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Çocuklarda geliﬂen üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) patogenez, do¤al gidiﬂ, renal fonksiyonlar›n etkilenmesi ve tedavi
aç›s›ndan özellikler göstermektedir. Üriner enfeksiyon tan›s› konulan pediatrik yaﬂ grubundaki bireylerin yaklaﬂ›k yar›s›nda üriner sistem anomalisi saptanmaktad›r. Yine okul
ça¤›ndaki çocuklarda ÜSE ile birlikte mesane fonksiyon bozukluklar› bulunabilmektedir. Üriner sistem anomalileri,
özellikle vezikoüreteral reflü, mesane fonksiyon bozuklu¤u,
üriner enfeksiyon ve çocuklardaki renal anatomi özellikleri
bu grupta pyelonefritk skar geliﬂimi ﬂeklindeki renal parankim etkilenmesini gündeme getirebilmekte, ilerideki y›llarda
morbiditeyi önemli ölçüde artt›ran hipertansiyon geliﬂmesi
ve renal yetmezlik tablosu olas›l›¤› ile bireyi karﬂ› karﬂ›ya
b›rakabilmektedir.
Medikal tedavi çocu¤un yaﬂ›na, genel durumuna ve beraberindeki anatomik veya fonksiyonel patolojik duruma göre ﬂekillendirilir. Her ﬂeyden önce üriner sistem enfeksiyonunun
tan›s› ﬂüpheye yer vermeyecek ﬂekilde konulmal›d›r.
Bilindi¤i gibi üriner enfeksiyon tan›s› konulmas›nda en güvenilir yöntem idrar kültüründe mikroorganizman›n üretilmesidir. Bununla birlikte k›sa sürede sonuç alabilme ve hemen her yerde uygulanabilmesi nedeniyle ilk baﬂvurulan
yöntem idrar analizi veya di¤er tan›m›yla tam idrar tetkikidir. ‹drar analizinde yer alan parametrelerin tek tek ve birlikte kullan›ld›¤›nda, üriner enfeksiyonu gösterebilme duyarl›l›¤› tablo 1 de özetlenmiﬂtir.
Tablo 1. ‹drar analizinin içerdi¤i parametrelerin üriner enfeksiyonu saptamadaki rolü.

Lökosit esteraz
Nitrit
LE + nitrit
Lökosit
Bakteri
LE + Nitrit + Lökosit

Sensitivite %
83
53
93
73
81
99.8

Spesifite %
78
98
72
81
83
70

Üriner enfeksiyon tan›s›n›n konulmas›nda idrar kültürü pozitifli¤inin belirleyici oldu¤u, idrar analizinin sadece yard›mc› yöntem oldu¤u unutulmamal›d›r.
Bununla birlikte idrar kültürü için al›nan idrar ölçe¤inin el-

