f30-0+à,&/'&,4à:0/-"3
,*-"76;6
(Metin güncelleme Nisan 2010)

. rabe (ba kan), .E. B erklund- ohansen, H. Botto,
. ek, K. . aber, P. enke, . agenlehner

(JSJâ

riner sistem enfeksiyonlar , s k rastland klar için, ciddi bir
sa l k sorunu olu tururlar. Klinik ve deneysel kan tlar üriner
sistem enfeksiyonlar n n en s k nedeninin özellikle enterik
ori inli organizmalar olmak üzere (Escherichia coli ve di er
Enterobacteriaceae) üretra içindeki mikro-organizmalar n
yukar ya do ru ç kmas yla oldu unu desteklemektedir. Bu
ayr ca kad nlarda E s kl n n niçin erkeklerden daha fazla
oldu unu ve mesaneye sonda tak lmas ya da enstrümentasyon sonras nda enfeksiyon riskinin niçin artt n n mant kl
bir aç klamas n da sa lamaktad r.

4ÀOÀGMBOEÀSNBWF5BOÀNMBS

Pratik nedenlerden dolay , üriner sistem enfeksiyonlar ( E)
ve erkek genital sistem enfeksiyonlar , bask n klinik semptomlar na göre ayr antiteler olarak s n fland r l r (tablo ).

5BCMPfSJOFSWFFSLFLHFOJUBMTJTUFNFOGFLTJZPOMBSÀOÀO
TÀOÀGMBOEÀSÀMNBTÀ
Komplike olmayan alt E (sistit)
Komplike olmayan piyelonefrit
Piyelonefrit ile olan ya da olmayan komplike
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E

rosepsis
Üretrit
Prostatit, epididimit, or it
Bakteriüri ve piyüri tan mlar n n listesi ablo 2’de yer almaktad r.

5BCMP&SJâLJOMFSEFBOMBNMÀCBLUFSJSJ
. Kad nlarda akut komplike olmayan sistitte orta ak m
3 üropato en/ml.
idrarda
2. Kad nlarda akut komplike olmayan piyelonefritte orta
üropato en/ml.
ak m idrarda
5
3. Komplike E’li kad nlarda orta ak m idrarda
üropato en/m veya erkeklerde orta ak m idrarda
(veya kad nlarda do rundan sonda ile al nan idrarda)
üropato en/ml.
. uprapubik mesane ponksiyonu ile al nan örnekteki
her türlü bakteri say s anlaml d r.
Asemptomatik bakteriüri
semptomatik bakteriüri, en az 2 saat arayla al nan idrar örneklerinde ayn bakteriyel su tan 5 üropato en/m içeren
iki pozitif idrar kültürü olarak tan mlan r (genellikle sadece
türler saptanabilir).
Piyüri
Piyüri tan s için, santrifü e edilmi idrar sedimentinde bir
büyük büyütmede (HP ) (
), veya santrifü e edilmemi
akyuvar görülmesi gerekir. Rutin inidrarda, bir mm3’te
celeme için, lökosit esteraz testi, hemoglobin ve nitritlerin
de erlendirildi i bir dipstick yöntemi de kullan labilir.
Ürolojik Enfeksiyonlar
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Üretrit
emptomatik üretrit, alguri (a r l idrar) ve pürülan ak nt ile
karakterizedir.
0ROSTATITKRONIKÝPELVIKÝAÙRÍÝSENDROMUÝ+0!3 ÝSÍNÍFLANDÍRMASÍ
DDK/ H s n fland r lmas n n kullan lmas önerilmektedir
( ablo 3).

