleri kapalı bir ortamda oda sıcaklığında ve atmosferik basınçta
sterilizasyonun gerçekleşmesine izin verir.
Hızlı öldürücülük ve gazın kolay çıkarılması kombinasyonu, diğer sterilizasyon
yöntemlerine göre; sterilizasyon (veya dekontaminasyon) işlemi sırasında daha kısa toplam
işlem süreleri ve daha düşük atık oluşumu ile karakterizedir.

7.1.5.1.3. Ozon
Ozon su ve havayı sterilize etmek için ve ayrıca yüzeylerde kullanmak için uygun bir
kimyasaldır. Çoğu organik maddeyi oksitleyebilme avantajına sahiptir. Öte yandan, kullanım
yerinde üretilmesi gereken zehirli ve dengesiz bir gaz olduğundan, kullanılması pratik değildir.
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7.1.5.2. Sıvılar
7.1.5.2.1. Glutaraldehit ve Formaldehit
Glutaraldehit ve formaldehit çözeltileri (aynı zamanda fiksatif olarak da kullanılır),
daldırma süresinin yeterince uzun olması şartıyla sıvı sterilizasyon ajanları olarak kabul edilir.
Sıvı bir maddedeki tüm sporları öldürmek için glutaraldehit ile 22 saat, formaldehit ile daha
uzun sürelerle işlem uygulama gereklidir. Katı organik maddelerin varlığı gerekli süreyi
uzatabilir veya işlemi etkisiz hale getirebilir. Glutaraldehit ve formaldehit uçucudur ve hem cilt
teması hem de solunması halinde toksiktir. Glutaraldehit kısa bir raf ömrüne sahiptir (<2 hafta)
ve pahalıdır. Formaldehit daha ancak çok daha uçucudır. Formaldehit ayrıca gaz halinde
sterilize edici ajan olarak kullanılır. Orijinal Salk çocuk felci aşısı gibi birçok aşı, formaldehit
ile sterilize edilir.

7.1.5.2.2. Hidrojen Peroksit
Hidrojen peroksit, hem sıvı hem de buharlaştırılmış hidrojen peroksit (BHP) olarak
kullanılabilen, çok çeşitli patojenleri yok etmesini sağlayan güçlü bir oksitleyici ajandır. Tıbbi
sterilizasyonda, hidrojen peroksit, %35-90 arasında değişen daha yüksek konsantrasyonlarda
kullanılır. En büyük avantajı kısa işlem süresidir (yaklaşık 28 dakika).
Hidrojen peroksitin dezavantajları arasında malzeme uyumluluğu, penetrasyon ve
uygulayıcı sağlığı riskleri bulunmaktadır. Kağıt gibi selüloz içeren ürünler BHP kullanılarak
sterilize edilemez ve naylon içeren ürünler kırılgan hale gelebilir. Hidrojen peroksitin nüfuz
etme kabiliyeti etilen oksit kadar iyi değildir ve bu nedenle etkili bir şekilde sterilize edilebilen
nesnelerin lümeninin uzunluğu ve çapı üzerinde sınırlamalar vardır. Hidrojen peroksit tahriş
edicidir ve sıvı çözeltinin cilt ile teması, konsantrasyon ve temas süresine bağlı olarak ağartma
veya ülserasyona neden olur. Düşük konsantrasyonlara seyreltildiğinde nispeten toksik
değildir, ancak yüksek konsantrasyonlarda (>% 10w/w) tehlikeli bir oksitleyicidir. Buharı
ayrıca tehlikelidir, temel olarak gözleri ve solunum sistemini etkiler. Düşük konsantrasyonlara
uzun süre maruz kalmak kalıcı akciğer hasarına neden olabilir.
Buharlaşmış hidrojen peroksit (VHP), tüm odalar ve uçak iç mekanları gibi geniş ve
kapalı alanları sterilize etmek için kullanılır. Toksik olmasına rağmen, VHP kısa sürede su ve
oksijene parçalanır.

7.1.3.Sterilizasyona Hazırlık İşlemleri
Sterilizasyon öncesinde ilgili alet/ekipman, maddelerin temizlik/dekontaminasyon, ve
paketleme aşamalarını içeren uygulamalardır.

7.1.3.1 Dekontaminasyon/Temizleme
Kullanılmış tıbbi alet ve malzemelerin üzerinde bulunan bütün kir, doku, kan ve yabancı
maddelerinden uzaklaştırılması, dolayısıyla alet üzerindeki mikroorganizma sayısının
azaltılması işlemine “temizleme” denilmektedir. Dekontaminasyon uygulanacak alet, ekipman,
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malzemenin kirlilik derecelerine göre özel fırçalar, yumuşak bez, sünger, basınçlı su tabancası
(lavaj enjektörü), basınçlı hava tabancası (lavaj enjektörü), ultrasonik yıkama cihazı, yıkama/
dezenfektör cihazları, alet kurutma makineleri ve dekontaminasyon solüsyonları ile
gerçekleştirilir. Yıkamada su, deterjanlar, enzimatik solüsyonlar ve nötralizan solüsyonlar
kullanılır.

7.1.3.2 Paketleme
Alet ve malzemelerin steril olarak muhafaza edilmesi için gerekli olan bir uygulamadır.
Amaç, steril malzemeyi kontaminasyondan koruyacak bir bariyer oluşturmaktır. Paketlemede
kullanılacak malzemeler kullanılacak sterilizasyon metodu ile uyumlu olmalıdır ve üreticinin
talimatına göre kullanılmalıdır.
Paketlemede kullanılan malzemeler; tekstil örtüler, kağıt ve polipropilen paketleme
malzemeleri, sterilizasyon poşetleri, polipropilen poşetler, konteyner sistemleri ve steriliteyi
sürdüren örtüler olmak üzere gruplandırılabilir.

7.1.3.2.1 Tekstil Örtüler
TSE EN 13795 standardında üretilmiş ve bariyer özelliği sağlayan tekstiller, paketleme
ve hasta örtü seti olarak kullanılabilir.

7.1.3.2.2 Medikal Kağıt ve Dokunmamış Malzemeler
Bu paketleme malzemeleri buhar, etilenoksit ve formaldehit sterilizatörde kullanılabilir.
Hidrojen peroksit sterilizatörde ise selüloz içermeyen, polipropilen tipleri kullanılır. Tek
kullanımlıktır.

7.1.3.2.3 Sterilizasyon Ruloları/Poşetleri
Üç tarafı kapalı hazır poşetler kullanılır. Poşetlerde açma yönü rulolara göre daha
belirgindir aseptik açılıma daha uygundur. Bir tarafı kağıt, diğer tarafı şeffaf film tabakadan
oluşur. Tek kullanımlıktır.

7.1.3.2.4 Polipropilen Ruloları/Poşetleri
Hammaddesi selülöz içermez. Düşük sıcaklık sterilizasyon yöntemlerinde kullanılır.
Tek kullanımlıktır.

7.1.3.2.5 Konteyner Sistemleri
Metal, plastik, filtreli veya valfli kapaklı kutulardır. Neme dirençlidir. İçinde su
buharının birikmesine izin vermeyecek yapıda olmalıdır. Isıya ve radyasyona dirençli tipleri
vardır. Sterilizanın konteyner içine nüfuz edebilmesi için filtreli bölümleri olmalıdır.
Konteynerler tek kullanımlık filtreli ya da çok kullanımlık seramik filtreli veya valf sistemli
olabilir. Filtreleri üretici firmanın önerisi doğrultusunda değiştirilmelidir.
153

Sterilizasyon yöntemleri ve uygun paketleme malzemeleri

Tablo 7.1.

Paketmeme
malzemesi

Buhar

Etilen oksit

Gaz plazma

Formaldehit

Radyasyon

Kuru ısı

Kumaş örtü

+

-

-

-

+

-

Selüloz örtü

+

+

-

+

+

-

Propilen
örtü/poşet

+

+

+

+

+

-

Kağıt / plastik
poşet

+

+

-

+

+

-

Metal
konteynır

+

+

-

+

-

+

Plastik
konteynır

+

+

+

+

+

-

7.1.4 Sterilizasyonun Kontrolü
Sterilite güvence düzeyi konsepti tüm sterilizasyon basamaklarının takibini gerektirir.
İzleme fiziksel, kimyasal ve biyolojik maddeler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

7.1.4.1. Fiziksel Kontrol
Sterilizasyon cihazları içinde fiziksel koşulları takip eden elektronik ve mekanik
sensörler bulunur. Bu sensörlerin elde ettiği veriler (sıcaklık, basınç, nem ve süre) yazıcı
çıktıları ya da cihaz üzerinde bulunan ekranlardan gözlenir ve kayıt altına alınır. Cihaz üzerinde
bulunan sensörler düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımları gerçekleştirilmelidir.

7.1.4.2 Kimyasal Kontrol
Kimyasal indikatörler, sterilizasyon aşamasında maddelerin maruz kaldığı sterilizasyon
koşullarını renk değişimi ile gösterir. Isı, su buharı, gaz (EO vb…)ile temasta belirli sürelerde
renk değiştiren kimyasal indikatör bantlar, yada kimyasal içeren küçük tüpler kullanılır. Bu
indikatör tipi sadece doğru ısı ve sürenin uygulandığını kanıtlar, mikrobiyolojik sterilite
göstergesi değildir.

7.1.4.3 Biyolojik Kontrol
Bu amaçla çeşitli sterilizasyon yöntemlerine en dayanıklı olduğu bilinen Geobacillus
stearotermophilus (eski adıyla Bacillus stearothermophilus) sporları kullanılarak
gerçekleştirilir. Sterilizasyon işleminde bakteri sporlarını içeren bir paket hazneye yerleştirilir.
İşlem sonunda sporların canlılığı değerlendirilerek sterilite kontrol edilir. sporların canlılık
kontrolü uzun sürdüğü için aktif spor ile etkileşerek floresans ışıma veren biyolojik indikatörler
kullanılmaya başlanmıştır.
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Şekil 7.5.

Sterilizasyon kontrolü için kullanılan bant soldan sağa, bant, otoklavlanmamış şişe,
otoklavlanmış şişe

7.2 Dezenfeksiyon
Dezenfeksiyon uygulandığı ortam ya da maddenin üzerinde (içinde) bulunan büyüyen
ve vejetatif halde bulunan bakteri virüs mantar vb. mikroorganizmaların sayısını belirli bir
konsantrasyona
azalmayı
amaçlayan
işlemdir.
Dezenfeksiyon
mutlaka
tüm
mikroorganizmaları, özellikle de dirençli bakteriyel sporları öldürmez; her tür yaşamı öldüren
aşırı bir fiziksel ve / veya kimyasal işlem olan sterilizasyondan daha az etkilidir. Dezenfektanlar
kimyasal ve kimyasal olmayan işlemler olarak ikiye ayrılabilir

7.2.1. Kimyasal Dezenfektanlar
Dezenfektanlar; proteinleri denatüre etmek (alkol, perastik asit, fenol bileşikleri), hücre
duvarını tahrip etmek (alkol, hidrojen peroksit, iyot, perastik asit, fenol bileşikleri, kuarterner
amonyum bileşikleri), nükleer materyaline zarar vermek (formaldehit, gluteraldehit, hidrojen
peroksit, iyot), metabolizmalarını bozmak (ağır metaller, klor bileşikleri, iyot bileşikleri,
formaldehit, gluteraldehit, perastik asit, fenol bileşikleri, kuarterner amonyum bileşikleri, etilen
oksit) gibi etki mekanizmalarına sahiptirler.
İdeal dezenfektan



vücut sıvısı gibi organik maddelerin varlığında bile hızlı ve etkili olmalı;
dokuları tahrip etmeden ya da yutulduğunda zehir olarak davranmadan tüm
bulaşıcı ajanlara karşı etkili olmalı,
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malzemeye zarar vermeden veya renklerini değiştirmeden kolayca dezenfekte
edilecek malzemeye nüfuz edebilmeli;
 ışığa, sıcağa veya diğer çevresel faktörlere maruz kalsa bile hazırlanması kolay
ve istikrarlı olmalı;
 ulaşılması ve kullanılması ucuz ve kolay olmalı, rahatsız edici bir kokusu
olmamalıdır.
Kullanılacak dezenfektan seçimi; dezenfektanın etkinlik spektrumu (geniş ya da dar),
aşındırıcılık, toksisite, maliyet gibi koşullara bağlıdır.
Kimyasal dezenfektanlar üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır.
Dezenfektanlar yaratabilecekleri sağlık riski nedeniyle asla birbirleri ve diğer temizlik
malzemeleri ile karıştırılmamalıdır.
Dezenfeksiyonun etkinliği ve süresi; dezenfekte edilecek maddenin organik ve
inorganik atıklardan arındırılmış olması (ön temizlik), mikroorganizmaların türü ya da
dezenfeksiyon sırasında bulundukları yaşam evresi, sıcaklık, dezenfektanın konsantrasyonu su
sertliği, pH gibi faktörlerden etkilenir.
Bakteriler çok hızlı bir şekilde çoğalabilirler, hızlı bir şekilde evrimleşirler. Bu
durumda, bakteriler kimyasal bir saldırıdan kurtulursa, kullanılan kimyasal maddelere karşı
direnci olan bakterilerin oluşturduğu yeni nesillere yol açabilir. Düzenli olarak aynı kimyasal
maddenin kullanımı sonucunda, art arda nesiller içerisinde hayatta kalan bakteriler kullanılan
kimyasal maddeye karşı daha dirençlidir ve sonuçta kimyasal etkisiz hale gelir.

7.2.1.1. Surfarktantlar
Suda çözünüp lipitleri çözebilen maddelerdir. Surfaktantlar suyun nüfuz etme, lipit
yüzeylerini tutma kabiliyetini arttırır. Sabun ve deterjanlar en sık kullanılan sufarktantlardır.

7.2.1.2. Organik asit ve Bazlar
Sodyum hidroksit, Potasyum hidroksit, Kalsiyum hidroksit, Magnezyum hidroksit,
Sülfürik asit, perasetik asit ve Kükürt dioksit gibi çeşitli asitler ve bazlar dezenfeksiyon ajanları
olarak kullanılmaktadır.

7.2.1.3. Ağır Metaller
Mikrobiyal büyümeyi önlemek veya öldürmek için yaygın olarak çeşitli metaller ve
metal tuzları (gümüş, civa, bakır, demir, çinko) kullanılır. Örneğin, gümüş nitrat, yeni
doğanların gözlerini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Havuzlarda alglere karşı bakır sülfat
(su çözeltisinde mavi olan) kullanılır. Organik civa bileşikleri (mercurochrome) aşılarda ve
antiseptiklerde kullanılmaktadır.

7.2.1.4. Alkoller
Alkol ve kuaterner amonyum bazlı bileşikler karışımları, hastane sınıfı yüzey
temizleyici ve dezenfektanlardır. Bakteriler (sporlarına etkisiz), mantarlar, virüsler üzerine
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etkilidir. Alkoller, damıtılmış su ile birleştirildiğinde daha etkilidir. Suda seyreltilmiş % 70
etanol veya izopropanol karışımı çoğu bakteriye karşı etkilidir, ancak ıslak yüzeyleri dezenfekte
etmek için ve lipid zarflı virüsleri (HIV, hepatit B ve hepatit C gibi) etkisiz hale getirmek için
yüksek konsantrasyonlu karışımların (% 80 etanol +% 5 izopropanol gibi) kullanılması gerekir.
%50’nin altındaki çözeltilerin aktivitesi çok düşüktür. Alkoller, aynı zamanda antiseptik olarak
(örneğin enjeksiyondan önce cildi dezenfekte etmek için) kullanılır. Alkol, doku hasarına neden
olabileceğinden açık yaralara uygulanmamalıdır.

7.2.1.5. Alkilleyici Maddeler
Formaldehit ve glutaraldehit gibi aldehitler, geniş bir mikrobiyosidal, sporosidal ve
fungisidal aktiviteye sahiptir. Bunlar kısmen uygulandıkları ortam/maddede bulunan organik
maddeler tarafından etkisizleştirilir ve hafif kalıntı bırakma özelliğine sahiplerdir. Bazı
bakterilerde glutaraldehite karşı direnç gelişmiştir ve glutaraldehitin astım gibi hastalıklara
neden olduğu bilinmektedir. Formaldehit aşı üretimi sırasında virüs ve toksinleri
etkisizleştirmek için kullanılır.

7.2.1.6. Oksitleyici Maddeler
Oksitleyici ajanlar, mikroorganizmaların hücre zarını oksitleyerek yapısal bozulmaya,
hücre lizisine ve ölümüne yol açar. Klor ve oksijen güçlü oksitleyicilerdir, bu yüzden bileşikleri
dezenfektan olarak yoğun şekilde kullanılır.

7.2.1.6.1. Klor İçeren Bileşikler ve Hipoklorid
Klor dezenfeksiyon amacıyla, sıvı (Sodyum Hipoklorit), gaz (Saf Klor) ve toz
(Kalsiyum Hipoklorit) olarak üç formda kullanılmaktadır. Klorlu bileşikler özellikle
şebeke/kullanım suyunun dezenfeksiyonu için kullanılır.
Aktif klor miktarının dezenfeksiyona etkisi suyun pH derecesine çok bağlıdır. Düşük
pH derecesinde serbest klor yüksek dezenfeksiyon gücüne sahipken, suyun pH derecesi 7,5'in
üzerine çıktığında dezenfeksiyon gücü % 50'nin altına düşer.

7.2.1.6.2. İyot
İyot genellikle tentür veya iyodofor olarak kullanılır. Tentür, kimyasalın alkol ile
çözülmesidir. İyot tentürleri antiseptik olarak kullanılır. İyodoforlar, iyot salınımını yavaşlatan
organik bileşiklerdir. İyodoforlar ayrıca yüzey aktif maddeler olarak görev yapar, böylece uzun
süreli iyot salınımı sağlanır. İyodoforlara antiseptik olarak kullanılan povidone örnek
gösterilebilir.
Hızlı ve geniş etkili olan iyodoforlar ameliyathanelerde antiseptik olarak kullanılır.
Mikroorganizmalara nüfuz eder ve sonuçta hücre ölümüyle sonuçlanan amino asitlere (sistein
ve metiyonin gibi), nükleotitlere ve yağ asitlerine saldırır. Aynı zamanda antiviral bir etkiye
sahiptir, ancak etkisine zarfsız virüsler ve parvovirüsler, lipit zarflı virüslerden daha dirençlidir.
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7.2.1.6.3. Hidrojen Peroksit
Hidrojen peroksit, tipik bir oksitleyicidir. Bazı bakteriler katalaz enzimi ile su ve
oksijene parçalayarak kendilerini hidrojen peroksitin etkinliğinden koruyabilirler. Bu durum
konsantrasyonu arttırılarak aşılabilir. Ancak, bu parçalanmada açığa çıkan oksijen derin
yaralarda bulunan katı-anaeroblar üzerinde sidal etki gösterir.
Hidrojen peroksit, bakteri, mantar, maya, virüsler ve sporlar üzerine etkilidir.
Hastanelerde yüzeyleri dezenfekte etmek için tek başına çözelti halinde veya diğer kimyasal
maddelerle birlikte yüksek seviye dezenfektan olarak kullanılır. Hidrojen peroksit bazen
kolloidal gümüş ile karıştırılır. Diğer dezenfektanlara kıyasla daha az alerjiktir. % 3'lük
çözeltisi, antiseptik olarak da kullanılır. Gıda ambalaj endüstrisinde folyo kapları dezenfekte
etmek için de kullanılır. Hidrojen peroksit buharı, tıbbi steril madde olarak ve oda dezenfektanı
olarak kullanılır. Hidrojen peroksit, oksijen ve su oluşturmak üzere ayrışması nedeniyle uzun
süreli tortular bırakmaz, fakat tehlikelidir ve tahriş edicidir. Buharı, solunum sistemi ve gözler
için tehlikelidir. Hidrojen peroksitin antimikrobiyal etkisi, surfaktantlar ve organik asitlerle
arttırılabilir. Uzun süreli kullanım için stabilize edilmiş % 2'lik bir çözelti, 5 dakikada yüksek
seviyede dezenfeksiyon sağlar (bakterisidal ve virüsidal).

7.2.1.6.4. Ozon
Su, çamaşırlar, yiyecekler, hava ve yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılan bir
gazdır. Kimyasal olarak agresiftir ve birçok organik bileşiği tahrip eder, bu da dezenfeksiyona
ek olarak renk değişimi ve kokuların yok olmasını sağlar. Ozon hızlı bir şekilde ayrışıtığı için
etkinliği zaman ile ters orantılıdır. Buna rağmen, güçlü reaktivitesi nedeniyle belediyeden
endüstriyel su arıtımına kadar çok çeşitli uygulamalara sahiptir.

7.2.1.6.5. Potasyum Permanganat (KMnO4)
Güçlü bir oksitleyici etkiyle dokunduğu her şeyi renklendiren morumsu-siyah kristal bir
tozdur. Bu, kullanımı sırasında plastik veya cam kapların kullanılmasını zorunlu hale getirir,
paslanmaz çeliği boyayabilir. Akvaryumları dezenfekte etmek için kullanılır ve aynı zamanda
ortak yüzme havuzlarında havuza girmeden önce ayakları, su havuzlarını ve kuyuları ve dişleri
çekmeden önce ağzı dezenfekte etmek için kullanılır. Seyreltik solüsyonu açık yaralara
uygulanabilir.

7.2.1.6.6. Fenol ve Fenol Bileşenleri
Fenol bileşikleri Lister tarafından aseptik cerrahi girişimlerde kullanıldığından beri
yaygın ve etkili dezenfektanlardır. Çeşitli konsantrasyonlarda, bakterisidal, fungisidal ve
virusidal etki gösterir. Fenolikler bazı ev dezenfektanlarında aktif maddelerdir. Ayrıca bazı
gargaralarda ve dezenfektan sabunlarda da bulunurlar. Fenoller, kedilere ve bebeklerde
toksiktir. Cilt için aşındırıcı ve bazen hassas insanlar için toksiktir. Bazı fenol bileşenleri zayıf
güçtedir ve antiseptik olarak kullanılır, bazı bileşikler ise canlı dokuda kullanılmayacak kadar
güçlü ve tehlikelidir.
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7.2.1.6.7. Kuaterner Amonyum Bileşikleri
Kuaterner amonyum bileşikleri ("kuatlar"), yaygın kullanılan dezenfektanlardır. Sert
sular ve pamuk gazlı bez gibi emicilerin varlığında etkinliği düşer. Düşük konsantrasyonlu
alkollü çözeltileri bakterisidal, fungisidal, virusidal (zarflı virüslere karşı) etkinlik gösterir.
Zarfsız virüsler üzerinde etkisi yoktur; gram negatif bakteriler üzerinde etkisi zayıftır.

7.2.2 Kimyasal Olmayan Dezenfektanlar
Sterilizasyonda olduğu gibi dezenfeksiyonda da ısı, ultraviyole radyasyonu, iyonize
radyasyon, filtrasyon kullanılır. Ultraviyole antiseptik ışınlama, dişçilik aletleri gibi pürüzsüz
yüzeylerin dezenfekte edilmesi için kullanır, ancak ahşap veya köpük ışığı geçirmeyen
maddelerde kullanımı uygun değildir. Ultraviyole ışık aynı zamanda belediye su arıtımında da
kullanılır. Ultraviyole lambaları genellikle mikrobiyoloji laboratuvarlarında bulunur ve
yalnızca bir odada hiç kimse bulunmadığında (örn. geceleri) aktive edilir.
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Uygulamalar
Aşağıda verilen steril edilmesi planlanan malzeme için uygun sterilizasyon yöntemini
belirleyin
1. Steril edilebilecek malzemeleri listeleyin.
2. Var olan/ bildiğiniz sterilizasyon yöntemlerini listeleyin
3. Malzemeler ve sterilizasyon yöntemleri arasında uygun eşleşmeleri yapın.
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Uygulama Soruları

Uygulamada istenen bilgilerle aşağıdaki tabloyu doldurun.

