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Ġ Ü DiĢ Hekimliği Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı 

2011-2012 Ders yılı BAHAR Pratik Programı 
Prof Dr Güven Külekçi, Prof Dr Dilek Yaylalı 

Dr. Oya Balkanlı, Dr. Nursen Topcuoğlu, Dr. Fahriye Keskin,  Dr. Sevgi Çiftçi 

Dt.Selin Topuk 

 

Yer                : Mikrobiyoloji Bilim Dalı Öğrenci Pratik Salonu 

Zaman          :  Salı  11.00-13.00 ; Cuma günleri 12.00-14.00 

Gruplar        : Öğrenciler iki ana  gruba ayrılır:  A GRUBU: 0801100001 - 00044 (Dahil)  

B GRUBU: 0801100045 - sona kadar 

Her ana  grup 12 alt gruptan oluşur. 

Pratik salonunda  sol, orta ve sağ olmak üzere üç masa vardır.  Her masanın iki yanında  ikişer alt grup çalışır.  

Koordinatör : Dr Oya Balkanlı;          

1.masa sorumlusu : Dr Nursen Topcuoğlu; Dt Selin Topuk      2.masa sorumlusu : Dr Sevgi Çiftçi;    

3.masa sorumlusu : Dr Fahriye Keskin ;     

 

PROGRAM 
 

14 ġubat 2012 (Salı) A grubu ; 17 ġubat  2012 (Cuma) B grubu   

. Mikrobiyoloji laboratuvarı çalışma kurallarının anlatılması;  Ana ve alt grupların belirlenmesi ve 

adlandırılması;  Pratik programının dağıtılması 

Her öğrencinin üzerinde adı soyadı ve numarası  yazılı ve fotografı yapışık  ufak bir mikrobiyoloji laboratuvar 

defteri ve  laboratuvar kalemleri (boya ve  cam kalemi) olmalı. Yapılanlar ve sonuçlar her pratik sonunda 

deftere kaydedilmeli, pratik sınavı öncesi defterler toplanılarak değerlendirileceklerdir….. 

 

. Laboratuvar  araç gereçlerinin  tanıtılması; mikroskop çeşitleri; ışık mikrokobunun özellikleri 

Bakteri ve maya hücrelerinin morfolojik özellikleri (büyüklük, şekil) ve Gram boyama :    

Her gruba verilecekler :  

 1 mikroskop 

 1 lam 

 1 agarda bakteri kültürü (petri) 

 1 tuzlu su tübü 

 1 öze 

 1 Gram boyama seti 

 Hazır boyanmış preparat 

 Sedir yağı  

Yapılacaklar : 

 Katı besiyerinden preparat hazırlamak için lam üzerinde  boya kalemi ile  işaretlenir. 

  Lam tersine döndürülür.   

 Öze alevde akkor hale dek ısıtılır; içinde tuzlu su  olan tüp uygun şekilde açılır; öze tüpe  sokulur ve 

önce tübün kenarında soğutulduktan sonra bir öze sıvı alınır; tüp kapatılır. 

 Alınan bir öze sıvı lam üzerindeki işaretli bölüme  bırakılır. 

 Öze alevde akkor hale dek ısıtılır; katı besiyeri uygun şekilde açılır; öze önce kenarda soğutulur sonra   

bir koloniye değdirilir.  

 Özenin koloniye değmiş kısmı lamın işaretli bölümüne konan tuzlu su damlası içinde karıştırılır. 

 Hazırlanan preparat havada kurumaya bırakılır. 

 Bu bekleme sırasında her gruba verilmiş olan hazır preparatlar üzerine bir damla sedir yağı damlatılarak 

ışık mikroskobunda 100x objektifte alan ayarlanarak görüntü bulunur ve şekilleri laboratuvar defterine çizilir. 

  Kuruyan preparat önce üç kez alevden geçirilerek tespit edilir; ardından Gram boyama yapılır. 

