
Günümüzde t›p uygulamalar› eskiden oldu¤u gibi hekimin
hasta ile konuflmas›, ona dokunmas›, muayene etmesi ve
böylece sonuca ulaflmas›ndan çok, geliflmifl teknolojiye da-
yal› bir dizi laboratuvar incelemesinin kullan›ld›¤› bir sü-
reç haline gelmektedir.  Klinik mikrobiyoloji laboratuvar›-
n›n 2025 y›l›n› öngörmeye çal›flan bir yaz›da hekimler fa-
renjit bulgular›yla gelen hastalar›nda muayenede yap›labi-
lecek kadar basit bir inceleme ile onlarca etkenin genetik
materyalini arayarak tan› koyabilecek hatta ayn› geliflmifl
alet ile onlarca protein varl›¤›n› yar›m saatte ölçebilecek-
lerdir. 

Tüm bu süreç belki hekimli¤in  uygulanmas› aflamas›nda
da baz›  radikal de¤ifliklikler getirecektir. Fakat ne olursa
olsun en ideal sonuca ulafl›lmas›nda hekimler aras› iletiflim
önemini kaybetmeyecektir. Her hekim kendi uzmanl›¤› ile
ilgili geliflmeleri ancak takip edebilirken di¤er branfllar›n
geliflmelerini yakalayabilmesi pek de mümkün gözükme-
mektedir. Tüm bunlar›n ötesinde as›l gerekli olan farkl› bir
aç›dan bakabilme ihtiyac›d›r.

Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlar›n›n her zaman en
önemli sorunu klinikler ile yeterli iletiflimi sa¤layama-
mas›d›r. Bu konuda laboratuvar ve klinik uygulamalarda
hastaya bak›fltaki farkl›l›klar, farkl› önceliklerin olmas›,
laboratuvarlarda farkl› e¤itim ve disiplinden insanlar bulu-
nabilmesi gibi çok say›da etmen say›labilir. Burada olaya
ço¤u kez laboratuvar boyutundan bak›lacakt›r. Fakat unu-
tulmamas› gereken nokta iletiflimin karfl›l›kl› bir süreç ol-
du¤udur. E¤er laboratuvar iletiflim konusunda yetersiz ise
ideal ortam hiçbir zaman sa¤lanamayacakt›r. 

‹deal olan klinik bulgular ve beklentilerin laboratuvara  en
uygun biçimde aktar›lmas›d›r. Bu idealin her zaman sa¤la-
namayaca¤› çok aç›kt›r. Bu yüzden iletiflimin di¤er ad›m›
olan istek formu/istek yaz›s› – hatta bilgisayardan istek-
büyük önem tafl›maktad›r. Bu istekte laboratuvardan bek-
lenen istekler net bir biçimde belirtilmeli, hasta, istekte
bulunan hekim, hastan›n yatt›¤› birim ve iletiflim bilgileri
mutlaka bulunmal›d›r. Örne¤in ne oldu¤u, nereden al›nd›¤›
da belirtilmesi gereken noktalard›r. Ayr›ca hastan›n ön ta-
n›s›, kullan›lan antibiyotikler, baz› durumlarda örne¤in al›-

n›fl flekli ve saati de belirtilmesi gerekli bilgiler aras›nda-
d›r.  ‹letiflimde istek ka¤›d›, özel yaz›l› form ve laboratuvar
sonuç raporlar›  kullan›l›yorsa bu belgelerde hastan›n hak-
lar›na sayg› gösterilmesi unutulmamal›d›r. Genel olarak
laboratuvar için gerekli bilgiler tabloda belirtilmektedir.