Malzeme

Sterilizasyon yöntemi

Cihaz /ekipman
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili temel kavramlar ile bazı
mikrobiyolojik tanımları öğrendik. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini, bunların
uygulama alanlarını ve etki mekanizmalarını inceledik. Herhangi bir madde ya da yüzeyde
bulunan mikroorganizmaların ortadan kaldırılması ya da sayısının istenen düzeye indirilmesi
için sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanır. Asepsi ve antisepsinin elde edilip
korunmasındaki başarı; sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin bilinmesine, cihaz ve
kimyasalların özellikleri ve etki mekanizmalarına hakim olunmasına ve uygulamanın kurallara
uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır.
Sağlık alanının genelinde, sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları mesleki
gerekliliklerinizin başında gelecektir. Bu ünitedeki bilgiler klinik uygulamalarda
yararlanacağınız bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Mesleki yaşamınız boyunca,
bilgilerinizi güncel kaynaklardan genişletmeniz, yeni teknolojileri takip etmeniz yararınıza
olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) “Mikroorganizmalardan arınmış” anlamında kullanılan terim nedir?
2) Şebeke sularının dezenfeksiyonu hangi yöntemle yapılır?
3) Tindalizasyonda hangi cihaz kullanılır?
4) Metabolizmayı bozarak etki gösteren, göze uygulanabilen metal tuzu nedir?
5) Isı ışınlar ve kimyasallardan zara görecek sıvıların sterilizasyonunda hangi yöntem
kullanılır?
6) Sterilizasyonun kontrolü hangi yollarla gerçekleştirilir?
7) Dekontaminasyon nasıl yapılır?
8) Etilen oksit sterilizasyonun dezavantajları nedir?
9) Bir

malzemenin

steril

kabul

edilebilmesi

için

malzemelerdeki

canlı

mikroorganizma kalma olasılığının teorik olarak 10-6 veya altında olabilmesi için
gereken şartların sağlanmasına ne ad verilir?
10) Aşı üretimi sırasında mikroorganizma ve toksinlerin etkisizleştirilmesinde
kullanılan madde nedir?
Cevaplar
1) Steril
2) Şebeke sularına klorlu bileşiklerin katılması ile yapılır.
3) Ben mari
4) Gümüş nitrat
5) Filtrasyon
6) Fiziksel, kimyasal ve biyolojik indikatörler ile gerçekleştirilir.
7) Steril edilecek malzeme üzerinden organik ve inorganik atıklar mekanik olarak
uzaklaştırılır. Ardından malzeme uygun solüsyonlarla yıkanır.
8) Gaz yanıcı, toksik ve kanserojendir. Etilen oksit sterilizatörleri ve işlemi sterilizatör
kurulumundan sonra ciddi biyolojik validasyon, düzenli bakım-onarım veya proses
değişiklikleri gerektirir. Kullanılan oda, malzeme ve insanların kalıntı yönünden
düzenli takibi şarttır.
9) Sterilite güvenlik düzeyi
10) Formaldehit.
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8. MİKROBİYOLOJİK PREPARAT HAZIRLAMA VE
BOYAMA YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Klinik inceleme örneklerinden (kan, nekropsi örnekleri, balgam, idrar vb)ve katı ya
da sıvı kültürden mikroskobik inceleme için preparat hazırlama ve tespit yöntemleri.
8.2. Uygun yöntemle hazırlanan preparatlarda, bakterilerin çeşitli özelliklerini ortaya
koymak için kullanılan temel mikrobiyolojik boyama yöntemleri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Preparat neden hazırlanır?
Tespit işleminin amacı nedir?
Preparatlar neden boyanır?
Boyalar pH’larına göre kaça ayrılır?
Bileşik boyamaların özelliği nedir?
Haraket muaynesi için preparat hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Laboratuvara gelen
örneklerin mikrobiyolojik
Çeşitli mikrobiyolojik
incelenmesi için kullanılan
örneklerden preparat
farklı yöntemleri bilecek,
hazırlama ve tespit teknikleri
uygun yönteme karar
verebilecektir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anlatım, sorun ve problem
çözme

Gram boyama

Gram boyamanın
mekanizmasını ve yapılışını
bilecektir

Anlatım, sorun ve problem
çözme

Basit boyama

Basit boyamanın
mekanizmasını ve yapılışını
bilecektir

Anlatım, sorun ve problem
çözme

Ziehl-neelsen boyama

Aside dirençli bakterilerin
nasıl boyanacağını ve
mekanizmasını bilecektir

Anlatım, sorun ve problem
çözme

Kapsül boyama

Kapsül varlığını ortaya
koymaya yönelik direkt ve
indirekt boyama
yöntemlerini bilecek

Anlatım, sorun ve problem
çözme

Laktofenol pamuk mavisi ile
boyama

Miselyal mantarların
mikroskobik incelemesini
gerçekleştirebilecek

Anlatım, sorun ve problem
çözme
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Anahtar Kavramlar
Biyopsi: Vücutta hastalık şüphesi bulunan bölgeden cerrahi yöntemler ile hücre, sıvı ya
da doku alma işlemidir.
Halka öze: Çelik, platin gibi çeşitli metallerden imal edilen ucu halka şeklinde kıvrılmış
ve bir sapa geçirilmiş alet.
Işık Mikroskobu: Laboratuvarlarda genel amaçlar için her zaman kullanılan ve büyütme
kapasitesi 1000-3000 arası olan mikroskoplardır.
İğne Öze: Çelik, platin gibi çeşitli metallerden imal edilen ucu iğne şeklinde ve bir sapa
geçirilmiş alet.
Kapsül: Bakteri hücre duvarının dışında yer alan bir tabakadır. Genelde polisakkaritlerden
oluşmakla beraber içinde başka yapılar bulunabilir. Kapsül bakteriyi fagositoza karşı korur, ayrıca
içinde bulunan su bakteriyi kurumaya karşı korur.
Karanlık Saha Mikroskobu: Bu mikroskop, özellikle, spiroketaları görmede ve
bakterilerin hareket muayenelerini yapmakta kullanılmaktadır. Özel kondansatörler yardımıyla
sağlanan karanlık sahada, alttan gelen ışık, kondansatörün ortasındaki siyah ışık geçirmeyen bir
bölge nedeniyle yanlarından girerek preparat üzerine gelir. Bu sistemde ışık tüp (veya objektif)
içine girmez yanlara dağılım gösterir. Ancak, karanlık alanda bulunan bakterinin yansıttığı ışık,
muayene eden kişinin gözüne ulaşır. Bunun sonunda mikroorganizmalar parlak, saha ise karanlık
görülür.
Lam: Camdan imal edilen, çeşitli ebatlarda klinik örneklerin ya da kültürlerin mikroskopta
incelenmesi için preparat hazırlamada kullanılan malzeme.
Lamel: Camdan imal edilen, lama göre daha ince ve küçük ebatta olan, lamın üzerini
kapatmakta kullanılan malzeme.
Mikroskop: Çıplak gözle görülemeyecek denli küçük nesneleri büyültüp göze görünür
duruma getirmeye yarayan bir mercek düzeneği bulunan optik aygıt.
Peptidoglikan : Gram pozitif bakterilerde kalın, Gram negatif bakterilerde ince olarak
hücre duvarının yapısında bulunan kompleks bir polimerdir.
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Giriş
Mikroskopik incelemeler, birçok hastalığın ve bulaşıcı işlemlerin tanı ve tedavisi için
gereklidir. Mikroorganizmalar çok küçük ve genellikle şeffaf olduklarından mikroskop altında
bile incelenmeleri zordur. Bu nedenle mikroskobik incelemelerini daha kolay yapabilmek, daha
net görüntü ve kesin bilgi elde edebilmek amacıyla boyanarak incelenmeleri gerekir.
Mikroorganizmaları mikroskop altında görebilmek ve tanımlanmalarında yardımcı olacak
morfolojik özelliklerini (hareket özelliği, spor ya da kapsül oluşturma özellikleri, morfolojik
şekilleri gibi) belirlemek için, hem boyamadan ve hem de boyanarak muayeneleri gereklidir.
Bu amaçla, inceleme örneklerinden ya da kültürlerden, uygun yöntemlerle preparatlar hazırlanır
ve incelenir.
Bu bölüm, mikrobiyolojik incelemeler için çeşitli preparat hazırlama ve boyama
yöntemleri hakkında bilgi edinmenizi sağlayacaktır.
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8.1. Preparat Hazırlama
Preparat, canlı bakterilerin mikroskobik açıdan incelemesi için hazırlanmış numuneli
lam olarak tanımlanır. Mikroskobik inceleme için preparat hazırlamak büyük önem
taşımaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarında çeşitli şekillerde bakteriyolojik preparatlar
hazırlanmaktadır.
Hiç kullanılmamış lamların yüzeylerinde parlatmak amacıyla kullanılan, bazı
kimyasalların kalıntıları vardır. Bu kimyasallar uzaklaştırılmaz ve lamlar temizlenmez ise kalın
yayılan numune lama yapışmaz ve boyama işlemleri sırasında uygulanan yıkama işlemleri
sırasında lamdan ayrılır. İnce yayılan numunede ise boşluklar oluşur ve iyi bir yayma elde
edilemez. Bu nedenle, preparat hazırlanmadan önce lamların temizlenmesi gereklidir.
Lamlardan yağın uzaklaştırılması için % 50’lik alkol kullanılmaktadır Alkolü uzaklaştırmak
için lamlar saf sudan geçirilmeli ya da yakıldıktan sonra kurutulmalıdır. Preparatların
hazırlanmasında kullanılan öze, iğne ve pastör pipetleri de temiz ve steril olmalıdır. Tüm
preparatlar; inceleme bitince % 4’lük formol, % 5’lik fenol veya % 3’lük hipokloritli suya
bırakılarak dezenfekte edilmelidir.
Preparat hazırlama dört aşamada gerçekleşir. Preparatın hazırlanması, kurutulması,
tespiti ve boyanması.

8.1.1 Boyama amacıyla Preparat Hazırlama
Sıvı materyal (idrar, beyin omurilik sıvısı, eklem sıvısı vb) ya da sıvı kültürden bir öze
dolusu örnek alınır. Temiz bir lamın ortasına konarak ince bir tabaka hâlinde yayılır. Katı kültür
kolonilerinden özeyle yeteri kadar örnek alınır; lam üzerine konan bir damla fizyolojik tuzlu su
(FTS) içinde ezilerek homojen bir şekilde yayılır.
Biyopsiden alınan yeteri miktardaki örnek (1-2 mm3), temiz iki lam arasında ezilerek
preparat hazırlanabilir. Doku organ örneklerinden preparat hazırlanması için bir diğer yöntem,
pensle tutulan organ parçası lama sürülür ya da lam dokunun kesit yüzeyine sürülerek ince bir
preparat hazırlanır.
Sıvab ile alınan materyal, temiz lam üzerine sürülerek yayma yapılır. Gerekirse lama
konulan bir damla steril fizyolojik tuzlu su ya da distile su içinde sıvab döndürülerek sürülür ve
yayılır.
Fizyolojik tuzlu su hazırlanışı
NaCl 8,75 g
Distile su 1000 ml
Tuz distile suya karıştırılarak eritilir ve otoklavda sterilize edilir.
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8.1.2 Hareket Muayenesi İçin Preparat Hazırlama
Bakterilerin tanımlanmasında hareket özelliklerinin saptanmasıayırıcı bir özelliktir.
Bazı bakteriler, kamçı (flagella) adı verilen hücre organelleri sayesinde aktif hareket (yer
değiştirme) yeteneğine sahiptirler. Bazı bakteriler de (leptospiralar gibi) kamçıya sahip
olmamalarına rağmen bükülerek, kıvrılarak, sürünerek aktif hareket edebilirler. Pasif hareket
ise, bakterinin kendi gayreti olmaksızın çevresel faktörlerin (dünyanın dönüşünün etkisi gb)
etkisi ile gerçekleştirdiği harekettir. Bakteriler ayrıca brownian hareket (bakteri hücresinin
olduğu yerde titreme hareketi) olarak isimlendirilen moleküler harekete sahiptir. Bunları gerçek
hareket olan aktif hareketle karıştırmamak gerekir. Hareketlilik testinde uygun koşullarda
üretilmiş 18 – 24 saatlik genç kültürlere ihtiyaç vardır. Bakterilerin hareket kontrolü farklı asılı
damla yöntemi, lam lamel arası inceleme ve yarı katı besi yerinde muayne şeklinde üç yöntemle
gerçekleştirilir. Bu yöntemlerden ilk ikisi için mikroskop altında inceleme gereklidir bu nedenle
preperat hazırlanması gerekir.
Lam lamel arası inceleme için preperat hazırlanması:
Hareket yönünden incelenecek mikroorganizmanın uygun koşullarda taze saf kültürü
hazırlanır. Kültürden 2–3 öze dolusu alınarak temiz bir lam üzerine konur. Lam üzerindeki bu
kültür sıvısına yaklaşık 45 derecelik bir eğimle bir lamel temas ettirilerek yavaşça lam üzerine
kapatılır. Bu aşamada lam ile lamel arasında meydana gelebilecek hava kabarcıklarının
engellenmesine dikkat edilmelidir. Bu şekilde hazırlanan preparatta, lamel üzerine immersiyon
yağı damlatılarak hiç bekletilmeden mikroskopta 100'lük objektif kullanılarak karanlık saha
veya normal ışık mikroskobunda inceleme yapılır.
Asılı damla yöntemi ile inceleme için preperat hazırlanması:
Hareket muayenesi yapılacak mikroorganizmanın önce, uygun koşullarda (ısı, süre, besi
yeri gibi) sıvı bir besi yerinde taze saf kültürünün (18–24 saatlik) yapılması gereklidir. Bu
yöntemle inceleme yapabilmek için özel lamlara (ortası çukur veya üzerinde metal veya plastik
silindirik halka bulunan lamlar) ihtiyaç vardır.
Temiz bir lamelin dört köşesine vazelin veya sedir yağından çok az miktarlarda sürülür.
Taze sıvı kültürden veya steril fizyolojik tuzlu su içerisinde koloni iyice çözündürülerek sıvı
kültüre dönüştürüldükten sonra katı kültürden; bir öze dolusu alınarak lamelin ortasına konur.
Çukur lam ters çevrilerek çukur kısmı kültürün üzerine gelecek şekilde kapatılır. Vazelin veya
sedir yağı lam ile lamelin yapışmasını sağlar. Lamı seri bir şekilde ters çevirerek lamelin üste
gelmesi sağlanır. Lamelin üzerine konan sıvı kültürün asılı halde (boşlukla sarkar bir durumda)
kaldığı kontrol edilir. Kültür kenarla kesinlikle temas etmemelidir. Hazırlanan asılı damla
preparatı mikroskopta incelenir. Mikroskop kullanırken mikroskobun eğilmemesi,
diyaframının yeterince kısılarak iyi bir kontrast sağlanması iyi bir görünüm sağlar. Mikroskop
düz bir zemin üzerine yerleştirilmiş olmalı ve sıvı akışı olmamalıdır.
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8.1.3 Preparat Kurutulma ve Tespit Yöntemleri
Preparatlar, uygun biyolojik yöntemlerle hazırlandıktan sonra, ortam havasında
bekletilerek, ya da bek alevi üzerinde tutularak kurutulurlar. Kurutma işlemi sırasında, lâm
üzerinde bulunan mikroorganizmalar hafifçe lâma yapışırlar. Ancak, boyama sırasında boyalar
ve suyla temas ettiklerinde tutundukları lamdan ayrılabilirler. Bu nedenle kurutma işleminden
sonra, incelenecek özelliğe göre uygun yöntemle tespit (fiksasyon) işlemi yapılır.

Şekil 8.1.

Bek alevi üzerinde kurutulan preparat

Hareket incelemeleri amacıyla hazırlanacak preparatlar tespit
edilmez. Hareketi gözleyebilmek için mikroorganizmanın canlı olması
gereklidir (bakınız 8.1.2).
Tespit işleminde materyalin lama yapışması ve mikroorganizmaların öldürülmesi
amaçlanır. Bu işlem sırasında mikroorganizma enzimleri koagüle olarak aktivitesini yitirir ve
mikroorganizmalar ölür. Preparatın tespiti iki yolla yapılır.
Isı ile tespit: Bakteriyolojide preparatların tespitinde, daha çok bu yöntem kullanılır.
Pensle bir ucundan tutulan preparat, örneğin bulunduğu taraf üste gelecek şekilde, bek
alevinden üç defa ve seri bir şekilde geçirilerek tespit edilir. Tespit esnasında preparatı
yakmamaya özen gösterilmelidir.
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Şekil 8.2.

Isı ile tespit

Kimyasal yolla tespit: Isıyla temasta bozulabilecek ökaryot hücreler içeren kan ve doku
gibi örnekler bu yolla tespit edilir; lamın üzerini örtecek şekilde % 95’ lik etil alkol konur ve
10 dakika (metil alkolle 3-4 dakika, eter-alkolle 10-15 dakika, aseton-alkolle 5 dakika)
bekletilerek tespit işlemi yapılır.

8.2 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Boyalar ve Özellikleri
Boyama, mikroorganizmaların varlığını, morfolojisini (şeklini) ve Gram özeliği, kapsül
varlığı, spor varlığı gibi çeşitli özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan, mikrobiyolojik
tanıda yardımcı bir yöntemdir. Boyanma, kimyasal bir olaydır. Boyalar genellikle tuz
yapısındadırlar ve pH'larına göre asidik, bazik, nötral olabilirler.
Asidik Boyalar: İyonize oldukları zaman, negatif elektrikle yüklenirler. Bunlar renkli
asitlerin tuzlarıdır (Genellikle sodyum tuzudur, bazen potasyum, kalsiyum veya amonyum
tuzları da olabilir.). Asidik boyalar arasında asit fuksin, safranin, pikrik asit, eozin, nigrosin,
kongo kırmızısı bulunmaktadır.
Bazik Boyalar: İyonize oldukları zaman, pozitif elektrikle yüklenirler. Bunlar renkli
bazların tuzlarıdır (genellikle klorid benzen sulfat, okzalat ve asetat). Bazik boyalar arasında
metilen mavisi, kristal viyole, bazik fuksin, safranin, malaşit yeşili bulunmaktadır.
Nötr Boyalar: Asidik ve bazik boyaların uygun oranda karışımlarından elde edilir
(Giemsa, Wright, Leishman vb.).
Bakteri hücresi, nükleik asitten zengin fosfat grupları nedeniyle negatif yüklüdür. Bu
nedenle bakteri hücreleri bazik boyalar ile iyi boyanırlar. Boyama işleminde bazik boya
kullanılıyor ise bakterinin kendisi boyanır, bu tip boyama “direkt boyama” olarak adlandırılır.
Asidik boyalar bakterileri boyamaz zemini boyar böylece bakteriler boyalı bir zemin üzerinde
renksiz görünür. Bu boyama türüne “indirekt (dolaylı) boyama” adı verilir. Nötr boyalar kan ve
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doku preparatlarının boyanmasında, kanın şekilli elemanları, hücreler ve bazı parazitlerin
gösterilmesinde kullanılır.
Tablo 8.1.

Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan bazı boya çözeltileri ve hazırlama şekilleri

Boya Çözeltisi
Bazik fuksin

Karbol fuksin

Sulu Karbol fuksin

Kristal viyole

Safranin

Malaşit yeşili

Metilen mavisi

Laktofenol mavisi

Nigrosin

Kullanım Yeri
Basit boyama
Gram boyama

ARB boyama

Basit boyama
Gram boyama
Basit boyama
Gram boyama

Basit boyama
spor boyama
Spor boyama
Basit boyama
ARB boyama

Hazırlanışı
0,1 g boya tartılır ve 100 ml distile su
içerisinde çözündürülür.
0,3 g boya tartılır ve 10 ml etanol
(%95’lik) içerisinde çözündürülür. 90 ml
%5’lik fenol çözeltisi ilave edilerek iyice
karıştırılır. 1 gün dinlendirildikten sonra
kullanılır.
Karbol fuksin boya çözeltisi 10 kat
sulandırılarak hazırlanır.
2 g boya tartılır ve 20 ml etanol
(%95’lik) içerisinde çözündürülür. 0,8 g
amonyum okzalat tartılır ve 80 ml distile
su içerisinde çözündürülür. İki çözelti
iyice karıştırılır
0,5 g boya tartılır ve 10 ml etanol
(%95’lik) içerisinde çözündürülür. 100
ml distile su ilave edilerek iyice
karıştırılır ve süzülür
5 g boya tartılır ve 100 ml distile su
içerisinde çözündürülür
0,3 g boya tartılır ve 30 ml etanol
(%95’lik) içerisinde çözündürülür. 70 ml
distile su ilave edilerek iyice karıştırılır
ve filtre kâğıdından süzülür.

Küflerin boyalı
incelenmesi

100 g fenol tartılır ve 100 ml distile su
içerisinde hafifçe ısıtılarak çözündürülür.
Üzerine 0,075 g metilen mavisi, 100 ml
laktik asit ve 200 ml gliserol ilave
edilerek iyice karıştırılır.

Negatif boyama

10 g boya tartılır ve 100 ml distile su
içerisine aktarılır ve kaynar su
banyosunda yarım saat tutulur. Üzerine
0,5 ml formalin koruyucu olarak eklenir.
Çift katlı filtre kâğıdından süzülür.

Kullanılan boya sayısına göre de boyama yöntemleri 2 grupta değerlendirilmektedir.
Boyamada bir boya çözeltisi kullanılıyorsa “basit boyama”, birden fazla boya birbiri ardına
kullanılıyorsa “bileşik boyama” olarak adlandırılmaktadır.
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Boya solüsyonları farklı yoğunluklarda hazırlanabilir, ya da satın
alınabilir. Yoğun konsantrasyonlar daha kısa sürede ve etkili bir
boyanma oluştururken, seyreltik konsantrasyonlar daha uzun temas
süresine ihtiyaç duyar. İlerde anlatılacak boyama yöntemlerinde
boyaların preparatla temas süresi ile ilgili bilgilerde bu durum göz
önünde bulundurulmalıdır.

8.2.1 Mikrobiyolojik Boyama Yöntemleri
8.2.1.1 Direkt Boyama Yöntemleri
8.2.1.1.1 Basit Boyama
Mikroorganizmaların ve özellikle bakterilerin mikroskobik morfolojilerinin
incelenebildiği boyama yöntemidir. Bu amaçla farklı boyalar kullanılsa da en yaygını Löffler'in
metilen mavisi çözeltisidir. Bakteriler, kullanılan boyanın rengini alır.
Basit boyama yönteminde aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır:








8.1.1’de anlatıldığı şekilde preparat hazırlanır.
Preparatın üzerine boya çözeltisi eklenerek kaplanır.
Yeterli süre (Löffler'in metilen mavisi kullanılmışsa 30–60 saniye, karbol fuksin
kullanılmışsa 5–10 saniye, kristal viyole kullanılmışsa 20–30 saniye) beklenir.
Eğer daha uzun süre temas olursa bakteriler ile diğer cisimlerin ayırt edilmesi
güçleşir.
Boya dökülerek preparat distile suyla yıkanır.
Preparat havada veya kurutma kâğıdı ile kurutulur.
Mikroskopta incelenir.

Şekil 8.1.

Basit boyama
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8.2.1.1.2 Gram Boyama
Gram boyama tekniği, mikrobiyolojide sık kullanılan bir boyama yöntemi olup
bakterilerin sınıflandırılmasında ve tanımlanmasında kullanılır. Bakterileri hücre duvarı
yapılarına göre “Gram pozitif” (gram olumlu) ve “Gram negatif” (gram olumsuz) olarak iki
gruba ayırmak ve bu özelliklerinden tanımlamada yararlanmak için yapılan boyama yöntemidir.
Gram boyama için hazırlanacak preparatlarda kullanılacak kültürlerin taze (18–24 saatlik)
olması gerekir. Daha eski kültürlerle çalışılması durumunda yanlış sonuçlar alınabilir.
Gram boyamada; kristal viyole, lügol çözeltisi, alkol ve safranin/sulu fuksin çözeltileri
kullanılır.
Gram boyama yönteminde aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır:



8.1.1’de belirtildiği şekilde preparat hazırlanır.
Preparatın üzerine kristal viyole boya çözeltisi eklenerek kaplanır ve 1 dakika
beklenir.

