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İki önemli soruya yanıt vermeli
Kan kültür sistemi;

 Kullanılan besiyeri mikroroganizmaların üremesini

destekliyormu

( maya, güç üreyen anaerop mikroorganizmalar)

 Sistem kan kültürünün içerdiği patojen mikrorganizmaların

zamanında saptıyormu

İki önemli soruya yanıt vermeli
Kan kültür sistemi;

 Kullanılan besiyeri mikroroganizmaların üremesini

destekliyormu

( maya, güç üreyen anaerop mikroorganizmalar)

 Sistem kan kültürünün içerdiği patojen mikrorganizmaların

zamanında saptıyormu



 Verifikasyon gereklimi
 Verifikasyon planı
 Test protokolü
 Referans test
 Örnek seçimi ve sayısı
 Sonuçları değerlendirilmesi
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Yeni sistem
 Halen kullanılmakta olan sistemin yeni versiyonu

 İki sistem faklılığı: yazılım ve donanım farklılığı

 Besiyerlerinde farklılık Ø

 Kullanıcı laboratuvarda;  sistem performans

(inkübasyon-yazılım-optik) kontrolünün  uygun

olması
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İki yöntem
 Ekimli kan kültür yöntemi
 Paralel kan kültür yöntemi
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Suşların seçimi;
 En az 20 izolat
 İyi tanımlanmış kan kültür izolatları (hastanenizde

saptanan)
 Aerop; gram pozitif /negatif, anaerop ve maya içermeli
Seçilen her izolat farklı her şişeye ekilmelidir.

• aerop
• anaerop
• pediyatri
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İnsan kanı inokülasyonu
Üretici firmanın önerdiği minumum miktarda
 Antibiyotik içermeyen, steril insan kanı
 İzolatların konulacağı her şişe
Negatif kontrol şişesi: insan kanı (+) – izolat Ø
 Sterilite kontrol şişesi
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İnokülasyon hazırlanması:
 Her bir izolatın McFarland 1 dilüsyonu ~ 3x108 CFU/ml

McFarland 1 dilüsyon 1:100 x3 kez seri dilue edilir

 Final konsantrasyon: 3x102 CFU/ml = 30 CFU / 0.1 ml

 Son dilüsyondan 0.1 ml alınıp şişeye ekim yapılır

 Şişede ~ 5 -30 CFU
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Şişelere inokilasyon : Son dilüsyondan 0.1 ml alınıp

 Araştrırılan sistem şişelerine : (aerop, anaerop, pediyatri)

 Referans / karşılaştırılan  eski sistem

 Her bir mikrorganizmanın üreyebileceği  uygun agar

besiyerine ekim yapılır
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 İzolatların saptanma zamanları literatür verileri ile

tutarlı olmak koşuyla

 Tüm izolatların üretici firmanın belirttiği süre içinde

saptanırsa

 Tüm izolatların %95’i 3 gün içinde  saptanırsa
sistem yeterli kabul edilir

 Saptanma ile ilgili bir sorunda test aynı suşla tekrar
edilmelidir
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Dezavantaj:
 Gerçek hasta Ø
 Emek yoğun

Avantaj
 Az rastlanan mikroorganizmaların saptanmasının

değerlendirilmesi
 Hızlı sonuç

Dezavantaj:
 Gerçek hasta Ø
 Emek yoğun

Avantaj
 Az rastlanan mikroorganizmaların saptanmasının

değerlendirilmesi
 Hızlı sonuç



Yeni sistemin gerçek hasta ve laboratuvar koşullarında tüm

yönleriyle değerlendirilmesini sağlar

Yöntem;

 Her hastadan eşdeğer kan hacimleri 2 set halinde alınır

 Karşılaştırılan yeni ve diğer sistem şişelerine ekilir

 En az klinik anlamlı 20 pozitif sonuç alınıncaya kadar

çalışmaya devam edilir

Yeni sistemin gerçek hasta ve laboratuvar koşullarında tüm

yönleriyle değerlendirilmesini sağlar

Yöntem;

 Her hastadan eşdeğer kan hacimleri 2 set halinde alınır

 Karşılaştırılan yeni ve diğer sistem şişelerine ekilir

 En az klinik anlamlı 20 pozitif sonuç alınıncaya kadar

çalışmaya devam edilir



Değerlendirme
 En az 20 pozitif sonuç (klinik anlamlı)
 Kontaminan değerlendirmeler dikkate

alınmaz
 Yeni yöntem duyarlılığı referans yönteme

göre >%95 doğrulandı kabul edilir.
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Dezavantaj
 Her hastadan ek kan

 Uygulama güçlüğü-Uzun çalışma zamanı

 Kontaminasyon insidansı klinik anlamlı patojenlerin  yanlış

değerlendirilmesi
Avantaj
 Yeni sistemin gerçek hasta ve laboratuvar koşullarında

değerlendirilmesi

 Laboratuvarın kendi hastane mikrorganizma profilinde
değerlendirilmesi
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 Paralel yaklaşım: laboratuvarda  sık izole edilen

mikroroganizmaların (hastane profili) saptanmasının

değerlendirilmesi

 Ekimli yaklaşım: daha az karşılaşılan mikrorganizmaların

saptanmasının değerlendirilmesi

Laboratuvarlar her iki yaklaşımın güçlü yönlerinden

yararlanmak için her iki yaklaşımı birlikte uygulamayıda

seçebilir
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