Bu konuda laboratuvar kedine özgü, doldurulmas› kolay
bir istek formu gelifltirerek ifllemlerinde rutin olarak kul-
lanmaya çal›flmal›d›r. Eksik doldurulan  istek ka¤›tlar›,
anlafl›lmas› kolay olmayan k›saltmalar ideal sonuca ulafl-
may› engelleyen temel parametrelerdir. Untulmamal›d›r ki
uygun al›nan ve uygun gönderilen bir örnek yoksa labora-
tuvar hiçbir sorunu çözemeyecektir. S›k karfl›lafl›lan birkaç
olumsuz örnek afla¤›da gösterilmifltir. 
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Örneklerin gönderilmesi konusunda bir di¤er önemli nokta
zamand›r. Unutulmamas› gereken fley mikrobiyoloji labora-
tuvar›nda; enzim, kimyasallar, reaksiyonlar,… de¤il, do¤-
rudan “yaflam” ölçülmektedir. Geciken örnekte ya çok sa-
y›da bakteri üreyecek ve yanl›fl sonuçlara yol açacak ya da
etken ölecek ve deneyden sonuç al›namayacakt›r.  E¤er ge-
cikme olacaksa uygun s›cakl›klarda veya  tafl›y›c› besiyerle-
rinde saklanmal›d›r. Temel yaklafl›m afla¤›da özetlenmifltir.

Örneklerin gönderilmesi konusunda baz› temel ilkeler flöy-
le özetlenebilir:
• Tüm örnekler bulafl›c› infeksiyon etkenleri içeriyor gibi

davran›lmal›d›r. Bu konuda örne¤i alan, haz›rlayan, ça-

l›flan herkes özen göstermek zorundad›r.  Örne¤i gönde-
ren kifliler gerekli bilgiler yan›nda örne¤in de güvenli bir
flekilde laboratuvara ulaflmas›n› sa¤lamakla yükümlü-
dürler. D›flar› taflan, çevreye bulaflan, k›r›k kapta gelen
örnekler infeksiyon riski ve kontaminasyon olas›l›¤› ne-
deniyle çal›fl›lmamal›d›r. 

• Hastalar› örnek alma konusunda bilgilendirmek uygun
ve kaliteli örnek elde etmek yönünden oldukça baflar›l›
sonuçlar vermektedir. Tükrük içermeyen, pürülan bal-
gam örneklerini göndermek konusunda bilgilendirilen
hastalar ve uygun örne¤i bilen servis çal›flanlar›n›n ör-
nek kalitesini artt›rd›klar› ve daha fazla tan› ile daha fi-
yat-etkin bir çal›flma süreci yafland›¤› belirlenmifltir.
Özellikle orta ak›m idrar konusunda bilgilendirmek,
üretra temizli¤i önermek ve kad›n hastalarda örnek al›-
m›nda flora ile temas etmemenin önemini vurgulamak
idrar kültürü kalitesini artt›ran temel noktalard›r.

• Mikrobiyolojik inceleme, özellikle bakteri kültürü için
örnekler antibiyotik tedavisinden önce al›nmal›d›r. E¤er
mümkün de¤ilse laboratuvar kullan›lan antibiyotikler
konusunda bilgilendirilmelidir. Antibiyotikler etkeni
göstermeyi engelleyen en önemli sorun olmaktad›r. Te-
davi edici olamasalar bile kültür sonuçlar›n› olumsuz et-
kileyebilirler.

• E¤er  örnek al›n›rken eküvyon( silgiç, “swab”)  kullan›-
lacaksa baz› noktalar önem tafl›yabilir. Genel olarak
a¤aç sapl› eküvyonlar rutin mikrobiyoloji örnekleri için

‹letiflim?

Uygun “Sayg›l›” Örnek

• Uzak bir hastaneden 2
yafl›ndaki hastadan al›nan
kan

• ‹stek CMV-DNA
• CMV DNA ancak EDTAl›

kanda bak›labiliyor
• Yola, eme¤e, çocuktan al›nan

kana harcanan paraya yaz›k
oluyor!!!

• Son y›llarda pnormotik sistem
ile iletim gündemdedir.

• Fakat bu sistemde belirli mikro-
biyolojik örnekler ancak özel
kaplar içinde gönderilebilir.

• E¤er bu konuya dikkat edilmezse
örnekler her tarafa bulaflacak ve
ciddi risk oluflturacakt›r.

