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1. OLGU POLİKLİNİK HASTASI:

• 24 yaşında kadın
• İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma şikayetleri ile geliyor.
• Son 6 ay içinde üçüncü kez aynı yakınmaları var.
• Hastaya daha evvelki yakınmasında cipro vermişler.

• FM:
• Patolojik bulgu: suprapubik hassasiyet 



• Sistit
• Üretrit
• Vajinit

Dizüri + sık idrara çıkma + vajinal akıntı veya 
irritasyon olmaması ≥ %90 sistit olasılığı

Dizüri Nedenleri



ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI (ÜSİ)

Komplike olmayan Komplike

Gebe olmayan sağlıklı* 
premenapozal kadınlarda 
görülen Alt  ÜSİ (sistit)

Komplike edici 
faktörlerin varlığında
gelişen ÜSİ

Sağlıklı*:
Øİmmünkompetan
ØKomorbidite yok
ØÜrolojik anormallik yok
ØGebelik yok
ØMenapoz yok?
ØKadın



Komplike edici faktörler nelerdir?

Üriner sistemde gelişen nörolojik veya yapısal anormaliler

- Erkekler
- Menapoz sonrası kadınlar

- Kistik hastalıklar
- Anatomik anomaliler
- Obstrüksiyon
- Nörojenik mesane
- Yabancı cisim (katater,   
dren, stend)
- Diabetes mellitus
- Renal transplantasyon
- Prostat anomalileri
- Rezidü idrar kalması
- VUR

- Gebeler
- Çocuklar 

- Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar
- Dirençli bakteri infeksiyonları



Komplike ÜSİ Neden Önemli?
• Komplikasyon ve reinfeksiyon oranı yüksektir
• Üriner sistem incelemesi gerekebilir
• Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme gerektirir
• Tedavi yaklaşımı farklıdır

• Sistitte ilk tercih olan ilaçlar kullanılamaz
- Ampirik tedavi öncesi ve sonrası kültür almak gerekir



Tanı:

Bulgular
+
Piyüri
+
Uygun şartlar 
sağlanarak alınmış 
İdrar kültürü?

Sistit





İdrar kültürü;

İdrar kültürü alma yöntemleri:

1.Orta akım idrar örneği

2.Kateter ile kültür alma

3.Suprapubik aspirasyon



Uygun örnek alma

Orta akım- temiz idrar örneği
Rutinde tercih edilen yöntemdir

Nasıl alınmalı?
Kadında;

• Eller yıkanmalı
• Vulva  temizleyici madde ile (sabun veya antiseptik) spançla önden

arkaya temizlenmeli, steril sulu spançla durulanmalı
• Labialar ayrılarak ilk idrar tuvalete, orta idrar steril idrar kabına

alınmalı, son idrar tuvalete yapılmalı
• Kültür iki saat içinde ekilmeli

Erkekte; temizlik yapılmaksızın orta akım idrar örneği almak kültür için
yeterli



• Kültür alındı: Sonuç en erken yarın çıkacak
• İdrarda lökosit sayısı: her sahada 230 lökosit
• lökositüri anlamlı mı?



Bu bulguların ÜSİ tanısındaki yeri

Piyüri

Yol gösterici
- Yokluğu alternatif  tanıları düşündürmeli
- Obstrüktif enfeksiyonlarda negatif olabilir



İnfeksiyon dışı 
• Halihazırda /yakın zamanda kateteri olması
• Yakın zamanda sistoskopi, Ü. endoskopi
• ÜS de taş / neoplazm /
• ÜS de yabancı cisim (stent gibi)
• Pelvik ışınlama tedavisi
• Üriner fistül
• Polikistik böbrek
• Rejeksiyon
• Renal ven trombozu
• İntestinal nefrit
• Analjezik nefropatisi
• Papiller nekroz
• İntersitisiyel sisitit
• SLE, Kawasaki

İnfeksiyon ilişkili 
! Antibiyotik kullanıyor olmak
! Son iki hafta da geçirilmiş ÜSİ
! Jinekolojik infeksiyon
! Üretrit
! Prostatit
! Balanit
! Viral genitoüretral enfeksiyon
! Fungal enfeksiyon
! Trichomonas enf

Piüri nedenleri

Wise G, 2015 NEJM 



Ampirik tedavide 
seçimimiz ne 
olacak,öncesinde
sorgulamak istediğimiz 
bir durum var mı?

