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Sunum planı

• Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) sınıflaması

• ÜSİ tedavi önerileri

• ÜSİ tedavi süresi ile ilişkili çalışmalar

• Sonuç



Komplike ve komplike olmayan üriner sistem 
infeksiyonları

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021

Erkeklerde prostat tutulumu olmadan sistit nadirdir ve komplike USİ olarak sınıflandırılmalıdır.



Komplike Edici Faktörler
Yapısal bozukluklar

• Obstrüksiyon
• Benign prostat hipertrofisi
• Tümör
• Ürolitiyaz
• Böbrek kisti
• Mesane divertiküli
• Hematom
• Vezikoüretral reflü

• Sonda kullanımı

• Nefrostomi tüpü, stent

• Yakın dönemde üriner sistem 
enstrümantasyonu

• Üriner diversiyon

• Nörojenik mesane

• Miksiyon sonrası >100ml rezidüel
idrar kalması

Bader MS, Postgrad Med 2017;129(2):242-258



Komplike Edici Faktörler

2. Metabolik bozukluklar
• Nefrokalsinoz

• Primer biliyer siroz

• Böbrek yetmezliği

• Diabetes melliturs

• Gebelik 

3. İmmünosupresyon

• Böbrek nakli

• Nötropeni

• Konjenital veya edinilmiş 

immünyetmezlik

Bader MS, Postgrad Med 2017;129(2):242-258



Komplike Edici Faktörler

4. Diğer
• Erkek cinsiyet 

• Nazokomiyal veya sağlık bakımı ilişkili olması
• Semptomlarının ≥7 gün uzun sürmesi

• Geniş spektrumlu betalaktamaz (GSBL) üreten 
mikroorganizmalarla infeksiyon
• Çoklu antimikrobiyal dirençli mikroorganizmalarla infeksiyon

Bader MS, Postgrad Med 2017;129(2):242-258
Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Tanımlamalar
• Akut Komplike Olmayan ÜSİ: Üriner sistemde anatomik ve 

fonksiyonel bozuklukları veya komorbiditeleri olmayan, gebe 
olmayan kadınlarda akut, sporadik veya tekrarlayan alt (komplike 
olmayan sistit) ve/veya üst (komplike olmayan piyelonefrit) 
üriner sistem infeksiyonu

• Komplike ÜSİ: Üriner sistemde fonksiyonel veya anatomik 
bozuklukları olan, tüm erkekler, gebe kadınlar, kalıcı üriner
kateteri olan, böbrek hastalıkları ve/veya diyabet gibi eşlik eden 
bağışıklık sistemi baskılayıcı hastalıkları olan hastalarda gelişen 
üriner sistem infeksiyonu



Tedavinin planlanması

• ÜSİ’nin klinik durumu

• Anatomik düzeyi

• İnfeksiyonun ciddiyet derecesi 

• Komplike edici risk faktörlerinin varlığı



Antibiyotik seçerken
• Hastanın risk durumu, eşlik eden ek hastalıkları
• Olası patojenlerin duyarlılığı ve antibiyotiğin spektrumu
• Klinik çalışmalarda belirli bir endikasyon için etkinliğin

gösterilmesi
• Tolere edilebilirliği ve yan etkileri
• Olumsuz ekolojik etkileri, kollateral hasar
•Maliyet
• Kullanılabilirliği



Komplike olmayan sistitte antimikrobiyal tedavi
önerileri

Antimikrobiyal Günlük doz Tedavi süresi Yorumlar
İlk tercih kadınlar için
Fosfomisin 3 gr 1 gün Sadece kadınlarda komplike

olmayan sistitte önerilir.Nitrofurantoin makrokristal 50-100 mg X 4 5 gün
Nitrofurantoin monohidrat / 
makrokristal

100 mg 2 x 1 5 gün

Nitrofurantoin makrokristal
uzun salınımlı

100 mg 2 x 1 5 gün

Pİvmesillinam 400 mg 3 x 1 3-5 gün
Alternatifler
Sefalosporinler (örn, sefdinir, 
sefiksim, sefaklor, sefadroksil, 
sefpodoksim-proksetil)

