
KLİMUD Kan Kültürü Çalışma Grubu 

“Kontrol Listeleri”  

Kullanımı ile Doğru Kan 

Kültürü Uygulamaları 



Kan kültürü, özellikle hastanede yatan hastalarda morbidite ve 
mortalitenin en önemli sebeplerinden biri olan bakteriyemi ve 

fungemilerin belirlenmesinde altın standarttır 

 

 

 Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanısı en acil ve önemli işlerimizden birisidir 

 

 Kan dolaşımı enfeksiyonlarının %35’inde kan kültürü pozitif sonuçlanır 

 

 Antibiyotik duyarlılık testlerinin de yapılmasını sağladığı için halen altın 
standart tanı yöntemi 



Kan kültürü uygulamaları neden önemli? 

 Bakteriyemi, ciddi sepsis ve sistemik inflamatuar cevap gibi sendromların 
tanısı 

 Patojenin doğru tanımlanması bir çok durumda hayat kurtarıcı 

 

 Kontaminasyonun önlenmesi 

 Kan toplama tekniklerindeki hatalar hastaların tedavi protokollerini 
değiştirebilir 

 

 KİKDE surveyansı yapmamızı sağlar 

 Kan toplama tekniklerindeki hatalar KİKDE’nin yorumlanmasını 
zorlaştırır 



Toplum kaynaklı 
 
 E. coli 
 S. pneumoniae 
 S. aureus 
 Diğer Enterobacteriaceae 

üyeleri 
 Neisseria meningitidis 
 Beta-hemolitik streptokoklar 

Hastane kaynaklı 
 
 Koagülaz negatif stafilokoklar 
 E. coli 
 S. aureus 
 Diğer Enterobacteriaceae 

üyeleri 
 P. aeruginosa 
 Enterokoklar 
 Anaeroblar 
 S. pneumoniae ve 
 Mantarlar 



Laboratuvar sürecinde hata kaynakları 

Preanalitik (%32-75) 

Analitik (%7-13) 

Postanalitik (%18-19) 



Kaliteli kan kültürü sonuçlarının elde edilmesi!!!! 

 Preanalitik 

 Kanın alınması 

 Set sayısı, kan miktarı, alınma zamanı,kontaminasyonu 
azaltacak önlemler 

 Laboratuvara gönderilmesi 

 



Temel kavramlar 

Set Kavramı 

Set Sayısı 

Alınacak Kan Miktarı 

Alınma Zamanı 

Santral Kateter/Periferik kan 

Anaerop Şişe Kullanımı 

Kontaminasyonun Engellenmesi 



Set Kavramı  

• Tek bir damar girişimiyle alınan kanın 
dağıtıldığı kültür şişelerinin tümü  

Bir kan kültürü seti  

• İdeal olarak bir aerobik ve bir 
anaerobik şişe (çocuk hastalar hariç).  

Bir sette 



Önerilen Kan Kültürü Seti Sayısı 

 Hastanın klinik durumuna, şüphelenilen enfeksiyona ve 
tedavinin aciliyetine göre, alınması gereken ideal kan kültürü 
seti sayısı değişebilir. 

 

 

 Tek kan kültürü seti  

 Yeterli değil ve önerilmez (yenidoğan dönemi hariç)  

 Tek bir pozitif kültür sonucu 

 Yorumlanması zordur (etken-kontaminant?) 





Takip kültürleri 

 

Enfektif endokarditte bakteriyemi ya da fungeminin temizlendiğini 

göstermek ve tedaviye rehberlik etmek 

 

S.aureus bakteriyemisi 





Alınacak Kan Miktarı (Erişkin) 

 Her set için alınması gereken 
optimal kan hacmi 20-30 mL'dir 

 

 Her bir mililitrelik artış, izolasyon 
olasılığını %3 oranında 
arttırmaktadır.  

Alınan kan hacmi,  
etken mikroorganizmanın saptanmasını etkileyen en önemli 

faktördür. 



Alınan kan miktarı arttıkça? 