Neden? 

Hastaya 
yaklaşımımız 
nasıl olacak?



• Daha önce de ÜSİ geçirdiği için
• En son atak ne zaman?
• İlk kültüründe üreme var mıydı?
• Ne kullanmıştı?



TEDAVİ-SİSTİT

! Tedavi  oraldir bu nedenle  oral absorbsiyonu iyi 
olan ve kollateral dirence neden olmayan ajanlar 
seçilmelidir.

! İlk atakta kültür alınmadan ampirik tedavi 
verilebilir ancak  tekrarlayan ÜSİ de kültür almak 
gerekir.

! Kültür alındıktan sonra  ampirik olarak tedaviye 
başlanır.







TEDAVİ-SİSTİT 

• Ülkemizde ilk  sistit atağında tedavi seçenekleri 

• Nitrofurantoin (4x50-100mg; 5-7 gün)
• Fosfomisin (1x1 tek kullanım)

• Tekrarlayan sistitte tedavi seçenekleri kültür sonucuna göre yeniden 
gözden geçirilmelidir



Fosfomisin;

• Kullanımı kolay
• Kollateral direnç gelişimi gözlenmiyor
• Gebelerde kullanımı güvenli
• Oral emilimi iyi, idrarda uzun süre kalıyor
• GSBL pozitif E.coliler genellikle duyarlı
• Yan etkisi az



YE: NADİR
diyare, vajinit, kusma, ve baş ağrısı,optik nörit



• Hastanın antibiyogramı: 



TEK DOZ AMİNOGLİKOZİD



Epidemiyoloji
• En sık görülen toplum kökenli enfeksiyonlardan biri
• Dünyada erişkin çağda 150 milyon/ yıl ÜSİ 
• Genç kadınlarda daha çok
• Kadınların

• Yarısı en az bir kez sistit atağı geçiriyor, üçte biri bu atağı 24 yaşın
altında geçiriyor, %27’ si ilk ataktan sonraki 6 ay içinde rekkürrens
yaşıyor
• risk faktörleri; 

• sık cinsel ilişki,
• yeni partner,
• spermisidli diafram kullanımı,
• daha önce ÜSİ geçirmiş olmak, aile kadınlarında ÜSİ öyküsü

• Erkeklerde yaş ilerledikçe risk artıyor



Tekrarlayan ÜSİ yönetimi
Reinfeksiyon

Semptomatik reinfeksiyonu olan hastalar iki grupta değerlendirilebilir:
• Düşük sıklıkta  reinfeksiyon: yılda bir veya az( genellikle bu şekilde  

görülür) 
• Sık reinfeksiyon geçirenler (genellikle orta yaş cinsel aktif kadınlarda 

görülen sistit)

• Sık  sistit geçiren
• cinsel aktif kadınlarda cinsel ilişki sonrasında,

• işeme ve bir doz kemoproflaksi (100 mg nitroftantoin) 
• Diğer sık reinfeksiyonu olan hastalarda  uzun süreli kemoproflaksi ( 

her akşam 50 mg nitrofrantoin gb).





2. ve 3. olgular

• Katta yatan nötropenik hastanın  herhangi bir yakınması yok, 
kemoterapi uygulanacak 
• İdrar kültüründe  100.000 kob/ml E.coli üremesi var
• Tedavi soruyorlar

• Katta yatan yarın  diz protezi takılacak hastanın herhangi bir yakınması 
yok, idrar kültüründe  100.000 kob/ml E.coli üremesi var
• Tedavi soruyorlar



• Tedavi edilmesi gerekli durumlar
• 12-16. haftasında olan gebeler
• Kanamaya neden olabilecek bazı genitoüriner prosedürlerden önce  

(TUR gb)