500 mg 2x 1 3 gün Karşılaştırabilir etkinlikte

Komplike olmayan
sistiti tedavi etmek

için aminopenisilinler
veya florokinolonlar

kullanmayın

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021
Gupta K, et al. Clin Infect Dis 2011;52(5):e103–20

E. coli direnci yüksek



Komplike olmayan sistitte antimikrobiyal tedavi
önerileri

Antimikrobiyal Günlük doz Tedavi süresi Yorumlar
E. coli’de lokal direnç < %20
Trimetoprim 200 mg 2 x 1 5 gün Gebeliğin ilk trimesterinde

kullanılmaz.
Trimetoprim
sulfametaksazol

160/800 mg 2 x 1 3 gün Gebeliğin ilk ve son 
trimesterinde kullanılmaz.

Erkekte tedavi
Trimetoprim
sulfametaksazol

160/800 mg 2 x 1 7 gün Erkeklerle sınırlı olarak, 
florokinolonlar da yerel
duyarlılık durumuna göre
reçete edilebilir.

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021
Gupta K, et al. Clin Infect Dis 2011;52(5):e103–20

Siprofloksasin, ofloksasin ve levofloksasin, ekolojik yan etkileri olan “kollateral
hasar” nedeniyle öncelikli olarak önerilmez.



Komplike olmayan sistitte antimikrobiyal tedavi önerileri

Kannz J, et al. Urol Int 2018;100:271–278 



Sefditoren pivoksil, 3 ve 7 günlük tedavi 
sürelerinin karşılaştırılmasında;
• Klinik ve mikrobiyolojik etkinlikte 

farklılık yoktur.
• Komplike olmayan sistit için güvenli 

ve etkilidir.

kadın





Komplike olmayan piyelonefritte ampirik oral 
antimikrobiyal tedavi önerileri

Antimikrobiyal Günlük doz Tedavi süresi Yorumlar
Siproflokasin 500-750 mg x 2 7 gün Florokinolon direnci

%10'dan az olmalıdır.Levofloksasin 750 mg 1 x 1 5 gün

Trimetoprim
sulfametaksazol

160/800 mg 2 x 1 14 gün Bu tür ilaçlar ampirik 
olarak kullanılıyorsa, 
başlangıçta uzun etkili
bir parenteral 
antimikrobiyal (örn. 
seftriakson) intravenöz
uygulanmalıdır.

Sefpodoksim 200 mg 2 x 1 10 gün

Seftibuten 400 mg 1 x 1 10 gün

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021
Kang CI, et al. Infect Chemother 2018;50(1):67-100.



Komplike olmayan piyelonefritte ampirik parenteral
antimikrobiyal tedavi önerileri

Antimikrobiyal Günlük doz Yorumlar
İlk tercih rejimler
Siprofloksasin 400 mg 2 x 1
Levofloksasin 750 mg 1 x 1

Sefotaksim 2 gr 3 x 1 Akut komplike olmayan
piyelonefritte monoterapi olarak
çalışılmamıştır.

Seftriakson 1-2 gr/gün Daha düşük doz çalışıldı, ancak daha
yüksek doz önerilir.

İkinci tercih rejimler
Sefepim 1-2 gr 2 x 1 Düşük doz çalışıldı, ancak daha

yüksek doz önerilir.Piperasilin tazobaktam 2.5-4.5 gr x 3
Gentamisin 5 mg/kg/gün Akut komplike olmayan hastalarda

monoterapi olarak çalışılmamıştır.Amikasin 15 mg/kg/gün
Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Komplike olmayan piyelonefritte ampirik 
parenteral antimikrobiyal tedavi önerileri

