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FUNGEMİ VE BAKTEREMİNİN TESPİT

EDİLMESİ             UYGUN TEDAVİ VE

MORTALİTENİN ÖNLENMESİ İÇİN KRİTİK

• Kan kültürlerinin % 10-15’inde üreme

- duyarlılık???

- hatalı endikasyonlar???

- yaklaşık 1/3 kontaminasyon
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• Kan kültürlerinin % 10-15’inde üreme

- duyarlılık???

- hatalı endikasyonlar???

- yaklaşık 1/3 kontaminasyon



SEPSİS OLGULARININ ÜÇTE

BİRİ KÜLTÜR POZİTİF

•LOKAL ENFEKSİYON

•ALINAN KAN MİKTARI YETERSİZ

•KÜLTÜR ALMA ZAMANINDA HATA

•HASTA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ ALTINDA
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•LOKAL ENFEKSİYON

•ALINAN KAN MİKTARI YETERSİZ

•KÜLTÜR ALMA ZAMANINDA HATA

•HASTA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ ALTINDA



SORU
 Erişkin / bebek hastalarda %95-99 doğru tanı

koymak için kaç ml kan almak gerekir?

a. 10-0.5
b. 20-1
c. 60-4
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 Erişkin / bebek hastalarda %95-99 doğru tanı
koymak için kaç ml kan almak gerekir?

a. 10-0.5
b. 20-1
c. 60-4



Kaç ml kan???
 EN ÖNEMLİ DEĞİŞKEN

 Erişkin hastada en az 20ml (her ml ile yield %3  );

 1:5-1:10 oranı önemli

 Tek bir şişe yetersiz

 Kateterden alınmamalı
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 EN ÖNEMLİ DEĞİŞKEN

 Erişkin hastada en az 20ml (her ml ile yield %3  );

 1:5-1:10 oranı önemli

 Tek bir şişe yetersiz

 Kateterden alınmamalı



 Bebeklerde 1 ay altında en az 0.5 ml, 3 yaş
üstünde en az 4 ml; ort 1-4 ml

 Pediatriden gelen şişelerde alınan kan hacmi
genellikle yetersiz
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 Bebeklerde 1 ay altında en az 0.5 ml, 3 yaş
üstünde en az 4 ml; ort 1-4 ml

 Pediatriden gelen şişelerde alınan kan hacmi
genellikle yetersiz



SORU
 İdeal kan kültürü alma zamanı nedir?

a. Ateş yükselmeye başladığında
b. Ateş en yüksek iken
c. Ateş düşerken
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 İdeal kan kültürü alma zamanı nedir?

a. Ateş yükselmeye başladığında
b. Ateş en yüksek iken
c. Ateş düşerken



 Alınan kan hacmi kan alma zamanından daha
önemli…
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 Alınan kan hacmi kan alma zamanından daha
önemli…



SORU
 Rutin uygulamada hangi kan kültür şişesi

kullanılmalı?

a. 2 adet aerop
b. 1 aerop - 1 anaerop
c. 1 aerop - 1 fungal
d. 1 aerop - 1 anaerop - 1 fungal
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 Rutin uygulamada hangi kan kültür şişesi
kullanılmalı?

a. 2 adet aerop
b. 1 aerop - 1 anaerop
c. 1 aerop - 1 fungal
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SORU
 Hangi durumlarda anaerop kan kültür şişesine ekim

yapılmasına gerek yoktur?

a. Klinik şüphe varsa…
b. Yara enfeksiyonu
c. Diyabet
d. İmmün baskılanmış hasta
e. Çocuklar
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yapılmasına gerek yoktur?

a. Klinik şüphe varsa…
b. Yara enfeksiyonu
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 Çocuklarda rutin olarak anaerob kan kültürü
alınması gerekli değil…

 Hematoloji onkoloji hastaları, immünsupresif
hastalarda fungal şişeye kan kültürü alınabilir…
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OLGU 1
 Otomatize kan kültür sistemi sinyal verince Gram

boyama yapılıyor
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gram-pozitif kok
üredi
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Ertesi gün
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%5 Koyun Kanlı Agar

EMB Agar

Acinetobacter baumannii



Kan Kültürü-Gram Boyama

Patojen Doğru Gram
Boyama Sonucu/
Toplam

Duyarlılık Seçicilik

Gram pozitif kok
(küme)

2101/2129 99,7 99,3

Gram pozitif kok
(zincir)

707/818 96,8 99,8

15Sogaard M et al., J Clin Microbiol 2007; 45:1113–1117.