İzolasyon 
olasılığı 

Kontaminasyon 
sıklığı 

Kültürün 
pozitifleşme 

süresi 







Çocuk hastalarda rutinde 
anaerobik şişe 

kullanılmasına gerek 
yoktur.  

• Çocuklarda anaerobik 
bakteriyemi sıklığı azdır. 

• Kan miktarı kısıtlıdır. 



Kanın şişelere dağıtılma sırası 

 Kelebek set; önce aerobik şişeye 

 Vacutainer veya enjektör; anaerobik 

 

 Hastada anaerobik enfeksiyon düşünülüyor ise önce 
anaerobik şişe 

 

 Kan miktarı az ise aerobik şişe 

 

 



Kan Kültürü Alınma Zamanı 

Kanda mikroorganizma konsantrasyonunun en yüksek olduğu 
dönem, ateş çıkmasından önceki 30-60 dakikalık süre 

Ateş yükselmeye başladıktan sonra en kısa sürede alınmalı 

Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce alınmalıdır 

Kan kültürü örneklerinin peş peşe alınması ile 
24 saat içinde aralıklarla alınması arasında fark 

yoktur 



Dikkat!!!!! 

 Kan kültürü sadece klinik gereksinim olduğunda alınmalıdır. 
 Sürveyans amaçlı kan kültürü alınmamalıdır. 

 

 Kan kültürleri, antibiyotik verilmeden önce alınmalıdır. 
 Hasta antibiyotik kullanıyorsa en uygun zaman, bir sonraki dozdan 

hemen öncedir. 
 

 Kan kültürü alınırken kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır. 
 

 İşlem süresince asepsi/antisepsi kurallarına uyulmalıdır. 
 

 Özel bir gereklilik olmadığı sürece, kan alımı venöz damardan 
yapılmalıdır. Arteryel kan kültürlerinin, venöz kan kültürlerine bir 
üstünlüğü yoktur. 



Dikkat!!!!! 

 Kan kültürleri, kateter ve kanüllerden alınmamalıdır (KİKDE hariç). 
İntravenöz kateter ve portlardan alınan kan kültürleri, venöz damardan 
alınan kan kültürlerine göre daha fazla kontamine olmaktadır. 
 

 KİKDE düşünülüyorsa, kateterden alınan kültürler mutlaka periferik bir 
venden alınan kan kültürü ile eşleştirilmelidir. 
 

 Kateterden kan alınırken ilk gelen kanı atmak veya öncesinde steril serum 
fizyolojik ile kateteri yıkamak gerekmez. 
 

 Alınan kan; kan sayımı, seroloji, hormon gibi diğer testler için de 
kullanılacaksa, önce kan kültürü şişelerine ideal hacimde inoküle 
edilmelidir. 
 

 Kan kültürü şişeleri oda sıcaklığında saklanmalı ve taşınmalıdır. Örnek 
alınmadan önce veya sonra kan kültürü şişeleri asla buzdolabına 
konmamalıdır 



Kan kültürü alımı 

1. Turnike 

2. Steril gazlı bez 

3. Antiseptik solüsyon(lar) 

4. Bir çift steril eldiven 

5. 20 mL’lik enjektör /"vacutainer"/ kan alma seti 

6. Kan kültürü şişeleri (İhtiyaca göre; aerobik, anaerobik, mikotik, pediyatrik) 

7. Kesici-delici tıbbi atık kutusu 



Kan Kültürü Alımı Kontrol Listesi 

Kan kültürü alan kişinin,  

her örnek alışında  

kendini kontrol etmesini 

sağlayacak sadeleştirilmiş 

liste…  



Kontrol Listesi Onay 

Kan kültürü istemi kontrol edildi 

Hastanın kimliği doğrulandı 

İşlem hakkında hasta veya yakını bilgilendirildi 

Kan kültürü şişeleri kontrol edildi  

Şişelerin üzeri yazıldı  

Hasta barkodları yapıştırıldı 

Şişelerin üzerinde alınması hedeflenen kan miktarı işaretlendi 

Tepsideki malzemeler kontrol edildi: 

Enjektör/vacutainer/kan alma seti, eldiven, kan kültürü tüpleri, antiseptikler 

El hijyeni sağlandı, eldiven giyildi 

Turnike bağlandı, kan alınacak damar belirlendi, turnike gevşetildi. 

