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Asemptomatik bakteriüri:

Üriner sistemde bakteri var ama eşlik eden klinik bulgu yok

Klinik olarak anlamlı değil

İstisna: Gebe kadınlar (piyelonefrit riski!!)

Üriner sistem ile ilgili invazif girişim geçirecek hastalar

Vezikoüreteral reflüsü olan çocuklar
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Sistit ve piyelonefrit:

Mesane ile sınırlı olduğu düşünülen, mesane ile ilgili bulgular veren İYE (dizüri, sık

idrara çıkma) = SİSTİT

Böbrek ve renal pelvisi kapsayan enfeksiyonun klinik tanısı = PİYELONEFRİT

Sıklıkla sistemik bulgular eşlik eder (ateş, rigor, ağrı/hassasiyet, bulantı-kusma)
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Komplike ve komplike olmayan İYE:

İdrar akışını bozan yapısal veya fonksiyonel anormallik varsa

Konağın savunma sistemi bozulmuşsa

 komplike İYE

 antimikrobiyal direnç daha yüksek

tanı daha zor

tedaviye yanıt daha düşük

komplikasyon riski yüksek (böbrek hasarı, ürosepsis)

Kateter varlığında gelişen İYE komplike İYE kabul edilir.

Tüm İYE olguları içerisinde komplike İYE olguları < %5 4
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İdrar kültürünün amacı;

İdrar yolu enfeksiyonu etyolojik ajanını tanımlamak

(kontaminasyonu belirlemek için karışık flora da tanımlanmalı)

Bakteri konsantrasyonunu belirlemek

Antimikrobiyal tedavi için duyarlılık bilgisi sağlamak

İYE’nin seyri sırasında antimikrobiyal tedaviye yanıtı izlemek
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İdrar kültürü için tıbbi endikasyonlar

• Akut piyelonefrit veya febril İYE şüphesi

• Hastane kaynaklı İYE şüphesi (antibiyotiklere azalmış duyarlılık olasılığı)

• Predispozan hastalığı olan hastalarda İYE şüphesi

(ör: diyabet, üriner sistem anomalileri,  tekrarlayan üriner taş,

immündüşkünlük)

• İlk seçenek antimikrobiklerle kemoterapiye yanıt alınamayan hastalar

• Üriner kateteri olan febril hastalar

• Bulguları olan erkek hastada İYE için klinik şüphe

• Bulguları olan gebe kadında İYE için klinik şüphe

• Bulguları olan çocuk ve gençlerde İYE için klinik şüphe
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Patogenez ve Mikrobiyal Flora:

En sık olarak hastanın kendi barsak florasından kaynaklanan asendan tipte

Nadiren etken bakteriyemi sonrası uzak odaktan gelir (ör: S. aureus)

E. coli %75 – 90

S. saprophyticus %5 – 15
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Orta-akım idrarında mikroorganizmaların saptanma sıklıkları ve patojeniteleri

Sıklık (%)
İdrar yolunda

patojenite
derecesi

Sık
(> % 10)

Oldukça sık
(% 1 – 10)

Alışılmamış
(% 0.1 – 1)

Nadir
(< % 0.1)

I. Primer
patojenler

E. coli S. saprophyticus E. coli (CO2-bağımlı)
Salmonella spp.
(Leptospira,
Mikobakteriler)
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I. Primer
patojenler

E. coli (CO2-bağımlı)
Salmonella spp.
(Leptospira,
Mikobakteriler)

II. Sekonder
patojenler

Enterobacter spp.
Enterococcus spp.
Klebsiella spp.
P. aeruginosa

Citrobacter spp.
M. morganii
P. vulgaris
Serratia spp.
S. aureus

Corynebacterium
urealyticum
Haemophilus spp.
S. pneumoniae

III. Şüpheli
patojenler

GBS, Maya, KoNS Acinetobacter spp.
Pseudomonas spp.
S. maltophilia

Diğer bir çok türe
bağlı gelişmiş olgu
bildirimleri mevcut

IV. Genellikle
üretral veya
genital flora

α-hemolitik streptokoklar
G. vaginalis
Laktobasiller, vb.

Bifidobacterium spp.
“Difteroid” basiller,
vb.



Mikroorganizmanın idrarda patojenite derecesi;

I. Primer patojenler: Normal idrar yoluna sahip bireyde İYE oluşturabilir

II. Sekonder patojenler: Normal idrar yoluna sahip bireylerde nadiren İYE

oluşturabilir, esas önemi hastaneden kazanılmış İYE olgularında

III. Şüpheli patojenik türler: Genelde cilt florası ve diğer türler. Kültür sonuçları

ancak suprapubik aspirasyon ile doğrulanırsa kıymetli

IV. Üretral / Genital flora: Sadece çok özel durumlarda anlamlı kabul edilirler
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İdrarda bakteri pozitifliği (bakteriüri);

E. coli ve S. saprophyticus diğerlerine göre daha agresif, ayrı değerlendirilmeli

İdrar niye incelendi?

