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OLGU SUNUMU 

•  aylık kız hasta 

 

ŞİKAYET 

• Ateş 

• Huzursuzluk 



OLGU 

ÖYKÜ 
      İlk defa Nisa  ayı da yüksek ateş ede iyle aşka ir sağlık erkezi de 

değerle dirile  hasta ı  idrar kültürü de Klebsiella üre esi ol ası 
üzerine 10 gün sefiksim (suprax  tedavisi veril iş.  

 

      Tedavi ta a la dıkta   hafta so ra   dere eyi ula  ateş, kus a 
yakı aları ol ası üzeri e Yüzyıl Devlet Hasta esi’ e aşvur uş, ta  
idrar incelemesinde piyüri sapta ı a İYE tekrarla ası ede iyle 
yatırılarak  gü  da ar yoluyla a ti iyotik sefotaksim, amikasin) tedavisi 
veril iş. İdrar kültürü de üre e ol a ış.  

 

      . .  tarihi de ateş düşürü ü tedaviyle düş eye  ateş, huzursuzluk 
yakı asıyla tarafı ıza aşvura  hasta idrar sedimeninde lökosit 
görülmesi üzerine seftriakson tedavisi aşla arak servise yatırıldı. 



ÖZGEÇMİŞ 
 

DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM 

A e i  ilk ge eliği, ge elik oyu a düze li heki  ve USG 

kontrolü var. İzle lerde bir sorun sapta a ış. Gebelik sırası da 

sigara kulla ı ı, kanama, akı tı, radyasyonla karşılaş a, döküntülü ya da 

ateşli hastalık geçirme öyküsü yok. Gebelik sırası da annede İYE 

öyküsü nedeniyle tek doz fosfomisin kulla ı ı ol uş. 

 

DOĞUM DÖNEMİ 
IVF e eği olan hasta ız Edremit Körfez Hasta esi’ de 38. 

gebelik haftası da kadı  doğu  uz a ı tarafı da C/S ile 2905 gr olarak 

 doğu u gerçekleştiril iş.  

 

DOĞUM SONRASI DÖNEM 

İlk 7 gün içerisinde sarılık ol uş, ama fototerapi al a ış. Kan 

değişi i, morarma, solunum sıkı tısı şikayetleri ol a ış. Emmesi, 

ağla ası, hareketleri aileye göre or al iş. 



BESLENME 

Doğu da  so ra ilk  saatte a e sütü ile esle iş. Mart ayı daki 
ko trolleri de a e sütü ü  yetersiz olduğu düşü ülerek ek a aya 

aşla ıla  hasta ız  hafta a a kulla dıkta  so ra ke diliği de  

a a al ayı reddet iş. 
 

BÜYÜME ve GELİŞME 

Normal 

 

AŞILAR 

Aile Heki i tarafı da  düze li yapılıyor. 
 

ALLERJİ 
Bilinen allerji öyküsü yok. 

 



SOYGEÇMİŞ 

Anne:  yaşı da, ü iversite ezu u, iyolog,sağ sağlıklı 
Baba:  yaşı da, lise ezu u, o ilya ı, sağ sağlıklı 
 

A e ve a a arası da akra alık yok. 
 

1.ÇOCUK: Hasta ız 

 

A ea e ve a aa e’de DM ve HT + . 



FİZİK MUAYENE 

• Ateş: 38,2 °C 

• Na ız: 97/dk 

• Ka  ası ı: 90/60 mm/Hg 

• Solu u  sayısı: 20/dk 

• Satürasyon: %  Oda havası da  

 

• Boy: 60 cm (9 P) 

• Kilo: 5200 gr (31 P) 



