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Kültür 
• Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 

bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 
yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 
insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 
ölçüsünü gösteren araçların bütünü (TDK) 

• Mikroorganizmaları üretim yöntemleri 
(Mikrobiyoloji)  

• Klinik Mikrobiyoloji Kültürü: Aynı amaca hizmet 
eden, karşılıklı iletişim ile sağlanan gelişim ve fayda 
temelli bakış açısı (GA) 



Mikrobiyolojik tanı 

 

• Etkeni göstermek (boyama) 

• Üretmek (Kültür) 

• Etkene ait antijenler/yapılar 

• Etkene karşı gelişen antikor (seroloji) 

• Etkene özgü DNA/RNA yapıları 



 



 



 



 



Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 Uygun Örnek ne olabilir, hangi testleri 
istemelisiniz 

 

• Laboratuvar çalışmaları 

 

Üreme etken/kolonizasyon…YORUM 

Sonucun kullanımının takibi  

Kontrol önlemleri  



Klinik Mikrobiyoloji Kültürü: İletişim 



İletişim 

 

• Uygun örnek 

 

• Gerekli bilgi 

 

• Saygılı örnek 

 



Canlılarla uğraşıyoruz! 

 Mikroplar; büyür, çoğalır ve ölür ! 

 

Örneklerin alınması, gönderilmesi ve işleme 
alınması süreçleri kritiktir! 

 

«Uygun örnek yok ise uygun sonuç yok!» 

 



İletişim 
«yetersiz iletişim ideal sonucu engeller» 

• Klinisyen ! 

 İnfeksiyon ? 

  Etken? 

  Hangi İlaç ? 

 

 

 

 

 

• Laboratuvar ! 

 Örnek ne ve nasıl 
,nereden , ne zaman 
alındı? 

 Kim ile iletişim 
sağlayacağım ! 

 Antibiyotik? 

 İmmunsupresyon?  

..... 







İletişim ? 

 



Örnekler bulaşıcı olabilir! 

• Örneği alan, laboratuvara ulaştıran ve çalışan 
kişiler için risk vardır 

• Standart önlemlere uyum! 

• Bulaşmış, sterilitesi bozulmuş, delici-kesici 
kaplarla gönderilen örnekler çalışılmaz! 

• Kemik parçası, biopsi iğnesinin kendisi, 
çıkarılan protezin kendisi riskli örneklerdir. 

 



Uygun /saygılı örnek 

 



Genel Kurallar 

 
•  Gerekli örnekler gönderilmeli ! 
• Örnek alıırken kontaminasyondan kaçın!  
• Örnekler antibiyotik öncesi alınmalı! 
• Duyarlılık testleri sadece klinik anlamlı 

örneklere yapılır 
• Yorum için örnek konusunda ayrıntılı veri 

gerekli! 



Özel etkenler için istek! 

• İletişim kurun! 

• Dışkı kültürü: Salmonella, Shigella 

 

• Vibrio, Yersinia, Campylobacter,EHEC, 

• Amip? 

 için özel yöntemler gerekir ve ancak istenirse 
çalışılır. 



Örnek alımı 

 



Genel Kurallar 

• Laboratuvarlar örnek alma ve iletimi 
konusunda bilgilendirici olurlar 

• Laboratuvar raporları doğru, anlamlı ve kliniğe 
yardımcı olarak düzenlenmeli 

• Laboratuvar kendi teknik altyapısını belirler ve 
iletir 

• Sonuçları yorumlar ve iletir 



Yetkin/sertifikalı (!) laboratuvar 
uzman-çalışan-örnek alan! 



Uygun Örnek:Hemokültür 

      



Hemokültür- Özet 

• Volüm kritik öneme sahiptir! 

• Klorheksidin ve iyot tentürü (%2) en ideal 
antiseptiktir. (2 ay altında çocuklarda riskli) 

• HK antibiyotik öncesi alınmalıdır 

• Sadece kateterden alınan HK kontaminasyon 
yönünden risklidir 

• Kateter ucu HK yokluğunda anlamlı olmaz 

• Anaerobik şişeler pnömokok gibi bazı bakteriler 
için daha iyi üreme olanağı sağlar 



Yetkin örnek alan: Flebotomist 

 



Uygun Örnek 

• Klinikte alınan örneğin kontrol edilmesi 
sonuçları olumlu olarak etkiliyor ! 

