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Steril vücut sıvıları
 Beyin omurilik sıvısı (BOS)
 Eklem sıvısı
 Plevral sıvı
 Peritoneal sıvı
 Perikardiyal sıvı
 Cul-de-sac sıvısı
 Amnion sıvısı
 Vitreus
 Safra
 …
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Örnek alımı
 Perkutan aspirasyon
 Deri antisepsisi
 %70 etanol ve iyot

çözeltisi (%10 povidon-
iyodin, %1-2 serbest
iyot)

 Steril olarak örneğin
alınması

 Perkutan aspirasyon
 Deri antisepsisi
 %70 etanol ve iyot

çözeltisi (%10 povidon-
iyodin, %1-2 serbest
iyot)

 Steril olarak örneğin
alınması
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Örnek alımı

 Drenaj örnekleri
 Tüp yüzeyi dezenfeksiyonu sonrası enfeksiyon

yerinden gelen örnek aspire edilir.
 Deriden kontaminasyon olasılığı daha yüksek.
 Beklemiş örnek alınmamalı
 Etkenin canlılığı korunamayabilir.
 Kontaminasyon riski artar.

 İki günden fazla yerinde kalan drenaj tüplerinden
gelen örneklerin kültürleri tedaviyi yanlış
yönlendirebilir.

 Drenaj örnekleri
 Tüp yüzeyi dezenfeksiyonu sonrası enfeksiyon

yerinden gelen örnek aspire edilir.
 Deriden kontaminasyon olasılığı daha yüksek.
 Beklemiş örnek alınmamalı
 Etkenin canlılığı korunamayabilir.
 Kontaminasyon riski artar.

 İki günden fazla yerinde kalan drenaj tüplerinden
gelen örneklerin kültürleri tedaviyi yanlış
yönlendirebilir.



Örnek kabı
Örneğin enjektör ile laboratuvara

gönderilmesi uygun değil
 Kontaminasyon olasılığı 
 İğne yaralanması riski 
 Aktarılan kap sızdırmaz olmalı.
Mümkünse antikoagülan içermeyen kap
 Zorunluysa heparin veya SPS
 EDTA ve sitrat önerilmiyor.

Örneğin enjektör ile laboratuvara
gönderilmesi uygun değil
 Kontaminasyon olasılığı 
 İğne yaralanması riski 
 Aktarılan kap sızdırmaz olmalı.
Mümkünse antikoagülan içermeyen kap
 Zorunluysa heparin veya SPS
 EDTA ve sitrat önerilmiyor.
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Örnek kabı
 Kan kültürü şişeleri
 Santrifüje göre daha başarılı
 Pediatrik şişelerde SPS 
 Anaerobik şişe
 Spontan bakteriyel peritonit, septik artrit…

 Drenaj örnekleri için kullanılmamalı!

 Deri florası ile kontaminasyon ayırt edilemez!
Mutlaka yayma için bir miktar örnek ayrılmalı.
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 Anaerobik şişe
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 Drenaj örnekleri için kullanılmamalı!

 Deri florası ile kontaminasyon ayırt edilemez!
Mutlaka yayma için bir miktar örnek ayrılmalı.



Örneklerin nakli
 Uygun şekilde etiketlenmeli ve istem yapılmalı.
 Hasta bilgileri
 Kimlik bilgileri
 Tanı

 Örnek bölgeleri: Vücut bölgesi önemli!
 Sol diz eklem sıvısı, sağ torasentez örneği vb.

