
1.OLGU 

Sunumu Hazırlayan: KLİMUD Kan Kültürü Çalışma Grubu 

 



 

 50 yaşında erkek hasta ateş ve halsizlik şikayeti ile Genel 
Dahiliye polikliniğine başvuruyor 

 

 

 Anamnezinden mitral kapak yetmezliği ve prolapsus 
olduğu öğreniliyor 



Fizik Muayene 

 Genel durum: Orta 

 

 Bilinç: Açık, oryante, koopere 

 

 Vücut sıcaklığı: 380C 

 

 Kardiyolojik muayene: Tüm odaklarda 3/6 sistolik 
üfürüm 



Bulgular 

 Laboratuvar 

 Beyaz küre sayısı: 6000/mm3 

 Trombosit sayısı: 205.000/mm3 

 Sedimentasyon hızı: 55 mm/saat 

 Biyokimyasal parametreler: Normal sınırlarda 

 Akciğer grafisi 

 Normal 

 Ekokardiyografi 

 Mitral kapak arka kısmında intrakardiyak hareketli kitle 



Ön tanı 

 

Enfektif Endokardit ? 



Enfektif endokardit şüpheli hastadan kaç kan 
kültürü seti örnek alınmalıdır? 

 

 
 

İlk 24 saat içinde farklı zamanlarda, 
hastanın durumu ağır ise bir saat içinde, 
farklı venlerden üç ayrı set alınır. 48 saat 
sonra üreme yoksa aynı şekilde iki veya 

üç set daha alınır. 



Laboratuvar İşlemleri 

 İlk 24 saat içinde 3 set kan kültürü 
örneği laboratuvara teslim edildi 

 Her set 1 aerobik ve 1 anaerobik 
kan kültür şişesinden oluşuyordu 

 



Laboratuvarda 1. gün 
 (inkübasyonun 20. saati) 

 aerobik kan kültür 
şişesinde pozitif sinyal 

Gram boyalı mikroskobik incelemesinde 
gram pozitif kok kümeleri ve zincirleri 
görüldü 



Kan kültürü pozitif sinyal 
verdikten sonra Gram boyalı 

mikroskobik inceleme 
sonuçlarının iki saat içinde, 

hızlı tanımlama sonuçlarının 
ise 1-8 saat arasında klinisyene 

bildirilmesi gerekir 

Panik bildirim yapalım mı? 



Laboratuvarda 1. Gün 
 Pozitif sinyal veren aerobik şişeden katı besiyerlerine 

pasajlar yapıldı 

 

 Besiyerleri İnkübasyon 
sıcaklığı 

İnkkoşulları 
übasyon  

%5 Koyun kanlı agar 35-370C %5-10 CO2’li 
aerobik ortam 

Eozin-metilen 
mavisi agar  

35-370C aerobik ortam 



Laboratuvarda 2. Gün 

KKA      Koagülaz negatif stafilokok (KNS) 
EMB      Üreme olmadı 

Zincir yapan gram pozitif koklar ? 
KKA ve EMB ağarın 
inkübasyonuna devam edildi 

 

 Kontaminasyon mu 

Koagülaz negatif stafilokok (KNS) 



Rehber ne diyor? 

Cilt florasında bulunan bir veya birden fazla 
organizma hastanın birden fazla kan kültürü 

setinden sadece birinde üremesi ve hastanın bu 
organizma ile enfeksiyonuna dair klinik veya 

mikrobiyolojik kanıtın bulunmaması durumunda 
kontaminasyon olarak değerlendirilir 



Olası Kontaminantlar 

 Tür düzeyinde tanımlama yapılmaz  

 ADT çalışılmaz 

 İzolat diğer kan kültürleri sonuçlanana kadar 
saklanır 

 Daha sonra hastanın diğer kan kültürlerinden aynı 
etkenin tekrar izole edilmesi durumunda her iki 
izolata da tür düzeyinde tanımlama ve ADT çalışılır 



Olası Kontaminantlar 

Sonuç raporu nasıl olmalı 



Kültür Ara Raporu 
      Eş zamanlı gönderilen üç set kan kültürünün birinde 
aerobik şişede koagülaz negatif stafilokok üremiştir. (Üreme 
süresi: 20 sa. 21 dk.) 

      Gram boyamada görülen zincirli kok için yapılan 
pasajların  inkübasyonu devam etmektedir.  