Antimikrobiyal Günlük doz Yorumlar
Son tercih rejimler
İmipenem silastatin 500 mg 3 x 1 Sadece çok ilaca dirençli

mikroorganizmaların varlığını
düşündüren hastalarda kullanın

Meropenem 1 gr 3 x 1
Seftolozan/tazobaktam 1.5 gr 3 x 1

Seftazidim / avibaktam 2.5 gr 3 X1

Sefiderokol 2 gr 3 X1

Plazomisin 15 mg/kg /gün

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Komplike ÜSİ tedavi önerileri
Öneriler
Florokinolon direnci prevalansının < %10 ve hastanın üçüncü kuşak 
sefalosporinler veya bir aminoglikozid kullanımı için kontrendikasyonu varsa 
komplike piyelonefritli kadınlarda ampirik tedavide siprofloksasin verilebilir.
7-14 gün tedavi (erkekler için prostatit dışlanamadığında 14 gün) önerilir. 
Ancak süre altta yatan anormalliğin tedavisi ile yakından ilişkilidir. Hasta 
hemodinamik olarak stabil ve en az 48 saat ateşsiz olduğunda 7 günlük
tedavi düşünülebilir
Levofloksasin 750 mg intravenöz 5 günlük tedavi, intravenöz olarak 
başlanan semptomların azalmasından sonra oral devam eden levofloksasin
500 mg 7-14 günlük tedaviden daha az etkin olmadığı gösterilmiştir.

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Komplike ÜSİ tedavi önerileri
Öneriler Öneri gücü
Aşağıdakilerin kombinasyonunu kullanın;
• Amoksisilin + aminoglikozit
• İkinci kuşak sefalosporin + aminoglikozit
• Sistemik semptomları olan komplike ÜSİ'nin ampirik tedavisinde intravenöz üçüncü 
kuşak sefalosporin

Güçlü

Sadece aşağıdaki durumlarda yerel direnç yüzdelerinin < %10 olması koşuluyla 
siprofloksasin kullanın;
• Tüm tedavi oral verilir
• Hastaneye yatırılması gerekmeyen hastalar
• Hastanın beta-laktam antimikrobiyaller için anafilaksisi varsa

Güçlü

Üroloji bölümlerinden gelen komplike ÜSİ olan veya son altı ay içinde florokinolon
kullanan hastaların ampirik tedavisi için siprofloksasin ve diğer florokinolonları
kullanmayın.

Güçlü

Ürolojik anormalliği ve/veya altta yatan komplike faktörleri yönetin. Güçlü
Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Kateterle ilişkili ÜSİ tedavisi
• Semptomatik kateter ilişkili ÜSİ (Kİ-ÜSİ), komplike ÜSİ önerilerine göre 

tedavi edilmelidir.
• Semptomları hızlı bir şekilde düzelen kateter ilişkili ÜSİ’de 7 günlük 

tedavi yeterlidir.
üCiddi olmayan Kİ-ÜSİ’li hastalarda 5 günlük levofloksasin düşünülebilir.

• Kİ-ÜSİ’de, üriner kateterin takılma süresi iki hafta ve daha uzun ise, 
semptomların iyileşmesini hızlandırmak ve sonraki Kİ-bakteriüri ve Kİ-
ÜSİ riskini azaltmak için kateter çıkarılmalı veya değiştirilmelidir.
• Üst ÜSİ semptomları olmayan Kİ-ÜSİ gelişen <65 yaş kadınlarda üriner

kateter çıkarıldıktan sonra 3 günlük bir antimikrobiyal tedavi yeterli 
olur.

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Ürosepsis için antimikrobiyal tedavi önerileri
Antimikrobiyaller Günlük doz Tedavi süresi

Sefotaksim 2 gr 3 X1 Ürosepsisin en sık görülen ürolojik 
kaynağı üriner sistemdeki 
obstrüksiyondur.
Obstrüksiyon ve absenin drenajı, 
üriner kateter veya taş gibi yabancı 
cisimlerin çıkarılarak kaynak 
kontrolünün sağlanması çok 
önemlidir

7-10 gün
Yavaş klinik yanıtı olan hastalarda
daha uzun süre uygundur.

