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Neden? 

• Daha az yan etki 

• Ekonomik veriler 

 

• DİRENÇ ! 

Kollateral hasar! 

Kinolon 

Karbapenem  

Uzun süreli antibiyotik baskısı 

 



Üriner Sistem İnfeksiyonları 

• Çok sık bir klinik tablo (Özellikle alt İYE) 

• Gerçek sıklık ? 

• Piyelonefrit! (USA) 

  * 15-17 olgu/ 10,000 kadın          (Yaş ile üç pik) 

     3-4 olgu / 10,000 erkek            (Yaş ile iki pik) 

 * En az 250,000  olgu/yıl  USA 

   $2.14 milyar /yıl 
                                               

Gebe kadınlarda asemptomatik bakteriüri ::% 2-9.5 

Tedavisiz  bu olgularda piyelonefrit riski % 20-30 
                                                               Czaja CA,  Clin Infect Dis. 2007  45(3):273-80.  

 



Piyelonefrit mortalite/prognoz 

• Amfizamatöz piyelonefrit . % 20-80 

• Sepsis (sepsislerin % 10 GUS)..%16 

 

• Akut renal yetersizlik /renal skar (sıklık?) 

 

• Gebelerde piyelonefrit: 

  Sepsis: % 17, Böbrek fonksiyon bozukluğu % 2 

  ARDS:  %1-8    Erken doğum: % 5 

 

• Böbrek nakli olgusunda  (> % 40 böbrek kaybı) 



Komplike ! 

• Gebelik 

• Diabet 

• İmmunsupresyon 

• Erkek hasta 

• Obstrüksiyon ya da fonksiyonel anomaliler  

• Sağlık Bakımı ilişkili olgular 



Piyelonefrit 

• 206 yaşlı hasta, retrospektif 

• 88 diabetik 

•  Bakteriyemi  30.7%  vs  % 11 

• Ateşin düşmesi (median) 4.5 vs 2.5  gün 

• Hastane yatışı (median) 10 vs 7 gün 

• MORTALİTE :12.5% vs 2.5%  

                       

                      Kofteridis DP J Am Geriatr Soc. 2009  57(11):2125-8.  



 



Etiyoloji 

• En sık etken E.coli 

• S.saphrophyticus, Enterik bakteriler, 

enterokok, GBS,... 

• Komplike olgularda: P.aeruginosa, 

Candida spp, Acinetobacter spp,... 

 

• Hematojen yol: S.aureus, Salmonella, 

Candida  



 



Üriner sistem İnfeksiyonları 

 

• Asemptomatik bakteriüri 

 

• Komplike olmayan sistit 

• Kadınlarda komplike olmayan piyelonefrit 

• Komplike üriner sistem infeksiyonları 









ÜSİ Tanı 

• İdrar tetkiki . Nitrit testi, lökosit esteraz 

 

• İdrar  kültürü (yorum?) 

 

 

 

 

 



ÜSİ tanı testleri 

 



 

• Gram ile kararda çok daha fazla dar 

spektrum antibiyotik 

• 5.4 milyon Yen vs 12.8 milyon yen   

    



ÜSİ tanı .GRAM 

• Piyüride çok faydalı 

• Komplike, nozokomiyal olgularda çok 

değerli ! (Hızlı/doğru tanı) 

• Hızlı antibiyogram imkanı 

 

 



Akut sistit 

• İdrar kültürü gereksiz? 

• Ampirik tedavi yeterli ? 

 

• Direnç sorunu !!! 

• Semptomatik yaklaşım ile yanlış tanı ve  

  % 40  olguda gereksiz tedavi veriliyor! 
                                            McIsaac WJ Arch Intern Med 2002;162:600 



 





Piyelonefrit ya da Komplike ÜSİ 

• İdrar kültürü gerekli (+Hemokültür)  

 

• Tedavide seçim kinolon direnci ve GSBL 

riski verilerine dikkat ederek  

 

• Komplike olgularda (özellikle hastane 

kaynaklı) Gram boyama ile yaklaşım !!! 



 

 

• Hastane yatışı gerekmiyor ve kinolon 

direnci % 10 üzerinde değilse 

• Oral siprofloksasin 500mg 7 gün 

    İlk doz 400 mg IV siprofloksasin (+/-) 

• 1000mg ER siprofloksasin 7 gün 

• 750 mg levofloksasin 5 gün 

 

     

 



 

 

• Kinolon direnci > % 10 ise (Biz böyleyiz !) 

• 1 g Seftriakson ya da aminoglikozid 



 

 

• Duyarlı bulunan olgularda 

• Oral Ko-trimoksazol DS (160/800) günde 

iki kez 14 gün 

• Duyarlılık belirlenene kadar ilk doz 

parenteral seftriakson ya da aminoglikozid 



 

 

• Oral beta laktam (2.,3. kuşak sefalosporin, 

AMC) daha az etkin  

• Kullanılacaksa ilk doz parenteral 

seftriakson ya da aminoglikozid olabilir 

 



 

 

• Hastaneye yatırılan olgularda  mutlaka 

intravenöz tedavi başlamalı 

• Seçim ? (Lokal ve hastaya ait veriler!) 

• Kinolon, aminoglikozid (+/-ampisilin),geniş 

spektrumlu sef, geniş spektrumlu penisilin, 

karbapenem   





Önemli soru(n)lar 

• Komplike olgularda tedavi süreleri? 

 

• Kinolon ve GSBL varlığında ampirik seçim 

   Bu olguları tahmin edebilir miyiz?  

   Karbapenem dışı seçenek? 

 

 

• Tedavi süresi için bir belirteç var mı? 

 

 



 



 



 



Komplike ÜSİ tedavi süresi 

 



Komplike ÜSİ tedavi süresi 

 



 



 



 



 

 



 



• Komplike ÜSİ 14 gün tedavi 

• Gebelerde sistit en az 5 gün 

• Gebelerde piyelonefrit 10-14 gün 

• Kateter ilişkili pyelonefrit? 14 gün 

• Kadında kateter ilişkili  sistit bulguları 

varsa 5 gün yeterli olabilir 

 



Önemli soru(n)lar 

• Komplike olgularda tedavi süreleri? 

 

• Kinolon ve GSBL varlığında ampirik seçim 

   Bu olguları tahmin edebilir miyiz?  

   Karbapenem dışı seçenek? 

 

 

• Tedavi süresi için bir belirteç var mı? 
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Önemli soru(n)lar 

• Komplike olgularda tedavi süreleri? 

 

• Kinolon ve GSBL varlığında ampirik seçim 

   Bu olguları tahmin edebilir miyiz?  

   Karbapenem dışı seçenek? 

 

 

• Tedavi süresi için bir belirteç var mı? 

 

 



Prokalsitonin 

 



 



 



 



Sonuç 

• Komplike Olmayan Piyelonefrit için kinolon 

tedavisi 5-7 gün  diğer seçeneklerde 10-14 

gün tedavi ! 

• Komplike olgularda uzun süreli 10-14 gün  

• Özel, lokal bulgulu olgularda 5 gün  

• Komplike olgular alt gruplarda ayrıca 

değerlendirilmeli 

• Dirençli olgularda karbapenem dışı 

seçeneklere öncelik !? 



Sonuç 

• Aminoglikozid tedavisini tartışmak ! 

• Prokalsitonin rehberliğinde antibiyotik 

tedavisi ? 

• Bakteri virulan/genetik özellikleri ile tedavi 

süresini kısaltmak 

• Tedaviye başlangıç süresi, genetik 

özellikler,...vb ile skorlama ile tedavi 

sürelerini belirlemek 



Teşekkür ederim ... 

 