      Koagülaz negatif stafilokok cilt florasından kaynaklanmış 
olabilir, klinik olarak anlamlı kabul ediliyor ise, ileri 
tanımlama ve ADT için Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı ile 
iletişime geçiniz. 

      Eş zamanlı gönderilen diğer kan kültürü şişelerinin 
inkübasyonu devam etmektedir.  



Laboratuvarda 3. gün 

İnkübasyonu devam eden plaklar 
değerlendirildi 

 İnkübasyonun 50. saatinde Koyun kanlı 
agarda KNS hemoliz zonunda uydu 
koloniler görüldü 

 EMB’de ek üreme gözlenmedi 

 

 

 



Laboratuvarda 3. gün 

Uydu kolonilerin Gram boyalı 
mikroskobik incelemesinde Gram 
pozitif koklar görüldü 

 

 

Uydu kolonilerden 
KKA ve ÇA pasaj 
yapıldı 

 

 



Laboratuvarda 4. gün- Uydu koloni 

Katalaz testi: (-) 

PYR: (-) 

Bile-eskülin agarda üreme: (-) 

UYDU 

KOLONİLER 



Laboratuvarda 3. 
gün(inkübasyonun 54. saati ) 

 
Gram boyalı mikroskobik incelemede gram 
pozitif  kok zincirleri görüldü 

aralıklı olarak 
pozitif sinyal  



Laboratuvarda 3. gün 

Besiyerleri İnkübasyon sıcaklığı İnkübasyon koşulları 

%5 Koyun kanlı agar 35-370C %5-10 CO2’li aerobik 
ortam 

Çikolata agar  35-370C %5-10 CO2’li aerobik 
ortam 

Eozin-metilen mavisi 
agar  

35-370C aerobik ortam 

Anaerobik kanlı agar 35-370C Anaerobik ortam 



 24 saatlik inkübasyon sonrasında 
ÇA besiyerlerinde üreme görüldü, 
KKA ve EMB’de üreme görülmedi 

 

Laboratuvarda 4. gün 

 Gram boyalı mikroskobik incelemesinde gram pozitif 
koklar  

 Katalaz testi: (-) 

 PYR: (-) 

 Bile-eskülin agarda üreme: (-) 



Üreyen bakteriler otomatize sistemle   

 

Granulicatella adiacens  
 

olarak tür düzeyinde tanımlandı 

 



Nütrisyonel Varyant Streptokoklar 

(Abiotrophia/Granulicatella):  

 Otomatize kan kültürü sistemlerinde sıklıkla ikinci günden 
sonra ürerler 

 Pasajlarının üremesi için ekim yapılan besiyerinde 
piridoksin veya sistein bulunması gerekir 

 KKA’ya yapılan pasajlarda üremezler, ancak agar üzerine 
S. aureus ile çizgi ekimi yapılırsa etrafında uydu 
koloniler oluşturarak ürerler (süt anne ekimi) 

 ÇA’da ve anaerobik bakteriler için uygun olan 
besiyerlerinde ürerler 



Gram boyama ve kültürde 
üreme uyumsuzlukları başka 
hangi durumlarda karşımıza 
çıkabilir 



Rehber ne diyor? 
Gram Boyama Önerilen 

ek besi 
yeri 

Ek besiyerleri için inkübasyon 
şartları 

Kültürlerin 
değerlendirme 
süresi 

Olası Etkenler 

Sıcaklık 
(0C) 

Atmosfer Süre 

 
 
Daha önce yapılan 
Gram boyada 
mikroorganizma 
görüldüğü halde 
kültürde üreme 
yok 

KKA,seçici 
besiyeri 

35-37 Mikroaerofilik 5 gün 3. ve 5.gün Campylobacter 
türleri ve 
Helicobacter 
türleri 

KKA’da süt 
anne ekimi 

35-37 
 

%5-10 CO2 
 

40-48 
saat 
 

≥40 saat Nütrisyonel variant 
Streptokoklar 

Fastidiyöz 
anaerobik 
agar 

35-37 Anaerobik 5 gün 
 

≥40 saat ve 5.gün 
 

Sisteine ihtiyaç 
gösteren 
Anaerobikler 

CLED agar 35-37 
 

Aerobik 16-24 
saat 

≥16 saat 
 

Sisteine ihtiyaç 
gösteren 
mikroorganizmalar 





2. OLGU 

Sunumu Hazırlayan: KLİMUD Kan Kültürü Çalışma Grubu 

Sunumu Yapan: Dr. Gönül Aksu, Dr. Esra Özkaya 



 