Mesane inkübasyon süresi?

Eşlik eden enfeksiyon bulguları var mı?

Gebe?

Yaş?

Örnek verme yöntemi?

Klinik veri olmadan idrar kültürünü değerlendirmek mümkün değil
10

İdrarda bakteri pozitifliği (bakteriüri);

E. coli ve S. saprophyticus diğerlerine göre daha agresif, ayrı değerlendirilmeli

İdrar niye incelendi?

Mesane inkübasyon süresi?

Eşlik eden enfeksiyon bulguları var mı?

Gebe?

Yaş?

Örnek verme yöntemi?

Klinik veri olmadan idrar kültürünü değerlendirmek mümkün değil



Anlamlı bakteriüri tanımı;

Kass kriterleri:

Piyeloneftriti olan kadınların %95’inin orta-akım idrar örneğinde ≥ 105 kob/mL

tek tür  bakteri ürüyor

 Birkaç gün ara ile verilen iki orta-akım idrar örneğinde saf olarak aynı tür

≥ 105 kob/mL ürerse = anlamlı asemptomatik bakteriüri

< 104 kob/mL örnek alma esnasında kontaminasyona işaret eder

> 104 - < 105 kob/ml  değerlendirmesi çok zor

S. saprophyticus için ≥ 104 kob/mL kabul ediliyor.
Kass EH. Asymptomatic infections of the urinary tract. Trans Assoc Am Phys 1956; 69: 56 – 63.
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Akut idrara çıkma zorluğu olan kadın hastalarda “anlamlı” koliform
bakteriürinin farklı cut-off değerleri ile tanısal performansı;

Orta akım idrarı (kob/mL) Duyarlılık Özgüllük Öngörü değeri

Poz Neg

102 0.95 0.85 0.88 0.94

103 0.81 0.90 0.90 0.82

105 0.51 0.99 0.98 0.65
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Poz Neg
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Stamm WE et al. Diagnosis of coliform infection in
acutely dysuric women. N Engl J Med 1982; 307:462 – 8.



Düşük konsantrasyonda bakteri;

Orta-akım idrarında düşük bakteri konsantrasyonunun olası nedenleri:

Enfeksiyonun erken evreleri

Artmış idrar çıkış hızı (diürez)

Sık idrara çıkma (azalmış mesane inkübasyon süresi)

İdrarda antibiyotik varlığı

Düşük idrar pH değeri

Yavaş üreyen bakteri

Kontamine örnek
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Düşük konsantrasyonda bakteri;

Olgu:

Akut başlangıçlı dizüri ve sık idrara çıkma şikayeti olan 25 yaşında kadın hasta.

Orta akım idrar örneği kültür sonucu:

30 bin kob/mL E. coli

5   bin kob/mL Enterococcus spp.

2   bin kob/mL Lactobacillus spp.

Yorumunuz?
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Düşük konsantrasyonda bakteri;

Olgu:

Akut başlangıçlı dizüri ve sık idrara çıkma şikayeti olan 25 yaşında kadın hasta.

Orta akım idrar örneği kültür sonucu:

30 bin kob/mL E. coli

5   bin kob/mL Enterococcus spp.

2   bin kob/mL Lactobacillus spp.

Cevap: Sadece E. coli için antimikrobiyal duyarlılık testi yapılmalı
Kunin CM et al. A reassessment of the importance of “low-count” bacteriuria in young women with acute

urinary symptoms. Ann Intern Med 1993; 119: 454 – 60.
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Karışık üreme;

Çoğu akut, komplike olmayan İYE bir tür bakteri ile oluşuyor.

Bir idrar örneğinde birden fazla çeşit bakteri varsa;

Baskın bir organizma türü var mı?

Örneğin alınma yöntemi? (İdrar kateteri olan hasta)

Enfeksiyon lehine bulgular var mı? (Lökosit)

Kontaminasyon lehine bulgu var mı? (Yassı epitel hücreleri)

Klinik bulgu, hikaye?

