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Kan Kültürü 
Uygulamalarında

Bizim Rehberimiz Ne 
Diyor?



Sunum amacı: “Kan Kültürü 

Uygulama Klavuzu”muzu tanıtmak

Sunum planı: kan kültürünün 

tanıdaki yerinden, alımına, kalite 

kontrolünden, biyogüvenliğine 

Uygulama Klavuzu bölümleri  



Kan kültürü klavuzu hangi iyi 
uygulamaları sağlamalı?

Kontaminasyon oranlarının azaltılmasıa.

Şişelere yeterli hacimde kan inokülasyonunun b.
sağlanması

Her kültür isteminde minimum iki şişe kan toplanmasıc.

24 saatte minimum 2-3 kan kültürü istenmesid.

hepsie.

KAN KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ DÜZELTİLMESİ 
GEREKEN İYİ KLİNİK UYGULAMALAR
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Kan kültürlerinin 

tanıdaki önemi

alınma endikasyonları

alınmasında genel prensipler

Klinik laboratuvar iletişimi    

3.Kan Kültürünün Klinik Önemi



Klinik Laboratuvar İletişimi

Kliniklerde örneği alan ve laboratuvara gönderen 

personelin dikkat etmesi gereken noktalar

Laboratuvarda kan kültürü şişelerini teslim alan ve 

raporlamayı yapan personelin dikkat etmesi gereken 

noktalar



4.Klinikte Örnek Alımı, Kandan Patojen 
Saptanmasında Kritik Faktörler

Zamanlama 

Hacim (yetişkin\pediatrik)

Kan besiyeri oranı

Standart kan kültür setlerinin oluşturulması

Olası nadir enfeksiyon etkenine göre şişe seçimi, set 

oluşturulması

Set sayısı ve tanısal, klinik önemi



Klinikte Örnek Alımı, Kandan Patojen 
Saptanmasında Kritik Faktörler

Cilt dezenfeksiyonu, kontaminasyonun önlenmesi

Kan kültürü alımı

İstem formunda olması gereken bilgiler

Klinikte göz önünde bulundurulması gereken laboratuvar red 

kriterleri



Klinikte Örnek Alımı, Kandan Patojen 
Saptanmasında Kritik Faktörler

Kan kültürü = kan kültürü seti

Aynı girişimle alınan örnekler birden fazla şişeye ekilse de ayrı kültürler 

olarak değerlendirilmez; alınan örnek ve inoküle edilen şişe sayısının 

artırılması etken izolasyonunun duyarlılığını artırır

Tek damar veya kateterden alınan bir ya da fazla sayıdaki şişeden biri 

veya fazlasında üreme saptandığında kan kültürü pozitif kabul edilir



Endokarditli hastalarda 

bir set kan kültürü yapıldığında duyarlılık %80

iki veya üç set kan kültürü yapıldığında duyarlılık % 88-99

24 saatte 4’den fazla kan kültürü seti kullanılması 

önerilmez



Bakteriyemi şüpheli hastalarda ayrı venlerden 2 set kültür 

Çocuk hastalardan ağırlıklarına göre değişmek üzere bir set yeterli

Akut endokardit şüphesinde üç ayrı bögeden, üç set kan kültürü

Orijini bilinmeyen ateş 2-4 set farklı bölgeden kan kültürü; 24-48 

saatte negatif ise 2-3 set daha

Akut febril epizotlarda 2 farklı bögeden 2 set kan alınması yeterli



5.Laboratuvara Güvenli ve Uygun 
Sürede Transport

Kan kültürleri en önemli ve "ACİL" örnekler arasında

GECİKMELİ ŞİŞE GİRİŞİ TANISAL YANSIMASI

Kan kültür şişelerinin iki saat içinde laboratuvara gönderilmesi 

gerekli

Bu süreye uyulmaması;