FİZİK MUAYENE 
 
GD: Huzursuz. 
Cilt:Turgor, tonus doğal, öde , ikter, siyanoz, peteşi, 
purpura yok.  
Baş-Boyun:Saç ve saçlı deri doğal. Boyu da kitle ve LAP 
yok. 
Gözler: IR+/+,Pupiller izokorik. 
KBB: Orofarinks doğal.Postnazal pürülan akı tı yok. 
KVS: S  ve S  doğal. S  yok. Üfürü  yok 
SS: Ak iğer sesleri doğal. Ral, ronküs yok. Her iki 
hemitoraks solu u a eşit katılıyor. 
GİS: Batı  rahat. Defa s, rebound, organomegali yok 
GÜS: Hari e  kız. A o ali yok. 
NM: Bili ç açık, koopere, oryente. E se sertliği yok. 
Kranial si ir uaye esi doğal.Motor ve duyu defisiti yok. 
Ekstremite:Kas kitle ve tonusu doğal. 
 



LABORATUVAR 
BİYOKİMYA 

Glukoz: 108 mg/dL 

Üre: 19 mg/dL 

BUN: 9.0 mg/dL 

Kreatinin: 0.30 mg/dL 

Total Bilirubin: 0.73 mg/dL 

Direk Bilirubin: 0.34 mg/dL 

AST: 44 U/L 

ALT: 28 U/L 

Total Protein: 6.1 g/dL 

Albumin: 4.4 g/dL 

Kalsiyum: 10.1 mEq/L 

Sodyum: 136.1 mEq/L 

Potasyum: 5.12 mEq/L 

Klor: 99 mEq/L 

 
 

HEMOGRAM 

Beyaz küre: 30.931 /mm3 

Neu: 23.678/mm3 

Lenfosit: 5.412/mm3 

Monosit: 1.565/mm3 

Eo: 0.145/mm3 

Basofil: 0.131/mm3 

Hgb: 10.35 g/dL 

Hct:  %31.90  

MCV: 79.72 fL 

Trombosit: 724.4  10^3/Ul 

 

CRP: 7.85 mg/dL 

Sedimantasyon: 5 mm/h 

 

 



LABORATUVAR 
TAM İDRAR TETKİKİ 
Renk: Açık sarı  
Bula ıklık: Berrak 

pH: 6.0 

Dansite: 1.009 

Kan: Negatif 

Lökosit: +2 

Glukoz: Negatif 

Protein: Negatif 

Bilirubin: Negatif 

Keton: Negatif 

Nitrit: Negatif 

Ürobilinojen: Normal 

Askorbik asit: 0 

MİKROSKOBİK İNCELEME 
 
Eritrosit(MIK): 2HPF 
Lökosit(MIK): 3HPF  

 
 İDRAR SEDİMENTİ 
 
Her alanda 5-6 lökosit 



LABORATUVAR 

İDRAR KÜLTÜRÜ SONDA  
Gram boyama LÖKOSİT ve GRAM (+) KOK görüldü. 

                          

100,000 cfu/mL Enterecoccus faecalis 

– Ampisilin S<=2.0 

– Daptomycin IE,2.0 

– Gentamicin High-Level Resistance: Negatif 

 
AEROP KAN KÜLTÜRÜ 
Ka  kültürü de üre e ol adı. 





KLİNİK İZLEM  

• İdrar Kültürü de GSBL +  E.coli üreye  hasta ı  

     Seftriakson tedavisi kesildi, antibiyograma göre 

     ampisilin tedavisi aşla dı. 
 

• Mev ut  İYE içi  edikal tedavisi i ala  

     hasta ı   ay içerisi de . kez tekrarlaya  İYE’ye 

     ede  ola ile ek altta yata  soru ları  elirle esi e yö elik 
olarak üriner  USG ve e feksiyo  so rası Voiding incelemesi  
pla la dı. Bir ay so rası içi  DMSA ra devusu alı dı. 



   TETKİKLER 

    . . ’de çekile  Üriner Sistem USG’de 

    Bilateral böbrek pelvisinde i i al elirgi leş e  

sapta ıştır. 



İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 

• İdrar yolu e feksiyo u İYE  esa e idrarı da akteri varlığı olarak 
ta ı la ır. A ak, u ta ı  tek aşı a yeterli değildir. E feksiyo u  
lokalizasyonu tedavi ve prognoz açısı da  ö e  taşır.  
 

• Akut pyelonefrit renal parankimin bakteriyel invazyonu neticesinde 
ortaya çıkar. 

• Akut sistit mesanenin yüzeysel invazyonu ile sı ırlı e feksiyo dur.  
• Asemptomatik bakteriüri teri i kli ik se pto  oluştur aya  

enfekte idrar varlığı a işaret eder. 
 

–  Asemptomatik bakteriüri sıklıkla okul çağı daki veya üyük kızlarda 
görülür, a ak süt ço ukluğu dö e i de de görüle ilir. Ateşli 
çocuklarda asemptomatik bakteriüri ile gerçek İYE’yi ayır ak zor 
ola ilir. Bu ayırı da a ahtar ulgu gerçek İYE’de piyüri ol asıdır. 



 



TEKRARLAYAN  
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 

İYE PREVALANS: 
 Kızları  % - ’i, erkekleri  % ’i İYE geçirir. 
 Kızlarda ilk İYE ge ellikle  yaş ivarı da 

ve infant dönemi ile tuvalet eğiti i dönemlerinde pik 

yapar. 

 İYE geçire  kızları  % - ’ı da takip ede   ay 

içinde tekrarlar. 



TEKRARLAYAN  
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 

İYE PREVALANS: 
 

Erkeklerde İYE’leri i  çoğu ilk  yaşta 

 İlk ir yılda E/K= -5/1 

 1-  yaşı da  so ra E/K= /  

 Sü etsiz erkek ço uklarda daha sık. 



Etkenler 
• Akut iYE’da gram negatif enterik asilleri  ö e i açıktır. E. 

coli ilk sırayı al aktadır. İlk İYE’ları ı  % ’ı da , 
tekrarlaya  e feksiyo ları  % - ’ı da  E. oli’nin 
soru lu olduğu ildiril ektedir.  
– E. oli’yi Proteus, Klebsiella izlemektedir  
 

• Ye idoğa  ve süt ço uğu dö e i de İYE’ i  % ’u da E. 
coli, % ’si de Klebsiella, % ’si de Pseudomonas, % ’ü de 
Proteus’u  soru lu olduğu ildiril ektedir.  

 
• Okul çağı ve okul ö esi dö e de e feksiyo ları  üyük 

çoğu luğu da etke i  E. coli ol ası a karşı  erge lik 
öncesi dönemde E. coli ile birlikte Staphylococcus albus 
soru lu tutul aktadır.  



NEDENLER 
• İdrar yolu e feksiyo ları te el olarak periüretral bölgeyi 

kolonize ede  arsak kay aklı akterileri  asendan yol ile 
üriner siste e ulaş aları eti esi de ortaya çıkar.  

 

• Erkek çocuklarda prepisyum rezervuar olarak önemli bir rol 
oynar. 
 

•  Bu u la irlikte, İYE 
– Üriner sistem obstrüksiyonu,  
– Bö rek taş hastalığı,  
– Vezikoüreteral reflü (VUR),  
– Mesane dissinerjisi 
 

ya da herha gi ir ede e ağlı olarak esa e i  yetersiz 
oşal ası gi i altta yata  ir patoloji i  ilk göstergesi ola ilir. 



         Risk etmenleri 

•  Kız ço uk 
•  Sünnetsiz erkek  
•  Anatomik bozukluklar  
•  Nörojen mesane  
•  VUR  
• Tuvalet eğiti i  
•  İşe e disfonksiyonu 
•  Obstruktif üropati  
•  Makatta  ö e doğru te izlik  
•  Sıkı iç ça aşır  
•  Ka ızlık  



Bulgular  
 



Ta ı 

• İdrar yolu e feksiyo u u düşü düre  yakı a 
ve ulguları ola  ço uklarda idrar a alizi 
yapıl alıdır.  
 