    Gram boyama 
Jansiyen moru…2 dakika 

Lugol…………..2 dakika 

Su alkol ile renk giderme işlemi (dekolorizasyon) 

Sulu fuksin……30 saniye 

Su ile yıkama 

 Boyanan preparat kağıt peçete ile kurulanır ; bir damla sedir yağı damlatılır ve ışık mikroskobunda 100x 

objektifte incelenir. 
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21 ġubat 2012 (Salı) A grubu; 24 ġubat 2012 (Cuma) B Grubu 

Bakterileri yapıları ve  besiyeri hazırlanması : 

Her gruba verilecekler :  

 1 lam 

 1 lamel 

 1 sıvı kirpikli bakteri kültürü (tüpte) 

 1 hazır kapsül  preparatı 

 1 hazır spor preparatı 

 1 hazır aside dirençli bakteri praparatı 

 Sedir yağı  

 1 adet steril 250 ml’lil erlenmayer ya da balon 

 100 ml agar besiyeri için gerekli agar tozu (4 gram) 

 50 ml buyyon besiyeri için gerekli buyyon tozu (1.5 gram) 

 Distile su   

 2 adet steril  boş petri  

 2 adet içine kan konmuş steril petri  

 10 adet steril tüp 

Yapılacaklar : 

 Buyyon besiyeri yapmak için tartılı verilen buyyon tozu erlenmayer içine aktarılır; üzerine distile su 

mezurde 50 ml ölçülerek eklenir; karıştırılır. Erlenmayar üzerine  tarih ve grubun numarası yazılır.  

 Agar (jeloz) besiyeri yapmak için tartılı verilen agar tozu erlenmayer içine aktarılır ve üzerine ditile su 

mezürde 100 ml ölçülerek eklenir; karıştırılır. Erlenmayar üzerine  tarih ve grubun numarası yazılır.  

 Hazırlanan buyyon ve agar besiyerleri Mikrobiyoloji otoklavına götürülür. 

 lamel lamel arası preparat hazırlanarak hareketin incelenmesi için, sıvı  bakteri kültüründen bir öze 

alınır; lam üzerine bırakılır üzerine lamel kapatılır. 

 Hazırlanan lam-lamel preparatı üzerine bir damla sedir yağı damlatılır ve 100x objektifte Brownian 

hareket ve gerçek hareket arasındaki fark ayırt edilmeye çalışılır.  

 Her gruba verilmiş olan hazır preparatlar  üzerine bir damla sedir yağı damlatılarak ışık mikroskobunda 

100x objektifte alan ayarlanarak görüntü bulunur ve şekilleri laboratuvar defterine çizilir. 

 Otoklavdan çıkan buyyon besiyeri   10 adet steril tübe 5’er ml  dağıtılır; tüplerin üzerine tarih ve grup 

numarası yazılır. 

 Otoklavdan çıkan agar besiyeri 20’şer ml olarak önce iki steril boş petri kutusuna  aktarılır ve sonra 

içinde kan bulunan iki petri kutusuna eklenerek kan ve agar petri kutusu hafif sallanarak karıştırılır. Petrilerin 

üzerine tarih ve grubun numarası yazılır.  

 

 

28 ġubat  2012 (Salı) A grubu : 12.00- 13.00; B Grubu:13.00-14.00 

Normal vücut mikrofloraları ve havadaki mikroorganizmalar ve infeksiyon kontrolü I :  

Her gruba verilecekler :  

 1 adet steril kanlı agar-Öpücük petrisi   

 2 adet steril agar petrisi  

 2 adet spor testi 

 Sıvı sabun 

 Kağıt havlu  

Yapılacaklar : 

  Dudaklar, dil ve deri  mikrofloralarının farklı içerikte olduğunu görmek için öpücük petrisi hazırlanır. 

Öpücük petrisi hazırlamak için bir öğrenci tarafından dilini dudakları arasında tutarak ve burnunun ucu da agar 

yüzeyine değecek şekilde steril kanlı agar yüzeyini öper. Petri kutusu,  üzerine tarih ve grubun numarası ve 

öğrencinin adı yazılarak mum söndürme kavanozuna konur  

 Bir steril agar petrisi  açılır ve  agar yüzeyine gruptaki her öğrenci kibarca işaret ya da herhangi bir 

parmağını bastırır; Petri üzerine tarih ve grubun numarası ve öğrencilerin  adları yazılır;   

 Havanın mikrobiyolojik kontrolü için diğer steril agar petrisi kapağı, 10 dakika açık bırakıldıktan sonra 

kapatılır; üzerine tarih ve grubun numarası yazılır;  

 Petri kutuları Mikrobiyolojideki etüve kaldırılır. 

