
Rehber Eşliğinde  

Kan Kültürlerinin 

Değerlendirmesi 



 Mikrobiyoloji laboratuvarının en değerli 

örneklerinden biridir. 

 Kültür sonuçları hastanın sağ kalımı açısından 

kritik önem taşır. 

KAN KÜLTÜRÜ 

Mecbur kalınmadıkça 

Örnek Reddi  

YAPILMAZ !!! 
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Örnek Red Kriterleri 

 Etiketsiz/hatalı etiketli şişe 

 Şişedeki/istemdeki bilgiler arasında uyumsuzluk 

 Kırık/çatlak/sızdıran şişe 

 Aşırı dolu şişe 

 Kan kültürü şişesinde gönderilmeyen kan örnekleri 



Örnek Kabulü 
 Tüm şişeler üreme göstergeleri açısından kontrol edilir: 



Düzeltici-Önleyici Faaliyet 
Başlatılması Gereken Durumlar 
 Üzerine kan bulaşmış, ama şişe sızdırmıyor, çatlak yok  UYARI!!! 

 Şişenin son kullanma tarihi geçmiş  Yalancı negatif/pozitif olabilir!!! 

 Transport süresi >2 saat  Üreme yoksa yalancı negatif olabilir!!! 

 Şişedeki kan miktarı az  Yalancı negatif olabilir!!! 

 Şişedeki kan miktarı çok  Yalancı negatif olabilir!!! 

 Tek şişe/set kültür  Üreme yoksa yalancı negatif olabilir!!! 

    CFE ürerse etken/kontaminasyon ayrımı yapılamaz!!! 

 24 saat içinde >3 set kültür  UYARI!!! 

 



Örneklerin 
işlenmesi ve iş akışı 



Standart inkübasyon süresi: 5 gün!!! 



Pozitiflik süresi/Etken saptanması  
 Örneklenen kan miktarı 

 Kandaki mikroorganizma yükü 

 Mikroorganizmanın üreme hızı 

 Alınma tekniği, zamanı 

 Antibiyotik baskısı 

 Teknik faktörler  STANDARDİZE!!!! 



Negatif sinyal 
 Rutin kör pasaj ????? 

 Ne zaman ????? 

 Rapor:  

«Eş zamanlı gönderilen iki set kan kültüründe 5 günlük inkübasyon 

sonunda üreme olmamıştır» 

HAYIR!!!! 

Neisseria spp., Brucella spp., Francisella spp.,  
H. influenzae, Legionella spp., HACEK vb güç üreyenler 
P. aeruginosa ve Candida spp. vb belirtisiz üreyenler 



Pozitif sinyal 

 Önce güvenlik!!! BGD-II 

 M. tuberculosis, Brucella spp., Francisella spp., Y. pestis, B. mallei, B. pseudomallei  BGD-III 

 Tüm kan kültürü işlemleri biyogüvenlik kabininde yapılır!!! 

 Aerosol oluşturan işlemlerde koruyucu gözlük/siper ve maske kullanılır! 

 Güvenlikli iğneler!!! 

 İğnelerin güvenli bertarafı!!!  



Pozitif şişe iş akışı: 

Boyalı mikroskobik 
inceleme 

Uygun besiyerlerine 
pasaj ve inkübasyon 

ETKENİN İDENTİFİKASYONU & ADT HIZLI YÖNTEMLER!!! 



Gram Boyama Sonucu 

 1 saat içinde 

«Kritik değer» bildirimi yapılır!!! 



Boyada MO var, kültürde üreme yok!!! 
 Nütrisyonel varyant streptokoklar 

 HACEK Bartonella spp.  

 Brucella spp. 

 Francisella spp. 

 Legionella spp. 

 Coxiella burnettii 

 Campylobacter spp. 

 Helicobacter spp. 

 

 Uygun besiyerlerine pasaj 

 Uygun atmosferde inkübasyon 

 Uzun inkübasyon (5-21 gün) 

 Alternatif tanı yöntemleri!!! 



Pozitif sinyal, Boyada MO yok 
 Üreme eğrisine bak! 

 Üremeyi desteklemiyorsa  Yalancı pozitif sonuç!!! 