• Nede i  açıkla a aya  ateş ≥ °C) 
yakı asıyla aşvura  ço uklarda da e  geç 

 saat içi de idrar a alizi yapıl alıdır . 
 



• İYE düşü üle  ço ukta idrar a alizi ve kültür içi  
te iz orta akı  idrarı elde edil esi esastır . A ak, 
işe e ko trolü ü kaza a a ış küçük ço uklarda u 
şekilde idrar elde et e ü kü  ol adığı da , 
mesane kateterizasyonu  ya da suprapubik aspirasyon 
ile idrar alı alıdır. 

 



• İYE ta ısı ı  kesi leş esi içi  he  idrar a alizi e feksiyo u 
desteklemeli (piyüri ve/veya bakteriüri), hem de 
kateterizasyon ile elde edile  idrarı  kültürü de e  az 
10.000 cfu/mL düzeyinde bir üropatojen  ya da  suprapubik 
aspirasyon ile elde edilen idrar kültüründe en az 1000 
cfu/ml üropatojen üremelidir. 

 
• İdrar a alizi kültürü  yeri i ala az, a ak kültür so uçları 

e  az  saat ekle eyi gerektirdiği de  erke  tedavi 
gerektiren durumlarda yönlendirici olabilir.  

 
• İdrarı  iyoki yasal a alizi de lökosit esteraz ve nitrit 

pozitifliği veya ikrosko ik i ele ede lökosit veya akteri 
varlığı e  güve ilir göstergelerdir  



Sistit-piyelonefrit 

• İYE lokalizasyo u sistit ve piyelonefrit ayırı ı  
hasta ı  tedavi şekli, tedavi süresi ve yapıla ak 
araştır alar içi  ö e lidir. 

• Piyelonefrit ateş, ya  ağrısı, ula tı, kus a gi i 
yakı alar ile karakterize ike  sistit daha ziyade 
işe e se pto ları dizüri, pollaküri, inkontinans 
gi i  ile ilişkilidir. 

• Piyelonefritte  idrar konsantrasyon kapasitesinde 
ozul a ve akut faz ya ıtı da artış sıktır. 



Koruma tedavisi 
• İdrar yolu e feksiyo u ola  ço uklarda esa e işlev ozukluğu ve 

ka ızlık varlığı utlaka araştırıl alı ve varsa düzeltil eli; yeterli 
iktarda sıvı alı ı sağla alı; idrar tut a alışka lığı var ise u 

ko uda eğitil elidir. 
 
• Tekrarlaya  İYE sapta a  ço uklarda koruyu u a ti iyotik kulla ı ı 

düşü ül elidir. Koruyu u a ti iyotik tedavisi özellikle üriner 
sistemde dilatasyon ile birlikte seyreden VUR, obstrüktif üropati ve 
diğer kar aşık a or alliklerde düşü ül elidir.  
 

• İdrar akı ı a e gel teşkil ede  ir tıkayı ı ir soru  varsa utlaka 
uygu  yaklaşı  ile idrar akı ı sağla aya çalışıl alıdır.  

 
 

• Belirtisiz  bakteriüri kesinlikle tedavi edilmemelidir. 



Tedavi 

•  İYE tedavisi de a aç akut e feksiyo u 
düzeltmek, piyelonefrit tekrarı ı, renal skar 
geliş esi i ve ilişkili ko plikasyo ları  ortaya 
çık ası ı ö le ektir.  
 

• Bu akı da  İYE tedavisi akut atak tedavisi ve 
koruyu u tedavi olarak iki aşlık altı da i ele ir. 

  
• Akut atak tedavisi hasta ı  yaşı a, kli ik 

durumuna ve enfeksiyonun lokalizasyonuna göre 
değişiklik gösterir. 





