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ozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›n›n
%80’inden üriner sisteme uygulanan kateterler sorumlu tutulurken, %10-15’inden sistoskopi
veya di¤er ürolojik giriﬂimler sorumlu tutulmaktad›r. Ancak %5’lik bir k›s›mda sisteme uygulanan herhangi bir giriﬂim olmadan infeksiyon geliﬂti¤i bildirilmektedir. Hastaneye yatan hastalar›n çeﬂitli nedenlerle en az %10’unun kateterize
edildi¤i, kateter tak›lanlar›n %3-10’unda bakteriüri, bakteriüri tespit edilenlerin %10-30’unda
semptomatik nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu geliﬂti¤i, bunlar›n da %1-3’ünün bakteremi
ile seyretti¤i bildirilmektedir (1,2). Ayr›ca bir kateterin üretraya sokulup ç›kar›lmas›nda %1-20
aras›nda de¤iﬂen oranlarda infeksiyon riski bildirilmektedir (1-4). Bunun yan›nda kateter kal›ﬂ
süresi uzad›kça infeksiyon riski artarak devam
etmektedir. Çal›ﬂmalarda, dört gün ve üzerindeki sürelerde tak›l› kalan kateterlerde %50’ye yak›n oranlarda bakteriüri geliﬂti¤i bildirilmektedir. E¤er aç›k drenaj sistemi uygulan›yorsa bu
oran %100’e ulaﬂmaktad›r (2,5,6). Üriner drenaj
için kapal› drenaj sisteminin uygulanmas›, kateter iliﬂkili infeksiyon riskini büyük ölçüde azalt-
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m›ﬂt›r, fakat risk hala vard›r. Kateterli hastalar
mikroorganizmalar› ya kona¤›n endojen floras›ndan veya ekzojen ortamlardan (sa¤l›k personelinin elleri, kontamine aletler vb.) edinirler (2,4).
Kateter iliﬂkili infeksiyonlar, E. coli, Enterococcus
spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Proteus mirabilis, Enterobacter spp., Staphylococcus
spp., Acinetobacter spp., Serratia ve Candida gibi
pek çok patojen taraf›ndan geliﬂmektedir. Serratia marcessens ve Pseudomonas cepacia gibi üriner sistem patojenlerinin özel epidemiyolojik önemi
vard›r. Çünkü bu organizmalar gastrointestinal
sistemde normalde bulunmazlar ve kateterize
hastalardan bunlar›n izolasyonu ekzojen bir kaynaktan kazan›ld›klar›n› düﬂündürür (3,4,7).
Katetere ba¤l› infeksiyonlar genellikle benigndir. Böyle infeksiyonlar sa¤l›kl› kiﬂilerde genellikle asemptomatiktir, spontan olarak ve kateterin ç›kart›lmas› ile düzelir. Bazen infeksiyon
persistan hal al›r ve prostatit, epididimit, sistit,
piyelonefrit ve gram negatif bakteremi, özellikle
yüksek risk hastalar›nda geliﬂen komplikasyonlardand›r. Gram negatif bakteremi yüksek mortalite nedeni ile ciddidir (4,5).
Bu kadar yüksek oranlarda karﬂ›laﬂ›lan bu infeksiyonlardan korunabilmek için altta yatan faktörlerin bilinmesi ve önlenmesi gerekmektedir.
Bu prensip, tedavi maliyetinden daha ekonomik
ve sa¤l›kl›d›r. Öncelikle korunma yöntemlerini
ve daha sonra tedavi yaklaﬂ›mlar›n› tart›ﬂman›n
do¤ru olaca¤› kanaatindeyim.
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KONTROL ÖNLEMLER‹
En önemli infeksiyon kontrol önemlerinden
biri, üriner kateter kullan›lan hastalar›n s›n›rlanmas›, böylece risk alt›ndaki popülasyonun azalt›lmas›d›r. Genellikle üriner kateterizasyon ﬂu
durumlarda endikedir:
1. Üriner sistem obstrüksiyonunu rahatlatmak,
2. Nörojenik mesane disfonksiyonu veya üriner retansiyonlu hastalarda idrar drenaj› sa¤lamak,
3. Ürolojik cerrahi veya komﬂu yap›lardaki di¤er cerrahi iﬂlemlere yard›m sa¤lamak,
4. Kritik durumdaki hastalar›n idrar ç›k›ﬂ›n›
kesin olarak belirlemek.
Spesifik olarak üriner kateterizasyon kültür
için idrar temini veya istemli olarak hasta iﬂemesinin güç oldu¤u durumlarda, idrar elektrolitleri
gibi özel diagnostik testlerin yap›labilmesi veya
inkontinans› olan hastada hemﬂire bak›m› için
de kullan›lmaktad›r.
Seçilmiﬂ popülasyonlarda idrar drenaj›n›n di¤er metodlar› üretra içine idrar kateteri tak›lmas› iﬂlemine alternatif olarak mevcuttur. Kondom
kateter, inkontinas› olan erkek hastada ç›k›ﬂta
obstrüksiyon yoksa ve iﬂeme refleksi sa¤lamsa
faydal› olabilir. Ancak kullan›m› deri maserasyonu, fimozis gibi lokal komplikasyonlara yol açabilece¤inden dikkatli hemﬂire bak›m› gerektirir.