Gram pozitif kok
(zincir)

707/818 96,8 99,8

Gram negatif kok 35/37 92,1 100

Gram pozitif
çomak

566/584 91,3 99,7

Gram negatif
çomak

2175/2217 98,7 98,9

Maya 90/92 97,8 100



Yanlış Gram boyama sonuçları ?

 Bazı bakterilerin karakteristik özelliği
 Teknik hatalar
 Yorum hataları
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 Bazı bakterilerin karakteristik özelliği
 Teknik hatalar
 Yorum hataları



Bakteri kaynaklı hatalar-1

 Bazı gram (+) bakterilerde üreme esnasında
peptidoglikan kalınlığında azalma olur

gram(-) boyanma
▪ Clostridium
▪ Butyrivibrio
▪ Bacillus
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 Bazı gram (+) bakterilerde üreme esnasında
peptidoglikan kalınlığında azalma olur

gram(-) boyanma
▪ Clostridium
▪ Butyrivibrio
▪ Bacillus

http://www.microbelibrary.org/component/resource/gram-stain/2886-gram-stain-protocols



Bakteri kaynaklı hatalar-2

 Bacillus sp.
Clostridium sp

 Acinetobacter spp.
gram-negatif  ama dekolorizasyona dirençli

Sıvı besiyerlerinde
erken üreme fazında %95-100 gr(+)
geç üreme fazında %40-50 gr(+)
durağan fazda %90-95 gr(-)
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 Bacillus sp.
Clostridium sp

 Acinetobacter spp.
gram-negatif  ama dekolorizasyona dirençli



Bakteri kaynaklı hatalar

 Anaerop bakteriler

 Antibiyotik baskısı       Yalancı gram(-)

 Kültürün yaşı
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 Anaerop bakteriler

 Antibiyotik baskısı       Yalancı gram(-)

 Kültürün yaşı



Teknik Hatalar

 Dekolorizasyon en kritik aşama

 Yetersiz renksizleştirme
 Fazla renksizleştirme
 Tecrübesizlik
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 Dekolorizasyon en kritik aşama

 Yetersiz renksizleştirme
 Fazla renksizleştirme
 Tecrübesizlik



 Kömür tozu partikülleri içeren bir sistem
kullanılıyorsa

 Özellikle gram-pozitif bakteriler ve mayalar
arka plandaki kömür tozları ile karışabilir

Yorumlama  hataları
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 Kömür tozu partikülleri içeren bir sistem
kullanılıyorsa

 Özellikle gram-pozitif bakteriler ve mayalar
arka plandaki kömür tozları ile karışabilir



Öneri

 Kan kültürü preparatının eş zamanlı
gram(+) (örn. S.aureus) ve gram(-) bakteri(örn.
E.coli) preparatları ile birlikte boyanması

 Akridin oranj ile floresan boyama
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 Kan kültürü preparatının eş zamanlı
gram(+) (örn. S.aureus) ve gram(-) bakteri(örn.
E.coli) preparatları ile birlikte boyanması

 Akridin oranj ile floresan boyama

Kuzucu Ç ve ark., Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;32:183-186.

Behera B et al., Indian J Med Microbiol 2010;28:138-42.



OLGU 2

 71 yaşında, kadın hasta, geriatri servisinde yatıyor
 Kolonda kitle, ileus nedeniyle opere edilmiş
 Kolon Ca
 Özgeçmiş: RA, AKH, HT
 Nefrektomili, diyaliz
 Perkütan abdominal parasentez, Kİ biyopsisi
 Tek kan kültürü pozitif alarm veriyor
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Olgu 2
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Gram boyama: dallanma göstermeyen, spor oluşturmayan, gram
pozitif basiller



Kanlı ve EMB agar aerob inkübasyon

Kanlı ve çikolata agar CO2 inkübasyon
Üreme olmuyor
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Aerob şişeden
anaerob pasaj
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Schaedler anaerob
besiyerinde zayıf
üreme