 2 adet ( birisi kontrol diğeri işlem görecek) spor testi , üzerinde yazan kliniğe götürülür. Laboratuvar 

defterine hangi kliniğe götürüldüğü not edilir. Sterilizasyon işlemi sonrasında spor testleri kliniklerden alınıp 

mikrobiyoloji’ye getirilir. 

 Standart el yıkama talimatına göre her öğrenci ellerini yıkar. 
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02 Mart 2012 (Cuma) A grubu: 11.00 - 12.00; B Grubu: 12.00-13.00 

. Normal vücut mikrofloraları ve havadaki mikroorganizmalar ve infeksiyon kontrolü  :  Sonuçlar 

 

Her gruba verilecekler :  

 Bir önceki pratikten grubun öpücük petrisi 

 Bir önceki pratikten grubun el petrisi  

 Bir önceki pratikten grubun hava petrisi 

 2 adet steril buyyon tübü  

 1 adet presel  

Yapılacaklar : 

 Öpücük petrisindeki dudaklar, dil ve burun ucu  bölgelerindeki üreme gözlenir ve  bölgelerein üreme 

yoğunluğu; bölgelerdeki kolonilerin çeşitleri ve hemolizleri kaydedilir.  

 El petrisindeki üremeler aynı şekilde gözlenir. 

 Hava petrisindeki koloniler sayılır.  

 Yorumlar laboratuvar defterine kaydedilir.  

 2adet steril buyyon tübünden birisi üzerine K (kontrol) diğeri  üzerine I(işlem) yazılır; ayrıca tarih ve 

grup numarası yazılır. 

 Klinikten gelen spor testlerinden üzerinde kontrol yazan kontrol (K) tüpüne,  otoklava ya da kuru sıcak 

hava sterilizatöründe sterilizasyon çevrimine maruz kalan  diğer spor testi   I tüpüne presel ucu alevde akkor hale 

gelene dek ısıtılıp  soğuduktan sonra alınarak aktarılır. Mikrobiyoloji  etüvüne götürülür.  

 

. Diş ünit su yolu heterotrofik bakteri sayımı :  

Her gruba verilecekler :  

 1 adet R2A (düşük besin içerikli) agar petrisi 

 1 adet içinde sodyum thiosülfat bulunan steril örnek kabı 

 

Yapılacaklar 

 Grubun gönderildiği klinikteki ünit başlık çıkartıldıktan sonra akan su,  içindeki kloru nötrlemek için 

sodyum thiosülfat olan  örnek kabına 100ml doldurulur, laboratuvara getirilir.  

 R2A agar petrisi üzerine tarih, grup numarası yazılır.  Steril ölçülü öze (0.01 ml) örnek kabındaki suya 

sokulduktan sonra agar yüzeyi taranarak ekim yapılır.  

 Ekim yapılan R2A agar petrisi Mikrobiyoloji etüvüne konur.  
 

6 Mart 2012 (Salı) A grubu; 09 Mart 2012 (Cuma) B Grubu 

. Spor testi sonucunun değerlendirilmesi 

 Bir önceki pratikten spor testi  K ve I tüplerinden hangisinde bulanıklık olduğu saptanır ve rapor yazılır. 

 

. Diş ünit su yolu heterotrofik bakteri sayımı  : sonucun değerlendirilmesi   

 Bir önceki pratikten grubun R2A (düşük besin içerikli) agar petrilerinde oluşan koloniler sayılır ve  

koloni sayısı / 0.01 ml formülüne göre suyun ml’sindeki heterotrofik bakteri sayısı hesaplanır.  

 Sonuç laboratuvar defterine kaydedilir.  

