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Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
Klinik versus İzlem versus Laboratuvar  

Ölçütlerine Göre  

• Klinik: (Guidelines for the prevention of IVASC-catheter-related infections. CDC. MMWR  2002,  Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 

2005, Guidelines for the Prevention of IVASC-Catheter-Related Infections. CDC. 2011., Mayhall GC., HEIC, 2004) 

– Lokalize Kateter Kolonizasyonu 
– Lokal  Kateter İnfeksiyonu 

• Kateter Çıkış Yeri İnfeksiyonu 
• Klinik Kateter Çıkış Yeri (Tünel) İnfeksiyonu 
• Cep İnfeksiyonu   

– Kateterle-ilişkili («C-related») Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (Sistemik Kateter İnfeksiyonu)  
• Kesin Tanı 
• «Possible» Kİ-KDİ veya Klinik Şüpheli Tanı (Guembe et al. J Clin Microbiol. 2012) 

• «Probable» Kİ-KDİ (Mayhall GC, HEIC, 2004) 

– İnfuzatla-ilişkili  Kan Dolaşımı İnfeksiyonu* 

• Laboratuvar: (Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of IVASC-catheter-related infection IDSA. CID. 2009 (reviewed 07/2011.)  

Meta-analysis: methods for diagnosing intravascular device-related BSI. Ann Intern Med. 2005., Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD 2005) 

– Önerilen Testler (test seçimi/kullanımı/adlandırma/uygulama/yorumlama/tanısal performans/altın standart 

sorunları/değişkenlik kaynakları)  
• klinik tiplere, kateter tipine, uygulama tekniğine/yerine/süresine/bakımına, infüzat türüne, kateter 

yerinde/çıkarılmış, popülasyona -servis, yaş grubu, hastalık ciddiyet skoru, ab kullanımı, prevalans, vd.-, 
yönteme/tekniğe, etkene/subtiplendirmeye, karar-eşiği ölçütüne göre.  

– «İdeal Test» (?) (Cumitech Blood IV) 
• biyofilm evresi, patogenez marker/determinant, multipleks-etken/subtip/direnç, inhibitör gereksinmeyen, vd. 

• İzlem: (CDC/NHSN surveillance definition of HAI and criteria for specific types of infections in the acute care setting. AJIC. 2008. (01/2012, revision)) 

– LC-BSI (LD-KDİ),            CSEP-PED (KSEP-PED) ,             (+CA-BSI; KB-KDİ) (CDC , MMWR, 2002, HİD, 2005)     

– CVC-VASC (arteryel veya venöz) (KVS-VASK) 

Pozitif sonuç ile katkı (PPV) 

Negatif sonuç ile katkı (NPV) 

Katkısı yok 

LABORATUVARIN TANIYA KATKISI 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
Klinik Tanımlar 

– Lokalize Kateter Kolonizasyonu 
• (Eşlik eden herhangi bir klinik belirti-bulgu olmaksızın); kateter ucu, subkutanöz segmenti 

veya bağlantı –birleşme yerinden («hub»), anlamlı düzeyde (semi-kantitatif; «roll-plate»; >15 
CFU veya kantitatif; «sonication»; >103 CFU) belirli bir mikroorganizmanın üretilmesi. 

– Lokal  Kateter İnfeksiyonu 
• Kateter Çıkış Yeri İnfeksiyonu 

– Eşlik eden KDİ ve pürülan materyal olmaksızın; kateter çıkış yerinin < 2 cm çevresindeki 
ciltte eritem veya endürasyon saptanması. 

• Klinik Kateter Çıkış Yeri (Tünel) İnfeksiyonu 
– Eşlik eden KDİ olmaksızın; kateter çıkış yerinden itibaren, kateter boyunca > 2 cm’lik bir 

alanda hassasiyet, eritem veya endürasyon saptanması.  
• Cep İnfeksiyonu   

– Eşlik eden KDİ olmaksızın ve üzerindeki ciltte spontan rüptür, drenaj veya nekroz 
bulunup bulunmamasından bağımsız olarak; kalıcı bir DİK’nın subkütan cebinde pürülan 
sıvı saptanması. 

– İnfuzatla-ilişkili  Kan Dolaşımı İnfeksiyonu* 
• Gösterilebilen başka bir infeksiyon kaynağının bulunmadığı durumda; infüzyon sıvısından ve 

tercihan perkütan yolla alınan kan kültürlerinden aynı mikroorganizmanın üretilmesi. 

 
(≈DAİ sınıfından bağımsız+Klinik ölçüt+Laboratuvar ölçütü) 

 
(Guidelines for the prevention of IVASC-catheter-related infections. CDC. MMWR  2002,  Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005, Guidelines for the 
Prevention of IVASC-Catheter-Related Infections. CDC. 2011., Mayhall GC., HEIC, 2004) 

 

 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
Klinik Tanımlar 

– Kateterle-ilişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (Sistemik Kateter İnfeksiyonu)  
• «Possible» veya Klinik Şüpheli Tanı (Guembe et al. J Clin Microbiol. 2012) 

– Eşlik eden klinik belirti ve bulguların varlığında; kateter-ucu kültürü (ve kan kültürü) 
yapılmamış olması veya kültürde üreme olmaması.   

• «Probable» Kateterle-ilişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (Mayhall GC, HEIC, 2004) 

– Eşlik eden klinik belirti ve bulguların varlığında ve başka bir KDİ kaynağının/odağının 
bulunmadığı durumda; ≥ 2 kan kültüründe kommensal mikroorganizma üremesi veya  ≥ 
1 kan kültüründe patojen mikroorganizma üremesi.     

• Kesin Tanı 
– Eşlik eden klinik belirti ve bulguların (ateş, titreme ve/veya hipotansiyon) varlığında ve 

başka bir KDİ kaynağının/odağının bulunmadığı durumda; DİK’sı olan bir hastada               
≥ 1 periferik kan kültürü pozitifliği ile tanı konan bakteremi/fungemi  

ve:  
» periferik kan kültürü ve kateterden alınan semikantitatif (>15 KOB/kateter 

segmenti) veya kantitatif kültürden (>103 KOB/kateter segmenti) aynı 
mikroorganizmanın üretilmesi (aynı türden ve aynı antibiyotik duyarlılık paternine 
sahip; «sameness»?)  

        veya 
» eş zamanlı kantitatif kan kültürlerinde SVK/periferik kan kültüründeki üreme 

oranının > 5/1 olması 
veya 

» SVK’dan alınan kan kültüründe, eş zamanlı olarak alınan periferik kan kültürüne 
kıyasla > 2 saat erken üreme saptanması. 

(Guidelines for the prevention of IVASC-catheter-related infections. CDC. MMWR  2002,  Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005, Guidelines for the 
Prevention of IVASC-Catheter-Related Infections. CDC. 2011., Mayhall GC., HEIC, 2004) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Guidelines for the prevention of IVASC-catheter-related infections. CDC. MMWR  2002,  Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005, Guidelines for the 
Prevention of IVASC-Catheter-Related Infections. CDC. 2011., Mayhall GC., HEIC, 2004) 

 

 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
Klinik Tanımlar 

– Kateterle-ilişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (Sistemik Kateter İnfeksiyonu)  
• Kesin Tanı  

– Probable» Kateterle-ilişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (Mayhall GC, HEIC, 2004) 

» Eşlik eden klinik belirti ve bulguların varlığında ve başka bir KDİ 
kaynağının/odağının bulunmadığı durumda; ≥ 2 kan kültüründe «kommensal» 
mikroorganizma üremesi veya  ≥ 1 kan kültüründe «patojen» mikroorganizma 
üremesi.     