Aerotolerans:
mutlak anaerob

Gram boyama:
gram pozitif basil

Vitek
isimlendiremiyor
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Schaedler anaerob
besiyerinde zayıf
üreme

Aerotolerans:
mutlak anaerob

Gram boyama:
gram pozitif basil

Vitek
isimlendiremiyor

PATOJEN ??? KONTAMİNASYON ???
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 Değerlendirmede klinik bilgi önemli…

 Kimler bakteremi için daha büyük risk grubunda

 Klinik olarak sepsis tanısı var mı??
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 Değerlendirmede klinik bilgi önemli…

 Kimler bakteremi için daha büyük risk grubunda

 Klinik olarak sepsis tanısı var mı??



Etken-kontaminasyon
 >%90 gerçek enfeksiyon etkeni

 Staphylococcus aureus

 Streptococcus pyogenes

 Streptococcus pneumoniae

 Haemophilus influenzae

 Enterobacteriaceae

 Bacteroides

 Pseudomonas aeruginosa

 Candida albicans

Bailey Sott’s Diagnositic Microbiology, 2007
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 Staphylococcus aureus
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Etken-kontaminasyon
<%5 gerçek bakteremi etkeni

 Corynebacterium spp

 Bacillus spp

 Propionibacterium acnes

 Clin Microbiol Rev 1997
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<%5 gerçek bakteremi etkeni

 Corynebacterium spp

 Bacillus spp

 Propionibacterium acnes

 Clin Microbiol Rev 1997



Etken-kontaminasyon
Problem bakteriler: gerçek bakteremi oranları

 KNS %15

 Enterokoklar %78

 Viridans grup streptokoklar %38

 Clin Microbiol Rev 1997
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Problem bakteriler: gerçek bakteremi oranları

 KNS %15

 Enterokoklar %78

 Viridans grup streptokoklar %38

 Clin Microbiol Rev 1997



Kontaminasyon
Pozitif kan kültürlerinin klinik anlamının yorumlanmasında kullanılan araçlar

Kriter Öneri

Mikroorganizma identifikasyonu √
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Mikroorganizma identifikasyonu √
Klinik bulgular (ateş, lökositoz, radyolojik görüntüleme vs.) √
Alınan toplam kan kültür seti içinde pozitif set sayısı √
Pozitifleşme süresi Χ
Bir kan kültür setindeki pozitif şişe sayısı Χ



KONTAMİNASYON
 Tek şişede aşağıdakilerden biri veya birden fazlası:

 Koagülaz negatif stafilokoklar
 Propionibacterium acnes
 Mikrokok türleri
 Viridans grup streptokoklar
 Corynebacterium türleri
 Bacillus türleri
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 Tek şişede aşağıdakilerden biri veya birden fazlası:

 Koagülaz negatif stafilokoklar
 Propionibacterium acnes
 Mikrokok türleri
 Viridans grup streptokoklar
 Corynebacterium türleri
 Bacillus türleri

Kontaminasyon, kan hacmiyle ters orantılı



 Kontaminant olduğu düşünülüyorsa minimal
tanımlama yapılır, AST yapılmaz…

 Aynı setteki ikinci şişede aynı mikroorganizma
görülürse yeniden tanımlama ve AST gerekmiyor…
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 Kontaminant olduğu düşünülüyorsa minimal
tanımlama yapılır, AST yapılmaz…

 Aynı setteki ikinci şişede aynı mikroorganizma
görülürse yeniden tanımlama ve AST gerekmiyor…



OLGU 3
 Solunum sıkıntısı ve yan ağrısı ile acile başvuran

hastadan pnömoni ve sepsis ön tanıları ile kan
kültürü gönderiliyor

 Kan kültürü sinyal (+)

 Gram boyama (+)

 Aerob-anaerob subkültürlerde üreme yok

 ???????
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 Solunum sıkıntısı ve yan ağrısı ile acile başvuran
hastadan pnömoni ve sepsis ön tanıları ile kan
kültürü gönderiliyor

 Kan kültürü sinyal (+)

 Gram boyama (+)

 Aerob-anaerob subkültürlerde üreme yok

 ???????
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Problem
 (+) sinyal, (+) gram boya, (-) subkültür

