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ÖZET

Giriş: Dolaşım sistemi infeksiyon etkenlerinin en kısa sürede ve doğru olarak tanımlanabilmesi için, laboratuvarda kullanılan kan kültür
sisteminin sonuç validasyonu sağlanmalıdır. Bu çalışmada, farklı mikroorganizma gruplarının deneysel olarak inoküle edildiği kan kül-
tür vasatları BACTEC 9240 kan kültür cihazında takip edilerek mikroorganizma cinsi, konsantrasyonu ve pozitif sonuç verme süresi ara-
sındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. 

Materyal ve Metod: Çalışma kapsamına Enterobacteriaceae ailesi üyeleri, Staphylococcus aureus ve Staphylococcus spp., Enterococcus
spp. ve beta-hemolitik streptokoklar, Candida’lar ve nonfermentatif bakterilerden oluşan toplam 239 suş alındı. Bu suşların altı farklı
dilüsyonu hazırlandı. Günü geçmiş bağışçı kanı (10 mL) ile birlikte kan kültürü vasatlarına inoküle edilen mikroorganizmaların kan kül-
tür cihazı tarafından pozitif olarak belirlenme süreleri takip edildi. 

Bulgular: Enterobacteriaceae ailesinin çalışmada değerlendirilen cinslerinde ve gram-pozitif koklarda her bakteri grubu için üremenin
saptandığı süre ile bakteri konsantrasyonu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). Ayrıca, tüm bakteri konsant-
rasyonlarında üremenin saptanma süresi ile bakteri cinsi arasındaki ilişki önemli bulundu (p< 0.05). Çalışma kapsamına alınan Candi-
da suşlarının farklı dilüsyonlarının inoküle edildiği 180 BACTEC kan kültür vasatının 26 (%14.4)’sı, nonfermentatif bakterilerin inoküle
edildiği 180 BACTEC kan kültür vasatının da 43 (%23.9)’ü BACTEC 9240 kan kültür cihazı tarafından pozitif olarak belirlenemedi ve
bunların subkültür ile yalancı negatif sonuçlar olduğu doğrulandı. Candida suşları için üremenin saptandığı süre bazı konsantrasyon-
larda geniş sapmalar gösterdiyse de istatistiksel değerlendirmede konsantrasyon ile pozitif sonuç verme süresi arasındaki ilişki önemli
bulundu (p< 0.05). Nonfermentatif bakteriler için üremenin saptandığı ortalama sürenin bakteri konsantrasyonu ile uyumlu olmadığı
saptandı ve nonfermentatif bakteri grubunda bakteri konsantrasyonu ile üremenin saptanma süresi arasındaki ilişki önemli bulunmadı
(p> 0.05). 

Sonuç: Bu çalışmada BACTEC 9240 kan kültür sisteminin Enterobacteriaceae ailesi ve gram-pozitif koklar için sonuç validasyonu sağ-
lanmış; fakat Candida ve nonfermentatif bakteriler için sonuç validasyonu sağlanamamıştır. Sistemin Candida ve nonfermentatif bak-
terilerin bazı dilüsyonlarını saptamada sınırlı olduğu belirlendi. Kan kültür sisteminin tespit edilen sınırlamalarının hatalı sonuçlara yol
açmaması için beş günlük inkübasyon süresi sonunda negatif saptanan kan kültür vasatlarından boyama ve subkültür yapılması ge-
rektiği, mantar şüphesinde özel kan kültür vasatlarının kullanılmasının ve inkübasyonun 21 güne uzatılmasının uygun olacağı sonucu-
na ulaşılmıştır.
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GİRİŞ

Dolaşım sisteminin mikroorganizmalar tarafından
invazyonu, infeksiyon hastalıklarında görülen en cid-
di durumlardandır. Dolaşım sistemi infeksiyonları,
%20-50 oranında ölümle sonuçlanmaktadır. Bu ne-
denle hasta kan örneklerinde canlı mikroorganizma-
ların saptanması tanısal ve prognostik açıdan büyük
önem taşır. Kan kültürlerindeki bakteriyel üreme, ma-
nuelden, tam otomatize sistemlere kadar değişen tek-
niklerle belirlenebilir. Günümüzde manuel ve yarı oto-
matize sistemlerin kullanımı, yüksek kontaminasyon
oranları ve hatalı pozitif sonuçların gözlenmesi nede-
niyle oldukça azalmış durumdadır[1].