Seftazidim 1-2 gr 3x 1

Seftraikson 1-2 gr /gün

Sefepim 2 gr X 2

Piperasilin/ tazobaktam 4.5 gr 3 X1 

Seftolozan/tazobaktam 1.5 gr 3 x 1

Seftazidim/avibaktam 2.5 gr 3 x 1

Gentamisin* 5 mg/kg/gün

Amikasin* 15 mg/kg/gün 

Ertapenem 1g 1 x 1

İmipenem/silastatin 500 mg 3 x 1

Meropenem 1gr 3 x 1

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021* Ürosepsiste monoterapi olarak çalışılmamıştır



Prostatit tedavi önerileri
Öneriler Öneri gücü

Akut bakteriyel prostatit: Sadece sistit semptomları olan erkekte, ateş varlığı akut prostatiti gösterebilir. 

Akut bakteriyel prostatiti komplike ÜSİ gibi tedavi edin
Geniş spektrumlu penisilinler, üçüncü kuşak sefalosporin veya florokinolonlar gibi yüksek dozda 
bakterisidal antimikrobiyallerin parenteral uygulanması önerilir. Başlangıç tedavisi için bu 
antimikrobiyallerden herhangi biri aminoglikozid ile kombine edilebilir. İnfeksiyon parametreleri 
normale döndükten sonra oral tedaviye geçilebilir. Total tedavi 2- 4 hafta tamamlanır.

Güçlü

Kronik bakteriyel prostatit
Kronik bakteriyel prostatitte ilk basamak tedavi olarak bir florokinolon
(örn. siprofloksasin, levofloksasin) verin 4-6 hafta

Güçlü

Hücre içi bakteriler kronik bakteriyel prostatitin etkeni olarak
tanımlanmışsa, bir makrolid (örn. azitromisin) veya bir tetrasiklin (örn. 
doksisiklin) verin

Güçlü

T. vaginalis etken ise metronidazol verin Güçlü
Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Kronik bakteriyel prostatit için antimikrobiyal
tedavi önerileri

Antimikrobiyal Günlük doz Tedavi süresi Yorum
Florokinolon Optimal oral doz 4-6 hafta
Doksisiklin 100 mg 2 x 1 10 gün Sadece C. trachomatis veya

mikoplazma için
Azitromisin 500 mg /gün 3 hafta Sadece C. trachomatis için
Metranidazol 500 mg 3 x 1 14 gün Sadece T. vaginalis için

Bonkat G, et al. European Association of Urology 2021



Pouwels KB, et al. BMJ 2019; 364: l440.



Her ek antibiyotik günü
• Antimikrobiyal yan etkileri
• Antibiyotik direnci riski
• İlaç etkileşim riskinin artması
• Kollateral hasar

ØClostridioides difficile diyaresi
ØBakteriyel vajinoz
ØKandida infeksiyonları

ØÇoklu antibiyotik  dirençli mikroorganizmaların seleksiyonu

• Maliyet artışı



Komplike ÜSİ ve akut piyelonefrit tedavisinde 5 gün 
levofloksasin ile 10 gün siprofloksasin tedavilerinin 

karşılaştırılması
• Randomize, çift kör karşılaştırma
• Levofloksasin 750 mg iv/oral 1x1                 5 gün
• Siprofloksasin 2 X 400 mg iv  veya 500 mg 2x1 oral                10 gün

• 1109 hasta; 619 doğrulanmış akut piyelonefrit veya komplike ÜSİ
• Mikrobiyolojik olarak değerlendirilen popülasyonda, eradikasyon 

oranları; 
üLevofloksasin alan grupta %88.3 
üSiprofloksasin alan grupta %86.7

• Klinik başarı oranları;
üLevofloksasin alan grupta %91.3 
üSiprofloksasin alan grupta %87.1

(fark 1.6 %95 GA -%7.4-4.2) 

Peterson J, et al. Urology 2008;71(1):17-22

(fark 4.2 %95 GA -%9.6-1.2) 

750 mg levofloksasin ile 5 günlük tedavi, bakteriyemi
dahil olmak üzere akut piyelonefritte başarılı olmuş.