Şişelelerin kan kültür sistemlerine geç girilmesi; üremelerin 

engellenmesine ya da geç tespit edilmesine neden olabilir



6. Laboratuvara Kabulde Dikkat Edilmesi 
Gereken Noktalar Ve Red Kriterleri

Kan kültürleri red kriterleri

Uygunsuz olan örneklerin yeniden alınmasının 

sağlanması

Örneğin reddedilme bilgisi doktoruna ve/veya 

hemşireye verilmeli; zaman kaybetmeden yeni bir 

örneğin alınması sağlanmalı



7. Kan Kültürlerinin İnkübasyonu 
Ve İncelenmesi

Genel kurallar

Otomatize kan kültür sistemleri ile inkübasyon

Otomatize olmayan sistemlerde inkübasyon süresi ve pozitif kan 

kültürlerinin saptanması

Pozitif kan kültürlerinde hazırlanan preparatların incelenmesi

Pozitif kan kültürlerinin ilk pasajları

Kan kültür besiyerinden doğrudan tanımlama ve duyarlılık testi 

uygulaması



Genel Kurallar

Otomatize sistem ya da görsel izlemede, kan kültürleri her vardiyede 

en az bir kez pozitiflik açısından incelenmeli

Pozitif sinyal saptanır saptanmaz şişe çıkartılıp incelenmeli

Kanlı agar, çikolata agar, EMB agar, anaerop kanlı agar….. pasajlar; 

Gram boyama

İlk bakı sonucunun hasta tedavisine etkisinin duyarlılık testi 

sonucundan daha fazla olduğu gösterilmiş

Arıza durumunda tüm şişeler pasajlanır



Otomatize Kan Kültür Sistemleri 
İle İnkübasyon

Üretici validasyonu beş günlük inkübasyon ile

Süreyi kısaltmak isteyen merkezler validasyon 

çalışması yapmalı

Sonucu bildirirken kaç günlük inkübasyon sonunda 

üreme saptandığı, ya da saptanamadığı



Pozitif Kan Kültürlerinde Hazırlanan 
Preparatların İncelenmesi

En önemli test: Gram boyama

Şişe karbon partikülleri içeriyorsa, hatalı pozitifliğe 

dikkat; Gram yerine akridin oranj boyama

Gram boyama negatif ise, Mycoplasma, 

Campylobacter, Brucella gibi zayıf boyananlar için 

akridin oranj



Pozitif Kan Kültürlerinin İlk 
Pasajları

Mantarlar için mikolojik besiyerleri

Besiyeri yüzeyinin zeytinyağı ile kaplanması

İmmün yetmezlikli hastada fırsatçı patojenler için ek besiyerleri

Uygun hastada, metisilin ve vankomisin tarama besiyerleri

Hızlı üreyen mikobakteri şüphesinde, asidorezistan boyama ile 

mikobakteri olasılığının değerlendirilmesi



Kan Kültür Besiyerinden Doğrudan
Tanımlama Ve Duyarlılık Testi Uygulaması

Ticari biyokimya panelleri ile 

Bakteriye özgü enzimlerin saptanması

Prob hibridizasyonu

Protein nükleik asit floresan in situ hibridizasyon (PNA FISH)

MALDITOF-MS

Universal 16S rRNA ve 18S rRNA primerleri ile amplifikasyon

Dizi analizi

Direkt antibiyotik duyarlılık testi ya da PCR ile direnç genlerinin saptanması

Rutin kullanımdan önce validasyon şart!!!!!  



8. Sonuçların Değerlendirilmesi Ve 
Raporlama

Kontaminasyon olarak yorumlama kriterleri

Polimikrobiyal bakteriyemiler

Kan kültür izolatlarının saklanması

Sonuçların rapor edilmesi

Raporlama aşamaları

Kritik değer raporu (sözel ve yazılı)