 Tarih ve saat
 En kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalı.
 Transport ve bekleme oda sıcaklığında olmalı

(buzdolabına konmamalı!).
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Red kriterleri
 Sürüntü örnekleri
 Drenaj tüpünden antibiyotik

verilmesi sonrasında alınan örnekler

 Sızıntı olan kaplardaki örnekler
 Antimikrobiyal tedavi sonrası alınan

örnekler
 Yalnızca kan kültürü şişesinde

gönderilen örnekler

 Sürüntü örnekleri
 Drenaj tüpünden antibiyotik

verilmesi sonrasında alınan örnekler

 Sızıntı olan kaplardaki örnekler
 Antimikrobiyal tedavi sonrası alınan

örnekler
 Yalnızca kan kültürü şişesinde

gönderilen örnekler



İşlemler
 Yayma

 Kültür

 Yayma

 Kültür
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Yayma
 Örnek ne kadar taze ise o kadar iyi
Mikroorganizma çok az, örnek santrifüj edilmeli

(3000 g, 15 dk)
 Santrifüj sonrası dipteki çözeltiden çok fazla

dağıtmadan preparat hazırlanmalı.
 Alkolle temizlenmiş lam üzerine yaymadan 1-2 damla

 Artefaktların azaltılması için:
 Metanol fiksasyonu
 Metilen mavisi ile boyama

 Örnek ne kadar taze ise o kadar iyi
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(3000 g, 15 dk)
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dağıtmadan preparat hazırlanmalı.
 Alkolle temizlenmiş lam üzerine yaymadan 1-2 damla

 Artefaktların azaltılması için:
 Metanol fiksasyonu
 Metilen mavisi ile boyama
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Kültür
 Mikroorganizma çok az. Örnek hacminin artırılması,

anaerobik ekim, birden fazla örnek ekimi izolasyon
şansını artırır.
 Etken de olabilen deri florası elemanlarının üremesi

sorun, özellikle az miktardaysa.
 Protez, antibiyotik kullanımı vb. etkeni üretmeyi

zorlaştırabilir.
 Küçük koloni varyantları
 L formları
 …

 Mikroorganizma çok az. Örnek hacminin artırılması,
anaerobik ekim, birden fazla örnek ekimi izolasyon
şansını artırır.
 Etken de olabilen deri florası elemanlarının üremesi

sorun, özellikle az miktardaysa.
 Protez, antibiyotik kullanımı vb. etkeni üretmeyi

zorlaştırabilir.
 Küçük koloni varyantları
 L formları
 …



Kültür

 En kısa sürede ekim
 Örnek hacmi not

alınmalı.
 Makroskopik özellikler

not alınmalı:
 Kanlı, pürülan, bulanık,

visköz, pıhtılı…

 En kısa sürede ekim
 Örnek hacmi not

alınmalı.
 Makroskopik özellikler

not alınmalı:
 Kanlı, pürülan, bulanık,

visköz, pıhtılı…



 Olası etkene göre besiyeri seçimi
 Bakteri
 Pnömokok, meningokok,

Haemophilus, anaeroplar,
Legionella, Mycobacteria

 Mantar

 Gerekirse diğer testlere
yönlendirme
 Mycobacteria
 Virus
 Parazit

Kültür
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?
 Torasentez materyali
 Önceki BAL kültürleri negatif
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Fusobacterium necrophorum
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Kültür
 Çikolata agar
 Kanlı agar
 Az miktardaki, fastidious ve/veya anaerobik mikroorganizmaların

üremesini kolaylaştırıcı sıvı besiyeri:
 Kan kültürü şişesi
 Tiyoglukolatlı buyyon
 Beyin-kalp infüzyon buyyonu (şant enfeksiyonu şüphesi olan BOS

örnekleri için)
 Seçici olmayan bir anaerobik kanlı agar
 Seçici besiyerleri: MacConkey, Columbia nalidiksik asit agar…
 Aranan mikroorganizmaya özel besiyeri

 Legionella BCYE (Buffered charcoal yeast extract) agar

 Sadece kan kültürü şişesinde gelmişse kaldırmadan önce çikolata
agara pasaj  Gonokok vb. katı ortamda daha iyi ürer.
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 Seçici besiyerleri: MacConkey, Columbia nalidiksik asit agar…
 Aranan mikroorganizmaya özel besiyeri

 Legionella BCYE (Buffered charcoal yeast extract) agar

 Sadece kan kültürü şişesinde gelmişse kaldırmadan önce çikolata
agara pasaj  Gonokok vb. katı ortamda daha iyi ürer.