• «kommensal»: KNS, mikrokoklar, Bacillus spp., Corynebacterium spp.  
• «patojen»: S. aureus, enterokoklar, enterik Gram-negatif basiller, Candida 

spp.   
ve: (Mayhall GC., HEIC, 2004) 

» Kateteri çıkarmadan önce:  
• Klinik kanıt:  kateter giriş yerinden pürülan akıntı.     

        veya 
• Mikrobiyolojik kanıt: periferik kan kültürü ve kateterden alınan kantitatif  

kültürdeki üreme oranının > 5/1 olması VEYA pozitif kantitaf deri kültürü.  
» Kateteri çıkardıktan sonra:  

• Klinik kanıt: antibiyotik tedavisine kateterin varlığında yanıtsız kalan klinik 
sepsisin, kateter çıkarıldıktan sonra yanıt vermesi.  

veya 
• Mikrobiyolojik kanıt: periferik kan kültüründen ve semikantitatif veya 

kantitatif kateter segmenti veya ucu kültüründen aynı mikroorganizmanın 
üremesi.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Guidelines for the prevention of IVASC-catheter-related infections. CDC. MMWR  2002,  Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005, Guidelines for the 
Prevention of IVASC-Catheter-Related Infections. CDC. 2011., Mayhall GC., HEIC, 2004) 

 

 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
Surveyans Tanımları 

• Primer Kan Dolaşımı İnfeksiyonları 
– Laboratuvarca Doğrulanmış-Kan Dolaşımı İnfeksiyonu  (Ölçüt 1-2; Y/Ped, 3; ≤1 yaş)           
– Klinik Sepsis (neonat ve infant) (Ölçüt 1) (2010) 
– Katetere-Bağlı (C-associated) Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (CDC , MMWR, 2002, HİD, 2005)     

• Kardiyovasküler Sistem İnfeksiyonları  
– Vazküler İnfeksiyon (Ölçüt 1-5) 

• Arteryel veya Venöz İnfeksiyon  

 
(CDC/NHSN surveillance definition of HAI and criteria for specific types of infections in the acute care setting. AJIC. 2008. (01/2012, revision)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
İzlem (Surveyans) Tanımları 

• Primer Kan Dolaşımı İnfeksiyonları 
– Laboratuvarca Doğrulanmış-Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (en az bir ölçüt karşılanmalıdır)        

• Kriter 1: (yetişkin ve pediyatrik) Başka bir infeksiyon yeri ile ilişkili olmaksızın; ≥ 1 kan 
kültüründen patojen bir mikroorganizmanın izole edilmesi. (yetişkin ve pediyatrik) 

• Kriter 2: (yetişkin ve pediyatrik) Eşlik eden klinik belirti ve bulgular ve laboratuvar sonuçları 
başka bir infeksiyon yeri ile ilişkili olmaksızın; hastada ateş (> 38°C), titreme veya 
hipotansiyondan en az birinin olması  

ve:  
– ≥2 -ayrı kez alınan- kan kültüründen kommensal bir mikroorganizmanın izole edilmesi. 

veya 
– ≥ 1 kan kültüründen kommensal bir mikroorganizmanın  izole edilmesi ve hekimin uygun antimikrobiyal 

tedaviyi başlamış olması. 
veya 

– kanda patojene (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis veya grup B 
streptokok) ait antijenin saptanması. 

kommensal: diphtheroids [Corynebacterium spp; C. diphtheriae hariç], Bacillus [B. anthracis hariç] spp, 
Propionibacterium spp, koagulaz-negatif stafilokoklar [S. epidermidis dahil], viridans grup streptokoklar, 
Aerococcus spp, Micrococcus spp) 
‘‘2 ayrı kez alınan: (1) 2 gün ara ile alınan (2) her bir alımda ≥1 şişede «aynı» kommensal organizmanın 
üremesi. (Bir alım=periferik venlerden 2-4 şişe; sağ/sol antekübital venler, [kateterden değil],vb. ; eş-
zmanlı veya birkaç saat ara ile.)   
«aynılık» («sameness»): Cins ve tür düzeyinde tanımlama (morfoloji ve antibiyogram kullanılmaz).  
ADT bildirimi: Cins ve tür düzeyinde yalnızca bir kez bildir; en dirençli olanın ADT’sini bildir.  

(CDC/NHSN surveillance definition of HAI and criteria for specific types of infections in the acute care setting. AJIC. 2008. (01/2012, revision)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
İzlem (Surveyans) Tanımları 

• Primer Kan Dolaşımı İnfeksiyonları 
– Laboratuvarca Doğrulanmış-Kan Dolaşımı İnfeksiyonu         

• Kriter 3: (pediyatrik) ≤ 1 yaş olguda, eşlik eden klinik belirti ve bulgular ve laboratuvar 
sonuçları başka bir infeksiyon yeri ile ilişkili olmaksızın; en az bir klinik belirti veya bulgu (ateş: 
>38°C, «core»; hipotermi: <36°C, «core»; apne veya bradikardi)  

ve 
– ≥2 -ayrı kez alınan- kan kültüründen kommensal bir mikroorganizmanın izole edilmesi. 

– Klinik Sepsis (neonat ve infant)  (2010) 
• ≤ 1 yaş olguda, başka bir infeksiyon yeri ile ilişkili olmaksızın; en az bir klinik belirti veya bulgu 

(ateş: >38°C, rektal; hipotermi: <37°C, rektal, apne veya bradikardi)  
ve  

– kan kültürü yapılmamış veya herhnagi bir organizma saptanmamış olması 
ve 

– başka bir infeksiyon yeri olmaması  
ve 

– hekimin sepsis tedavisi başlamış olması.  
(CDC/NHSN surveillance definition of HAI and criteria for specific types of infections in the acute care setting. AJIC. 2008. (01/2012, revision)) 

– Katetere-Bağlı (C-associated) Kan Dolaşımı İnfeksiyonu (CDC , MMWR, 2002, HİD, 2005)     

• Kalpte veya büyük damarlardan birinde ya da bunların yakınında sonlanan bir vasküler 
kateterin bulunması (umbilikal arter veya ven kateteri santral kateter olarak kabul edilir). 

• Santral kateterin, KDİ gelişiminden önceki 48 saatlik süre içinde kullanımda bulunması 
durumunda KDİ’nin kateterle ilişkili olduğu düşünülür.  

