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SEPSİS
• 750000 bakteriyemi
• 250000 ölüm ABD
• Ölümlerin %6’sı
• 150000 ölüm Avrupa
• Almanya 3.ölüm nedeni
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SEPSİS

• SIRS+ sistemik infeksiyon
• Ateş >380C<360C, Nabız 90>, Solunum hızı>20,

PCO2<32, WBC >12000, <4000/mm3



• Kan kültürü
• Patojen + ADT
• %19 intravasküler
• %17 genitoüriner
• %12 solunum yolu
• %5 GIS
• %5 safra yolları, %4 intraabdominal abse
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• Geçici (transient)
• Aralıklı (intermittan)
• Sürekli
• Breakthrough
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Klinik Kullanımı

• Kimlerden alınmalı?



• Önerilen hacim 2ml 20ml
PK %30 %50

Cockerill et al. 10, 20, 30, 40 ml sonuçlar %30,
%47, %7

Sonuç yetişkin hastalar için önerilen
hacim 20-30 ml
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• Pediatrik hastalar
• Low level bacteremia iki yaşından küçük

çocukların %68’inde, 15 yaşına kadar olanların
%60’ında

• 2-12 kg 4ml 2ml
• 12-36kg 10ml 10ml
• 36≥kg 20-30 ml 20-30ml
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• Gerekli sayı?
• Washington et al. %80 %88 %99
• Cockerill et al. %65 %80 %96
• Yeni sistemler olmasına rağmen niye yine

ihtiyaç duyuluyor?
• Düşük düzey bakteriyemi
• Antibiyotik tedavileri
• 2-4 arası en iyisi
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• Zamanlama
• Ateşten hemen öncesi optimum
• Stabil hastalarda bir, iki saat aralıklar olabilir
• Kontaminantlar sadece bir tane ise önemsiz?
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• Sınırlamalar
• Süre
• Farklı ticari ürünler
• Zayıf üreyenler
• Kontaminantlar
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• Deri antisepsisi

 KanKan alınacakalınacak bölgebölge derisiderisi ööncence %% 7070’lik’lik alkollalkollüü pamuklapamukla friksiyonfriksiyon yaparakyaparak iyiceiyice

temizlenirtemizlenir.. KirliKirli derilerderiler içiniçin 22--33 tampontampon kullanılabilirkullanılabilir..

 SonraSonra %% 11--22’lik’lik povidonpovidonlulu iiyyootlatla temizlenirtemizlenir.. 11..55--22 dakikadakika havadahavada kururkurur

((klorheksidinklorheksidin,, iyodoforiyodofor,, isopropilisopropil alkol)alkol)..

 TekrarTekrar alkollüalkollü pamuklapamukla iyotiyot silinirsilinir veve 1010 cccc kankan alınıralınır..

 KanKan alacakalacak kimseninkimsenin dede ellerielleri aynıaynı şekildeşekilde temizlenmesitemizlenmesi gerekir,gerekir, tekrartekrar palpepalpe

edilmemelidir,edilmemelidir, sterilsteril eldiveneldiven dede kullanılabilirkullanılabilir..
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• Venöz kan alınmalı
• İntravasküler kataterler? Yaklaşık iki kat

kontaminasyon riski
• İkili iğne tekniği? Gereksiz, tehlikeli!
• Sitrat, oksalat, heparin toksik
• Yeterli miktar alındıktan sonra çalkalanmalı
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 Hastadan alınacak 10 cc kan (az olmamalı) 15 dakika arayla 2 kez alınmalı, 2 aerob

şişeye konularak bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir.(Buzdolabında

bekletilmemeli) Anaerobik şişe sadece ‘anaerobik enfeksiyon’ şüphesinde

kullanılmalıdır.

 Şişeler labaratuvara gönderilmeden önce;

1. Hastanın adı-soyadı, tc no

2. Alınan kanın intravasküler katater mi? periferik ven mi? olduğu

3. Kanın alınma zamanı mutlaka not edilmelidir.
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• Transport
• Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi
• İki saat iyi daha fazlası oranı düşürebilir
• Renk değişimi kontrol edilmeli
• Oda ısısı, buzdolabı
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• Reddetme, değerlendirme
• Uygun olmayan işaretleme
• Uyuşmayan örnekler
• Hekim, hemşire uyarılmalı
• Akan şişeler, üstünde kan bulunan şişeler dezenfekte

edilmeli
• EDTA’lı örnekten alınmış kan örnekleri reddedilmeli
• Miyadı geçmiş şişede gelen örnek değerlendirilmeli
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• Şişeler bir konteynır içinde taşınmalı
• Vücut sıvılarına uygulanan evrensel önlemler

alınmalı
• Şişeden kan almanın tehlikeli olabileceği

unutulmamalı
• Şişeler çatlaklar, sızmalar açısından kontrol

edilmeli
• Tüm kullanılmış şişeler sert bir muhafazada

tutulmalıdır
• Otoklavlanmalıdır?
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Besiyeri-İnkübasyon