Asemptomatik Bakteriüri Yönetimi





Acil konsültasyonu:
• 35 yaşında kadın 
• Ateş, halsizlik, acil tuvalete gitme hissi
• İdrar yaparken yanma
• Kusma
• Yan ağrısı
• Bir hafta önce SYE nedeniyle  levofloksasin tedavisi 
• Bilinen komplike edici durumu yok Lab:

! BK:16.500/milimetre
! Kreatinin:1.0 mg/dl (GFR:76ml/dk)

(1 hafta önce 0.9mg/dl) (GFR:85ml/dk)
! İdrarda ;

– Lökositüri (L esteraz )
– Nitrit+

Fizik Muayene:
! 38.6 C ateş
! TA:105/70 mmHg
! Dehidrate görünümde
! Suprapubik ve kostovertebral açı 

hassasiyeti var

4. Olgu



Sepsis?

Natinal Early Warning Score (NEWS)



Ek tetkik olarak ne isteyelim?



Bulgular
+
Piyüri
+
Bakteriüri
+
Kan Kültürü
+
Lökositoz, CRP… 
±
Görüntüleme

Akut Piyelonefrit Tanısı 

Bakteriyemi (%10-50)
- Daha ağır klinik tablo 
- İmmün yetmezlikli hasta
- Obstrüksiyon varlığında
- > 65 yaş



Bulgular
+
Piyüri
+
Bakteriüri
+
Kan Kültürü
+
Lökositoz, CRP… 
±
Görüntüleme

Akut Piyelonefrit Tanısı 

Ne zaman?

a.Hastanın ilk başvurusu sırasında
• Sepsis / septik şoktaki hasta
• Bilinen / şüpheli obstrüksiyon varlığı
• İdrar PH sının >7.0 olması
• Glomerüler filtrasyon hızının 40ml/dk

altına yeni düşmüş olması
b.Tedaviye yanıtsızlık( 48-72 saat)



Hangi görüntüleme yöntemi?

• BT
(Abdomen ve pelvik tarama )
Kontrastlı:
• Apse, inflamasyon, gaz formasyonu saptanmasında en duyarlı 

yöntem
Kontrastsız :
• Taş, gaz yapan patolojiler, hemoraji, obstrüksiyon ve abse için 

yeterli !!!!

• Renal USG:
• Hidronefroz için duyarlı yöntem
• Kontrast veremediğiniz hastalar için öneriliyor



• Hastayı yatıralım mı ayaktan mı takip edelim?



Yetişkinde akut piyelonefrit yönetimi

Genitoüriner görüntüleme için endikasyon var mı?
GFR de akut azalma ( GFR≤40 ml/dk)
Bilinen ya da şüphelenilen ürolitiazis
Üriner pH ≥7.0 

Hastaneye yatış endikasyonu var mı? 
Sepsis ya da septik şok
Genel durum bozukluğu
İmmunsupresyon
Eşlik eden unstabil durumlar
Kötü psikososyal durum
Oral antibiyotik seçeneği olmaması

HAYIR EVET

Drenaj gerekiyor mu?

HAYIR

Hastaneye yatış

EVET

Acil serviste takip gerekiyor mu?
Belirgin hipovolemi
Bulantı ya da kusma
Orta şiddette hastalık

HAYIR 

EVET

EVET

HAYIR

Antibiyotik tedavisini düzenle

EVE GÖNDER

EVET

Acil serviste ilk tedaviyi ver
İv ab, sıvı, semptomatik ted

Yatış endikasyonu devam ediyor mu?
Devam eden bulantı, kusma?
Hidrasyon ihtiyacı?
Hemodinamik instabilite?
Ağır ve eve gidemeyecek hasta?

HAYIR

Johnson JR, N Engl J Med 2018;378:48-59. 



Tedavi Yönetimi

•Hangi antibiyotik?
•Nasıl?
•Ne kadar süreyle?

38



Hangi Antibiyotik?

