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GİRİŞ

 Kan dolaşımı enfeksiyonları  (KDE) önemli
morbidite ve mortalite sebebi

ABD’de yılda 200.000  KDE, mortalite % 35 - 60

 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak
mümkün
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GİRİŞ

 Kan örneği ateş yükselmesinden hemen önce
(bakterilerin kanda en çok bulundukları dönem)
ya da ateş başlangıcında alınmalı

Ateş yükseldikten çok sonra alınacak
kan kültürleri yalancı negatif

 İmmun sistem mikroorganizmaları 30-60 dk.
temizlemekte
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GİRİŞ
Antibiyotik kullanıyor ise yeni bir doz verilmeden

hemen önce kan örneği alınmalı

 Sürekli ateş ve lökositozu olan hastalarda
antibiyotik tedavisine başlanmadan önce herhangi
bir zamanda

Menenjit, pnömoni gibi acilen ampirik tedavi
başlanması gereken durumlarda iki ayrı koldan
kan örneği alınarak tedaviye başlanmalı
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GİRİŞ
 Ateşin kaynağı bulunamıyorsa en az bir  saat

arayla 2 kan kültürü alınmalı, gerek görülürse  24-
48 saat içinde 2 kan kültürü daha alınmalı

 Akut infektif endokardit şüphesinde farklı
venlerden en az 30 dakika aralarla 3 ayrı kan
örneği alınmalı, sonra tedaviye başlanmalı

 Subakut endokarditte ilk gün alınan 3 kan
kültüründe 24 saatte üreme olmazsa 3 kan kültürü
daha yapılmalı
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GİRİŞ
 Kan kültürlerinde pozitiflik oranı % 8-14

(Murray PR. et al. editors. Manual of Clinical Microbiology. 9th ed. Çeviri Editörü:
Başustaoğlu A. Klinik Mikrobiyoloji. Atlas Kitapçılık. Ankara. 2009; sf: 192-196.)

 Kan kültürü örnekleri ateş başlamadan hemen önce ya
da başlar başlamaz alınmalı

Ateşle örnek alma zamanı arasında etkeni saptama
açısından anlamlı bir ilişki olmadığını gösteren yayınlar
da mevcut
(Riedel S. et al. Timing of Specimen Collection for Blood Cultures from Febrile Patients with
Bacteremia. J Clin Microbiol. 2008; 46 (4): 1381-1385)

 Kan kültürlerinde pozitiflik oranı % 8-14
(Murray PR. et al. editors. Manual of Clinical Microbiology. 9th ed. Çeviri Editörü:
Başustaoğlu A. Klinik Mikrobiyoloji. Atlas Kitapçılık. Ankara. 2009; sf: 192-196.)

 Kan kültürü örnekleri ateş başlamadan hemen önce ya
da başlar başlamaz alınmalı

Ateşle örnek alma zamanı arasında etkeni saptama
açısından anlamlı bir ilişki olmadığını gösteren yayınlar
da mevcut
(Riedel S. et al. Timing of Specimen Collection for Blood Cultures from Febrile Patients with
Bacteremia. J Clin Microbiol. 2008; 46 (4): 1381-1385)



GİRİŞ
 Düşük pozitiflik oranı           örnek alımında ateş yeterli

bir kriter ???

 Etken saptama oranını arttırabilmenin en önemli yolu
kanda mikroorganizmanın en yoğun olduğu zamanda
örneğin alınması

 Öncelikle bakterilerin üreme ve sayılarının iki katına
çıkma sürelerine dikkat edilmeli
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GİRİŞ
 Bakterilerin üreme süreleri:

 Pseudomonas aeruginosa 10 dak. (En kısa sürede üreyen)

 Escherichia coli 20 dak.
 Staphylococcus aureus 30 dak.
 Brucella mellitensis 60 dak. (Mikobakteriler hariç en uzun

sürede üreyen)

Escherichia coli 2h’te 64 katına çıkmakta
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GİRİŞ

 Etkenin saptanması kandaki bakteri yoğunluğuna
bağlı

 Kan kültürü belirli aralıklarla alınırsa bakterinin
en fazla olduğu dönemi yakalama olasılığı

 Etkenin saptanması kandaki bakteri yoğunluğuna
bağlı

 Kan kültürü belirli aralıklarla alınırsa bakterinin
en fazla olduğu dönemi yakalama olasılığı



