


Dr. Banu Sancak 

Kan Kültürlerini Nasıl Değerlendirelim? 

Rehber Eşliğinde… 



 

 Mikrobiyoloji laboratuvarının      
en değerli örneklerinden biridir. 

 

 Kültür sonuçları hastanın sağ 
kalımı açısından kritik önem taşır. 

KAN KÜLTÜRÜ 



 

 Kan kültürü mikrobiyoloji laboratuvarının 
en değerli örneklerinden biridir. 

 Kültür sonuçları hastanın sağ kalımı 
açısından kritik önem taşır. 

Mecbur kalınmadıkça 

Örnek Reddi yapılmaz ! 



 Etiketsiz/hatalı etiketli şişe 
 Şişedeki bilgi-istemdeki bilgi farklılığı 
 Kırık/çatlak/sızdıran şişe 
 Aşırı dolu şişe 
 

Örnek Red Kriterleri 

Red edilenler  
En kısa sürede bildirilmeli !!! 

Yeni Örnek istenmeli 



Düzeltici-önleyici faaliyet başlatılması 
gereken durumlar 

 Kan bulaşmış şişe 
 SKT geçmiş şişe 
 Kan miktarı  
 Kan miktarı  
 Tek şişe  

Örnek işleme 
alınır 

Yalancı 
negatif 

sonuç olabilir 



Cihaza yerleştirmeden önce hızla işleme al!!!! 

Makroskobik 
değerlendirme 

Olası mo 

Hemoliz Streptokok, stafilokok, Listeria, 
Clostridium, Bacillus 

Bulanıklık Aerobik gr(-) , stafilokok, Bacteroides 

Gaz oluşumu Aerobik gr(-) basiller, anaeroplar 

Çökelti oluşumu Pseudomonas, Bacillus, mayalar 

Pıhtılaşma S.aureus 

Gözle görünür koloniler Stafilokok, streptokok 

İnkübatöre yerleştirilmeden önce  
üreme göstergelerine bak ! 



Örneklerin işlenmesi 
ve iş akışı 



Standart inkübasyon süresi: 5 gün 



NEGATİF sinyal veren şişelerden 
kör pasaj yapılmalı mı?  

 

Hayır  
 



NEGATİF sinyal veren şişelerden 
kör pasaj yapılmalı mı?  

 
Kan kültüründe üreme belirtisi 

vermeden üreyenler 
 P.aeruginosa 
 Candida spp 

 

Güç üreyenler 
 Neisseria 
 Brucella 
 Francisella 
 H.influenzae 
 HACEK grubu 

 
Klinik Bulguları ya da Öyküsü bu mo.ları 

düşündürüyorsa 
Kör pasaj 



POZİTİF sinyal veren şişeler  
 

 
Katı besiyerine 

 pasaj 
Direkt 

mikroskobik 
değerlendirme 



POZİTİF sinyal veren şişeler  
 

Direkt mikroskobik değerlendirme: GRAM 
 Karbol fuksin 
 Modifiye asit fast 
 Giemsa 
 Akridin oranj 



POZİTİF sinyal veren şişeler  
 



Sonuçların 
Değerlendirilmesi 



 
  Mikroorganizmanın tanımlanması 

  Etken/kontaminant ayrımı 

    Etken: ADT 
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Kontaminasyon 
 

Polimikrobiyal 
üreme 

 



Kontaminant olarak kabul edilen 
cilt flora elemanları nelerdir? 

 KNS 

 Bacillus spp (B.anthracis hariç) 

 Corynebacterium spp (JK hariç) 

 Propionibacterium spp 

 Aerococcus spp 

 Micrococcus spp 



Etken mi? 
 

Kontaminant mı? 



 

 Klinik bulgular: Ateş, Lökositoz, (+) görüntüleme 

 Mikroorganizma identifikasyonu  

 (+) şişe sayısı/ Toplam alınan set sayısı 

 TTD (pozitifleşme zamanı) 

 



2. SET 

Aerobik Anaerobik 

1. SET 

Aerobik Anaerobik 

SONUÇ 

Negatif 

Kontaminasyon 

Kontaminasyon 



2. SET 

Aerobik Anaerobik 

1. SET 

Aerobik Anaerobik 

Etken 



Etken/Kontaminant ayrımı? 

1. KK:  
Olası kontaminant üremesi  

 
Sınırlı tanımlama 

 

2.KK:  
Aynı mo üremesi  

 
2 izolata da ID + ADT 
 



 
Polimikrobiyal 

YBÜ hastaları 

İmmünsüpresif hastalar  

 

Polimikrobiyal kan akımı enf.da:  

Kateter ilişkili ya da intraabdominal enf.  

akla gelmeli….. 