de edilme ﬂekli kültürün güvenilirli¤ini önemli ölçüde etkilemektedir. Uygun ﬂekilde al›nmayan idrar örne¤i ile yap›lan
kültürün periüretral floray› temsil edece¤i gözden uzak tutulmamal›d›r. Tablo 2 de idrar örne¤i al›nma yönteminin
üriner enfeksiyon tan›s› konulmas›n› ne ﬂekilde etkiledi¤i
özetlenmiﬂtir.
Özet olarak üriner enfeksiyon tedavisinin söz konusu olabilmesi için öncelikle üriner enfeksiyon tan›s›n›n konulmas› gereklidir. Üriner enfeksiyon tan›s› idrar kültüründe üreme olmas›yla konulabilir. ‹drar kültürü sonucunun güvenilirli¤i
s›ras›yla suprapubik aspirasyon, üretral kateterizasyon, orta idrar ak›m› ve torba yöntemleri ile toplanan idrar örneklerinde düﬂmektedir. Yenido¤an veya infantlarda torba ile
al›nan örnekte sadece üreme olmamas› anlaml› kabul edilir.
‹drar analizi akut enfeksiyonda kültür sonucu beklenmeden
tedavinin baﬂlanabilmesinde önem taﬂ›r.
Akut enfeksiyonda baﬂlanan antibiyotik ampirik olarak seçilmektedir. Tedavinin baﬂlang›c›ndan sonra sonucu al›nan
kültür ve antibiyotik duyarl›l›k testi uygun ilaçla tedavinin
sürdürülmesi olana¤›n› sa¤lar. Üriner enfeksiyon oluﬂturan
mikroorganizmalar göz önüne al›nd›¤›nda ampirik olarak
seçilecek uygun oral antibiyotik gruplar› içerisinde geniﬂ
spektrumlu penisilinler (ampisilin-amoksisilin grubu), trimetoprim-sulfametaksazol, ikinci kuﬂak sefalosporinler,
üçüncü kuﬂak sefalosporinlerden sefiksim ve nitrofurantoin,
parenteral antibiyotiklerden ise üçüncü kuﬂak sefalosporinler ve aminoglikozitler bulunmaktad›r.
Antibiyotik kullanmada tercih edilen yol ve tedavinin uygulanaca¤› ortam enfeksiyon tablosu ve yaﬂ ile de¤iﬂiklik gösterir. Yüksek ateﬂ ve oral al›m›n iyi olmad›¤› genel durum
bozuklu¤u, yenido¤an yaﬂ grubu, immün sistem yetersizli¤i
durumlar›nda hasta hastaneye yat›r›larak ve parenteral antibiyotik ile tedavi edilmelidir. Alt üriner sistem enfeksiyonu, yaﬂça büyük çocuk, oral al›m›n ve anne-baba kooperasyonunun iyi oldu¤u durumlarda hastaneye yat›rmadan oral
antibiyotikle tedavi edilebilir.
Antibiyotiklere direnç geliﬂmesi önemli bir sorun olarak belirmektedir. S›k rastlanan üropatojenlerin son y›llarda özellikle ampisilin ve co-trimaksazole dirençli hale geldi¤i izlenmektedir.
Tedavi süresi konusunda kaynaklarda ve uygulamada çok
de¤iﬂik görüﬂler vard›r. Ateﬂli üriner enfeksiyon varl›¤›nda
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Tablo 2. ‹drar örne¤i alma yöntemi ve üriner enfeksiyon tan›s› olas›l›¤›.
Toplama ﬂekli
Suprapubik aspirasyon
Kateterizasyon

Orta idrar (erkek)
Orta idrar (k›z)

Koloni say›s›
Gram (-) tek
Gram (+) 1-2 bin
>105
104-105
103-104
>104
3 kez >105
1 kez >105
50-100 bin
10-50 bin
semptomatik
10-50 bin
asemptomatik
<10 bin

tedaviye parenteral baﬂlanmas› önerilir. Ateﬂin kontrol alt›na al›nmas› ve idrar kültürü ile antibiyotik duyarl›l›¤›n›n elde edilmesine kadar 2-4 gün parenteral tedavinin sürdürülmesi daha sonra uygun oral antibiyotikle tedavinin 7-10 güne tamamlanmas› genelde kabul görmektedir. Tablonun daha hafif oldu¤u oral rahat beslenebilen çocuklarda tedaviye
do¤rudan oral antibiyotikle baﬂlanabilir. Okul ça¤› çocuklar›ndaki alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 3-5 gün antibiyotik kullan›m›n›n klasik 7-10 günlük tedaviye göre farkl› olmad›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar bulunmaktad›r.
Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonunu izleyen dönemde
hastalar›n yar›s›na varan oranda tekrarlayan enfeksiyon veya bakteriüri saptand›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar vard›r. Yine
bakteriüri saptanan çocuklar›n % 21-57’sinde vezikoüreteral reflü, % 5-10’unda ise obstrüktif anomalilerin varl›¤›na
iﬂaret eden çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Bu nedenle üriner enfeksiyon tedavi edildikten sonra çocuklar›n radyolojik yöntemlerle araﬂt›r›lmas› gereklidir. ‹lk baﬂvurulacak yöntemler üriner sistemin ultrasonografik olarak incelenmesi ve
voiding sisto-üretrografi (VSUG) dir.
Tedavisi tamamlanan hastaya radyolojik incelemeye kadar
geçen sürede antibiyotik proflaksisi uygulanmal›d›r. Antibiyotik proflaksisinin kullan›ld›¤› di¤er durumlar aras›nda vezikoüreteral reflü, normal üriner sistemde geliﬂen tekrarlayan enfeksiyon, üretral enstrümantasyon, immün sistemin
bask›land›¤› durumlar, temiz aral›kl› kateterizasyon ve vezikoüreteral reflü birlikteli¤i say›labilir. Proflakside kullan›lan antibiyotikle önceki enfeksiyonun tedavisinde kullan›lm›ﬂ
olan antibiyoti¤in farkl› gruplardan olmas› antibakteriyal dirençten etkilenmemek için gereklidir. Proflaksi için en s›k
kullan›lan antibiyotikler nitrofurantoin, co-trimaksazol ve
ikinci kuﬂak sefalosporinlerdir. Yenido¤an döneminde amoksisilin tercih edilebilir. Bu dönemde nitrofurantoin ve co-trimaksazolün kullan›lmas› sak›ncal›d›r. Oral üçüncü kuﬂak sefalosporinlerden sefiksim de proflaksi amac›yla kullan›labilir. Proflaksinin tek doz halinde ve gece yatarken verilmesi
tercih edilir. Böylece idrar›n mesanede uzun süre kald›¤› ge-