Otomatize ve bilgisayarlı devamlı okumalı kan kül-
tür sistemlerinin kullanıma girmesi, son yıllarda mik-
robiyoloji alanındaki en önemli gelişmelerdendir. Oto-

matize kan kültür sistemlerinin sağladığı en önemli
avantajlar, mikroorganizmaların daha hızlı ve yüksek
olasılıkta izole edilebilmesi, yalancı pozitif sonuç ora-
nının düşmesi ve laboratuvar iş yükünün azalması-
dır[1-3]. En yaygın kullanılan otomatize kan kültür sis-
temleri BacT/Alert (BioMerieux, France), BACTEC
(Becton Dickinson, Sparks, Md.) ve ESP (Difco Labo-
ratories, Detroit Ml) kan kültür sistemleridir[1].

Kan kültür sistemlerinin validasyon ve verifikasyo-
nu için paralel çalışma ve inokülasyon yöntemlerin-
den birinin kullanılması önerilmektedir[4]. Bu çalışma-
da inokülasyon yöntemi ile dolaşım sistemi infeksi-
yonlarına en sık yol açan mikroorganizmalar için;
cins, konsantrasyon ve BACTEC 9240 kan kültür
sistemi tarafından üremenin tespit edilme süresi ara-
sındaki ilişki belirlenerek laboratuvarımızda kullanıl-
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SUMMARY
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Introduction: Quick and accurate determination of the pathogens that invade the circulatory system requires the validation of the
blood culture system used in the laboratory. In this study, the growth of microorganisms in different concentrations that were experi-
mentally inoculated into BACTEC blood culture media was monitored by BACTEC 9240 blood culture system, and relations between
microorganism species, concentration and time to positivity signal were investigated. 

Materials and Methods: A total of 239 strains isolated from clinical specimens, including Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus
and Staphylococcus spp., Enterococcus spp., beta-hemolytic streptococci, Candida spp., and nonfermentative bacilli were included in
this study. A decreasing order of six dilutions were prepared from the strains, and blood culture bottles were experimentally inoculated
by these dilutions within 10 mL of expired, volunteer donor whole blood, and the times to positivity were monitored.

Results: The relation between bacterial concentration and time to positivity signal was statistically significant for Enterobacteriaceae
and gram-positive cocci (p< 0.05). The relation between bacterial genus/species for Enterobacteriaceae and gram-positive cocci and
time to positivity was statistically significant for all bacterial concentrations (p< 0.05). A total of 26 of 180 (14.4%) blood culture vials
experimentally inoculated with Candida species and 43 of 180 (23.9%) vials inoculated with nonfermentative bacilli were found to be
negative by BACTEC 9240 blood culture system. These false-negative results of BACTEC 9240 were confirmed by subculturing. The aver-
age time to positivity did not correlate with the concentration of Candida and nonfermentative bacilli in some of the dilutions. The rela-
tion between the concentration and time to positivity was statistically significant (p< 0.05) for Candida species but not statistically sig-
nificant for nonfermentative bacilli (p> 0.05).

Conclusion: BACTEC 9240 blood culture system was validated for Enterobacteriaceae and gram-positive cocci. Validation of the sys-
tem for Candida species and nonfermentative bacilli was not accomplished. The system has been shown to have a limitation regard-
ing its inability to detect growth of some dilutions of Candida and nonfermentative bacilli. It was thought that the microscopic exam-
ination of the blood culture bottles that tested negative by the system or subculturing may be useful in the routine laboratory proce-
dure and may avoid this limitation of the automated blood culture system. Furthermore, if there is a suspicion of fungal infection, using
selective fungal medium and following cultures up to 21 days would be appropriate.