• KDİ, santral kateter kullanımının sonlanmasının üzerinden 48 saatten uzun zaman geçtikten 
sonra gelişmiş ise santral kateterle ilişkili olması için daha güçlü kan›t gerekir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CDC/NHSN surveillance definition of HAI and criteria for specific types of infections in the acute care setting. AJIC. 2008. (01/2012, revision)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
İzlem (Surveyans) Tanımları 

• Kardiyovasküler Sistem İnfeksiyonları  
– Vazküler İnfeksiyon  

• Arteryel veya Venöz İnfeksiyon (en az bir ölçüt sağlanmalıdır) 
– Kriter 1: Ameliyat sırasında çıkarılan arter veya venlerin kültüründe mikroorganizma 

üremesi ve; kan kültürü alınmamış olması veya kan kültüründe üreme olmaması 
– Kriter 2: Ameliyat sırasında veya histopatolojik olarak ilgili damar bölgesinde infeksiyon 

bulgularının saptanması 
– Kriter 3: Bilinen başka bir nedene bağlanamayan; ateş (> 38°C), ilgili damar bölgesinde 

ağrı, eritem veya ısı artışından en az biri ve; semikantitatif yöntemle yapılan damar içi 
kanül ucu kültüründe >15 KOB üreme olması ve; kan kültürü alınmamış olması veya kan 
kültüründe üreme olmaması 

– Kriter 4: İlgili damar bölgesinden pürülan drenaj olması ve; kan kültürü alınmamış olması 
veya kan kültüründe üreme olmaması 

– Kriter 5: ≤ 1 yaş olguda; bilinen başka bir nedene bağlanamayan; ateş (> 38°C, rektal), 
hipotermi (< 37°C, rektal), apne veya bradikardi, letarji, ilgili damar bölgesinde ağrı, 
eritem veya ısı artışından en az biri ve; semikantitatif yöntemle yapılan damar içi kanül 
ucu kültüründe > 15 KOB üreme olması ve; kan kültürü alınmamış olması veya kan 
kültüründe üreme olmaması. 

 

CDC/NHSN surveillance definition of HAI and criteria for specific types of infections in the acute care setting. AJIC. 2008. (01/2012, revision)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Kateterle-İlişkili Kolonizasyon/İnfeksiyon Tanımları:  
İzlem (Surveyans) Tanımları 

• Bildirimle ilgili notlar:  
• Arteriyovenöz greft, fistül veya Lokal Kateter İnfeksiyonu varsa ve kandan 

mikroorganizma üretilmemişse ; KVS-VASK olarak bildirilir.  
• Lokal Kateter İnfeksiyonu varsa ve semikantitatif kateter ucu kültüründe >15 KOB 

organizma üretilmişse ve; kan kültüründe üreme olmamışsa veya kan kültürü 
yapılmamışsa; KVS-VASK olarak bildirilir.  

• Başka bir infeksiyon yeri yoksa ve kandan  organizma üretilmişse; LD-KDİ olarak 
bildirilir.  

• Başka bir infeksiyon yeri yoksa ve kandan  organizma üretilmişse  ve Lokal Kateter 
İnfeksiyonu belirtileri-bulguları varsa; primer KDİ (LD-KDİ) olarak bildirilir.     

 
CDC/NHSN surveillance definition of HAI and criteria for specific types of infections in the acute care setting. AJIC. 2008. (01/2012, revision)) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Damar-içi Araç (DİA) Sınıflandırması  
(Türleri/Özellikleri):  

uygulanan damar tipi/uygulama süresi/uygulama yeri/ 
deriden-yatağa yolağı/uzunluğu/diğer özellikleri 

• Kateter sınıflandırması için ölçütler:  
(Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005, Guidelines for the Prevention of IVASC-Catheter-Related Infections. CDC. 2011.) 

 

• Yerleştirildiği damar tipi  
• (e.g., peripheral venous, central venous, or arterial) 

• Planlanan uygulama süresi  
• (e.g., temporary or short-term [<30 gün] versus permanent or long-term [>30 gün])  

• Yerleştirilme yeri  
• (e.g., subclavian, femoral, internal jugular, peripheral, and peripherally inserted central 

catheter [PICC])  
• Deriden damara yolağı  

• (e.g., tunneled versus nontunneled)  
• Fiziksel uzunluğu  

• (e.g., long versus short)  
• Diğer özellikleri  

• (e.g., presence or absence of a cuff, impregnation with heparin, antibiotics or 
antiseptics, and the number of lumens) 



Damar-içi Araç (DİA) Sınıflandırması  
(Türleri/Özellikleri):  

uygulanan damar tipi/uygulama süresi/uygulama yeri/ 
deriden-yatağa yolağı/uzunluğu/diğer özellikleri 



Damar-içi Araç (DİA) Sınıflandırması  
(Türleri/Özellikleri):  

uygulanan damar tipi/uygulama süresi/uygulama yeri/ 
deriden-yatağa yolağı/uzunluğu/diğer özellikleri 

• Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD 2005.  
• Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of IVASC-catheter-related infection 

IDSA. CID. 2009 (reviewed 07/2011.)  
• Isenberg, CMPH, 3rd Ed., 2010. Table.3.6.-1. 



Damar-içi Araç (DİA) Sınıflandırması  
(Türleri/Özellikleri):  

uygulanan damar tipi/uygulama süresi/uygulama yeri/ 
deriden-yatağa yolağı/uzunluğu/diğer özellikleri 

• Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD 2005.  
• Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of IVASC-catheter-related infection 

IDSA. CID. 2009 (reviewed 07/2011.)  
• Isenberg, CMPH, 3rd Ed., 2010. Table.3.6.-1. 



Damar-içi Araç (DİA) Sınıflandırması  
(Türleri/Özellikleri):  

uygulanan damar tipi/uygulama süresi/uygulama yeri/ 
deriden-yatağa yolağı/uzunluğu/diğer özellikleri 

Periferik yolla takılan SVK 

Periferik venöz kateter 



Damar-içi Araç (DİA) Sınıflandırması  
(Türleri/Özellikleri):  

uygulanan damar tipi/uygulama süresi/uygulama yeri/ 
deriden-yatağa yolağı/uzunluğu/diğer özellikleri 

Maksimum Bariyer Korunması 

«Dressings» 
Tünelli SVK 



Damar-içi Araç (DİA) Sınıflandırması  
(Türleri/Özellikleri):  

uygulanan damar tipi/uygulama süresi/uygulama yeri/ 
deriden-yatağa yolağı/uzunluğu/diğer özellikleri 

Port Kateter 

3 lümenli hemodiyaliz 
kateteri  



Damar-içi Araç (DİA) Kullanma/Çıkarma İndikasyonları  
Gereksiz Kullanım/Çıkarma Oranları 

Kontaminasyon/Kolonizasyon Oranları  
DİA Bakımı/Korunma/İntervensiyon (pre-, epi-, post-)  

(Guidelines for the prevention of IVASC-catheter-related infections. CDC. MMWR  2002,  Damar içi Kateter 
İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005, Guidelines for the Prevention of IVASC-Catheter-Related Infections. 
CDC. 2011.)  
Deliberato RO, Marra AR, Correˆa TD, Martino MDV, Correa L, et al. (2012) Catheter Related Bloodstream Infection 
(CR-BSI) in ICU Patients: Making the Decision to Remove or Not to Remove the Central Venous Catheter. PLoS ONE 
7(3): e32687. 

• A.B.D.’de yılda 150 milyon SVK kullanılmaktadır.  
• Yılda, 150 bin yeni Kİ-KDİ olgusu (80 bin olgu 

YBU’lerinde) bildirilmektedir.  
• Mortalite riskini %15-25 artırmaktadır.  
• Hastane yatış süresini uzatmakta ve maliyette 30-50 

bin USD artışa neden olmaktadır.   
• Kateter kolonizasyonu oranları yaklaşık %25’dir. 
• Kolonize kateterlerin %10’unda, Kİ-KDİ oluşmaktadır.  
• Klinik şüpheli-KDİ nedeniyle alınan kan kültürlerinin 

%70’inde negatif sonuç alınmaktadır; gereksiz kateter 
çıkarmaya neden olmaktadır.    
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Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Epidemiyolojisi: 
Risk Faktörleri/Etkenler/Sıklıklar 

Gram (+): ≈%70 
Gram (-) : ≈% 20 
Mayalar : ≈%10 

Although device utilization in the INICC ICUswas remarkably similar to that reported fromUS ICUs in the CDC’s 
National Healthcare Safety Network, rates of device-associated nosocomial infection were markedly higher in the ICUs 
of the INICC hospitals: the pooled rate of central line–associated bloodstream infections (CLABs) in the INICC ICUs, 9.2 
per 1000 CL-days, is nearly 3-fold higher than the 2.4–5.3 per 1000 CL-days reported from comparable US ICUs.  
 