Enfeksiyon olas›l›¤› %
99
95
Olas›l›k var
ﬁüpheli tekrar
Olas›l›k yok
Olas›l›k var
95
80
ﬁüpheli tekrarla
ﬁüpheli tekrarla
Olas›l›k yok
Olas›l›k yok

ce boyunca yüksek idrar konsantrasyonu elde edilmiﬂ olur.
Yenido¤anda miksiyon s›kl›¤›n›n yüksek olmas› nedeniyle
proflaksi iki doza bölünerek 12 saat arayla verilmelidir.Dirençli durumlarda iki antimikrobiyal ajanla proflaksi uygulanabilir.
Çocuklarda asemptomatik enfeksiyon tan›m› ve tedavisi oldukça tart›ﬂmal› bir konudur. ‹yi anamnez al›nd›¤›nda bu
çocuklar›n önemli k›sm›nda semptomlar›n var oldu¤u veya
geçirilmiﬂ üriner enfeksiyon ata¤› öyküsü bulundu¤u ortaya
ç›kar›labilmektedir. Asemptomatik bakteriüri geliﬂmesi bireyin üriner enfeksiyona yatk›n oldu¤una iﬂaret etmektedir.
Bu nedenle eﬂlik eden patolojinin araﬂt›r›lmas› gereklidir.
Asemptomatik bakteriürinin tekrar etme olas›l›¤›n›n yüksek
oldu¤u bilinmekle birlikte tedavi ile bu do¤al gidiﬂin de¤iﬂmedi¤ini gösteren çal›ﬂmalar vard›r. Yine asemptomatik
bakteriürinin renal parankim etkilenmesi aç›s›ndan çok düﬂük risk oluﬂturdu¤u görülmüﬂtür. Bu nedenle tedavinin gereklili¤i sorgulanmaktad›r. Hatta tabloyu oluﬂturan E.Coli
suﬂlar›n›n patojenitesinin düﬂük oldu¤u, tedavi uygulan›rsa
düﬂük patojenitesi olan bu mikroorganizma popülasyonunun
patojenitesi yüksek olanlarla yer de¤iﬂtirme olas›l›¤›n›n oldu¤u belirtilmektedir. Bu ﬂekilde pyelonefrit riskinin yükselebilece¤i görüﬂü vard›r. Bu nedenle eﬂlik eden patolojinin
olmad›¤› tekrarlayan asemptomatik bakteriürinin, tedavi
edilmeden izlenmesi seçene¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
Di¤er bir s›ra d›ﬂ› durum normal üriner sistem varl›¤›nda
tekrarlayan üriner enfeksiyondur. Üriner enfeksiyonun geliﬂmesine yatk›nl›kta konakç›n›n üroepiteliyal özelliklerinin rol
oynayabilece¤i bilinmektedir. Eﬂlik eden patoloji olmaks›z›n
alt› ayda iki veya daha fazla enfeksiyon geliﬂmesi halinde
hastan›n s›n›rl› bir süre antibiyotik proflaksisine al›nmas›
düﬂünülebilir. Bu ﬂekilde elde edilen remisyon süreleri yeni
enfeksiyon ataklar› ile bozulsa da ilerleyen yaﬂla birlikte
özellikle k›z çocuklarda görülen genital flora de¤iﬂiklikleri
baz› olgularda tekrarlayan enfeksiyon s›kl›¤›n›n düﬂmesi ile
sonuçlanabilmektedir.
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