 70 yaşında kadın hasta Dahiliye yoğun bakım ünitesinde 
yatıyor 

 

 Kronik böbrek yetmezliği ve hipertansif kardiyovasküler 
hastalığı var 



Fizik Muayene 

 Genel durum: Kötü 

 

 Vücut sıcaklığı: 370C 

 

 Hastaya santral venöz kateter takıldı 

 

 Hastaya diyaliz yapıldı 

 

 



Bulgular 

 Laboratuvar 

 Beyaz küre sayısı: 8000/mm3 

 Trombosit sayısı: 205.000/mm3 

 Sedimentasyon hızı: 55 mm/saat 

 CRP:18mg/dl 

 BUN:105 mg/dl, Kreatinin:5.81mg/dl, AST: 114 mg/dl, 
ALT:75 mg/dl  

 Diğer biyokimyasal parametreler normal sınırlarda 



Bulgular 

 Hastanın yoğun bakıma yatışının 16. günü 

 

 Ateş: 38.50C 

 

 Beyaz küre: 16000/mm3 



Ön tanı 

 Kateter ilişkili Kan 
Dolaşımı Enfeksiyonu 

(KİKDE)? 



KİKDE şüpheli hastadan kan kültürü alırken 
nelere dikkat etmeliyiz? 



Hastanın yoğun bakım ünitesinde yatışının 
16. günü  

 2 set kan kültürü örneği aynı zamanda alındı 

 Her set 1 aerobik ve 1 anaerobik kan kültür şişesinden 
oluşuyordu 

 

Periferik venöz damar Santral venöz kateter  



Periferik venöz damardan alınan set 



Rehber ne diyor? 

Erişkinlerde her kan kültürü seti için 
alınması gereken optimal kan hacmi 
20-30 ml'dir. 

Kan kültürü için alınan kan miktarı ile etken 
mikroorganizmanın saptanması arasında doğrusal bir ilişki 
vardır. Alınan kan miktarında her bir mililitrelik artış, etken 
mikroorganizma saptanma olasılığını %3 oranında 
arttırmaktadır. Alınan kan miktarının yetersiz ya da 
gereğinden fazla olması durumunda yalancı negatif 
sonuçlar elde edilebilir. 



Rehber ne diyor? 



Laboratuvar İşlemleri 

Santral venöz kateterden alınan setin 

 
 anaerobik şişe                  18. saatinde 

 aerobik şişe                       21. saatte 

 

 Gram boyalı mikroskobik 
incelemelerinde gram pozitif, 
pleomorfik, düzensiz, sporsuz 
basil yapısında bakteriler görüldü              



Laboratuvar İşlemleri 



Laboratuvar İşlemleri 
Yapılan pasajlarda KKA, ÇA ve 
anaerobik şişeden pasajlanan 
Schaedler agarda üreme oldu  

 

 



Laboratuvar İşlemleri 

Üreyen kültürlerden yapılan 
Gram boyalı mikroskobik 
incelemelerde difteroid 
basiller görüldü 



 
 
Kültür 
Santral venöz kataterden alınan set 

 

Etken mi 

Kontaminasyon mu 

anaerobik şişe 

aerobik şişe 

 

Corynebacterium spp. 



Rehber ne diyor? 



Üreyen bakterilerin tümü  otomatize 
sistem ile   Corynebacterium striatum 
olarak  tür düzeyinde tanımlandı 

Kültür 

Etken mi ? 

Kontaminasyon mu ? 



Rehber ne diyor? 



Kültür Raporu 

 Eş zamanlı gönderilen iki set kan kültürünün Santral 
venöz kateterden alınan sette hem anaerobik hem de 
aerobik şişede (Üreme süresi sırayla inkübasyonun 18. ve 
21. saatlerdir) Corynebacterium striatum üredi. Bu izolat, 
cilt florasından kaynaklanmış olabilir, klinik olarak anlamlı 
kabul ediliyor ise, ADT için mikrobiyoloji laboratuvarı ile 
iletişime geçiniz.  

  



Hastanın yoğun bakım ünitesinde 
yatışının 19. günü  

KİKDE ? 