• Kolay çünkü etken belli E.coli

• Zor çünkü    E.coli için son yıllarda en sık kullanılan 
antibiyotiklere karşı belirgin bir direnç söz konusu

– Kinolonlar
– TMP-SMX
– Betalaktamlar
– Betalaktam+ Blaktamaz inhib gb



• Klinisyen antibiyotik kararı verirken
• Etkin antibiyotikleri 
• Direnç değerlendirmesi yaparak

• Lokal epidemiyolojik direnç verileri 
• Hasta bazlı direnç riski

• Ulusal veya uluslararası rehberlere göre vermeli
• Başarısız bir başlangıç  tedavisinin hastaya ne kadar zarar 

verebileceğini öngörmeli

Hangi Antibiyotik ?



•ULUSLARARASI PENCERE



1-Lokal epidemiyoloji
Direnç oranları

Kinolon direnci

ESBL+







TÜRKİYE PENCERESİ

TÜRKİYE’de Toplum kökenli ÜSİ etkeni E.coli’lerin
direnç oranları

Sağlıklı bir surveyans verisi yok
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Bu durumda ne başlayalım?



Hangi hastalarda direnç yüksek?



Hasta bazlı direnç değerlendirmesi (MDR) risk 
faktörleri
• >60 yaş,
• Daha önce geçirilmiş ÜSİ öyküsü
• MDR öyküsü
• Üriner kateter varlığı
• Kronik medikal durumlar 
• Yeni hospitalizasyon
• Yeni antibiyotik tedavisi (kinolon, TMP-SMZ, geniş spektrumlu  

betalaktam aby.)
• Dirençli bölgeye seyahat 

Hooton 2018
Johnson 2018





Copyrights apply

ESBL risk yok ESBL riski var

Kinolon direnci
< %20

Kinolon direnci
>%20 olan
ülkemizde

Siprofloksasin
Levofloksasin

- Seftriakson
- Aminoglikozid
- Ertapenem

Kültür sonucu
ile modifikasyon

- Ertapenem sonrasında
- Aminoglikozid

Kültür sonucu  ile 
modifikasyon

Ayaktan hasta ampirik başlangıç  tedavisi



Copyrights apply

Hastaneye yatan hasta 
ampirik başlangıç tedavisi

kritik hasta
- ciddi sepsis
- obstrüksiyon

Antipseudomonal
karbapenem
+/-vankomisin

Diğer

ESBL riski yok

- Seftriakson
- Aminoglikozid

ESBL riski var

- Piperasilin tazobaktam
- Antipseudomonal

karbapenem
- PDR için hastaya özel 
değerlendirme



Piyelonefritte aminoglikozid kullanımı

• Aminoglikozidin nefrotoksik etkisi kümülatif
• Şunları sorgularız,
• Yakın zamanda aminoglikozid tedavisi

• 3 gün ve üzerinde tedavi
• Sık doz aralığı

• Beraberinde siklosporin, vankomisin, 
amfoterisin b, radiyokontrast madde 
kullanımı var mı???

Şu hastalarda da dikkatli 
kullanmak gerekir:

*Yaşlı
*Renal hastalık

*Hepatik fonksiyon 
bozukluğu

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and 
Practice of Infectious Diseases, Ninth Edition



Tedavi süresi ne kadar 
olmalı?

• Tedavi seçenekleri 
benzer
• Süre 14 güne kadar 

uzatılabilir

• Tedavi süresi 5-10 gün 
olmalıdır (bakteriyemi 
varlığında süre 
uzatılabilir)

Komplike olgularda 
tedavi?



5. Olgu

• Hasta bir haftadır yoğunbakımda SVO ile yatıyor
• Ventilatöre bağlı solunumu var
• Üriner kateteri mevcut
• Enfeksiyon hastalıklarına 2 gün önce  ateş ve CRP yüksekliği nedeniyle 

danışılıyor
• Kültürleri alınıyor VİO ile uyumlu bulguları nedeniyle karbapenem tedavisi 

başlanıyor
• Kültürlerinde 

• DTA kültürü:  Acinetobacter baumannii üremesi 
• İdrar kültürü:ÇİD Klebsiella pneumoniae üredi
Duyarlılık:
• Aminoglikozid
• Kolistin





Kateter ilişkili ÜSİ tedavisi

Özellikle uzun 
süredir>14 gün olan 
kateterlerin varlığında




