
İDRAR YOLU 
İNFEKSİYONLARINA 
YAKLAŞIM

Prof. Dr. Ahmet NAYIR



İdrar Yolu Enfeksiyonları

� Acile başvuran ateşli çocukların % 5,3’ü İYE’dir.

� 2 yaş altı çocuklarda
� Erkeklerde % 2.2
� Kızlarda % 2.1

� 7 yaşta
� Erkeklerin % 1.7’si
� Kızların % 8.4’ü en az bir kez üriner sistem 

enfeksiyonu geçirmiş olur



Terminoloji 

� İdrar yolu infeksiyonu (İYE)

� Sistit 

� Akut piyelonefrit

� Kronik piyelonefrit

� Renal skar

� Reflü nefropatisi

� Ürosepsis

� Bakteriüri

� Asemptomatik bakteriüri



Terminoloji 

� Dizüri

� Noktüri

� Pollaküri

� Piyüri

� Hematüri

� Vezikoüreteral reflü (VUR)

� Obstruksiyon

� Re-infeksiyon

� Relaps

� Rekürren İYE

� Steril piyüri



Relaps

� Tedavi sonrası kültür negatif olduğu halde tekrarlayan İYE’ da 
aynı üropatojen izole edilir 
Bakteri eradike edilememiştir. Antibiyotik tedavisinin etkili 
olmadığı hazırlayıcı nedenler vardır

� anatomik bozukluk  
� enfekte ÜS taşı
� ureteral stent
� uretral kateter

Anatomik bozukluğu tanımlamak, gerekli cerrahi girişimi 
yaparak enfeksiyonun  eradikasyonu sağlamak için çok 
önemlidir



Reenfeksiyon

� Tedavi sonrası kültür negatif olduktan sonra İYE’nun yeni bir 

mikroorganizma ile tekrarlamasıdır

� İYE genellikle periuretral kolonizasyon, fekal-perineal-uretral

yol ile nadiren ÜS ve GİS arasındaki fistül ile gelişebilir.



Üriner Sistem Patojenleri

� E.coli %75-90

� P.mirabilis

� >1 yaş erkeklerde en sık etken

� Prepisyum derisinde daha sık 

kolonize olur

� K.pneumonia

� Enterokoklar

� Enterobakter

� P.aeruginosa

� S.faecalis ve Stafilokoklar %5-10

� Diğer bakteriler

� C.trachomatis

� İntrasellüler parazit

� Piyüri, dizüri, pollaküri

� Mycoplasma

� Brusella

� Tüberküloz basili

� Fungal patojenler

� Kandida türleri

� Viral infeksiyonlar

� Adenovirüs tip 11 ve 21



İYE gelişmesini kolaylaştıran faktörler

� Obstrüksiyon 

� Üreterosel, üretero-pelvik darlık

� Konjenital, postoperatif veya postinfeksiyöz striktür veya valv

� Üreter duplikasyonu

� Kist, tümör ve intramural skar varlığı

� Retroperitoneal fibroz

� Vezikoüreteral reflü (VÜR)

� Tekrarlayan İYE olgularında %35

� İYE olmayanlarda %0.4-1.8

� Miksiyon bozukluğu sonucu mesanede rezidü idrar varlığı
� Kronik kabızlık
� Prepisyumun varlığı

� Sünnetsiz erkek çocukların İYE riski  5-20 kat fazla
� Antibiyotik kullanımı ile vagina veya kolon florasının eradikasyonu
� Üriner sekretuar IgA yetersizliği
� Nefrokalsinoz
� Yaş

� İatrojenik (kateterizasyon)



Mikroorganizma ile ilişkili faktörler

� Bakteriyel adherans

� Adezin, pili veya fimbria

� Tip 1 (mannoza duyarlı) pili skarlaşmada rol 

alır

� Tip 2 (mannoz rezistan) pili piyelonefritte rol 

alır

� Renal tübüler hücreleri  zedeleme

� O antijeni ve endotoksinleri ile inflamasyonu

uyarır

� Hemolizinler

� Kompleman lizisi ve fagositozu engelleme

� Kapsüler veya K antijen



Klinik 

� Yaş gruplarına göre belirti ve bulgular

Disüri, sık idrar, abdominal hassasiyet, ateş, kötü
kokulu idrar

Adölesan

Disüri, sık idrar, karın ağrısı, anormal miksiyon
paterni, konstipasyon, kötü kokulu idrar, ateş