«…the crude unadjusted excess mortalities of device-related infections …. 14.3% (CLABs)…» 
 
 
 
Rosenthal et al. International Nosocomial Infection Control Consortium report, data summary for 2002-2007, issued January 2008. Am J 
Infect Control 2008;36:627-37. 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Patogenezi 

Katetere 4 yolla bulaş olur:  
1) Giriş yerindeki organizmaların, deriden, kutanöz kateter traktüsü içine ve kateter dış yüzeyine 

göçü ve kateter ucunu kolonize etmeleri. (kısa kateterlerde en sık bulaş ve infeksiyon yolu) 
2) Kateterin veya hub’ın, el teması veya kontamine sıvı veya cihazla doğrudan teması.  
3) Başka bir infeksiyon odağından, hematojen yolla bulaş. (daha az sıklıkta) 
4) Nadiren, kontamine infuzat yoluyla bulaş.  



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Patogenezi 

Kİ-KDİ için önemli patojenite determinantları:   
1) Kateterin yapıldığı materyel. (silastik-K’de fibrin oluşumu eğilimi)   
2) Konak faktörleri (protein adhezyonu; fibrin ve fibronektin; kateterin çevresinde kılıf 

oluşturması)   
3) Etkenin intrensek virulans faktörleri (extracellular polymeric substance, EPS 

üretimi).  
4) Düzensiz yüzeyi olan kateterler ile mikrobiyal aderansı artırması. (S. epidermidis ve  

C. albicans). 



• Types of microbial growth (Life styles of microorganisms):  

– In bacteria:  

• Planktonic form: suspended or growing in a fluid environment as opposed to those 
attached to a surface (growth as a free-swimming form in liquid media)    

• Colonial form: pure (i.e. generation of a population -CFU; colony forming unit- 
originating from the founder of colony) growth on a solid, nutrient surface such as 
solid media  

• Biofilm form: growth in an adhered or attached form, on a surface such as other 
bacteria and/or living or non-living material      

  

Microbial Growth, Cultivation of Microorganisms 
Lists the types or forms of microbial growth (including planktonic, colonial, biofilm)  

Scanning electron micrograph of a 

staphylococcal biofilm on the inner surface of an 

indwelling medical device. 
Fresh -unstained- examination of bacteria and 

red cells in urine.  

Colonial growth of a single bacterium. Doubling 

time assumed to be 0.5 hour.    



• Types of microbial growth (Life styles of microorganisms):  

– In bacteria:  

• Biofilm form:  

  

Microbial Growth, Cultivation of Microorganisms 
Lists the types or forms of microbial growth (including planktonic, colonial, biofilm)  

•  When bacterial cells exist in a biofilm, they are 10-1000 
times more resistant to the effects of antimicrobial agents.  
•  Biofilms are associated with 65% of nosocomial 
infections and treatment of biofilm-based infections costs 
>$1 billion annualy.  
•  Currently, 60-80 % of all bacterial infections involve 
biofilm formation.  
•  In biofilms, cell densities on a surface can reach 107 

cells/cm2 . 
•  Exhibits social phenomena by communication and 
interaction through quorum-sensing  
•  Composition  may include many different species of 
bacteria 
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Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Aygun G, et al. The value of Gram staining of catheter segments for rapid detection of 
peripheral venous catheter infections.Diagn Microbiol Infect Dis. 2006 Mar;54(3):165-7. 
Epub 2006 Jan 19.  
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Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Boyalı 
Mikroskopik 
İnceleme 
(Gram),  
YY-P-A/2S-Ö.  

Mikroskopi, 
Işık 

Gram boyama %70-ALCH, 
YY-P-A/2S-Ö.,  
Q-skoru:1-3, 
≈>1 mL, 
Transport 
medium. 

Y Cep 
İnfeksiyonu 

Genel 
(Nötropenik, 
nekrotik ve 

seröz 
sekresyonda 
Q-skoru=1) 

Genel 
(ekstraluminal 
ab/as kaplı 1-2-
3 G kateterler 

dahil)   

N  
? 

KD:ÇD 
(?) 

Boyalı 
Mikroskopik 
İnceleme 
(Gram),  
YY-Lİ-A-Ö. 

Mikroskopi, 
Işık 

Gram boyama %70-ALCH, 
YY-Lİ-A-Ö.,  
Q-skoru:1-3, 
≈>1 mL, 
Transport 
medium. 

Y Cep 
İnfeksiyonu 

Genel 
(Nötropenik, 
nekrotik ve 

seröz 
sekresyonda 
Q-skoru=1) 

Genel 
(ekstraluminal 
ab/as kaplı 1-2-
3 G kateterler 

dahil)   

N  
? 

KD:ÇD 
(?) 

Boyalı 
Mikroskopik 
İnceleme 
(Gram),  
DY-P-A/2S-Ö. 

Mikroskopi, 
Işık 

Gram boyama %70-ALCH, 
DY-P-A/2S-Ö.,  
Q-skoru:1-3, 
Transport 
medium. 

Y Cep 
İnfeksiyonu 

Genel 
(Nötropenik, 
nekrotik ve 

seröz 
sekresyonda 
Q-skoru=1) 

Tünelli 
 (ekstraluminal 
ab/as kaplı 1-2-
3 G kateterler 

dahil)   

 
 

N 

 
? 

KD:ÇD 
(?) 

Boyalı 
Mikroskopik 
İnceleme 
(Gram),  
DY-NM/D-A/D-
Ö. 

Mikroskopi, 
Işık 

Gram boyama %70-ALCH, 
DY-NM-A/D-
Ö.,  
Q-skoru:1-3, 
Transport 
medium. 
D: Ö-işleme. 

Y Cep 
İnfeksiyonu 

Genel 
(Nötropenik, 
nekrotik ve 

seröz 
sekresyonda 
Q-skoru=1) 

Tünelli 
 (ekstraluminal 
ab/as kaplı 1-2-
3 G kateterler 

dahil)   

 
 

N 

 
? 

KD:ÇD 
(?) 