Key Words: Quality control, Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, Candida, Blood, Culture



makta olan kan kültür sisteminin sonuç validasyonu-
nun sağlanması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada, farklı klinik örneklerden izole edi-
len mikroorganizmalar ile hazırlanan süspansiyonla-
rın deneysel olarak günü geçmiş 10 mL bağışçı kanı
ile birlikte, laboratuvarımızda bulunan kan kültür sis-
temine ait vasatlara azalan konsantrasyonlarda inokü-
lasyonu ve otomatize kan kültür sistemine ait bilgisa-
yarda izlenmesi yolu ile pozitif sonuç verme süresi ve
mikroorganizma konsantrasyonu arasındaki ilişki
araştırıldı. Kan kültür vasatına deneysel inokülasyonu
yapılan mikroorganizma ile subkültür ve boyama so-
nuçları, olası bir kontaminasyon yönünden karşılaştı-
rıldı. Çalışmada otomatize kan kültür sistemi olarak
BACTEC 9240 kan kültür cihazı kullanıldı ve mikro-
organizma cinsi, konsantrasyonu ve pozitif sonuç
verme süresi arasındaki ilişki incelendi. 

Çalışma kapsamına hemokültürlerde en sık izole
edilen mikroorganizmalar olmaları sebebiyle gram-
pozitif koklardan stafilokok, enterokok ve streptokok;
gram-negatif basillerden Enterobacteriaceae ailesine
ait bazı mikroorganizmalar ve nonfermentatif gram-
negatif bakteriler; mantarlardan Candida’ları içeren,
laboratuvarımıza ait farklı klinik örneklerden izole ve
identifiye edilmiş toplam 239 suş alındı (Tablo 1).

Çalışma, iki aşamada yürütüldü. Birinci aşamada,
üremenin logaritmik fazını elde etmek amacıyla %5 ko-
yun kanlı agarda 18 saat inkübe edilen mikroorganiz-
malar uygun McFarland eşeli kullanılarak triptikaz soya
buyyonunda süspanse edildi. Süspansiyonlar kan kültür
besiyerlerine inoküle edilmeden önce mL’de 106-10
mikroorganizma elde etmek üzere fosfat buffer solüs-
yonu (PBS)’nda dilüe edildi. Hazırlanan süspansiyonlar
10 mL bağışçı kanı ile birlikte BACTEC 9240 kan kül-
tür vasatlarına inoküle edildi. Her bir suş için mL’de
105-1 aralığında (105, 103, 102, 10, 5 ve 1 bakteri-
maya/mL) mikroorganizma içeren altı vasat, üremenin
kan kültür cihazı tarafından belirlenme süresi yönünden
takip edildi (Tablo 2). İkinci aşamada ise, sonuçların
doğrulanması için boyama (önce akridin oranj, sonra
Gram) ve uygun besiyerlerine subkültürler yapıldı.

Her bir suş için altı dilüsyona ait ekim yapıldığın-
dan, toplam 1434 kan kültür şişesi takip edildi. Çalış-
mada kullanılan mikroorganizma gruplarına ait veri-
ler her bir mikroorganizma grubu için ayrı ayrı ve
topluca incelendi. Her bir çalışma dilüsyonu için araş-
tırmada kullanılan mikroorganizma gruplarının kan
kültür sistemi tarafından pozitif saptanma süreleri
arasındaki fark, Kruskal-Wallis testiyle incelendi.
Farklılık önemli bulunduğunda farkı yaratan mikroor-
ganizma gruplarını belirlemek için Bonferroni düzelt-
mesi yapılarak Mann-Whitney U testi uygulandı.
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan mikroorganizma grupları

Grup Cins/tür Sayı

• Enterobacteriaceae (n= 84) Escherichia coli 22
Proteus spp. 10
Klebsiella spp. 16
Enterobacter spp. 14
Salmonella spp. 10
Serratia spp. 10
Morganella spp. 1
Citrobacter spp. 1

• Gram-pozitif kok (n= 95) Staphylococcus aureus 20
Staphylococcus spp. 15
Enterococcus spp. 30
Beta-hemolitik streptokok 30