Okul dönemi

Karın ağrısı, kusma, ishal, konstipasyon, anormal 
miksiyon paterni, kötü kokulu idrar, ateş

Okul öncesi

Hipotermi, hipertermi, büyüme geriliği, kusma, 
ishal, irritabilite, letarji, sarılık, kötü kokulu 
idrar

Yenidoğan ve süt çocuğu



� Öykü
� Miksiyon ve defekasyon alışkanlıkları
� Kardeşlerde İYE, anne-babada VUR sorgulanmalıdır.

� Fizik inceleme
� Abdominal palpasyon

� Mesane dolgunluğu
� Abdominal kitle 
� Kostavertebral açı hassasiyeti

� Erkeklerde eksternal meatus stenozu ve sünnet durumu
� Kızlarda vajinit bulguları ve labial adezyon 
� Konstipasyonu ve enkoprezisi olanlarda perineal duyu ve alt 

ekstremite periferik refleksleri incelenmelidir. 

Tanı



İdrar Toplama Yöntemleri

� Torba örneği
� En az güvenilen ve en az travmatik idrar alım şeklidir.

� 30 dakikada idrar alınamadıysa kontaminasyon riski artar.

� İYE’yi ekarte ettirmekte etkili ancak tanısında yetersizdir. 

� Yanlış pozitiflik oranı yüksektir.

� Orta akım idrarı
� Mesane kontrolü gerekir.

� Büyük kız çocukları ile sünnetli

erkek çocuklarda kullanılır.

� Sonda ile idrar örneği alma
� İnvazivdir.

� Mikroorganizmaların mesaneye geçişini kolaylaştırır.



Suprapubik aspirasyon

� Kontaminasyonsuz örnek 

� Her mikroorganizma tanısal anlam taşır

� İnfantlarda daha kolay

� En az 30 dakika idrar yapmamış olması gerekir.

� Suprapubik perküsyon veya ultrasonografi ile idrar varlığı

� %2 oranında makroskobik hematüri, çoğu hastada da 
mikroskobik hematüri görülür.

� Hematürinin değerlendirilmesi zor•



Nitrit testi

� Bakteriüriyi saptar.

� Amin emdirilmiş kağıt kullanılarak 
idrarda nitrit araştırılır.

� İdrarda diyetten karışan nitratlar 
nitrat redüktaz salgılayan bakteriler 
aracılığı ile nitrite dönüştürülür.

� Bu dönüşüm için 4 saat gerekmektedir, 
bu nedenle sabah idrarı tercih 
edilmelidir. 

� Bir çok gram (+) bakteri bu metodla
gösterilemez.



Nitrit testi

� Yanlış negatif sonuçlar

� Dilüe idrar

� Diyetle yetersiz nitrat alımı

� Yüksek doz vitamin C

� Nitratı indirgeyemeyen bakteriler (Staphylococcus ve 
Enterococcus)

� < 100.000 cfu/ml olan koloni sayılarında duyarlı değildir.



Laboratuvar

� Tam idrar tetkiki

� Lökosit esteraz testi

� ‘dipstick’ yöntemi ile idrarda lökosit varlığı

� Bakteriüri

� Her alanda 15-20 hareketli basilin görülmesi mm3’te 100.000 
bakteri varlığını gösterir. 

� Hematüri

� Her sahada 5 veya daha fazla eritrosit varlığıdır.

� Semptomatik İYE olgularında sıktır.

� Akut sistit olgularının %20-25’i makroskobiktir.

� Varlığı İYE için tanısal değildir.