• Resimde mikrobiyolojji laboravu-
var›na gelen enjektör içindeki
kan›n laboratuvara ulaflt›¤›ndaki
hali görülüyor.
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uygun de¤ildir. Toksik ürünler tafl›yabilmekte, özellikle
herpes simpleks virus ve üreaplazmalar› inaktive edebil-
mektedir.  Genelde plastik sapl›  eküvyonlar rutin ifller-
de tercih edilir. Bu yüzden pek çok  rutin etken için uy-
gun olan pamuk uçlu eküvyonlar Chlamydia cinsi bakte-
riler için uygun de¤ildir. Dakron uçlu eküyonlar özellik-
le viral örnekler ve Streptococcus pyogenes için uygun-
dur. Kalsiyum alginat uçlu eküvyonlar viruslar için uy-
gun de¤ildir. Bu eküvyonlar, Chlamydia cinsi bakteriler
için önerilir.

• Yeni bir test uygulanacaksa ya da rutin d›fl› bir etken
aranacaksa laboratuvardan bilgi al›nmas› esast›r. Özel
etkenler özel besiyerleri, özel örnekler ve özel tafl›ma
flartlar› gerektirir. Örne¤in baz› HCV çal›flma prosedür-
leri silikal› tüpte gelen kan› kabul etmemektedir. D›flk›
kültürü istenirse o örnekte vankomisine dirençli entero-
kok (VRE) çal›fl›lmaz. Bu arada iletiflimsizlik ülkemiz-
de hasta ve hasta yak›nlar›na ciddi s›k›nt›lar do¤urabil-
mektedir.

• Flora olan bölgelerden kültür al›n›rken flora ile temas
etmemek, sadece lezyon bölgesinden örnek almak
önemlidir. Floral› bölgelerden anaerop örnek almak uy-
gun de¤ildir. Çünkü florada anaeroplar mutlaka bulun-
maktad›r.

ÖRNEK
Abseler

Kan

(Hemokültür)

Kemik ili¤i için de özel

fliflelere direkt ekim önerilir.

ALINMA ve ULAfiTIRMA
Mümkünse enjektörle aseptik

olarak al›nmal›d›r.

Mümkünse enjektörle gönder-

ilmemelidir. En ideal yol özel

transfer sistemleridir fakat her

zaman sa¤lanmas› mümkün

de¤ildir. 

Anaerop kültür  isteniyorsa

ucu lastik t›payla kapat›larak

gönderilebilir.

Eküvyonla al›n›yorsa en az iki

eküvyona al›nmal› ve tafl›ma

besiyeriyle ulaflt›r›lmal›d›r.

Atefl yükselirken al›nmal›. 

En az iki örnek al›nmal›

Kateter varsa bir örne¤in

kateterden al›nmas› gerekir ve

bu tüp üzerinde belirtilmelidir.

Çok lümenli kateterlerde her

lümenden örnek al›nmal›d›r. 

SAKLANMA
En k›sa sürede laboratuvara

ulaflt›r›lmal› ve çal›fl›lmal›

En k›sa zamanda laboratuvara

ulaflt›r›lmal›

Hemokültür fliflesi ise e¤er

ulaflt›r›lam›yor

ise oda ›s›s›nda bekletmek

önerilir.

ÖZEL UYARILAR
Absenin yeri  ve bekleniyorsa

özel etkenler (tularemi, bru-

sella, kedi t›rm›¤› hastal›¤›,...)

mutlaka bildirilmelidir.

Örnek almadan evvel deride

alkol-iyot ya da klorheksidin

ile antisepsi sa¤lanmal›d›r.