Klausner HA, et al. Curr Med Res Opin 2007;23(11):2637-45 



Komplike ÜSİ ve akut piyelonefrit
tedavisinde; 750 mg levofloksasin

intravenöz 5 günlük tedavi ile 500 mg 
levofloksasin intravenöz/oral 7-14 (ort 9) 

günlük tedaviyle karşılaştırıldığında klinik ve 
mikrobiyolojik etkinlik, tolerans ve güvenlik 

açısından benzer sonuçlar bulundu.
Ren H, et al. Int Urol Nephrol 2017;49(3):499-507

# p < 0.05, significantly different for patients with APN and cUTI
*p < 0.05, significantly better effectiveness against APN than cUTI



• Toplum kökenli akut piyelonefrit; siprofloksasin 2x500 mg oral 7 gün / 14 gün 
Pozitif kan kültürü olan veya 

olmayan siprofloksasin 7 
gün ve 14 gün alan  hastalar 

arasında kür oranlarında 
farklılık görülmedi.

14 gün siprofloksasin
verilen 5 hastada mukozal

kandida infeksiyonu
gelişirken, 7 gün tedavi 

edilen hastalarda görülmedi 
(p=0.036).

42—63 gün

Tedaviden 
10—14 gün sonra



• Oral ofloksasin 2 x 200 mg veya oral levofloksasin 500 mg /gün

Akut piyelonefrit tedavisinde 5 günlük florokinolon tedavisinin 
etkinliği, 10 günlük tedaviden farklı bulunmamıştır.



Hastaneye yatması gereken akut piyelonefritli erişkinlerde
florokinolon olmayan antibiyotiklerin 7. günde kesilmesi ile 14. 

güne kadar devam edilmesi: Randomize, non-inferiority çalışması
• Ağır sepsis, apse, prostatit, tekrarlayan veya kateterle ilişkili ÜSİ veya üriner

obstrüksiyonu olan hastalar dahil edilmemiş.

Rudrabhatla P, et al. PLoS One 2018 ;13(5):e0197302

Hastaneye yatırılması gereken şiddetli ürosepsis ve altta yatan
ürogenital sistem anormallikleri olmayan akut piyelonefritli

hastalarda 7 günlük florokinolon olmayan etkili antibiyotikler, 
14 günlük tedaviden daha az etkin değildir. 



• Çok merkezli retrospektif çalışma, E. coli piyelonefriti
ü81 (%30) kadın hasta 7 gün TMP-SMX

ü191 kadın hasta (%70) 7 gün siprofloksasin

• Antibiyotik tedavisi  başlandıktan sonraki 30 gün içinde rekürrens; 
üTMP-SMX grubunda 6 (%7) hasta 

üSiprofloksasin grubunda 12 (%6) hasta

Piyelonefrit tedavisinde 7 günlük TMP-SMX tedavisi, 7 günlük 
siprofloksasin ile karşılaştırıldığında benzer klinik sonuçlar saptanmış.

OR 1.19 (%95 GA, 0.43-3.30)



• CRP kılavuzlu antibiyotik tedavi süresi (CRP tepe noktasından %75 
düştüğünde tedavinin kesilmesi; n=170)
üMedyan antibiyotik süresi 7 (çeyrekler arası aralık, 6-10; aralık, 5-28) gün

• 7 günlük tedavi süresi (n=169) 
• 14 günlük tedavi süresi (n=165)

Bakteriyemi kaynağı
• 348 hastada (%69) üriner
• 87 hastada (%17) abdominal 
• 36 hastada (%7) akciğer

Van Dach E, et al. JAMA 2020; 323(21): 2160–9



• Primer sonuç, aşağıdakilerden en az birinin varlığı olarak tanımlanan
30. günde klinik başarısızlık oranı;
üTekrarlayan bakteriyemi
üLokal süpüratif komplikasyon
üUzak komplikasyon (aynı mikroorganizma ile bakteriyemi)
üİlk mikroorganizmaya bağlı olduğundan şüphelenilen klinik kötüleşme

nedeniyle gram negatif bakterilere yönelik antibiyotik tedavisinin yeniden
başlatılması

üHerhangi bir nedene bağlı 30 gün içinde ölüm

• Sekonder sonuçlar, takibin 60. ve 90. gününde klinik başarısızlık oranı
Van Dach E, et al. JAMA 2020; 323(21): 2160–9