Pediatrics 1999; 103: 843-852

70 (60-92)99,8 (99-100)Dipstick testlerinden biri 
+mikroskopi pozitifliği

99 (99)85 (75-88)Hücre sayımı+gram boyama

83 (11-100)81 (16-99)Mikroskopi (bakteri)

89 (37-95)77 (57-92)Hemacytometer ( ≥ 10/mm3)

81 (45-98)73 (32-100)Mikroskopi ( ≥ 5 lök) 

98 (90-100)53 (15-82)Nitrit

78 (64-92)83 (67-94)Lökosit esteraz

Dipstick testler

Özgüllük (%)

(aralık)

Duyarlık (%)

(aralık)

Testler

İdrar testlerinin enfeksiyon öngörüsü



İdrarda lökosit bulunup  bakteriüri olmamasıdır
Ateş
Dehidratasyon
Balanit-Vulvit
Viral enfeksiyonlar
Polio aşısından sonra
Renal taş
Renal tbc
Akut apandisit
Glomerulonefritler
Akut toksemi, tübüler asidoz
Analjezik nefropatisi.

Steril Piyüri



Laboratuvar

Tam idrar tetkiki

� Sağlıklı ve toksik görünmeyen < 2 yaş çocuklarda kültür sonucunu 

beklemeden tedavi başlamada 

� > 2 yaş belirgin semptomu olmayan çocuklarda  idrar kültür 

sonucunu bekleme sürecinde yol gösterici olacaktır. 



İdrar kültürü

� Altın standarttır.

� Örnek 24 saat <4°C’de saklanabilir.

� Oda ısısında idrardaki enterik organizmaların ‘doubling-time’ 12.5 
dakika

� En sık problem ise farklı tipte bakterilerin üremesidir.

� S.epidermidis, corynebacteriae, lactobacillus, G.vaginalis ve 
anaeobik bakteriler kontaminasyon olarak kabul edilir.

� Bazı bakteriler sık kullanılan kültür materyallerinde 
üreyemezler.



Pediatr Infect Dis 1982; 1:271-81

Yok< 104

Şüpheli (tekrar)104-105

Muhtemel> 105Kızlarda

Muhtemel> 104Erkeklerde

Temiz orta akım idrarı

Yok103-104

Şüpheli (tekrar)104-105

Muhtemel>105Kateterizasyon

99Herhangi bir sayıda 
gram (-) basil 

Birkaç binden fazla 

gram (+) kok

Suprapubik aspirasyon
(SPA)

Enf. Olasılığı (%)Koloni sayısıİdrar toplama yöntemi

İYE tanısında kültür kriterleri



Alt ve Üst İYE ayırımı

� Sistemik inflamasyon belirtileri

� Renal inflamasyon belirtileri

� Yeni yöntemler



Alt-üst İYE ayırımı

� Sistemik inflamasyon belirtileri
� Lökositoz

� Eritrosit sedimentasyon artışı

� CRP artışı

� Serum prokalsitonin

� Renal inflamasyon belirtileri
� İdrar LDH aktivitesinde artma 

� İdrar konsantrasyon yeteneğinde azalma

� İdrar β2 mikroglobülin artışı

� Görüntüleme yöntemleri

� Antikor kaplı bakteri aranması

Ultrasonografi ve DMSA sintigrafisi



Ultrasonografi (USG)

� Değerlendirmede ilk tercih edilen yöntemdir.

� Ağrısız, invazif değil, radyasyon alımı yok 

� Uygulayan kişinin bilgi, beceri ve deneyiminden etkilenebilir.

� < 2 ay infantlar ile ateşli İYE geçiren tüm çocuklara 

uygulanmalıdır.

� Zamanlaması çok önemli değildir. Ancak klinik düzelme 

yavaşsa obstrüksiyon ya da abse varlığını değerlendirmek için 

tedavi sırasında uygulanmalıdır.



Tanı

� Ultrasonografi (USG)
� Genişlemiş böbreklerin varlığı ve ekojenite artışı

akut piyelonefriti destekler. Bu olguların %30-

60’da tespit edilebilir.

� Ciddi anatomik bozuklukları gösterebilir.

� Hidronefroz, renal ve perirenal abseler

� Üreteropelvik darlık

� Üreterde dilatasyon

� Renal skarların %30’u

� Böbrekler arasında >1cm uzunluk farkı
bozulmuş renal büyüme

� Reflü ve renal skar için yetersizdir

� Reflüsü olan çocukların %40’da anormallik 

verir.