Kan Kültüründe Kontaminasyon

Kan kültürü kontaminasyon oranı %3’ü geçmemeli; hizmet kalitesi 

açısından indikatör

Kontaminasyonu en aza indirmek için prosedürler

Doğru kan kültürü alım teknikleri

Kontaminantlar için yapılacak işlemler ve raporlama

Kontaminasyon oranları ve yüksek kontaminasyon olan kliniklerde 

eğitimler, multidisipliner yaklaşım



Kontaminasyon Olarak 
Yorumlama Kriterleri

Kan kültürü kontaminasyonunda en sık karşımıza çıkan mikroorganizmalar

Koagülaz negatif stafilokoklar

Viridans streptokoklar

Corynebacterium spp

Propionibacterium acnes

Bacillus anthracis dışı Bacillus’lar

Micrococcus, Aerococcus’lar

Uygun koşullarda sistemik kan dolaşımı enfeksiyonu

Her laboratuvar genel kurallar içinde kendi standartlarını geliştirmeli



Kontaminasyon Olarak 
Yorumlama Kriterleri
Potansiyel kontaminant bakteri; tek bir kan kültür setinin bir veya her iki 

şişesinde üredi ise; İkinci bir kan kültürü olmaması durumunda bu izolatın 

önemine karar verilemez

Düşük virülanslı mikroorganizma üremesi: yapılacak testler yalnız önemli 

mikroorganizmaları dışlayacak düzeyde

Antibiyogram yapılmaz

İzolat rapor çıktıktan sonra saklanır

Aynı suşun başka kültürde üremesi durumunda ek işlemler; tam tanımlama ve 

duyarlılık testleri 



Olası Kontaminantlar İçin Kliniğe 
Dayalı Değerlendirme

İki veya daha fazla kan kültürü; yalnız biri pozitif “olası kontaminant”

Tek kan kültürü alınmış: klinik değerlendirme

İki veya daha fazla kan kültürü alınmış, 48 saatte iki kültür pozitif: 

Viridans grup streptokok ise tüm işlemler; diğer olası kontaminantlar 

ise klinik değerlendirme

Konsültan hekim hasta dosyasını inceler: hastanın öyküsü, lökosit 

sayısı, vücut ısısı, diğer bölgelerden alınan kültürler, radyolojik 

bulgular vb.



Olası Kontaminantlar İçin 
Laboratuvara Dayalı Değerlendirme

İki veya daha fazla kan kültürü; yalnız biri pozitif “olası kontaminant”

Tek kan kültürü alınmış: “klinik önemi belirsiz; eğer çalışılmasını istiyorsanız 

laboratuvarı arayınız”

İki veya daha fazla kan kültürü alınmış, 48 saatte KNS dışı olası kontaminant: tüm 

laboratuvar işlemlerine devam; izolatlar aynı ise identifikasyon ve duyarlılık 

sonuçlarının raporlanması

İzolatlar farklı ise, duyarlılık testi uygulanmadan “olası kontaminant” olarak 

raporlanması

İki veya daha fazla kan kültüründe 48 saatte KNS: tür identifikasyonu ve duyarlılık 

aynı ise raporlanması; aynı değilse KNS’nin tanımlandığının raporlanması, duyarlılığın 

raporlanmaması



Polimikrobiyal Bakteriyemiler

Çocuklarda %10, immün yetmezlikli hastalarda %30

Barsak, deri, diğer mukozalarda bulunan ve bakteri 

translokasyonuna yol açan hastalığın belirtisi

Etkenler tek tek tanımlanmalı

Olası kontaminant varsa, kültürün önem düzeyi düşer: bir 

düzeye kadar tanımlama, aynı hastada tekrar izole 

edilirse ileri işlemler



Kan Kültür İzolatlarının 
Saklanması

Tüm kan kültürü izolatları en az altı ay dondurularak

%10 yağsız süt, %10 gliserol içeren triptikaz soya buyyon

Olası kontaminantlar (10-14gün)



Sonuçların Rapor Edilmesi

Pozitif set (kan kültürü) sayısı

Laboratuvara gönderilen toplam set (kan kültürü) 

sayısı

Kanın toplanmasından pozitifliğe kadar geçen süre

Yaymada görülen mikroorganizmanın tanımı



Sonuçların Rapor Edilmesi

Hangi sonuçların telefonla bildirileceği

Bildirimin kimlere yapılacağı

Bilginin hangi yolla aktarılacağı



Sonuçların Rapor Edilmesi

Kayıtlar günlük olarak üreme elde edilip edilmediği yönünden 

güncellenmeli

“……..günde üreme saptanmamıştır”