5BCMP/*%%,/*)¨BHzSFQSPTUBUJUTÀOÀGMBOEÀSNBTÀ
kut bakteryel prostatit ( BP)
Kronik bakteryel prostatit (KBP)
Kronik pelvik a r sendromu (KP )
. nflamatuar KP
EP /i enen mesane idrar -3
( B3)/semen’de lökosit
B. on-inflamatuar KP
EP / B3/semen lökosit yok
semptomatik inflamatuar prostatit
(histolo ik prostatit)
%PIDIDIMIT ÝORÜIT
Or itle birlikte olan ya da olmayan epididimit olgular n n
ço una s k görülen üriner pato enler neden olur. Bu tip enfeksiyon için mesane ç k obstruksiyonu ve ürogenital malformasyonlar risk faktörleridir. enç erkek popülasyonunda
hlamydia trachomatis enfeksiyonu dü ünülmelidir.

5BOÀ

Ú9%ÝGENEL
Rutin tan için hastal k öyküsü, fizik muayene, ve lökosit,
eritrosit ve nitrit reaksiyonu bak lan dipstickle idrar tahlili
önerilmektedir. Premenopozal, sa l kl kad nlardaki izole komplike olmayan E (sistit) ataklar d nda tüm E
türlerinde tedaviye ba lamadan önce idrar kültürü al nmas
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önerilmektedir, böylece gerekli oldu unda antrimikrobiyel
tedavinin uyarlanmas sa lanm olacakt r.
0IYELONEFRITÝ
Piyelonefrit üphe edilen durumlarda, üst üriner sistem obstruksiyonu veya ta hastal n d lamak için üst üriner sistemin de erlendirilmesi gerekli olabilir.
Üretrit
Üretral sekresyon ya da sürüntüde ram boyamada HP
( ,
) ba na be lökosit görülürse ve gonore gonokoklar
gram-negatif diplokoklar olarak intraselüler yerle im gösteriyorsa piyo enik üretrit varl anla l r. lk i eme idrar örne inde pozitif esteraz testi veya HP (
) ba na ’dan
fazla lökosit tan koydurucudur.
0ROSTATIT+0!3
Prostatit benzeri semptomlar bulunan hastalarda, bakteryel
prostatit ve KP ay r c tan s n yapma giri iminde bulunulmal d r. E er akut E ve
BH ay r c tan s yap labilirse, bu
en iyi earse
tamey’e göre dört kap testi ile yap l r.

5FEBWJWFQSPGJMBLTJ

E tedavisi çe itli faktörlere ba ml d r. ablo ’de en s k görülen pato enler, antimikrobiyal a anlar ve farkl patolo ilerde
tedavi süresinin bir genel de erlendirmesi yer almaktad r. ineleyen E bulunan hastalarda profilaktik tedavi önerilebilir. ablo 5’de gösterilen tedavi re imlerinin kad nlarda yineleyen E’yi önlemede etkin oldu u kan tlanm t r.
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Tablo 4: Ürolojide antimikrobiyel tedavi önerileri
TanÍ
Sistit,
akut,
komplike olmayan

Piyelonefrit,
akut,
komplike olmayan

E. coli
Proteus
Klebsiella
Di er enterobakterler
Stafilokoklar

Komplike faktörlerle
birlikte E

E. coli
Enterokok
Pseudomonas
Stafilokoklar
Klebsiella
Proteus
Enterobacter
Di er enterobakterler
(Candida)

Nozokomiyal

E

Piyelonefrit,
akut,
komplike
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En sÍk Görülen patojen/türler
E. coli
Klebsiella
Proteus
Stafilokoklar
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BaÜlanGÍç, ampirik antimikrobiyel tedavi
TMP-SMX°
Nitrofurantoin
Fosfomisin trometamol
Pivmesillinam
Fluorokinolon (altern.) 1, 2

Tedavi süresi
3 gün
(5-)7 gün
1 gün
(3-)7 gün
(1-)3 gün

Fluorokinolon1
Sefalosporin (group 3a)
Alternatifler:
Aminopenisilin/BLI
Aminoglikozid

