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Olgu 1.

70 y, erkek hasta
Benign prostat hipertrofisi
Üroloji kliniğinde postop. takipte,
Genel durumu iyi,
Ateş : 37.40C  Nabız: 80 Solunum s. : 18
CRP : 6 mg / L

5 gündür idrar kateteri var,
idrar kültürü  için örnek lab.a gönderiliyor
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İdrar kültürü sonucu :

• Mikroskopi – Lökosit : 30/ml

• Kültür - Staphylococcus aureus 105 kob
/ml üredi
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Soru
Bu sonucu nasıl yorumlarsınız?

a) S.aureus idrardan enfeksiyon etkeni olarak
izole edilmez. Dikkate almam.

b) S.aureus idrardan izole edilirse bu üst
üriner enfeksiyonun göstergesidir. Bu
nedenle işleme alır, ADT sonucu bildiririm.

c) Kateterli hastada , klinik bulgu yoksa bu
sonuç kolonizasyonu düşündürür.
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Üriner sistem enfeksiyonu ve
S.aureus

İdrardan izole edilen S.aureus, sistemik
bulgu varsa;
ya bakteremiye (örn. endokardit)

sekonder olarak saptanır
ya da asendan enfeksiyonun

(pyelonefrit) göstergesidir
 Bakteremi yoksa idrarda S.aureus,

genellikle kolonizasyonu işaret eder
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Üriner Kateterizasyon
 Bakteriüri

Kolonizasyon  bakteriüri
Her kateter günü risk %3-10 artar

Kısa süreli kateterizasyonda (< 7 gün) dahi
kateter ilişkili ÜSE gelişimi %10-50
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CID 2010:50 (1 March) • Hooton et al



Üriner Kateterizasyon
 Pyüri
Her zaman enfeksiyon göstergesi değil !!

761 kateterize hasta,
Hepsi asemptomatik ve bakteriürili
Pyüri saptanması :
Duyarlılık: % 47 Özgüllük: %90
PPV:  Sadece %32

Pyüri duyarlılığı; Gr(+) ve mayalarda Gr(-)’lere
kıyasla daha da düşük !
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Olgu 1

 Kateterize hasta
 Sistemik bulgu (-)
 Pyüri ve bakteriüri (+)

Sonuç raporu ?
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Sonuç Raporu

Mikroskopi (–)
Lökositler ve gram pozitif koklar görüldü.

Kültür (–)
105 kob /ml Staphylococcus aureus üredi
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Kateterize hasta sıklıkla kolonize olabilir.
Hastada sistemik belirti yoksa tedavi
gereksizdir. ÜSE kliniği veya bakteriyemi varsa
Klin. Mik. uzmanı ile görüşünüz. Gerekli ise ADT
sonuçlarına ulaşabilirsiniz.



Olgu 2

 7 aylık kız bebek
Ateş, kusma, ağlama, irritabilite bulguları
Fizik muayenede ateş 38ºC, nabız 120,

solunum 38,
Boğaz kültürü, gayta kültürü ve idrar

kültürü isteniyor
İdrar torbası bağlanıyor
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Olgu 2

 mikroskopi >10 lökosit/alan
Lökosit esteraz pozitif
Nitrit pozitif
pH 6,5
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 bir gecelik inkubasyondan sonra
Kanlı agarda 3 çeşit koloni
Mukoid görünümlü koloni sayısı 90000kob/ml
Daha küçük koloniler hemolizli ve hemolizsiz, 10-12

bin kob/ml
EMB’de iki çeşit koloni: laktoz pozitif ve laktoz

negatif
Laktoz pozitif olan 85000 kob/ml
Laktoz negatif olan 10000 kob/ml
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Soru
Bu sonucu nasıl yorumlarsınız?

a) Kontaminasyon, tekrarı uygundur

b) İdrar yolu enfeksiyonu düşünürüm, kateter
veya suprapubik aspirasyon öneririm,

c) Hemolizli kolonileri Grup B Streptokok (GBS)
açısından irdelerim

d) Sayısı çok olan koloniyi tanımlar, antibiyogram
yaparım
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Pediatrik hastada idrar torbası ile
örnek alımı

 Tuvalet terbiyesi almamış çocuklarda
 Özellikle poliklinik hastalarında

idrar torbası invaziv olmayan bir yöntem
olarak tercih sebebi
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İdrar torbasının handikapları
Yüksek yalancı pozitiflik
Düşük özgüllük
Kız çocuklarında ve sünnetsiz erkek

çocuklarında kontaminasyon sık
Tanıda gecikme
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İdrar torbasının handikapları

 Gereksiz tedavi
Hatta hospitalizasyon
Negatif kültür enfeksiyonu ekarte ettirir
Pozitif kültürler tek koloni olsa dahi

doğrulanmalıdır
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İdrar torbasının handikapları

İnvaziv yöntemlerin uygulanması pratik değil
3 aylık olana kadar üriner sistem kökenli

sepsis olguları çok, mutlaka kateter ile
alınmalı: ancak bu olgu 7 aylık
Kateterizasyon sırasında bakteriyi

mesaneye taşıma ve enfeksiyona yol açma
riski %5

İyi bir perine temizliği ve idrar yapılır
yapılmaz torbanın alınması kontaminasyonu
azaltacaktır

 Cumulative techniques and procedure in clinical microbiology. Laboratory
diagnosis of urinary tract infections.2009.
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GBS

• Annede gebelikte vagende GBS varsa
• Yenidoğanda GBS’e bağlı idrar yolu

enfeksiyonu görülebilmekte
• Ancak bu olgu 7 aylık
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Olgu 3

 Poliüri, pollaküri, disüri yakınmaları ile
polikliniğe başvuran, 55 yaşında Diabetes
Mellitus’lu bayan hasta
 Kültürde Enterococcus faecalis üremiş
Siprofloksasin tedavisi ile şikayetleri

gerilemiş,
4.cü gün yakınmaları tekrarlayan ve kaşıntı

şikayeti eklenen hasta tekrar polikliniğe
başvurur
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Olgu 3

Mikroskopide özellik yok
Kültürde üreyen koloniler yaklaşık 0,5 mm

çapında, beyaz, ekşi kokulu
>100000 kob/ml
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Olgu 3

Lam lamel arası inceleme
Gram boyamada gram pozitif

Germ tüp pozitif
Candida albicans

maya benzeri
oluşumlar
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Soru

Ne yaparsın?
a) Vagenden kontaminasyon düşünürüm: vagen

örneği isterim,
b) Kolonizasyon kabul ederim, raporu ona göre

düzenlerim
c) Etken kabul eder rapor ederim
d) Antifungal duyarlılık testi yaparım

Ne yaparsın?
a) Vagenden kontaminasyon düşünürüm: vagen

örneği isterim,
b) Kolonizasyon kabul ederim, raporu ona göre

düzenlerim
c) Etken kabul eder rapor ederim
d) Antifungal duyarlılık testi yaparım



Olgu 3
Candida türleri giderek artan sıklıkta ÜSE

etkeni olarak izole edilmekte
Özellikle
kateterli hastalarda
Antibiyotik tedavisi sonrasında
Enterokokkal ÜSE tedavisi sonrası

 Hidron AI, Edwards JR, et.al Antimicrobial resistant pathogens
associated with healthcare-associated infections…Infect. Control
Hosp.Epidemiol.2008:29:996-1011
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Olgu 3
Antifungal tedavi:
düşük doğum ağırlıklı bebekte,
invazive genito-üriner işlem yapılacak olan

hastalarda
nötropenik hst,
böbrek nakli yapılan hst,
semptomlu hastada
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