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LaboratuvarLaboratuvar YaklaşımıYaklaşımı



 9 aylık kız bebek iki gün süren 39.5C ateş ile acil servise getirildi
 Normale göre hafif huzursuzluk vardı, fakat beslenmesi iyiydi ve

hareketleri düzgündü
 Aşıları tamamdı
 Bilinen başka bir semptomu yoktu ve tıbbi geçmişi temizdi
 Fizik muayenede iyi görünüyordu ve belli bir ateş kaynağı yoktu

 Bu bir Üriner Sistem Enfeksiyonu (ÜSE)’mu dur?

 9 aylık kız bebek iki gün süren 39.5C ateş ile acil servise getirildi
 Normale göre hafif huzursuzluk vardı, fakat beslenmesi iyiydi ve

hareketleri düzgündü
 Aşıları tamamdı
 Bilinen başka bir semptomu yoktu ve tıbbi geçmişi temizdi
 Fizik muayenede iyi görünüyordu ve belli bir ateş kaynağı yoktu

 Bu bir Üriner Sistem Enfeksiyonu (ÜSE)’mu dur?



Epidemiyoloji ve Risk FaktörleriEpidemiyoloji ve Risk Faktörleri--11

 Evet, olabilir

 ÜSE Çocuklarda en sık rastlanan ciddi bakteriyel enfeksiyon
 Neonatal dönemde tüm bebeklerin %1’inin mesane idrarında bakteriler

var
 Neonatal dönemde insidans erkek bebeklerde daha yüksek

Erkek : Kız
İnfantil dönem 3-5 : 1
Sonraki dönem 1 : 10

 Evet, olabilir

 ÜSE Çocuklarda en sık rastlanan ciddi bakteriyel enfeksiyon
 Neonatal dönemde tüm bebeklerin %1’inin mesane idrarında bakteriler

var
 Neonatal dönemde insidans erkek bebeklerde daha yüksek

Prajapati, 2008

Erkek : Kız
İnfantil dönem 3-5 : 1
Sonraki dönem 1 : 10



Epidemiyoloji ve Risk FaktörleriEpidemiyoloji ve Risk Faktörleri--22

 1966-2005 arası dönemi kapsayan bir meta-analizde ateş açısından
araştırılan çocuklarda ÜSE prevalansı %7

 Prevalans yaş, cinsiyet ve sünnet durumuna bağlı olarak değişir
 En yüksek ÜSE prevalansı
 <3 ay, sünnetsiz erkek çocuklarda
 <12 ay kız çocuklarda

 1966-2005 arası dönemi kapsayan bir meta-analizde ateş açısından
araştırılan çocuklarda ÜSE prevalansı %7

 Prevalans yaş, cinsiyet ve sünnet durumuna bağlı olarak değişir
 En yüksek ÜSE prevalansı
 <3 ay, sünnetsiz erkek çocuklarda
 <12 ay kız çocuklarda

Shaikh, 2008



 Küçük çocuklarda gelişmekte olan renal korteks renal parenkim hasarına
açıktır

 Renal hasar için risk faktörleri (özellikle <1 yaş)
 Antimikrobiyal tedaviye geç başlanması
 Tekrarlayan enfeksiyonlar
 VUR (vezikoüreteral reflü) gibi eşlik eden durumlar

 Ateşli ÜSE olanların %40’ında boşaltım sistouretrografisiVUR bulguları
gösterir

 Ateşli ÜSE’u olan çocukların

 Küçük çocuklarda gelişmekte olan renal korteks renal parenkim hasarına
açıktır

 Renal hasar için risk faktörleri (özellikle <1 yaş)
 Antimikrobiyal tedaviye geç başlanması
 Tekrarlayan enfeksiyonlar
 VUR (vezikoüreteral reflü) gibi eşlik eden durumlar

 Ateşli ÜSE olanların %40’ında boşaltım sistouretrografisiVUR bulguları
gösterir

 Ateşli ÜSE’u olan çocukların

%60’ında akut piyelonefrit gelişir

Hoberman, 2003; Jacobson, 1989; Nanda ve Juthani-Mehta, 2009

Bunların %30’unda renal hasar ve sekonder hipertansiyon oluşur



Epidemiyoloji ve Risk FaktörleriEpidemiyoloji ve Risk Faktörleri--44

 Ateş varlığı
 Böbrek tutulumu ihtimalini artırır (American Academy of Pediatrics, 1999)

 Altta yatan böbrek anomalisi ihtimali ve
 Takip eden böbrek hasarı riskinin artması ile ilişkilidir (Jakobsson, 1997)

Ateşli ÜSE

Her iki cinste de hayatın ilk
1 yılında en yüksek insidansa
sahipken

Ateşsiz ÜSE

>3 yaş kızlarda baskın

Marild ve Jodal 1998

 Ateş varlığı
 Böbrek tutulumu ihtimalini artırır (American Academy of Pediatrics, 1999)

 Altta yatan böbrek anomalisi ihtimali ve
 Takip eden böbrek hasarı riskinin artması ile ilişkilidir (Jakobsson, 1997)

Marild ve Jodal 1998



Epidemiyoloji ve Risk FaktörleriEpidemiyoloji ve Risk Faktörleri--55

 Normal boşaltım fonksiyonunda herhangi bir engel (böbrek taşı, darlık vs)
 Diyabet, renal hastalık, renal transplantasyon

ÜSE gelişimini destekler

 Normal boşaltım fonksiyonunda herhangi bir engel (böbrek taşı, darlık vs)
 Diyabet, renal hastalık, renal transplantasyon



Epidemiyoloji ve Risk FaktörleriEpidemiyoloji ve Risk Faktörleri--66

NozokomiyalNozokomiyal ÜSE (ÜSE (kateterkateter kaynaklı)kaynaklı)

 ÜSE en sık rastlanan nozokomiyal enfeksiyonlardan biridir
 Nozokomiyal ÜSE’nin çoğu (bu oran%95’e kadar çıkabilir) mesane

kateterizasyonu ile ilişkilidir
 Kateteterize bir hastada ÜSE riski
 Kateterizasyonun süresine
 Kateter bakımının uygunluğuna
 Konak duyarlılığına bağlıdır

 ÜSE en sık rastlanan nozokomiyal enfeksiyonlardan biridir
 Nozokomiyal ÜSE’nin çoğu (bu oran%95’e kadar çıkabilir) mesane

kateterizasyonu ile ilişkilidir
 Kateteterize bir hastada ÜSE riski
 Kateterizasyonun süresine
 Kateter bakımının uygunluğuna
 Konak duyarlılığına bağlıdır



Epidemiyoloji ve Risk FaktörleriEpidemiyoloji ve Risk Faktörleri--77

NozokomiyalNozokomiyal ÜSE (ÜSE (kateterkateter kaynaklı)kaynaklı)

 ÜSE, genellikle kateterin iç ve dış yüzeylerinde biyofilm oluşumunu takip
eder

 Biyofilm, organizmaları antimikrobiyallerden ve konağın immun yanıtından
korur

 ÜSE, genellikle kateterin iç ve dış yüzeylerinde biyofilm oluşumunu takip
eder

 Biyofilm, organizmaları antimikrobiyallerden ve konağın immun yanıtından
korur



Epidemiyoloji ve Risk FaktörleriEpidemiyoloji ve Risk Faktörleri--88

NozokomiyalNozokomiyal ÜSEÜSE

 Nozokomiyal ÜSE’nin başka bir nedeni uretra ve mesanenin
enstrumantasyonudur (cihaz yerleştirilmesi)

 Nozokomiyal ÜSE’nin başka bir nedeni uretra ve mesanenin
enstrumantasyonudur (cihaz yerleştirilmesi)



ÜSE Klinik TanısıÜSE Klinik Tanısı--11

 ÜSE tanısı minimal ve nonspesifik semptomlardan dolayı küçük cocuklarda
sıklıkla atlanır

 Küçük çocuklarda ÜSE ihtimalini arttıran faktörler

 Hikaye
 Belirgin bir kaynağı olmayan ateş

 48 saatten uzun süren ateş

 Geçmişte ÜSE hikayesi

 Sünnetsiz olma

 Fizik muayene
 39C’den yüksek ateş

 Düşkünlük

 Suprapubik bölgede hassasiyet

 ÜSE tanısı minimal ve nonspesifik semptomlardan dolayı küçük cocuklarda
sıklıkla atlanır

 Küçük çocuklarda ÜSE ihtimalini arttıran faktörler

 Hikaye
 Belirgin bir kaynağı olmayan ateş

 48 saatten uzun süren ateş

 Geçmişte ÜSE hikayesi

 Sünnetsiz olma

 Fizik muayene
 39C’den yüksek ateş

 Düşkünlük

 Suprapubik bölgede hassasiyet



ÜSE Klinik TanısıÜSE Klinik Tanısı--22

 Çeşitli çalışmalar ÜSE’u olan infantların sıklıkla tek semptomunun ateş olduğunu
göstermiştir (Hoberman, 1993; Roberts, 1983)

 Ateşin süresi ve yüksekliği önemlidir:

 1 yaştan sonra mesaneye sınırlı ÜSE genellikle lokalize semptomlarla
seyreder ve kolay tedavi edilir

 Bu nedenle acil tanı ve tedavi ÜSE patolojik sekelinden korunmada çok
önemlidir

veya
 Ateşi 48 saatten fazla süren

 39C’den yüksek olan çocuklar büyük risk altındadır

 Çeşitli çalışmalar ÜSE’u olan infantların sıklıkla tek semptomunun ateş olduğunu
göstermiştir (Hoberman, 1993; Roberts, 1983)

 Ateşin süresi ve yüksekliği önemlidir:

 1 yaştan sonra mesaneye sınırlı ÜSE genellikle lokalize semptomlarla
seyreder ve kolay tedavi edilir

 Bu nedenle acil tanı ve tedavi ÜSE patolojik sekelinden korunmada çok
önemlidir

veya
 Ateşi 48 saatten fazla süren

 39C’den yüksek olan çocuklar büyük risk altındadır



ÜSEÜSE SınıflandırımıSınıflandırımı--11

 ÜSE tanısı doğrulandığında sınıfı belirlenmelidir, bu;
 Doğru değerlendirmede
 Antimikrobiyalin seçiminde
 Tedavi süresinde
 Kemoproflaksi ihtiyacında ve takibinde rehberlik eder

 ÜSE tanısı doğrulandığında sınıfı belirlenmelidir, bu;
 Doğru değerlendirmede
 Antimikrobiyalin seçiminde
 Tedavi süresinde
 Kemoproflaksi ihtiyacında ve takibinde rehberlik eder



ÜSEÜSE SınıflandırımıSınıflandırımı--22

 ÜSE

 Bakteriüri 

 Asemptomatik bakteriüri (ASB) 