• Birçok farklı zengin besiyeri kullanılmaktadır
• Soybean-casein digest broth, brain-heart

infusion, Columbia ve brucella broth
• Anaerob, mantar, mikobakteri için özel

besiyerleri bulunmakta
• Kan besiyeri oranı
• Dilüsyon 1/5-1/10 oranında olmalıdır
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İnkübasyon-Anaerobik Şişe

• Geleneksel iki şişe örneğinde bir anaerob-bir
aerob şişe kullanılmaktaydı.

• 5 gün inkübasyon çoğunlukla yeterlidir
• Nonendokardit bakteriyemilerin %99.5
• Endokarditlerin %100’ü 5 günde

saptanabilmiştir.
• Brucella, Capnocytogopha,

Campylobacter,HACEK
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Ticari Kan Kültürü
Sistemleri
BACTEC 9000

BacT/ALERT

VersaTREK



Ticari Kan Kültürü Sistemleri

• BACTEC9000: BD, florimetrik CO2 üretimini
saptar

• BacT/ALERT: bioMerioux, kolorimetrik CO2
üretimini saptar.

• VersaTREK: Trek diagnostics, CO2, H2, N2
üretimini, O2 harcanmasını saptar.

• BACTEC9000: BD, florimetrik CO2 üretimini
saptar

• BacT/ALERT: bioMerioux, kolorimetrik CO2
üretimini saptar.

• VersaTREK: Trek diagnostics, CO2, H2, N2
üretimini, O2 harcanmasını saptar.



Kan Kültürlerinin İncelenmesi
• Kan, BOS önemli çok önemli
• 24 saat izlenmeli, personel sıkıntısı, nöbetçi

personel
• Pozitif kan kültürü gram sonucu ADT sonucundan

bile önemli olabilir
• Gram boyama çok önemli
• Gram pozitif koklar-diplokoklar
• Difteroid yerine coryneform gram pozitif

çomaklar veya pleomorfik gram pozitif çomaklar
Bacillus veya Clostridiuma benzemeyen
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• %5 koyun kanlı triptik soy agar
• Çukulatalı agar
• Mac Conkey agar
• 350C-370C  %3-5 CO2 24-48 saat
• Anaerop şüphesi varsa vitK, hemin takviyeli

besiyerleri kullanılabilinir
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• Yanlış pozitif kan kültürleri
 PK(-) Stafilakoklar

 Bacillus cinsi

 Corynebacterium cinsi

 Propionobacterium cinsi

Her iki şişe de pozitif olsalar da kontaminant
kabul edilebilir.
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Plazma negatif (PK(-)) stafilakoklar izole edildiğinde ;
 Kontaminasyon olup olmadığını yorumlamak zordur. Etken olduğunu

hastanın KLİNİK durumu belirler.

Labaratuvardaki ipuçları ise;

1. Katater kanından üretilmişse(Katater enfeksiyonlarının en sık etkenidir.)

2. Şantlı hastalardan üretilmişse

3. Birden fazla şişede üreyip aynı antibiyogram duyarlılığına sahipse*

4. Yüklemenin 4.cü gününden önce üretilmişse

etken olarak düşünülebilir.

PK(-) stafilakoklar raporlanmalı ve duyarlılığı bildirilmelidir.

*Birden fazla şişede üretilseler de KONTAMİNASYON olabilecekleri unutulmamalıdır
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Kontaminasyon oranı

 Bu oran % 3’ü aşmamalıdır.(EĞİTİM)

 % 1’in altına çekilmeye çalışılır.

Gerçek pozitif oranı

 Bu oran % 6 -12 arası olmalıdır.(ASM %8 -14)

 Düşükse çok fazla kültür çalışılmış yüksekse çok az kültür çalışılmış olabilir.
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• Polimikrobik kan kültürleri
• Özel populasyonlar dışında %5 civarında
• Çocuklar (%10), immunkompremise hastalar

(%30)
• Pseudomonas aeruginosa ile ilişkili olanlarda

mortalite daha yüksek
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Raporlama

• Tüm kan kültürü izolatları en az altı ay
saklanmalıdır.

• Raporun etkisi
• Seri pozitiflik bildirilmeli
• Kontaminasyon
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