Şekil 8.2.



Kristal viyole ile boyama işlemi

Preparat bol suyla yıkanır. Bütün bakteriler mor renge boyanır
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Preparatın üzerine lugol çözeltisi eklenerek kaplanır ve 1 dakika beklenir.
Kristal viyole ile lügolde bulunan iyot kompleks oluşturur.

Şekil 8.3.



Lugol ile boyama işlemi

Preparat suyla yıkanır.

Şekil 8.4.

Su ile yıkama işlemi
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Preparat alkol ile dekolorize edilir. Preparatların üzeri %95’lik etanol ile
kaplanır, bir süre bekletildikten sonra alkol akıtılır, preparat sudan geçirilir. Bu
işlem boya akmayıncaya kadar ‘en fazla 3 dakika’ sürdürülür. Preparatlar
üzerinde kalan fazla su akıtılarak maksimum düzeyde uzaklaştırılır).Gram
negatif hücreler hücre duvarlarının yapısı nedeniyle oluşan rengini
kaybeder.

Şekil 8.5.



Alkol ile dekolorizasyon

Preparat suyla yıkanır.
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Preparatın üzerine sulu füksin veya safranin boya çözeltisi eklenerek kaplanır ve
30 saniye beklenir. Renksizleşen Gram negatif hücreler pembe renge
boyanır

Şekil 8.6.





Sulu fuksin ile boyama işlemi

Preparat bol suyla yıkanır.
Preparat havada veya kurutma kâğıdı ile kurutulur.
Mikroskopta incelenir. Mor renkte görülen bakteriler Gram pozitif, pembekırmızı renkte görülenler ise Gram negatif olarak değerlendirilir.

Şekil 8.7.

Gram Negatif bakteriler
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Şekil 8.8. Gram Pozitif bakteriler

Gram boyama anilin boyaları ile iyodun bakteri hücre duvarında boya-iyot kompleksi
oluşturması özelliğine dayanır. Gram boyama reaksiyonu, bakteri hücre duvarının kimyasal ve
fiziksel bileşimindeki farka dayanmaktadır. Gram pozitif hücreler kalın bir peptidoglikan
katmana sahipken Gram negatif hücrelerdeki peptidoglikan katman çok daha incedir ve dışında
lipit içeren bir katman vardır. Gram negatif hücrelerde, hücre duvarında büyük gözenekler ve
daha yüksek miktarda lipit olması, boya-iyot kompleksinin sızmasını kolaylaştırır ve bakterinin
dekolorizasyonuna (renksizleşmesine) neden olur. Buna karşılık, Gram pozitif hücre duvarı
kalındır ve esas olarak proteinlerden ve çapraz bağlı mukopeptitlerden oluşur. Bu yapı, alkolle
muamele edildiğinde hücre duvarı gözeneklerinin dehidrasyonuna ve kapanmasına neden olur.
Böylece boya-iyot kompleksi hücre duvarında hapis kalır. Birincil boya-iyot kompleksini
kaybetmeyen bakteriler mor, kaybeden bakteriler ise ikincil boya ile pembe renge boyanır.

8.2.1.1.3 Spor Boyama
Bazı bakteriler, hücre içerisinde dış etkenlere karşı daha dirençli olan ve “endospor”
olarak adlandırılan özel formlar oluşturur. Sporların soğuk, sıcak, UV (ultraviyole), ozmotik
basınç gibi fiziksel etkilere ve kimyasal maddelere karşı vejetatif hücrelerden daha dayanıklı
olması, kimyasal ve fiziksel yapılarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Endospor etrafında
oda ısısında boyaların içine girmesine engel olan lipit yönünden zengin kalın çok katmanlı bir
koruma bulunur. Bu nedenle sporları ortaya koymak için uygulanan boyamalarda preparatlara
ısıl işlem uygulanır. Isıl işlem ya preparatlar bir sıcak su banyosunun üzerine konularak, ya da
pamuklu bir çubuk alkolde ıslatılıp yakılarak preparatların alt yüzeyinde gezdirilerek uygulanır.
Spor boyama için birden fazla yöntem vardır, bu ders notunda laboratuvarlarda en sık kullanılan
yöntem olan schaffer fulton yöntemi ile spor boyama anlatılacaktır.

Schaffer fulton yöntemi ile spor boyama
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8.1.1’de belirtildiği şekilde incelenecek bakteri kültürü ile preparat hazırlanır
Preparatın üzeri % 5’lik malaşit yeşili boya çözeltisi ile kaplanır.

Şekil 8.9.






Malaşit yeşili çözeltisi ile boyama ve ısıl işlem

Preparat alttan 5 dakika boyunca ısıtılır. Isıtma işlemi, bunzen beki veya
pamuklu tel ile yapılabilir. Bunun için yaklaşık 30 cm uzunluğundaki bir telin
ucuna pamuk sarılır ve bastırılarak sıkılaştırılır. Pamuk alkole batırıldıktan sonra
yakılır, lamların altlarında gezdirilerek ısıtma işlemi gerçekleştirilir. Isıtma öyle
olmalıdır ki boyadan buhar çıkmalı ama kesinlikle kaynamamalıdır. Lamın
üstünde buharlaşmadan dolayı boyasız yer görülürse hemen boya ilave
edilmelidir.
Süre sonunda, preparat yıkanır.
Sulu fuksin veya % 0,5’lik safranin ile 20–30 saniye boyanır.
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Şekil 8.10.




Sulu fuksin ile boyama işlemi

Yıkanır ve havada kurutulur.
Mikroskopta incelenir. Bu boyamada bakteriler pembe-kırmızı, sporlar
bakterilerin içinde yeşil olarak görülür.

Şekil 8. 11.

Spor boyama; bakteriler pembe endosporlar yeşil renkli
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8.2.1.1.4 Aside-Dirençli Boyama (ARB)
Bazı bakteri türleri hücre duvarlarındaki farklı özelliklerinden dolayı asitlere karşı daha
dirençlidirler. Aside dirençli bakterilerin hücre duvarında diğer bakterilere göre daha fazla lipit
bulunur. Ayrıca hücrenin etrafında balmumumsu bir tabaka vardır. Aside dirençli bakteriler
diğer boyama yöntemleri ile kolay boyanamazlar. Boyanmaları için fenollü ve yoğun boya
eriyiklerinin uzun süre ya da sıcaklık etkisi ile uygulanması gerekir.
Aside dirençli bakterilerin varlığından şüphelenilen örneklerden
preparat hazırlama, personel ve çevreyi korumak için güvenlik kabini
içinde yapılmalıdır. Hazırlanan preparat korunaklı bir yerde
kurutulmalı, tespit işleminden sonra da basilin canlı kalabileceği
unutulmamalıdır.
ARB için birden fazla yöntem vardır, bu ders notunda laboratuvarlarda en sık kullanılan
yöntem olan Ehrlich Ziehl-Neelsen (EZN) boyama anlatılacaktır. EZN boyamada birinci boya
olarak karbol fuksin, zıt boya olarak metilen mavisi yada malaşit yeşili kullanılır. Bu nedenle
aside dirençli hücreler mavi/ yeşil zeminde pembe-kırmızı renkte görünürler.
Ehrlich Ziehl-Neelsen (EZN) boyama




8.1.1’de belirtildiği şekilde incelenecek bakteri kültürü ile preparat hazırlanır
Preparatın üzerine bütün lamı kaplayacak şekilde karbol fuksin boya solüsyonu
damlatılır.
Preparat alttan 5 dakika boyunca ısıtılır. Isıtma işlemi, bunzen beki veya
pamuklu tel ile yapılabilir. Bunun için yaklaşık 30 cm uzunluğundaki bir telin
ucuna pamuk sarılır ve bastırılarak sıkılaştırılır. Pamuk alkole batırıldıktan sonra
yakılır, lamların altlarında gezdirilerek ısıtma işlemi gerçekleştirilir. Isıtma öyle
olmalıdır ki boyadan buhar çıkmalı ama kesinlikle kaynamamalıdır. Lamın
üstünde buharlaşmadan dolayı boyasız yer görülürse hemen boya ilave
edilmelidir.
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Şekil 8.12.








Karbol fuksin ile boyama ve ısıl işlem

Preparatların soğuması beklenir. Soğuyunca üzerindeki boya akıtılır. Preparatlar
sudan geçirilerek geride kalan boya artıkları uzaklaştırılır.
Preparat asit-alkol karışımı ile dekolorize edilir
(Preparatların üzeri asit-alkol ile kaplanır, bir süre bekletildikten sonra asit-alkol
akıtılır, preparat sudan geçirilir. Bu işlem boya akmayıncaya kadar ‘en fazla 3
dakika’ sürdürülür. Preparatlar üzerinde kalan fazla su akıtılarak maksimum
düzeyde uzaklaştırılır.)
Tekrar boyama sehpasına koyulan lamların üzeri metilen mavisi ile kaplanır. 1
dakika beklenir.
Boya dökülür ve su ile yıkanır.
Preperat havada (Kurutma sehpasına dizilerek) kurutulur ve mikroskopta
incelenir. Aside dirençli bakteriler pembe-kırmızı renkte, diğer
mikroorganizmalar ise mavi renkte görülürler. Preparatlar tamamen kurumadan
incelemeye alınmamalıdır. Boyanmış preparatlar, aside dirençli basillerin
renginin solmaması için güneş ışığından korunmalıdır.
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Şekil 8.13.

Ziehl neelsen boyama, Bakteriler pembe, dokular mavi renkli

8.2.1.1.5 Lakto Fenol Pamuk Mavisi
Miselyal mantarların mikroskobik incelemesinde Lakto Fenol Pamuk Mavisi (LPCB)
boyaması kullanılır. LPCB boyamada, mantar yapıları açık mavi arka planda koyu mavi renkte
gözlenir. Sitoplazma da açık mavi renkte olacaktır. Fenol, fungisit, laktik asit ise temizleme
maddesi olarak işlev görür.


Temiz bir lama bir veya iki damla Lakto fenol pamuk mavisi boyası damlatılır

Şekil 8.14.

Laktofenol pamuk mavisi preparatın hazırlanması
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Alevle sterilize edilmiş iğne öze kullanarak boya damlasına mantar kültüründen
toplanan fungal miseller eklenir ve öze yardımıyla boyada dairesel hareketlerle
yayılır
Lamel, hava kabarcığı oluşmasını önlemek için lama 45 derece açı ile tutularak
ekstra dikkatle yerleştirilir.
Mikroskopta, 10X ve 45X büyütme ile incelenir.

Şekil 8.15. Laktofenol pamuk mavisi boyama, zemin açık mavi, mantar etkenleri koyu mavi renkli

8.2.1.1.6. Kapsül Boyama
Bazı bakterilerde hücre duvarının etrafında kapsül adı verilen bir dış yapı daha vardır.
Bakterinin canlılığını sürdürebilmesi için gerekli bir yapı değildir ancak bakteriye bazı ek
özellikler kazandırır Kapsül varlığını ortaya koymak için ya bakterinin kapsülü boyanır (direkt
boyama Muir, Burri veya Hiss yöntemi) ya da bakterinin bulunduğu yüzey boyanır (kapsülü
ortaya koymak için indirekt boyama 8.2.1.2.1 başlığında anlatılacaktır).

Kapsül incelemesi için preparat hazırlaması sırasında ya tespit yapılmaz ya da
kimyasal tespit işlemi yapılır. Kapsül yapısı yaklaşık olarak % 99 oranında su
içerir; bu durumda preparat ısı ile tespit edildiğinde kapsül büzülebilir.
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Muir yöntemi







8.1.1’de anlatıldığı şekilde preparat hazırlanır, kimyasal yöntemle tespit edilir.
Üzeri yoğun asit fenikli fuksin ile kaplanır, kaynatmadan alttan ısıtılarak 5
dakika bekletilir.
% 95‟lik etanol ile renk giderilir, su ile yıkanır.
Lugol ilave edilerek 30 saniye bekletilir, tekrar yıkanır.
Metilen mavisi ile 1 dakika boyanır, yıkanır, kurutulur ve incelenir.
Bakteriler kırmızı, kapsüller mavi renkte görülür.

Şekil 8.16.

Kapsül Boyama, Bakteriler koyu pembe-mor, kapsül etrafında açık pembe renkli

8.2.1.2 İndirekt Boyama Yöntemleri
8.2.1.2.1 Kapsül Boyama (Negatif Boyama)
Kapsülün ortaya konması için kullanılan iki negatif boyama yöntemi vardır: Yaş
boyama yöntemi ile negatif boyama, ikinci yöntem ise kuru boyama yöntemiyle negatif
(diferensiyal) boyamadır.
Yaş boyama yöntemi





İncelenecek kültür besi yerinden alınan bakteri kolonisi veya bir öze dolusu
alınan sıvı kültür, temiz bir lam üzerinde, bir damla serum fizyolojik içerisinde
süspanse edilir.
Üzerine bir damla çini mürekkebi ilave edilir.
Karışım üzerine hemen bir lamel kapatılarak karanlık alan mikroskobunda
immersiyon objektifi ile incelenir.
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İncelenen preparatta, bakteri hücresi ve kapsül yapısı, karanlık sahada siyah
zemin üzerinde saydam bir zonla ayrılmış renksiz boşluklar hâlinde görünür.
Kuru boyama yöntemi






İncelenecek kültür besi yerinden alınan bakteri kolonisi veya bir öze dolusu
alınan sıvı kültür, temiz bir lam üzerinde, bir damla çini mürekkebi veya nigrosin
boyası içinde süspanse edilir.
İnce bir froti hazırlanır.
Kuruduktan sonra tespit edilir ve karanlık alan mikroskobunda immersiyon
objektifi ile incelenir.
Kapsül, iki boyadada siyah zemin üzerinde, renksiz boşluklar hâlinde görülür.
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Uygulamalar
Preparat hazırlamanın aşamaları











Temiz bir lam alınır.
İncelenecek örnek sıvı ise lama damlatılmadan önce iyice çalkalanır. Steril bir
pipet yardımıyla bir damla damlatılır.
Katı ise lama bir damla saf su konur.
Öze yakılıp soğutulur.
Örnek alınıp damlanın bir kenarında ezilir.
Sonra su damlası ile azar azar karıştırılarak lamın üzerine ince bir tabaka
hâlinde yayılır
Öze tekrar yakılıp soğutulur.
Lamın havada kuruması beklenir.
Mikroorganizmaların lam üzerine tesbiti (fiksasyon) yapılır.
Hazırlanan preparatlar ışık mikroskobunda incelenir.
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Uygulama Soruları
Fiziksel tesbit işleminin aşamalarını yazın
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mikroorganizmaların dokulardaki, çeşitli vücut sıvı ve akıntılarındaki veya
besiyerlerinde üretilmiş şekillerinin mikroskobik özelliklerinin belirlenmesi için boyama
yöntemlerine başvurulur. Hazırlanan yayma preparatlara, alınan örneğe ve muhtemel etkene
yönelik boyama yöntemleri uygulanır. Gerçekleştirilen boyamalarda, incelenen bakteriye ait
morfolojik yapı (kok, çomak, spiral vb), ve çeşitli ayırıcı özellikler (Gram özelliği, aside karşı
direnç, spor ve kapsül varlığı vb) ortaya konulur.
Bakteriyolojide en çok kullanılan boyama Hans Christian Joachim Gram tarafından
geliştirilen “Gram boyama” yöntemidir. Birkaç istisna haricinde var olan bütün bakteriler bu
yöntemle iki ana gruba ayrılabilir (Gram pozitif ve Gram negatif ). Tek hücreli fungal etkenler
olan mayalar da Gram boyama ile görselleştirilir. Boyanan bütün mayalar Gram pozitif olarak
boyanır.
Bu ünitede, ışık mikroskobundan yararlanarak, birkaç boya ya da çözelti yardımı ile
lam, lamel kullanarak boyalı veya boyasız preparatları incelemeyi öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1) Tespit nedir?
2) Kan ve doku preparatlarının tespit işleminde hangi kimyasal maddeler kullanılır?
3) Asit boya olup ortamı ve zemini boyamada kullanılan boyalar hangileridir?
4) Gram boyamada Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler ne renk görülür?
5) Bazı bakterilerin aside dirençli olmasının sebebi nedir?
6) Sporların boyanmasında ısıl işlem uyulaması neden gereklidir?
7) Gram boyama ile boyanan mayalar ne renkte görülür?
8) Ortamın boyanarak mikroorganizmaların şeffaf göründüğü boyama yöntemi
hangisidir?
9) Bakterilerin aktif haraket organeli nedir?
10) Erclich-ziehl-neelson boyama yönteminde renk giderici olarak kullanılan kimyasal
madde hangisidir?
Cevaplar
1) Materyalin lam üzerine yapıştırılması ve var olan bakterilerin öldürülmesi
işlemidir.
2) Etil alkol, metil alkol, eter-alkol, aseton-alkol karışımları kullanılır.
3) Asit fuksin, safranin, pikrik asit, eozin, nigrosin, kongo kırmızısı, çini mürekkebi
4) Gram pozitifler mor, Gram negatifler pembe/kırmızı renkte görülür.
5) Hücre duvarında diğer bakterilere göre daha fazla lipit bulunması.
6) Endospor etrafında oda ısısında boyaların içine girmesine engel olan lipit yönünden
zengin kalın çok kılıfın yumuşatılarak boyaların içeri alınmasını sağlamak için ısı
uygulamaları gereklidir.
7) Mor renkte görülürler.
8) Negatif boyama.
9) Flagella
10) Asit alkol
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9. GIDA LABORATUVARINA NUMUNE GÖNDERME ESASLARI,
HOMOJENİZASYON VE DİLÜSYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gıda laboratuvarına numune gönderilirken hangi hususlara dikkat edileceği,
numune alınırken hangi kuralara riayet edilmesi gerektiği öğrenilecektir. Laboratuvara gelen
numunenin kabul işlemleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Laboratuvarda gıdanın analize
alınması için ilk aşamalar olan homojenizasyon ve dilüsyon işlemlerine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gıda numunesinde homojenizasyom nedir? Niçin gereklidir?
2. Analizlerde kullanılan dilüsyonlama tekniği nedir? Niçin gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gıda
laboratuvarlarına Laboratuvara
numune gönderme
gönderme
öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
numune Kazanım
okuyarak
ve
esesları araştırarak geliştirilecektir.

Homojenizasyon

Laboratuvara
gelen Kazanım
okuyarak,
numunenin
analiz
için araştırarak ve pratik yaparak
hazırlanması öğrenilecektir. geliştirilecektir.

Dilüsyon

Ekim için uygun seyreltme Kazanım
okuyarak,
yapımı öğrenilecektir
araştırarak ve pratik yaparak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Gıda laboratuvarı, numune, homojenizasyon, dilüsyon, analiz
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Giriş
Gıdaların tüketiminin halk sağlığı açısından uygunluğunun belirlenmesi ya da üretim
aşamalarında kalite kontrol amacıyla gıda laboratuvarlarına numune göndermek gerekmektedir.
Gıda işletmelerinden alınacak numuneler alındığı gıda grubunu temsil etmeli, analize
kadar uygun koşullarda saklanmalıdır. Ayrıca örnek alma işlemi sırasında herhangi bir
kontaminasyona meydan vermemek için gereken tüm tedbirler alınmalıdır.
Numuneler, temiz, kuru, sızdırmayan, geniş ağızlı cam, plastik paslanmaz, metal
kavanoz ya da şişeler ile tek kullanımlık plastik torbalara alınmalıdır. Fakat numunelerin
taşınmasında kırılma riski göz önünde bulundurularak, cam malzeme kullanımından
kaçınılmalı, geniş ağızlı, steril, ürün hacmine uygun kaplar veya plastik torbalar tercih
edilmelidir. Bütün numune kapları sızıntı olmayacak şekilde kapatılmalı, numunenin
tanımlanması için yeterli bilgileri içerecek şekilde etiketlenmelidir.
Numuneler laboratuvara orijinal depolama koşullarına en yakın şartlarda taşınmalıdır.
Sıvı gıdalardan örnek alınırken ve laboratuvara ulaştığında sıcaklık ölçümleri yapılmalı ve
kaydedilmelidir. Dondurulmuş ve soğutulmuş gıdaların sıcaklıklarında değişim olmadan
laboratuvara taşınmaları sağlanmalıdır. Örneklerin taşınmasında kullanılan kaplar dondurucuda
bekletilerek soğutulmalı, dondurulmuş ürünler çözünmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Laboratuvara getirilen numunenin genel fiziksel görünümü kaydedilmeli, mümkünse hemen
analize alınmalıdır. Numune hemen analize alınamıyorsa dondurulmuş gıdalar -18°C’de, kolay
bozulabilen ürünler 0–4°C’de en fazla 36 saat muhafaza edilmelidir.

9.1. Gıda İşletmelerinden Numune Alma Esasları
Gıdalardan insan sağlığı için gıdanın yedirilmesinde sakınca olup olmadığını
araştırmak, hileli olup olmadığını saptamak, kalitesini tespit etmek ve standartlara veya
sözleşmeye uygunluğunu tespit etmek amacıyla numune alınır ve laboratuvara gönderilir. Bu
doğrultuda,
•

Numuneler uygun bir teknikle iyi eğitim görmüş personel tarafından alınmalıdır.

•

Analiz edilecek numune gıdanın değişik kısımlarından alınmalı ve laboratuvara uygun
koşullarda getirilmelidir. Numune büyüklüğü analiz için gerekli olan miktardan daha fazla
olmalıdır.

•

Numuneler mümkünse orijinal ambalajları ile alınmalı ve laboratuvara açılmadan
getirilmelidir.

•

Küçük paketlerden oluşan büyük kutulardan örnek alınacaksa, rasgele ayrılan kutulardan
tesadüfi olarak küçük paketler alınmalıdır.
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•

Gıda laboratuvara taşınması zor büyük ambalajda ise steril şartlarda uygun miktard örnek
alınmalıdır.

•

Gıda kütle halinde ise numune ürünü temsil edecek şekilde farklı noktalardan alınmalıdır.

•

Gıdanın bulunduğu ambalajın musluk gibi dışarı açılan bir yeri varsa bir kısım akıtılmalı
sonra numune alınmalıdır.

•

Numune alınırken, gıdanın fiziksel özelliklerine uygun aletler kullanılarak alınmalıdır.

•

Numunenin alındığı
kaydedilmelidir.

•

Numune alınırken, havadan bulaşmaya sebep olacak insan hareketi ve diğer hava akımını
yaratacak etkenlerden uzak durmak gerekir.

depo ve gıdanın sıcaklığı

ile fiziko-kimyasal özellikler

Partiyi temsil etmek üzere alınacak numune sayısı her ülkenin standartlarında farklıdır.
Genel olarak partiyi temsil etmek üzere %2 oranında örnek alınması tercih edilen bir
uygulamadır. Partideki ürün sayısı azaldıkça, %2’lik örnek alımının partideki bozukluğu ortaya
çıkarma şansı da azalır. Genel bir kural olarak günümüzde analize sunulan partideki örnek
sayısının karekökü kadar örnek alınması önerilmektedir. Analiz için alınacak örnek sayısı,
küçük partilerde %10'lara kadar çıkabildiği gibi büyük partilerde %1’in altına da inebilir.