 Kabul edilebilir yüzeyel-yara örneği alma tekniği; 
a) Pürülansın enjektörle aspirasyonu (aspirat örneği) 
b) Lokal irrigasyon (non-bakteriyostatik salin ile) sıvısının enjektörle aspirasyonu (aspirat örneği) 
c) Dermisin altından kaynaklanan pürülansın iki ayrı silgiçle alınan iki ayrı sürüntü örneği (birisi, 
boyama ile kalite skorlaması için, diğeri kültür ekimi için) 

Kabul edilebilir derin-yara  örneği alma tekniği; 
Derin subkutanöz bölgeden alınan; 
a) Pürülans aspiratı veya sürüntüsü 
b) Nekrotik materyal (aspirat veya doku) 
c) Doku materyali 

Q-skoru: (MCM-9: p:326. Table.12.) 
Bildirim Biçimi:  
X100, x1000: 1+/4+, 
Mikroskopik morfoloji, 
SEC, AIC, elastin-necrosis.  
(Isenberg: 3.2.1.-5.) 
(MCM-9: p325.) 
 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Kabul edilebilir yüzeyel-yara örneği alma tekniği; 
a) Pürülansın enjektörle aspirasyonu (aspirat örneği) 
b) Lokal irrigasyon (non-bakteriyostatik salin ile) sıvısının enjektörle aspirasyonu (aspirat örneği) 
c) Dermisin altından kaynaklanan pürülansın iki ayrı silgiçle alınan iki ayrı sürüntü örneği (birisi, 
boyama ile kalite skorlaması için, diğeri kültür ekimi için) 

Kabul edilebilir derin-yara  örneği alma tekniği; 
Derin subkutanöz bölgeden alınan; 
a) Pürülans aspiratı veya sürüntüsü 
b) Nekrotik materyal (aspirat veya doku) 
c) Doku materyali 

Q-skoru: (MCM-9: p:326. Table.12.) 
Bildirim Biçimi:  
X100, x1000: 1+/4+, 
Mikroskopik morfoloji, 
SEC, AIC, elastin-necrosis.  
(Isenberg: 3.2.1.-5.) 
(MCM-9: p325.) 
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Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Boyalı 
Mikroskopik 
İnceleme 
(Gram),  
kateter segmenti 

Mikroskopi, 
Işık 

Gram boyama %70-ALCH, 
kateter 
segmenti,  
Q-skoru:1-3, 
Transport 
container. 

Ç Kolonizasyon/ 
Çıkış Yeri 

İnfeksiyonu/ 
Klinik Şüpheli-

Kİ-KDİ  

Genel 
(Nötropenik, 
nekrotik ve 

seröz 
sekresyonda 
Q-skoru=1) 

Tünelli 
 (ekstraluminal 
ab/as kaplı 1-2-
3 G kateterler 

dahil)   

 
 

N 

 
 

KD:D 
 

 

Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının 
Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005. 

Gram-boyama tekniği (Kateter segmenti): Steril forceps ile tutularak, 
distal kateter segmentinin dış yüzeyi, 3 kez steril cam slayt yüzeyinde 
(her biri 15 μL’lik 2-3 damla steril su olan yüzeyde) ileri-geri yuvarlanır.  
Slaytlar ısı ile fikse edilir. Standart Gram boyama tekniği uygulanır. Işık 
mikroskopisi  değerlendirmesi için, slaytlar, x100 büyütme gücünde, 3 
yatay/dikey hat boyunca 5-7 dakika süreyle incelenir. Değerlendirme 
yüzeyinde, en az bir mikroorganizma görülmesi, pozitif sonuç kabul 
edilir.  
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Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Boyalı 
Mikroskopik 
İnceleme 
(Acridin 
Orange),  
kateter segmenti 

Mikroskopi, 
Floresans 

 Acridine 
orange 
leukocyte 
cytospin 

%70-ALCH, 
kateter 
segmenti,  
Q-skoru:1-3, 
Transport 
container. 

Ç Kolonizasyon/ 
Çıkış Yeri 

İnfeksiyonu/ 
Klinik Şüpheli-

Kİ-KDİ/ 
Kesin Tanı-Kİ-

KDİ  

Genel 
(Nötropenik, 
nekrotik ve 

seröz 
sekresyonda 
Q-skoru=1) 

Tünelli 
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ekstraluminal 
ab/as kaplı 1-2-
3 G kateterler 

dahil)   

 
 

N 

 
 

KD:Y 
 

 

Damar içi Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu. HİD. 2005. 
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Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kalitatif 
Kateter 
Segment 
Kültürü  
 

Kültür, 
aerobik  

Sıvı 
besiyerinde 
üreme. 

%70-ALCH, 
kateter 
segmenti,  
Transport 
container. 

Ç Kİ-KDİ  Genel  Genel  
(Port hariç) 
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
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Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Semi-kantitatif 
Kateter 
Segment 
Kültürü, “Roll-
plate”  
 

Kültür, 
aerobik  

“Roll-plate” %70-ALCH, 
kateter 
segmenti,  
Transport 
container. 

Ç Kolonizasyon/ 
Kesin Tanı-Kİ-

KDİ  

Genel  Genel  
(Port hariç) 
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 

En yaygın 
kullanılan 
yöntem 

<15 CFU                                           
(Candida albicans, Grup A 
streptokok, Gram-negatif 

çomaklar) 
(>5 CFU performansı artırır) 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

«Roll-plate» (Maki) tekniği:  
• Kateter ucu, steril forceps ile tutularak, transport tüpünden çıkarılır.  
• Kateter ucu, %5 KKA plağına konulur.   
• Eğer katater ucu çok uzunsa, steril makas kullanarak, tüpün ağzına yakın olan (proksimal) ucundan 

kesilir, atılır veya ayrı bir %5 KKA plağına konulur ve aynı teknikle ekim yapılabilir.  
• Steril forceps ile tutularak ve bastırılarak, 4-5 kez %5 KKA plağı üzerinde (gerekirse EMB veya MAC 

plaklarına da) ileri ve geri yönlere doğru yuvarlanır.    
• Malessezia furfur’dan (TPN veya hiperalimentasyon uygulanan hastada) şüpheleniliyorsa (Tinea 

versicolor etkeni, kateterden direkt Gram boyamada da görülür),  steril pipetle, yalnızca ilk yuvarlama 
alanına, bir damla zeytinyağı (üremesini kolaylaştırır) damlatılır.   

• 35 ⁰C %5 CO2’li etüvde ortamda inkube edilmelidir.  
• Santral kateterler 4 gün inkübasyon, SSS ile shunt kateterleri (ventrikuloperitoneal, ventrikuloatrial) 14 

gün inkübasyon (Propionibacterium acnes  gibi yavaş üreyenler için) gerektirir.  
• 3. günde, iğne-ucu gibi koloni morfolojisi ile Malessezia furfur için bakılmalıdır.   
• Plak, 24/48/72/96. saatlerde incelenir.  
• Her bir koloni morfotipinin koloni  sayımı yapılır. Koloni sayımı yalnızca %5 KKA plağından yapılır, 

EMB/MAC koloni morfotip ayrımında kullanılır.  
• >15 CFU her bir organizma  en az genus düzeyine dek tanımlanır. (Gram-pozitif çomaklar dahil) 
• <15 CFU, önemli patojenler (Candida albicans, Grup A streptokok, Gram-negatif çomaklar) tanımlanır.  
• Plaklar, kan kültürü üremesi sonucuna dek (1 hafta) saklanır.  
• ADT, her anlamlı izolat için ve her bir morfotip için yapılır. Kan kültüründen aynı organizma ürese 

bile, ADT profili farklı olabilir (kateterdeki biyofilm kaynaklı kökenler farklıdır) ; en dirençli ADT 
bildirilir.  

En yaygın 
kullanılan 
yöntem 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

«Roll-plate» (Maki) Tekniğinin Limitasyonları:  
• Kİ-KDİ’de SN=%85, SP<. Periferik venden kan kültürü ile doğrulanması gerekebilir.  
• Kateter ucu kültürü, «hub lümeni infeksiyonu»nu saptamayabilir.   
• Düşük SP nedeniyle, pozitif kültür sonucu ve ADT ile gereksiz antibiyotik kullanımına yol 

açmaktadır. Bu nedenle, ADT yapılması indike değildir. Eğer, eş zamanlı alınan kan 
kültürü aynı etkenle pozitif ise, ADT yapılması uygundur. İstisna; klinik durum nedeniyle 
acil/hızlı sonuç gereksinimi veya hekimin isteğidir. 