Tanı

� DMSA
� Parankim infeksiyonunun varlığını ve yaygınlığını

gösterir.

� Akut veya kronik İYE ayrımında en önemli 

görüntüleme yöntemidir.

� Akut piyelonefritte sensivitesi %86, spesifitesi %91 

� Akut değişiklik ile skar ayrımını yapmak mümkün 

değildir.

� İnfeksiyondan 6 ay sonra devam eden değişiklik 

kalıcı renal hasar olarak yorumlanır.

� Takipte iyileşmeyi ya da kalıcı hasarı da gösterir.



DMSA kimlere uygulanmalıdır?

� Bu görüntüleme yönteminin İYE olan çocukların klinik 
yönetimindeki yeri tartışmalıdır, ancak giderek önem 
kazanmaktadır

� Yenidoğan ve sütçocuğu döneminde özgül olmayan klinik ve 
laboratuvar bulguların varlığında akut piyelonefrit tanısı
konulmasında yardımcıdır.

� Prenatal dönemde vezikoüreteral reflü tanısı alanlarda
� Anormal USG ve VCUG sonucu olanlarda
� < 5 yaş ateşli İYE geçirenlerde kalıcı hasar varlığını

değerlendirmede yararlıdır.
� Bazı protokollerde iki yaşın altındaki İYE geçiren çocuklarda 

ultrasonografi ile birlikte ilk tercih olarak önerilmektedir.



Tedavi

� Amaç

� Akut infeksiyonu tedavi 

etmek

� Ürosepsisten korumak

� Oluşabilecek renal

hasarı ve buna bağlı

komplikasyonları

azaltmak 

VUR İYE 

Renal Skar

KBY

Hipertansiyon



Tedavi

� Komplike olmayan olgularda

� > 2 yaş

� Ateşli olmasına karşın hasta görünümü yok

� Ağızdan sıvı ve ilaç alımına uyumlu

� Dehidratasyonu ve huzursuzluğu yok

�Tedavi öncesi idrar kültürü alınır.

�Oral antibiyotik tedavisi verilir. 

�24-48 saat içinde klinik düzelme beklenir.

�Tedaviye 7-14 gün devam edilir.  



12 st

6 st

6 st

20 - 40

55

5 - 7

Fluoroquinolone

Ciprofloxacin

Nalidixic acid

Diğer

Nitrofurantoin

6 st

8 st

12-24 st

12-24 st

12 st

25-50

20

8

30*

30

Cephalosporin

Cephalexine

Cefaclor

Cefixime

Cefadroxil

Cefprozil

12 st6-12 TMP

30-60 SMX

Sulfonamide

Trimethoprime-

sulfamethoxazole

8 st

8 st

20-40

20-40

Penicillin

Amoxicillin

Augmentin

Doz aralığıGünlük Doz ( mg/kg/gün)İlaç

İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Oral antibiyotik Tedavisi



� Komplike olgular

� < 2 yaş ateşli tüm vakalar

� Hasta görünümlüler

� Oral intoleransı olanlar

� Dehidratasyonu veya huzursuzluğu olanlar

�Hastaneye yatırılarak parenteral tedavi verilir.

�Rehidrate edilmelidir.

�Enterik gram(-)’lerin çoğu 3. kuşak sefalosporinlere duyarlıdır.

�Seftriakson yarılanma ömrünün uzun olması nedeni ile ilk seçilecek ilaçtır

�Enterokokların çoğu 3. kuşak sefalosporinlere dirençlidir.

�Bu nedenle idrar sedimentinde kok görülenlere tedaviye ampisilin eklenmesini 

önerilir.

�Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda nefrotoksik ilaçlardan kaçınılır.