İki türe bağlı gelişen İYE olguları olabileceği gibi, üç farklı türe bağlı İYE de

nadiren saptanabilir. 16
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Tanımlama ve antimikrobik duyarlılık testi için sınırlayıcı bakteri
konsantrasyonları;

Bulgular ve İnokulum Patojenite Bakteri Anlamlı koloni
örnek türleri (min. hacim) grubu tür # kons. (kob/mL)

Orta-akım idrarı
Bulgu (+) 1 µL I 1 – 2 103

II 1 104 (Kadın)
103 (Erkek)

II 2 105

III 1 105

Bulgu (-) I – III 1 105

Bulgu (+) (özel) 10 µL I 1 – 3 102

Suprapubik aspirasyon
Bulgu (+/-) 100 µL I – IV 1 – 2 101

Sistoskopi veya tek üriner kateter örneği
Bulgu (+/-) 10 µL I – III 1 – 2 102

Yerleşik kateter örneği
Bulgu (+) 1 µL I – III 1 – 3 104

Bulgu (-) 1 µL I – III 1 105
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Olgu:

7 yaşında erkek çocuk, İYE bulguları (+), orta-akım idrar örneği ile yapılan

kültürde:

60 bin kob/ml E. coli

40 bin kob/ml Proteus vulgaris

Yorumunuz?
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kültürde:

60 bin kob/ml E. coli

40 bin kob/ml Proteus vulgaris

Cevap: İYE bulguları olan hastada orta-akım idrar örneğinde 2 farklı tür bakteri

ürerse, I. grup (primer) patojenler için ≥ 103 kob/mL, II. grup (sekonder)

patojenler için ≥ 105 kob/mL sınır olarak alınmalı.

Sadece E. coli için antimikrobiyal duyarlılık testi yapılmalı 19
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Olgu:
42 yaşında erkek hasta, post-op komplikasyon (cerrahi yara enfeksiyonu)

sebebiyle genel cerrahi servisinde yatıyor, hastada ateş gelişmesi üzerine yara

sürüntüsü, kan ve idrar örnekleri kültür için alınıyor.

(İdrar kateteri var, İYE lehine özel bulgu yok)

Yara kültürü: Saf Enterobacter aerogenes üremesi

İdrar kültürü:

30 bin kob/mL koag. neg. Staphylococcus spp.

5 bin   kob/mL E. coli

Yorumunuz? 20
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Olgu:
42 yaşında erkek hasta, post-op komplikasyon (cerrahi yara enfeksiyonu)

sebebiyle genel cerrahi servisinde yatıyor, hastada ateş gelişiyor ve yara, kan

ve idrar kültürü için örnek alınıyor.

(İdrar kateteri var, İYE lehine özel bulgu yok)

Yara kültürü: Saf Enterobacter aerogenes üremesi

İdrar kültürü:

30 bin kob/mL koag. neg. Staphylococcus spp.

5 bin   kob/mL E. coli

Cevap: İYE bulgusu olmayan idrar kateterli hastada sadece saf olarak ve ≥ 105

kob/mL konsantrasyonda Gram-negatif basil ürerse anlamlı kabul edilir.
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Steril piyüri:
İdrar kültüründe lökosit olmasına rağmen beklenen üropatojenler üremiyor,

Chlamydiae

Neisseria gonorrhoeae

Mycobacterium tuberculosis

Mantar enfeksiyonları

Mycoplasma, Ureaplasma

Anaerob bakteriler

Antibiyotik kullanımı
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İdrarda antimikrobiyallerin saptanması:

İdrar mikroskopisinde yüksek sayıda mikroorganizma ve lökosit görülmesine

karşın kültürde üreme yok Antibiyotik kullanımı?

Duyarlı E. coli ekilmiş plak üzerine bir damla idrar damlatılır, idrarın damlatıldığı

bölgede üreme inhibisyonu gözlenir.

Hasta sonuç raporuna:  Antimikrobiyal aktivite saptandı.
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Petri plağında rutin bakteri kültürü:

CLED agar 35 – 37C aerobik 1 + 1 gün

Kanlı agar 35 – 37C CO2 1 + 1 gün

24 saat sonunda sonuç “net” ise  inkübasyon sonlandırılabilir
105 kob/mL primer patojen üremesi
Üreme olmaması
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Petri plağında rutin bakteri kültürü:

1 µL idrar
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Öze hacmi = inokulum;

Rutin çalışma için 1 µL pratik

Özel hasta gruplarında (ürolojik hastalık, sistit hastalarının hassas

değerlendirilmesi) 102 – 103 kob/mL gerekli olabilir, bu da sadece 10 µL öze

kullanılırsa sağlanabilir.