Sonuçlar CRP grubu        
(ortalama 7 gün)

7 günlük tedavi 14 günlük tedavi

30. günde klinik başarısızlık 4 (%2.4) 11 (%6.6) 9 (%5.5)
30. günde klinik başarı 160 (%97.6) 155 (%93.4) 154 (%94.5)
60. günde klinik başarı 146 (%94.2) 141 (%89.8) 146 (%92.4)

90. günde klinik başarısızlık 10/143 (%7) 16/151 (%10.6) 16/153 (%10.5)

Van Dach E, et al. JAMA 2020; 323(21): 2160–9

Komplike olmayan gram negatif bakteriyemisi olan yetişkinlerde
CRP kılavuzluğunda antibiyotik tedavisi ve 7 günlük tedavi; 14 

günlük tedaviye göre klinik başarı oranları, daha az değil.
The noninferiority margin of 10% 



Ayaktan tedavi edilen komplike ÜSİ olan hastalarda 5 
ve 10 günlük florokinolon tedavisinin karşılaştırılması
• Çok merkezli, çift kör, randomize çalışma
• Komplike USİ 427 hasta (224 erkek ve 203 kadın)

Mospan GA, et al. J Am Board Fam Med 2016;29:654–62

Komplike USİ ve akut piyelonefritte
750 mg iv/oral levofloksasin 5 gün ve 

400 mg IV/500 po mg x2 
siprofloksasin 10 gün

Ayaktan tedavi edilen erkeklerde kısa süreli 
levofloksasin tedavisi daha uzun süreli siprofloksasin

tedavisi  kadar etkilidir.



Open Forum Infect Dis 2019;6(6):ofz216

a: Piyelonefrit, nefrolitiazis, BPH veya prostatit



Open Forum Infect Dis 2019;6(6):ofz216

• Uzun süreli antibiyotik tedavisinin, prostatit gibi ek komplike edici 
faktörleri olmayan erkeklerde 2 kat daha fazla tekrarlayan ÜSİ ile ilişkili
olduğu bulundu.

• Antibiyotik tipi tekrarlayan ÜSİ ile ilişkili bulunmadı.

Prostatit gibi ek bir komplike edici faktörü olmayan ÜSİ’li
erkekler 7 gün süreli antibiyotik ile tedavi edilebilir.



Ateşi olmayan ÜSİ’li erkeklerde 7 ve 14 günlük 
antibiyotik tedavisinin, semptomların iyileşmesi üzerine 

etkisinin karşılaştırılması
• Çift kör, plasebo kontrollü, randomize çalışma
• %57’si siprofloksasin, %43’ü TMP-SXT

Drekanjo DM, et al. JAMA 2021; 326(4): 324–331.

7 günlük tedavi
n= 136 (%)

14 günlük tedavi
n= 136 (%)

Yaş, ortalama, yıl 70 (62-73) 70 (62-75)
Beyaz ırk 107 (79) 105 (78)
Charlson komorbid indeksi 1 (0-2) 1 (0-2)
Öncesinde ÜSİ öyküsü 84 (62) 78 (57)

• ÜSİ ilişkili komorbid durumlar benzer



Ateşi olmayan ÜSİ’li erkeklerde 7 ve 14 günlük antibiyotik 
tedavisinin semptomların iyileşmesi üzerine etkisinin 

karşılaştırılması

Drekanjo DM, et al. JAMA 2021; 326(4): 324–331.noninferiority margin of 10% 



Ateşi olmayan ÜSİ’li erkeklerde 7 ve 14 günlük antibiyotik 
tedavisinin semptomların iyileşmesi üzerine etkisinin 

karşılaştırılması

Drekanjo DM, et al. JAMA 2021; 326(4): 324–331.

Bu bulgular, ateşsiz ÜSİ’li erkeklerin tedavisi için 14 günlük 
tedaviye alternatif olarak 7 günlük siprofloksasin veya 

trimetoprim/sülfametoksazol kullanımını desteklemektedir.



Retrospektif, kohort çalışması

Çoklu organ transplantasyonu olan, diyalize giren ve koleksiyon veya 
absesi olanlar çalışmaya dahil edilmemiş.