Kan alınacak bölgeye cilt antisepsisi uygulandı 

Kan kültürü şişelerinin kapağı çıkarılarak tıpa lastiği dezenfekte edildi  

Tekrar el hijyeni sağlandı 

Turnike sıkıldı  

Steril eldiven giyildi 

Hastanın yaşına uygun hacimde kan alındı  

Turnike gevşetildi 

Enjektör/kan alma seti damardan çıkarıldı, emniyet mekanizması etkinleştirildi 

Kanama kontrol altına alındı 

Kan alma seti, kesici-delici atık kutusuna atıldı 

Kan şişelere uygun hacimde dağıtıldı 

Şişeler birkaç kere nazikçe çalkalandı 

İyotlu antiseptik kullanıldıysa: %70 alkolle silinerek antiseptik uzaklaştırıldı 

Şişeler laboratuvara en geç iki saat içinde ulaştırıldı  



                     
Kontrol Listesi 

Kan kültürü istemi kontrol edilir 

Hastanın kimliği doğrulanır 

Kan kültürü şişeleri kontrol edilir  

(SKT, kırık, çatlak, kontamine) 



Hasta barkodları yapıştırıldı 

Şişelerin üzerinde alınması hedeflenen kan 
miktarı işaretlendi 

Tepsideki malzemeler kontrol edildi 
(Enjektör/vacutainer/kan alma seti, eldiven, kan kültürü 

tüpleri, antiseptikler, vb.) 

El hijyeni sağlandı, eldiven giyildi 

                     
Kontrol Listesi 



                      
Turnike bağlandı, kan alınacak damar 

belirlendi, turnike gevşetildi 

Kan alınacak bölgeye cilt antisepsisi 
uygulandı 

Kan kültürü şişelerinin tıpa lastiği dezenfekte 
edildi  

Tekrar el hijyeni sağlandı,turnike sıkıldı, steril 
eldiven giyildi. 

                     
Kontrol Listesi 



Hastanın yaşına uygun hacimde kan alındı  

Turnike gevşetildi 

Enjektör/kan alma seti damardan çıkarıldı, 
emniyet mekanizması etkinleştirildi 

Kan alma seti, kesici-delici atık kutusuna atıldı 

                     
Kontrol Listesi 



Kan şişelere uygun hacimde dağıtıldı 

Şişeler birkaç kere nazikçe çalkalandı 

Şişeler laboratuvara en geç iki saat içinde 
ulaştırıldı  

                     
Kontrol Listesi 









Tek set örneklerin azaltılması 

Aerop/anaerop şişe birlikte gönderilmesi 

Santral katater ve periferik kan birlikteliği 

Hızlı transport 

Düzenli eğitim 

Düzenli veri takibi ve paylaşımı 



Aşağıdaki hallerde önce ilgili klinik aranarak durum bildirilir, yeni örnek 
gönderilmesi istenerek örnek reddedilir: 

 
• Etiketsiz/hatalı etiketlenmiş (hasta adı-soyadı, örnek numarası) şişeler 
 
• Şişe üstündeki hasta bilgileri ile yapılan istemde yer alan bilgiler arasında 

uyumsuzluk 
 
• Kırık/çatlak/sızdıran şişeler 
 
• Aşırı doldurulmuş şişeler (inkübasyon esnasında üremeye bağlı iç basınç 

artışı sonucu patlama/kırılmaya neden olabileceği gibi uygun kan/besiyeri 
oranının sağlanamaması nedeniyle yalancı negatif sonuçların alınmasına da 
neden olabileceğinden) 

• Kan kültürü şişesinde gönderilmeyen kan örnekleri 

Kan kültürü örnekleri kabul red kriterleri 



Sabrınız için teşekkürler…………….. 