9.1.1. Numune Alma Gereçleri
a) 250-500 ml’lik ağzı mantarlı veya ağzı cam plastik kapaklı şişeler. Bakteriyolojik kontrol
için steril şişe
b) 100-250-500 gr’lık cam kavanoz
c) 100-250-500 ml’lik teneke, ağzı kapaklı kutu
d) 100-250-500 ml’lik plastik kavanoz
e) Naylon torbalar
f) Bıçak, makas, kaşık, yağ sondası, spatül, uzun saplı kepçe
g) Talaş, muhtelif büyüklükte tahta sandık, kutu, ambalaj kağıdı, parşömen kağıdı, vs.
h) Kırmızı mum, mühür, ispirto lambası
ı) Matbu etiket, numune kayıt defteri
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i) Termos kap, kuru buz, ışık kaynağı, mercek, termometre
j) Bakteriyolojik analizler için sterilize edilmiş plastik pipet ve kaşık, lastik ve kauçuk
eldivenler.
k) Metal plaka ve toplama tavası, tel elek, el termometresi, şişe içinde izo propil alkol de
kullanılır.
l) Numune kapları temiz, kuru, suya ve yağa dayanıklı olmalıdır.
m) Cam, paslanmaz çelik veya uygun plastik ısıtılarak sterilize edilebilir.

9.1.2. İçme ve Kullanma Sularından Numune Alma
Sterilize edilmiş 250 ml’lik numune şişeleri, alkol, ucunda pamuk sarılı metal çubuk (20
cm boyunda), çakmak/kibrit numune almak için gerekli malzemelerdir. Numune alınınca su
kaynağı sonuna kadar açılıp suyun tazyikli bir şekilde 5 dakika akması sağlanır, sonra musluk
kapatılıp musluk ağzı flambe edilir. Numune şişesinin de ağzı flambe edilir. Bu sırada musluk
bir kez daha açılıp, bir miktar suyun akması sağlanır. Ağzı flambe edilmiş numune şişesi
musluk ağzına yaklaştırılır ve 150-200 ml kadar su numunesi alınır (Şekil 1). Musluk şişenin
kenarlarından su taşmayacak şekilde açılmalıdır. Numune alındıktan sonra ağzı tekrar flambe
edilir ve ağzı kapatılır ve laboratuvara en kısa zamanda gönderilir.
Kuyudan numune alınması gerektiği koşullarda, numunenin alınacağı kuyu el pompası
ile çalıştırılıyorsa, numune almadan önce en az 5 dakika pompa çalıştırılmalıdır. Pompanın ağzı
ısıtıldıktan sonra 4-80 litre su akıncaya kadar pompa tekrar çalıştırılır. Numune doğrudan
doğruya pompadan akan sudan alınır.

Şekil 9.1.

Musluklardan su numunesi alma tekniği
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9.1.3. Katı Gıdalardan Numune Alma
Katı gıda numunesinden örnek alınırken, büyük hacimli plastik, kutu ya da teneke
numuneler, önce dış yüzeyi %70’lik alkol veya muadili bir yüzey dezenfektanı ile silinerek,
steril koşullarda numune alımı gerçekleştirilir.

9.1.4. Hububat Ürünlerinden Numune Alma
Hububatlar gibi dökme haldeki ürünlerin boşaltımı esnasında büyük kaplardan veya
ürünün akışından numune alınacaksa, numuneler ürün bir miktar akıtıldıktan sonra yığının çok
olan kısmından, boşaltma hızına göre belli aralıklarla sonda yardımıyla alınır (Şekil 2). Çuval
içerisindeki ürünler için el küreği, konik ya da slindirik sonda kullanılır. Çuvalların paçal olarak
%2’si numune olarak ayrılır. Çuvallar kapalıysa, çuval sondası kullanılır. Laboratuvara
iletilecek numune, rutubetten korunmalı ve numune veya orijinal ambalajın zarar görmemesine
dikkat etmek gerekmektedir.

Şekil 9.2.

Hububatlardan numune alma sonda çeşitleri

9.1.5. Konservelerden Numune Alma
Konservelerden numune alınacağı zaman, tüm partiyi içerecek şekilde değişik
kolilerden örnek alınmak suretiyle orijinal ambalajı bozulmadan laboratuvara iletilir.

9.2. Laboratuvara Gönderilen Numunenin Kabul İşlemleri
Usulüne uygun olarak alınan gıda örnekleri laboratuvara getirildikten sonra numune
kabul işlemleri esnasında, gıdanın laboratuvara getirilme koşulları, ürünün genel fiziksel
görünümü, etiket bilgileri, saklama koşulları ve örneğin laboratuvara ulaşmasını gerçekleştiren
şahsa ait bilgiler kaydedilmelidir.
Numune laboratuvar etiketleme prosedürüne göre kayıt altına alınıp, bir kod numarası
ile etiket bilgileri kapatılmalıdır. Numune analiz edilene kadar uygun saklama koşullarında
depolanmalı ve en kısa sürede analize alınmalıdır.
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9.3. Homojenizasyon ve Dilüsyon
Katı gıdalardan mikroorganizmaların ayrılması ve sayımı için örneklerin homojenize
edilerek sıvı bir ortama alınmaları gerekir. Bu amaçla günümüze stomacher, blender, ultraturrax veya çalkalayıcı gibi aletlerden yararlanılır (Şekil 3, 4).

Şekil 9.1. Stomacher cihazı

Şekil 9.2. Ultra-turrax cihazları

Gıda maddesinin yüksek hızda ve uzun süreli parçalanması hücrelere zarar verir.
Yetersiz parçalamada ise mikroorganizmaların seyreltim çözeltileri içine tam olarak geçmesi
sağlanamaz. Bu nedenle parçalama süresi ve hızına dikkat edilmelidir.
Analiz edilen gıda örneğinin çeşidine göre uygun seyreltim çözeltileri kullanılır. Bu
amaçla %0,1´lik fizyolojik tuzlu su (%0,85 NaCl) yaygın olarak kullanılmaktadır. Analiz
sırasında soğuğun mikroorganizmalar üzerine şok etkisi yapabileceği göz önünde
bulundurularak seyreltim çözeltilerinin oda sıcaklığına getirilmeleri sağlanmalıdır.
Analiz için alınan numune miktarının 9 katı kadar sulandırma sıvısı ilave edilir.
Genellikle sulandırma sıvısı olarak Fizyolojik Tuzlu Su (serum fizyolojik) kullanılır. Ancak
bazı durumlarda gıda maddesine veya aranacak özel mikroorganizmaya göre farklı dilüsyon
sıvıları kullanılır (Ringer solüsyonu, peptonlu su, Salmonella aranmasında fosfat buffer
solüsyonu gibi).
Sulandırma yapıldıktan sonra eğer numune poşetteyse stomacher cihazı, kavanozdaysa
ultra-turrax cihazı kullanılarak gıda maddesinin iyice parçalanması, ezilmesi, gıda maddesinin
dilüsyon sıvısıyla iyice karışması sağlanır. Böylece daha sonraki dilüsyon basamaklarında
kullanacağımız “ana dilüsyon sıvısı” veya “ana homojenizat” hazırlanmış olur. Bu solüsyon
gıda maddesinin orijinaline göre 1/10 oranında seyreltilmiştir; yani 10-1´lik dilüsyon
basamağıdır.
İçinde 9´ar ml dilüsyon sıvısı bulunan tüpler yardımıyla istenilen dilüsyon basamağına
kadar çıkılır. Eğer ilave dilüsyon basamaklarına gerek duyuluyorsa ana dilüsyon sıvısından
steril bir pipetle 1 ml çekilir ve birinci sıradaki, içinde 9 ml dilüsyon sıvısı bulunan tüpe
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aktarılır. Böylece 10-2´lik dilüsyon sıvısı hazırlanmış olur. Bu tüpten 1 ml çekilerek 2. sıradaki
tüpe aktarılır. Bu ise 10-3´lük dilüsyon basamağıdır. Ardından benzer şekilde 10-4, 10-5,
10-6 .......vb. dilüsyonlar yapılabilir. Her dilüsyondan sonra tüpler tüp karıştırıcısı vasıtasıyla
iyice karıştırılmalıdır.
Gıda maddelerinden dilüsyon basamaklarını hazırlarken kaçıncı dilüsyonlardan ekim
yapılacağını ilgili standartlardan, ilgili tebliğlerde verilen değerlerden, ihale ya da satınalma
şartnamelerinde belirtilen değerlerden yararlanılarak oluşturulur (Türk Gıda Kodeksi, Codex
Alimentarius, vb.).
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Uygulamalar
1.
2.
3.
4.

Laboratuvara numune gönderme
Aseptik numune alımı
Homojenizasyon aşaması
Ana solüsyondan dilüsyon hazırlama

202

Uygulama Soruları
1. Laboratuvara numune gönderirken dikkat edilmesi gerekn hususlar nelrdir?
2. Laboratuvara katı numune nasıl gönderilir?
3. Sıvı numuneden örnek alımı nasıl yapılır?
4. Homojenizasyon nasıl yapılır?
5. Ana dilüsyon nasıl hazırlanır?
6. Azalan dilüsyonlama nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gıda laboratuvarına numune gönderilmesi sırasında bilinmesi gereken
genel kurallar öğrenilmiştir. Farklı gıda gruplarına ait numunelerin alınması ve laboratuvara
gönderilmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Laboratuvara gelen
numunenin kabul işlemlerinin hangi esaslar dahilinde yapılacağı öğrenilmiştir. Gıda
örneklerinin homojenize edilmesi ve dilüsyon işlemlerinin yapılması konusunda bilgi sahibi
olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki gıda işletmelerinden numune alma esasları ile ilgili seçeneklerden
hangisi doğru değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Numuneler mümkünse orijinal ambalajında gönderilmelidir.
Numune büyüklüğü analiz için gerekli olan miktar ile aynı olmalıdır.
Numunenin alındığı deponun sıcaklığı kaydedilmelidir.
Kütle halinde gıdaların farklı yerlerinden numune alınmalıdır
Havadan bulaşmalar numune alınırken engellenmelidir.

2) Aşağıdaki gereçlerden hangisi numune alımında tercih edilmemektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Steril şişe
Makas
Termometre
Öze
Eldiven

3) İçme ve kullanma sularından numune alma ile ilgili işlemlerden hangisi ilk sırada
yapılmalıdır?
a.
b.
c.
d.
e.

Musluk ağzı flambe edilir.
Musluk açılarak 5 dakika akması sağlanır.
Numune şişesi ağzı flambe edilir.
Numune şişesine 150 – 200 ml su alınır.
Musluk alkolle silinir.

4) Aşağıdaki ürünlerin hangisinde numune alma işlemi sonda vasıtasıyla
gerçekleştirilmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Konserve
İçme Suyu
Kuyu Suyu
Hububat
Et Ürünleri

5) Analize alınacak numuneler genellikle hangi oranda sulandırılır?
a.
b.
c.
d.
e.

1/4
1/6
1/8
1/9
1/10
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6) Katı gıda numuneler mikrobiyolojik analizlere kaçıncı dilüsyonda başlamaktadır?
a.
b.
c.
d.
e.

100
10-1
10-2
10-3
10-4

Cevaplar
1) Numune büyüklüğü analiz için gerekli olan miktar ile aynı olmalıdır.
2) Öze
3) Musluk açılarak 5 dakika akması sağlanır.
4) Hububat
5) 1/9
6) 10-1
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10. EKİM TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gıda laboratuvarlarında inokulasyon (ekim) işlemleri hakkında bilgi
verilecektir. Farklı mikrobiyolojik ekim tekniklerine değinilecektir. İnokulasyon (ekim) işlemi
yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar öğrenilecektir. Farklı fiziksel özelliklere sahip besi
yerlerine yapılacak ekim teknikleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Gıda numunelerinde uygulanan katı besi yerine ekim teknikleri laboratuvar
analizlerinde neden önemlidir?
2) Gıda numunelerinde uygulanan sıvı besi yerine ekim teknikleri laboratuvar
analizlerinde neden önemlidir?
3) EMS yöntemi neden avantajlıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Katı besi yerine uygulanan Mikrobiyolojik
ekim Kazanım
okuyarak,
ekim teknikleri
teknikleri uygylama esesları araştırarak ve pratik yaparak
öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
Sıvı besi yerine uygulanan Mikrobiyolojik
ekim Kazanım
okuyarak,
ekim teknikleri
teknikleri uygylama esesları araştırarak ve pratik yaparak
öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
İnokulasyon, besi yeri, koloni, inkubasyon, zenginleştirme, en muhtemel sayı
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Giriş
Şüpheli materyal ile steril besi yerini kontrollü şartlar altında kontamine etmeye
inokülasyon (ekim) denir. Bu işlem amaca, besi yeri tipine, izole etmek istenilen
mikroorganizma tipine göre farklılık göstermektedir.
Gıda güvenilirliğini ve gıdadaki mikroorganizma sayısının kabul edilebilir sınırlar
içerisinde olup olmadığını belirlemede ekim tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Sayımı yapılacak mikroorganizmalar uygun besi ortamlarında çoğaltılır. Kültürel sayım
yöntemleri, genel olarak katı ve sıvı besi yerlerine yapılan ekimler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
Bu yöntemlerle uygulanan ekimlerin sonuçları, katı besi yerlerinde gelişen kolonilerin
sayılması, sıvı besi yerlerinde ise üreme gözlenen tüplerin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir.

10.1. Katı Besi Yerlerinde Kullanılan Yöntemler
Katı besi yerlerinde sayım, canlı hücrelerin koloni oluşturması ve bu kolonilerin
sayılması esasına dayanır. Bu amaçla sayım yapılacak materyalden belirli bir miktar alınır ve
besi yerine aktarılır. Koloni oluşturması için gerekli inkübasyon süresinin sonunda petrilerdeki
koloniler sayılarak materyaldeki canlı hücre sayısı hesaplanır.

Koloni sayısını saptamak amacıyla kullanılan ekim teknikleri:
1.

Dökme Plak Yöntemi

2.

Yayma Plak Yöntemi

3.

Damlatma Yöntemi

4.

Petri Film Yöntemi

5.

Spiral Plak Yöntemi

6.

Membran Filtrasyon Yöntemi

Dökme plak yöntemi, petri kabı veya deney tüpü içine ekim yapmak istenilen
dilüsyondan pipet yardımıyla 1 ml alınarak konulduktan sonra üzerine 45°C’ye kadar
soğutulmuş besi yerinin dökülüp dairesel karıştırma hareketleri uygulanması şeklinde pratiğe
dökülen bir ekim tekniğidir. Petri kabına dökülmesi gereken besi yeri miktarı 8-9 cm yarıçaplı
petri kabı için yaklaşık 12,5 - 15 ml kadardır (Şekil 5).
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Şekil 10.1. Dökme plak ekim tekniği

Yayma plak yöntemi, hazır dökülmüş besi yerinin üzerine ekim yapmak istenilen
dilusyondan 0,1 ml - 0,3 ml ’yi pipet yardımıyla ilave ettikten sonra drigalski spatülü vasıtasıyla
yayma hareketleri uygulayarak yapılan ekim tekniğidir.

Şekil1 10.2.

Yayma plak ekim tekniği

Damlatma yöntemi, önceden petri içerisine dökülmüş ve hazırlanmış besi yerlerinin
üzerine farklı dilüsyon sıvılarından 0,1 ml örnek damlatılarak, yayma yapılmadan besi yerinin
damlayı emmesi bekletilerek yapılan ekim tekniğidir. Koloniler 2-3 cm çaplı bir alan içerisinde
yoğun ve küçük bir şekilde geliştiğinden, sayımı zor ve rutin gıda kontrollerinde tercih
edilmeyen bir yöntemdir.
Petri film yönteminde, besi yeri bir film tabakası halinde dökülmüş, katılaştırılmış ve
bu şekilde kullanıma hazır steril preparat haline getirilmiştir. Analiz aşamasında üzerinde
bulunan koruyucu tabaka kaldırılıp 1 ml örnek uygulanır ve özel aparatı ile dağıtılarak
inkübasyona bırakılır.
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Spiral plak yöntemi, besi yeri içeren petri kaplarına spiral şeklinde konsantrasyonu
merkezden kenarlara doğru seyrelecek biçimde ekim yapılması işlemidir. Bu yöntemde besi
yerinin her ayrı zonuna bırakılan dilüsyon oranı farklıdır. Özel ekipman sayesinde ekimi
yapılan bu yöntemde, inkübasyonu takiben sayım sistemine ait bir şablon kullanılarak ya da
lazerle çalışan elektronik sayıcılarla sayım yapılarak sonuç bulunur. Bu yöntem ekim
işlemlerini kolaylaştırması ve maliyetleri düşürmesinden dolayı diğer sistemlere göre daha
avantajlıdır.
Membran filtrasyon tekniği, doğrudan veya seyreltilerek membran filtreden vakum
altında süzülen örneğin selüloz filtre üzerinde kalan kısmının (sadece mikroorganizmaların
geçişine müsaade eden gözenekli filtreler ile) uygun bir besi yeri üzerinde inkübe edilerek
üreyen mikroorganizmaların saptanması işlemidir. Bu teknikte çok daha fazla miktarda örnek
analize alınabilmekte ve dolayısıyla çok düşük düzeylerdeki mikroorganizma yükü dahi
saptanabilmektedir.
Bunların dışında pratikte uygulama alanı bulan, koloni morfolojisini ve biyokimyasal
özelliklerini belirlemeye yönelik iki ekim tekniği daha vardır. Bunlar:



Sürme (Çizme) Ekim Tekniği
Daldırma (Nokta) Ekim Tekniği

Sürme ekim yönteminde, üreme görülen besi yerinden alınan bir öze dolusu materyalin
sürtme hareketleri ile hazır dökülmüş besi yeri yüzeyine tatbiki şeklinde uygulanır.
Daldırma (nokta) ekim yöntemi ise, iğne uçlu öze ile üreme görülen besi yerinden alınan
materyalin batırma hareketi ile hazır dökülmüş besi yerine uygulanmasıdır.

Şekil 10.3.

Sürme ekim tekniği

Şekil 10.4.

Daldırma (Nokta) ekim tekniği
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10.2. Sıvı Besi Yerlerinde Kullanılan Yöntemler
Sıvı besi yerlerinde kullanılan ekim yöntemleri genellikle numunedeki
mikroorganizmaların varlığının tespiti, zenginleştirilmesi ya da muhtemel sayısının
belirlenmesi için kullanılan tekniklerdir. Bu amaçla en sık kullanılan analiz tekniği “En
Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (Most Probable Number - MPN)”dir.
En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (Most Probable Number - MPN): Yöntemin prensibi
ardışık 3 seyreltiden sıvı besi yerlerine ekim yapıp inkubasyon sonunda gelişme olanları pozitif
olarak değerlendirerek, sonucu daha önceden istatistiksel yöntemlerle elde edilmiş tablolardan
yararlanarak örnekteki sayıyı hesaplamaktır. Tüplerin pozitif veya negatif olarak
değerlendirilmesi aranan mikroorganizma ve buna bağlı olarak kullanılan besi yerine göre
değişkenlik gösterir. Besi yerinde bulanıklık oluşması, durham tüplerinde gaz birikimi, besi
yerinde renk değişimi, pıhtılaşma, floresan oluşumu, çökelti oluşumu pozitif reaksiyon için
verilebilecek örneklerdendir.
EMS yönteminde ardışık 3 seyreltiden 3'er tüpe ekim yapılması gıda mikrobiyolojisinde
en yaygın uygulamadır. Seyreltilerden 3’er, 5'er ya da 10'ar tüpe ekim de söz konusudur. Her
seyreltiden ekim yapılan besi yeri sayısı arttıkça daha doğru sonuç alınacağı açık olmakla
beraber 3'lü tüp sistemi de gayet tatminkar sonuçlar verdiği için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Uygulamaya, gıda örneği sıvı ise orjinal örnekten yani 100 dilüsyonundan, örnek katı ise
en düşük 10-1 dilüsyonundan başlanması gerekir ve ardışık 3 dilüsyon yani sıvı numune için
10-1 ve 10-2, katı numune için 10-2 ve 10-3 dilüsyonlara çıkılarak tüplere ekimi gerçekleştirilir.
Yöntem az sayıda mikroorganizma içeren gıdaların analizinde ve mikroorganizmaların
katı besi yerlerinde koloni oluşturamayacak kadar zayıf oldukları durumlarda başarı ile
kullanılmaktadır. EMS yöntemi uygun besi yeri kullanmak koşulu ile her mikroorganizmanın
sayımı için kullanılabilir.
Sıvı Besi Yerlerinde Zenginleştirme İşlemi: Stres altında olan ve zarar görmüş durumda
bulunan mikroorganizmaların koloni oluşturmalarını teşvik etmek amacıyla uygulanan bir ekim
tekniğidir. Her mikroorganizma grubuna göre farklı özellikteki sıvı besi yerlerinin kullanılması
esasına dayana bu yöntem sonucunda ilgili mikroorganizmanın var/yok analizi
yapılabilmektedir.
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Tablo 10.1. 3'lü Tüp EMS Değerlendirme Tablosu
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Uygulamalar
1. Katı besi yerine uygulanan ekim teknikleri
2. Sıvı besi yerine uygulanan ekim teknikleri
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Uygulama Soruları
1. Dökme Plak Yöntemi ile ekim nasıl yapılır?
2. Yayma Plak Yöntemi ile ekim nasıl yapılır?
3. Damlatma Yöntemi ile ekim nasıl yapılır?
4. Petri Film Yöntemi ile ekim nasıl yapılır?
5. Spiral Plak Yöntemi ile ekim nasıl yapılır?
6. Membran Filtrasyon Yöntemi ile ekim nasıl yapılır?
7. Sürme (Çizme) Ekim Tekniği nasıl uygulanır?
8. Daldırma (Nokta) Ekim Tekniği nasıl uygulanır?
9. EMS yöntemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde inokulasyon (ekim) işleminin ne olduğu, hangi kurallar çerçevesinde ve
nasıl yapıldığı öğrenilmiştir. Mikroorganizmaların tespiti için kullanılan farklı prosedürlerin
gereği olarak hangi ekim tekniklerinin uygulanması gerektiği hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
Katı besi yerlerine yapılan ekim teknikleri öğrenilmiştir. Sıvı besi yerlerine hangi amaçla ekim
yapıldığı konusunda bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi katı besi yerine uygulanan ekim tekniklerinden biri
değildir?
a. Dökme Plak
b. Yayma Plak
c. Damlatma
d. Petri Plak
e. Spiral Plak

2) Petriye dökülmesi gereken besi yeri miktarı ortalama olarak ne kadardır?
a. 30 ml
b. 25 ml
c. 20 ml
d. 15 ml
e. 10 ml

3) Mikrobiyolojik ekimlerde drigalski çubuğu ne amaçla kullanılmaktadır?
a. Numuneleri homojenize etmek için
b. Dilüsyon ayarlarını belirlemek için
c. Petriye dilüsyonu yaymak için
d. Üreyen kolonileri saymak için
e. Petrilerin sterilizasyonunu kontrol etmek için
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4) Aşağıda En Muhtemel Sayı Yöntemi (EMS) ile ilgili olarak verilen ifadelerden
hangisi doğru değildir?
a. Sıvı besi yerinde kullanılan yöntemlerden biridir.
b. Ardışık beş seyreltiden 3’er, 5'er ya da 10'ar tüpe ekimler yapılır.
c. Bulanıklık oluşması, durham tüplerinde gaz birikimi pozitif olarak değerlendirilir.
d. Mikroorganizmaların katı besi yerlerinde koloni oluşturamayacak kadar zayıf oldukları
durumlarda başarı ile kullanılmaktadır.
e. Uygun besi yeri ile her mikroorganizmanın sayımı için kullanılabilir.