Suprapubik aspirasyon için 101 – 102 kob/ml  100 µL öze

10 µL inokulum  103 kob/mL  = agar yüzeyinde 10 koloni

Bakteriler idrar içerisinde homojen dağılmadığı için minimum hata payı = %30
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Petri plağında rutin bakteri kültürü:

CLED agara alternatif olarak “kromojenik” besiyerleri kullanılabilir

BBL CHROMmagar orientation (B.D.)
CPS ID 3 (bioMérieux)
Spectra UTI (Remel)

E. coli
Enterococcus spp.
Streptococcus agalactiae
Klebsiella, Enterobacter, Serratia
Proteus, Morganella, Providencia
Staphylococcus saprophyticus

Mikroskopik incelemede maya görülürse
 CHROMagar Yeast
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Dipslide kültürü:

Lamın bir tarafında seçici olmayan besiyeri (ör; CLED agar), diğer tarafında

Gram-negatif bakteriler için seçici besiyeri (ör; MacConkey agar)
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Dipslide kültürü:

Hasta başı ekim imkanı sağlıyor.

Tür tanımlama sorunları var

İnokulum standart değil

Yüksek koloni sayılarında yüzeyi tamamen kaplayan üreme yüzünden pasaj

gerekebiliyor, karışık flora gözden kaçabiliyor
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Zenginleştirme kültürleri:

Sıvı besiyeri içerisinde zenginleştirme önerilmiyor

Kantitasyon yapılamıyor

Kommensal mikroorganizmaların aşırı üremesi engellenemiyor
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Otomatize idrar kültürü sistemleri:
Uro-Quick, Alifax, İtalya

3 saat içinde üreme saptanabiliyor

Klasik kültür yöntemine kıyasla:

Pozitif öngörü değeri %95.9, negatif öngörü değeri %94.8

Duyarlılık %93, Özgüllük %96.9

Tür saptanmasında uyum %81.3

Standardize disk difüzyon yöntemi ile uyum > %90

Ilki A, Bekdemir P, Ulger N, Soyletir G. 2010. Rapid reporting of urine culture results: impact of the uro-quick

screening system. New Microbiol 33(2):147-53.
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Mikroorganizma tür saptanmasında asgari saptama seviyesi

32



Mikroorganizma tür saptanmasında gerekli asgari testler
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Antibiyotik Duyarlılık Testi:

Amaç; klinisyene doğru tedavi seçeneğini sunmak, tedavi başarısızlığı

durumunda sebebi ortaya çıkarmak.

Düşük-risk kadın hastada toplumdan kazanılmış sistit şüphesinde etkene

yönelik “öngörülen” antibiyotik duyarlılık verilerine dayanılarak ampirik

tedavi düzenlenebilir.
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Antibiyotik Duyarlılık Testi Yöntemi:
Standardize disk difüzyon yöntemi en sık kullanılan yöntem.

Standardize olmayan disk difüzyon testi – doğrudan antimikrobiyal duyarlılık

testi – sonuç verme hızını arttırmak amacıyla birçok laboratuvarda kullanılıyor.

Standardize yöntemle %96 uyum gösteriyor
Johnson JR, et al. Direct antimicrobial susceptibility testing for acute urinary tract infections in women. J Clin

Microbiol 1995; 33: 2316 - 23.

Tecrübeli personel tarafından uygulanmalı

Karışık üreme gösteren kültürlere uygulanmamalı

Düşük bakteri konsantrasyonlarında (< 105 kob/mL) uygulanmamalı
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Antibiyotik Duyarlılık Testi:

Antibiyotiklerin seçiminde;

İdrar yolu enfeksiyonu için uygun antibiyotikler özellikle seçilmeli

Kinolonlar (lomefloksasin, ofloksasin, norfloksasin), Trimetoprim,

Sülfonamidler, Nitrofurantoin

Uygun olmayan antibiyotikler bildirilmemeli

Makrolidler, Klindamisin, Kloramfenikol
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Antimikrobik duyarlılık testi:
Standart yöntemlerde sonuçların değerlendirilmesi kan dolaşımı

enfeksiyonlarına verilen yanıtlardan yola çıkılarak belirlenmiş.

Bakterilerin idrarda temizlenmesi ve kandaki antibiyotik seviyesi arasında zayıf

ilişki var

ama

Bakterilerin idrardan temizlenmesi ve idrarda ulaşılabilen antibiyotik seviyeleri

arasında kuvvetli ilişki var

= AST duyarlılık hakkında gerçek fikir vermiyor
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Semptomatik
hasta

Düşük-riskli
kadın hastada alt

İYE?

Diğer
hastalar

Hayır Hayır

Hayır

Evet

Evet

Tedavi,
laboratuvar
incelemesine
gerek yok

Klinik
karar:
tedavi

için
uygun
olgu?

Özgül
hızlı test:
pozitif?
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Kimlere idrar kültürü ve antibiyotik duyarlılık testi yapılmalı?

Hayır
Evet

Evet
Duyarlı
hızlı test
pozitif?

Tedavi,
Kültür yok

Bakteri Kültürü ve
Antibiyotik Duyarlılık

Testi

Sadece özel olgular
için bakteri kültürü