• Antibiyotikle impregne kateterlerde üreme inhibe olur.        

En yaygın 
kullanılan 
yöntem 
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Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kantitatif 
Kateter 
Segment 
Kültürü, 
“Flushed” veya 
“Sonicated”  
 

Kültür, 
aerobik  

“Flushing”  
veya 
“Sonication” 

%70-ALCH, 
kateter 
segmenti,  
Transport 
container. 

Ç Kolonizasyon/ 
Kesin Tanı-Kİ-

KDİ  

Genel  Genel  
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 

(>102 CFU performansı artırır) 
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Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kantitatif 
Kateter 
Segment 
Kültürü, 
“Flushed” veya 
“Sonicated”  
 

Kültür, 
aerobik  

“Flushing”  
veya 
“Sonication” 

%70-ALCH, 
kateter 
segmenti,  
Transport 
container. 

Ç Kolonizasyon/ 
Kesin Tanı-Kİ-

KDİ  

Genel  Genel  
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 
«Flushing» (Cleri) tekniği: Kateterin intradermal ilk 1 
cm’lik segmenti, intravasküler segmentten kesilir-ayrılır. 
İntravasküler segmentin proksimal ucuna steril bir iğne 
sokulur ve bu şekilde segmentin boyuna göre 2-10 mL 
Triptikaz soya buyyonuna daldırılır ve 3 kez yıkanır. 
Buyyon, seri olarak 100-kat sulandırılır ve her bir 
sulandırım aşamasının 0.1 mL’si %5 KKA plağına koloni 
sayımına uygun teknikle ekilir. Koloni sayımı yapılır, 
sulandırım çarpan değeri ile çarpılarak endoluminal ve 
ekstraluminal toplam koloni sayısı bulunur.  
Limitasyonu: Kantitatif kateter ucu kültürleri, Maki 
tekniğine göre daha duyarlı ve özgüldür, ancak, bu 
yöntemlerin uygulaması daha zordur. 

«Sonication» tekniği: Kateter ucu 10 mL BHI buyyonuna 
konulur. 1 dakika (55.000 Hz ve 125 W) sonikasyon  ve 
ardından 15 saniye vorteksleme uygulanır. Sonikasyon 
buyyonunun 0.1 mL’sine 9.9 mL steril saline ile sulandır 
(1/100) ve hem sulandırmamış ve hem de 1:100 
dilüsyonun 0.1 mL’si, iki ayrı %5 KKA plağına koloni 
sayımına uygun teknikle ekilir. Koloni sayımı yapılır, 
sulandırım çarpan değeri ile (x10, x1000) çarpılarak 
endoluminal ve ekstraluminal toplam koloni sayısı 
bulunur. (Sayılamayacak kadar çoksa x100 ekle ya da 
>106 CFU/mL olarak bildir.)  
Limitasyonu: Analitik performansının daha iyi olmasına 
karşın, tanısal performansının üstün olduğu tartışmalıdır. 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kalitatif Kan 
Kültürü, 
Damar-içi 
Araçtan 
Alınmış  
 

Kültür, 
aerobik  

Kan kültürü %70-ALCH, 
Kan.  
 

Y Kesin Tanı-Kİ-
KDİ  

Genel  Genel  
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kantitatif Kan 
Kültürü, 
Damar-içi 
Araçtan 
Alınmış  
 

Kültür, 
aerobik  

Kan kültürü, 
Koloni Sayımı, 
Dökme Plak 
Yöntemi veya 
Santrifugasyon-
lizis Yöntemi. 

%70-ALCH, 
Kan.  
 

Y Kesin Tanı-Kİ-
KDİ  

Genel  Genel  
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 

>15 CFU fungi/mL  



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kantitatif Kan 
Kültürü, 
Damar-içi 
Araçtan 
Alınmış  
 

Kültür, 
aerobik  

Kan kültürü, 
Koloni Sayımı, 
Dökme Plak 
Yöntemi veya 
Santrifugasyon-
lizis Yöntemi. 

%70-ALCH, 
Kan.  
 

Y Kesin Tanı-Kİ-
KDİ  

Genel  Genel  
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 Lizis-santrifugasyon tekniği: Isolator (Wampole Lab.) tüpü 
saponin (eritrosit ve lökosit lizisi için) içeren özel 
tasarımlanmış bir tüptür. Duyarlılığı artırarak, bakteri ve 
fungus izolasyonunu kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 7.5-10 
mL kan tüpe eklenir, tüp birkaç kez ters çevrilerek iyice 
karıştırılırak lizis oluşumu desteklenir. Tüp açılı santrifüje 
yerleştirilir ve 3000 rpm’de 15 dk olası etkeni konsantre 
etmek amacıyla çökme sağlanır. Sediment aspire edilir ve 
uygun besiyerlerine ekilir, inkübe edilir. Koloni sayımı 
yapılır ve kullanılan örnek hacmine dayalı olarak CFU/mL 
birimi ile bildirim yapılır.   
(Özellikle mantarlarda izolasyon süresi kısaltır ve sıklığını 
artırır, ancak, kontaminasyon oranında da 2-8 kat artış 
bildirilmiştir.)       

Dökme-plak tekniği: 20-30 mL’lik tam olarak kaynatılmış agar 
besiyerleri, su banyosunda 45 ⁰C’ye soğutulur ve bu ısıda 
tutulur. Kan örneği -ve gerekiyorsa sulandırımları- besiyerine 
eklenerek baloncuk oluşturmadan karıştırılır. Ekim yapılmış 
besiyeri içeriği, steril bir petri kabına aktarılır ve katılaşması 
beklenir. İnkübe edilir. Koloni sayımı yapılır ve kullanılan 
örnek hacmine dayalı olarak CFU/mL birimi ile bildirim 
yapılır.   



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Doğruluğu 
en yüksek 

yöntem 

Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kan Kültürü, A-
B Örnekleri 
Kıyaslamalı, 
Üreme 
Yoğunluğu 
Oranlaması  
(Damar-içi 
Araçtan ve 
Periferik 
Venden)  
 

Kültür, 
aerobik  

Kan kültürü, 
Koloni Sayımı, 
KOB 
Kıyaslama 
(Oranlama).  

%70-ALCH, 
Kan (Damar-içi 
Araçtan ve 
Periferik 
Venden).  
 

Y Kolonizasyon/ 
Kesin Tanı-Kİ-

KDİ  

Genel  Genel  
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 

4:1; SN=%78, SP=%94 

10:1; SN=%99, SP=%100= 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Kanıta-Dayalı Olarak  

Önerilen Laboratuvar Yöntemleri  

Test Adı 
(Referans) 

Yöntemi Tekniği Örnek 
Gereklilikleri 

Kateter 
Yerinde(Y)/ 
Çıkarılmış(Ç) 

Klinik  
Tanı 

Popülasyon 
Özelliği 

Kateter  
Sınıfı 

Ab-E 
(e-,p-,k-)  

(+/-)  

Tanısal  
Performans 

(KD:Y/O/D/ÇD) 
(“AS/RF”) 

Kan Kültürü, A-
B Örnekleri 
Kıyaslamalı 
Üremede 
Zaman Farkı 
Ölçümü 
(Damar-içi 
Araçtan ve 
Periferik 
Venden)  
 

Kültür, 
aerobik  

Kan kültürü, 
Üremede 
Zaman Farkı 
Ölçümü.  