Cevaplar
1) Petri Plak
2) 15 ml
3) Petriye dilüsyonu yaymak için
4) Ardışık beş seyreltiden 3’er, 5'er ya da 10'ar tüpe ekimler yapılır.
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11. GIDALARIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gıdalara uygulanan mikrobiyolojik analizler hakkında bilgi sahibi
olunacaktır. Türk Gıda Kodeksi örnekleme ve değerlendirme planına açıklamalı olarak yer
verilecektir. Örnek mikroorganizma ya da mikroorganizma gruplarının analiz prosedürlerine
değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TGK nedir? Nasıl yorumlanır?
TGK’ne göre numune alımı ve analizi nasıl uygulanır?
Gıdalarda toplam bakteri analaizi neden gereklidir?
Gıdalarda koliform grubu bakteri analaizi neden gereklidir?
Gıdalarda E.coli analaizi neden gereklidir?
Gıdalarda küf-maya analaizi neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Mikrobiyolojik ekim için Kazanım
okuyarak,
TGK’ne uygun olarak analiz
numune gönderimi ve analiz araştırarak ve pratik yaparak
prosedürü uygulaması
prosedürleri öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
Gıda maddesinin halk sağlığı
yönünden
tüketilebilir
Kazanım
okuyarak,
Mikrobiyolojik
analiz
olduğunu
gösteren
araştırarak ve pratik yaparak
esesları öğrenilecektir.
mikrobiyolojik analizlerin
geliştirilecektir.
yapılması
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Anahtar Kavramlar
Numune örnekleme planı, mikrobiyolojik analiz, analiz prosedürü, E.coli, küf, maya,
koliform, toplam bakteri analizi
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Giriş
Gıdalarda uygulanan mikrobiyolojik analizler, temel olarak gıdalardaki istenmeyen
mikroorganizmaların varlığının ortaya konması ve gıdanın tüketilebilir olup olmadığının açığa
çıkartılması için yapılır. Gıdaların işlenme, taşınma ve depolanması aşamalarında eksik ve/veya
hatalı uygulamalar sonucunda gıdaları bozan, insanlarda hastalık tablolarının şekillenmesine
yol açan mikroorganizmaların saptanmasına yönelik yapılan temel analizleri içerir.
Laboratuvarda mikrobiyolojik analize alınacak örnek miktarı sonucun güvenilirliği
açısından oldukça önemlidir. Örnek miktarının artışı istatistiksel olarak örnek alınan gıdanın
içerdiği gerçek değerlerin daha yüksek ihtimalle tespitine olanak sağlar. Yasal kontrollerde
örnek sayısı 5 olarak belirlenmiştir (n=5). Hijyen kontrollerinde ise bir örnek alınması yeterli
olmaktadır.
Gıdalar için Mikrobiyolojik Spesifikasyonlar Uluslararası Komisyonu (ICMSF=The
International Commission Microbiological Specifications for Foods) referans alınarak
hazırlanan Türk Gıda Kodeksi örnekleme ve değerlendirme planında (n), örnek sayısını (m),
örneğin birim miktarında (gram veya ml) izin verilen mikroorganizma sayısını (M), örneğin
birim miktarında (gram veya ml) izin verilen mikroorganizma azami sayısını (c), izin verilen
mikroorganizma azami sayısını aşan örnek sayısını ifade etmektedir.

Tablo 11.1. Türk Gıda Kodeksi örnekleme ve değerlendirme planı
Gıda

Mikroorganizmalar/
Toksinler/ Metabolitler

Numune
Alma Planı

Limitler
m

Referans Metot

n

c

M

Enterobacteriaceae

5

0

Aerobik koloni sayısı

5

2

Salmonella

5

0

0/25 g-ml

EN/ISO 6579

E. coli O157

5

0

0/25 g-ml

ISO 16654

1.1. Süt, süt ürünleri ve
süt bazlı ürünler
1.1.1. Pastörize süt

101 kob/ml

ISO 21528-1

1.3. Et ve et ürünleri

1.3.1. Kıyma

5x105

5x106

ISO 4833

Tabloda verilen gıda örneği pastörize süt için analiz edilmesi gereken mikroorganizma
grubu Enterobacteriaceae olup, ISO 21528-1 referans metoduna göre analizi yapılan 5 örneğin
(n=5) hiçbirinde (c=0) 101 kob/ml (m ve M için tek değer verilmiş) değerinden daha fazla
Enterobacteriaceae olmaması gerekmektedir.
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Tabloda verilen diğer gıda örneği kıyma için ise analiz edilmesi gereken
mikroorganizma veya mikroorganizma grupları Aerobik koloni sayısı, Salmonella spp., E. coli
O157’dir. Analizin yapılmasına esas yöntemler tablonun ilgili satırında verilmektedir. Aerobik
koloni sayısı için analizi yapılan 5 örneğin (n=5) ikisi (c=2) tabloda m değeri olarak verilen
5x105 ile tabloda M değeri olarak verilen 5x106 arasındaki değerleri alabilir. Ancak hiçbir örnek
5x106 değerinden daha fazla sayıda aerobik koloni içermemelidir.
Diğer bir yandan Salmonella ve E. coli O157 mikroorganizmaları ise analize alınan 5
kıyma örneğinin (n=5) hiçbirinde (c=0) 0/25 g (m ve M için tek değer verilmiş) tespit
edilmemelidir.

11.1. Toplam Bakteri Sayımı
Toplam bakteri, fermente gıdalar gibi doğal niteliği yönünden yüksek sayıda
mikroorganizma içerenler dışında birçok gıdada kalite kriteri olarak kullanılır. Genellikle
toplam bakteri sayımında, plate count agar (PCA) kullanılarak dökme plak ekim yöntemi
uygulanmaktadır.
Gıda Örneğinin Hazırlanması
Darası alınmış steril polietilen torbaya aseptik şartlarda gıdayı temsil eden 25 g örnek
tartılır. Donmuş gıda örneklerinin çözündürülmesi gerekiyorsa gıda kendi orijinal ambalajı
içinde buzdolabında çözündürülür. Çözündürme süresi 18 saati geçmemelidir.
25 g numune üzerine 225 ml peptonlu su ilave edilerek stomacherde 2 dakika
homojenize edilir ve 9 ml steril dilüsyon sıvısı içine 1 ml örnek inoküle edilecek şekilde uygun
seyreltimler hazırlanır. Eğer ekim yapılan gıda maddesinin içerdiği yaklaşık mikroorganizma
yükü tahmin edilebiliyorsa seyreltim oranı ona göre ayarlanır. Ancak en az 3 seyreltim
yapılması gerekir.
Analizin Yapılışı
Üzerlerine seyreltim değerleri yazılmış paralelli petri kutularına 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 ve
10-5’lik seyreltim tüplerinden 1’er ml alınarak aktarılır. Her petriye 15 ml eritilmiş PCA besi
yeri dökülür. İşlem yaklaşık olarak 15 dakika içinde tamamlanmalıdır. Petrilere hafif salınım
ve çevirme hareketleri verilerek örnek sıvısı ile besi yerinin homojen karışımı sağlanmış olur.
Besi yeri katılaştıktan sonra petri kutuları ters çevrilerek 35°C’de 48±2 saat inkübe edilir.
Ürüyen tüm koloniler sayılarak besi yeri dilüsyon kat sayısıyla çarpılarak değerlendirilir.
İlgili Dokümanlar
FDA, 1998. Bacteriological Analytical Manual, 8th ed., Revision A. AOAC
International,Gaithersburg, MD 20877 USA.
NF EN ISO 4833 (05/2003) General guidance for the enumartion of microorganisms.
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Şekil 11.1.

Toplam bakteri analizinin şeması

11.2. Küf-Maya Sayımı
Küf-Maya sayımı, genellikle potato dextrose agar (PDA), Dichloran Rose Bengal
Chloramphenicol (DRBC) Agar, yeast glucose chloramphenicol agar (YGC), malt extract agar,
vb. besi yerlerinde yayma plak ekim yöntemi ile yapılmaktadır.
Gıda Örneğinin Hazırlanması
Darası alınmış steril polietilen torbaya aseptik şartlarda gıdayı temsil eden 25 g örnek
tartılır. Donmuş gıda örneklerinin çözündürülmesi gerekiyorsa gıda kendi orijinal ambalajı
içinde buzdolabında çözündürülür. Çözündürme süresi 18 saati geçmemelidir.
25 g örnek üzerine 225 ml steril peptonlu su ilave edilerek stomacherde 2 dakika
homojenize edilir ve 9 ml steril dilüsyon sıvısı içine 1 ml örnek inoküle edilecek şekilde uygun
seyreltimler hazırlanır. Eğer ekim yapılan gıda maddesinin içerdiği yaklaşık mikroorganizma
yükü tahmin edilebiliyorsa seyreltim oranı ona göre ayarlanır.
229

Analizin Yapılışı
Küf-Maya sayımında yayma plak ekim yöntemi kullanılır. Aseptik şartlarda her bir
seyreltimden 0,1 ml örnek, besi yeri içeren petrilere paralelli olarak inoküle edilir. Steril
drigalski çubuğu ile inokülumun besi yeri yüzeyine iyice dağılması sağlanır. Petriler ters
çevrilerek 25±3°C’de 5-7 gün inkübe edilir. Bu süre sonunda, dilüsyon faktörü ve inokülasyon
miktarı göz önünde bulundurularak örneğin gram veya mililitresindeki küf-maya sayısı
kaydedilir.
İlgili Dokümanlar
FDA, 1998. Bacteriological Analytical Manual, 8th ed., Revision A. AOAC
International, Gaithersburg, MD 20877 USA.

Şekil 11.2. Küf-Maya analiz şeması
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11.3. Enterobacterıaceae spp. Sayımı
Enterobacteriaceae familyasına ait fakültatif anaerob bakteriler Violet Red Bile Glukoz
Agar (VRBG)’da dökme plak ekim yöntemi kullanılarak çift kat ekim tekniği ile aranır.
Gıda Örneğinin Hazırlanması
Darası alınmış steril polietilen torbaya aseptik şartlarda gıdayı temsil eden 25 g örnek
tartılır. Donmuş gıda örneklerinin çözündürülmesi gerekiyorsa gıda kendi orijinal ambalajı
içinde buzdolabında çözündürülür. Çözündürme süresi 18 saati geçmemelidir.
25 g numune üzerine 225 ml peptonlu su ilave edilerek stomacherde 2 dakika
homojenize edilir ve 9 ml steril dilüsyon sıvısı içine 1 ml örnek inoküle edilecek şekilde uygun
seyreltimler hazırlanır.
Analizin Yapılışı
Üzerlerine dilüsyon değerleri yazılmış paralelli petri kutularına dilüsyon tüplerinden
1’er ml alınarak aktarılır. Her petriye 15 ml eritilmiş VRBG besi yeri dökülür. İşlem yaklaşık
olarak 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Petrilere hafif salınım ve çevirme hareketleri verilerek örnek sıvısı ile besi ortamının
homojen karışımı sağlanmış olur. Besi yerleri donduktan sonra 45±1°C’ye soğutulmuş yaklaşık
15 ml besi ortamı dökülür ve inkübasyona bırakılır.
Besi ortamları katılaştıktan sonra petri kutuları ters çevrilerek 35±1°C’de 20-24 saat
inkübe edilir. İnkübasyon sonrası mor renkli üreyen koloniler sayılır ve en az iki koloniye
doğrulama testi uygulanır.
Doğrulama Deneyi: VRBGA’da üreyen en az iki koloni yatık nutrient agara ve tuzlu
glukoz agara geçilir. Tuzlu glukoz agarın yüzeyi steril mineral yağ ile örtülür. 35-37°C’de 2024 saat inkübe edilir.
Oksidaz testinin değerlendirilmesi: Bir boş steril petri kutusuna 6 cm2’lik bir filtre
kağıdı konur. 3 damla tetrametil parafenilen diamine dihidroklorid çözeltisi damlatılır. Bir öze
ile alına nutrient agar kolonisi 3-6 mm uzunluğunda kâğıda sürülür. 5-10 saniye içerisinde
koloninin koyu mora dönmesi pozitif reaksiyonu gösterir.
Oksidaz testi negatif ve tuzlu glukoz agar sarıya dönmüşse koloniler Enterobactericeae
spp. olarak değerlendirilir.
İlgili Dokümanlar
ICMSF, 1978. Microorganisms in foods. 1. Their significance and methods of
enumeration. International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF),
second ed. University of Toronto Press, Toronto ISO 13720:2010 Meat and meat products -Enumeration of presumptive Pseudomonas spp.
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ISO 21528-2 (08/2004). Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal
methods for the detection and enumeration of Enterobactericeae.

11.4. Koliform Bakteri Sayımı
Koliform grubu bakteriler Violet Red Bile Laktoz Agar (VRBL)’de dökme plak ekim
yöntemi kullanılarak çift kat ekim tekniği ile aranır.
Gıda Örneğinin Hazırlanması
Aseptik koşullarda 25 g örnek steril stomacher torbasına konup, üzerine 225 ml dilüsyon
sıvısı ilave edilerek 2 dakika homojenize edilir. 9 ml steril dilüsyon sıvısı içine 1 ml örnek
inoküle edilecek şekilde uygun seyreltimler hazırlanır.
Analizin Yapılışı
Üzerlerine dilüsyon değerleri yazılmış paralelli petri kutularına dilüsyon tüplerinden
1’er ml alınarak aktarılır. Her petriye 15 ml eritilmiş ve 45°C’ye soğutulmuş VRBL besi yeri
dökülür. İşlem yaklaşık olarak 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Petrilere hafif salınım ve çevirme hareketleri verilerek örnek sıvısı ile besi yerinin
homojen karışımı sağlanmış olur. Besi yerleri donduktan sonra üzerlerine çift kat ekim
tekniğine uygun olarak ikinci kez yaklaşık 15 ml besi yeri dökülür ve inkübasyona bırakılır.
Besi yeri katılaştıktan sonra petri kutuları ters çevrilerek koliform grubu bakteriler için
35±1°C’de 20-24 saat, fekal koliformlar için ise 42±1°C’de 20-24 saat inkübe edilir.
İnkübasyon sonrası mor renkli üreyen koloniler sayılır ve değerlendirilir.
İlgili Dokümanlar
ISO 4832 (Şubat/2006) Microbiology of food and animal feding stuffs Horizontal
method for the enumaration of coliforms.

11.5. Echerichia coli Aranması
Koliform bakteriler, özellikle de fekal koliform grubu içinde yer alan Escherichia coli
(E. coli) indikatör bakteri olarak önemli olup, gıdalar, içme ve kullanma suları, deniz ve havuz
sularında aranmalıdır.
Gıdada E. coli mevcudiyetini ortaya koymak için TBX (Tryptone Bile X-Glucuronide)
agara dökme ya da yayma plak ekim tekniği ile inokülasyon yapılır.
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Gıda Örneğinin Hazırlanması
Aseptik koşullarda 25 g örnek steril stomacher torbasına konup üzerine 225 ml dilüsyon
sıvısı ilave edilerek 2 dakika homojenize edilir. 9 ml steril dilüsyon sıvısı içine 1 ml örnek
inoküle edilecek şekilde uygun seyreltimler hazırlanır.
Analizin Yapılışı
Üzerlerine dilüsyon değerleri yazılmış paralelli petri kutularına dilüsyon tüplerinden
1’er ml alınarak aktarılır. Her petriye 15 ml eritilmiş ve 45°C’ye soğutulmuş TBX besi yeri
dökülür. İşlem yaklaşık olarak 15 dakika içinde tamamlanmalıdır.
Petrilere hafif salınım ve çevirme hareketleri verilerek örnek sıvısı ile besi yerinin
homojen karışımı sağlanmış olur. Besi yerleri katılaştıktan sonra petri kutuları ters çevrilerek
45°C’de 24-48 saat inkube edilip üreyen yeşil renkli koloniler sayıldığında E. coli sayısı
bulunur.
Bir farklı E. coli arama yöntemi de fekal koliform izolasyonu sonrasında uygulanan
Eosine Methylene Blue (EMB) besi yerine yapılan analizin IMViC testi ile doğrulanmasıyla
gerçekleştirilebilir.
Bu uygulamada, hazırlanan ana homojenizattan 1 ml dilüsyon sıvısı alınarak dökme
plak ekim yöntemiyle VRBL besi yerine ekim yapılarak 45°C’de 24-48 saat inkubasyona
bırakılır. İnkubasyondan sonra 0.3-0.5 mm büyüklüğündeki vişne renkli (viole) koloniler fekal
koliform olarak değerlendirilir. Vişne renkli (viole) kolonilerden yuvarlak uçlu öze yardımıyla
EMB Agara çizme plak yöntemi ile geçirilir. 37°C’de 24 saat inkubasyona bırakılır. Metalik
parlaklık görülürse E. coli şüpheli olarak değerlendirilir ve doğrulama için IMViC testi
uygulanır.

IMViC Testi
1. İndol Testi: EMB agardaki E. coli şüpheli koloniden %1’lik triptofanın sudaki
çözeltisinden hazırlanan Tryptone Broth’a (TB) öze ile geçilir. 35-37°C’de 24 saat inkube
edilir. Koliform bakteriler triptofanaz enzimi üretme yetenekleri ile birbirinden ayrılırlar.
Triptofanaz enzimine sahip mikroorganizmalar triptofan amino asidinden indol, amonyak ve
pirüvik asit oluşturur. Kovaks ayıracı damlatıldığında brothun üst yüzeyinde kırmızı-menekşe
renkli halka oluşumu pozitif reaksiyon (indol oluşumu) olarak değerlendirilir.
2. Metil Red Testi: EMB agardaki E. coli şüpheli koloniden Metil Red-Voges
Proskauer Medium (MR-VP) bulunan tüpe öze ile geçilir. 37°C’de 48-72 saat inkube edilir.
İnkubasyondan sonra tüpe metil red indikatörü ilave edilir. Kırmızı renk oluşumu metil red
testinin pozitif olduğunu gösterir. Negatif test sonucunda sarı veya portakal renk meydana gelir.
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3. Voges Proskauer Testi: EMB agardaki E. coli şüpheli koloniden MR-VP medium
bulunan tüpe öze ile geçilir. 37°C’de 48-72 saat inkube edilir. İnkubasyondan sonra bakterilerin
butanediol fermantasyon yeteneğinde olup, olmadıkları araştırılır. Bu test için; Barrit’s reagent
A (α-naphtolün alkoldeki % 5’lik solüsyonundan 0,6 ml.) ve Barrit’s reagent B (% 40’lık KOH
solüsyonundan 0,2 ml ve % 0,5’lik kreatin solüsyonundan 2 damla) inkübe edilen kültüre ilave
edilir. Pozitif reaksiyonlarda kırmızı renk oluşur. Negatif reaksiyonlarda kırmızı renk oluşmaz.
4. Sitrat Testi: Simon sitrat yatık agara EMB agardaki şüpheli koloniden iğne uçlu öze
yardımı ile ekim yapılır. 37°C’de 24 saat inkube edilir. Test tüpünün rengi nötral pH değerinde
yeşildir. Ancak pH 7,6’nın üzerinde yoğun koliform üremesine bağlı olarak amonyum
tuzlarından alkali üretimi sonucu besi yerindeki brom timol mavisi indikatörü koyu prusya
mavisine dönüşür. Renk değişikliğinin oluşmaması negatif olarak değerlendirilir.
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%90-95 görülür.
E. coli olarak değerlendirilir.
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İlgili Dokümanlar
FDA, 1998. Bacteriological Analytical Manual, 8th ed., Revision A. AOAC
International, Gaithersburg, MD 20877 USA.
NF-ISO 166492 (Nisan 2001) Horizontal method for the enumeration of glucuronidasepositive Escherichia coli β - Part 2: Technique of colony count at 44°C by means of 5-bromo4-chloro-3-indolyl- β-D-glucuronate acid (IC: V08-031-2).
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Şekil 11.3.

Şekil 11.4.

Gıdalarda E.coli analizinin şeması

IMViC testinin şeması
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Uygulamalar
1. TGK’ne göre analiz için örnek hazırlama
2. Toplam bakteri analizi
3. Enterobactericeae spp. analizi
4. Koliform bakteri analizi
5. E.coli identifikasyonu
6. Küf-maya analizi
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Uygulama Soruları
1. Toplam bakteri analizi nasıl yapılır?
2. Enterobactericeae spp. analizi nasıl yapılır?
3. Koliform bakteri analizi nasıl yapılır?
4. E.coli identifikasyonu nasıl yapılır?
5. IMViC testi nedir?
6. Küf-maya analizi nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mikrobiyolojik analizlerin hangi kurallar çerçevesinde yapılacağı hakkında
bilgi sahibi olunmuştur. Türk Gıda Kodeksi’ne göre numune örnekleme planına ve analiz
sonuçlarını değerlendirme esaslarına açıklamalı olarak yer verilmiştir. Örnek mikroorganizma
yada mikroorganizma gruplarının analiz prosedürlerine değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Gıdaların yasal kontrollerinde alınması gereken en düşük örnek sayısı kaçtır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
2) Türk Gıda Kodeksinde örnekleme ve değerlendirme planında “c” neyi ifade
etmektedir?
a. Örnek sayısını
b. Örneğin birim miktarında izin verilen mikroorganizma sayısını
c. İzin verilen mikroorganizma azami sayısını aşan örnek sayısını
d. Örneğin birim miktarında izin verilen mikroorganizma azami sayısını
e. Örneğin birim miktarında izin verilmeyen mikroorganizma sayısını
3) Toplam bakteri sayısını belirlemek amacıyla hangi besi yeri kullanılmaktadır?
a. DRBC
b. PCA
c. VRBG
d. TBX
e. EMB
4) Küf - maya sayısını belirlemek amacıyla hangi besi yeri kullanılmaktadır?
a. DRBC
b. PCA
c. VRBG
d. TBX
e. EMB
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5) E. coli sayısını belirlemek amacıyla hangi besi yeri kullanılmaktadır?
a. DRBC
b. PCA
c. VRBG
d. TBX
e. EMB

6) Aşağıdakilerden hangisi İMViC testlerinden biri değildir?
a. Indol
b. Malt Extract
c. Metil Red
d. Voges Proskauer
e. Sitrat

Cevaplar
1) 5
2) Örneğin birim miktarında izin verilen mikroorganizma azami sayısını
3) PCA
4) DRBC
5) TBX
6) Malt Extract
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12. GIDALARIN KİMYASAL ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, gıdalarda yapılan çeşitli kimyasal analizlere değinilecektir. Gıdaların
kompozisyonlarını belirlemek amacıyla başvurulan kimyasal analizler hakkında bilgi sahibi
olunacaktır. Gıdaların tüketilebilirlik özelliklerini belirleyen bakteriyel, enzimatik veya
enzimatik olmayan değişimlerin ölçülmesi için kullanılan yöntemlere yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Gıda numunesinde kimyasal olarak şekillenen değişimler nelerdir?
Gıda maddesindeki bileşenler nasıl analiz edilir?
Asitlik tayini nedir?
Et ve süt ürünlerinde uygulanan yağ analizi benzerlik gösterir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gıda numunesinde rutubet Kimyasal
analizlerden Kazanım
okuyarak,
tayini
rutubet tayininin uygulama araştırarak ve pratik yaparak
esesları öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
Gıda numunesinde
madde ve kül tayini

kuru Kimyasal analizlerden kuru Kazanım
okuyarak,
madde ve kül tayininin araştırarak ve pratik yaparak
uygulama
esesları geliştirilecektir.
öğrenilecektir.

Gerber ve
ekstraksiyon Kimyasal analizlerden yağ Kazanım
okuyarak,
metoduna göre yağ tayini
tayininin uygulama esesları araştırarak ve pratik yaparak
öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
Gıda numunesinde protein Kimyasal
analizlerden Kazanım
okuyarak,
tayini
protein tayininin uygulama araştırarak ve pratik yaparak
esesları öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
Gıda numunesinde tuz tayini

Kimyasal analizlerden tuz Kazanım
okuyarak,
tayininin uygulama esesları araştırarak ve pratik yaparak
öğrenilecektir.
geliştirilecektir.

Gıda numunesinde asitlik Kimyasal analizlerden asitlik Kazanım
okuyarak,
tayini
tayininin uygulama esesları araştırarak ve pratik yaparak
öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
Yağlarda kreis acılık tayini

Kimyasal analizlerden yağda Kazanım
okuyarak,
acılık tayininin uygulama araştırarak ve pratik yaparak
esesları öğrenilecektir.
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Rutubet, kuru madde, kül, yağ, gerber metodu, ekstraksiyon, protein, nişasta, tuz,
titrasyon, yoğunluk, acılık, kreis
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Giriş
Kimyasal analizler, gıdaların besin öğeleri açısından kompozisyonunu tayin etmek,
tüketilebilirlik kriterlerinin belirlenmesi ile üretim, satış ve depolama sürecinde numunelerde
meydana gelebilecek enzimatik veya enzimatik olmayan değişimlerin ölçülmesi için
yararlanılan yöntemlerdir.