AMAÇ

Kan dolaşımı enfeksiyonu düşünülen hastalarda
örnek alma zamanının ve sayısının ateşle ilişkisi

Kan kültürü pozitiflik oranlarını artırmayı
amaçladık

Kan dolaşımı enfeksiyonu düşünülen hastalarda
örnek alma zamanının ve sayısının ateşle ilişkisi

Kan kültürü pozitiflik oranlarını artırmayı
amaçladık



MATERYAL VE METOD
 Çalışmaya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde bakteriyemi
ön tanısıyla yatan 45 hasta dahil edildi (100 KDE
atağı)

 Her hastadan 2 saat ara ile 3 kan kültürü
1. örnek, klinisyenin uygun gördüğü anda
2. örnek, 2. h’te
3. örnek, 4. h’te
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MATERYAL VE METOD
 Örneklerin alınması ile eşzamanlı hastaların

ateşleri  kaydedildi

 Kan kültürleri BACTEC / 9120 (Becton
Dickinson, Maryland, USA) otomatize sisteminde
inkübe edildi

%5 Koyun kanlı agar ve Eosin Metilen Blue agar
(EMB) besiyerlerine ekimleri yapıldı
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MATERYAL VE METOD

 Bakterilerin tanımlanmasında klasik
bakteriyolojik yöntemler ve yarı otomatize
biyokimyasal identifikasyon kitleri (BBL Crystal
GP; E/NF, Becton Dickinson, USA) kullanıldı

 Sonuçlar SPSS 16.0 istatistik programı ile analiz
edildi
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BULGULAR
 100 KDE atağı          300 kan kültürü

132 örnek pozitif; 23’ü kontaminasyon (% 7,6)

 1. örnekler: % 39 pozitif
 1 ve 2. örnekler: % 55 pozitif
 1, 2 ve 3. örnekler: % 62 pozitif

(p=0,001)

2’li set         100 atak          % 34 pozitif
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POZİTİFLİK ORANLARI

p:0,001

Üreme yok Üreme var

0. saat 61 (%61) 39 (%39)

p:0,001

0. + 2. saat 45 (%45) 55 (%55)

0. + 2. + 4. saat 38 (%38) 62 (%62)



İZOLE EDİLEN ETKENLERİN DAĞILIMI

Mikroorganizma

Kan kültürü

Etken sayısı

0. saat

(%)

0.+2.

saat

(%)

0.+2.+4.

saat

(%)

Candida spp. 25 16 (64) 22 (88) 25 (100)Candida spp. 25 16 (64) 22 (88) 25 (100)

A. baumannii 17 8 (47) 13 (76) 17 (100)

KNS 9 3 (33) 9 (100) 9 (100)

Enterococcus spp. 11 4 (36) 9 (82) 11 (100)

P. aeruginosa 6 6 (100) 6 (100) 6 (100)

K. pneumonia 4 2 (50) 3 (75) 4 (100)

P. stuartii 1 - 1 (100) 1 (100)

Toplam 73 39 (53) 63 (86) 73 (100)



ATEŞ DÖNEMLERİNE GÖRE POZİTİFLİK
ORANLARI

Hasta grupları Üreme var Üreme yok Toplam

Ateş yok 18 (%22,2) 63 (%77,8) 81 (%100)

Ateş yükselişte 45 (%50,0) 45 (%50,0) 90 (%100)

Ateş düşüşte 69 (%53,5) 60 (%46,5) 129 (%100)

Toplam 132 (%44) 168 (%56) 300 (%100)



TARTIŞMA
 J.A. Washington (1975)

%80’i tek kan kültürü örneği ile
%88’i iki örnekle
%99’u üç örnekle

(Washington JA II. Blood cultures: principles and techniques. Mayo Clin Proc. 1975; 50: 91-
98.)

Weinstein ve ark. (1983)
%91,5’ini tek kan kültürü ile
%99,3’ü de iki kan kültürü

(Weinstein MP. et al.. The clinical significance of positive blood cultures: a comprehensive
analysis of 500 episodes of bacteremia and fungemia in adults. I. Laboratory and
epidemiologic observations. Rev Infect Dis. 1983; 5: 35-53.)
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TARTIŞMA

 Cockerill ve ark. (2004) - 181 atak

122 (% 67,4) ilk kültürle
148 (% 81,8) iki kültürle
173 (% 95,6) üç kültürle
Tüm ataklar dört kan kültürü ile pozitif

(Cockerill FR, Wilson JW, Vetter EA, et al. Optimal testing parameters for blood cultures.
Clin Infect Dis. 2004; 38:1724-1730.)