(aminoglikozit)



*Azotemi derecesine göre doz 
ayarlaması gerekir

8 st18-30 *Fluoroquinolon

Ciprofloxacin

25-50 *

50-180 *

50-75

90-150 *

100

Sefalosporin

Cephazoline

Cefotaxime

Ceftrioxone

Cetriazidime

Cefepime

6 st

4-8 st

50-100

50-200

Penicillin

Ampicilline

Ticarcillin

8 st

15 *

7.5 *

7.5 *

5-7 *

Aminoglikosit

Amikasin

Gentamisin

Tobramisin

Netromisin

Doz AralığıGünlük Doz
(mg/ kg/ gün)

İlaç

İYE’de Parenteral Antibiyotik Tedavisi



� Fluoroquinolon’ların oral veya parenteral preparatları
da gr(-) veya gr(+) etkenlere karşı çok etkilidir.

� Çocuklarda kullanımında  artropati yan etkisi olduğu 
bazı hayvan deneylerinde gösterilmiş olmakla birlikte 
şu sırada bu ilaç grubunun pediatrik populasyonda
artropati yaptığını destekleyen hiçbir yayın olmadığı
için çocukluk yaşında da bu ilaçların                      
( ciprofloxacin) kullanılması önerilmektedir.

Grady R. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 1128-32



� Ampisilin+aminoglikozid

� Sefalosporin (Cefazolin)+ aminoglikozid,

� 3. kuşak  sefalosporinler (Ceftriaxone,ceftazidime)

� 4.kuşak sefalosporin parenteral (Cefepime)

� Anatomik bozukluğu olan pseudomonas enfeksiyonlarında; 

ceftazidime + aminoglikozid

Pediatr  Clin N Am 2006; 53:379-400

Ampirik Parenteral tedavide ilk seçenek ne 

olmalıdır?



Tedavi

� < 2 ay  

� Klinik belirti ve bulgular spesifik değildir.

� Sepsise benzer klinik görünüme İYE neden olabilir.

� İdrar kültürü sonucu çıkana kadar tanıyı belirlemek zordur.

� Sepsis ön tanısı ile başlanan antibiyotiklere 

(örn: Ampisilin+Gentamisin) idrar kültür sonucu ve klinik yanıta 

göre devam edilir ya da değiştirilir.



2 ay-2 yaş

açıklanamayan ateşi olanlar

İYE düşün

İnfant hasta görünümde mi?

Hayır 

Seçenek 1: TİT

Lökosit esteraz, nitrit
veya piyüri için 

pozitif mi? 

Hayır 

İYE olası değildir
kliniği takip et

ateş devam ederse
yeniden İYE düşün

Seçenek 2: İdrar 
kültürü, suprapubik

aspirasyon veya
sonda ile 

İdrar kültürü
pozitif mi?

Hayır 

İYE yok

Evet 

Evet 
İdrar kültürü, suprapubik
aspirasyon veya sonda ile 

Hastaneye yatır,
parenteral antimikrobiyal tedavi başla

Evet 
Kültür sonucuna göre

7-14 gün antimikrobiyal
tedavi



İYE
> 5 Yaş

Kız Erkek 

Sistemik bulgular -
(sistit)

VUR +

İzlem
Profilaksi
Aylık İd. kültürü

İzlem

VUR -

PO antibiyotik 

Yineleyen İYE yok

izlem

Sistemik bulgular +

Parenteral ab 3-5 gün
+ PO 7-10 gün

US
VCUG
DMSA 

Sistemik bulgular -

PO antibiyotik 

US
VCUG



Tedavi

� Komplike olgularda
� Uygun tedavi ile idrar 24 saat sonra steril hale gelir.

� 48 saat içinde iyileşme gözlenmelidir.

� Aksi durumda dirençli bakteri ya da obstrüksiyon zemini 
düşünülmelidir.

� Ateş normale döndükten 24-36 saat sonraya kadar tedaviye devam 
edilir.

� Yenidoğanlarda 10-14 gün parenteral tedavi verilir

� Duyarlılık sonucuna ve klinik durumuna göre 2 ay-2 yaş arasında oral 
antibiyotikle tedavi 7-14 güne tamamlanır.