12.1. Rutubet Tayini
Rutubet miktarı ölçülecek gıda maddesinin içine konacağı cam petri 105°C´de yaklaşık
30 dakika tutulur. Petri desikatörde soğutulup darası alınır. Numuneden iyice homojenize
edilmiş 5-10 g´lık bir kısım petriye aktarılır. Yaklaşık 3-5 saat süreyle 105°C´ye ayarlı bir
etüvde tutulur ve desikatörde soğutulduktan sonrada tartılır. Çıkan sonuç bir yere kaydedilir ve
aynı işlemler tekrarlanmak üzere petri yeniden etüve konur. Her 30 dakikada bir tekrarlanan bu
işlem sonucunda elde edilen sonuçlar alt alta yazılır. Son iki tartım değerleri arasındaki fark
0,00-0,02 olunca işleme son verilir ve son değer ilk numune konulan petri ağırlığından çıkarılıp,
%´si alındıktan sonra rutubet değeri olarak işlenir.

Şekil 12.1. Desikatör

Şekil 12.2. Otomatik nem tayin cihazı

12.2. Kuru Madde Tayini
Kuru madde tayini, belirli miktardaki gıda maddesinin suyunun uçurulup, geriye kalan
kuru madde miktarının tespit edilmesidir. Bunun için 2-3 gram numune alınır, kuru madde
fırınında önce 105°C’de 2-3 saat tutulur, tartımı yapılır, daha sonra 105°C’de 1 saat tutulur ve
iki tartım arasındaki farka bakılır. Eğer iki tartım arasındaki fark 0,02 mg’dan küçükse işleme
son verilir ve tartım alınarak kuru madde ve rutubet miktarı saptanır.

12.3. Kül Tayini
Gıda maddelerinde anorganik madde miktar tayini tespiti için yapılır. 105°C’de etüvde
suyu uçurulup, desikatörde soğutulan krozenin darası alınır. Kroze içine homojenizatörden
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geçirilmiş gıda maddesi örneğinden 5 gramlık bir parça konur ve tartılır. Kül fırınında 600°C’de
yakılır. Siyah lekelerin görülmesi halinde birkaç damla H2O2 ilave edilerek yakmaya devam
edilir. Kroze desikatörde soğutulup tartım yapılır. Kül miktarı aşağıdaki formülden bulunur.
% kül = (G3 – G1) / (G2 – G1) × 100
G1: kapsülün darası
G2: kapsülün darası + örnek miktarı
G3: kapsülün darası + kül miktar

Şekil 12.0.3. Kül fırını

12.4. Yağ Tayini
12.4.1. Gerber Metodu
İyice doğranıp ezilmiş gıda maddesinden 3-5 g kadar bir kısım bütirometreye konulur.
Üzerine yoğunluğu 1,820 olan H2SO4´den 8 ml ilave edilir. Bütirometre, 60-70°C´ye
ayarlanmış benmaride yağ kısımları iyice eriyinceye kadar tutulur. Yağ koyu kahverengi bir
tabaka halinde toplanır. Üzerine 1 ml amil alkol konulur. Tüp, 2000 devirde 5 dakika santrifüj
edilir. Gerber bütirometresi tekrar su banyosuna konularak bir süre tutulur. Üst kısımda
toplanan yağ skaladan okunarak yağ miktarı belirlenir.

Şekil 12.4.

Gerber bütirometresi

247

12.4.2. Ekstraksiyon Metodu
50 gram ince toz haline getirilmiş gıda maddesi, 50 gram yıkanmış ve eterle temizlenmiş
deniz kumu ve sodyum sülfat ile havanda karıştırılır ve soxhlet cihazının uygun kartuşuna
konur. Kartuş yağı alınmış pamukla örtülür. Özütleme balonu, kaynama taşları içinde iken
tartılır ve cihaza takılır. Kartuş altındaki balonda 50 ml eter toplanıncaya kadar eter ilave edilir.
Soğutucu takılır ve soğuk su açılır. Özütleme elektrikli su banyosunda yapılır. 1,5 saat
sürdürülür. Daha sonra eter uçurularak tartım alınır, başlangıç tartımı ile arasındaki farktan
% yağ miktarı hesaplanır.

Şekil 12.5.

Soxhlet cihazı

12.5. Ham Protein Tayini
Gıdalardaki özgül proteinlerin belirlenmesi yerine, toplam azot üzerinden hesaplanan
ham (kaba) protein belirlenmesi uygulanan yöntemin esasıdır.
Gıdalarda az miktarda da olsa protein olmayan azotlu maddelerde bulunduğundan
toplam azot yalnız proteinlerden ileri gelmemektedir.
Toplam azot KJELDAHL yöntemi ile belirlenir. Bu yöntemin prensibi:
Organik olarak bağlı bulunan azot, numunenin sülfirik asitle dekompoze edilmesiyle
amonyum sülfata dönüştürülür. Sodyum hidroksit katımından sonra uygulanan destilasyonla
amonyak serbest hale getirilir, doyurulmuş borik asit eriyiğinde tutulur ve titrasyonla belirlenir.
Örneğin 100 gramındaki toplam azot miktarı aşağıdaki denklemle hesaplanır:
Toplam azot = (Harcanan hidroklorik asit × 0,0014007 × 100) / Örneğin miktarı
Ham proteinin 100 g örnekte gram olarak miktarı ise aşağıdaki denklemle bulunur:
Ham protein = Toplam azot miktarı × 6,25
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Şekil 12.6.

Protein tayin cihazı

Şekil 12.7. Distilasyon cihazı

12.6. Nişasta Tayini
12.6.1. Kalitatif Nişasta Tayini
Önceden kesilen bir dilim üzerine birkaç damla lugol solüsyonu (iyotlu potasyum iyodür
solüsyonu) damlatılır. Diğer bir uygulamada örnekten alınan 10 g kadar parça distile su ile bir
beherde karıştırılır ve kaynayıncaya kadar ısıtılır. Soğuduktan sonra üzerine lugol solüsyonu
ilave edilir. Her iki deneyde de mavi rengin oluşumu örnekte nişasta varlığını gösterir.

12.6.2. Kantitatif NişastaTayini
Gıda maddesinden 10 g’lık bir parça tartılıp ince silindir şekline sokularak özel
taksimatlı konik tüpe yerleştirilir. Üzerine potasyum hidroksitin %8 alkollü solüsyonundan
50 ml konulur. Sonra 80°C’deki benmaride 1 saat kadar tutulur. Bu sırada cam bagetle
karıştırılarak un ve nişasta dışındaki maddelerin erimesi sağlanır.
Dışarı alınan tüp soğuyuncaya kadar bekletilir ve tüpün dar biçimdeki dip kısmında
toplanmış olan sediment miktarı 0,1 ml taksimatlı alt bölümden okunarak belirlenir. Bulunan
değer gıda maddesindeki hudubat unu ile nişastanın toplam % oranını gösterir.
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Şekil 12.8.

Özel taksimatlı konik nişasta tüpü

12.7. Tuz Tayini
12.7.1. Kalitatif Tuz Tayini
Gıda maddesinden hazırlanan ekstrakta birkaç damla taze hazırlanmış gümüş nitrat
(AgNO3) eriyiği ilave edilir ve bir süre beklenir. Beyaz parlak görünümlü AgCl (gümüş klorür)
oluşumu örnekte NaCl varlığını gösterir.

12.7.2. Kantitatif Tuz Tayini
Metodun prensibi ortamdaki klorürlerin gümüş klorür halinde çökeltilmesi ve serbest
kalan gümüş iyotlarının indikatör olarak ilave edilen nötr potasyum kromat (K2CrO4) ile tuğla
kırmızısı bir renk vermesi (gümüş kromat oluşumu) esasına dayanır.
Örneğin muhtelif kısımlarından ayrılan 3-5 g’lık parça bir miktar distile su katılarak
homojenize edilir. Elde edilen homojenizat 500 ml’lik bir balona aktarılır, hunide ve
homojenizasyon şişesinde kalan artıklar balon içerisine yıkanarak alınır ve 500 ml’ye
tamamlanır. Tuzların erimesi için bir süre su banyosunda bekletilir. Sonra süzgeç kağıdından
süzülür. Oda sıcaklığında bekletilen süzüntüden 50 ml’lik kısım bir behere alınarak üzerine
1 ml indikatör ilave edilir. Sonra 0,1 N AgNO3 eriyiği ile tuğla kırmızısı renk oluşana kadar
titrasyona tabi tutulur. Sarfedilen gümüş nitrat solüsyonu aşağıdaki formülde yerine konarak
NaCl’in % oranı belirlenir.

NaCl (%) = (Sarfedilen gümüş nitrat × 0,00585 ×100 × 5000) / (Alınan örnek × 50)
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12.8. Asitlik Tayini
Asitlik tayini, özellikle süt ve süt ürünlrinde sıklıkla kullanılan bir analiz yöntemidir.
Çiğ sütün toplanması safhasında uygulanan önemli analizlerden biri olup asitlik, potansiyel
asidite ve aktuel asidite olmak üzere 2 şekilde incelenir. Aktüel asidite pH olarak bilinir;
potansiyel asidite ise Soxhelet-Henkel yani SH olarak tanımlanır.

12.8.1. Alkol Testi
Alkolün su tutma özelliği vardır. Kazein misellerinin etrafındaki suyu tutarak misellerin
koloidal durumunu bozar ve kümeleşmelerine neden olur. Laktik asit oluşumuyla misellerin
stabilizasyonunu sağlayan elektrik yükü nötralize olur. Böylece alkolün etkisi daha çok artar.
Dolayısı ile sütün asiditesinin artışına bağlı olarak oluşan pıhtı kümelerinin büyüklüğü de artar.
Yapılışı: Bir deney tüpünde 2 ml süt, 2 ml %68’lik etil alkol ile karıştırılır.
Sütte pıhtılaşma olması sütün asiditesinin fazla olduğunu gösterir ve bu sütler
pastörizasyona gönderilmez.

12.8.2. Kaynatma Testi
Taze ve normal sütler kaynatılınca kesilmezler. Sütte asitliğin artması sıcaklığında
artmasıyla birlikte süt kazeinine daha fazla etki yaparak onu pıhtılaştırır. “Prova” adı verilen bu
deney özellikle yoğurt yapan işletmelerde çok uygulanır.

12.8.3. Titrasyon Asitliği
Titre edilebilir asitliğin uluslararası birimi %L.A. (%Laktik asit)’dır. %Laktik asit,
100 ml sütü nötralize etmek için harcanan N/10’luk alkali miktarı olarak ifade edilir.
Sütün asiditesi, laktik asidin nötralizasyonu için harcanan NaOH miktarından
yararlanarak hesaplanabilir.
Laktik Asit Derecesi: 100 ml sütün titrasyon yöntemiyle nötralize edilmesi içn gereken
N/10 NaOH miktarı yardımıyla belirlenir. İndikatör olarak fenolftalein kullanılır.
Yapılışı: 25 ml. süt erlene alınır. 1 ml. fenolftalein ilave edilir. N/10’luk NaOH ile
“kalıcı pembe renk” oluşumuna kadar titrasyona devam edilir.

% Asitlik = (100 x titrasyonda sarfedilen N/10 NaOH miktarı (ml) x 0,009) / numune
miktarı (ml)

251

Soxhlet – Henkel Derecesi (SH): 100 ml sütün titrasyon yöntemiyle nötralize edilmesi
için gereken N/4 NaOH miktarı (ml) yardımıyla belirlenir. İndikatör olarak fenolftalein
kullanılır.
Yapılışı: 25 ml süt erlene alınır. 1 ml fenolftalein ilave edilir. N/4 NaOH ile “kalıcı
pembe renk” oluşumuna kadar titrasyona devam edilir.
SH = Sarfedilen N/4 NaOH miktarı ( ml ) x 4

12.8.4. pH tayini
Bir litre saf su içindeki dissosiye olmuş aktif hidrojen iyonlarının gram olarak
ağırlığının negatif logaritmasına “pH değeri” denir. Ölçümü elektro pH metreler kullanılarak
yapılır.
Saf suyun pH’sı 7 (nötr)’dir. 7’den yüksek değerler alkalik, düşük değerler asidiktir.
Ölçüm elektro pH metreler ve portatif pH metreler ile yapılır. Bu ölçüm neticesinde elde edilen
değer “aktüel asidite” olarak adlandırılır.
pH tayini iki metot ile yapılabilir :
1. Kolorimetrik metot
2. Elektrometrik metot
Kolorimetrik metotla pH tayini, belli pH değerlerinde renk değiştiren indikatörler
yardımıyla yapılır. Hassas bir metot değildir. pH’sı ölçülecek çözeltiye uygun indikatör ilave
edilir, meydana gelen renk bir seri buffer çözeltisindeki aynı indikatörün meydana getirdiği
renklerle mukayese edilir, uyanı ayırdedilir. Buffer çözeltisinin pH’sı bilindiğinden, uyan renk
vasıtasıyla pH’sı bilinmeyen çözeltininki bulunmuş olur.
Turnusol denemesi ile de pH değeri saptanabilir. Turnusol indikatörü asitte kırmızı,
alkalide mavi renk vermektedir. Turnusol kağıdında 0 ile 7 arası asidik, 7 ile 14 arası ise bazik
değerleri ifade eder.
Elektrometrik metotle pH ölçümü yapılmadan önce kullanılacak aletler tampon
çözeltiler ile belli pH değerlerine ayarlanmalıdır. Laboratuvara gönderilen gıda örneklerinden
hazırlanan homojenizatta pH ölçümü, stabil pH metrelerle yapılırken, üretim yerlerinde ise
portatif pH metreler ile doğrudan ürün üzerinde ölçüm yapılır.
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Şekil 12.9.

pH metre

Gıda maddeleri yüksek devirli homojenizatörler (ultra-turrax) kullanılarak homojenize
edilir. Homojenizattan uygun bir miktar temiz bir behere aktarılır. Alınan bu homojenizatın
beher içinde pH metrenin elektrodlarını örtecek yükseklikte olması gerekir. Elektrodlar
homojenizatın içerisine daldırılıp, ölçüm yapılır, değeri okunur. En az iki ölçüm yapılarak
ortalama değer esas olarak alınır. Eletrodların homojenizat ile temasını kolaylaştırmak için,
homojenizata distile su ilave edilebilir. Ölçüm yapıldıktan sonra elektrodlar % 96’lık etil alkol
veya su ile doyurulmuş dietil eterle silinerek temizlenir ve distile su ile yıkanır.

12.9. Yoğunluk Tayini:
Yoğunluk, sıvı gıdalaın birim hacimin ağırlığı olarak tanımlanır.
Özellikle çiğ sütün toplanması esnasında süte su katılıp katılmadığının tayini için
pratikte kullanılmatadır. Süt yoğunluğunun tayini pratikte laktodansimetre olarak bilinen
areometrelerle yapılır. Buna karşın daha hassas tartıma dayalı piknometreler daha seyrek olarak
kullanılmaktadır.
Yapılışı: Süt köpürtülmeden cam silindir içine dökülür. Laktodansimetre silindirin içine
yavaşça bırakılır. Laktodansimetrenin silindirin kenarlarına değmemesine dikkat edilerek
hareketinin durması beklenir. Sütün sıcaklığı ve laktodansimetrenin derecesi okunur.
•
Sütün sıcaklığının 10–20°C arasında olması ve düzeltmeler yapıldıktan sonra
gerçek değerin bulunması gerekmektedir.

Örnek 1.

Laktodansimetre değeri: 30 ve t:17°C için

17°C – 15°C = 2°C
2°C x 0,2 (sabit) = 0,4 laktodansimetre derecesi ile toplanır
30 + 0,4 = 30,4 Bu sayının önüne son olarak 1,0 eklenir ve
Sonuç : 1,0304 olarak bulunur.
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Örnek 2.

Laktodansimetre değeri: 30 ve t:13°C için

13°C – 15°C = -2°C
-2°C x 0,2 (sabit) = -0,4
30 + (-0,4) = 29,6
Sonuç : 1,0296 olarak bulunur

Şekil 12.10. Laktodansimetre

Şekil 12.11.

Laktodansimetre ile sütte yoğunluk
tayini

12.10. Donma Noktasının Tayini
Sütte çözünmüş madensel tuzlar ve süt şekeri, sütün suya oranla daha düşük derecede
donmasına neden olur. Sütün donma noktası oldukça sabit bir değer gösterir, ve bu değer
–0,54°C’dir.
Süte su ilave edildiği zaman bu değer 0°C’ye yaklaşır. Süte su katılıp katılmadığı en iyi
donma noktası tayini ile anlaşılır. Şöyle ki, süte ilave edilen her %1 oranındaki su sütün donma
noktasını 0,005°C yükseltir.
% olarak katılan su miktarı;
% W= 100 – G1 / G2 * 100
G1: Numune sütün donma noktası
G2: Orijinal sütün donma noktası (-0,54°C)
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12.11. Kreis Acılık Deneyi
Yağların bozulması sırasında diğer aldehidlerle birlikte bir epoksi aldehid olan epihidrin
aldehid de meydana gelir.

Kullanılan Kimyasallar:
Derişik hidroklorik asit (HCl)
%1’lik eterde hazırlanmış floroglucin
% 0,5’lik kobalt nitrat Co(NO3)2.6H2O: 0,5 g kobalt nitrat bir miktar saf su içerisinde
çözülerek 100 mL’lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
Deneyin Yapılışı : Deney tüpüne 5 g eritilmiş kavurma yağı alınarak üzerine 5 mL derişik
hidroklorik asit eklenerek tüpün ağzı kapatılır ve kuvvetlice çalkalanır. Üzerine 5 mL floroglusin
çözeltisi eklenerek tekrar kapak kapatılır ve kuvvetlice çalkalanılır. 10 dakika bekletilir. Koyu
pembe veya kırmızı – pembe renk görülmesi acılaşmanın varlığını gösterir.
Daha kesin bir sonuç verebilmek için %0,5’lik kobalt nitrat çözeltisinin rengine bakılarak
kıyaslama yapılabilir. Örnek çözeltisinin asit katmanında oluşan renk %0,5’lik kobalt nitrat
çözeltisinin renginden açık ise acılaşma yoktur, daha koyu ise acılaşma vardır denebilir.

255

Uygulamalar
1. Rutubet tayini
2. Kuru madde tayini
3. Kül tayini
4. Yağ tayini
5. Protein tayini
6. Nişasta tayini
7. Tuz tayini
8. Asitlik tayini
9. Yoğunluk tayini
10. Donma noktası tayini
11. Kreis acılık tayini
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Uygulama Soruları
1. Rutubet tayini nasıl yapılır?
2. Kuru madde tayini nasıl yapılır?
3. Kül tayini nasıl yapılır?
4. Yağ tayini nasıl yapılır?
5. Protein tayini nasıl yapılır?
6. Nişasta tayini nasıl yapılır?
7. Tuz tayini nasıl yapılır?
8. Asitlik tayini nasıl yapılır?
9. Yoğunluk tayini nasıl yapılır?
10. Donma noktası tayini nasıl yapılır?
11. Kreis acılık tayini nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, gıdaların kimyasal kompozisyonlarını belirlemek amacıyla uygulanan
kimyasal analizler hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Gıdaların tüketilebilirlik özelliklerini
belirlemek için kullanılan bazı yöntemlere yer verilmiştir. Gıdalarda yapılması muhtemel
hilelerin (taklit-tağşiş) belirlenmesi için kullanılan fiziko-kimyasal ve kimyasal yöntemler
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Desikatör gıdaların aşağıdaki hangi kimyasal analizde kullanılmaktadır?
a. Rutubet
b. Asitlik
c. Yağ
d. Protein
e. Nişasta

2. Gıdada kül miktarı belirlenirken yakma işlemi kaç °C’de yapılmaktadır?
a. 105 °C
b. 115 °C
c. 200 °C
d. 400 °C
e. 600 °C

3. Bütirometre gıdaların aşağıdaki hangi kimyasal analizde kullanılmaktadır?
a.

Rutubet

b. Asitlik
c. Yağ
d. Protein
e. Nişasta
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4. Gıdalarda kalitatif nişasta varlığını belirlemek amacıyla yapılan testlerde hangi
rengin oluşması pozitif olarak değerlendirilmektedir?
a. Sarı
b. Mavi
c. Kırmızı
d. Siyah
e. Renksiz

5. Yağların acılaşmasını belirlemek amacıyla yapılan analiz hangisidir?
a. Laktik Asit
b. Kjeldahl
c. Gerber
d. Kreis
e. Soxhelet

Cevaplar
1) Rutubet
2) 600 C°
3) Yağ
4) Mavi
5) Kreis
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13. PARAZİTOLOJİDE TANI TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kan Muayene Teknikleri
13.2. Dışkı Muayene Teknikleri
13.3. Deri Muayene Teknikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kan muayenesinde kan nereden ve nasıl alınır?
Hazırlanan frotiler laboratuvara nasıl gönderilir?
Kanda mikrofilerlerin aranmasında hangi teknikler uygulanır ve nasıl bir tüpe/ enjektöre alınmalıdır?
Dışkı örnekleri nereden alınmalıdır?
Yüzdürme tekniğinde hangi sıvılar kullanılır?
Modifiye Benedek sedimentasyon yönteminde sıvı deterjan ne için kullanılmaktadır?
Deri kazıntısı nasıl ve nereden alınmalıdır?
Maserasyon tekniklerinde hangi kimyasallar kullanılmaktadır?
Selofan bant tekniğinde hangi parazitler aranabilir?
Derinin Leishmania yönünden incelenmesi için derinin hangi bölgesinden kazıntı almak gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kan muayenesi

Muayene için kanın nereden, nasıl
alınacağı, nasıl hazırlanacağı ve
Kazanım okunarak ve
gerekli durumlarda laboratuvara
araştırılarak geliştirilecektir.
nasıl gönderileceğine dair bilgiler
kazanılacaktır.

Dışkı Muayenesi

Parazitolojik muayene amaçlı
dışkının nereden ve nasıl alınacağı,
Kazanım okunarak ve
nasıl hazırlanacağı ve laboratuvara
araştırılarak geliştirilecektir.
nasıl gönderileceğine dair bilgiler
kazanılacaktır.

Deri Muayenesi

Pazaritolojik muayene amaçlı
derinin nereden ve nasıl alınacağı,
Kazanım okunarak ve
nasıl hazırlanacağı ve laboratuvara
araştırılarak geliştirilecektir.
nasıl gönderileceğine dair bilgiler
kazanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Froti, protozoon, mikrofiler
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13.1. Kan Muayene Teknikleri
13.1.1 Kanın Alınması
Kanın alınacağı bölgedeki kıllar kesilir, %70’lik alkollü pamukla temizlenir ve steril bir
enjektör ile venadan alınır.
Hayvanlardan kan alınabilecek venalar;






Vena jugularis
Vena abdominalis
Vena coccygea medialis
Vena medialis cephalica
Vena saphena parva

13.1.2. Kanda Protozoon Aranması
İnce Froti Yapımı: Bir adet temiz lam ve lamel alınır. Lamın bir uç kısmına bir damla
kan damlatılır. Lamel 30° açıyla ve kana değecek şekilde kannın önüne konur. Lamel, lamın
üstünden hızlı bir şekilde ileri dğru kaydırılır. Esnada kanın lamelin önünden gitmemesine dikkat
edilmelidir. Ayrıca frotinin ince olmasına özen gösterilmelidir. Froti havada kuruduktan sonra
mutlak metil alkolde yaklaşık 3dk tespit edilir ve havada kurutulur. Her preparat için 5ml distile
su ve bunun her ml’sine 1 damla Giemsa stok solusyonu damlatılırak hazırlanan solusyonda
30dakika bekletilir. Daha sonra hafif akan su altında preparattaki fazla boya akıtılır. Havada
kurutulduktan sonra 100X büyütmeli immersiyon objektifi ile incelenir.
Eğer froti laboratuvara gönderilecek ve 1-2 gün içinde ulaşacaksa tespit edilmeden
gönderilebilir. Süre uzayacaksa tespit işlemi yapılarak gönderilmelidir.
Kalın Damla: Temiz bir lama küçük bir damla kan konulduktan sonra diğer lamın
köşesiyle dairesel hareketlerle 1-2cm çapında yayılır ve havada kurutulur. Tespit işlemi
yapılmadan direkt hazırlanan Giemsa solusyonu ile boyanır (tespit yapılmadığı için boyanın
içindeki su aalyuvarları lize eder ve boya sadece parazitleri, lökositleri ve trombositleri boyar.)
Bu bir zenginleştirme tekniğidir. Parazitlerin varlığı ortaya konur ancak morfolojileri ile
ilgili bilgi vermez.
Ayrıca kanatlı, sürüngen, balık ve deve kanında alyuvarda çekirdek olduğundan bu teknik
uygulanmaz.