 

. Gram pozitif piyojenik koklar :   Stafilokoklar ve Streptokoklar  ve antibiyotik duyarlık deneyi  :  

Her gruba verilecekler :  

 Bir kanlı agar petride  bilinmeyen Stafilokok suşu veya  Streptokok suşu  

 2 lam 

 %6.5 NaCl buyyon 

 İkiye bölünmüş kanlı agar petri 

 Sulu plazma tübü 

 CAMP testi için  Staphylococcus aureus suşu 

 %3 Hidrojen Peroksit (H2 0 2 ) tüpü 

 Chapman besiyeri 

 DNAase besiyeri 

 Basitrasin  ve Optokin diski 

 Antibiyotik diskleri 

 Bir adet agar petri 

Yapılacaklar :  

 Bilinmeyen stafilokok ya da streptokok kanlı agar petrisindeki koloniler incelenir; şekilleri, 

büyüklükleri ve hemolizleri ( alfa, beta ya da gamma hemoliz ) kaydedilir. 

 Gram boyama yapılarak gram pozitif kokların morfolojisi kaydedilir. 
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 Stafilokok ve Streptokok ayrımı için Katalaz testi yapılır. Lamlardan birisi üzerine % 3’lük H2 0 2 

damlatılır ve içinde besiyerine değdirilmeden salt koloniye değilerek alınan  bakteri karıştırılır; köpürme olması 

katalaz poztif olarak yorumlanır. Stafilokoklar katalaz pozitif; Streptokoklar katalaz negatiftir. 

 Bilinmeyen bakteri Stafilokok ise koagülaz testi için  sulu plazmaya, Chapman ve DNase besiyerlerine 

ekim yapılır; ekim yapılan besiyerleri  üzerine tarih ve grup numarsı yazılır.  

 Streptokok için kanlı agardaki hemoliz alfa ise ikiye bölünmüş kanlı agar petrisinin bir yarısına ekim 

yapılır ve  üzerine Optokin diski yerleştirilir; ayrıca %6.5 NaCl’lü buyyona ekilir. Ekim yapılan besiyerleri 

üzerine tarih ve grup numarası yazılır. 

 Streptokok beta hemolitik ise  :  İkiye bölünmüş kanlı agar petrinin bir yarısına  ekim yapılarak 

Basitrasin diski konur; diğer yarısı CAMP testi için kullanılır:  Petrinin yuvarlak kenarından ortasına doğru düz 

bir çizgi şeklinde ekim yapılır ve  S.aureus buyyon kültüründen aralarında 1 cm aralık bırakacak şekilde  düz 

çizgiye dik  çizgi şeklinde ekim yapılır.  Ekim yapılan besiyerleri üzerine tarih ve grup numarası yazılır. 

Streptokok hemolizsiz (gamma hemolitik)ise %6.5 NaCl buyyona ekim yapılır. Ekim yapılan besiyeri üzerine 

tarih ve grup numarası yazılır. 

 Antibiyotik duyarlığı için verilen bakteri kültüründen eküviyon aracılığı ile agar  yüzeyine yayılır ve 

yüzey kuruduktan sonra antibiyotik diskleri her seferinde presel alevde akkor dereceye ısıtılıp soğutularak 

yerleştirilir.  Besiyeri üzerine tarih ve grup numarası yazılır. 

 Bütün ekim yapılan besiyerleri Mikrobiyoloji etüvüne kaldırılır. 

 Yapılanlar tarih atılarak laboratuvar defterine kaydedilir 

 
 

13 Mart 2012 (Salı) A grubu 11.00 - 12.00; B Grubu: 12.00-13.00 

Gram pozitif piyojenik koklar :   Stafilokoklar ve Streptokoklar  ve antibiyotik duyarlık deneyi : Sonuçlar 

Her gruba verilecekler :  

 Bir önceki pratikten grubun bakterisi Stafilokok ise sulu plazma tüpü, Chapman ve DNase besiyerleri 

 Bir önceki pratikten grubun bakterisi alfa hemolitik streptokok ise Optokin diski konan kanlı agar ve % 

6.5 NaCl lü buyyon tüpü 

 Bir önceki pratikten grubun bakterisi beta hemolitik streptokok ise bir yarısına  Basitrasin diski konan 

ve diğer yarısına  CAMP testi yapılan kanlı  agar petrisi  

 Bir önceki pratikten grubun bakterisi  gamma hemolitik streptokok ise % 6.5 NaCl lü buyyon tüpü 

