
 

 

1.0 AMAÇ  

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölümünde yapılan tetkikler için alınan numunelerin uygun saklanma koşullarını 

tanımlamak. 
 

2.0 KAPSAM   

Fethiye Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bölümünde yapılan tetkikler için alınan numunelerin 

saklama koşulları işlemini kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR  

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı,  Laboratuvar Teknisyenleri. 
 

5.0 KISALTMALAR 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

NUMUNELERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI 

*Kan Örneklerinin korunması: Kan alımı sonrasında numune direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde 

pıhtılaşma süreci bitene dek oda ısısında bekletilir. Bu süre genellikle 20-25 dakika kadardır. Bu süre sonrası 

serumun santrifüj ile pıhtıdan ayrılması gerekir. Örneğin tam kan, sitratlı tam kan, EDTA’lı tam kan olarak uzun 

süre bekletilmesi, örnekteki elektrolit konsantrasyonlarında, enzimlerin aktivitesinde, hematoloji ve pıhtılaşma 

parametrelerinde çeşitli değişikliklere yol açar. 

1- Laboratuvara gelen numuneler, hemen çalışmaya alınır. 

2- Bekletilecek olan numuneler, mutlaka santrifüj edildikten sonra  +4 °C’ de buzdolabında ağzı kapalı olarak 

muhafaza edilir. 

3- Uzun süre muhafaza edilecek numuneler, çalışılacak testin özelliğine göre prospektüste belirtilen koşullara 

uygun olarak -20 °C’ de ağzı kapalı olarak saklanır. 

4- Serum veya plazma en geç 4 saat içinde çalışılmalıdır. Çalışılmadığı takdirde +4 °C’ de buzdolabında ağzı 

kapalı olarak muhafaza edilir. 

5- 12-24 saatten fazla bekletilen serum +4 °C’ de saklansa bile numunelerin değerlerinde değişmelere neden 

olmaktadır. Bu yüzden serumun dondurulması daha doğrudur ve bu sayede serumdaki birçok analiz 

bozulmadan aylarca saklanabilir. Dondurulmuş serum çalışılacağı zaman oda sıcaklığına getirilerek çalışılır. 

6-Kanı dondurmak hemolize neden olur. Santrifüj edilerek serum veya plazması ayrılmamış kan 

dondurulmamalıdır. 
 

BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINDA NUMUNE TAŞIMA VE SAKLAMA ORTAMLARI 

1- Mikrobiyoloji örnekleri laboratuvarda alınmış ise bekletilmeden kültür ekimi yapılmalı preperatlar 

hazırlanmalıdır. 

2- Mikrobiyoloji örnekleri klinikte veya pansuman odasında  alınmış ise bekletilmeden mikrobiyoloji 
laboratuvarına gönderilmelidir 

3- İnceleme örneklerinin alınmasından ekimine kadar geçen sürenin uzaması karşısında ölen ve bu nedenle 

incelenemeyen duyarlı mikroorganizmaların dayanması için bunların özel saklama ortamlarında tutulmaları 

gerekir.  

BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINDA İŞLEME ALINMADAN ÖNCE NUMUNELERİ 

SAKLAMA KOŞULLARI 

Tüm kültür numuneleri en geç 30 dakika içerisinde ekim yapılır. 

Ekim için 30 dakikayı geçen numuneler, 

Buzdolabı ısısında (+4 °C ) 

 * İdrar 

 * Dışkı, rektal sürüntü, Sürüntüler 

 * Balgam 

 * Mantar kültürü için alınmış örnekler 
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Oda ısısında (+22 °C ) 

* Anaerop örnekler 

* Kan (otomatik sistemler için) 

*Göz, iç kulak örnekleri, Boğaz, burun sürüntüsü, Genital bölgeden örnekler, 

* Vücut sıvıları (peritoneal, perikardiyal, plevral, safra, eklem sıvısı) 
 

Vücut ısısında (+37 °C) 

*BOS (hemen ekilmeli) 
 

Dondurucu ısısında (-20 °C) 

* Serum örnekleri (1 hafta)  
 

BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINDA İŞLEME ALINDIKTAN SONRA ÜREYEN  

KÜLTÜR NUMUNELERİNİN SAKLAMA KOŞULLARI 
 

1. Üreyen kültür numuneleri oda ısısında 24 saat saklanır. İşlemi bittikten sonra tıbbi atığa atılır 

2. Uzun süre saklamak istediğimiz herhangi kültür numunesini ( tüpte veya petri kabında ) 

 parafinleyerek buzdolabında +4 °C’de saklanmalıdır. 
Test süreci tamamlanmış numuneler ile test verileri ve sonuçlarının muhafaza edilmesi 

Test süreci tamamlanmış, tüm kültür plakları oda ısısında 24 saat saklanır ve sonra tıbbi atığa atılır. 

Test süreci tamamlanmış, hemogram, eliza, sedim örnekleri oda ısısında 24 saat saklanır ve sonra tıbbi atığa 

atılır. 

Spermiyogram, BOS, Brucella numuneleri çalışıldıktan sonra, tıbbi atığa atılır. 

  Arşiv, 30 gün elektronik ortamda saklanır 
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