 S.pneumoniae-otoliz

 Lize kanlı buyyona pasaj

 Direkt antijen testi
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 (+) sinyal, (+) gram boya, (-) subkültür

 S.pneumoniae-otoliz

 Lize kanlı buyyona pasaj

 Direkt antijen testi



Pozitif alarm

Gram boyama pozitif

Subkültür negatif
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Subkültür negatif

•Nutritionally
variant
streptokoklar
•Fastidiyöz mo

•Ek, suplementli besiyeri
•İnkübasyonu uzat
•Atmosfer koşullarını
değiştir



OLGU 4
 Onkoloji servisinde izlenen ve aferez trombosit,

aferez lökosit, ES gibi kan bileşenleri transfüze edilen
hastadan kan kültürü gönderiliyor

 Kan kültürü sinyal (+)

 Gram boyama (-)

 Aerob-anaerob subkültürlerde üreme yok

 ???????

 Yanlış sinyal pozitiflik nedenleri???
42

 Onkoloji servisinde izlenen ve aferez trombosit,
aferez lökosit, ES gibi kan bileşenleri transfüze edilen
hastadan kan kültürü gönderiliyor

 Kan kültürü sinyal (+)

 Gram boyama (-)

 Aerob-anaerob subkültürlerde üreme yok

 ???????

 Yanlış sinyal pozitiflik nedenleri???



1. Üreme eğrisini incele
2. Cihaz ayarlarını kontrol et, düşük eşik

değer???
3. Maksimum kan hacmi aşılmış mı?
4. Yüksek lökosit sayımı???
5. Üreme eğrisi mikrobiyal üremeye işaret

ediyorsa karbol fuksin, Giemsa gibi
alternatif boyalar, farklı subkültür
besiyerleri
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1. Üreme eğrisini incele
2. Cihaz ayarlarını kontrol et, düşük eşik

değer???
3. Maksimum kan hacmi aşılmış mı?
4. Yüksek lökosit sayımı???
5. Üreme eğrisi mikrobiyal üremeye işaret

ediyorsa karbol fuksin, Giemsa gibi
alternatif boyalar, farklı subkültür
besiyerleri



OLGU 5
 Gece 00:30’da acile yüksek ateş, titreme ile başvuran

hastadan üç şişe kan kültürü alınıyor

 Çok yoğun geçen nöbette kan kültür şişelerinin
laboratuvara gönderilmesi gecikiyor; şişeler sabah
6:00’da laboratuvara gönderiliyor

 OLASI PROBLEM?????
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 Gece 00:30’da acile yüksek ateş, titreme ile başvuran
hastadan üç şişe kan kültürü alınıyor

 Çok yoğun geçen nöbette kan kültür şişelerinin
laboratuvara gönderilmesi gecikiyor; şişeler sabah
6:00’da laboratuvara gönderiliyor

 OLASI PROBLEM?????



OLGU 5 (devam)
 Şişeler sonradan yüklenince gram (-) bak.ler ve

streptokokların üremesi sinyal vermeyebilir

 NASIL ÖNLENİR??????

 Şişeleri gözle de kontrol edin ve gerekli ise kör pasaj
alın
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 Şişeler sonradan yüklenince gram (-) bak.ler ve
streptokokların üremesi sinyal vermeyebilir

 NASIL ÖNLENİR??????

 Şişeleri gözle de kontrol edin ve gerekli ise kör pasaj
alın



Negatif alarm

Gram boyama pozitif

Subkültür pozitif
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Subkültür pozitif

• Brucella

• Francisella

• Legionella



OLGU 6
 58 yaşında, erkek hasta
 Inferior MI ile kardiyoloji YBÜ’ye yatırılıyor
 Acil stent yerleştiriliyor
 48.saatte akciğer ödemi gelişiyor
 Ateş, lökositoz, AC grafisinde sağ alt lobda

infiltrasyon
 Pnömoni
 BAL
 Kan kültürü
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 58 yaşında, erkek hasta
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 BAL

 Bol PMNL, hücre içi ve dışı yoğun, gram pozitif kok

 Kültür: MRSA

 Kan kültürü sinyal veriyor

 Gram boyama: gram pozitif kok

 Otomatize sistemle tanımlama: Staphylococcus
saprophyticus

 Rapor ??
48

 BAL

 Bol PMNL, hücre içi ve dışı yoğun, gram pozitif kok

 Kültür: MRSA

 Kan kültürü sinyal veriyor

 Gram boyama: gram pozitif kok

 Otomatize sistemle tanımlama: Staphylococcus
saprophyticus

 Rapor ??