Ekim
 Doku veya pıhtı içeren örnekler doku eziciden

geçirilerek ekilmeli.
 Mantar kültürü istenmişse ezmek uygun değil,

hifal yapılar parçalanır ve üreme şansı azalır.
Steril bistüri vb ile küçük parçalara ayrılabilir.

 Doku veya pıhtı içeren örnekler doku eziciden
geçirilerek ekilmeli.
 Mantar kültürü istenmişse ezmek uygun değil,

hifal yapılar parçalanır ve üreme şansı azalır.
Steril bistüri vb ile küçük parçalara ayrılabilir.



İnkübasyon
 35-37C
 %5 CO2

 Sıvı besiyerleri için normal atmosfer
 İnvaziv örnekler için 4 gün, drenaj örnekleri için 2

gün
 Özel bakteriler için uygun inkübasyon süresi:
 Nocardia
 Brucella…

 Kan kültürü şişeleri ilgili sistemde

 35-37C
 %5 CO2

 Sıvı besiyerleri için normal atmosfer
 İnvaziv örnekler için 4 gün, drenaj örnekleri için 2

gün
 Özel bakteriler için uygun inkübasyon süresi:
 Nocardia
 Brucella…

 Kan kültürü şişeleri ilgili sistemde



Değerlendirme
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Değerlendirme: Yayma
 Neler görülebilir?
 İnflamasyon

hücreleri
 PMNL
 MNL
 Diğer…
 Eritrositler
 Epitel hücreleri
Mikroorganizmalar
 3 morfolojik olarak

tipik şekil

 Neler görülebilir?
 İnflamasyon

hücreleri
 PMNL
 MNL
 Diğer…
 Eritrositler
 Epitel hücreleri
Mikroorganizmalar
 3 morfolojik olarak

tipik şekil



BOS



Gram negatif kok gibi görünen pnömokok



Gram pozitif kok gibi görünen Acinetobacter

Rand AJCP 2006; 126: 686-690



Gram negatif basil gibi görünen Acinetobacter



Değerlendirme: Yayma
Gram boyama
 PMNL görülebilir, ancak

sıklıkla mikroorganizma
görülmez. (öz. Eklem
sıvısı)
Mikroorganizma miktarı

çok az.
Örnek hacminin

artırılması, santrifüj
edilmesi…
 Artefakt?

Gram boyama
 PMNL görülebilir, ancak

sıklıkla mikroorganizma
görülmez. (öz. Eklem
sıvısı)
Mikroorganizma miktarı

çok az.
Örnek hacminin

artırılması, santrifüj
edilmesi…
 Artefakt?



Eklem sıvısı
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Torasentez sıvısı



Parasentez sıvısı



Haemophilus



Antibiyotik altında bakteri morfolojisi

PTZ altında Serratia morfolojisi: Başlangıçtan sonraki
24 saat

Healy Clin micro newsletter 2007;29
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Vitreous
 Kanlı ve çikolata

agarda üreme yok.

 Pigment

 Propionibacterium
acnes

 Kanlı ve çikolata
agarda üreme yok.

 Pigment

 Propionibacterium
acnes

McPherson & Pincus: Henry's Clinical Diagnosis and
Management by Laboratory Methods, 21st ed.



Safra kesesi sıvısı
Safra kristalleri, sivri veya yuvarlak uçlu

Yang World J Gastroenterol 2003;9:1791-1794



Değerlendirme: Yayma
 Yaymada mikroorganizma görülmesi durumunda

klinisyene bildirilmeli: Panik değer!
 Bildirimlerin kaydı tutulmalı.

38



Değerlendirme: Kültür
 Negatif:
 Üreme yoksa inkübasyon süresi belirtilmeli.
 Kontaminasyon şüphesi varsa belirtilmeli ve tekrar örnek

istenmeli.
 Peritoneal örneklerde barsak perforasyonu varsa barsak

florası ile kontaminasyon belirtilmeli.