Laboratuvar işlemleri 

Hastanın yoğun bakıma 
yatışının 19. günü gelen 
kan kültür şişeleri  

 
inkübasyonun 17. saati 



Laboratuvar işlemleri 



Kültür 

Yapılan pasajlarda 24 saat sonra  KKA, 
ÇA’da koloniler oluştu, anaerobik şişeden 
pasajlanan Schaedler agarda da üreme 
oldu  

 

 



Kültür 

 Üreyen bakterilerin tümü  otomatize sistem ile   

Corynebacterium striatum olarak tür 

düzeyinde tanımlandı 

 EUCAST standartalarına göre uygulanan 
ADT sonuçları birbiriyle uyumlu idi 



Etken mi? 



KİKDE diyebilir miyiz? 
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 10 yaşında çocuk hasta ateş, ishal ve karın ağrısı 
şikayetleri ile acil servise başvuruyor 

 

 Hastanın anamnezinden Non Hogkin Lenfoma tanısı ile 
takip edildiği öğreniliyor 



Fizik Muayene 
 Genel durum: Orta 

 

 Bilinç: Açık, oryante, koopere 

 

 Vücut sıcaklığı: 38.10C 

 

 



Bulgular 
 Laboratuvar 

 Beyaz küre sayısı: 7500/mm3 

 Trombosit sayısı:210.000 /mm3 

 Sedimentasyon hızı: 45 mm/saat 

 CRP: 9.4 mg/dl 

 Biyokimyasal parametreler: Normal sınırlarda 

 Direkt pelvis grafisi 

 Normal 



Ön tanı 

Gastroenterit 

Ateş etyoloji? 



Laboratuvar İşlemleri 
 

 İlk 24 saat içinde 2 set kan kültürü ve 1 dışkı 
örneği laboratuvara teslim edildi 

 

 Her set 1 pediyatrik şişeden oluşuyordu 



Dışkı kültürü ekimleri yapıldı 

Laboratuvar İşlemleri 

Besiyerleri İnkübasyon 
sıcaklığı 

İnkübasyon 
koşulları 

Eozin-metilen 
mavisi agar 

35-370C Aerobik ortam 

SS agar 35-370C Aerobik ortam 

Campylobacter 
besiyeri (CCDA) 

42-430C Mikroaerofilik 
ortam 



Laboratuvar İşlemleri-Dışkı Kültürü 
(2.gün) 

 Salmonella spp. ve Shigella spp. üremedi 

 CCDA besiyerinin inkübasyonuna devam 
edildi. 



Laboratuvar İşlemleri-Kan kültürü 

Kan kültürleri inkübasyonunun 3. gününden sonra pozitif 
sinyal verdi 

Gram boyalı mikroskobik 

incelemesinde mikroorganizma 

görülmedi 



Pozitif sinyal veren aerobik şişeden katı besiyerlerine 
pasajlar yapıldı 

 

 

Laboratuvar İşlemleri 



Laboratuvar İşlemleri – Dışkı Kültürü 
(3. gün) 

CCDA besiyerinde 
inkübasyonun 72. 
saatinde yapılan 
değerlendirmede 
Campylobacter spp. 
üredi 

Salmonella spp. ve Shigella spp. üremedi 



Pozitif sinyal veren kan kültürü şişesinden besiyerlerine 
yapılan pasajlarda inkübasyonun 24. saatinde üreme 
olmadı 

Laboratuvar İşlemleri-Kan kültürü 

YALANCI POZİTİF ?  



REHBER NE DİYOR? 



Laboratuvar İşlemleri 



Pozitif sinyal veren şişeden Gram boyamayı tekrar ettik 

Laboratuvar İşlemleri 

Dışkı kültüründe 
Campylobacter spp. üremesi 
nedeniyle 

*Zıt boya olarak %10 karbol 
fuksin kullanıldı 
*Ulusal Mikrobiyoloji standartları 

Karakteristik kıvrık, 
helezonik sarmal görünümlü 
basiller görüldü 



Laboratuvar İşlemleri 

• İlk pasajların inkübasyonu uzatıldı 

• CCDA besiyerine pasaj yapıldı 

 

Besiyerleri İnkübasyon 

sıcaklığı 

İnkübasyon  

koşulları 

CCDA (kömürlü 

sefaperazon 

deoksikolat agar)  