• Nonfermentatif bakteri (n= 30) Pseudomonas spp. 15
Acinetobacter spp. 15

• Maya (n= 30) Candida spp. 30

• Toplam 239



Her bir mikroorganizma grubu için kan kültür sis-
temi tarafından pozitif sonuç verme süreleri açısından
araştırmada kullanılan konsantrasyonlar arasındaki
fark, Friedman testiyle incelendi. Farkın önemli bu-
lunduğu durumlarda, farkı yaratan konsantrasyonları
belirlemek için Bonferroni düzeltmesi yapılarak Wil-
coxon testi uygulandı.

BULGULAR

Laboratuvarımızda kullanılmakta olan kan kültür
sisteminin sonuç validasyonunun sağlanması amacıy-
la yaptığımız bu çalışmada, kan kültürlerinden en sık
izole edilen Staphylococcus aureus ve Staphylococ-
cus spp., Enterococcus spp. ve beta-hemolitik strep-
tokoklardan oluşan gram-pozitif koklar ve Enterobac-
teriaceae ailesi üyelerinin yanı sıra Candida spp. ve
nonfermentatif bakteri suşları değerlendirilmiştir.

Enterobacteriaceae ailesinin çalışmada değerlen-
dirilen cinslerinde ayrı ayrı ve toplu olarak üremenin
saptandığı ortalama sürenin, en yüksek konsantras-
yondan en düşük konsantrasyona doğru uyumlu bir
şekilde uzadığı belirlenmiş ve üremenin saptandığı sü-
re ile bakteri konsantrasyonu arasındaki ilişki istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). Ayrıca,
Enterobacteriaceae ailesinde tüm bakteri konsant-
rasyonlarında üremenin saptanma süresi ile bakteri
cinsi arasındaki ilişki önemli bulunmuştur (p< 0.05).

Benzer şekilde, gram-pozitif koklarda her bakteri
grubu için üremenin saptandığı ortalama sürenin en
yüksek konsantrasyondan en düşük konsantrasyona
doğru uyumlu bir şekilde uzadığı belirlenmiş ve üreme-
nin saptandığı süre ile bakteri konsantrasyonu arasın-
daki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<
0.05). Çalışma kapsamında değerlendirilen her üç
gram-pozitif kok grubunda da tüm konsantrasyonlar-
da üremenin saptanma süresi ile bakteri cinsi arasın-
daki ilişki anlamlı olarak değerlendirilmiştir (p< 0.05).

Enterobacteriaceae ailesine ait 84 suş ile gram-
pozitif kok grubuna ait 95 suşun tamamı tüm kon-
santrasyonlarda BACTEC 9240 kan kültür sistemi
tarafından pozitif olarak belirlenmiş, sistemin Entero-
bacteriaceae ailesi ve gram-pozitif koklar için sonuç
validasyonu sağlanmıştır.

Çalışma kapsamına alınan Candida suşlarının
farklı dilüsyonlarının inoküle edildiği 180 BACTEC
kan kültür vasatının 26 (%14.4)’sı BACTEC 9240
kan kültür cihazı tarafından pozitif olarak belirlene-
memiş ve bunların yalancı negatif sonuçlar olduğu
subkültürlerle doğrulanmıştır. Bunun yanında bazı
konsantrasyonlarla üremenin saptandığı ortalama sü-
relerin uyumlu seyir göstermedikleri gözlenmiş ve ça-
lışmada üremenin saptandığı sürelerde elde edilen en
yüksek standart sapma değeri, 1 maya/mL Candida
inoküle edilen kan kültür vasatlarında tespit edilmiş-
tir. Ancak istatistiksel değerlendirmede Candida
konsantrasyonu ile pozitif sonuç verme süresi arasın-
daki ilişki ve tüm konsantrasyonlarda üremenin sap-
tanma süresi ile cins arasındaki ilişki önemli bulun-
muştur (p< 0.05).