Deri mutlaka iyot /alkol ile te-

mizlenmeli ve aseptik koflul-

larda flifleye ekim yap›lmal›

BACTEC fliflelerine al›n›fl saat-

leri yaz›lmal›

Önerilen miktar:

Eriflkin : 10 mL

Çocuk: 1-5 mL

Kateterli hastalarda kateter-

den al›nan fliflede erken üreme

varsa kateterin kaynak oldu¤u

belirlenir (> 2 saat)

• Foley sonda ucu, kusma örne¤i, kolostomi içeri¤i, lofli-
a kültürü yap›lmas› önerilmez. Gastrik aspirat da uy-
gun bir örnek de¤ildir, sadece tüberküloz için özel du-
rumlarda kullan›labilir. Ayr›ca ; a¤›ziçi ve periodontal
lezyonda, dekübitlerde, variköz ülserde, yan›k yaras›
infeksiyonu tan›s›nda, yüzeyel gangrenöz lezyonda
eküvyon örne¤i önerilmez. Baz› merkezler  yan›k yara-
s› sürveyans›nda sürüntü kültürleri kullanabildiklerini
belirtmifllerdir.

• Üzerinde etiket ve kimlik bilgileri olmayan örnekler,
bulaflm›fl ya da delinmifl kaplarla gelen örnekler de ça-
l›fl›lmaz. Steril kaplarda gelmeyen örneklerden de ça-
l›flma yap›lmamas› önerilir.  Ayn› gün gelen kan gibi
özel örnekler d›fl›ndaki tekrarlanan örnekler, ayn› anda
gelen iki ayr› kaptaki ayn› örnekten sadece birinin ça-
l›fl›lmas› uygundur.  Uzun süre uygun olmayan ortam-
larda bekletilmifl oldu¤u belirlenen örnekler de çal›fl›l-
mazlar.

• Enjektör ile örneklerin gönderilmesi kesici-delici alet
yaralanma riski nedeniyle önerilmez, özel tafl›y›c› sis-
temler önerilir. Fakat pratik uygulamada bu devam
edegelen bir uygulamad›r. En az›ndan i¤nenin ucu aç›k
olarak ya da bükülerek örnek gönderilmemelidir.

• Sinüzit için burun sürüntüsü, otitis media için kulak sü-
rüntüsü uygun örnek de¤ildir, anlaml› sonuç vermez.

Tabloda en çok gönderilen örnekler ve dikkat edilmesi gereken noktalar özetlenmifltir:
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Steril vücut s›v›lar› (Plevra,
eklem s›v›s›, perikard s›v›s›
assit s›v›s›)

Kateterler

Beyin omurilik s›v›s› 
(BOS)

Göz , kulak, burun 
sürüntüsü

Sinüzit,
otitis media

Bo¤az sürüntüsü

‹drar

Balgam

Steril enjektörle al›nabilir.
(Özel kan kültürü
sistemi(BACTEC, BacTAlert)
fliflesine ekimin faydal› olaca¤›
düflünülmektedir.)

Steril olarak ç›kar›l›p uç
k›s›mlar› steril makasla kesilip
gönderilir.

Kateter ç›kar›lmadan önce cilt
antisepsisi unutulmamal›d›r.

Hücre say›m›,ekim ve di¤er
testler için steril  
2-3 kaba ayr› ayr› al›nmal›d›r.
‹deal inceleme için en az 
10 mL örnek al›nmas› önerilir

Eküvyonla al›nmal› , en az iki
örnek al›nmal›d›r. 
Transport besiyeri
kullan›labilir

Aspirasyon örnekleri almak
gerekir

Uygun bölgelere sürülen bir
eküvyon yeterli.
Antijen tayin edilecekse iki
eküvyona örnek al›nmal›

Orta ak›m idrar al›nmal› ve 2
saat içinde çal›fl›lmal›.

Pürülan ekspektorasyonla
al›nan balgam
de¤erlendirilebilir. 

Kaliteli olmayan örnekler
çal›fl›lmamal›

En k›sa zamanda laboratuvara
ulaflt›r›lmal›

En geç 2 saat içinde çal›fl›lmal›

En k›sa sürede çal›fl›lmal›d›r.

En geç 2 saat içinde 
incelenmelidir.

Abse gibi davranmak gerekir

GAS aranmas› için oda 
›s›s›nda bekletmek fayda 
sa¤layabilir

Gecikecekse 24 saat buzdola-
b›nda saklanabilir.