 Anlamlı Bakteriüri 

Semptomların varlığında idrarda anlamlı sayıda
mikroorganizma üremesi

İdrarda bakterilerin semptomatik veya
asemptomatik varlığı

Semptomsuz çocuğun 2 veya daha fazla
örneğinde anlamlı bakteriüri varlığı

 ÜSE

 Bakteriüri 

 Asemptomatik bakteriüri (ASB) 

 Anlamlı Bakteriüri 

Semptomsuz çocuğun 2 veya daha fazla
örneğinde anlamlı bakteriüri varlığı

• Tek bir organizmanın koloni sayısının >105

KOB/ml olduğu orta akım idrar örneği
• Suprapubik aspirasyon (SPA) ile alınan idrar

örneğindeki herhangi bir bakteri üremesi anlamlı
kabul edilir



ÜSEÜSE SınıflandırımıSınıflandırımı--33

 Semptomatik ÜSE

 Basit ÜSE 

 Anlamlı bakteriüri ile birlikte
 ateş
 dizüri, sık idrar, sıkışma hissi, kostovertebral ağrı

gibi semptomları olan çocukta semptomatik ÜSE
vardır

 Semptomatik ÜSE

 Basit ÜSE 

 Anlamlı bakteriüri ile birlikte
 ateş
 dizüri, sık idrar, sıkışma hissi, kostovertebral ağrı

gibi semptomları olan çocukta semptomatik ÜSE
vardır

 Düşük derecede ateş

 Dizüri, sık idrar, sıkışma hissi

 Toksemi semptomlarının hiçbirisi yok



ÜSEÜSE SınıflandırımıSınıflandırımı--44

 İlk atak 

 Tekrarlayan ÜSE 

 İlk atak geçiren tüm çocuklar altta yatan ÜS
anomalisi açısından acilen değerlendirilmelidir

 ÜSE’nun ikinci atağı rekürren ÜSE olarak
tanımlanır

 E. coli en sık etken
 Proteus spp, Klebsiella ve Enterobacter türlerine de

sık rastlanır

 İlk atak 

 Tekrarlayan ÜSE 

 Erken (2 hafta içinde) relaps
(aynı tür ile)

 Geç reenfeksiyon (farklı tür
ile) olabilir

 E. coli en sık etken
 Proteus spp, Klebsiella ve Enterobacter türlerine de

sık rastlanır



ÜSEÜSE SınıflandırımıSınıflandırımı--55

 Komplike ÜSE 

 Sünnet ve ÜSE 

 >38.5C ateş
 Toksik görünüm
 Kusma, dehidratasyon
 KVAH

 Sünnetsiz çocuklarda periüretral bakteri kolonizasyonu
ÜSE açısından risk faktörü olabilir

 Sünnetsiz çocukların sünnetlilere göre 12 kat fazla ÜSE
riskine sahip oldukları gösterilmiş (Prajapati, 2008)

 Komplike ÜSE 

 Sünnet ve ÜSE  Sünnetsiz çocuklarda periüretral bakteri kolonizasyonu
ÜSE açısından risk faktörü olabilir

 Sünnetsiz çocukların sünnetlilere göre 12 kat fazla ÜSE
riskine sahip oldukları gösterilmiş (Prajapati, 2008)



ÜSEÜSE SınıflandırımıSınıflandırımı--66

Alt ÜSE

Üst ÜSE

 <5 yaş çocuklarda alt ve üst ÜSE’yi ayırt etmek zordur
 Bu nedenle bu yaş grubundaki ÜSE üst ÜSE gibi tedavi edilir

 Mesane mukozasının inflamasyonu nedeni ile sıkışma hissi, dizüri ve
pollaküriye alt ÜSE veya sistit denir

 Alt ÜSE’de ateşe sık rastlanmaz

 Ateş, kusma, toksemi ve kostovertebral bölgede ağrı söz
konusudur ve akut piyelonefrit olarak da adlandırılır

Üst ÜSE’ye
genellikle US

malformasyonları
eşlik eder

Alt ÜSE

Üst ÜSE

 <5 yaş çocuklarda alt ve üst ÜSE’yi ayırt etmek zordur
 Bu nedenle bu yaş grubundaki ÜSE üst ÜSE gibi tedavi edilir

Alt ÜSE kız
çocuklarda sıktır ve
eşlik eden anomali

ihtimali azken

Üst ÜSE’ye
genellikle US

malformasyonları
eşlik eder



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--11

 Öncelikle normal yolla çıkarılan idrarın değerlendirilmesinde, hasta yaşına
göre normal floranın bilinmesi gerekir

YD 1-3 yaş Puberte öncesi

Steril Stafilokoklar Mikrokoklar

Enterokoklar Streptokoklar
(-hemolitik ve
nonhemolitik)

Enterokoklar Streptokoklar
(-hemolitik ve
nonhemolitik)

Difteroidler Koliformlar

Mycobacterium
smegmatis

Difteroidler



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--22

 Gram-Negatif Basiller, Gram-Pozitif Koklar-1

 Toplum-kökenli

 Komplike olmayan toplum-kökenli
ÜSE’nin en sık nedeni

E.coli
Klebsiella spp.

diğer Enterobacteriaceae

 Komplike ÜSE’larında, özellikle
tekrarlayan enfeksiyonlarda

Proteus
Pseudomonas
Klebsiella
Enterobacter spp.

 Komplike olmayan toplum-kökenli
ÜSE’nin en sık nedeni

E.coli
Klebsiella spp.

diğer Enterobacteriaceae

 Komplike ÜSE’larında, özellikle
tekrarlayan enfeksiyonlarda

Proteus
Pseudomonas
Klebsiella
Enterobacter spp.



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--33

 Gram-Negatif Basiller, Gram-Pozitif Koklar-2

 Hastane-kökenli
 E. coli
 Klebsiella spp
 Proteus mirabilis
 Stafilokoklar
 diğer Enterobacteriaceae
 P. aeruginosa
 Enterokoklar ile daha fazla enfekte olurlar

 Hastanede kalış ve kateterizasyon süresi arttıkça
 Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Acinetobacter ve Enterobacter spp. gibi organizmalara E. coli’den daha

çok rastlanır

 Gram-Negatif Basiller, Gram-Pozitif Koklar-2

 Hastane-kökenli
 E. coli
 Klebsiella spp
 Proteus mirabilis
 Stafilokoklar
 diğer Enterobacteriaceae
 P. aeruginosa
 Enterokoklar ile daha fazla enfekte olurlar

 Hastanede kalış ve kateterizasyon süresi arttıkça
 Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, Acinetobacter ve Enterobacter spp. gibi organizmalara E. coli’den daha

çok rastlanır

Özellikle US manuplasyonu veya enstrumantasyonu
geçirenlerin idrar kültürlerinden izole edilir



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--44

 Gram-Negatif Basiller, Gram-Pozitif Koklar-3

 Hastane-kökenli
 Üriner sistemde yabancı cisim varsa ve bir süre kalacaksa (Foley kateteri gibi), bu

durum özellikle obstruksiyon varlığında önemli bir enfeksiyon riskidir

 Kısa süreli kateterize edilen hastanede yatan tüm hastaların %20’sinde ÜSE gelişir

 En sık rastlanan kateter kaynaklı patojenler
 Gram-negatif bakteriler

 Enterokoklar

 S.epidermidis
 P. aeruginosa

•E. coli en sık
•Klebsiella

 Gram-Negatif Basiller, Gram-Pozitif Koklar-3

 Hastane-kökenli
 Üriner sistemde yabancı cisim varsa ve bir süre kalacaksa (Foley kateteri gibi), bu

durum özellikle obstruksiyon varlığında önemli bir enfeksiyon riskidir

 Kısa süreli kateterize edilen hastanede yatan tüm hastaların %20’sinde ÜSE gelişir

 En sık rastlanan kateter kaynaklı patojenler
 Gram-negatif bakteriler

 Enterokoklar

 S.epidermidis
 P. aeruginosa

•E. coli en sık
•Klebsiella



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--55

 Gram-Negatif Basiller, Gram-Pozitif Koklar-4

 Hastane-kökenli
 Böbrek taşı gibi komplike enfeksiyonlar sıklıkla polimikrobiktir ve kültürde

üreyen mikroorganizmalar çoğul ilaca dirençlidir

 Gram-Negatif Basiller, Gram-Pozitif Koklar-4

 Hastane-kökenli
 Böbrek taşı gibi komplike enfeksiyonlar sıklıkla polimikrobiktir ve kültürde

üreyen mikroorganizmalar çoğul ilaca dirençlidir



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--66

 Gram- Pozitif Basiller
 Nadir vakalarda perinatal enfeksiyon sonucu süt çocuklarında  ve
 Sistemik enfeksiyonu veya renal transplantı olan çocukların%1’inde

İdrarda L. monocytogenes izole edilebilir

 Gram- Pozitif Basiller
 Nadir vakalarda perinatal enfeksiyon sonucu süt çocuklarında  ve
 Sistemik enfeksiyonu veya renal transplantı olan çocukların%1’inde



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--77

 Mantarlar
 Candidüri (Candida albicans ) hastanede yatan, özellikle uzun dönem kateterize

çocuklarda  sık görülür

 Son 20 yılda nozokomiyal candidal ÜSE artmıştır

 3. basamak kurumlardaki hastaların %10’unun idrarında Candida vardır

 Bu durum birkaç faktörün sonucudur:
 Ciddi hastalar

 Üriner enstrumantasyon insidansının artması

 Geniş-spektrumlu antibiyotik kullanımının artması

 Mantarlar
 Candidüri (Candida albicans ) hastanede yatan, özellikle uzun dönem kateterize

çocuklarda  sık görülür

 Son 20 yılda nozokomiyal candidal ÜSE artmıştır

 3. basamak kurumlardaki hastaların %10’unun idrarında Candida vardır

 Bu durum birkaç faktörün sonucudur:
 Ciddi hastalar

 Üriner enstrumantasyon insidansının artması

 Geniş-spektrumlu antibiyotik kullanımının artması

Klinikle ilişkisine karar vermek güçtür ve özellikle asemptomatik hastalarda
tartışmalı bir konudur



ÜSE’nınÜSE’nın Etiyolojik AjanlarıEtiyolojik Ajanları--77

 ÜSE’nin Diğer Ajanları
 Son zamanlardaMycoplasma ve Ureaplasma özellikle düşük sosyoekonomik

gruptanYD’larda ÜSE ile ilişkili bulunmuş

 SPA örneklerinde vakaların yaklaşık %1’inde anaerobik bakteriler saptandığından
sadece istek olursa araştırılmalıdır

 Steril piyürili hastalarda belirgin morfolojiye sahip nadir organizmalar (ör,H.
influenzae, anaeroblar) gram boyama ile saptanabilir

 Genel olarak virus ve parazitler üriner sistem patojenleri olarak kabul edilmemekle
birlikte

 Adenovirus tip 11 ve 21 çocuklarda hemorajik sistite neden olabilir

 ÜSE’nin Diğer Ajanları
 Son zamanlardaMycoplasma ve Ureaplasma özellikle düşük sosyoekonomik

gruptanYD’larda ÜSE ile ilişkili bulunmuş

 SPA örneklerinde vakaların yaklaşık %1’inde anaerobik bakteriler saptandığından
sadece istek olursa araştırılmalıdır

 Steril piyürili hastalarda belirgin morfolojiye sahip nadir organizmalar (ör,H.
influenzae, anaeroblar) gram boyama ile saptanabilir

 Genel olarak virus ve parazitler üriner sistem patojenleri olarak kabul edilmemekle
birlikte

 Adenovirus tip 11 ve 21 çocuklarda hemorajik sistite neden olabilir



ÜSE TanısıÜSE Tanısı
İdrar kültürü gerekli mi?İdrar kültürü gerekli mi?