Benzer biçimde, farklı dilüsyonlarda nonfermenta-
tif bakterilerin inoküle edildiği 180 BACTEC kan kül-
tür vasatının takibinde 43 (%23.9) yalancı negatif so-
nuç belirlenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendiril-
mesi sonucunda nonfermentatif bakteriler için üreme-
nin saptandığı ortalama sürenin bakteri konsantrasyo-
nu ile uyumlu olmadığı belirlenmiştir. Diğer grupların
aksine nonfermentatif bakteri grubunda bakteri kon-
santrasyonu ile üremenin saptandığı süre arasındaki
ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>
0.05), tüm konsantrasyonlarda üremenin saptanma
süresi ile bakteri cinsi arasındaki ilişki önemli bulun-
muştur (p< 0.05). Bu sonuçlarla BACTEC 9240 kan
kültür cihazının Candida ve nonfermentatif bakteriler
için sonuç validasyonu sağlanamamıştır.
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan mikroorganizma konsantrasyonları

• Mikroorganizma dilüsyonu (DİL) DİL 1 DİL 2 DİL 3 DİL 4 DİL 5 DİL 6

• 1 mL PBS’deki mikroorganizma 106 104 103 102 50 10 
konsantrasyonu

• İnoküle edilen 10 mL kandaki* 105 103 102 10 5 1 
mikroorganizma konsantrasyonu

* Günü geçmiş tam kan (asit sitrat dekstroz içinde).
PBS: Fosfat buffer solüsyonu.



Takip edilen 1434 hemokültürün 1365’inde kan
kültür sistemi tarafından pozitif sonuç tespit edilmiş;
boyama ve subkültürlerle sonuçlar doğrulanmıştır.
Toplam 69 kan kültür şişesinde sistem beş günlük in-
kübasyon süresinin bitiminde pozitif sonuç vermemiş-
tir. Bu kan kültür şişelerinden yapılan boyama ve sub-
kültürler ile sistemin yalancı negatif sonuç verdiği
doğrulanmıştır. Sterilite kontrolü için takip edilen kan
kültür şişelerinin hiçbirinde üreme tespit edilmemiştir.

Tüm mikroorganizmalar için çalışma dilüsyonları-
nın minimum ve maksimum pozitif saptanma sürele-
ri ile bu sürelerin ortalama, median değerleri ve stan-
dart sapmaları, Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tüm mikroorganizma grupları topluca değerlendi-
rildiğinde BACTEC 9240 kan kültür sistemi tarafın-
dan üremenin saptandığı ortalama sürenin en yüksek
konsantrasyondan en düşük konsantrasyona doğru
uyumlu bir şekilde, 9.83-16.02 saat aralığında deği-
şim gösterdiği, standart sapma değerlerinin 10.34-
15.59 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Bu sonuçlarla stafilokok, enterokok, beta-hemoli-
tik streptokok, Enterobacteriaceae ailesi ve kandida-
ların oluşturduğu çalışma grupları için mikroorganiz-
ma konsantrasyonu ile üremenin saptanma süresi
arasındaki ilişki önemli bulunurken (p< 0.05), nonfer-
mentatif bakteri grubunda bakteri konsantrasyonu ile
üremenin saptanma süresi arasındaki ilişki önemli bu-
lunmamıştır (p> 0.05).

TARTIŞMA

Dolaşım sistemi infeksiyonuna yol açan patojenle-
rin izole edilmelerinde kullanılan sistemin doğruluğu-
nun dokümante edilmesi ve validasyonu önem taşı-

maktadır. Otomatize kan kültür sistemlerinin kalite
kontrol işlemleri rutin prosedürler içerisinde gerçek-
leştirilebilir. İnokülasyon yöntemi ile yapılan kalite
kontrol çalışmasında belirtilen ATCC suşlarının uygun
besiyerlerine yapılmış subkültürlerinden 0.5 McFar-
land bulanıklığında hazırlanan süspansiyonları
1/100’lük seri dilüsyonlar yapılarak 100 koloni oluş-
turan birim (kob)/mL’lik inokülum elde edilir; bu süs-
pansiyondan 50 kob içeren 0.5 mL alınarak 5-10
mL kan ile birlikte kan kültür vasatlarına ekilir ve bak-
teri inoküle edilmiş kan kültür vasatlarının 48 saat
içinde kan kültür cihazı tarafından pozitif olarak sap-
tanması beklenir[5].