En k›sa sürede 
de¤erlendirilmeli 

Yeni örnek gereksinimi hemen
bildirilmelidir.

Bir miktar örnek (+ 4 C)
saklanmal›d›r.

Foley sonda kültürü önerilmez

‹ntravasküler kateterler d›fl›
kateterlerde standart öneriler
yoktur

Ponksiyonla al›n›r. Öncesinde
K‹BAS , göz dibinde  ödem
yönünden de¤erlendirme 
unutulmamal›d›r. Bir k›s›m 
örnek (+4 C) saklanmal›d›r.

Burun kültürü MRSA 
tafl›y›c›l›¤› d›fl›nda çok fayda
sa¤lamaz

Sinüzit ve otitis media tan›s›n-
da sürüntü kültürleri öneril-
mez. Otitis eksterna için sü-
rüntü kullan›labilir.

Dil , difl ve yanaklara dokun-
mamaya özen gösterilmelidir.

Sondal› hasta ise laboratuvara
bildirilmeli ve örnek sondadan
asepsi kurallar›na uyularak
enjektöre al›nmal›d›r. Torbada
beklenen idrar, sürgü ile topla-
nan idrar çal›fl›lmaz. Kateterli
hastada idrar örne¤i almak
için kapal› drenaj›n bozulmas›
önerilmez.
Böbrek tüpü, J-kateteri olan

hastalardan idrar örne¤i kli-
nikte al›narak laboratuvara
gönderilmeli ya da hasta bu
konuda e¤itilmelidir.

ETA ya da BAL ise mutlaka
bildirilmeli ve bu örnekler
kantitatif çal›fl›lmal›d›r.
Balgam,ETA: >10 YEH/x10
Uygun olmayan örnek!
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Vaginal ak›nt›

Üretral ak›nt›

D›flk›

Serolojik inceleme için 
kan örne¤i

Moleküler inceleme
Virolojik inceleme için kan
örne¤i

Klinikte al›nmal› , en az iki
eküvyonla örnek al›nmal› ve
en k›sa zamanda laboratuvara
ulaflt›r›lmal›d›r. 

Üretral sürüntü en az iki
eküvyonla örnek al›nmal› ve
en k›sa zamanda laboratuvara
ulaflt›r›lmal›d›r.
Prostatit flüphesinde prostat
mayii incelenmelidir.

Temiz a¤z› kapakl› bir kapta
laboratuvara ulaflt›r›lmal›d›r.
Transport besiyerleri
faydal›d›r. 
Ekim en k›sa sürede
yap›lmal›d›r.
AM‹P aranacaksa hemen
incelenmelidir.

Kuru –tercihen sar› kapakl›-
tüplere kan al›n›r.
Kan alan kifli standart 
önlemlere her hastada özenle
uymal›d›r.

H›zl› de¤erlendirme çok önem-
lidir. Yoksa
T. vaginalis infeksiyonlar› atla-
nabilir

H›zl› de¤erlendirme çabuk
ekim çok önemlidir. Gonokok
kurumaya çok duyarl›d›r.
(hasta bafl› ekim)

Buzdolab›nda saklanabilir. 
Toksin-A aranacaksa –70 C de
uzun süreler bekletilebilir.

Serumu ayr›l›p buzdolab›nda
ya da dondurularak 
bekletilebilir

Ak›nt› yoksa üretral sürüntü
ya da ilk ak›m idrar faydal›
olabilir. Sperm önerilmez.
Chlamydia infeksiyonu için
özel eküvyonlarla örnek al›n›p
transport sisteminde laboratu-
vara ulaflt›r›lmal›d›r. 

Parazit tetkiki isteniyorsa 3
kez örnek gönderilmesi uygun
olacakt›r. 

Özel testler için mutlaka 
laboratuvardan bilgi 
al›nmal›d›r.

Mutlaka laboratuvardan bilgi al›nmal›d›r
CMV…..EDTAl› tüp
HCV…. Jel içermeyen cam tüp ???
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