 ÜSE tanısında idrar kültürü altın standart olmakla beraber
 Çoğu vakada kültürle ile ilgili ilk sonuçlar 24 saatten,
 Organizma duyarlılığı ile ilgili kesin sonuçlar 48-72 saatten önce elde edilemez

 Kültür için kabul edilen tüm idrar örneklerinin %50-80’i ya hiçbir enfeksiyon
ajanı içermez veya sadece kontaminanları içerir

 ÜSE tanısında idrar kültürü altın standart olmakla beraber
 Çoğu vakada kültürle ile ilgili ilk sonuçlar 24 saatten,
 Organizma duyarlılığı ile ilgili kesin sonuçlar 48-72 saatten önce elde edilemez

 Kültür için kabul edilen tüm idrar örneklerinin %50-80’i ya hiçbir enfeksiyon
ajanı içermez veya sadece kontaminanları içerir



Örnek Taraması: Hızlı, kültür dışıÖrnek Taraması: Hızlı, kültür dışı
yöntemleryöntemler

 Kültürü negatif olan böyle idrar örneklerini çabuk tanımlamak ve besiyerinin
aşırı kullanımını, teknisyenlerin zamanının boşa gitmesi ve gereksiz bir gece
inkubasyon süresini engellemek için örnek taraması yapılır

 İdeal idrar tarama sistemi enfekte hastaların tüm idrar örneklerini yüksek
bir negatif öngörü değeri (NPV) ile değerlendirmeli, hızlı ve ucuz olmalıdır

 Kültürü negatif olan böyle idrar örneklerini çabuk tanımlamak ve besiyerinin
aşırı kullanımını, teknisyenlerin zamanının boşa gitmesi ve gereksiz bir gece
inkubasyon süresini engellemek için örnek taraması yapılır

 İdeal idrar tarama sistemi enfekte hastaların tüm idrar örneklerini yüksek
bir negatif öngörü değeri (NPV) ile değerlendirmeli, hızlı ve ucuz olmalıdır



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
MikroskopiMikroskopi--11

 Gram boyama ile Bakteriüri saptanması
 ≥105 KOB/ml içeren idrar örneklerini tanımlamak için en kolay, en ucuz, ve

muhtemelen en duyarlı ve güvenilir tarama yöntemidir

 İyi karıştırılmış bir damla idrar havada kurutulur, tespit edilir, boyanır ve immersiyon
objektifinde incelenir (X1000)

 Santrifüjlenmemiş idrar örneğinin Gram boyamasının en az 5 alanında (20 alan
taranmalı), her immersiyon alanında 1 veya daha fazla bakteri hücresinin varlığı 105

KOB/ml ile uyumludur

 İşleme alınması gereken fazla sayıda örneğin arasından az sayıda pozitif sonuç
çıkması nedeniyle genellikle idrar örneklerinin rutin laboratuvar incelemesinde
kullanılmaz

 Santrifüjlenmemiş yayma testi negatifse lökosit incelemesi için sediment yayması
boyanmalıdır

 Fakat idrarda PNL saptanmasında Gram boyamaya güvenilmemelidir

 Gram boyama ile Bakteriüri saptanması
 ≥105 KOB/ml içeren idrar örneklerini tanımlamak için en kolay, en ucuz, ve

muhtemelen en duyarlı ve güvenilir tarama yöntemidir

 İyi karıştırılmış bir damla idrar havada kurutulur, tespit edilir, boyanır ve immersiyon
objektifinde incelenir (X1000)

 Santrifüjlenmemiş idrar örneğinin Gram boyamasının en az 5 alanında (20 alan
taranmalı), her immersiyon alanında 1 veya daha fazla bakteri hücresinin varlığı 105

KOB/ml ile uyumludur

 İşleme alınması gereken fazla sayıda örneğin arasından az sayıda pozitif sonuç
çıkması nedeniyle genellikle idrar örneklerinin rutin laboratuvar incelemesinde
kullanılmaz

 Santrifüjlenmemiş yayma testi negatifse lökosit incelemesi için sediment yayması
boyanmalıdır

 Fakat idrarda PNL saptanmasında Gram boyamaya güvenilmemelidir



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
MikroskopiMikroskopi--22

 Piyürinin saptanması
 Piyüri inflamasyonun ayırıcı özelliğidir

 10 ml idrarın 200 rpm’de 5 dakika santrifüjlenmesi ile elde edilen idrar
sedimentinin nativ olarak mikroskopik incelenmesi ile yapılabilir

 En az 5 alan incelenmelidir

 Hpf (high power field) (X40) başına görülen her lökosit, 5-10 hc/mm3 idrara
denk gelir

 Daha kesin bir yöntem Brumfitt’in tarif ettiği yöntem

 Taze, santrifüjlenmemiş örneğin hemositometre ile sayılmasıdır

 8-10 lökosit/mm3 anlamlı piyüriyi gösterir

 Piyürinin saptanması
 Piyüri inflamasyonun ayırıcı özelliğidir

 10 ml idrarın 200 rpm’de 5 dakika santrifüjlenmesi ile elde edilen idrar
sedimentinin nativ olarak mikroskopik incelenmesi ile yapılabilir

 En az 5 alan incelenmelidir

 Hpf (high power field) (X40) başına görülen her lökosit, 5-10 hc/mm3 idrara
denk gelir

 Daha kesin bir yöntem Brumfitt’in tarif ettiği yöntem

 Taze, santrifüjlenmemiş örneğin hemositometre ile sayılmasıdır

 8-10 lökosit/mm3 anlamlı piyüriyi gösterir



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
MikroskopiMikroskopi--33

Gram boyamada bakteri varlığı + idrarda >10 lökosit/mm3

ÜSE’yi öngörme derecesi yüksek

Neubauer
hemositometresinde

lökosit/mm3 sayısı

Gelişmiş idrar
incelemesi

Gram boyamada bakteri varlığı + idrarda >10 lökosit/mm3

ÜSE’yi öngörme derecesi yüksek

Gram boyalı
yaymada (herhangi
bir) bakteri varlığı

Hoberman, 1993



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
MikroskopiMikroskopi--44

 Mantar ve mikobakteri saptanması
 Maya hücreleri Gram boyama ile kolayca tanınırken farklı boyut ve özgün

formlardaki diğer mantarları fark etmek zor olabilir

 Klinik olarak veya Gram boyama ile mantardan şüpheleniliyorsa

 Kalkoflor beyazı (hücre duvarındaki kitine bağlanır) ile floresan mikroskop
kullanılarak incelenebilir

 İdrarın ARB açısından incelenmesi özel hasta populasyonlarına sınırlıdır

 Smegmada nonpatojen mikobakterilerin varlığı nedeniyle pozitif yaymalar kültürle
doğrulanmalıdır

 Mantar ve mikobakteri saptanması
 Maya hücreleri Gram boyama ile kolayca tanınırken farklı boyut ve özgün

formlardaki diğer mantarları fark etmek zor olabilir

 Klinik olarak veya Gram boyama ile mantardan şüpheleniliyorsa

 Kalkoflor beyazı (hücre duvarındaki kitine bağlanır) ile floresan mikroskop
kullanılarak incelenebilir

 İdrarın ARB açısından incelenmesi özel hasta populasyonlarına sınırlıdır

 Smegmada nonpatojen mikobakterilerin varlığı nedeniyle pozitif yaymalar kültürle
doğrulanmalıdır



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
Kimyasal yöntemlerKimyasal yöntemler-- İdrar şerit (İdrar şerit (dipstickdipstick) testi) testi--11

 Nitrat redüktaz (Griess) testi ve lökosit esteraz testi

 İdrar örneğinin lokosit esteraz ve nitrit varlığı açısından incelemesinin
mikroskopik incelemeye göre pek çok avantajı var
 Kullanımı kolay
 Kısa zamanda sonuç
 Çok az özel ekipmana ihtiyaç duyulması

 Nitrat redüktaz (Griess) testi ve lökosit esteraz testi

 İdrar örneğinin lokosit esteraz ve nitrit varlığı açısından incelemesinin
mikroskopik incelemeye göre pek çok avantajı var
 Kullanımı kolay
 Kısa zamanda sonuç
 Çok az özel ekipmana ihtiyaç duyulması



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
Kimyasal yöntemlerKimyasal yöntemler-- İdrar şerit (İdrar şerit (dipstickdipstick) testi) testi--22

 Lökosit esteraz testi

 İdrardaki lökositlerden salınan enzimin varlığını saptar ve piyürinin
mikroskopik incelemesinin yerine geçer

 Lökosit esteraz testi

 İdrardaki lökositlerden salınan enzimin varlığını saptar ve piyürinin
mikroskopik incelemesinin yerine geçer



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
Kimyasal yöntemlerKimyasal yöntemler-- İdrar şerit (İdrar şerit (dipstickdipstick) testi) testi--33

 Nitritler

 İdrarda normalde bulunan nitratların bakteriyel çevirimi ile üretilir
 Üriner enfeksiyonda bulunan gram-negatif basillerin çoğu bu reaksiyonu

kullanarak nitrit üretebilirler

 Bununla birlikte çoğu gram-pozitif kokun nitrit üretmediği ve nitrit
varlığı açısından yalancı negatif sonuç oluşturabilecekleri akılda
bulundurulmalıdır

 Nitritler

 İdrarda normalde bulunan nitratların bakteriyel çevirimi ile üretilir
 Üriner enfeksiyonda bulunan gram-negatif basillerin çoğu bu reaksiyonu

kullanarak nitrit üretebilirler

 Bununla birlikte çoğu gram-pozitif kokun nitrit üretmediği ve nitrit
varlığı açısından yalancı negatif sonuç oluşturabilecekleri akılda
bulundurulmalıdır



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
Kimyasal yöntemlerKimyasal yöntemler-- İdrar şerit (İdrar şerit (dipstickdipstick) testi) testi--44

 Çeşitli meta-analizlerin sonuçlarına göre hangi idrar kültürünün pozitif
olacağını belirlemede
 Gram boyama çok duyarlı ve özgül bulunurken;

 Hem lökosit esteraz hem de nitrit pozitifliğinin
 Duyarlılık ve özgüllüğü Gram boyamanınkine çok yakın bulundu