7-10 gün

Fluorokinolon1
Ate dü tükten veya
Aminopenisilin/BLI
komplike edici faktör
Sefalosporin (grup 2)
kontrol edildikten/ortadan
Sefalosporin (grup 3a)
kald r ld ktan 3-5 gün
Aminoglikozid
sonra
Ba lang ç tedavisinin 1-3 günde
ba ar s z olmas ya da klinik olarak
a r olgular n varl durumunda:
Anti-Pseudomonas aktif:
Fluorokinolon, ba lang çta kullan lmam sa
Açilaminopenisilin/BLI
Sefalosporin (grup 3b)
Karbapenem
± Aminoglikozid
Candida durumunda:
Flukonazol
Amfoterisin B
Ürolojik Enfeksiyonlar
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Prostatit
akut, kronik
Epididimit,
akut

Ürosepsis

E. coli
Di er enterobakterler
Pseudomonas
Enterocoklar
Stafilokoklar
Chlamydia
Ureaplasma
E. coli
Di er enterobakterler
Ürolo ik giri imlerden sonra –
çoklu-dirençli pato enler:

Pseudomonas
Proteus
Serratia
Enterobacter
",)ÝÝBETA LAKTAMAZÝINHIBITyR~ÝÚ9%~RINERÝSISTEMÝENFEKSIYONU
1
&LUOROKINOLONÝBAÜLÍCAÝRENALÝYOLDANÝATÍLÍRÝMETINEÝBAKÍNÍZ ÝÝ
2
-~MK~NSEÝKOMPLIKEÝOLMAYANÝSISTITTEÝFLUOROKINOLONÝKULLANÍLMAMALÍDÍR
ÝYALNÍZCAÝDIRENlÝORANÍNÍNÝÝOLDUÙUÝALANLARDAÝ%ÝCOLIÝIlIN 

e[FMEVSVNMBS

'EBELIKTEÝÚ9%
Asemptomatik bakteriüri duyarl l k testine dayanarak 7 gün
tedavi edilir. ineleyen enfeksiyonlarda (semptomatik veya
asemptomatik) sefaleksin 125-250 mg/gün veya nitrofurantoin, 50 mg/gün profilaktik olarak kullan labilir.
0OSTMENOPOZALÝKADÍNLARDAÝÚ9%
ineleyen enfeksiyonu bulunan kad nlarda, intrava inal östri152
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Fluorokinolon1
Akut bakteriyel prostatitte alternatif:
Sefalosporin (grup 3a/b)
Chlamydia veya Ureaplasma vakalar nda:
Doksisiklin
Makrolid

Akut:
2- hafta

Sefalosporin (grup 3a/b)
Fluorokinolon1
Anti-Pseudomonas aktif
açilaminopenisilin/BLI
Karbapenem
± Aminoglikozid

Ate dü tükten veya
komplike edici faktör
kontrol edildikten/
ortadan kald r ld ktan
3-5 gün sonra

Kronik:
- hafta veya
daha uzun

yol önerilmektedir. Bu etkin olmazsa, antibiyotik profilaksisi
eklenmelidir.
aOCUKLARDAÝÚ9%
Tedavi periyodu 7-10 güne uzat lmal d r. Di ve k k rdaklardaki yan etkiler nedeniyle tetrasiklinler ve fluorokinolonlar
kullan lmamal d r.
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'ENlÝERKEKLERDEÝAKUTÝKOMPLIKEÝOLMAYANÝÚ9%
Tedavi en az 7 gün olmal d r.
eROLOJIKÝBOZUKLUKLARAÝBAÙLÍÝKOMPLIKEÝÚ9%
Kal c bir kür isteniyorsa altta yatan patolo i mutlaka tedavi
edilmelidir. Dirençli su lar n indüklenmesini önlemek için
mümkünse, tedaviyi, idrar kültürü yönlendirmelidir.
eROLOJIDEÝSEPSISÝ~ROSEPSIS 
E’li hastalarda sepsis geli ebilir. Erken sistemik inflamatuar
yan t bulgular (ate veya hipotermi, ta ikardi, ta ipne, hipotansiyon, oligüri, lökopeni) olas çoklu organ yetmezli inin
ilk bulgular olarak tan nmal d r. ygun antibiyotik tedavisinin yan s ra, bir yo un bak m uzman n n i birli i ile ya am
deste i gerekli olabilir. Üriner sistemdeki herhangi bir obstruksiyon drene edilmelidir.