13.1.3 Kanda Mikrofilerlerin Aranması
I-Basit Teknik: Venadan alınan kan antikoagulantlı tüplere alınır. Lam lamel arasında
mikroskopta küçük büyütmeli objektiflerle incelenen bir damla kanda hareketli mikrofilerler
görülür.
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II-Modifiye Knott Tekniği: İçinde antikoagulant bulunan enjektöre venadan kan alınır.
Enjektör alt üst edilerek antikoagulantla kan iyice karıştırılır. Santrifüj tüpüne bir damla bu
kandan üstüne %2lik formalinden 9 ml eklenip santrifüj edilir. Santrifüj sonrası üstte kalan sıvı,
alttaki sediment (tortu) oynatılmadan atılır. Kalan sedimentin üstüne %0,1’lik metilen
mavisinden 1-2 damla eklenir ve karıştırılır. Bu karışımdan 1damla alınıp lam-lamel arasında
mikroskopta incelenir. Bu teknikte mikrofilerler hareketli ve boyanmış şekilde görülür.

13.2. Dışkı Muayene Teknikleri
13.2.1 Dışkı Örneklerinin Alınması
Dışkı öncelikle rektumdan alınmalıdır. Yerden alınma zorunluluğu olduğunda taze dışkı
seçilmeli ve dışkının orta kısmından örnek alınmalıdır. Bunlara dikkat edilmezse tanıda yanıltıcı
şu sakıncalar ortaya çıkabilir:
1- Zamanla dışkı içindeki parazit yumurtaları gelişmelerini tamamlamış, hatta larva
yumurtayı terk etmiş olabilir.
2- Dışkı toprakta veya otlarda yaşayan serbest nematod, protozoon veya
artropodlarla karşılaşmış olabilir.
3- Alınan dışkıya başka bir hayvanın dışkısı karışmış olabilir.
Dışkı yaklaşık 30 ml, geniş ağızlı kapaklı bir kaba veya buzdolabı poşetine alınır.
Ağzı sıkıca kapatılır.

13.2.2 Örneklerin Saklanması ve Laboratuvara Gönderilmesi
Dışkı alındığı an veya 4 ° C’de saklandıktan sonra en geç 1 gün sonra incelenmelidir.
Dışkı asla 0 ° C’nin altında saklanmamalıdır. Bu yapılamıyorsa eşit hacimde %10’luk formol
veya %70’lik etil alkol ile karıştırılarak saklanabilir.

13.2.3 Dışkı Muayene Teknikleri
13.2.3.1 Mikroskobik Muayene
Dışkı örneğinde gözle görülen parazitlerin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Dışkıda
bazen parazit halkaları çıplak gözle görülebilmektedir.

13.2.3.1.1. Basit Teknik
Pirinç tanesi kadar dışkı alınır. Lam üzerine koyulur ve bir damla su ile karıştırılır. Kalan
kaba parçalar lamın bir ucuna çekilir ve sulu kısma lamel kapatılarak incelenir.
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13.2.3.2 Yüzdürme (Flotasyon) Tekniği
Dışkıda bulunabilecek hafif yumurtaların aranmasında kullanılan tekniktir. Yoğun olan
sıvılar kullanılanarak hafif olan yumurtaların ve ookistlerin yüzdürülmesi amaçlanır. Yüzdürme
sıvısı olarak doymuş tuzlu su, ZnSO4, ZnCl gibi sıvılar kullanılabilir.

13.2.3.2.1 Fulleborn Tekniği
Ceviz büyüklüğünde olan bir parça dışkı alınır, kaba koyulur ve az doymuş tuzlu su ile
ezilerek karıştırılır. Sonra bu karışıma kabın yarısına gelecek kadar tuzlu su ilave edilir. Karışım
aynı büyüklükteki bir kaba süzgeçten geçirilerek süzülür. Üzerine kabın dolmasına 1 cm kalana
kadar tuzlu su eklenir. Suyun üzerine yüzecek şekilde 2 lamel bırakılır ve 20 dakika beklenir.
Lameller düz pens ile dikkatlice kaldırılır ve altında kalan damla dökülmeden lama alınır. 10 x
veya 40x büyüklükte incelenir.

13.2.3.2.2 Santrifüjle Flotasyon
Fındık büyüklüğünde dışkı alınır ve hacminin 10-15 katı kadar yüzdürücü sıvı eklenir.
İyice karıştırılır ve santrifüj tüpüne süzülerek alınır. Tüp 2000 devirde helmintler için 3,
protozoonlar için 10 dakika santrifüj edilir. Santrifüj edilen tüpte bulunan sıvının yüzey
kısmından bir damla sıvı alınarak lam lamel arasına koyulur ve ışık mikroskobunda incelenir.

13.2.3.3 Çöktürme (Sedimentasyon)Tekniği
Bu teknikler ağır yumurtaların ve bazı ookistlerin aranmasında kullanılır.

13.2.3.3.1 Modifiye Benedek Sedimentasyon Tekniği
6 gr veya 3 gr koyun veya keçi dışkısı bir kap içine koyulur ve üzerine 100 ml çeşme suyu
lave edilerek iyice karıştırılır. Bu karışım süzgeçten geçirilerek 250 ml’lik behere alınır. Beher
su ile doldurulur ve yüzey gerilimini artırmak için 1-2 damla sıvı deterjan eklenir. 15 dakika
beklenir ve dipte bulunan tortu oynatılmadan üst kısım dökülür. Dipte kalan tortu petri kabına
alınır ve birkaç damla %1’lik metilen mavisi eklenir. Alttan aydınlatmalı stereo mikroskopta
incelenir.

13.2.3.4 Akciğer Nematod Larvalarının Aranması
13.2.3.4.1 Vajda Teknikleri
Bir lam üzerine 1–2 damla su koyulur ve üzerine bir adet koyun dışkı kozalağı
yerleştirilir. 20 dakika sonunda dışkı uzaklaştırılır, kalan sıvının üzerine lamel kapatılarak
mikroskopta incelenir.

13.2.3.4.2 Baermann Tekniği
Ceviz büyüklüğünde alınan dışkı gazlı bez ile sarılır. Daha sonra kauçuk boru ve tüple
kapatılmış olan bir huniye yerleştirilir. Huninin kenarından yavaşça su eklenir. Su yüzeyi
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dışkının yarısına gelecek şekilde ayarlanır. 12 – 24 saat bekledikten sonra tüp çıkarılır ve altta
kalan tortu oynatılmadan sıvı dökülür. Kalan tortudan 1 damla lam lamel arasına koyularak
mikroskopta incelenir.

13.3. Deri Muayene Yöntemleri
13.3.1 Deri Kazıntısı
Özellikle uyuzun tanısında kullanılır. Deri lezyonu ile sağlıklı derinin birleştiği yerden
alınır. Bisturinin keskin olmayan yüzeyi gliserin ile ıslatılır ve kılların gidiş yönüne doğru dik
olarak kazıntı alınır. Kazıntı birkaç yerden alınmalı ve deriden hafif şekilde kan sızmasını
sağlayacak kadar derin olmalıdır. Deri laboratuvara %70’lik etil alkol veya %5’lik formol içinde
gönderilir.

13.3.1.1 Maserasyon Teknikleri
13.3.1.1.1 Basit Teknik
Lam üzerine bir miktar deri koyulur ve üzerine 1–2 damla NaOH veya KOH damlatılır.
Kıllar yumuşayıncaya kadar ısıtılır ve diğer bir lamın kenarıyla ezilir. Üzerine lamel kapatılır ve
ışık mikroskobunda incelenir.

13.3.1.1.2 Zenginleştirme Tekniği
Kazıntı bir tüpe koyulur ve tüpü dolduracak şekilde %10’luk NaOH veya KOH eklenir.
Tüp kıllar eriyinceye kadar 40 – 60 °C su banyosunda tutulur. Daha sonra düp 2000 devirde 1 –
2 dakika santrifüj edilir. Kalan tortu oynatılmadan üstteki sıvı döklülür. Kalan tortu kadar
doymuş tuzlu su eklenir ve tekrar santrifüj edilir. Sıvının üstünden bir damla lam lamel arasına
alınarak incelenir.

13.3.1.1.3 Selofan Bant Tekniği
Hızlı hareket eden ektoparazitleri görmede kullanılan bir tekniktir. Yapışkan olan yüzey
kıllar aralandıktan sonra deri üzerine sıkıca bastırılır. Daha sonra lam üzerine gergin olacak
şekilde yapıştırılır ve mikroskopta incelenir.

13.3.1.2 Derinin Leishmania Yönünden İncelenmesi
Derinin lezyonlu kısım ile sağlıklı kısmı arasına lam bastırılır. Ayrıca buradan kazıntı
alınır ve lam üzerine yayılır. Üzerinde kazıntı bulunan lam havada kurutulur. Kuruduktan sonra
metil alkolle tespit edilir ve giemsa solusyonu ile boyanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kan muayenesi için kan alınabilecek venaları, kan alma yöntemini, froti
hazırlanmasını ve laboratuvara gönderilmesini, kanda protozoon ve mikrofiler aranmasında
yararlanılan teknikleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kalın damla tekniği ile hangi hayvan türlerinin kan muayenesini yapmak doğru olmaz?
2) Froti laboratuvara nasıl gönderilir?
3) Kanda mikrofilerlerin aranmasında hangi teknikler uygulanır ve nasıl bir tüpe/ enjektöre
alınmalıdır?
4) Dışkı örnekleri nereden alınmalıdır?
5) Yüzdürme tekniğinde hangi sıvılar kullanılır?
6) Modifiye Benedek sedimentasyon yönteminde sıvı deterjan ne için kullanılmaktadır?
7) Deri kazıntısı nasıl ve nereden alınmalıdır?
8) Maserasyon tekniklerinde hangi kimyasallar kullanılmaktadır?
9) Selofan bant tekniğinde hangi parazitler aranabilir?
10) Derinin Leishmania yönünden incelenmesi için derinin hangi bölgesinden kazıntı almak
gerekir?

Cevaplar
1) Kalın damla tekniği ile kanatlı, balık, sürüngen ve deve gibi alyuvarları çekirdekli olan
hayvanların kan muayeneleri yapılmaz.
2) 1-2 saat içinde laboratuvara ulaşacaksa tespit işlemi yapılmadan gönderilebilir. Eğer bu süre
uzayacaksa mutlaka tespit işlemi yapıldıktan sonra gönderilmelidir.
3) Kanda mikrofilerlerin aranmasında basit teknik ve Modifiye Knott tekniği uygulanabilir.
Venadan alınan kan antikoagulantlı bir tüpe/enjektöre alınmalıdır.
4) Rektumdan alınmalıdır.Yerden alınma zorunluluğu olduğunda taze dışkı seçilmeli ve
dışkının orta kısmından örnek alınmalıdır.
5) Doymuş tuzlu su, ZnSO4, ZnCl₂ kullanılır.
6) Yüzey gerilimini arttırmak için sıvı deterjan eklenir.
7) Deri lezyonu ile sağlıklı derinin birleştiği yerden alınır. Bistürinin keskin olmayan yüzeyi
gliserin ile ıslatılır ve kılların gidiş yönüne doğru dik olarak kazıntı alınır.
8) KOH ve NaOH kullanılmaktadır.
9) Hızlı hareket eden ektoparazitler aranır.
10) Derinin lezyonlu kısım ile sağlıklı kısmı arasından almak gerekir.
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14. HİSTOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILAN FİKSASYON
DOKU TAKİBİ VE BOYAMA TEKNİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Histoloji laboratuvarında kullanılan fiksasyon (tespit) teknikleri ve fiksasyon çeşitleri
hakkında sahibi olunacaktır.
14.2. Histoloji laboratuvarında kullanılan doku takibi nedir? Dokunun alınmasından sonra
işlenmesi, nasıl ve hangi sıralı işlemlerle yapılır bilgi sahibi olunacaktır.
14.3. Histoloji laboratuvarında kullanılan çözelti ve tamponlar hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.
14.4. Histoloji laboratuvarında kullanılan cihazlar ve kullanımı hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Fiksasyon nedir?
Doku takibi nedir?
Doku takibinin basamakları nelerdir?
Doku takibinde kullanılan solüsyonlar nelerdir?
Histoloji laboratuvarında doku takibi için gerekli cihazlar nelerdir?
Histoloji laboratuvarında mikroskop nasıl kullanılır ve bakımı nasıl yapılmalıdır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Histoloji
laboratuvarında
Histoloji
laboratuvarında kullanılan başlıca fiksasyon Konu ile ilgili temel bilgiler
kullanılan fiksasyon (tespit) yöntemleri ve çeşitleri görsel ve işitsel olarak
uygulaması
hakkında
bilgi
sahibi verilecektir.
olunacaktır.
Histoloji
kullanılan
yapılması

laboratuvarında Doku takibi nasıl yapılır Konu ile ilgili temel bilgiler
doku takibinin aşamaları nelerdir bilgi görsel ve işitsel olarak
sahibi olunacaktır.
verilecektir.

Histoloji
kullanılan
tamponlar

Laboratuvarda kullanılacak
laboratuvarında
Konu ile ilgili temel bilgiler
olan temel solüsyonlar
çözelti
ve
görsel ve işitsel olarak
hakkında
bilgi
sahibi
verilecektir.
olunacaktır.

Doku
takibi
sırasında
kullanılan
cihazlar
ve
Histoloji
laboratuvarında mikroskoplar
hakkında
Konu ile ilgili temel bilgiler
takip sırasında kullanılan genel
bilgi
sahibi
görsel ve işitsel olarak
cihazlar, mikroskop kullanım olunacaktır. Ayrıca Işık
verilecektir.
ve bakımı
mikroskobu
kullanımı
hakkında
detaylı
bilgi
edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Fiksasyon
Doku takibi
Solüsyonlar
Histokinet
Mikrotom
Doku gömme cihazı
Mikroskop kullanımı
Mikroskop bakımı
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Giriş
Canlıyı oluşturan hücre ve organlar çeşitli teknikler yardımıyla mikroskop ile
incelenmeye hazır hale getirilmektedir. Dokular, ışık mikroskobu yardımıyla içerisinden ışık
geçirilerek incelenmektedir. Ama çoğu zaman dokunun yapısı kalın olması sebebiyle ışığın doku
içerisinden geçmesine engel olmaktadır. Bu amaçla incelenecek dokular doku takibi olarak
adlandırılan sıralı bir dizi işlemden geçirilirler. Bu işlemler sırasıyla fiksasyon (tespit),
dehidrasyon (sudan arındırma), şeffaflaştırma, parafinle doyurma, gömme ve kesit alma
olarak isimlendirilmektedir. Doku takibi manuel olarak sıralı kaplar içerisinde yapıldığı gibi,
otomatik takip cihazlarında da yapılabilmektedir. Bu doku takip işlemleri ile elde edilen
preparatlarda dokunun yapısı bozulmadan korunmaktadır. Ancak doku takip işlemleri sırasında
meydana gelecek aksaklıklarda dokuların yapısı bozulabilmekte ya da doku hazırlama kusurları
(artefakt) oluşabilmektedir. Bu nedenle doku takibi sırasında dikkat edilecek bazı faktörler
vardır. Bu faktörler şunlardır;
Isı; Yüksek ısı dokuya penetrasyonunu hızlandırırken düşük ısı işlemi yavaşlatmaktadır.
Her ne kadar yüksek ısı doku takibini hızlandırsa da fazla ısıtma dokunun yapısına zarar vererek
dokuda büzülme, gevrekleşme ve kesit alımında zorluklara yol açabilir. Ayrıca doku takibinde
kullanılacak maddeler genellikle yanıcı ve patlayıcı maddeler sınıfında yer alması nedeniyle
yüksek ısı yangın tehlikesine de neden olabilir.
Vakum: Vakumun azalması ya da artması dokunun içine parafinin gömüldüğü aşamada
önemlidir. Parafinin dokulara kolay ve derinlemesine nüfus etmesi için vakumlu ortam tercih
edilmelidir. Otomatik doku takibi cihazlarında vakum seçeneği bulunmaktadır. Doku içerisinde
yer alan hava kabarcıkları vakum özelliği ile ortadan kaldırılmaktadır.
Süre; Doku takip süresi her doku için aynı değildir. Takip süresi her laboratuvarın kendi
sistemine göre değişmektedir. Doku takip süresi, dokunun türü, büyüklüğü, doku takibi için
kullanılacak materyallerin özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, sert ve büyük bir doku
daha yavaş fikse olacağı için, yumuşak ve küçük dokulara göre daha uzun süre bekletilmesi
gereklidir. Ayrıca doku tipine göre fiksasyon işlemleri birden fazla kademeli olabilmektedir.
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14.1. Doku İşleme Basanakları
14.1.1. Fiksasyon (Tespit)
Fiksasyon ya da tespitin amacı, hücre ve dokuların bakteri ya da hücre içerisinde yer alan
enzimlerce parçalanmasını (otoliz) engelleyerek, canlı organizmadaki formuna yakın kalmasını
sağlamaktır. Bu amaçla dokular, vücuttan alındıktan sonra kısa sürede hızlı bir şekilde
işlenmelidir. Aksi taktirde çok iyi bir tespit solüsyonu kullanımı ya da ardından yapılan düzenli
takip işlemi bile dokuda oluşabilecek hasarı gideremez. Fiksasyon yöntemleri fiziksel ve
kimyasal olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şekil 14.1.

Doku işleme basamakları (Mescher A. 13th Edition. Junqueira’s Basic Histology Text
& Atlas Mc Graw Hill Lange. Türkçe çevirisi’nden alınmıştır)

14.1.1.1. Fiziksel Fiksasyon (Tespit)
Kurutma, dondurma ve ısıtma yöntemi fiziksel tespit için kullanılan modellerdir.
Kurutma ve ısıtma genellikle froti şekline getirilen yayma preparatlarda etüv ya da mikrodalga
yardımı ile uygulanmaktadır. Bu tip tespit yöntemleri daha çok hematolojik ve mikrobiyolojik
boyaların kullanıldığı zamanlarda tercih edilmektedir. Dondurma yönteminde ise dokuların
ivedilikle dondurulması esasına dayanır. Dokular, sıvı azot ya da solid karbondioksitte (kuru buz)
dondurularak tespit edilir ve kriyostat adı verilen dokuların soğukluğunu koruyan cihaz içerisinde
yer alan mikrotom ile bu dokulardan ince kesitler alınır. Genellikle hızlı teşhis gereken
durumlarda bu yöntem tercih edilmektedir.

14.1.1.2. Kimyasal Fiksasyon (Tespit)
Kimyasal ajanlar ve karışımları kullanılarak yapılan tespit yöntemidir. Kimyasal tespitte
proteini denatüre eden maddeler, çapraz bağlantı yapan kimyasallar veya oksidan ajanlar
kullanılır. Formaldehid, Glasiyalasetik asit, Etil alkol, Civa klorür, Pikrik asit, Aseton, Osmiyum
tetraoksit, Glutaraldehid kimyasal tespit için sık kullanılan kimyasal ajanlardır. Işık mikroskopu
incelemelerinde sıklıkla proteinler arası çapraz bağ oluşmasını sağlayan formaldehit sıklıkla
kullanılır. Elektron mikroskobi incelemelerinde ise dokular, proteinler arası çapraz bağ
oluşmasını sağlayan gluteraldehid ile fikse edilir. Elektron mikroskopi incelemelerinde
glutaraldehit fiksasyonu sonrasında zar lipitlerinin fiksasyonunda da etkili olan tamponlu
osmium tetroksid çözeltisi kullanılarak fikse edilmektedir. Fiksasyon çözeltisinin hacmi, doku
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örneğinin mutlaka 10-20 kat fazlası olacak şekilde ayarlanmalıdır. Fiksasyon çözeltisinin pH’ı,
ortamın ısısı, tespit solüsyonlarının doku içine yayılma gücü ve fiksasyon süresi de tespiti
etkileyen diğer faktörlerdir.
Kimyasal tespit perfüzyon ve immersiyon (daldırma) yöntemi olarak
uygulanabilmektedir. Perfüzyon fiksasyon yöntemi, anestezi altındaki hayvanın göğüs kafesi
açılarak kalbin sol ventrikülünden izotonik serum verilirken, sağ atriumdan açılan delikten kanın
boşalması ile sağlanır. Ardından izotonik serum kesilerek fiksatif verilmeye başlanır. Fiksatif
verilen doku ve organlar fikse oldukça sertleşir. İmmersiyon (daldırma) yöntemi ise
laboratuvarlarda sıklıkla kullanılan bir fiksasyon yöntemidir. Fikse edilecek doku parçalarının,
daha önceden hazırlanmış fiksasyon çözeltisi içinde doku tipine göre farklı sürelerde bekletilmesi
ile yapılmaktadır. Ayrıca, kemik ve kemik içeren sert dokuların rutin tespiti sonrası kolay doku
takibi yapılabilmesi için dekalsifikasyon solüsyonlarının kullanılması gerekmektedir.
Tespit sonunda bir sonraki aşama olan dehidrasyona geçmeden önce doku örnekleri,
akarsu altında tespit solüsyonundan arındırılmalıdır.
Tespit sırasında dikkat edilmesi için gereken noktalar:
1- Kullanılan tespit solusyonu doku hacminin en az 10-20 katı olmalıdır.
2- İyi bit tespit için doku kalınlığının 2-3 mm’yi geçmemesi gerekir.
3- Tespit süresi dokuya ve fiksatifin tipine göre değişmektedir.
4- Genellikle fiksasyon için oda ısısı en uygundur.
5- Isının, proteinlerin koagülasyonuna (yapısının bozularak kümeleşmesine) yardımcı
olduğu gibi otolizi de hızlandırabileceği unutulmamalıdır.
6- Dokulardaki özel maddeler için özel fiksatifler gerekebilir.
7- Planlanan histolojik yönteme göre fiksasyon yöntemi değişmektedir.