%10-30 
Polimikrobiyal 

Polimikrobiyal 
üreme 

 



Kontaminasyon 
 

Polimikrobiyal 
üreme 

 Tutarsız 
sonuçlar 



1.  (+) sinyal, Gram boyama (+) ama Üreme yok 

 

 Abiotrophia spp (nütrisyonel varyant streptokoklar) 

 Kısmen otolize olmuş S.pneumoniae 

 Rutin katı bylerinde üreyemeyen/güç üreyenler 

 Campylobacter spp 

 Helicobacter spp 

 Kapnofilik bakteriler 

 Yavaş üreyen anaeroplar 

 



 
Klinik Bulguları/ 

Mikroskobik Özellikleri: 
 Uygun besiyeri kullan 
 Uygun inkübasyon koşulları 
 İnkübasyon süresini uzat 
 



2. (+) sinyal, Gram boyama (-) ama Üreme yok 

  Yalancı (+) sinyal 

 Önerilen maksimum kan miktarının aşılması: RBC  CO2   

 Kandaki lökosit miktarı  (Hematoloji hastaları) 

 Mekanik ventilasyon  CO2   

 

Üreme eğrisi mo üremesini gösteriyorsa 

 Farklı boyama (Karbol fuksin, Giemsa vb ) 





Sonuçların 
Raporlanması 



Mikrobiyoloğun verdiği hangi bilgi  
klinisyen tarafından anlaşılıyor ya da 

kullanılıyor?? 



Gram boyama 
 Kültür sonucu 

ADT 
 

RAPORLAR 



Gram boyama 
 

RAPORLAR 



Gram Boyama sonucu  
(24 saat boyunca) 

2 saat içinde 
bildirilmelidir. 

2 saat !!! 



(+) kan kültürü şişesi türü 
(aerob, anaerob) 
belirtilmelidir. 

Şişenin türünü 
belirt… 

Gram boyama sonuç raporunda  



 
 Tanımlamada hala en basit ve en hızlı test 

 
 Ancak klinisyen her zaman Gram boyama 

raporunu doğru yorumlamayabilir. 

GRAM BOYAMA 



Gram boyama sonucu:  
  X Gram pozitif kok: Yardımcı değil 
 

  Bakterilerin yerleşimi: ikili, küme, zincir 



Bacillus 
Clostridium 

Acinetobacter 



Kan kültürlerinde  

Gram boyama hala faydalı mı? 



Tedavilerin çoğu  
flebotomi sonrası 

başlıyor 



Gram boyama 
 

Kültür sonucu 

RAPORLAR 



Kontaminant 



Rapor 

 

 Eş zamanlı alınan 2 set kan kültüründe yer alan dört kan 
kültürü şişesinin birinde  KNS üremiştir. 

 Üreme süresi: 38 saat 

 Eş zamanlı gönderilen diğer kan kültürlerinin inkübasyonu 
devam etmektedir. 

 Bu izolat, cilt flora elemanı olabilir. Klinik olarak anlamlı 
kabul ediliyorsa ileri değerlendirme için mikrobiyoloji 
laboratuvarı ile iletişime geçiniz. 

“…….hastadan ……. tarihinde sağ koldan alınan iki set kan 
kültüründe yer alan dört kan kültürü şişesinin birinde KNS 
üremesi saptanmıştır. 



 
Optimal duyarlılık ve özgüllük için en az 2 set kan kültürü  gereklidir. 

Çocuklarda 
malesef     

tek örnek 

KNS; Tek set kan kültürü 



Rapor 

 

 Eş zamanlı alınan 2 set kan kültürünün birinde  
S.aureus üremiştir. 

 Üreme süresi: 18 saat 

 Eş zamanlı gönderilen diğer kan kültürlerinin 
inkübasyonu devam etmektedir. 



Rapor 

 

 Eş zamanlı alınan 2 set kan kültüründe 5 günlük 
inkübasyon süresinin sonunda üreme olmamıştır. 

 Alınan kan miktarının yetersizliği, 

 KK’lerinin lab.a geç ulaştırılması gibi  

üremeye engel olacak durumlar söz konusu ise  

raporda bu durum açıklanmalıdır. 



 

Rapor 

•YBÜ 
•Yenidoğan 



Gram boyama 
 Kültür sonucu ADT 

 

RAPORLAR 



DOĞRU VE HIZLI  
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK 

TESTLERİ 

Kullanılan yöntemler: 
 Disk difüzyon 
 Gradient test 
 Otomatize sistemler 

 
MDR izolatların saptanması 
  
Beklenmeyen bir antibiyotik direnci durumunda dikkat 
 





Tanımlama  ve ADT 
Hızlı Testler??? 

 











Avantajları: 

 Süreyi kısaltıyor 

 Çocuk hastalarda avantaj: Az kan alınabiliyor 

 Önceden AB kullanımının etkisi yok  

Moleküler Testler 





Moleküler yöntemler: 

 MRSA:  mecA  Tek gen saptanabilir 

 P.aeruginosa-BL direnci   Tek mekanizma yok 

 

 Personel gerekliliği 

 Gerçek hayattaki hız nedir ? 24 saat? 



Stok? 



 

İzolatlar en az 6 ay saklanmalı 



4 gün sonra (+) 
Gram boyama: gr(+) küme yapmış 
koklar 
350C 48 sa %5 CO2: koyun kanlı agar 
üreme 
Üremeden Gram:  
 



Mikroskobik görüntü: Stafilokok 
KKA: Koloni: Beyaz, hafif alfa hemoliz, 

stafilokok kolonilerinden çok küçük 