%70-ALCH, 
Kan (Damar-içi 
Araçtan ve 
Periferik 
Venden).  
 

Y Kolonizasyon/ 
Kesin Tanı-Kİ-

KDİ  

Genel  Genel  
Kısa/Uzun 

Dönem  
 (ab/as kaplı 1-

2-3 G 
kateterler 

dahil)   

 
 

P 

 
 

KD:Y 
 

 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

Olasılık 1: “Üreme olmadı.” 
 
Olasılık2: “Kateterle-İlişkili İnfeksiyon lehine değerlendirildi=Ölçüt X ile uyumludur.” 
 
Olasılık 3: “Ölçüt X ile uyumlu değildir. Kolonizasyon lehine değerlendirildi.”  
 
Olasılık 4: Ölçüt X ile uyumlu değilse ve saf üreme ise ve <15 CFU ÜY ise ve önemli patojen ise (Candida albicans veya A 
grubu B-hemolitik streptokok veya Gram-negatif çomak); cins/tür tanımlayarak takson ismiyle ver;  
“Ölçüt X ile uyumlu değildir. < 15 CFU ……..üredi. Kolonizasyon lehine değerlendirildi. Klinik belirti ve bulguların 
varlığında etken olarak değerlendirilebilir.”   
 
Olasılık 5: Üreme saf değilse; ….CFU sayısına bakılmaksızın miks deri/hastane mikroflorası üremesi var ise; olan üremeleri 
tek tek grup, cins veya tür düzeyinde sayarak bildir ve yanında toplam ÜY’yi bildir;   

“Toplam ….CFU karışık kommensal deri mikroflorası (hastane mikroflorası?) “Koagulaz-negatif stafilolokok, 
viridans-streptokok, non-albicans Candida sp.,  Acinetobacter sp., Pseudomonas sp.”  üredi. Kolonizasyon 
veya kontaminasyon lehine değerlendirildi. Klinik belirti ve bulguların varlığında, tekniğine uygun örnek 
alımı ile testin tekrarı uygundur.”  



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

Kateterle-İlişkili İnfeksiyon Tanısında Kültür İstemi için Genel Ön-Bilgiler:  
a) Zaman-karşılaştırmalı sonuç değerlendirmesi yapılabilmesi için; A ve B örneğinin eş zamanlı 
alınması gereklidir.    
b) Zaman-karşılaştırmalı sonuç değerlendirmesinde; A ve B örneğinde, aynı etken üremişse 
değerlendirme yapılır.   
c) Yalnızca; klinik olarak kateterle-ilişkili infeksiyon (Kİ-KDİ) lehine lokal veya sistemik infeksiyon 
bulguları (ateş, sepsis, kaynağı belli olmayan bakteriyemi veya fungemi) varlığında istenmelidir. 
d) Kültür için örnekler, antibiyotik kullanımı öncesinde gönderilmelidir.  
e) Antiseptik-emdirilmiş kateter kullanımında, kültürde üreme olmayabilir. 
f) Yetişkinde en az 10 mL kan alınmalıdır. Her iki örnek için eş hacimde alınmalıdır.  
g) Infant ve çocuklarda alınacak kan, toplam vücut ağırlığına (TVA) göredir:  
     TVA ≤ 1 kg için 1 mL, TVA= 1 ile 2 kg arası için 2 mL, TVA=2.1 ile 12.7 kg arası için 3 mL,  
     TVA=12.8 ile 36.3 kg arası için 5 mL, TVA>36.3 kg için 5 mL.     
h) Örnek kapları, örnek türünü/yerini gösteren etiket taşımalıdır. 
i) Kateter-ucu, serum fizyolojik veya transport besiyerinde gönderilmemelidir 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

A. Kateter Yerinde Bırakılarak Karşılaştırmalı-Kültür İstemi için Ön-Bilgiler:   
a) Teknik 1 (ÖT2+ÖT7): Kateter “hub”ından ve periferik venden alınan 2 ayrı kan kültürü örneği, 
aynı hacimlerde kan alınarak gönderilmelidir. (Değerlendirme: semi-kantitatif veya DTTP)  
b) Teknik 2 (ÖT3+ÖT4): Alternatif teknik olarak; kateterin 2 ayrı lümeninden kan kültürü örneği, 
aynı hacimlerde kan alınarak gönderilmelidir (Değerlendirme: semi-kantitatif)  
c) Teknik 3 (ÖT6+ÖT2): Kateter-bölgesindeki eksüdatın deri sürüntüsü örneği, kateterle-ilişkili 
infeksiyona yönelik kültür için tek başına uygun örnek değildir; ancak, kateter “hub”ından alınan 
kan kültürü örneği ile birlikte gönderilebilir. (Değerlendirme: semi-kantitatif)    
 
B. Kateter Çıkarılarak Karşılaştırmalı-Kültür İstemi için Ön-Bilgiler:  
a) Teknik 4 (ÖT1+ÖT7): Kateter-ucu (“roll-plate” tekniği) için, 5-cm kateter ucu ile birlikte mutlaka 
diğer bir periferik venden kan kültürü örneği gönderilmelidir. (Değerlendirme: semi-kantitatif)   
b) Teknik 5 (ÖT5+ÖT1+ÖT7): Kateter-portu ile birlikte, mutlaka beraberinde kateter-ucu ve diğer 
bir periferik venden kan kültürü örneği gönderilmelidir. (Değerlendirme: Port için; kalitatif, Uç/Per. 
Venöz Kan için; semi-kantitatif)  
c) Teknik 6 (ÖT1+ÖT8): Ventrikular-peritoneal şanta ait kateter-ucu ise; beraberinde peritoneal 
veya spinal sıvı örneği de gönderilmelidir. (Değerlendirme: semi-kantitatif)  



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

Kateterle-İlişkili İnfeksiyon Tanısında Karşılaştırmalı-Kültür Yorumu Ölçütleri:  
Kısaltmalar: ÖT: Örnek Türü, CFU: Koloni Oluşturucu Birim (Koloni Sayısı), ÜZ: Üreme zamanı (saat:dakika), İD: 
İndeks Değeri, ÜY: Üreme Yoğunluğu, DTTP: “Differential Time to Positivity” (Pozitiflikte Ayırtedici Zaman Farkı) 
  
Gönderilen/İstenen/Uygulanan/Kullanılan; 
Teknik 1 ise;  

Tanı Ölçütü 1: Kesin Tanı: Semi-kantitatif Sonuç: aynı köken ile İD1=ÖT2 CFU/ÖT7 CFU ≥ 3 veya DTTP 
Sonucu: İD2=ÖT7 ÜZ- ÖT2 ÜZ ≥ 2 saat  

Teknik 2 ise;  
Tanı Ölçütü 2: Muhtemel Tanı: Semi-kantitatif Sonuç: aynı köken ile İD1=ÖT3 CFU/ÖT4 CFU ≥ 3 veya 
İD1=ÖT4 CFU/ÖT3 CFU ≥ 3   

Teknik 3 ise;  
Tanı Ölçütü 3: Muhtemel Tanı: Semi-kantitatif Sonuç: ÖT6 ve ÖT2’de aynı köken ile üreme ve ÖT6’da ÜY ≥ 15 
CFU (eksüdat)    

Teknik 4 ise;  
Tanı Ölçütü 4: Kesin Tanı: Semi-kantitatif Sonuç: ÖT1 ve ÖT7’de aynı köken ile üreme ve ÖT1’de ÜY ≥ 15 CFU 
(kateter-ucu)  

Teknik 5 ise;  
Tanı Ölçütü 5: Kesin Tanı: Semi-kantitatif Sonuç: ÖT5, ÖT1 ve ÖT7’de aynı köken ile üreme ve ÖT1’de ÜY ≥ 15 
CFU (kateter-ucu)    

Teknik 6 ise;  
Tanı Ölçütü 6: Kesin Tanı: Semi-kantitatif Sonuç: ÖT1 ve ÖT8’de aynı köken ile üreme ve ÖT1’de ÜY ≥ 15 CFU 
(kateter-ucu)   



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

Test Adları ve Örnek Etiket Adları 

  

Kateterle-İlişkili İnfeksiyon Tanısı için A-B örnekleri Karşılaştırmalı-Kültürü  

  

Kateter Yerinde Bırakılarak 

A örneği : kateter “hub”ından kan, B örneği: periferik venden kan (Semi-

kantitatif veya Zaman-Karşılaştırmalı)  

A örneği : kateterin 1. lümeninden kan, B örneği: kateterin 2. lümeninden kan. 