 Üremeyi destekliyorsa   Akridin oranj vb başka yöntemle boya 

     Klinisyenle görüş, olası etken??? 

     Uygun besiyerlerine pasaj al 

     Uygun şartlarda/uygun süre inkübe et! 

     Alternatif tanı yöntemleri denenebilir!!! 

  

 



Sonuçların 
Yorumlanması & Raporlanması 
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KONT. ETKEN 
• Tür düzeyinde 

identifikasyon! 

• ADT 

• Cins düzeyinde 

identifikasyon! 

• ADT yapma!!! 

 KNS 
 Bacillus spp. (anthracis hariç) 
 Corynebacterium spp. (jeikeum hariç) 
 Propionibacterium spp. 
 Aerococcus spp. 
 Micrococcus spp.  



Etken/Kontaminasyon Ayrımı 

 Üreyen mikroorganizmanın cinsi (CFE?) 

 Pozitif kan kültürü seti sayısı 

 Üreme süresi 

 Hastanın klinik (enfeksiyon bulguları, altta yatan hastalıklar, tedaviler, 

antibiyotik kullanımı vb)/diğer laboratuvar (enfeksiyon göstergeleri, 

diğer kültürlerinde üreme vb) bulguları 

 Kültürün kaynağı (kateter/perkütan) 



Kontaminasyon 

«Cilt florasında bulunan bir veya birden fazla organizmanın hastanın 

sadece tek bir kan kültürü setinde üremesi ve hastada bu orgnizma ile 

enfeksiyona dair klinik/mikrobiyolojik kanıt olmaması» 





2. SET 

Aerobik Anaerobi
k 

1. SET 

Aerobik Anaerobi
k 

SONUÇ 

Negatif 

Kontaminasyon 

Kontaminasyon 



2. SET 

Aerobik Anaerobik 

1. SET 

Aerobik Anaerobik 



1. Kan Kültürü:  

Olası kontaminant üremesi  

 

Sınırlı identifikasyon! 

ADT yapılmaz! 

Diğer şişelerin inkübasyonu 

tamamlanana kadar saklanır! 

2. Kan Kültürü:  

Aynı etken üremesi 

 

İki izolata da tür düzeyinde 

identifikasyon ve ADT 

Birebir aynıysa etken!!! 

Farklıysa kontaminasyon! 

En az 6 ay saklanır! 



Polimikrobiyal Üreme 

Gerçek insidansı???? 

<%5 

YBÜ/İmmün-yetmezlikli hastalarda ve 

çocuklarda  %30 

Kateter ilişkili/intraabdominal enfeksiyonlar??? 

Yaklaşım=Monomikrobiyal üreme 



Rapor İçeriği 
 Üreme olan şişe türü (aerobik/anaerobik) 

 Gram Boyama Sonucu: 1 saat içinde!!! Mümkün olduğunca ayrıntılı! 

 Gram boyanma özelliği (pozitif/negatif) 

 Morfoloji (kok/basil/kokobasil) 

 Dizilim (zincir, küme, palizat vb) 

 Görünüm (ince/kalın/sporlu vb) 

 Kritik değer bildirimi: 

 Bildirim yapılan tarih/saat 

 Bildirimi yapan/bildirimi alan (tekrarlatılarak!!!) 



Rapor İçeriği 

 Kültür sonucu 

 Hastadan gönderilen toplam kan kültürü sayısı 

 Hastanın üreme olan toplam kan kültürü sayısı 

 Aynı set içindeki pozitif şişe sayısının belirtilmesine gerek yoktur! 

 ADT sonucu (+/-) 

 Sadece etkenler için uygulanır 

 Hızlı ADT sonuçları ÖN RAPOR olarak bildirilmelidir  Değişebilir! 

 



«Laboratuvarımıza eş zamanlı gönderilen 2/3 set kan kültürünün 

birinde Corynebacterium spp. üremiştir (Üreme süresi: 34 Saat).  

14.09.2018 tarihi itibarıyla eş zamanlı gönderilen diğer kan 

kültürü/kültürlerinin inkübasyonu devam etmektedir. 