Çalışmamızda en düşük mikroorganizma konsant-
rasyonunun 1 kob/mL olması sağlanmıştır; çünkü,
erişkin bakteremilerinde mL’deki kob/mL genellikle
çok düşüktür. Erişkin hasta örneklerinde yapılan bir
araştırmada, S. aureus bakteremilerinin %25, Esche-
richia coli ve Pseudomonas aeruginosa bakteremi-
lerinin %50’den fazlasında kandaki bakteri konsant-
rasyonunun 1 kob/mL’den az olduğu belirlenmiş-
tir[6]. Kellogg ve arkadaşlarının araştırması sonucun-
da da 137 pediatrik septisemili olgunun %60’ında 10
kob/mL’den, %23’ünde ise 1 kob/mL’den düşük
konsantrasyonda bakteremi saptanmıştır[7].

Gram-pozitif koklar ve Enterobacteriaceae ailesi
üyeleri, kan kültürlerinde en sık izole edilen mikroor-
ganizmalardır; bu sebeple çalışmamızda öncelikle bu
mikroorganizma grupları için kan kültür sisteminin
sonuç validasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. Co-
hen ve arkadaşları benzer bir deneysel çalışmada
Staphylococcus epidermidis’in < 10 kob/mL, > 50
kob/mL ve > 100 kob/mL’lik konsantrasyonları ve
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Tablo 3. Çalışmada değerlendirilen 239 mikroorganizma dilüsyonunun en kısa (min) ve en uzun (maks)
pozitif saptanma süreleri, ortalama, median ve standart sapma değerleri

Ortalama Standart Median Min Maks
Mikroorganizma Dilüsyon (saat) sapma (saat) (saat) (saat)

• Toplam (n= 239) DİL 1 9.83 12.68 6.94 0.00 153.48

DİL 2 12.43 10.34 9.63 0.00 105.78

DİL 3 14.35 14.91 10.84 0.00 175.54

DİL 4 15.14 11.19 12.10 0.00 127.11

DİL 5 15.55 10.38 12.68 0.00 97.96

DİL 6 16.02 15.59 13.21 0.00 137.62



BACTEC pediatrik plus F kan kültür vasatlarını kulla-
narak pozitif olarak belirlenme süresi ile inoküle edi-
len bakteri konsantrasyonunun ters orantılı olduğunu,
bu verilerin S. epidermidis izole edilen kan kültürle-
rinde gerçek patojen/kontaminasyon ayrımında kul-
lanılabileceğini belirtmişlerdir[8].

Schelonka ve arkadaşları < 1 kob/mL, 1-4
kob/mL ve > 4 kob/mL konsantrasyonlarında Grup
B streptokok, E. coli ve S. epidermidis suşları için
daha yüksek mikroorganizma konsantrasyonu içeren
örneklerin daha kısa sürede belirlendiği sonucunu
saptamışlardır[9]. Bu veriler, çalışmamızda gram-pozi-
tif kok ve Enterobacteriaceae ailesi üyesi gram-nega-
tif basiller için elde edilen sonuçlar ile uyumludur.