42 0C Mikroaerofilik 



 EMB ve ÇA’da herhangi bir üreme görülmedi 

 KKA ve CCDA besiyerinde üreme görüldü 

 

 Oksidaz (+), katalaz (+) 

 

Laboratuvar İşlemleri 



Campylobacter  tür ayrımı için akış şeması 

Ulusal Mikrobiyoloji Standartları 



Hem kan kültürlerinde hem de gaita kültüründe  

 

MALDI-TOF MS sistemi ile Campylobacter jejuni  

 

olarak tanımlandı 
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 26 yaşında erkek hasta bel ağrısı ve sol kalça ağrısına 
bağlı yürüyememe şikayeti ile Fizik Tedavi polikliniğine 
başvuruyor 

 

 Anamnezinden hastanın hayvancılıkla uğraştığı 
öğreniliyor 



2. Olgu – Fizik Muayene 

 Genel durum: Orta 

 Bilinç: Açık, oryante, koopere 

 Vücut sıcaklığı: 370C 

 Bel hareketleri her yöne kısıtlı ve sol sakroiliak 
eklemde hassasiyet ve germe testleri pozitif, 
hareketle ağrı mevcut 

 



Bulgular 
 Laboratuvar 

 Beyaz küre sayısı: 7500/mm3 

 Trombosit sayısı:210.000 /mm3 

 Sedimentasyon hızı: 45 mm/saat 

 CRP: 9.4 mg/dl 

 Biyokimyasal parametreler: Normal sınırlarda 

 Wright agglütinasyon testi: (1/40) Negatif 

 Direkt pelvis grafisi 

 Normal 

 MRG 

 Sol sakroiliak eklemde iltihabi bulgular mevcut 



Ön tanı 

Brucella türlerine bağlı 
sakroiliit? 



Sakroiliit şüpheli hastadan kaç kan kültür şişesi 
örnek alınmalıdır? 

 

 
 

Menenjit, osteomiyelit, 
artrit, pnömoni, 
abdominal sepsis ve 
diğer bakteriyemi 

olasılığı düşük/orta 
düzeyde olan klinik 
durumlar 

 Üç set farklı damarlardan 
peşpeşe  

 VEYA 

 İki set farklı damarlardan 
peşpeşe, 4-6 saat sonra 
üçüncü set  



Laboratuvar İşlemleri 

 İlk 24 saat içinde 3 set kan kültürü örneği 
laboratuvara teslim edildi 

Her set 1 aerobik ve 1 anaerobik kan kültür 
şişesinden oluşuyordu 

 



Laboratuvar İşlemleri 

5 günlük inkübasyon süresi doldu Pozitif sinyal yok 



Ne yapalım 

 5 günlük inkübasyon sonucunda üreme 
olmadı şeklinde sonuç raporu verelim 
mi? 



Ne yapalım 



Rehber ne diyor? 



Ne yapalım 



Rehber ne öneriyor? 



Laboratuvar İşlemleri 

Tüm kan kültürü şişelerinden 
Gram boyalı mikroskobik 
inceleme yapıldı 

İki aerobik şişeden yapılan 
incelemede gram negatif 
kokobasiller görüldü 



Kültür 

 Tüm şişelerden pasajlar yapıldı 

 

 



Kültür 

48 saatlik inkübasyon 
sonrasında sadece iki 
aerobik şişeden yapılan 
pasajlarda KKA ve ÇA’da 
üreme görüldü 

Kanlı agar pasajında küçük, kremsi, 
düz, parlak, hemolizsiz koloniler 
görüldü 



Gram boyalı mikroskobik 
incelemesinde gram 
negatif kokobasiller 
görüldü 

Kültür 

 Katalaz ve oksidaz pozitif 

 Üreaz pozitif 

 

 

 

Brucella spp. 



Tür düzeyinde tanımlama yapalım mı? 



Kültür 

 BGK’sı bulunan klinik laboratuvarlar cins 
düzeyinde tanımladıktan sonra tür düzeyinde 
tanımlama ve tiplendirme adımlarına geçemez; 
bu amaçlar için izolatları BGD3 laboratuvara 
göndermekle yükümlüdürler   

*Ulusal Mikrobiyoloji Standartları 



Kültür 

Üreyen bakteri referans laboratuvar 
tarafından Brucella melitensis olarak 

tür düzeyinde tanımlandı 

 