 



Uygun Örnek 

• Sürüntü örnekleri (eküvyon) çoğu kere yeterli 
bir örnek değil! 

 



Postanalitik Dönemde Mikrobiyoloji 

• Antibiyotik bildiriminde yorum! 

• Antibiyotik bildiriminde kısıtlama 

• Antibiyotik direncini izleme ve geri bildirim 

• HEKK üyesi olarak sürveyans ? 

• Direnç mekanizmaları ile yol göstericilik 

• Kontaminasyon ve uygun olmayan örnekleri 
izleyip düzeltici öneriler geliştirmek ! 



Enfeksiyon -Değişim 

   ESKİ  

• Mikroorganizmalar hastalık yapar 

• Antibiyotikler onları öldürür 

• Antibiyotikler hastalığı tedavi eder ! 

   YENİ 

• Mikroorganizmalar hastalık da yapar 

• Antibiyotikler onları öldüremez 

• ????????????????????????? 

 

 



Değişim 

• Mikropları öldüremiyoruz! 

• Onlarla «seviyeli» ilişkiler kuralım  

  Öldürmeyelim, virulanslarına müdahele edelim 

  * Quorum sensing inhibitörleri 

  * Aşılar : S.aureus, P.aeruginosa, Acinetobacter,. 



Değişim- insanlar tedavi hedefi olsun 

 



Klinik Mikrobiyoloji Değişim 

• Kültür yöntemleri yetersiz ! 
• Bakteriyemi hızlı tanısı 
• Pnömoni tanısı 
• Genital sistem infeksiyonları tanısı 
•   (gonokok, C.trachomatis) 
• Enterik patojenler 
•  (Salmonella, Shigella, Campylobacter, stx1/stx2) 
•   Clostridium difficile tanısı 
•   Spesifik patojen tanıları 
• (S.aureus,  S.pyogenes, Grup-B streptokok, M.tuberculosis) 
• Direnç  
•    VRE, MRSA, Rif R M.tuberculosis 

 



 



  



 



Sekans teknolojisindeki gelişmelerin 
yansımaları 

 



Omikler 

• Genomik 

• Proteomik (MS) 

• Metabolomik 

   lipidomik 

   ….. 

 



Değişim-Teknolojik Mikrobiyoloji 
Laboratuvarları ! 

 

• Son derece gelişmiş teknolojiler 

 

• Son derece azalan iletişim 

 

• Teknoloji bağımlısı hekim/sağlık sistemi 

 

 



Distopik sonuç 

 



Ütopik Sonuç 

• Herşeyin nedeni mikroplar!!! 

(ileriki yıllarda tüm hastalar Mikrobiyoloji 
Laboratuvarlarına gelecek!) 

 



Yakın dönem sorunları 

• Maliyet? 

• Kafa karışıklığı ! 

HK ….üç bakteri PCR (+) 

Solunum örneği….Multipleks PCR… üç etken (+) 

 

• Tüm enfeksiyon kültürümüz  

   “kültür” temelli peki şimdi ne       
olacak!  

 



Klinik Mikrobiyoloji SONUÇ 

• Günümüzde Klinik Mikrobiyoloji uzmanları 
mikropları öldürmeye çalışan insanlara 
yardımcı olan değil ; mikropları anlayan, 
yöneten uzmanlar olmalıdır. 

• Bu sonuca ulaşabilmek için temelinde iletişim 
olan bir «KÜLTÜR» kurulmalıdır 

• Bu «KÜLTÜR» öncelikle Klinik 
Mikrobiyologlar’ın sorumluluğunda 
gelişmelidir. 

 

 



Teşekkür ederim 
 

 

Bona diagnosis,  

Bona curatio 

          İyi teşhis,  iyi tedavi   

 