Tedavi

� Komplike olgularda
� Genelde tedaviye başladıktan sonra

� 2-3 günde ateş

� 3-4 günde CRP yüksekliği

� 2-3 hafta içinde sedimentasyon yüksekliği

� 2-3 ay içinde böbrek konsantrasyon bozukluğu düzelir 



İzlem 

� Amaç

� Kalıcı renal hasarla (skar gelişimi ile) ilişkili risk faktörlerini ortaya 
çıkarmak ve bunları tedavi etmektir.

� Akut piyelonefrit geçirenlerin %10-20’de skarlaşma görülür.

� Böylece kalıcı hasarın uzun dönemli sonuçları engellenebilir ya da 
geciktirilebilinir.

� Kalıcı renal hasarın uzun dönemli sonuçları

� Hipertansiyon

� Renal skarlaşma olanların %10’da görülür. 

� Kronik böbrek yetmezliği (KBY)

� Glomerül kapillerindeki adaptif değişiklikler sonucu glomeruloskleroz

� KBY’nin %10-20’den kronik piyelonefrit sorumludur.



İzlem 

� Kalıcı renal parankimal hasarla ilişkili risk faktörleri
� Konjenital malformasyonlar

� Renal hipoplazi ve displazi
� Obstrüksiyon

� Kist, üretero-pelvik darlık, taş
� Reflü ve dilatasyon

� Reflü derecesi arttıkça skarlaşma riski artar.
� Yaş

� < 2 yaş ateş dışında çok az sayıda belirti ve bulgu verir.
� < 2 yaş renal hasar potansiyeli daha yüksektir.

� Tedavi gecikmesi
� Piyelonefritik atak sayısı
� Nadir bakterilerle infeksiyon
� Genetik faktörler



İzlem 

� < 2 yaş İYE tanısı alanların hepsine
� USG

� VCUG yapılmalıdır.

� < 5 yaş ilk defa İYE tanısı alan bütün çocuklara

> 5 yaş ateşli İYE veya rekürren İYE olanların hepsine 
� VCUG çekilmelidir.



İzlem 

� Voiding sistoüretragrafi (VCUG)
� Mesane fonksiyonları, anatomisi ve VUR’nün varlığını

değerlendirir.

� İYE’dan 2-6 hafta sonra yapılır.

� Üriner sistemdeki inflamasyonun geçmesi için beklenir.

� İYE’den sonraki bir ay içinde tekrarlama riski yüksek olduğu için 
görüntüleme çalışmaları tamamlanana kadar profilaktik
antibiyotik kullanılmalıdır.

� İYE ile en sık birliktelik gösteren anormallik VUR’dür. Hastaların 
%40’da bulunur.



İzlem 

� Voiding sistoüretragrafi (VCUG)

� Kimlere yapılmalıdır?

� İlk  İYE tanısı alan bütün erkekler ile < 5 yaş kızlara

� > 5 yaş ateşli İYE veya rekürren İYE olan kızlara

� Kızlarda radyonüklidle yapılan VCUG tercih edilir

� Daha az radyasyon verdiği için gonadlar korunmuş olur.

� Ancak mesane ve üretra görüntülemesi kontrast VCUG kadar iyi değildir

� Erkeklerde üretra görüntülemesi çok önemli olduğu için kontrast VCUG 

tercih edilir.



� Voiding sistoüretragrafi (VCUG)

Reflüsü olan çocukların takiplerinde 
tercih edilir

1.derece reflülerde yanlış negatif sonuçVUR tanısında güvenilir

Üretra ve mesane yeterli 
görüntülenemez

Posterior üretral valvin gösterilmesi 
gerekli olduğu erkeklerde ve miksiyon
disfonksiyonu olan kızlarda tercih 
edilir

VCUG’nin 1/200’ü kadar radyasyonDaha fazla radyasyon

Radyonüklid ile yapılan sistografiKontrast madde ile yapılan VCUG



VUR Derecelendirmesi



Primer Vezikoureteral Reflü (VUR)

� İdrar yolu enfeksiyonu olan infantlarda %30-40 

� Antenatal hidronefroz tanısı alan infantlarda %10-20

� Kardeşlerde % 32

� Ebebeynde VUR olan çocuklarda % 66

� Sağlıklı çocuklarda VUR insidansı %1-2



� VUR’u olan hastaların kardeşlerinin sistografilerinin
incelenmesinde; kardeşlerde VUR görülme oranının %32 
ve çoğunun düşük dereceli olduğu gösterilmiştir. 