Tablo :JOFMFZFOLPNQMJLFPMNBZBOà:&¨EFzOFSJMFO
BOUJCJZPUJLQSPGJMBLTJTJ

Ajan1
Standart tedavi rejimi
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin makrokristalleri
TMP-SMX

Doz

50 mg/gün
100 mg/gün
40/200 mg/gün yada
haftada üç kez
TMP
100 mg/gün
Fosfomisin trometamol
3 g/10 gün
‘Breakthrough’ enfeksiyonlar (Alevlenme)
Siprofloksasin
125 mg/gün
Norfloksasin
200-400 mg/gün
Pefloksasin
800 mg/hafta
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'ebelik sÍrasÍnda
Sefaleksin
125 mg/gün
Sefaklor
250 mg/gün
TMP = trimetoprim-sufametaksazol.
19ATMADANÝyNCEÝALÍNÍR
Ú9%ÝHASTALARÍNÍNÝTAKIBI
Kad nlarda, komplike olmayan E ve piyelonefrit sonras
rutin takip için dipstick testi ile idrar tahlili yeterlidir.
2 hafta içinde yineleyen E olan kad nlarda, üriner sistem de erlendirmesi ile birlikte yinelenen idrar kültürü
ve antibiogram önerilmektedir.
a l larda, yeni geli mi yineleyen E’yi, üriner sistemin
tam de erlendirilmesini gerektirebilir.
E bulunan erkeklerden, ergen hastalarda, yineleyen enfeksiyon durumunda ve tüm piyelonefritlerde bir üroloik de erlendirme yap lmal d r. Bu öneri ayr ca prostatit,
epididimit ve or it olan hastalarda da izlenmelidir.
ocuklarda, k zlarda iki ve erkeklerde bir E sonras nda
inceleme yap lmas gereklidir. nerilen tetkikler üriner
sistem ultrasonu ve buna eklenen i eme sistoüretrografisidir.
Üretrit
A a daki tedavi k lavuzu Hastal k Kontrol ve nleme Merkezi (2002) önerileri ile uyumludur. onore tedavisi için,
a a daki antimikrobiyaller önerilebilir:
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Birinci seçenek
Sefiksim 400 mg
oral tek doz
Seftriakson 1g im
tek doz
(im lokal anestezik ile)

Úkinci seçenek
Siprofloksasin 500 mg
oral veya Ofloksasin
400 mg oral veya
Levofloksasin 250 mg
oral tek doz olarak

onoreye s kl kla klamidya enfeksiyonlar e lik etti i
için, anti-klamidiyal aktif tedavi eklenmelidir.
A a daki tedavi #HLAMYDIAÝTRACHOMATIS enfeksiyonlar nda
ba ar l biçimde uygulanm t r:
Birinci seçenek
Azitromisin
1 g ( 4 kapsül 250 mg)
Oral yoldan tek doz
Doksisiklin
ünde 2 kez 100 mg oral
7 gün süreyle

Úkinci seçenek
Eritromisin
ünde 4 kez 500 mg
oral tek doz 7 gün süreyle
Ofloksasin günde 2 kez
300 mg oral veya
Levofloksasin günde
bir kez 500 mg oral,
7 gün süreyle