 Kan kültüründe S.saprophyticus ?
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 Kan kültüründe S.saprophyticus ?

Clinical significance of Staphylococcus
saprophyticus identified on blood culture in a
tertiary care hospital. Diagnostic microbiology
and Infectious Diseases 2006; 56(3): 337-229



 BAL ve kan kültüründe üreyen bakterilerin manuel
testlerle doğrulanması

 Katalaz

 Koagülaz

 Mannitol tuz agarda üreme

 Novobiosin duyarlılığı

 PBP2a lateks
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 BAL ve kan kültüründe üreyen bakterilerin manuel
testlerle doğrulanması

 Katalaz

 Koagülaz

 Mannitol tuz agarda üreme

 Novobiosin duyarlılığı

 PBP2a lateks



 BAL ve kan kültürü üremeleri

 MRSA

 SONUÇ:

 Otomatize sistem sonuçlarının dikkatle
değerlendirilmesi

 Gerektiğinde manuel testlerle doğrulama
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 BAL ve kan kültürü üremeleri

 MRSA

 SONUÇ:

 Otomatize sistem sonuçlarının dikkatle
değerlendirilmesi

 Gerektiğinde manuel testlerle doğrulama



OLGU 7
 KVC YBÜ’de yatıyor

 SVK var

 Postop. 5. gün 39oC ateş
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 KVC YBÜ’de yatıyor

 SVK var

 Postop. 5. gün 39oC ateş



SORU

 Hangi kültür(ler) alınmalı?

a. Kateter ucu kültürü

b. Kateter segment kültürü

c. SVK’den alınan kan kültürü

d. Periferik venden alınan kan kültürü
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 Hangi kültür(ler) alınmalı?

a. Kateter ucu kültürü

b. Kateter segment kültürü

c. SVK’den alınan kan kültürü

d. Periferik venden alınan kan kültürü



 Semi-kantitatif kateter segment kültürü
 >15 CFU/ml anlamlı

 Kantitatif kateter segment kültürü
 ≥1000 CFU/ml anlamlı

 Kateter ucu kültürü, «hub lümeni infeksiyonu»nu
saptamayabilir
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 Semi-kantitatif kateter segment kültürü
 >15 CFU/ml anlamlı

 Kantitatif kateter segment kültürü
 ≥1000 CFU/ml anlamlı

 Kateter ucu kültürü, «hub lümeni infeksiyonu»nu
saptamayabilir



OLGU 7 (devam)

 SVK’den alınan kan kültüründe ertesi gün sabah
üreme sinyali

 Gram boyama: gram pozitif kok

 Subkültür: KNS

 Periferik kan kültürü ertesi gün 14.00’de sinyal

 Gram boyama: gram pozitif kok

 Subkültür: KNS
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 SVK’den alınan kan kültüründe ertesi gün sabah
üreme sinyali

 Gram boyama: gram pozitif kok

 Subkültür: KNS

 Periferik kan kültürü ertesi gün 14.00’de sinyal

 Gram boyama: gram pozitif kok

 Subkültür: KNS



 Aynı kökenle üreme pozitifliği,

 Kateterden alınan kan kültürü örneğinde, periferik
venden alınan kan kültürü örneğine göre > 2 saat
önce gerçekleşmişse, olası kateterle-ilişkili infeksiyon

 Perifer kandan 2-3 saat daha önce üreme olmalı
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 Aynı kökenle üreme pozitifliği,

 Kateterden alınan kan kültürü örneğinde, periferik
venden alınan kan kültürü örneğine göre > 2 saat
önce gerçekleşmişse, olası kateterle-ilişkili infeksiyon

 Perifer kandan 2-3 saat daha önce üreme olmalı



 karışık kommensal deri mikroflorası
 (hastane mikroflorası?)
 Toplam ….CFU
 “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.
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OLGU-8
 ARYBÜ’de yatan hasta
 Pnömoni
 MRSA
 Vankomisin tx.
 Ateş düşüyor

 Tekrar ateş yükseliyor
 Hastanın CVK var
 İdrar ve kan kültürü (tek kan kültürü)
 Önce idrarda Non-albicans Candida (C.tropicalis)
 5. günde kanda C.tropicalis
 Kateter çıkarılmalı mı?
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 ARYBÜ’de yatan hasta
 Pnömoni
 MRSA
 Vankomisin tx.
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 Kateter çıkarılmalı mı?