Gorelick, 1999; Huicho, 2002

 Çeşitli meta-analizlerin sonuçlarına göre hangi idrar kültürünün pozitif
olacağını belirlemede
 Gram boyama çok duyarlı ve özgül bulunurken;

 Hem lökosit esteraz hem de nitrit pozitifliğinin
 Duyarlılık ve özgüllüğü Gram boyamanınkine çok yakın bulundu

Gorelick, 1999; Huicho, 2002

 Lökosit esteraz ve nitrit varlığı kombinasyonunun
pozitif idrar kültürü için yüksek derecede prediktif olduğu doğrulanmıştır

 Her ikisi de negatifse ÜSE ihtimali çok düşüktür
Whiting,  2005



ManuelManuel İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri
Kimyasal yöntemlerKimyasal yöntemler-- İdrar şerit (İdrar şerit (dipstickdipstick) testi) testi--55

Perineal torba örneklerinde
(Yalancı pozitiflik yüksek)

- +
Faydalıdır Kateterizasyon ile örnek

alınarak incelenmelidir

Nitrit veya lökosit esteraz Nitrit veya lökosit esteraz

ÜSE ihtimali yüksek ÜSE ihtimali düşük

Faydalıdır Kateterizasyon ile örnek
alınarak incelenmelidir

+ -



Tarama İşlemleri İle İlgili Genel YorumlarTarama İşlemleri İle İlgili Genel Yorumlar

 Genellikle tarama yöntemleri <105 KOB/ml ise duyarsızdır

 Bu nedenle;
 SPA

 Kateterizasyon

 Sistoskopi

 Tarama yöntemi seçimi laboratuvara ve hizmet verdiği hasta populasyonuna bağlıdır

 Çok sayıda kültür negatif örneği olan laboratuvarlarda idrar taraması maliyeti
avantajlıdır

 Diğer taraftan
 ÜSE semptomu olan

 ABU’si olması beklenen

ile alınan idrar örneklerine uygulanmaz

 Genellikle tarama yöntemleri <105 KOB/ml ise duyarsızdır

 Bu nedenle;
 SPA

 Kateterizasyon

 Sistoskopi

 Tarama yöntemi seçimi laboratuvara ve hizmet verdiği hasta populasyonuna bağlıdır

 Çok sayıda kültür negatif örneği olan laboratuvarlarda idrar taraması maliyeti
avantajlıdır

 Diğer taraftan
 ÜSE semptomu olan

 ABU’si olması beklenen çocukların idrarları kültür işlemine alınmalıdır



OtomatizeOtomatize İdrar Tarama Yöntemleriİdrar Tarama Yöntemleri

 Otomatize tarama sistemleri geleneksel kültür yöntemine göre
 Yüksek işlem hacmini
 Daha az emekle
 Daha kısa sürede sonuçlandırır

 Santrifüjlenmemiş idrar örneklerinin bir video kamera kullanılarak incelendiği
bu sistemler
 Lökositler ve bakteriler gibi pek çok hücresel yapıyı tanır
 Lökosit esteraz ve nitrit varlığını saptayan stripleri de vardır

 Santrifüjlenmemiş idrarda lökosit ve bakteri sayısını belirlemede otomatize
hücre sayılarının kullanımının değerlendirildiği çalışmalarda, bu sistemlerin ÜSE
varlığını öngörmede faydalı olduğu gösterilmiş

 İnceleme için özel ekipman ve deneyimli personel gerektirir
 Bu sistemler pahalıdır;  çok örnek gelen laboratuvarlarda bu maliyet dengelenir
 Örneklerin toplu olarak çalışılmasını gerektirir
 Düşük derecede bakteriüri ve fungüriyi saptama etkinlikleri tam olarak değerlendirilmemiştir

 Otomatize tarama sistemleri geleneksel kültür yöntemine göre
 Yüksek işlem hacmini
 Daha az emekle
 Daha kısa sürede sonuçlandırır

 Santrifüjlenmemiş idrar örneklerinin bir video kamera kullanılarak incelendiği
bu sistemler
 Lökositler ve bakteriler gibi pek çok hücresel yapıyı tanır
 Lökosit esteraz ve nitrit varlığını saptayan stripleri de vardır

 Santrifüjlenmemiş idrarda lökosit ve bakteri sayısını belirlemede otomatize
hücre sayılarının kullanımının değerlendirildiği çalışmalarda, bu sistemlerin ÜSE
varlığını öngörmede faydalı olduğu gösterilmiş

 İnceleme için özel ekipman ve deneyimli personel gerektirir
 Bu sistemler pahalıdır;  çok örnek gelen laboratuvarlarda bu maliyet dengelenir
 Örneklerin toplu olarak çalışılmasını gerektirir
 Düşük derecede bakteriüri ve fungüriyi saptama etkinlikleri tam olarak değerlendirilmemiştir

dos Santos, 2007;Whiting, 2006



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--11

 ÜSE tanısı ve tedavisinde idrar kültürü altın standart olmaya devam
etmektedir

 Sadece kimyasal yöntemlere güvenilirse (dipstick testi), vakaların ≈%12’si
yalancı negatif test sonucu nedeni ile atlanabilir

 Bu nedenle ÜSE şüphesi olan çocukların tümünün idrar
örneklerinin kültürü yapılmalıdır

Gorelick, 1999; Novak, 2004

 ÜSE tanısı ve tedavisinde idrar kültürü altın standart olmaya devam
etmektedir

 Sadece kimyasal yöntemlere güvenilirse (dipstick testi), vakaların ≈%12’si
yalancı negatif test sonucu nedeni ile atlanabilir

 Bu nedenle ÜSE şüphesi olan çocukların tümünün idrar
örneklerinin kültürü yapılmalıdır



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--22

 İdrar genellikle sterildir

 Fakat sıklıkla cilt veya genital kanaldan kaynaklanan kontaminan bakteriler
kültürde ürer

 Bu nedenle ÜSE tanısında kontaminasyon, kolonizasyon ve enfeksiyonu ayırt
etmek için kantitatif kültürler kullanılır

yani üreyen her bakteri enfeksiyon olarak
değerlendirilmelidir

 İdrar genellikle sterildir

 Fakat sıklıkla cilt veya genital kanaldan kaynaklanan kontaminan bakteriler
kültürde ürer

 Bu nedenle ÜSE tanısında kontaminasyon, kolonizasyon ve enfeksiyonu ayırt
etmek için kantitatif kültürler kullanılır



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--33

İdrar kültürlerininİdrar kültürlerinin inokulasyonuinokulasyonu veve inkubasyonuinkubasyonu
 Ekim öncesi idrar iyice karıştırılmalıdır

 Belli  hacmi (0.01 veya 0.001 ml) dağıtmak üzere tasarlanmış kalibre özeler
kullanılır

 Bu özeler platin, plastik veya başka bir maddeden yapılmış olabilir

 Daha az sayıda organizmayı saptayabilmek için daha fazla miktarda idrar (0.01ml)
dağıtabilen özeler önerilir
 Kateter

 Nefrostomi

 SPA

 Orijinal örnekteki mililitredeki mikroorganizma sayısını belirlemek için
 0.001ml’lik öze kullanıldıysa KOB sayısı 1000 ile

 0.01 m’lik öze kullanıldıysa KOB sayısı 100 ile çarpılır

 Ekim öncesi idrar iyice karıştırılmalıdır

 Belli  hacmi (0.01 veya 0.001 ml) dağıtmak üzere tasarlanmış kalibre özeler
kullanılır

 Bu özeler platin, plastik veya başka bir maddeden yapılmış olabilir

 Daha az sayıda organizmayı saptayabilmek için daha fazla miktarda idrar (0.01ml)
dağıtabilen özeler önerilir
 Kateter

 Nefrostomi

 SPA

 Orijinal örnekteki mililitredeki mikroorganizma sayısını belirlemek için
 0.001ml’lik öze kullanıldıysa KOB sayısı 1000 ile

 0.01 m’lik öze kullanıldıysa KOB sayısı 100 ile çarpılır

ile alınan idrar daha büyük kalibre öze ile ekilmelidir

idrarın 1 ml’sinde bulunan KOB sayısı
elde edilir



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--44

İdrar kültürlerininİdrar kültürlerinin inokulasyonuinokulasyonu veve inkubasyonuinkubasyonu
 Hangi besiyerinin seçileceği hizmet edilen hasta populasyonuna ve

mikrobiyoloğun tercihine bağlıdır

 %5 koyun kanlı agar
 MacConkey agar plakları

 Ekim sonrası idrar kültürleri bir gece 35C’de inkübe edilir
 Üropatojenlerin çoğunu saptamak için en az 24 saat inkubasyon yeterlidir

• Gram-negatif basillerin çoğunu
• Stafilokoklar
• Streptokoklar
• Enterokokların saptanmasını sağlar

 Hangi besiyerinin seçileceği hizmet edilen hasta populasyonuna ve
mikrobiyoloğun tercihine bağlıdır

 %5 koyun kanlı agar
 MacConkey agar plakları

 Ekim sonrası idrar kültürleri bir gece 35C’de inkübe edilir
 Üropatojenlerin çoğunu saptamak için en az 24 saat inkubasyon yeterlidir



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--55

 Pek çok çalışma çoğu kişinin gerçek ÜSE’den ayrılması gereken ABU’si
olduğunu göstermektedir

 Bu durum Kass’ın 1956’daki klasik çalışmasında ispatlanmıştır (Kass, 1956)

 Kass’a göre eğer idrar kültürü temiz olarak alınırsa <104 KOB/ml içerir ve
hastada üriner semptomlar yoktur

 Koloni sayısı >105 KOB/ml olursa semptom olasılığı artar

 Yani ÜSE tanımı: Üriner semptomları olan bir yetişkinde >105 KOB/ml
idrar kültürü demektir

 Bu çalışma yetişkin kadınlarda yapılmış olmakla beraber tüm yaş
gruplarına uygulanmıştır
 <103 KOB/ml neredeyse her zaman kontaminasyonu gösterirken
 104-105 KOB/ml şüphelidir ve tekrar edilmelidir
 >105 KOB/ml enfeksiyon göstergesidir

 Pek çok çalışma çoğu kişinin gerçek ÜSE’den ayrılması gereken ABU’si
olduğunu göstermektedir

 Bu durum Kass’ın 1956’daki klasik çalışmasında ispatlanmıştır (Kass, 1956)

 Kass’a göre eğer idrar kültürü temiz olarak alınırsa <104 KOB/ml içerir ve
hastada üriner semptomlar yoktur

 Koloni sayısı >105 KOB/ml olursa semptom olasılığı artar

 Yani ÜSE tanımı: Üriner semptomları olan bir yetişkinde >105 KOB/ml
idrar kültürü demektir

 Bu çalışma yetişkin kadınlarda yapılmış olmakla beraber tüm yaş
gruplarına uygulanmıştır
 <103 KOB/ml neredeyse her zaman kontaminasyonu gösterirken
 104-105 KOB/ml şüphelidir ve tekrar edilmelidir
 >105 KOB/ml enfeksiyon göstergesidir