Ön rapor

Şişenin inkübe edildiği gün sayısı

Aerobik anaerobik şişe tipi

Örneğin kaynağı 

Yeni bilgi saptandığında rapor güncellenmeli



Sonuçların Rapor Edilmesi
İnkübasyon süresi sonunda negatif ise, gün sayısı ile raporlama

Şişenin cihaza yüklenmesinde gecikme, yetersiz miktardaki örnekler vb.işlem ya 

da kan örneği ile ilgili sonucu etkileyecek faktörler belirtilmeli

Klinik önemi yorumlamaya yönelik açıklamalara klinisyenlerle birlikte karar 

verilmeli

“Bu izolat, kan alma işlemi ile ilişkili cilt florasına ait bir mikroorganizmadır; ileri 

çalışma gerekiyorsa mikrobiyoloji laboratuvarı ile iletişime geçiniz”



Sonuçların Rapor Edilmesi

Örneğin durumu (kayıtlarla anlaşılır olmalı)

Kültür verileri (her kayıt bir sonuç içermeli; hızlı 

doğrulama önemli)

Kritik değer sonuçları 60 dakikada bildirilmeli

Kritik olmayan kültür bilgileri doğrulanarak dört saat içinde 

kültür kayıtlarına girilmeli 



Yazılı Ön Rapor
“Kan kültürü istemi var, örnek laboratuvara ulaşmadı”

“Test çalışmada, henüz sonuçlanmadı”

“24 saatte üreme yok”

“48 saatte üreme yok”

Pozitif kan kültürü

Son Gram boyama sonucu

Ön identifikasyon: koloni morfolojisi, mikroskopik morfoloji ve ön test sonuçlarına 

göre

Son antibiyotik duyarlılık verileri



Yazılı Son Rapor

“Test çalışılmadı” veya “Kültür işleme alınmadı”

“Üreme yok” (toplam inkübasyon süresi ile)

Pozitif kan kültürü

Son Gram boyama sonucu

Son identifikasyon

Son antimikrobiyal duyarlılık verisi

Test sonucunun yorumlanmasını etkileyebilecek herhangi bir ek bilgi



Kritik Değer Raporu 
(Sözel Ve Yazılı)

Klinik olarak anlamlı pozitif kan kültürü = kritik değer

Kritik değeri alan kişinin bunu yazması ve bildiren kişiye geri 

okuması

“lütfen yazdığınız sonucu bana okur musunuz?” ifadesi

Bildirilen kişi, tekrar okutulduğu, raporun bildirim tarihi ve saati 

dökümante edilmeli

Kritik değer bildirim sürecinin validasyonu



Kritik Değer Raporları

Kan kültürü için gönderilen ve kabul edilmeyen örnekler

Önceden yazılmış ve ilk veya son raporlarda herhangi bir düzeltme 

gerekmiş ve değiştirilmiş sonuçlar

Kritik değer raporunda bulunması gereken bilgiler

Raporu yazan kişinin tam ismi

Hastanın hekimine ulaşmaya yönelik başarılı ve başarısız girişimlerin tarih ve saatleri

Rapor edilen pozitif değer

Raporu alan kişini sonucu geri okuduğunu dökümante edilmesi

Tüm kritik değer sözel raporlamalarını yazılı veya elektronik raporlama 

izlemeli



9.Kolonize Vasküler Kateter Kaynaklı 
Enfeksiyonların Laboratuvar Tanısı

Mikrobiyolojik tanı

Santral venöz kateterler ve portlarla ilgili öneriler

Kültür sonuçlarının değerlendirilmesi



Kolonize Vasküler Kateter Kaynaklı 
Enfeksiyonların Laboratuvar Tanısı

Kateterler zaman içinde kommensal ve patojen cilt florası ile 

kolonize olurlar

Damar içi gereçlerin iç ve dış yüzeylerini tutan mo’lar; 