OLGU-9
 69 yaşında, erkek hasta akut pankreatit tanısıyla

11.6.2012’de ARYBÜ’ye yatırılıyor; 6.7.2012’de
laparoskopi, umblikal herni onarımı, pankreas
kistinde dışa drenaj; 24.7.2012’de kolesistektomi,
pankreas kist drenajı

 Risk faktörleri: dren, mekanik ventilasyon, NG tüp,
kateter, TPN, trakeotomi, idrar sondası
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 69 yaşında, erkek hasta akut pankreatit tanısıyla
11.6.2012’de ARYBÜ’ye yatırılıyor; 6.7.2012’de
laparoskopi, umblikal herni onarımı, pankreas
kistinde dışa drenaj; 24.7.2012’de kolesistektomi,
pankreas kist drenajı

 Risk faktörleri: dren, mekanik ventilasyon, NG tüp,
kateter, TPN, trakeotomi, idrar sondası



Tarih Klinik örnek Sonuç
23.6.2012 Sonda idrarı (ÜSİ-kat) P.aeruginosa 105

23.6.2012 DTA (VİP) P.aeruginosa 105 K.pneumoniae
105 A.baumanii 105

26.6.2012 DTA P.aeruginosa 104-5

A.baumanii 104-5

2.7.2012 DTA P.aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia

2.7.2012 İdrar sonda C.albicans
2.7.2012 Kan ven (KDİ-kat) MR S.hominis
2.7.2012 Kan kateter MR S.hominis

6.7.2012 İdrar sonda Enterococcus faecium

İntravasküler katetere bağlı kan dolaşımı

enfeksiyonu (MRStaphylococcus hominis)

Sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu

(Pseudomonas aeruginosa)

Kaynak: Ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi cep
kitabı, ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ve kontrol

birimi, RSHMB, Ankara, 2007
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6.7.2012 İdrar sonda Enterococcus faecium

6.7.2012 Kan ven MR S.hominis
9.7.2012 Kan ven P.aeruginosa

E.faecalis
10.7.2012 Kan ven E.faecalis

12.7.2012 Kan ven P.aeruginosa
13.7.2012 Kan ven P.aeruginosa
24.7.2012 Periton sıvısı

(intraoperatif) (CAİ-İAB)
Acinetobacter baumanii
P.aeruginosa

24.7.2012 DTA (VİP) P.aeruginosa 105 Proteus mirabilis
105

İntravasküler katetere bağlı kan dolaşımı

enfeksiyonu (MRStaphylococcus hominis)

Sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu

(Pseudomonas aeruginosa)

Kaynak: Ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi cep
kitabı, ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ve kontrol

birimi, RSHMB, Ankara, 2007



OLGU-10
 83 yaşında, kadın hasta, birkaç gündür süren halsizlik, iştahsızlık,

idrar çıkışında azalma şikayetleri ile 4.7.2012’de GDYBÜ’ye
yatırılıyor; hipertansiyon ve KBH ile izlenen hastaya periferik ve
santral kateter, idrar sondası takılıyor

 Hastanın kateterinden ve periferik veninden eş zamanlı kan kültürü
gönderiliyor; ilkinde PK negatif stafilokok, ikincisinde Staphylococcus
aureus (MS) ürüyor. Sondadan alınan idrar kültüründe 103-104

CFU/ml Enterococcus faecalis ve Staphylococcus aureus ürüyor

 Piperasilin tazobaktamla tedaviye başlanıyor (4.7-10.7); tienamla
değiştiriliyor (10.7-24.7)
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 83 yaşında, kadın hasta, birkaç gündür süren halsizlik, iştahsızlık,
idrar çıkışında azalma şikayetleri ile 4.7.2012’de GDYBÜ’ye
yatırılıyor; hipertansiyon ve KBH ile izlenen hastaya periferik ve
santral kateter, idrar sondası takılıyor