Pryles, 1960



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--66

 Kültür için idrar alma teknikleri
 Kontaminasyon oranını
 Kültür sonucu yorumunu etkiler

 İdrar almanın en kolay yolu Temiz alınmış orta akım idrarı

 Hazırlık /alet gerektirmez  Fakat idrar cilt veya genital bölgeden kaynaklanan
bakterilerle kontamine olabilir ve bu üriner
sistemde olanı temsil etmez

 Kültür için idrar alma teknikleri
 Kontaminasyon oranını
 Kültür sonucu yorumunu etkiler

 İdrar almanın en kolay yolu

 Hazırlık /alet gerektirmez  Fakat idrar cilt veya genital bölgeden kaynaklanan
bakterilerle kontamine olabilir ve bu üriner
sistemde olanı temsil etmez

 Ayrıca infantlardan bu yolla idrar almak
neredeyse imkansızdır



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--77

 Eğer bir infant ampirik antibiyotik tedavisine başlamak için gerekli olan
belirti ve semptomları gösteriyorsa idrar kültürünün

SPA veya kateterizasyonla alınması tavsiye edilmektedir (AAP,  WHO)

 Torba idrar örneklerinde yüksek yalancı pozitiflik olması bunun faydalı bir
yöntem olmasını engeller

 Kendi idrar verebilen daha büyük çocuklarda temiz alınmış orta akım idrarı
kültür için idrar almada kabul edilebilir bir yöntemdir (Long, 2007)

 Eğer bir infant ampirik antibiyotik tedavisine başlamak için gerekli olan
belirti ve semptomları gösteriyorsa idrar kültürünün

SPA veya kateterizasyonla alınması tavsiye edilmektedir (AAP,  WHO)

 Torba idrar örneklerinde yüksek yalancı pozitiflik olması bunun faydalı bir
yöntem olmasını engeller

 Kendi idrar verebilen daha büyük çocuklarda temiz alınmış orta akım idrarı
kültür için idrar almada kabul edilebilir bir yöntemdir (Long, 2007)



İdrar Kültürüİdrar Kültürü--88

 Sonuçta SPA altın standarttır

 Komplikasyonlar minimal
 İzole edilen her organizma klinik önemli kabul edilmekle birlikte

 Mesanede geçici kolonizasyon olabileceğinden bu herzaman doğru olmayabilir

 Dezavantajları
 Yetersiz eğitim

 Ebeveyn endişesi (Long, 2007)

 Sonuçta SPA altın standarttır

 Komplikasyonlar minimal
 İzole edilen her organizma klinik önemli kabul edilmekle birlikte

 Mesanede geçici kolonizasyon olabileceğinden bu herzaman doğru olmayabilir

 Dezavantajları
 Yetersiz eğitim

 Ebeveyn endişesi (Long, 2007)

Long, 2007



Sonuçların YorumuSonuçların Yorumu--11

 Tüm ÜSE’larında göz önüne alınması gereken 3 özellik var
 Saf veya hakim organizmanın koloni sayısı
 Piyüri saptanması
 Semptomların varlığı veya yokluğu (dizüri ve sık idrar)

 Hasta antibiyotik tedavisi alıyorsa Gram boyama,  lökosit incelemesi ve
kültür sonuçları uymayabilir

 Laboratuvara gönderilen kültürlerin negatif olma eğiliminin yüksek
olduğunun (%50) bilinmesi önemlidir

 Tüm ÜSE’larında göz önüne alınması gereken 3 özellik var
 Saf veya hakim organizmanın koloni sayısı
 Piyüri saptanması
 Semptomların varlığı veya yokluğu (dizüri ve sık idrar)

 Hasta antibiyotik tedavisi alıyorsa Gram boyama,  lökosit incelemesi ve
kültür sonuçları uymayabilir

 Laboratuvara gönderilen kültürlerin negatif olma eğiliminin yüksek
olduğunun (%50) bilinmesi önemlidir



Sonuçların YorumuSonuçların Yorumu--22

 Birden fazla üropatojen içeren örnekler (≥ 3) muhtemel kontaminasyon
 1 veya 2 anlamlı üropatojen varsa (105) rutin olarak identifiye

edilmelidir



İdrar Kültürlerinde Genel Yorum Rehberiİdrar Kültürlerinde Genel Yorum Rehberi

SONUÇ Özel Örnek Tipi/İlgili
Klinik Durum (Bilinen)

İŞLEM

Tek veya her bir potansiyel patojen
≥104KOB/ml miktarında ürediyse

Piyelonefrit, akut sistit,ASB’si olan
çocuklarda temiz alınmış orta akım
idrarı /veya kateterize idrar

Organizma identifikasyonu ve ADT

Tek bir potansiyel patojen
≥103KOB/ml miktarında
saf ürediyse

Semptomatik çocukta temiz alınmış
orta akım idrarı /
veya kateterize idrar

Organizma identifikasyonu ve ADT

Hiçbiri baskın olmayan ≥üç farklı
patojen tipi

Temiz alınmış orta akım idrarı veya
kateterize idrar

Yapılmaz
Kontaminasyon ihtimali nedeniyle
yeni örnek istenir

Hiçbiri baskın olmayan ≥üç farklı
patojen tipi

Temiz alınmış orta akım idrarı veya
kateterize idrar

Yapılmaz
Kontaminasyon ihtimali nedeniyle
yeni örnek istenir

Bir organizma tipinin baskın ürediği
iki veya üç organizma tipi (diğer
organizma tipleri <104KOB/ml)

Temiz alınmış orta akım idrarı Baskın üreyen (104-≥105KOB/ml)
organizma için identifikasyonu ve
ADT; diğer organizmaların tarif
edilmesi

≥102KOB/ml
Herhangi bir sayıda organizma tipi
(0.01 ml kalibre öze ile)

SPA, cerrahi olarak alınmış idrar
(ileal kanal, sistoskopi örneği)

Organizma identifikasyonu ve ADT



TedaviTedavi--11

 Çocuklarda febril ÜSE’nun antibiyotiklerle tedavisi 20. yy’ın başlarında
hastanede yatan akut piyelonefritli çocukların ≈%20’sinde meydana gelen
ölüm riskini ortadan kaldırmıştır

 Antibiyotik tedavisi akut ÜSE’nun tedavisinde esastır ve enfeksiyonun
parenkimal lokalizasyonunu engellemede önemlidir

 Çocuklarda febril ÜSE’nun antibiyotiklerle tedavisi 20. yy’ın başlarında
hastanede yatan akut piyelonefritli çocukların ≈%20’sinde meydana gelen
ölüm riskini ortadan kaldırmıştır

 Antibiyotik tedavisi akut ÜSE’nun tedavisinde esastır ve enfeksiyonun
parenkimal lokalizasyonunu engellemede önemlidir



TedaviTedavi--22

 Hastanede tedavi gerekli mi?
 Çoğu çocukta ateş, tedavi ile 24-48 saatte düzelir
 Hasta tedaviye tam olarak cevap vermezse
 Durumu yeniden değerlendirilmeli
 Organizmaların ilaçlara duyarlılığı gözden geçirilmeli
 Hastanede tedavi düşünülmelidir

 ÜSE’u olan çocuklar
 <2 ay ise
 Ürosepsise dair kanıtlar varsa (ör, letarji, nefes alma güçlüğü, beslenememe)
 İmmun yetmezlik durumunda iseler
 Kusuyorlarsa

Hastanede tedavi

 Hastanede tedavi gerekli mi?
 Çoğu çocukta ateş, tedavi ile 24-48 saatte düzelir
 Hasta tedaviye tam olarak cevap vermezse
 Durumu yeniden değerlendirilmeli
 Organizmaların ilaçlara duyarlılığı gözden geçirilmeli
 Hastanede tedavi düşünülmelidir

 ÜSE’u olan çocuklar
 <2 ay ise
 Ürosepsise dair kanıtlar varsa (ör, letarji, nefes alma güçlüğü, beslenememe)
 İmmun yetmezlik durumunda iseler
 Kusuyorlarsa

Hastanede tedavi



TedaviTedavi--33

Komplike Olmayan ÜSEKomplike Olmayan ÜSE

Oral antibiyotiklerle 7-10 gün tedavi edilir

 Amoksisilin
 Amoksisilin-klavulanik asit
 Oral sefalosporinler

 Duyarlılık raporlarına göre tedavi modifiye edilir

 İlk kez ateşli ÜSE geçiren >1 ay çocuklar ve
 Komplike olmayan ÜSE’u olan <3 ay çocuklar

Oral antibiyotiklerle 7-10 gün tedavi edilir

 Amoksisilin
 Amoksisilin-klavulanik asit
 Oral sefalosporinler

 Duyarlılık raporlarına göre tedavi modifiye edilir

en sık kullanılanlardır



TedaviTedavi--44

Komplike Olmayan ÜSEKomplike Olmayan ÜSE
 İlk basamak tedavide florokinolonlardan kaçınılmalıdır

Kas iskelet sistemi yan etkileri

 Nalidiksik asit ve nitrofurantoin ÜSE tedavisinde kullanılmamalıdır

Renal parenkim ve kan dolaşımında terapötik konsantrasyona ulaşamazlar

 İlk basamak tedavide florokinolonlardan kaçınılmalıdır

Kas iskelet sistemi yan etkileri

 Nalidiksik asit ve nitrofurantoin ÜSE tedavisinde kullanılmamalıdır

Renal parenkim ve kan dolaşımında terapötik konsantrasyona ulaşamazlar



TedaviTedavi--55

Komplike ÜSEKomplike ÜSE

ve

Hastaneye yatırılmalıdır

 Kan sayımı, kan kültürü için kan ve kültür için idrar alındıktan sonra
parenteral antibiyotik başlanmalıdır

 Ampisilin
 Aminoglikozid (serum seviyeleri takip edilmeli ) veya
 3. kuşak sefalosporin (sefotaksim, seftriakson) tercih edilir

 Komplike ÜSE klinik tanısı alan çocuklar

 <3 ay infantlar

ve

Hastaneye yatırılmalıdır

 Kan sayımı, kan kültürü için kan ve kültür için idrar alındıktan sonra
parenteral antibiyotik başlanmalıdır

 Ampisilin
 Aminoglikozid (serum seviyeleri takip edilmeli ) veya
 3. kuşak sefalosporin (sefotaksim, seftriakson) tercih edilir



TedaviTedavi--66

Komplike ÜSEKomplike ÜSE

 Çocuk, ateş ve tokseminin ortadan kalkması ile klinik düzelme gösterirse
oral antibiyotiklere geçilebilir

 <3 ay infantlar ve kan kültürü pozitif olan çocuklar tüm tedavi süresince
parenteral antibiyotik almalıdır