 Negatif:
 Üreme yoksa inkübasyon süresi belirtilmeli.
 Kontaminasyon şüphesi varsa belirtilmeli ve tekrar örnek

istenmeli.
 Peritoneal örneklerde barsak perforasyonu varsa barsak

florası ile kontaminasyon belirtilmeli.



Değerlendirme: Kültür

 Az miktarda deri florası
(KNS, difteroid …)
üremesi anlamlı
olmayabilir.
 Klinisyenle birlikte

değerlendirmek uygun
olabilir.
 Genellikle ek tanımlama ve

antibiyograma gerek yok.

 Az miktarda deri florası
(KNS, difteroid …)
üremesi anlamlı
olmayabilir.
 Klinisyenle birlikte

değerlendirmek uygun
olabilir.
 Genellikle ek tanımlama ve

antibiyograma gerek yok.
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Değerlendirme: Kültür
 Pozitif:
 Üreme en kısa sürede değerlendirilmeli ve

bildirilmeli: Panik değer!
 Bildirimlerin kaydı tutulmalı.

 Pozitif:
 Üreme en kısa sürede değerlendirilmeli ve

bildirilmeli: Panik değer!
 Bildirimlerin kaydı tutulmalı.



Değerlendirme: Kültür
 Barsak florası ile kontamine peritoneal örneklerde
 Patojenler taranmalı: Salmonella…
 Ampirik tedavinin etkisiz olduğu

mikroorganizmalar taranabilir: Maya, MRSA, VRE,
P.aeruginosa…

 Barsak florası ile kontamine peritoneal örneklerde
 Patojenler taranmalı: Salmonella…
 Ampirik tedavinin etkisiz olduğu

mikroorganizmalar taranabilir: Maya, MRSA, VRE,
P.aeruginosa…
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Saklama
 Artan örnek olursa +4C’de 1 hafta saklanabilir.
 Üretilen mikroorganizmalara ait plaklar 1 hafta

+4C’de saklanabilir.
 Üretilen mikroorganizmalar -20C veya daha iyisi -

70C’de daha uzun süre saklanabilir.



Kalite kontrol

 Besiyeri
 Sterilite
 Uygun şekilde üreme
 Son kullanım tarihi

 Negatif kontrol
 Filtrasyon ile steril edilmiş hasta örnekleri
 Gram boyamada mikroorganizma görülmemeli (ölü

mikroorganizmalar ile kontaminasyon).
 Kültürde üreme olmamalı.
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 Uygun şekilde üreme
 Son kullanım tarihi

 Negatif kontrol
 Filtrasyon ile steril edilmiş hasta örnekleri
 Gram boyamada mikroorganizma görülmemeli (ölü

mikroorganizmalar ile kontaminasyon).
 Kültürde üreme olmamalı.



Dikkat
 Yanlış negatif sonuçlar
 Az miktarda örnek
 Az miktarda mikroorganizma
 Fastidious mikroorganizma:
 Eklem sıvısında Borrelia veya gonokok

 Uygun olmayan örnek alımı
 Uygun olmayan örnek nakil ve saklama koşulları
 Uygun olmayan besiyeri, inkübasyon, süre
 Antimikrobiyal tedavi

 Yanlış pozitif sonuçlar
 Örneğin flora ile kontaminasyonu
 Sızdıran örnek kabı nedeniyle kontaminasyon

 Yanlış negatif sonuçlar
 Az miktarda örnek
 Az miktarda mikroorganizma
 Fastidious mikroorganizma:
 Eklem sıvısında Borrelia veya gonokok

 Uygun olmayan örnek alımı
 Uygun olmayan örnek nakil ve saklama koşulları
 Uygun olmayan besiyeri, inkübasyon, süre
 Antimikrobiyal tedavi

 Yanlış pozitif sonuçlar
 Örneğin flora ile kontaminasyonu
 Sızdıran örnek kabı nedeniyle kontaminasyon



Teşekkürler…
Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2. baskı
Editor: H.Isenberg
ASM Press, Washington 46