Tedavi ba ar s z olursa, 4RICHOMONASÝ VAGINALIS ve/veya
Mycoplasma türleri ile enfeksiyon varl
dü ünülmelidir.
Bunlar metronidazol (2 g oral, tek doz) ve eritromisin (500
mg oral, günde 4 kez, 7 gün süreyle) kombinasyonu ile tedavi
edilir.
Prostatit
Akut bakteryel prostatit ciddi bir enfeksiyon olabilir. Ate
dü ene ve enfeksiyon parametreleri normale dönene kadar
yüksek doz aminoglikozidler ve bir penislin türevi veya
156

Ürolojik Enfeksiyonlar

üçüncü enerasyon sefalosporin gibi antibiyotiklerin yükse
dozda parenteral olarak uygulanmas gerekebilir. Daha hafif
olgularda, en az 10 gün fluorokinolon oral yoldan verilebilir.
Kronik bakteryel prostatit ve inflamatuar KPAS’da, ilk tan dan sonra 2 hafta süreyle oral fluorokinolon veya trimetoprim verilebilir. Hasta daha sonra yeniden de erlendirilmelidir
ve antibiyotiklere ancak tedavi öncesi kültürler pozitifse veya
hasta tedavinin pozitif etkilerini bildirmi se devam edilir.
Toplam 4- hafta sürelik tedavi dönemi önerilmektedir.
Antibiyotikler ve _ BLOKERLERÝILEÝKOMBINASYONÝTEDAVISI
Ürodinamik çal malarda kronik prostatit hastalar nda üretral kapanma bas nc n n artt gösterilmi tir. Antibiyotiklerin
_-bloker ile kombinasyon tedavisinin, inflamatuar KPAS’de
tek ba na antibiyotiklerden daha yüksek ifa oran bulunduu gösterilmi tir. Bu tedavi seçene ini pek çok ürolog tercih
etmektedir.
#ERRAHI Prostatit tedavisinde genellikle, prostatik apse drenad nda cerrah tedaviden kaç n lmal d r.
%PIDIDIMIT ÝORÜIT
Antimikrobiyel tedaviden önce, mikrobiyolo ik inceleme
için üretral sürüntü ve orta ak m idrar örne i al nmal d r.
lk seçenek ilaç fluorokinolonlar ve tercihen bunlar n C.
trachomatis’e kar iyi reaksiyon gösterenleridir (örn., ofloksasin, levofloksasin), çünkü bunlar n geni antibakteryel
spektrumu ve ürogenital sistem dokular na yüksek penetrasyonu vard r.

Ürolojik Enfeksiyonlar

157

Tablo 6:

Ürolojide peri-operatif antibakteryel

ÚÜlem

0atojenler
(beklenen)

0rofilaksi
(standart)

Enterobakterler
Anaeroblar?

Tüm hastalar

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar
Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

Yok

Enterobakterler
Enterokoklar

Yok

Komplikasyonsuz distal
ta üreteroskopisi

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

Yok

Proksimal veya impakte
ta için üreteroskopi ve
perkütan ta ç kar lmas

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

Tüm hastalar

4ANÍSALÝIÜLEMLER
Transrektal prostat
biyopsisi
Sistoskopi
Ürodinamik çal ma
Üreteroskopi

%NDO~ROLOJIKÝCERRAHIÝVEÝ%37,
ESWL
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Yok

profilaksi önerileri
Antibiyotikler

9orumlar

Fluorokinolonlar
TMP ± SMX
Metronidazol?1
TMP ± SMX
Sefalosporin
2. ku ak
TMP ± SMX
Sefalosporin
2. ku ak

Dü ük riskte tek doz etkin.
Riskli hastalarda uzun
süreli tedavi dü ünülmelidir
Riskli hastalarda
dü ünülmelidir

TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI a
TMP ± SMX
Sefalosporin 2.
veya 3. ku ak
Aminopenisilin/BLI
Fluorokinolonlar