 Komplike ÜSE tedavisi 10-14 gündür
 Genellikle toplum kökenli enfeksiyonlarda tek bir antimikrobiyal

kullanılmalıdır ve kombinasyonlar daha ağır durumdaki çocuklara
saklanmalıdır

 Çocuk, ateş ve tokseminin ortadan kalkması ile klinik düzelme gösterirse
oral antibiyotiklere geçilebilir

 <3 ay infantlar ve kan kültürü pozitif olan çocuklar tüm tedavi süresince
parenteral antibiyotik almalıdır

 Komplike ÜSE tedavisi 10-14 gündür
 Genellikle toplum kökenli enfeksiyonlarda tek bir antimikrobiyal

kullanılmalıdır ve kombinasyonlar daha ağır durumdaki çocuklara
saklanmalıdır



TedaviTedavi--77

 Uygun ve yeterli tedavi ile klinik düzelme (toksemi ve ateşin ortadan
kalkması) 48-72 saatte gerçekleşir

 Etkin antimikrobiyalin 48 saat kullanımının ardından idrar kültürü steril olur

72 saatlik antimikrobiyal tedavi ile klinik düzelme yoksa

Karın USG ve tekrar idrar kültürü yapılmalıdır

 US’in uygun görüntülenmesi tamamlanana kadar ÜSE tedavisinin ardından
<2 yaş altı çocuklara proflaktik antibiyotik başlanır (genellikle 5 yaştan sonra
sonlandırılır,  tekrarlayan USE ve renal hasar riski azaldığı için))

 Tek bir ispatlı ÜSE bile ciddiye alınmalıdır

 Uygun ve yeterli tedavi ile klinik düzelme (toksemi ve ateşin ortadan
kalkması) 48-72 saatte gerçekleşir

 Etkin antimikrobiyalin 48 saat kullanımının ardından idrar kültürü steril olur

72 saatlik antimikrobiyal tedavi ile klinik düzelme yoksa

Karın USG ve tekrar idrar kültürü yapılmalıdır

 US’in uygun görüntülenmesi tamamlanana kadar ÜSE tedavisinin ardından
<2 yaş altı çocuklara proflaktik antibiyotik başlanır (genellikle 5 yaştan sonra
sonlandırılır,  tekrarlayan USE ve renal hasar riski azaldığı için))

 Tek bir ispatlı ÜSE bile ciddiye alınmalıdır



Tedavi Doz Yorum
İntravenöz
Sefalosporinler Artmış direnç

Sefotaksim 4X/12.5-45 mg/kg/gün
Seftazidim 3X30-50 mg/kg/gün Pseudomonas’lara etkili
Seftriakson 50-75 mg/kg/gün

2X25-37.5 mg/kg/gün
Günde tek doz kullanılması
nedeniyle avantajlı; YD’larda ve
özellikle prematüre infantlarda
kullanılabilir

Aminoglikozidler Sefalosporin alerjisi olan hastalarda
faydalı; serum seviyeleri takip
edilmeli ve dozaj buna göre
ayarlanmalı; günde tek doz kullanımı
meta-analizlerle desteklenmiştir

Gentamisin 3X2-2.5 mg/kg/gün
Amikasin 2X7.5 mg/kg

Ateşli
ÜSE’de
AB
Tedavisi

Amikasin 2X7.5 mg/kg
Piperasilin-tazobaktam 2-9 aylık bebeklerde:3X80 mg

piperasilin ve 10 mg
tazobaktam/kg/gün
>9 ay: 3X100 mg piperasilin ve 12.5
mg tazobaktam/kg/gün

Geniş spektrumlu bakterisidal
aktivite

Oral
Trimetoprim-sulfametoksazol 2X4 mg/kg/gün (doz trimetoprim-

eşdeğer ünite ile ifade edilir)
Direnç oranı yüksek; alerjik rxn riski
var

Amoksisilin-klavulanik asit Artmış direnç
Sefalosporinler Artmış direnç

Seftibuten
Sefiksim

Siprofloksasin Komplike ÜSE’nın tedavisinde ikinci
seçenek: artmış direnç; kas iskelet
yan etkileri açısından artmış risk



AsemptomatikAsemptomatik BakteriüriBakteriüri TedavisiTedavisi--11

 ASBsemptomları olmayan çocukta tarama sırasında anlamlı
bakteriüri saptanmasıdır, piyüri genellikle yoktur

 En sık saptanan düşük virulanslı E. coli

 İnsidans kızlarda %1, erkeklerde %0.05 (Prajapati, 2008)

 VURASB’li çocukların %20-35’inde görülür (Bollgren, 1999)

 Birkaç çalışmada bu çocuklarda piyelonefrit gelişebileceği gösterildiğinden
özellikle ergenlik çağındaki kızlarda major anomalileri ekarte etmek için
USG yapılmalıdır (Vijaykumar, 2004)

 ASBsemptomları olmayan çocukta tarama sırasında anlamlı
bakteriüri saptanmasıdır, piyüri genellikle yoktur

 En sık saptanan düşük virulanslı E. coli

 İnsidans kızlarda %1, erkeklerde %0.05 (Prajapati, 2008)

 VURASB’li çocukların %20-35’inde görülür (Bollgren, 1999)

 Birkaç çalışmada bu çocuklarda piyelonefrit gelişebileceği gösterildiğinden
özellikle ergenlik çağındaki kızlarda major anomalileri ekarte etmek için
USG yapılmalıdır (Vijaykumar, 2004)



AsemptomatikAsemptomatik BakteriüriBakteriüri TedavisiTedavisi--22

 ASB’yi tedavi etmek için kanıt olmaması ÜSE ve ASB’yi ayırt etmeyi zorunlu
kılmıştır

 ASB, gereksiz yere agresif tedavi edilirse virulan suşların kolonizasyonuna
neden olabilir

 Son çalışmalara göre hasarlı ve hasarsız böbreklerde renal fonksiyon ve
büyümenin, tedavi edilmiş ve edilmemiş ASB’li çocuklarda eşit olduğu
düşünülmektedir (Vijaykumar, 2004)

Lökosit esteraz ve nitritin herhangi birinin yokluğu
ÜSE’nu oldukça ihtimal dışı yapar (Juthani-Mehta, 2007)

 ASB’yi tedavi etmek için kanıt olmaması ÜSE ve ASB’yi ayırt etmeyi zorunlu
kılmıştır

 ASB, gereksiz yere agresif tedavi edilirse virulan suşların kolonizasyonuna
neden olabilir

 Son çalışmalara göre hasarlı ve hasarsız böbreklerde renal fonksiyon ve
büyümenin, tedavi edilmiş ve edilmemiş ASB’li çocuklarda eşit olduğu
düşünülmektedir (Vijaykumar, 2004)



NozokomiyalNozokomiyal ÜSE TedavisiÜSE Tedavisi

 Asemptomatik kateter kaynaklı ÜSE’de antimikrobiyal tedaviye gerek
yoktur

 Semptomatik ise uygun antimikrobiyallerle tedavi edilmelidir (10-14 gün)

 Asemptomatik kateter kaynaklı ÜSE’de antimikrobiyal tedaviye gerek
yoktur

 Semptomatik ise uygun antimikrobiyallerle tedavi edilmelidir (10-14 gün)



KemoproflaksiKemoproflaksi

 VUR’su olan çocukların çoğu rekürren enfeksiyonu engellemek için
proflaktik antibiyotiklerle tedavi edilirler

 Kotrimoksazol (en sık) >6 ay
 Nitrofurantoin de sık kullanılır

 Sefaleksin (po)
 Sefiksim (po)

 Amoksisilin

Amaç sistemik doz sağlamak değil,  eğer arka
arkaya tekrarlayan ateşli enf. yoksa direnç
paternine bakılmaksızın gece,po, ¼ dozda verilir

GIS rahatsızlığa ve kusmaya neden
olur,  yemekle verilir
<3 aylık infantlara verilmez

 VUR’su olan çocukların çoğu rekürren enfeksiyonu engellemek için
proflaktik antibiyotiklerle tedavi edilirler

 Kotrimoksazol (en sık) >6 ay
 Nitrofurantoin de sık kullanılır

 Sefaleksin (po)
 Sefiksim (po)

 Amoksisilin

0-6 aylık çocuklara verilen popular
kemoflaktik ajanlardır,  direnç gelişimine
yol açabilir

<3 aylık infantlara verilmez



SonuçSonuç

 ÜSE, infant ve çocuklarda yaygın olmakla birlikte semptomlar minimal veya non-
spesifik olduğundan sıklıkla atlanır

 Özellikle <1 yaş küçük çocuklarda antimikrobiyal tedavi gecikirse ve tekrarlayan
enfeksiyonlar,  VUR ve malformasyonlar gibi risk faktörleri söz konusu ise,
hipertansiyon ve kronik renal yetmezlikle sonlanan renal parenkim hasar gelişir

 Çocuklarda ÜSE klinik tanısı idrar kültürü ile doğrulanmalıdır

 ÜSE, infant ve çocuklarda yaygın olmakla birlikte semptomlar minimal veya non-
spesifik olduğundan sıklıkla atlanır

 Özellikle <1 yaş küçük çocuklarda antimikrobiyal tedavi gecikirse ve tekrarlayan
enfeksiyonlar,  VUR ve malformasyonlar gibi risk faktörleri söz konusu ise,
hipertansiyon ve kronik renal yetmezlikle sonlanan renal parenkim hasar gelişir

 Çocuklarda ÜSE klinik tanısı idrar kültürü ile doğrulanmalıdır



OlguOlgu 11--11

 5 yaş 2 ay
 Erkek

 HİKAYE
 Temmuz 2008 Sol üreter taşı nedeniyle  sol (üreterorenoskopi) URS yapılmış

 Ocak 2010

 Sol URS + (Retrograde pyelography) RPG yapılmış

 Şubat 2010

 Sağ böbrek taşı için 6-7  kez ESWL  (Extracorporeal shock wave lithotripsy)
uygulanmış, fakat taş kırılmamış

 Yan ağrısı olan hastaya yapılan USG de  sağ UP bileşkede  6 mm  taş ve grade III
hidronefroz saptanmış.

USG de bilateral böbrek taşları ve sol (Üreteropelvik bileşke) U-P
de taş, ciddi pelvikalisiyel ve üreter darlığı izlenmiş

 5 yaş 2 ay
 Erkek

 HİKAYE
 Temmuz 2008 Sol üreter taşı nedeniyle  sol (üreterorenoskopi) URS yapılmış

 Ocak 2010

 Sol URS + (Retrograde pyelography) RPG yapılmış

 Şubat 2010

 Sağ böbrek taşı için 6-7  kez ESWL  (Extracorporeal shock wave lithotripsy)
uygulanmış, fakat taş kırılmamış

 Yan ağrısı olan hastaya yapılan USG de  sağ UP bileşkede  6 mm  taş ve grade III
hidronefroz saptanmış.