 Cockerill ve ark. (2004) - 181 atak

122 (% 67,4) ilk kültürle
148 (% 81,8) iki kültürle
173 (% 95,6) üç kültürle
Tüm ataklar dört kan kültürü ile pozitif

(Cockerill FR, Wilson JW, Vetter EA, et al. Optimal testing parameters for blood cultures.
Clin Infect Dis. 2004; 38:1724-1730.)



TARTIŞMA

 Lee ve ark. (2007) - 351 KDE atağı

257 (% 73,2) atak, ilk kültürle
308 (% 87,7) atak, iki kültürle
340 (% 96,9) atak, üç kültürle
350 (% 99,7) atak, dört kültürle
1’i  5 kültürle pozitif

(Lee A, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP. Detection of bloodstream infections in

adults: How many blood cultures are needed? J Clin Mcrobiol. 2007; p: 3546-3548.)
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TARTIŞMA

 Bizim çalışmamızda, 73 etkenin 39’u (%53,4) alınan ilk
kültürlerle, 63’ü (%86,3) ilk iki kültürle ve tamamı da üç
kültürle saptanmıştır (Tablo-3).

Önceki yıllarda az sayıda kültürle pozitif saptama
mümkünken son yıllarda çok sayıda kültürle pozitif
saptanması ?
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TARTIŞMA
Ancak diğer çalışmalarda pozitiflik oranlarına yer

verilmemiş

 Her çalışma kendi pozitif saptadığı kültürleri
değerlendirmeye almış

 Pozitif olarak saptanan KDE ataklarında, pozitifliği
saptayabilmek için kaç kan kültürü gerekir ???

Ancak her çalışmanın pozitiflik oranı farklı olduğu için
birbirleriyle kıyaslamak ???
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TARTIŞMA
 Bennett ve Beeson (1954); ateş yükselmesinden 1 veya 2

saat önce alınan kan örneği ile bakteriyemi saptanabilir
Ateşin zirve yaptığı  dönemde ise sıklıkla negatif
Ateş yükselir yükselmez örnek almak en uygun

(Bennett IL, Beeson PB. Bacteremia: a consideration of some experimental and
clinical aspects. Yale J Biol Med. 1954; 26: 241-262.)

 Riedel ve ark.’nın yaptığı çalışmada ateşe göre örnek alımı
ile pozitif saptama açısından herhangi bir ilişki
kurulamamış
(Riedel S. et al. Timing of Specimen Collection for Blood Cultures from Febrile Patients with
Bacteremia. J Clin Microbiol. 2008; 46 (4): 1381-1385)
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TARTIŞMA

Ateşsiz grubu oluşturan 27 KDE atağında alınan 81 kan
örneğinde % 22,2 oranında üreme olmuştur.

İdeal örnek alma zamanına en yakın grup olan ateşin
yükselme döneminde olduğu 30 KDE atağında alınan 90
örneğin % 50’sinde üreme saptanmıştır.

Ateşin düşüş döneminde olduğu 43 KDE atağında alınan
129 örneğin % 53,5’inde üreme olmuştur.
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SONUÇ
Sonuç olarak; KDE düşünülen hastalarda ilk örnek

klinisyen hekimin uygun gördüğü zamanda olmak üzere, 2
saat ara ile 3 kan kültürü örneği alınarak daha yüksek
oranda etken saptanabileceği sonucuna varılmıştır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ateşin hangi dönemde

olduğuna bakılmaksızın, belirli aralıklarla örnek alınması ile
hastalarda kan kültürlerindeki pozitiflik oranlarının
arttırılmasına katkı sağlanabileceği düşünülmüştür.
Kültür pozitiflik ve etken saptama oranları temel alınarak,

hastaların klinik bulguları eşliğinde yapılacak benzer
çalışmalarla, kan kültürü gibi çok önemli ve yararlı bir tanı
aracının daha verimli kullanımı sağlanabilecektir.
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