Shigei ve arkadaşları, 13.471 hasta kan kültür ör-
neğinin, BACTEC 9240 kan kültür cihazında beş
günlük inkübasyonu sonrası yaptıkları subkültürlere
dayanarak, kan kültür cihazının %6 oranında hatalı
negatif sonuç verdiğini bildirmişlerdir. Kan kültür ci-
hazının hatalı olarak negatif belirlediği örneklerde En-
terobacteriaceae ailesi üyesi saptanmaması çalışma-
mız ile uyumlu bir veridir; 21 Staphylococcus spp.
suşunun BACTEC 9240 kan kültür cihazı tarafından
belirlenemeyip subkültürlerde izole edilmesi çalışma-
mızın Staphylococcus spp. grubu sonuçları ile çeliş-
mektedir. Bu çalışmada hasta kan örneklerindeki bak-
teri konsantrasyonunun 1 kob/mL’den az olmasın-
dan dolayı böyle bir farklılığın ortaya çıkmış olması
mümkündür[10]. Çalışmamızda deneysel olarak mik-
roorganizma inoküle edilmiş 1434 kan kültür şişesi
izlenmiş; beş günlük inkübasyon süresinin bitiminde
69 yalancı negatif sonuç elde edilmiştir. Çalışmamız-
da yalancı negatiflik oranı %4.8’dir.

Çalışmamızda pozitifleşme sürelerinde en yüksek
standart sapma 1 kob/mL Candida inoküle edilen
kan kültür vasatlarında 39.3 olarak saptanmıştır.
Schelonka ve arkadaşlarının Candida albicans suşla-
rının < 1 kob/mL, 1-4 kob/mL ve > 4 kob/mL’lik
dilüsyonları ile yaptıkları çalışmada, üremenin saptan-
dığı ortalama sürelerin konsantrasyonla uyumlu seyir
göstermediği ve örnekteki C. albicans miktarının po-
zitif olarak belirlenme zamanını etkilemediği sonucu-
na varılmıştır[9]. Bu veriler çalışmamızda saptadığımız
yüksek standart sapma değerlerini desteklemektedir.

Klaerner ve arkadaşları BacT/Alert kan kültür sis-
teminde yedi günlük inkübasyon sonunda tüm gram-

pozitif bakteriler ve Enterobacteriaceae ailesine ait
türleri belirlemiş, ancak Candida spp. türlerinin
%27.3’ünü saptayamamışlar ve bunu subkültür so-
nuçlarıyla da doğrulamışlardır[11]. Çalışmamızda Can-
dida’lar için yalancı negatiflik oranı %14.4’tür.

Durmaz ve arkadaşlarının BACTEC 9120 kan
kültür sistemini kullanarak yaptıkları araştırmada,
11.156 kan kültürünün %33.0’ında klinik olarak an-
lamlı mikroorganizmalar izole edilirken, yedi günlük
inkübasyon sonunda yapılan Gram boyama ve sub-
kültürler ile yalancı negatif olduğu belirlenen vasatlar-
dan birinde C. albicans suşu izole edilmiştir[12].

Thorpe ve arkadaşları BACTEC kan kültür siste-
minin yedi günlük inkübasyon sonunda pozitif olarak
belirleyemediği bir kan kültür vasatından subkültür so-
nucu Candida tropicalis izole edildiğini bildirmişler-
dir[13].

Vigano ve arkadaşlarının BACTEC 9240 ve
BacT/Alert kan kültür sistemlerini, mikroorganizma-
ların üremelerinin saptandığı ortalama süreler açısın-
dan karşılaştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada,
BacT/Alert sisteminin üç mantar izolatını belirleye-
mediği tespit edilmiştir[14].

Bizim çalışmamız ve diğer çalışmaların sonuçları
ışığında BACTEC 9240 kan kültür sisteminde funge-
mili hasta örneklerinde yalancı negatif sonuçların
gözlenebileceği düşünülmüştür. Vigano ve arkadaşla-
rının yaptıkları çalışmada mantarların yavaş üremesi
ve normal kan kültür vasatlarında bazı durumlarda
saptanamaması nedeniyle, immünyetmezliği olan ve
fungal infeksiyonlar için yüksek risk altındaki diğer
hastalarda aerop ve anaerop vasatların yanında özel
olarak geliştirilmiş selektif fungal vasatların kullanımı
önerilmektedir[14].