DMSA (dimerkaptosüksinik asit) renal kortikal sintigrafide sol
böbrek afonksiyonel olduğu  için basit nefrektomi yapılmış



Olgu 1Olgu 1--22

 20.02.2012
 ÜROLOJİ ÇOCUK KLİNİĞİ
 Hasta double-j kateter takılması için yatırıldı

 FİZİK MUAYENE: sağ KVAH++
 Fizik İnceleme :              Hastalık : Yok

 Kulladığı ilaç :                 Yok

 Soy geçmiş:                    Özellik yok

 Klinik Seyir :                   Hastaya  sağ double-j kateter takıldı

 Yapılan Operasyon :        SAĞ ÜRETERAL  J STENT TAKILMASI

 Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü istendi (idrar torbası musluklu)

 20.02.2012
 ÜROLOJİ ÇOCUK KLİNİĞİ
 Hasta double-j kateter takılması için yatırıldı

 FİZİK MUAYENE: sağ KVAH++
 Fizik İnceleme :              Hastalık : Yok

 Kulladığı ilaç :                 Yok

 Soy geçmiş:                    Özellik yok

 Klinik Seyir :                   Hastaya  sağ double-j kateter takıldı

 Yapılan Operasyon :        SAĞ ÜRETERAL  J STENT TAKILMASI

 Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü istendi (idrar torbası musluklu)



Olgu 1Olgu 1--33

 22.02.2012

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Kan                                * 100 e/μL                        < 10

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz * 100 leu/μL                       < 25

 Mikroskopik Analiz

 Eritrosit                           *219 /HPF

 Lökosit                            *143 /HPF  X5.5  =   *786.5/mm3 < 27.5

 22.02.2012

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Kan                                * 100 e/μL                        < 10

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz * 100 leu/μL                       < 25

 Mikroskopik Analiz

 Eritrosit                           *219 /HPF

 Lökosit                            *143 /HPF  X5.5  =   *786.5/mm3 < 27.5



Olgu 1Olgu 1--44

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

Üç farklı cins mikroorganizma üredi (Staphylococcus spp/Streptococcus sp
/Difteroid).  Örnek steril kosullarda verilmemistir, kontaminasyon olarak
degerlendirildiginden ileri isleme alınmamıstır, yeniden örnek gönderilmesi
uygundur

 Postop komplikasyon olmayan hasta önerilerle taburcu edildi

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

Üç farklı cins mikroorganizma üredi (Staphylococcus spp/Streptococcus sp
/Difteroid).  Örnek steril kosullarda verilmemistir, kontaminasyon olarak
degerlendirildiginden ileri isleme alınmamıstır, yeniden örnek gönderilmesi
uygundur

 Postop komplikasyon olmayan hasta önerilerle taburcu edildi



Olgu 1Olgu 1--55

 23.02.2012 (1 gün sonra)

 Klinik İzlem: Hasta double-j takılması sonrası ateş nedeniyle yatırıldı

 Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü alındı

 İdrar kültürü sonucu beklenen hastaya rocephin (ceftriaxone) 2* 600 mg tdv devam
edildi

 Ateşi olmadı, genel durum iyi

 23.02.2012 (1 gün sonra)

 Klinik İzlem: Hasta double-j takılması sonrası ateş nedeniyle yatırıldı

 Tam idrar tetkiki ve idrar kültürü alındı

 İdrar kültürü sonucu beklenen hastaya rocephin (ceftriaxone) 2* 600 mg tdv devam
edildi

 Ateşi olmadı, genel durum iyi



Olgu 1Olgu 1--6.6.

 24/02/2012
 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz * 100. leu/μL       < 10

 Mikroskopik Analiz

 Eritrosit                                      *28  /HPF

 Lökosit                                       *50 /HPF   X5.5 = *275/mm3  < 27.5

 Genel Hematoloji

 Sedimantasyon                            * 27 mm/saat        0 - 20

 24/02/2012
 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz * 100. leu/μL       < 10

 Mikroskopik Analiz

 Eritrosit                                      *28  /HPF

 Lökosit                                       *50 /HPF   X5.5 = *275/mm3  < 27.5

 Genel Hematoloji

 Sedimantasyon                            * 27 mm/saat        0 - 20



Olgu 1Olgu 1--77

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu                    5.000 KOB/mL Candida spp. üredi



 İdrar kültüründe Candida spp. üreyen hasta pediyatrik enfeksiyon hastalıklarına
danışıldı.

 Tekrar idrar kültürü ve kan kültürü gönderilmesi planlandı

 Ateşi olmadı, genel durum iyi

 Klinikle ilişkisine karar vermek güçtür ve özellikle asemptomatik hastalarda tartışmalı bir
konudur

 Kontaminasyon ya da kolonizasyon gibi tedavi gerekmeyen bir bulgu olabileceği gibi

 ÜSE’nin tek bulgusu da olabilir

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu                    5.000 KOB/mL Candida spp. üredi



 İdrar kültüründe Candida spp. üreyen hasta pediyatrik enfeksiyon hastalıklarına
danışıldı.

 Tekrar idrar kültürü ve kan kültürü gönderilmesi planlandı

 Ateşi olmadı, genel durum iyi

 Klinikle ilişkisine karar vermek güçtür ve özellikle asemptomatik hastalarda tartışmalı bir
konudur

 Kontaminasyon ya da kolonizasyon gibi tedavi gerekmeyen bir bulgu olabileceği gibi

 ÜSE’nin tek bulgusu da olabilir



Olgu 1Olgu 1--88

 27/02/2012 (3 gün sonra)
 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz
 Nitrit Negatif
 Lökosit Esteraz * 75  leu/μL                             < 25
 Mikroskopik Analiz
 Lökosit                             30                     /HPF X5.5 = *165/mm3  < 27.5
 Genel Hematoloji
 Sedimantasyon                * 35 mm/saat                            0 – 20


 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu Üreme olmadı
 Kan Kültürü (Damardan)
 Kültür Sonucu Üreme olmadı




 Ateşi olmadı genel durum iyi. İdrar kültüründe üreme olmayan hasta pediyatrik enfeksiyon
hastalıklarına danışılarak oral antibiyotik ile taburcu edildi

 27/02/2012 (3 gün sonra)
 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz
 Nitrit Negatif
 Lökosit Esteraz * 75  leu/μL                             < 25
 Mikroskopik Analiz
 Lökosit                             30                     /HPF X5.5 = *165/mm3  < 27.5
 Genel Hematoloji
 Sedimantasyon                * 35 mm/saat                            0 – 20


 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu Üreme olmadı
 Kan Kültürü (Damardan)
 Kültür Sonucu Üreme olmadı




 Ateşi olmadı genel durum iyi. İdrar kültüründe üreme olmayan hasta pediyatrik enfeksiyon
hastalıklarına danışılarak oral antibiyotik ile taburcu edildi



Olgu 2Olgu 2--11

 1 yaş 8 ay

 Erkek

 HİKAYE

 Hasta 3 kez ateşli İYE geçirmiş

 İlk  APN atağını 3 aylıkken geçirmiş
 Hasta tekrarlayan APN nedeniyle takipte

 İkinci ateşli APN  atağını 8 aylıkken geçirmiş, idrarda ESBL (+) E.coli üremesi
nedeniyle yatırılmış.

 Üçüncü ateşli APN  atağında idrar kültüründe 80.000 KOB/ml S. aureus (MSSA)
üremiş, 6 gün yatarak IV seftriakson ile tedavi edilmiş

 Hasta 04/2011'den (8 aylıktan) itibaren kotrimoksazol proflaksisi altında

 27/06/2011Voiding Sistoüretrografi (VSUG) solda Grade 3 VUR izlenmiş

 18/10/2011 DMSA renal kortikal sintigrafide sol böbrek boyutlarında küçüklük,
sol böbrekte kaçak izlenmiş

 1 yaş 8 ay

 Erkek

 HİKAYE

 Hasta 3 kez ateşli İYE geçirmiş

 İlk  APN atağını 3 aylıkken geçirmiş
 Hasta tekrarlayan APN nedeniyle takipte

 İkinci ateşli APN  atağını 8 aylıkken geçirmiş, idrarda ESBL (+) E.coli üremesi
nedeniyle yatırılmış.

 Üçüncü ateşli APN  atağında idrar kültüründe 80.000 KOB/ml S. aureus (MSSA)
üremiş, 6 gün yatarak IV seftriakson ile tedavi edilmiş

 Hasta 04/2011'den (8 aylıktan) itibaren kotrimoksazol proflaksisi altında

 27/06/2011Voiding Sistoüretrografi (VSUG) solda Grade 3 VUR izlenmiş

 18/10/2011 DMSA renal kortikal sintigrafide sol böbrek boyutlarında küçüklük,
sol böbrekte kaçak izlenmiş
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 10.11.2011 (1 yaş 2 aylık iken)

 ÇOCUK HASTALIKLARI NEFROLOJI BÖLÜMÜ

 Öykü: Gece ateşi yükselen hastanın  ateşi düşmeyince acil servise başvurmuşlar.

 Sol böbrekte grade 3 reflü nedeniyle takipli hasta APN nedeniyle servise yatırıldı

 IV seftriakson ve IV sıvı tedavisi başlandı

 Tam idrar tetkiki, idrar kültürü ve AFP’leri istendi (idrar torbası)

 10.11.2011 (1 yaş 2 aylık iken)

 ÇOCUK HASTALIKLARI NEFROLOJI BÖLÜMÜ

 Öykü: Gece ateşi yükselen hastanın  ateşi düşmeyince acil servise başvurmuşlar.