(Semi-kantitatif)   

A örneği : kateter-bölgesi eksüdat sürüntüsü, B örneği: kateter “hub”ından 

kan.  (Semi-kantitatif)  

Kateter Çıkarılarak 

A örneği : kateter ucu, B örneği: periferik venden kan. (Semi-kantitatif) 

A örneği : kateter ucu, B örneği: kateter portu, C örneği: periferik venden kan. 

(Port: kalitatif, Uç/Kan: Semi-kantitatif) 

A örneği : ventrikular-peritoneal şant kateter-ucu, B örneği: peritoneal veya 

spinal sıvı. (Semi-kantitatif)  



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 

Kateterle-ilişkili infeksiyon (Kİİ) kültürü (Pozitiflikte ayırtedici zaman farkı tekniği):  

   

Kan kültürü örneği 1 (KK1) (kateterden) : Üreme olmadı. (İnkubasyon süresi:…/…:….   

gün/saat:dakika)  

  

Kan kültürü örneği 2 (KK2) (diğer periferik venden) : Üreme olmadı. (İnkubasyon 

süresi:…/…:….   gün/saat:dakika)  

  

Pozitiflikte ayırtedici zaman farkı: …..saat:dakika  

  

Aynı kökenle üreme pozitifliği, kateterden alınan kan kültürü örneğinde, diğer periferik 

venden alınan kan kültürü örneğine kıyasla; > 2 saat önce gerçekleşmişse, olası kateterle-

ilişkili infeksiyon lehine değerlendirilebilir.   

  

Yalnızca; klinik olarak kateterle-ilişkili infeksiyon (Kİİ) lehine lokal veya sistemik 

infeksiyon bulguları (ateş, sepsis, kaynağı belli olmayan bakteriyemi veya fungemi) 

varlığında gönderilmelidir.  

 Antiseptik-emdirilmiş kateter kullanımında, kültürde üreme olmayabilir.   



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri 
IDSA 2009 Önerileri 

Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of 
IVASC-catheter-related infection IDSA. CID. 2009 (reviewed 07/2011) 
 

Mutlaka incelenmesi önerilir… 
 
   



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında  
Önerilen Yöntemler:  

Uygulama Prosedürleri IDSA 2009 Önerileri 
Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of IVASC-catheter-related infection IDSA. CID. 2009 (reviewed 07/2011)  



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında Moleküler Yöntemler 

• Doğrudan Kİ-KDİ tanısında, özellikle kateterle ilişkili kullanımı bildirilmemiştir.  
• Sepsis tanısı için kullanımı bildirilmiş ve klinik onay almış multipleks-NAT temelli testler vardır.    



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında «İdeal Test» 

• Cumitech Blood IV:  
 



Laboratuvarda Teknoloji Seçimi 
Laboratuvar Testinin Performans Karakteristikleri  

(Plebani M. 2004. Clinica Chimica Acta 346:25-35., ve diğer çeşitli kaynaklardan derlenmiştir) YEDİTEPE 
UNIVERSITY 

FACULTY OF 
MEDICINE 

• Reliability (+Q) measures (pre-A; A)  
– Reportable range                                                             

(linearity; for quantitative assays) 
– Analytical sensitivity                                             

(limit of detection study)  
– Precision  
– Analytical specificity (interference) 
– Accuracy                                                                    

(trueness; comparison of methods) 
– Reference interval 

 

• Practicality measures (pre-A; A; post-A) 
– Breadth of clinical utility targets  
        (multiple clinical states, multiple clinical decisions) 
– Specimen requirements 
       (type, volume, collection technique, replica limits,   
       transport, storage, etc.)  
– Ease of application 
       (automation, maintenance, stability, calibration,  
        quality control, safety, etc.)  
– Speed 
– Throughput 
– Cost/billable test  
– Reimbursment time and process 
– Other resource requirements 
       (design, place, equipment, technician time, 
– Accessibility and technical support 
        (vendor, supplies, service, etc.) 
– Ease of interpretation 

 

• Outcome measures (Post-A) 
 Resource utilization/Intermediate Outcomes/ 

         End measurements/Long-term Outcomes 
– Morbidity, Mortality 
– Cost/quality-adjusted life year (QALY)  
– Cost/clinical decision (diagnosis, etc.) 
– Cost/intervention (treatment, etc.) 
– Interventional response time (e.g. time to 

treatment)   
– Length of stay (LOS) 
– Cost/inpatient day, Cost/discharge 
– Cost/outpatient visit  
– Satisfaction with care 
– Readmission rate, Complication rate 

 

Acuner İ.Ç. 2011. Health Technology Assessment. Symposium on evidence-
based laboratory medicine. Yeditepe University, Istanbul.  

Sağlık teknolojisi 
seçimi 

(CER, HTA) 

Test                        
(IVD cihaz≈kit, 

yöntem, teknik) 
Seçimi 

Laboratuvar 
Teknolojisi 

(aygıt sistemi, 
teknoloji platformu) 

Seçimi 

Test Seçimi  
ve  

Laboratuvar Teknolojisi 
(aygıt sistemi,  

teknoloji platformu)  
Seçimi 



Kateterle-ilişkili İnfeksiyon Tanısında «İdeal Test» 

• biyofilm evresi, patogenez marker/determinant, multipleks-
etken/subtip/direnç, inhibitör gereksinmeyen, vd. 
 

Laboratuvar yöntemleri hiyerarşisi :  

 • “Definitive (Descriptive) Method  

• Reference Method 

• A, B, C 

• Gold standard (?) 

• Independent, expanded 

• Designated comparison method 

• Field Method 

• Confirmation  

• Diagnostic 

• Screening                                      

                (Laboratory vs. Epidemiological) 

• Organized 

• Opportunistic”  



Kateter Bakımı için Kalite İndikatörleri  
Kan ve Kateter Kültürleri için Kalite İndikatörleri  

• Kateter Bakımı için Kalite İndikatörleri 
– Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of IVASC-catheter-related 

infection IDSA. CID. 2009 (reviewed 07/2011.)  

• Kan Kültürleri: 
– Kontaminasyon oranı 
– Üreme oranı 
– Üreme sinyali-panik değer bildirim süresi (∆t) 
– Kan kültürü alma oranı/1000 yatış günü  

• Kateter kültürü:  
– Kontaminasyon, kolonizasyon oranı 
– «Roll-plate» sonucu-Kan kültürü sonucu uyumsuzluğu oranı. 

 