 DNase testi için  1 N HCl  tüpü  

 Bir önceki pratikten antibiyotik duyarlık deneyi petrisi  

Yapılacaklar :  

  Bir önceki pratikten grubun bakterisi Stafilokok ise sulu plazma tüpünde  pıhtılaşma olup olmadığına 

bakılır (pıhtılaşma varsa Koagülaz pozitif (S.aureus ) ve pıhtılaşma yoksa Koagülaz negatif Stafilokok ); 

Chapman  besiyerindeki kolonilerin rengi değerlendirilir ; DNase besiyerlerine %1 N HCl eklenir ve gözlenir. 

 Bir önceki pratikten grubun bakterisi alfa hemolitik streptokok ise Optokin diski konan kanlı agarda 

disk etrafında zon olup olmadığına bakılır; % 6.5 NaCl lü buyyon tüpünde bulanıklık olup olmadığı gözlenir. 

 Bir önceki pratikten grubun bakterisi beta hemolitik streptokok ise Basitrasin diskine duyarlık ve  

CAMP testi  yorumlanır.  

 Bir önceki pratikten grubun bakterisi  gamma hemolitik streptokok ise % 6.5 NaCl tüpünde üreme olup 

olmadığı değerlendirilir. 

 Bir önceki pratikten antibiyotik duyarlık deneyi petrisinde diskler çevresindeki inhibisyon zonları 

ölçülür. Sonuçlar yorumlanır . 

 Tüm sonuçlar laboratuvar defterine kaydedilir. 

 

Stafilokok Tanısı  :             

Streptokok Tanısı : 

Antibiyotik Duyarlık Deneyi Sonucu : 

 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠNFEKSĠYON KONTROL GÖZLEMĠ-ÖDEV TESLĠMĠ (QUĠZ 25 PUAN) 

 

16 Mart 2012 (Cuma) A grubu; 20 Mart 2012 (Salı) B Grubu 

 

. Diş plak biyofilmlerinin mikrobiyolojik incelemesi: Supragingival plağın boyanarak gösterilmesi 

Her gruba verilecekler :  

 1 adet kürdan  

 1 adet tuzlu su (TS)  içeren tüp  

 1 adet Lam 

 Giemza boyama seti :  Metil alkol petrisi,  giemza boya petrisi   
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Yapılacaklar 

 1 öze TS lam üzerine konur.  

 Kürdan yardımı ile diş plağı alınır 

 Alınan plak TS de süspanse edilir 

 Hazırlanan preparatın havada kuruması beklenir. 

 Preparat kuruduktan sonra metil alkol petrisinde 3 dakika ve giemza boya petrisinde 10 dakika beklenir. 

 Kurulanır; bir damla sedir yağı damlatılır ve 100x objektifte ışık mikroskobunda  incelenir. 

 Sonuç laboratuvar defterine kaydedilir. 

 
. Yapay diş biyofilm (diş plağı) oluşumu:Ekstrasellüler polisakkarit yapımı : 

Her gruba verilecekler :  

 1 adet kürdan 

 1 adet % 5 sakkarozlu TSB tüpü 

 1 adet steril ortodontik tel  

Yapılacaklar : 

 Kürdanla alınan diş plak biyofilmi  % 5 sakkarozlu Triptik Soy Buyyon (TSB) tüpüne eklenir.  

 Ekim yapılan  tübün içine steril ortodontik tel sokulur. 

 Mikrobiyoloji  etüvüne konur . Üç gün boyunca tel yeni bir % 5 sakkarozlu TSB tüpüne aktarılır. 

 

 

23 Mart 2012 (Cuma) A grubu; 27 Mart 2012 (Salı) B Grubu 

UYARI: Verilen randevuya göre öğrenciler iki hafta  içinde mikrobiyoloji bilim dalında ağız diĢ 

muayenesine gelmelidir. 
 

. Yapay diş biyofilm (diş plağı) oluşumu:Ekstrasellüler polisakkarit yapımı : Sonuçlar 

 Bir önceki pratikten grubun yapay diş biyofilm  tüpündeki  tel  ve cam  yüzeyinde oluşan biyofilm 

gözlemlenir  ve kaydedilir. 