� VUR saptanan kardeşlerin %14’ünde DMSA ile böbrek 
parankim hasarı bulunmuştur.

� RN saptanmış olan bu vakaların çoğunda idrar yolu 
enfeksiyonu öyküsü yoktur. 

� Bu ve diğer çalışmalar, VUR’nün aktarılma riski düşük 
olan ve etkilediği kişilerde değişken ciddiyet gösteren 
dominant kalıtılan bir durum olduğunu öne sürmektedir. 

� Muhtemelen birden fazla gen lokusu rol oynamaktadır. 

AİLEVİ VE GENETİK



Hangi çocuklarda VUR 
araştırılmalıdır?

1. Antenatal hidronefroz

2. İşeme disfonksiyonu

3. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu

4. Rutin inceleme sırasında saptanan küçük skarlı böbrekler veya
pelvikalikseal dilatasyon

5. 1. derece akrabalarında VUR hikayesi



� Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ilk ateşli 
idrar yolu enfeksiyonu sonrasında erken 
dönemde renal USG ile değerlendirmeyi 
önermesine rağmen, 

� Hoberman ve ark. hiçbir ultrasonografik
bulgunun tedaviyi etkilemeyeceğini göstermiştir.

Normal renal ultrasonografi VUR 
olmadığının zayıf bir göstergesidir.



İzlem 

� Diğer görüntüleme yöntemleri
� İVP
� Bilgisayarlı tomografi

� Tedaviye cevap geciktiğinde komplikasyon varlığı (abse) için 
uygulanabilir.

� Kontrastlı tomografiler piyelonefrit ve skar varlığını gösterir.
� Radyasyon nedeniyle rutin kullanımda değildir.

� Manyetik rezonans
� Piyelonefrite oldukça yüksek duyarlılık gösterir.
� Maliyetli ve anestezi gerektirir

� USG eşliğinde voiding değerlendirmesi
� Deneyimli personelle ancak yüksek derceli reflü varlığı tespit 

edilebilir.



İYE  Proflaktik Tedavi

� 7-14 gün arası tedavi olup idrarı steril olan bir küçük çocuk ilk 
bir ay içinde tekrarlama riski olduğu ve tekrarlayan 
enfeksiyonlar sırasında renal hasar riskinin fazla olması
nedeni ile görüntüleme tetkikleri tamamlanıncaya kadar ilk 
enfeksiyondan sonra 

� VUR öyküsü olan çocuklar
� İmmunsupresyon
� Kısmi  obstruksiyonu olanlar 
� Normal anatomik yapısı olan ancak tekrarlayan enfeksiyonu 

olanlar ( 6 ayda 2, yılda 3 ve daha fazla) 
� 1 yaş altında iken DMSA pozitif febril İYE geçiren bebekler
� Temiz aralıklı kateterizasyon yapan hastalar

Pediatr  Clin N Am 2006; 53:379-400



� Profilaktik antibiyotik tedavisi

� Renal skar gelişimi için yüksek riskli hastalara düşük dozda uzun süre 
profilaktik tedavi kullanımıdır.

� Bu hastalarda profilaksi yıllarca sürebilir.

� İlaçlar akşam yatmadan önce verilir.

� Dar spektrumlu ilaçlar tercih edilir.

� Uzun sürede idrarla atılan antibiyotikler (örn: TMP-SMX) > 24 saat 
idrarda anti-bakteriyel etkinlik gösterir.

� Profilaksi sırasında ilaca duyarlı bakteri ile infeksiyon meydana gelirse 
yetersiz dozaj akla gelmelidir.