Stent veya nefrostomi tüpü
veya di er risk faktörleri
olan hastalar

TMP ± SMX
Sefalosporin 2.
veya 3. ku ak
Aminopenisilin/BLI
Fluorokinolonlar

K sa kür,
Süre belirlenmelidir.
Ameliyat s ras nda intravenöz
önerilmi tir.

al ma yok

Riskli hastalarda
dü ünülmelidir
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Prostat TUR

Enterobakterler
Enterokoklar

Tüm hastalar

Mesane tümörü TUR

Enterobakterler
Enterokoklar

Yok

!lÍKÝVEYAÝLAPAROSKOPIKÝ~ROLOJIKÝCERRAHI2
Aç k ameliyatlar
Deri ile ili kili
pato enler, örn.,
stafilokoklar
Sonda ile ili kili
üropatojenler

Yok

Temiz-kontamine
(üriner sistemin aç lmas )

Enterobakterler
Enterokoklar
Stafilokoklar

nerilmektedir

Temiz-kontamine
(ba rsak segmenteri
kullan lmas )

Enterobakterler
Tüm hastalar
Enterokoklar
Anaeroblar
Deri ile ili kilibakteriler

Protez cihazlar n tak lmas

Deri ile ili kili
bakteriler, örn.,
stafilokoklar

Tüm hastalar

",)ÝÝBETA LAKTAMAZÝINHIBITyR~Ý4-0ÝÝ3-8ÝÝTRIMETOPRIMÝSULFOMETAKZASOLÝÝÝÝ
10ROSTATÝCOREÝBIYOPSILERINDEÝMETRONIDAZOLÝKULLANÍLMASÍÝLEHINEÝKANÍTÝYOKTURÝÝ Ý
Ý
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TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI

Dü ük riskli hastalar ve
küçük boyutlu prostat
profilaksi gerektirmez

TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI

Riskli hastalarda ve büyük
tümörlerde dü ünülmelidir

Yüksek riskli hastalarda
dü ünülmelidir. K sa süreli
post-op kateter tedavi
gerektirmez

TMP ± SMX
Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Aminopenisilin/BLI

Tek peri-operatif kür

Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Metronidazol

Kolon cerrahisinde
oldu u gibi

Sefalosporin 2. veya
3. ku ak
Penisilin
(penisilinaza dirençli)
ÝÝILEÝVEYAÝTEKÝBAÜÍNAÝKO TRIMOKSAZOL Ý452ÝÝTRANS~RETRALÝREZEKSIYON
Ý2#ERRAHIÝALANÝKONTAMINASYONUÝSÍNÍFLANDÍRMALARÍÝ#$# 
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#ÝTRACHOMATIS’ n neden oldu u olgularda tedaviye doksisiklin,
200 mg/gün ile ve toplam en az 2 hafta süreyle devam edilebilir. Makrolidler alternatif ilaçlard r. #ÝTRACHOMATIS enfeksiyonu olgular nda, cinsel partner de tedavi edilmelidir.

fSPMPKJL$FSSBIJEF1FSJPQFSBUJG"OUJCBLUFSZFM1SPGJMBLTJ

Ürolojide antimikrobiyel tedavinin ana amac akut piyelonefrit, prostatit, epididimit ve ürosepsis gibi semptomatik veya
febril genitoüriner enfeksiyonlar ve ayr ca ciddi yara enfeksiyonlar n önlemektir. Standard ürolojik giri imlerde k sa
dönemli peri-operatif antibakteryel profilaksi önerileri tablo
’da yer almaktad r.

"UÝKÍSAÝKITAPlÍKTAÝDAHAÝKAPSAMLÍÝ%!5ÝKÍLAVUZUÝ)3".Ý     ÝTEMELÝALÍNMÍÜTÍRÝVEÝ!VRUPAÝeROLOJIÝ$ERNEÙIÝ~YELERIÝWEBSITELERINDEÝ
HTTPWWWUROWEBORGÝBUÝKÍLAVUZAÝERIÜEBILIR
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