Staphylococcus epidermidis ve diğer KNS’ler

Kateter giriş yerinde pürülan akınta ve sellülit bulunması tanıyı 

kolaylaştırır 

%70 üzerinde hastada yeni ortaya çıkan ateş dışında bulgu yoktur



Kateter İlişkili Kan Dolaşımı 
Enfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı

Kateterin çıkartılmasını gerekli kılan yöntemler

Kateter ucunun semikantitatif ve kantitatif kültürü

Kateter lümeninden fırça ile alınan örnekler

Kateter çekilmeksizin tanıya olanak sağlayan yöntemler

Periferik venden ve kateterden eş zamanlı alınan kan kültürlerinde aynı etkenin izole 

edilmesi 

Pozitif sinyal süre farkı

Kantitatif kültür ile koloni sayıları arasında fark

Kateter perifer pozitif sinyal süre farkında tanısal duyarlılık %76-100



Kateter İlişkili Kan Dolaşımı 
Enfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı

Santral venöz kateter ve portlar

KİKDE düşünülen hastada; en az biri periferik venden, diğerleri kateter 

lümenlerinden veya port haznesinden olmak üzere en az iki set kan kültürü

Şişelerin üzerine alınış yeri ve zamanı kaydedilmeli

Kısa süreli periferik kateterler

Periferik venlerden iki set kan kültürü; aseptik yöntemle çıkarılan kateterden 

Maki yöntemi ile semikantitatif kültür

Kateter giriş yeri ve cilt altı tünel enfeksiyonları rehber kapsamı dışında



10. Standart Besiyerinde Üremesinde Güçlük 
Çekilen Mikroorganizmaların Saptanmasında 
Konvansiyonel Yöntemler

Abiotrophia türleri, besin 

yönünden eksik streptokoklar, 

Granulicatella türleri

Bartonella

Brucella

Campylobacter

Francisella tularensis

HACEK grubu

Helicobacter 

Legionella 

Leptospira 

Mantarlar 

Mycobacterim 

Mycoplasma



11. Örneğin Laboratuvarda İşleme Alınması 
Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 
Biyogüvenlik Uygulamaları

Kan kültür örneğinin; alınması, taşınması ve kabulünde biyogüvenlik 

kuralları

KKE kullanımı

El yıkama

Güvenlik ekipmanları

Laboratuvar ekipmanlarının kullanımı

Biyogüvenlik eğitimi

Laboratuvar kazalarının yönetimi



12. Kalite Güvence
Çalışma öncesi işlemler

Hasta değerlendirmesi

Kalite indikatörü: ilk kez istenen kan kültürleri içerisinde bakteriyel 

pnömoni ön tanısıyla başvuran hastaların oranı

Kan kültürü istemi

Kalite indikatörü: önerilen sayıda kan kültürü örneği gönderilen hasta 

oranı (her atak için iki veya üç kan kültür seti)

Kültür pozitiflik oranlarının takibi; 1000 hasta gününe ait kan kültür sayısı



Kalite Güvence
Çalışma öncesi işlemler

Örnek alımı

Kalite indikatörü: kan kültürü kontaminasyon oranı, önerilen kan miktarının 

altında veya üstünde inoküle edilmiş şişe oranı, tek şişe gönderilmiş kan 

kültürü oranı, reddedilen kan kültürü oranı

Örnek taşınması

Kalite indikatörü: taşıma süresi uzamış kan kültürü oranı

Örneklerin kayıt altına alınması ve ön işlemlenmesi



Kalite Güvence
Çalışma aşamasındaki işlemler

Kalite indikatörü: bildirilen sonuçlara düzeltme gerektiren kan kültürü oranı…

Çalışma sonrası işlemler

Sonuçların raporlanması

Sonuç verme süresi

Sonuçların saklanması

Üç ayda bir rastgele beş hasta seçerek sonuçların doğru saklanıp saklanmadığı, 

doğru aktarılıp aktarılmadığı, faturalandırılmasının kontrolü

Konsültasyon 



Standardizasyona bir adım

Hasta bakımına daha 

fazla katkı

KAN KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ 
İYİ KLİNİK UYGULAMA 
HEDEFLERİNE 
ULAŞILMASI