İYE Proflaksisinde Kullanılacak İlaçlar

*Azotemi düzeyine göre 

doz ayarlaması gerekli

yok2-3Ceclor

>  1 ay1-2Nitrofurantoin

>   2 ay1-2*Trimethoprim-
sulfamethoxazole

Yaş SınırlamasıGünlük Doz

(mg/ kg/ gün)
İlaç

Pediatr  Clin N Am 2006; 53:379-400



Kalıcı VUR’da Koruyucu Antibiyotik 
Tedavinin Kesilmesi

� Normal işeme paterni

� Hidronefroz olmaması

� Antibiyotik profilaksisi alıp 2 yıl  

içerisinde enfeksiyon saptanmaması



CERRAHİ TEDAVİ ENDİKASYONLARI

� V.derece VUR

� Yeni skar gelişimi 

� Divertikül gibi patolojik durumların 
eşlik etmesi

� VUR derecesinin artması

� Tedavi uyumsuzluk



Cerrahi tedavi etkin bir şekilde VUR’u düzeltiyor 
ancak İYE’nun tekrarlaması, böbreğin 
büyümesi ve renal skar gelişmesi yönünden 
cerrahi tedavi ile konservatif tedavi arasında 
fark yok

Scand J Urol Nephrol 2006;40:98-102



Tıbbi ve Cerrahi Tedavi

� Evre V VUR

� Yenidoğanlarda düzelme izlenebilir

� Büyük çocuklarda cerrahi tedavi gereklidir

� Evre III-IV VUR

� Tıbbi veya cerrahi yaklaşım arasında skar oluşumu 
açısından fark yok

� Ailenin tercihi dikkate alınmalı



İki yaş altı ateşli İYE için iki farklı
yaklaşım

� US ve DMSA

� DMSA’da bulgu ya da 
tekrarlayan İYE’de
VCUG

� US ve VCUG

� VUR var ise ya da 
tekrarlayan İYE var 
ise DMSA



Thompson, M. et al. Pediatrics 2005;115:426-434

Example of a decision-tree analysis of 100 hypothetical patients with grade I VUR 
evaluated by follow-up VCUG under 3 different timing regimens



İYE Tedavide Önlemler

Hijyenin düzeltilmesi

Konstipasyon düzeltilmesi

İşeme bozukluğunun düzeltilmesi

Sünnet



İYE

Vesikoüreteral
Reflü

İşeme 
bozukluğu

VUR düzeltlmesine karşın dirençli İYE

İşeme bozukluğu





İYE’de DİĞER YAKLAŞIMLAR

Çocuklarda; 

� Cranberry

� Probiyotik

� Aşı





KEFİR





SORULAR



� Vezikoüreteral reflü görülme sıklığı

�Üriner sistem enfeksiyonlu çocuklarda artar.

�VUR’lu çocukların kardeşlerinde artar.

�Monozigot ikizlerde artar.

�Antenatal hidronefrozlu çocuklarda artar.

�Üriner enfeksiyonu büyük çocuklarda, süt 
çocuklarına göre artar.



� Üriner sistem enfeksiyonu nedeni ile olan böbrek 
skarı için hangileri doğrudur?

� Hipertansiyon ve böbrek fonksiyon bozukluğu 
açısından uzun dönemde bir risk faktörü oluşturur.

� Sadece VUR’lu çocuklarda görülür.

� DMSA sintigrafi skarı saptamak için İVP’den daha 
hassastır.

� İVP’de akut pyelonefrit sonrası skarın oluşması için 
aylar gerekir.

� Tekrarlayan İYE’ları renal skarlaşma riskini artırır.



� Primer reflü nefropatisi için hangileri 
doğrudur?

�Erkek çocuklarda daha sıktır.

�Böbrekler doğumda normaldir.

�Renal hasar neonatal İYE’lerin sonucu gelişir.

�VUR genellikle yüksek derecelidir.

�Hiçbiri



� Hangi ultrason bulguları VUR açısından bir 
indirekt göstergedir?

�Pelvik dilatasyon
�Renal pelvis, ureter ya da mesane duvarında 

kalınlaşma
� İşeme sonrası residüel volüm
�Böbrek büyüklüğünün artışı
�Hiçbiri



� İki yaş altı ateşli İYE geçiren çocuklarda 
hangi incelemeler yapılmalıdır?

� İVP ve VCUG

�VCUG

�US

�DMSA

�US ve DMSA
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