Çalışmamızda farklı klinik örneklerden izole edil-
miş Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp.’den
oluşan toplam 30 nonfermentatif bakteri değerlendi-
rilmiştir. BACTEC 9240 kan kültür sistemi tarafından
nonfermentatif bakteriler için üremenin saptandığı
ortalama sürenin bakteri konsantrasyonu ile uyumlu
olmadığı belirlenmiştir. BACTEC 9240 kan kültür ci-
hazı beş günlük inkübasyon sonunda farklı dilüsyon-
larda nonfermentatif bakteri inoküle edilmiş toplam
180 kan kültür vasatından 43’ünde pozitiflik saptaya-
mamıştır.
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Ziegler ve arkadaşlarının BACTEC 9240 ve
BacT/Alert kan kültür sistemlerini karşılaştırdıkları
çalışmalarında BACTEC 9240 kan kültür sistemi için
yalancı negatiflik oranının %0.20 olduğu ve bunların
da %22.2’sini Pseudomonas izolatlarının oluşturdu-
ğu tespit edilmiş, BacT/Alert sistemi için yalancı ne-
gatiflik oranı %0.32 olarak belirlenmiş ve bunların
%64’ünün P. aeruginosa, Acinetobacter spp. ve
Stenotrophomonas maltophilia’dan kaynaklandığı
saptanmıştır[15].

Shigei ve arkadaşları araştırmalarında BACTEC
9240 kan kültür sisteminin 13.471 hasta kan örne-
ğinin %6’sında yalancı negatif sonuç verdiğini sapta-
mışlardır. Yalancı negatif kültürlerin önemli bölümünü
(%35) Pseudomonas spp.’nin oluşturması, bizim ça-
lışmamızın sonuçları ile uyumludur. Bu çalışmada ya-
lancı negatif sonuçları belirlemek için yapılan subkül-
türlerde bakteri üremesinin yoğun olması nedeniyle
BACTEC kan kültür vasatlarının mikroorganizma
üremesini sağladığı, fakat BACTEC 9240 kan kültür
cihazının bu üremeyi belirleyemediği sonucuna varıl-
mıştır[10].

Nolte ve arkadaşları BACTEC 9240 kan kültür
sisteminin yalancı negatif sonuçları olarak değerlen-
dirdikleri 17 kan kültür vasatının dördünde P. aerugi-
nosa, birinde Pseudomonas vesicularis ve birinde S.
maltophilia izole etmişlerdir[16].

Vigano ve arkadaşlarının BACTEC 9240 ve
BacT/Alert kan kültür sistemlerini mikroorganizma-
ların üremelerinin saptandığı ortalama süreler açısın-
dan karşılaştırmak amacıyla yaptıkları çalışmalarında,
bir Acinetobacter lwoffi suşu BacT/Alert sistemiyle
belirlenememiştir. Bu çalışmada BACTEC 9240 kan
kültür cihazının saptayamadığı nonfermentatif bakte-
ri olmamıştır[14].

Klaerner ve arkadaşları BacT/Alert kan kültür sis-
temini değerlendirdikleri çalışmalarında, subkültürler-
le nonfermentatif mikroorganizmalar oldukları sapta-
nan izolatların %40.5’inin pozitif olarak belirleneme-
diğini bildirmişlerdir[11]. Çalışmamızda nonfermenta-
tif bakteriler için yalancı negatiflik oranı %23.9’dur.
Nonfermentatif türlerin logaritmik üreme fazından
sonra CO2 üretiminin düşük seviyede kaldığı bir du-
rağan faza ve durgun durum konsantrasyonuna ulaş-
maları bunun sebebi olabilir[11].

Sonuç olarak; bu çalışmada BACTEC 9240 kan
kültür sisteminin Candida ve nonfermentatif bakteri-
ler için sonuç validasyonu sağlanamamıştır. Buna gö-
re kan kültür sistemimizin beş günlük inkübasyon sü-
resi sonunda negatif saptadığı kan kültür vasatların-
dan boyama ve subkültür yapılmasının hatalı negatif
sonuçları önleyebileceği ve mantar infeksiyonu şüp-
hesi bulunan hastaların kan örneklerinin aerop ve
anaerop kan kültür vasatlarının yanı sıra özel fungal
vasatlara inoküle edilmesi ve inkübasyonun 21 güne
uzatılmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
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