• Üç ayda  küçük ve/veya ko plike İYE kriterleri i septik 
görünüm, sürekli kusma, orta-ağır dehidratasyon, 
immünsupresyon  taşıya  ço uklar hasta eye yatırılarak 
damar yoluyla  antibiyotik verilerek tedavi 
edilmelidirler. 
 

• Üç ayda  üyük ço uklarda ko plike değil ise 
pyelonefrit tedavisi oral a ti iyotikler ile yapıla ilir.  
– Oral tedavide sefalosporinler, amoksisilin klavulonik asit ve 

trimetoprim/sülfametoksazol, parenteral tedavide . kuşak 
sefalosporinler genel olarak tercih edilebilirler.  
 

• Üç aydan büyük ve alt üriner sistem enfeksiyonu (sistit) 
düşü üle  ço uklar oral a ti iyotikler ile tedavi 
edilebilirler.  
– Bu amaçla trimetoprim, nitrofurantoin, sefalosporin veya 

amoksisilin tercih edilebilir. 



•  Tedavi daha so ra üreye  ikroorga iz a ı  
duyarlılık testleri e göre düze le ir. 

• Tedavi süresi 7-  gü  arası da değişe ilir. 
•  İYE ta ısı ala  ço uklarda akut e feksiyo  

tedavisi ya ı da İYE’ye ede  ola ile ek altta 
yata  ozuklukları  elirle esi de çok 
önemlidir. 



TEKRARLAYAN İYE’DE KULLANILAN 
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ: 

1. Direk Üriner Sistem Grafisi(DÜSG) 

2. Üriner Sistem USG 

3. Voiding sistoüreterografi (VCUG) 

4. DMSA (99mTc dimerkaptosüksinik asit) 

5. Dietilen triamin pentaasetik asit (99mTc-DTPA) ya da 
merkaptoasetiltriglisin (MAG-3) 

6.  İVP i trave öz pyelografi  

7.  Renal BT ve MRI 



• Obstrüktif üropati veya ö rek taş hastalığı 
için ultrasonografi (USG) 

• VUR için voiding sistoüretrografi (VCUG)  

• Renal inflamasyon/skar için 99mTc-DMSA 
sintigrafisi önerilen görüntüleme 
yöntemleridir. 



• Akut enfeksiyon döneminde USG sadece atipik 
İYE ta ısı ala  hastalarda o strüksiyo  gi i olası 
yapısal a o alileri elirle ek içi  ö eril ektedir.  

• Ateşli İYE tedavi edildikte  so ra elektif 
koşullarda USG  sade e  ayda  küçük ço uklar 
içi  ö eril iştir. 

•  Alt üriner siste  e feksiyo u düşü üle  
ço uklarda USG a ak tekrarlaya  İYE söz ko usu 
ise düşü ül elidir. 
 

 



• Tipik ol aya  ya da  tekrarlaya  ateşli İYE geçire  hastalarda renal 
parankimal skar varlığı ı göster ek içi , e feksiyo da  -6 ay sonra 
99mTc-DMSA si tigrafisi yapıla ilir. 
 

•  VCUG (voiding sistoüretrografi ) 
– 6 aydan küçük çocuklarda atipik veya tekrarlaya  İYE varlığı da 
– 6 ay-  yaş arası ço uklarda  

• USG’de üriner sistem dilatasyonu,  
• Zayıf idrar akı ı,  
• E.coli dışı aja lar ile e feksiyo  ve  
• Ailede VUR öyküsü varlığı da ö eril ekte,  

–  yaş üstü de ise hiç ö eril e ektedir. 
 

 



• Vezikoüreteral reflü saptanan çocuklarda öncelikle varsa 
mesane disfonksiyonu düzeltilmeli, koruyucu antibiyotik ve 
errahi düzelt e operasyo ları e feksiyo ları  tekrarı ve 

aile i  istekleri dikkate alı arak pla la alıdır. 
 
• Renal parankimal skar saptanan hastalar antropometrik 

gelişi , ka  ası ı ve proteinüri yönünden izlenmelidir. 



                TEŞEKKÜRLER… 