Üreyen bakteri cilt flora elemanıdır. Klinik önemi halinde lütfen 

laboratuvar ile iletişime geçiniz (Tel: XXXX)» 

Kontaminasyonun Raporlanması 

«KONTAMİNASYON» İFADESİNİ 

MÜMKÜN OLDUĞUNCA 

KULLANMAYIN!!! 



Tek şişede CFE üremesi 
Hastanın kan kültüründe Corynebacterium spp. üremiştir (Üreme 

süresi: 34 Saat).  

Üreyen bakteri cilt flora elemanıdır. Laboratuvarımıza eş zamanlı 

olarak BİR set kan kültürü gönderildiğinden, üreyen bakterinin 

etken/kontaminasyon ayrımı yapılamamıştır. Klinik önemi halinde 

lütfen laboratuvar ile iletişime geçiniz (Tel: XXXX)» 

 



Etkenin Raporlanması 

Laboratuvarımıza eş zamanlı gönderilen 2/3 set kan kültüründe 

Staphylococcus aureus üremiştir (Üreme süresi: 16 saat) 

Antimikrobiyal duyarlılık test sonucu ektedir. 



Santral Venöz Kateter İlişkili  
Kan Dolaşımı Enfeksiyonu (KİKDE) 

Tanısında Laboratuvar Yaklaşımı 



 Eşzamanlı/peş peşe olacak 

 Eşit hacimde olacak 

Kateterin Korunduğu Durumlarda 
KİKDE tanısı  

1. Perifer ven 2. SVK 
Şişenin üstüne «Perifer» yazılacak Şişenin üstüne «Kateter» yazılacak 



KİKDE 
 İki sette de AYNI mikroorganizma üreyecek (ID ve ADT) 

 Kateterden alınan kan kültürü periferden ≥120 dk daha erken 

pozitifleşecek 

 Hastada başka bir enfeksiyon odağı bulunmayacak 

Süre farkının <120 dk az olması  

KİKDE’yi ekarte ettirmez. 



Kateter çıkartılmadan önce 

kateterden ve periferden alınan 

kan kültürü setleriyle beraber 

çıkartılan kateter de kültür için 

laboratuvara gönderilmelidir.  

Kateterin çıkarıldığı durumlarda 
KİKDE tanısı  



5 cm 
distalden 

1. Kateter giriş bölgesi antiseptik solüsyonla silinir. 

2. Kateter steril koşullarda çıkartılır. 

3. Distal 5 cm’lik bölüm kesilir. 

4. Steril tüp içinde en KISA sürede lab.a gönderilir. 



 Kateter segmenti 10 ml BHI sıvı besiyerine konulur.  

 Sonikasyon: 1 dk (55.000 Hz ve 125 W) 

 15 sn vortekslenir. 

 Süspansiyondan seri sulandırım yapılır (1:10, 1:100).  

 Her sulandırımdan 0,1 ml alınarak besiyeri yüzeyine ekilir. 

 72 sa inkübasyon 

 Günlük değerlendirme  

I. Kantitatif kültür-Sonikasyon yöntemi: 

Kateter kültüründe >102KOB/ml 
üreme olması ve üreyen MO’nın 

periferik kültürdekiyle aynı 
olması = KİKDE 



 Kateter ucu kanlı agar yüzeyinde 4-5 

kez ileri geri yuvarlanır  

 >15 KOB üreme olması=KİKDE 

 Üreyen MO’nın periferik kültürdeki 

ile aynı olması KİKDE tanısını 

destekler.  

II. Semikantitatif kültür (Modifiye Maki Yöntemi):  



Kültür Sonuçlarının Yorumlanması 

 Kateter ve periferde Ü = KİKDE ekarte edilir 

 Kateter ucu ve perifer kan kültüründe aynı etken =KİKDE 

 Perifer kültürde Ü, kateter ucunda Ü(+) = Kateter kolonizasyonu 

 Perifer kültürde Ü(+), kateter ucunda Ü  = İzole edilen etken S. 

aureus veya Candida spp. ve başka bir enf. Odağı yoksa KİKDE 

olabilir  

 



Raporlama 

 Kan kültürü raporlamasına benzer 

 KİKDE’yi destekleyen bilgilere yer verilmeli (üreme süresi vb) 