 

. Diş çürüğü aktivite testi   :  

Her gruba verilecekler :  

 1 adet steril tükürük kabı 

 1 adet sakız 

 1 adet steril 5 ml’lik enjektör 

 Tamponlama kapasitesi (TK) test tüpü (1.5 ml 0.005 N HCl) 

 pH kağıdı 

 pH skalası 

Yapılacaklar :  

 5 dakika sakız çiğnenerek uyarımlı tükürük örneği toplanır;  

 Tamponlama kapasitesini ölçmek için 0.5 ml tükürük örneği TK tüpüne konur; çalkalanır ve tüpün ağzı 

açık 10 dakika beklenir; pH kağıdı sokulur; sonuç pH skalasından okunur. 

 Tükürük kapları mikrobiyoloji laboratuarına teslim edilir. 

 
 

30 Mart  2012 (Cuma)  A grubu; 03 Nisan  2012 (Salı)  B Grubu 

Diş çürüğü aktivite testi : Değerlendirme 

 Diş çürüğü aktivite testlerinin değerlendirilmesi: çürük riskinin hesaplanması 

 Sonuçlar ağız diş muayene kağıdına kaydedilir (AkıĢ hızı,tamponlama kapasitesi, mutans streptokok 

laktobasil ve maya sayıları) 

 Koruyucu ve tedavi edici önerilerin seçimi 

 C.albicans’ın tanısı ( germ tüp oluşumunun gösterilmesi ) için Sabouraud petrisinden ,Gram boyamada 

maya olarak görülen kolonilerden tüpteki seruma ekim yapılır. 2 saat Mikrobiyoloji  etüvüne konur. 

Demostrasyon olarak verilen “germ tüp” preparatı incelenir.   

  

 
BĠREYSEL ÇÜRÜK RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ - ÖDEV   TESLĠMĠ (QUĠZ 25 PUAN) 

 

9-20 NĠSAN 2012 VĠZE Sınav Haftası 
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24 Nisan 2012 (Salı) A grubu; 27 Nisan (Cuma) B Grubu 

Anaerop bakteriler  ve ağız streptokokları  :  

Tükürük, dentoalveolar abse , endodontal örneklerin ve yumuşak doku örneklerinin alınması ve laboratuvara 

gönderilmesi 

Her gruba verilecekler : 

 İçinde Fusobacterium nucleatum, Actinomyces naeslundii, Prevotella intermedia  ve Streptococcus 

oralis bulunan kültür tüpü 

 2 adet steril anaerop kanlı agar petrisi 

 

Yapılacaklar :  

 Kültür tüpünden alınan bir öze kültür azaltma tekniği ile kanlı agar petrilerine ekilir. 

 Ekim yapılan  kanlı agar petrilerinden biri  anaerop kavanoza, diğeri  mum söndürme kavanozuna  

konur ve Mikrobiyoloji etüvüne kaldırılır.  

 

04 Mayıs 2012 (Cuma) A grubu ;  08 Mayıs 2012 (Salı) B Grubu 

Anaerop bakteriler  ve ağız streptokokları : Sonuçlar 

Her gruba verilecekler : 

 Önceki pratikte anaerop kavanoza ve mum söndürme kavanozuna konan 2 adet  kanlı agar petri 

 1 adet lam 

 Gram boyama seti 

Yapılacaklar :  

 Anaerop ve karbondioksitli ortam farkına göre koloniler sayılır; şekilleri ve pigmentleri kaydedilir ve 

resimleri çizilir.  

 Farklı kolonilerden preparat hazırlanır; Gram boyama ile boyanarak ışık mikrokobunda incelenir; 

laboratuar defterine kaydedilir.. 

 

 

11 Mayıs 2012 (Cuma) A grubu 12.00- 13.00; B Grubu:13.00-14.00 

     

Moleküler biyolojik deney: DNA ekstraksiyonu; PCR ; görüntüleme  

 

 

15 Mayıs 2012 (Salı) 

PRATĠK SINAVI 

                                        

              LABORATUVAR DEFTERLERĠNĠN TESLĠMĠ  
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