8 (6-10) gün 14 (11-21) gün

Avni-Nachman S, et al.

Primer sonuçlar:
• Kültürden sonraki 30 gün

içinde tüm nedenlere bağlı
ölüm veya herhangi bir
nedenle yeniden başvuru

• 180 gün içinde ÜSİ'nin
nüksetmesi

Retrospektif, kohort çalışması



Primer sonuçlar:
• Kültürden sonraki 30 gün içinde tüm

nedenlere bağlı ölüm veya herhangi
bir nedenle yeniden başvuru

• 180 gün içinde ÜSİ'nin nüksetmesi

6-10 günlük kısa süreli antibiyotik 
tedavisinin, koleksiyon veya apse 

olmayan komplike ÜSİ ile hastaneye
yatırılan böbrek nakil alıcılarında 11-21 

günlük uzun süreli tedavi kadar etkili
olduğu gösterilmiştir.

Avni-Nachman S, et al.



Álvarez Otero J, et al. PLoS One 2020;15(10):e0237365

>7 gün (ort 13.8) ≤7 (ort 6.1) gün

30 günlük mortalite;
• Kısa süreli tedavide %4.5 
• Uzun süreli tedavide %3.4, P = 0.8 

30 günlük mortalite veya reinfeksiyon;
• Kısa süreli tedavide %9.1 
• Uzun süreli tedavide %6.9, P = 0.7

Çok değişkenli analizde, 30 günde yüksek mortalite ile ilişkili faktörler;
• Tanı anında lökopeni varlığı (HR 16.4; %95 GA 1.4–181.1; P = 0.02) 
• Metastatik kanser öyküsü (HR 1.6; %95 GA 1.09–2.4; P = 0.01). 

Yüksek mortalite veya reinfeksiyon ile ilişkili faktörler;
• Lenfoma öyküsü (HR 9; %95 CI 1.004-81.2; P = 0.05) 
• Beta-laktamaz inhibitörü+beta-laktam ile tedavi (HR 8.4; %95GA 1.5-

46.1; P = 0.01)

Genişlemiş spektrumlu betalaktamaz üreten 
Enterobacteriaceae ile gelişen komplike ÜSİ tedavi süresi

Gözlemsel retrospektif çalışma



Erba L, et al. Emerg Med 2021;16(2):313-323.



Erba L, et al. Emerg Med. 2021;16(2):313-323.

Akut komplike olmayan piyelonefrit tedavisinde, kısa süreli antibiyotik
tedavisinin, hem klinik hem de mikrobiyolojik başarısızlık oranları uzun süreli

antibiyotik tedavisinden daha yüksek değildir.



• Antimikrobiyal tedavinin süresi, klinik yanıt hızına ve seçilen 
antimikrobiyale göre değişmektedir.

• Komplike infeksiyonlarda ürolojik anormalliği ve/veya altta yatan 
komplike faktörleri yönetilmesi gerekir.
üİnfeksiyon odağı cerrahi olarak kontrol altına alınamıyorsa daha uzun 

süre tedavi gerekebilir. 

• Diğer komplike edici faktörlerin yokluğunda bakteriyemi varlığında 
antimikrobiyal tedavi süresinin uzatılmasına gerek yoktur.

Sonuç olarak



Sonuç olarak
Tedavi süresi
• Komplike olmayan sistitte

üNitrofurantoin 5 gün
üTMP-SXT 3 gün (kadında), 7 gün (erkekte)
üFosfomisin tek doz
üBetalaktam antibiyotikler 3 gün (ilk tercih değil)

oPivmesillinam 2x 400 mg 3 gün (ilk tercihler arasında)

• Piyelonefritte
üKinolonlar 5 -7 gün
üTMP-SXT 14 gün                      7 gün 

o Ürogenital anormalliği olmayan ve hızlı yanıt alınanlarda 7 gün
üBetalaktam antibiyotikler 10 gün                     7 gün 

o Ürogenital anormalliği olmayan ve hızlı yanıt alınanlarda 7 gün



TEŞEKKÜR EDERİM