 Sol böbrekte grade 3 reflü nedeniyle takipli hasta APN nedeniyle servise yatırıldı

 IV seftriakson ve IV sıvı tedavisi başlandı

 Tam idrar tetkiki, idrar kültürü ve AFP’leri istendi (idrar torbası)
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 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Pozitif
 Lökosit Esteraz *100 leu/μL          < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                                 *34 /HPF X5.5 =*187/mm3 < 27.5

 Lökosit Kümesi                      1                    /HPF

 Genel Hematoloji
 Sedimantasyon                     *40 mm/saat         0-20

 CRP                                   * 17.5 mg/L               0-3

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Pozitif
 Lökosit Esteraz *100 leu/μL          < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                                 *34 /HPF X5.5 =*187/mm3 < 27.5

 Lökosit Kümesi                      1                    /HPF

 Genel Hematoloji
 Sedimantasyon                     *40 mm/saat         0-20

 CRP                                   * 17.5 mg/L               0-3
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 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 100.000 KOB/mL Klebsiella pneumoniae üredi



 Amoksisilin-Klavulanat S B

 Ampisilin R                             A

 Gentamisin S A

 Nitrofurantoin S U

 Norfloksasin S U

 Sefalotin S U

 Sefotaksim S B

 Siprofloksasin S B

 Trimethoprim-Sulfamethoksazol R B

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 100.000 KOB/mL Klebsiella pneumoniae üredi



 Amoksisilin-Klavulanat S B

 Ampisilin R                             A

 Gentamisin S A

 Nitrofurantoin S U

 Norfloksasin S U

 Sefalotin S U

 Sefotaksim S B

 Siprofloksasin S B

 Trimethoprim-Sulfamethoksazol R B
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 Klinik Seyir :

 İzlemde idrar kültüründe 100.000 Klebsiella pneumoniae üremesi olduğu öğrenilen
hastanın almakta olduğu tedaviye devam edildi

 Kontrol 48. saat idrar incelemesi ve idrar kültürü normal gelen hastanın IV
sıvı tedavisi kesildi

 Üroloji bölümüne danışılan hasta reflü operasyonu ve sünnet için ürolojiye devir
edildi
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 14.11.2011 (3 gün sonra)
 Üroloji

 Sol VUR nedeniyle sol deflux enjeksiyonu+ sünnet (fimozis nedeniyle) yapıldı

 Postop komplikasyonu olmayan hasta önerilerle taburcu edildi

 Sonuç:Hasta 3 gün sonra yara yeri kontrolü için gelecek

 Tavsiyeler: Suprax (Cefixime )1x1, Bactrim (SXT) 2x1, İbufen 3x1, Kemicetine 6x1

 14.11.2011 (3 gün sonra)
 Üroloji

 Sol VUR nedeniyle sol deflux enjeksiyonu+ sünnet (fimozis nedeniyle) yapıldı

 Postop komplikasyonu olmayan hasta önerilerle taburcu edildi

 Sonuç:Hasta 3 gün sonra yara yeri kontrolü için gelecek

 Tavsiyeler: Suprax (Cefixime )1x1, Bactrim (SXT) 2x1, İbufen 3x1, Kemicetine 6x1
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 12.04.2012 

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz Negatif leu/μL                                < 25

 Mikroskopik Analiz

 Eritrosit                                1                         /HPF

 Lökosit                                 1                          /HPF X5.5  =5.5 /mm3 < 27.5

Obstüktif ve reflü üropati tanılı hastadan kontrol amaçlı olarak Tit,
İdrar Kült testleri istenmiş (kültür için örnek idrar torbasında gönderilmiş)(5 ay sonra)

 12.04.2012 

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz Negatif leu/μL                                < 25

 Mikroskopik Analiz

 Eritrosit                                1                         /HPF

 Lökosit                                 1                          /HPF X5.5  =5.5 /mm3 < 27.5
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 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

Üç farklı cins mikroorganizma üredi (Staphylococcus spp/Streptococcus sp /Difteroid).
Örnek steril kosullarda verilmemistir, kontaminasyon olarak degerlendirildiginden
ileri isleme alınmamıstır
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 9 ay, kız bebek
 16. 11.2011
 Yakınma:Ateş,huzursuzluk
 Klinik Seyir :
 2 aylık kız bebek, sol çift toplayıcı sistem ve ektopik üreter tanısı ile takip edilen

hasta akut piyelonefrit nedeniyle servise yatırıldı.
 Hastaya IV sıvı ve seftriakson başlanıldı
 İzlemde 36. sa ateşi düşen hastanın aralıklı bakılan, idrar incelemelerinde lökositürisi

saptandı.
 İdrar kültürlerinde üreme olmadığı görüldü (kültür ne zaman alınmış?)
 Kontrol üriner USG istenildi
 Tedavisi planlanılan hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi
 Sonuç : Şifa ile taburcu
 Taburculuk Sonrası Kullanacağı İlaçlar ve Açıklamaları :
 1) Seftriakson 1x 500mg im 5 gün
 2) Tedavi bitiminde Largopen koruması 1x 2.5 cc her gece yatarken
 Kontrol : 3 ay sonra kontrol

 9 ay, kız bebek
 16. 11.2011
 Yakınma:Ateş,huzursuzluk
 Klinik Seyir :
 2 aylık kız bebek, sol çift toplayıcı sistem ve ektopik üreter tanısı ile takip edilen

hasta akut piyelonefrit nedeniyle servise yatırıldı.
 Hastaya IV sıvı ve seftriakson başlanıldı
 İzlemde 36. sa ateşi düşen hastanın aralıklı bakılan, idrar incelemelerinde lökositürisi

saptandı.
 İdrar kültürlerinde üreme olmadığı görüldü (kültür ne zaman alınmış?)
 Kontrol üriner USG istenildi
 Tedavisi planlanılan hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi
 Sonuç : Şifa ile taburcu
 Taburculuk Sonrası Kullanacağı İlaçlar ve Açıklamaları :
 1) Seftriakson 1x 500mg im 5 gün
 2) Tedavi bitiminde Largopen koruması 1x 2.5 cc her gece yatarken
 Kontrol : 3 ay sonra kontrol
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 02.02.2012 (3 ay sonra)
 Kontrol amaçlı Tit,İdrar Kült testleri istenmiş (idrar torbası kullanılmış)

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz * 50 leu/μL                                         < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                             *6 /HPF X5.5=*33/mm3 < 27.5

 02.02.2012 (3 ay sonra)
 Kontrol amaçlı Tit,İdrar Kült testleri istenmiş (idrar torbası kullanılmış)

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz * 50 leu/μL                                         < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                             *6 /HPF X5.5=*33/mm3 < 27.5
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 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 5.000 KOB/mL Gram negatif basil üredi. Üreme düzeyi az oldugundan antimikrobiyal
duyarlılık testi yapılmamıştır

 Largopen koruması ile devam edilerek 3 ay sonra kontrole çağrıldı

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 5.000 KOB/mL Gram negatif basil üredi. Üreme düzeyi az oldugundan antimikrobiyal
duyarlılık testi yapılmamıştır

 Largopen koruması ile devam edilerek 3 ay sonra kontrole çağrıldı
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 06.04.2012 (2 ay sonra)
 Yakınma: ateş

 Üriner sistem USVUR, UP bileşke obstrüksiyonu, hidronefroz
 ÜROLOJİ KLN
 Hasta kliniğimize yatırıldı. Rutin tetkikleri görüldü. İye için rocephin

(seftriakson) 2x350 mg iv başlandı.
 08/04/2012-3. Gün:  Ateşi  olmadı

 Tit, İdrar Kült+Adt testleri istendi

 06.04.2012 (2 ay sonra)
 Yakınma: ateş

 Üriner sistem USVUR, UP bileşke obstrüksiyonu, hidronefroz
 ÜROLOJİ KLN
 Hasta kliniğimize yatırıldı. Rutin tetkikleri görüldü. İye için rocephin

(seftriakson) 2x350 mg iv başlandı.
 08/04/2012-3. Gün:  Ateşi  olmadı

 Tit, İdrar Kült+Adt testleri istendi
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 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz *100  leu/μL                               < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                          *5 /HPF X5.5=  *27.5/mm3  < 27.5

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz *100  leu/μL                               < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                          *5 /HPF X5.5=  *27.5/mm3  < 27.5
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 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 Kültür Sonucu       Üreme olmadı

 Kotrimoksazol proflaksisi verilen hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 Kültür Sonucu       Üreme olmadı

 Kotrimoksazol proflaksisi verilen hasta kontrole gelmek üzere taburcu edildi
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 16.04.2012 (10 gün sonra)
 ÜROLOJİ KLN
 Ateş, huzursuzluk yakınması ile başvurmuş

 Tit, İdrar Kült+Adt testleri istendi

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz *100 . leu/μL                                     < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                           *17 /HPF  X5.5    =*93.5/mm3  < 27.5

 16.04.2012 (10 gün sonra)
 ÜROLOJİ KLN
 Ateş, huzursuzluk yakınması ile başvurmuş

 Tit, İdrar Kült+Adt testleri istendi

 Tam Idrar
 Kimyasal Analiz

 Nitrit Negatif

 Lökosit Esteraz *100 . leu/μL                                     < 25

 Mikroskopik Analiz

 Lökosit                           *17 /HPF  X5.5    =*93.5/mm3  < 27.5
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 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 100.000 KOB/mL Enterococcus faecium üredi

 Ampisilin R A

 Gentamisin 120 (Yüksek düzey) R

 Linezolid S B

 Nitrofurantoin S U

 Norfloksasin S U

 Teikoplanin S İnv

 Tetrasiklin S U

 Vankomisin S B

 Idrar Kültürü
 Kültür Sonucu

 100.000 KOB/mL Enterococcus faecium üredi

 Ampisilin R A

 Gentamisin 120 (Yüksek düzey) R

 Linezolid S B

 Nitrofurantoin S U

 Norfloksasin S U

 Teikoplanin S İnv

 Tetrasiklin S U

 Vankomisin S B
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 Çocuklarda enterokoklara bağlı üriner sistem enfeksiyonu çoğunlukla nozokomiyal
kaynaklıdır

•Üriner kateter
•Yapısal üriner sistem anomalisi
•Cerrahi girişim
•Antibiyotik kullanımı

Enterokokal üriner sistem enfeksiyonu gelişimi
için risk oluşturur
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 16.04.2012
 ÜROLOJİ KLİNİĞİ
 Epikriz (Yatan Hasta)

 Sol ektopik üreter ve sol VUR nedeni ile takipli hasta İYE nedeni ile yatırıldı.

 Fizik İnceleme : Hastalık: Sol VUR

 Kullandığı İlaçlar: Bactrim

 Ameliyat: Yok

 Klinik Seyir : Hasta kliniğimize yatırıldı. Rutin tetkikleri görüldü. İye için
vankomisin iv başlandı.

 16/04/2012 Atesı olmadı.

 Genel durumu iyi olan hasta önerilerle taburcu edildi.

 Sonuç:1 ay sonra kontrol
 Tavsiyeler: Suprax süsp. 2x1 (Sefiksim)

 16.04.2012
 ÜROLOJİ KLİNİĞİ
 Epikriz (Yatan Hasta)

 Sol ektopik üreter ve sol VUR nedeni ile takipli hasta İYE nedeni ile yatırıldı.

 Fizik İnceleme : Hastalık: Sol VUR

 Kullandığı İlaçlar: Bactrim

 Ameliyat: Yok

 Klinik Seyir : Hasta kliniğimize yatırıldı. Rutin tetkikleri görüldü. İye için
vankomisin iv başlandı.

 16/04/2012 Atesı olmadı.

 Genel durumu iyi olan hasta önerilerle taburcu edildi.

 Sonuç:1 ay sonra kontrol
 Tavsiyeler: Suprax süsp. 2x1 (Sefiksim)
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 Bu olguda tedavide vankomisin kulanılmış
 Kinolonlar puberte oncesi kullanılmaz

 Fosfomisin sadece E. faecalis US izolatlarında kulanılır

 Nitrofurantoin  <3 aylık

 Tetrasiklin <8 y verilmez

 Bu olguda tedavide vankomisin kulanılmış
 Kinolonlar puberte oncesi kullanılmaz

 Fosfomisin sadece E. faecalis US izolatlarında kulanılır

 Nitrofurantoin  <3 aylık

 Tetrasiklin <8 y verilmez