Tespit Solüsyonlarının Hazırlanışı
%10’luk Tamponlu Formalin
Rutinde sıklıkla tercih edilen proteinler, lipidler ve karbonhidratlar için uygun diffüzyon
gücü yüksek ve hızlı bir fiksatiftir. Tamponlu formalin ile tespit edilen dokular yıllarca boyanma
özelliğini kaybetmeden saklanabilmektedir. İmmunohistokimya gibi antikor bazlı yapılan
boyamalarda sıklıkla tercih edilir.
%37-40’lık Formalin.......................100ml
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Distile su..........................................900ml
Sodyum fosfat monobasik................4.0g
Sodyum fosfat dibasik(anhidrat)..........6.5g
Bouin Solüsyonu
1897’den beri kullanılan bu solusyon birçok dokunun tespiti için uygundur. Taze olarak
hazırlanmalıdır. Hızlı bir fiksatiftir; doku boyuna ve cinsine bağlı olarak 4 ile 12 saat arasında
dokuyu tespit eder. Tespit sonunda doku içinde kalan pikrik asitin temizlenmesi için %50 veya
%70’lik alkol serileri ile yıkanması gerekir. Testis, pankreas gibi yumuşak olan veya küçük
dokuların tespitinde önerilmektedir. Hematoksilen&Eozin boyamasının çok net olmasını sağlar.
DNA degradasyonuna yol açabildiğinden, intakt DNA gerektirilen çalışmalarda
kullanılmamalıdır.
Suda doymuş pikrik asit solusyonu.......750ml
%37-40 formol.........................................250ml
Asetik asit................................................50ml
Zenker’in Tespit Solüsyonu
1894’den beri kullanılan bu yöntemde çekirdekler iyi korunur ancak içerisnde bulunan
asetik asit nedeniyle hücreler arasındaki eritrositler erir. Sıkı bağ doku içeren dokuları iyi fikse
eder; ayrıca trikrom boyamada iyi sonuçlar vermektedir. İmmunohistokimya için uygun değildir.
Fiksasyon süresi 4 ile 24 saat arasında değişmektedir. Tespit sonunda dokular iyice yıkanmalıdır,
yoksa boyama işlemi sırasında Civa kalıntıları pigmentlere (küçük renkli boya partiküllerine)
neden olabilir. Dokular fiksasyon sonunda %70 alkolde saklanmalıdır.
Distile su……………. 950 ml
Civa klorid ……….50 g
Potasyum dikromat…… 25 g
Glasial asetik asit……....50 ml
Helly’nin Tespit Solüsyonu
1903’den beri kullanılan bu yöntem kemik iliği ekstramedullar hematopoesis ve kalp
dokuda yer alan interkalat diskler için ideal bir tespit solüsyonudur. Tespit sonunda dokular iyice
yıkanmalıdır, yoksa boyama işlemi sırasında Civa kalıntıları pigmentlere neden olabilir. Dokular
fiksasyon sonunda %70 alkolde saklanmalıdır.
Distile su……………. 950 ml
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Merkürik klorid ……….50 g
Potasyum dikromat…… 25 g
Sodyum sülfat…...…… 10 g
%40 formakdehit.…… 50 ml
Kakodilat Tamponlu Gluteraldehit Çözeltisi
Elektron mikroskobi uygulamalarında birinci fiksatif olarak sıklıkla tercih edilmektedir.
Guteraldehidin dokuya iyi nüfuz edebilmesi için kesit kalınlığının 1 mm3 ü geçmemesi gerekir.
Gluteraldehid dokulardaki hücre içi organellerin üç boyutlu yapılarının korunarak fikse olmasını
sağlar.
%25 Gluteraldehid………….. 100 ml
Kakodilat tamponu:…………. 900 ml
Kakodilat Tamponu Hazırlanışı:
Sodyum kakodilat…………... 21,4 g
0,1 M kalsiyum klorür……….10 ml
Sükroz………………………...30 g
Distile su…………………….100 ml
Karıştırıldıktan sonra pH hidrolik asit ile 7.4’e ayarlanacak. Karışıma 900 ml distile su
eklenir.
%2,5’luk Gluteraldehit Tespit Solüsyonu Hazırlama
%25’lik gluteraldehit ………………80 ml
0.1 M fosfat tampon solüsyonu….. 920 ml
0.1 M fosfat tampon solüsyonu hazırlanışı
A ve B solusyonları karıştırılarak yapılır.
A solüsyonu; 3,628g potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) 400ml distile su ile karıştırılır.
B solüsyonu; 9,488g disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4) 800ml distile su ile karıştırılır.
Hazırlık sonunda A solüsyonunda 200ml, B solüsyonundan 800 ml alınarak karıştırılır.
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14.1.2. Dehidrasyon
Doku içindeki suyun uzaklaştırılma aşamasıdır. Bu aşamada kullanılan dehidrasyon sıvısı
ile doku içerisindeki sıvı yer değiştirir. En sık kullanılan dehidrasyon çözeltisi etanol ve
asetondur. Dokular yükselen konsantrasyonlarda (%70֯’den 100֯’e doğru) dehidrasyon çözeltileri
ile muamele edilir.

14.1.3. Şeffaflaştırma
Parlatma olarak da bilinen bu aşamada amaç dokuları saydamlaştırmaktır. Ayrıca bu
aşamada dehidrasyon aşamasında doku içine diffuze olan alkol uzaklaştırılır. En yaygın
kullanılan şeffaflaştırma solüsyonları, ksilol, benzen, toluen, chloroform, methylbenzoat gibi
maddelerdir.

14.1.4. Emdirme
Suyu giderilmiş şeffaflaştırılmış dokuların içerisine gömme materyalinin emdirilmesi
aşamasıdır. Bunun amacı, dokunun hem uzun süreler bozulmadan saklanması ve mikrotomla
rahatlıkla ince kesit alınmasını sağlamaktır. Bu aşamada gömme materyaline uygun emdirme
materyali seçilir.
Bu aşamada parafine gömülecek dokular için, 52-60°C ortamda, erime sıcaklığı 40°C
olan yumuşak parafin dokunun içine emdirilir. Parafinin dokulara kolayca emdirilmesi için
vakumlu ortam tercih edilmelidir. Rezin içine gömülecek dokular ise etil alkolle dehidre
edildikten sonra ilk olarak proplen oksit ya da aseton gibi çözücülerle seyreltilmiş plastik madde
(epon, epoksi-rezin gibi) doku içine emdirilir.

14.1.5. Gömme
Emdirme işlemi bittikten sonra dokular rahat kesit alınabilmesi için erime sıcaklığı 5558 °C olan parafin içerisine ya da saf rezine gömülerek bloklar haline getirilir. Sertleşen doku
blokları kesit almaya uygundur. Gömme işlemi otomatik cihazlar yardımı ile ya da manuel olarak
elle yapılabilmektedir.
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Şekil 14.2.

Çeşitli doku takip cihazları (Leica Biosystems Inc.’den alınmıştır.)

14.1.5.1. El ile Blok Hazırlama
Dispenser olarak bilinen parafin eritme cihazlarında eritilen parafin, parafin dağıtma
kabları yardımı ile L şeklindeki demirlerin arasına yerleştirilen dokuların üzerine akıtılır. Bu
işlem yapılırken blokların etiketlenmesi unutulmamalıdır. Dokular sert parafin kullanılarak
bloklanmalıdır. Parafin dışında peksi reçineler, selloidin, histoplast gibi maddeler ile de bloklama
gerçekleştirilebilir.
Bloklamada dikkat edilecek hususlar;


Parafin hızlı dökülürse blokta baloncuklar kalabilir ve kesit alma sırasında blok
parçalanabilir.



Parafın tam olarak katılaşmadan blok demirleri uzaklaştırılmamalıdır.
Gömülen iki ayrı doku parçası birbirinden çok uzak olmayacak şekilde gömülmelidir.
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Şekil 14.3-a.

Şekil 14.3-b.

Parafine gömme ve blok haline getirme (Leica Biosystems Inc.’den alınmıştır.)

Parafine gömme için kullanılan çeşitli boydaki çelik küvetler (https://www.groupadr.com/adrparafin-kalibi-celik/ sayfasından alınmıştır.

14.1.5.2. Doku Bloklama Cihazı ile Blok Hazırlama
Doku bloklama sırasında gereken tüm malzemeleri bir arada tutan bu cihazlar, gömme
işleminin etkin ve hızlı yapılmasını sağlamaktadır. Parafin tankı, doku kaseti bekletme tankı,
bloklama kaplarını saklama tankı, soğuk alan, sıcak plaka, mercek, parafin dispenser gibi
bölgeleri bulunmaktadır.

14.1.6. Kesit Alma
Blok haline getirilmiş dokulardan istenilen kalınlıklarda kesit alındığı aşamadır. Alınan
kesitler 38-39 ֯C sıcaklıktaki distile su içerisinde yüzdürülerek kırışıklıklarının açılması sağlanır
ve lamlara yerleştirilir. Elektron mikroskobu çalışmalarında epoksi-rezine gömülen dokulardan
kesitler cam ya da elmas bıçaklarla ultramikrotom yardımıyla alınır. Normal mikrotomla kesitler
1-10 μm kalınlığında alınırken ultramikrotomla 1 μm’den daha ince kesitler alınır. Elektron
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mikroskop kesitleri lamlar yerine kafes şeklinde grid adı verilen bakır ya da nikel taşıyıcılar
üzerine alınır. Kesit alma sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar;


Mikrotomla kesit alırken bıçağın üzerinde çizik, parafin kalıntısı ya da toz olmamalıdır,
aksi halde dokuda çizikler oluşabilir.



Alınan kesitler ışık geçirgenliği sahip, saydam ve bir hücre katmanı kalınlığında
olmalıdır. Dokuya ait hücre kalınlığının 3-6µ arasında olması gerekir.



Kolay kesit alabilmek için bloklar soğuk ortamda bekletilmelidir.



Mikrotom kullanırken mikrotom bıçağının ve bıçağın oturtulduğu başlıkların sabit
olduğundan emin olmak gerekir. Aksi taktirde blok kırılabilir ya da kesitler istenilen
incelikte olmayabilir.



Kesit alınmadan önce bıçak açı ayarı mutlaka yapılmalıdır. Aksi taktirde kesit blok
üzerine tekrar yapışır ve yırtılmaya neden olur.



Alınan kesitler bir sulu boya fırçası yardımı ile 36֯-38֯C sıcaklığa sahip sıcak su tankına
geçirilmelidir.

Şekil 14.4.

Kesit alma cihazları ve mikrotom bıçağı (Leica Biosystems Inc. ve Thermo Scientific, Applied
Biosystems’den alınmıştır.)

Dokuları lama alırken dikkat edilmesi gereken hususlar;


İlk olarak lamlar üzerine blok numarası yazılmalıdır.



Kullanılacak lam temiz ve pürüzsüz olmalıdır.
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Su içerisine yavaşça dik olarak daldırılan lamlar kesite yaklaştırılarak istenilen şekilde
yapıştırılır ve doku kesiti alınan lamlar yüzü, su yüzeyi ile dar açı yapacak şekilde yavaşça
sudan çıkarılır.



Doku yapıştırılan lamlar kuruması için oda ısısında ya da etüvde bekletilmelidir.

Şekil 14.5. Kesit alma ve preparat haline getirme aşamaları. (Leica Biosystems Inc.’den alınmıştır.)

14.1.7. Boyama
Çoğu hücre ve hücrelerarası madde renksizdir bu nedenle dokuları mikroskop altında
inceleyebilmek için öncelikle boyanması gerekmektedir. Boyama işlemine geçmeden önce
lamlara alınan parafin kesitlerden parafinin uzaklaştırılması (deparafinizasyon) gerekir. Bu işlem
için histoloji laboratuvarlarında genellikle ksilolden yararlanılmaktadır. Ksilol serilerinden sonra
doku alçalan alkol serilerinden geçirilir ardından tercih edilen boyama yöntemi uygulanır.


Deparafinizasyon

Öncelikle dokular 55֯-58֯C sıcaklığa sahip etüvde 15 dakika bekletilmeli ve parafinin dokunun
içerisinden çıkartılarak lama daha iyi tutunması sağlanmalıdır. Ardından üzerinde üç ayrı seri
10’ar dakika tercih edilen parafin uzaklaştırıcı uygulanarak, parafin tamamen dokudan
temizlenir. Rutin histoloji laboratuvarlarında parafin çözücü olarak yaygın olarak ksilol
kullanılmaktadır. Ksilol uygulamasının ardından, alçalan alkol serisinde 5’er dakika bekleyen
dokular distile suda da 5 dakika bekletildikten sonra boyamaya hazırdır. Alçalan alkol serisinden
geçirilmesindeki amaç dokudaki ksilolü uzaklaştırmaktır.
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14.1.8. Kapatma
Boyama sonrası yükselen alkol serilerinden geçirilen preparatlar ardından ksilol
serisinden geçirilir ve ksilol ile uyumlu kapatıcılarla kapatılır. Kapatma işlemi için genellikle
entellan tercih edilse de kanada balsamı gibi kapatıcılar da kullanılmaktadır.

14.2. Boyalar
Dokuları renklendirmek için kullanılan boyalar dokunun asidik ve bazik bileşenlerini
seçici olarak boyar ve dokuların iyonize olabilen bileşenleriyle elektrostatik bağlar kurar. Negatif
yüklü hücreler bazik boyalarla daha rahat boyanır ve bazofilik olarak adlandırılırken, pozitif
yüklü hücreler ise asit boyalar ile boyandığı için asidofilik olarak isimlendirilmektedir. Sık
kullanılan boyalardan olan hematoksilen, bazik bir boya olmasından dolayı dokuyu mavi-mor
renge boyarken, asidik bir boya olan eozin, dokuyu pembe-kırmızı renge boyamaktadır. Ayrıca
kullanılan boya, dokuyu kendi rengi ile aynı renge boyuyorsa ortokromatik boya, kendi
renginden farklı bir renge boyuyorsa metakromatik boya olarak da isimlendirilmektedir.
Tablo 14.1. Çeşitli boyaların kimyasal yapıları ve verdiği reaksiyonlar

Boya

Kimyasal yapı

Reaksiyon

Eosin

Asidik

Kırmızı

Anilin Blue

Asidik

Mavi

Orange G

Asidik

Portakal

Asit fuksin

Asidik

Kırmızı

Toluidin mavisi

Bazik

Mavi

Metil yeşili

Bazik

Yeşil

Metil mavisi

Bazik

Mavi

Boyalar genellikle suda hazırlansa da alkol veya asetonda eritilerek hazırlanan boyalar da
vardır. Boyamalar tek bir boyama yöntemiyle yapıldığı gibi, birkaç boyama yöntemi bir arada da
kullanılabilmektedir. Hematoksilen-eozin ve masson veya mallory trikrom boyama yöntemleri
birden fazla boyama yöntemi kullanılan bileşik boyama yöntemlerindendir. Hematoksilen-eozin
histoloji ve patoloji laboratuvarlarında kullanılan rutin boyama yöntemidir. Hematoksilen asidik
içeriği nedeniyle çekirdeği mor-maviye boyarken eozin hücre içinde yer alan mitokondri, salgı
granülleri ve kollajen gibi yapıları pembe-kırmızıya boyamaktadır. Trikrom boyalar ise çekirdek
ve sitoplazmayı çok iyi bir şekilde boyarken dokunun diğer yapısal özelliklerinin de daha kolay
belirlenmesini sağlamaktadır.
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Tablo 14.2. Çeşitli boyalar, kullanım alanları ve etkili oldukları bölgeler

Boya Metodu

Kullanım Alanı

Etkileştiği Bölgeler
Çekirdek ve sitoplazmanın asidik

Hematoksilen& Eozin

bölümleri, kıkırdak matriksi-mavi

Rutin incelemeler

Sitoplazmanın temel bölümleri ve
kollagen iplikler- pembe

Masson’un Trikromu

Crossman’s Triple

Demirli Hematoksilen
Orsein’in Elastik Boyası

Genel Yapısal özelliklerin
incelenmesi

incelenmesi

Periodic Asit Schiff

iplliklerin

incelenmesi

karbonhidrattan

Çekirdek-mavi
Sitoplazma- pembe
Bağ doku- açık mavi

Özellikle çekirdek boyası

Glikojen

Kas, keratin, sitoplama – kırmızı
Kollagen musin- açık mavi

Genel yapısal özelliklerin

Elastik

Çekirdek-mavi

Çekirdek,

kaslarda

çizgililik,

eritrositler-siyahlar
Kahverengi

ve
zengin Mor-kırmızı

moleküllerin incelenmesi
Eritrositler ve eosinofil granülleriGiemsa Wright Boyası

Kan
tanımlamak için

hücrelerini

pembe
Lökosit

çekirdekleri,

bazofil

granülleri- mor
Lenfosit, monosit stoplazma-mavi

Özel amaçlarla kullanılan bazı boyama yöntemleri de vardır. Çeşitli organik ya da
inorganik maddelerin doku içerisindeki yerleşimini tespit etmek amacıyla kullanılan, periyodik
asit shiff (PAS), alcien-blue, Prusya mavisi gibi boyalar kullanılmaktadır. Bu tip boyamalar,
organik ya da inorganik maddeler ile reaksiyona giren renkli boyaların çöktürülmesi esasına
dayanmaktadır. PAS boyası dokuların karbonhidrat, glikojen içeriğini göstermektedir.
Glikozaminoglikogan ve asidik proteinler ise alcien mavisiyle belirlenmektedir. Doku içindeki
demir varlığını belirlemek için de Prusya mavisi kullanılmaktadır. Merkezi sinir sistemi
boyamalarında da metal emdirme yöntemlerine sıklıkla başvurulmaktadır.
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Boyama işleminin ardından preparatlar, yükselen konsantrasyonlarda alkollerden geçirilerek
sudan arındırılır ve preparatlar kurumaya alınır. Kuruyan preparatlar ksilol ile parlatılır ve daha
uzun süre saklanılabilmesi için entellan gibi ksilol ile uyumlu kapatıcılarla kapatılır.

14.2.1. Boya Bağlanmasını Etkileyen Faktörler


Solüsyonun pH’ı boyanın belli elementlerine bağlanmasını etkiler. Bu etki tamamen
boyanan bölge ile boya molekülünün elektriksel yükü ile ilgilidir.



Isı artışı boyanmanın miktarını arttırır. Isı arttıkça, boya hücrelere daha iyi işler.



Hazırlanan boya solüsyonu içerisindeki boya maddesi ne kadar artarsa boyanma da o
kadar artar.



Boya solüsyonuna eklenen çeşitli tuzlar boyamanın şiddetini arttırıp azaltabilmektedir.



Kullanılan fiksatifler içerisinde bulunan bazı kimyasal gruplar ile boyalar tepkimeye
girebilir ya da yapıların az ya da çok boyanmasına neden olabilir.

14.3. Mikroskop Kullanımı ve Bakımı
Mikroskopları aşağıdaki kurallara uygun şekilde kullanınız. Laboratuvarda özellikle
mikroskopların objektiflerinin temizliğine dikkat etmeniz gerekmektedir. Özellikle immersiyon
yağı ile incelediğiniz objeler için 100X objektiflerin temizliğini alkol solüsyonu ile yapmanız
gerekmektedir. Şimdi sırasıyla mikroskobu nasıl kullanacağımızı ve nelere dikkat etmemiz
gerektiğini aşamaları ile görelim.

Şekil 14.6.

Işık mikroskobu ve bölümleri (Medikal Biyoloji Laboratuvar Uygulama Notları. İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veteriner Fakültesi Ders Notu. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı).
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1. Öncelikle mikroskobun üzerindeki örtüyü açınız.
2. Mikroskobun gövdesinden tutarak çalışma alanınıza uygun bir yere getiriniz. Bu
noktadan itibaren mikroskobu hareket ettirmeyiniz.
3. Mikroskobun ışığını yandaki düğmeden açınız.
4. Revolveri elinizle döndürerek, objektifi en küçük büyütme olan 4X veya 10X e getiriniz.
5. Özel pamuklu bezle objektifin ucunu temizleyiniz.
6. İnceleyeceğiniz preparatı da özel pamuklu bezle siliniz.
7. Temizlediğiniz lamın üzerine parmaklarınızı değdirmeyiniz, sadece yanlardan tutunuz.
Temizlerken çok fazla kuvvet uygulamayınız, kırılabilir.
8. Preparatı lamel üste gelecek şekilde dikkatli bir biçimde tespit ettikten sonra tablanın
üzerine yerleştirerek klipslerin arasında sabitleyiniz.
9. Işık ayarını yapınız. İlk başlarken bu ışık ne çok fazla ne çok az olmalıdır.
10. Kondansördeki diyaframı açınız ve ışığı ayarlayınız.
11. Okülerden objektifi görebilmek için baktığınız alanın netliğini makro vidayı hareket
ettirerek görüntü gelene kadar çevirmeye devam ediniz. Görüntüyü bulduğunuzda artık
makro vidayı kullanmayınız.
12. Makro vida ve küçük objektif ile bulunan görüntüyü artık daha netleştirebilmek için
mikro vidayı kullanacaksınız. Bunun için revolveri çeviriniz. Objektif 40X büyütmeye
geldiğinde duyduğunuz “tık” sesi sizin objektifinizi doğru şekilde çevirdiğinizi gösterir.
13. İncelemeyi yaparken sadece bu aşamadan sonra mikro vidayı kullanacaksınız.
14. Objeyi incelemek için şaryo ile tablayı sağa-sola ve ileri-geri hareket ettiriniz.
15. İncelemeniz bittiğinde tablayı hareket ettirerek objektifle tabla arasındaki mesafeyi
arttırınız. Objektifi en küçük büyütmeye getiriniz. Işığı kapatarak örtüsünü örtünüz.
16. Sıvı ortamda yapılan incelemelerde mikroskobu hareket ettirmeyiniz
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Uygulamalar
Fiksasyon çeşitleri ve solüsyonları
Doku takibi için gerekli cihazlar
Doku takibi
Kullanılan boyalar
Mikroskop kullanımı
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Uygulama Soruları

Bu bölüm soruları genel soru değerlendirmesi içinde verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İncelenecek dokular doku takibi olarak adlandırılan sıralı bir dizi işlemden geçerler. Bu
işlemler sırasıyla fiksasyon (tespit), dehidrasyon (sudan arındırma), şeffaflaştırma,
parafinle doyurma, gömme ve kesit alma olarak isimlendirilmektedir. Doku takibi manuel ya
da otomatik takip cihazlarında da yapılabilmektedir. Bu doku takip işlemleri ile, elde edilen
preparatlarda dokunun yapısı bozulmadan korunmaktadır. Ancak doku takip işlemleri sırasında
meydana gelecek aksaklıklarda dokuların yapısı bozulabilir ya da doku hazırlama kusurları
(artefakt) oluşabilir. Bu nedenle doku takibi sırasında dikkat edilecek faktörler ısı, vakum ve
süredir. Fiksasyon yöntemleri fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki tiptir. Işık mikroskobu ve
elektron mikroskobu takibi birbirinden farklı aşamalar ve solüsyonlar içerir. Tamponlu %10
formalin, Bouin Solüsyonu, Zenker’in tespit solüsyonu, Helly’nin tespit solüsyonu, Kakodilat
tamponlu gluteraldehit çözeltisi vs en önemli çözeltilerdendir. Takipten geçirilerek parafine
gömülen dokular mikrotom ile kesilir ve bu kesitler lam üzerine alınır. Elektron mikroskobunda
ise rezine gömülen dokulardan ultramikrotomla kesitler gridler üzerine alınır. Daha sonra
dokuları rgörünür hale getirmek ve ayırt edebilmek için boyama aşamalarından geçirilir.
Hazırlanan örneklerin üzerleri uzun süreli kullanım için entellan gibi uygun yapıştırıcılarla
kapatılır. Örnekler mikroskop kullanımına uygun şekilde incelenir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ışık mikroskobu için hazırlanacak doku için gömmede
kullanılır?
a) Parafin
b) Ksilol
c) Alkol
d) Su
e) Boya
2) Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde elektron mikroskobu kesitlerini almak için
kullanılır?
a) Mikrotom
b) Otomatik takip cihazı
c) Ultramikrotom
d) Kriyostat
e) Kumpas
3) Aşağıdakilerden hangisi boya bağlanmasını etkileyen faktörlerden değildir?
a) Kullanılan solüsyonların pH sı
b) Parafinin miktarı
c) Boya miktarı
d) Boya hazırlanmasında kullanılan tuzların oranı
e) Isı
4) Alınan kesitleri lama yapıştırmak için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
a) %70 alkol
b) Ksilol
c) Entellan
d) Saf alkol
e) Erimiş parafin
5) Boyamış preparatlarda görülen, doku takibinden kaynaklı ve dokuya ait olmayan
yapılara ne ad verilir?
a) Vezikül
b) Artefakt
c) Kristaller
d) Vakuol
e) Rezin
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