 Hastanın kateterinden ve periferik veninden eş zamanlı kan kültürü
gönderiliyor; ilkinde PK negatif stafilokok, ikincisinde Staphylococcus
aureus (MS) ürüyor. Sondadan alınan idrar kültüründe 103-104

CFU/ml Enterococcus faecalis ve Staphylococcus aureus ürüyor

 Piperasilin tazobaktamla tedaviye başlanıyor (4.7-10.7); tienamla
değiştiriliyor (10.7-24.7)



Tarih Klinik örnek Sonuç
16.7.2012 Periferik venden kan

kültürü
Üreme olmadı

16.7.2012 Kateterden kan
kültürü

MR Staphylococcus
haemolyticus

16.7.2012 İdrar (sondadan) Candida glabrata 105CFU/ml
19.7.2012 Rektal sürüntü Enterococcus faecium (VS)
20.7.2012 Kan kültürü MR Staphylococcus sciuri
20.7.2012 İdrar (sondadan)

(sonda değiştiriliyor)
(ÜSİ-kat; flukonazol
başlanıyor)

C.glabrata 105CFU/ml,
Enterococcus faecium
103CFU/ml

Katetere bağlı üriner sistem enfeksiyonu

Sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu

(Candida glabrata)

Kaynak: Ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi cep
kitabı, ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ve kontrol

birimi, RSHMB, Ankara, 2007

62

20.7.2012 İdrar (sondadan)
(sonda değiştiriliyor)
(ÜSİ-kat; flukonazol
başlanıyor)

C.glabrata 105CFU/ml,
Enterococcus faecium
103CFU/ml

26.7.2012 İdrar (sondadan)
(ÜSİ-kat

C.albicans 105CFU/ml,
Enterococcus faecium
105CFU/ml

26.7.2012 Periferik venden kan
kültürü (sekonder
bakteriyemi)

C.glabrata

26.7.2012 Kateterden kan
kültürü (sekonder
bakteriyemi)

C.glabrata

Katetere bağlı üriner sistem enfeksiyonu

Sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu

(Candida glabrata)

Kaynak: Ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi cep
kitabı, ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ve kontrol

birimi, RSHMB, Ankara, 2007



OLGU-11
 Bebek Ö, yenidoğan, solunum sıkıntısı, preeklemptik anne bebeği

 22.6.2012’de YDYBÜ’ye yatırılıyor; periferik ve femoral santral kateter

 22.6.2012 kan ven: üreme yok

 25.6.2012 kan ven: üreme yok

 26.6.2012 idrar: üreme yok

 26.6.2012 kan ven: MR Staphylococcus haemolyticus

 28.6.2012 kan kateter: üreme yok

 29.6.2012 kan ven: Candida albicans

 2.7.2012 kan ven: Candida albicans

 Laboratuvara dayalı kan dolaşımı enfeksiyonu, etken: Candida albicans,
ambisome

 3.7.2012 yara: üreme yok

 6.7.2012 kan ven: üreme yok

Primer kan dolaşımı enfeksiyonu

(Candida albicans)

Kaynak: Ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi cep
kitabı, ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ve kontrol

birimi, RSHMB, Ankara, 2007
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 Bebek Ö, yenidoğan, solunum sıkıntısı, preeklemptik anne bebeği

 22.6.2012’de YDYBÜ’ye yatırılıyor; periferik ve femoral santral kateter

 22.6.2012 kan ven: üreme yok

 25.6.2012 kan ven: üreme yok

 26.6.2012 idrar: üreme yok

 26.6.2012 kan ven: MR Staphylococcus haemolyticus

 28.6.2012 kan kateter: üreme yok

 29.6.2012 kan ven: Candida albicans

 2.7.2012 kan ven: Candida albicans

 Laboratuvara dayalı kan dolaşımı enfeksiyonu, etken: Candida albicans,
ambisome

 3.7.2012 yara: üreme yok

 6.7.2012 kan ven: üreme yok

Primer kan dolaşımı enfeksiyonu

(Candida albicans)

Kaynak: Ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans sistemi cep
kitabı, ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ve kontrol

birimi, RSHMB, Ankara, 2007