Bir baﬂka alternatif suprapubik kateter, üroloji
veya jinekoloji servislerindeki hastalarda s›kl›kla
kullan›lmaktad›r. ‹nfeksiyon kontrolüne yönelik
olarak suprapubik kateterin faydas› kontrollü klinik çal›ﬂmalarla ispatlanmam›ﬂt›r. Mesane boﬂaltmada di¤er bir alternatif yol ise, spinal kord
hasar› olanlar, meningomiyeloselli çocuklar gibi
özel hasta gruplar›nda uygulanan aral›kl› kateterizasyondur. Suprapubik kateterizasyonda oldu¤u gibi aral›kl› kateterizasyonunda etkinli¤i ve
infeksiyonu s›n›rlamaya ait verileri ile ilgili iyi tan›mlanm›ﬂ klinik veri yoktur (8,9).
Üriner kateterizasyon gerektiren hastalar için
steril devaml› kapal› sistemde idrar drenaj sisteminin kullan›m› infeksiyon kontrolü için çok
önemlidir. K›sa süreli kateterizasyon için, tek baﬂ›na bu ölçüm, aç›k drenaj sisteminde kaç›n›lmaz olan %100 oran›ndan, %25’den daha aﬂa¤›lara infeksiyon h›z›n› azaltmaktad›r. Di¤er bütün
müdahaleler yard›mc› ölçümler olarak de¤erlen-
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dirilmektedir. Hiçbirinin infeksiyonu azaltmadaki etkinli¤ine dair ispatlanm›ﬂ veri yoktur.
Katetere ba¤l› üriner sistem infeksiyonlar›n›n
insidans›n› azaltmadaki di¤er eforlar,
1. Mesane içine meatustan bakteri giriﬂini önlemek,
2. Üriner sisteme girmeyi baﬂarm›ﬂ mikroorganizmalar›n prolifere olmalar›n› engellemek
amaçlar›na yönlenmelidir.
‹lk objektif önlem, aseptik kateter tak›lmas›,
günlük meatal temizlik ve günlük olarak antimikrobiyal ilaç ve solüsyonlar›n kullan›lmas›d›r. Bu
önlemler teorik olarak anlam taﬂ›maktad›r, infeksiyonu geciktirdi¤i veya baﬂlamas›n› önledi¤i kabul edilmektedir. Fakat bunlar›n etkinli¤ine dair
klinik denemeler genellikle iyi tasarlanmam›ﬂt›r
ve kapal› drenaj sisteminin kullan›m›n› içermemektedir. Yap›lan çal›ﬂmalarda meatal bak›m (ya
günde 3 kere povidon iyod solüsyonu ile takiben povidon iyod merhemi veya günlük su ve
sabunla temizleme ﬂeklinde) kapal› idrar drenaj
sistemindeki hastalarda katetere ba¤l› infeksiyonlar› önlemede etkisiz bulunmuﬂtur (2,3,5).
Farkl› rejimlerin de¤eri (daha s›k uygulama, di¤er antimikrobiyal ajanlar veya konsantrasyonlar) bilinmemektedir ve daha ileri de¤erlendirme gereklidir.
Kontrollü çal›ﬂmalarda emilmeyen antibiyotiklerle mesanenin devaml› irrigasyonu kapal›
drenaj sisteminin s›k bozulmas›na neden olarak
katetere ba¤l› infeksiyonlar›n s›kl›¤›nda bir azalma yapmamaktad›r. Böyle bir irrigasyonun kapal› drenaj sisteminin bütünlü¤ü bozulmadan yap›lmas›n›n etkinli¤i bilinmemektedir. Çeﬂitli çal›ﬂmalar profilaktik sistemik antibiyotiklerin katetere ba¤l› infeksiyonlar›n varl›¤›n› geciktirdi¤ini göstermiﬂtir. Fakat bu koruyucu etki geçicidir
ve antibiyoti¤e dirençli mikroorganizmalar›n seleksiyonuna sebep oldu¤undan profilaktik sistemik antibiyotiklerin kullan›m› tercih edilmemektedir (2,3,10).
Katetere ba¤l› infeksiyonlar›n yay›l›m›ndan
muhtemelen sorumlu olan çapraz infeksiyon varl›¤›nda ise ilave önlemler gereklidir. Çapraz infeksiyonlar› önlemek için kontrol önlemlerinin
uygulanmas› el y›kama, kateterize hastalar›n ayr›lmas› (özellikle infekte olmayan› infekte olandan ay›rmak) efektif bir ﬂekilde salg›n› sonland›racakt›r. Epidemik yay›l›m›n yoklu¤unda veya
s›k çapraz infeksiyon yoklu¤unda kateterize has83
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talar›n ayr›lmas› muhtemelen önemi az bir önlemdir.
Kateter Kullan›m›nda Öneriler
Kategori 1. Kesin olarak uyulmas› gerekenler
• Kateterin tak›lmas› ve bak›m› için e¤itimli
personel gereklidir.
• Sadece gerekli oldu¤unda kateterizasyon
gereklidir.
• El y›kaman›n önemi vurgulanmal›d›r.
• Aseptik teknik ve steril alet kullan›m› kateter tak›l›rken ﬂartt›r.
• Kateter uygun bir ﬂekilde korunmal›d›r.
• Kapal› steril drenaj temin edilmelidir.
• Aseptik olarak idrar örne¤i elde edilmelidir.
• ‹drar ak›ﬂ› sa¤lanmal›d›r.
Kategori 2. Uyulmas› önerilenler
• Periyodik olarak kateter bak›m personelinin yeniden e¤itimi,
• Mümkün olan en küçük uygun kateterin kullan›m›,
• Obstrüksiyonu önlemek veya rahatlatmak
gerekmedikçe irrigasyondan kaç›nmak,
• Günlük meatal bak›mdan kaç›nmak,
• Keyfi olarak fiks aral›klarla kateterleri de¤iﬂtirmemek.
Kategori 3. Uyulabilecek öneriler
• Kateterin tak›lmas› öncesinde idrar drenaj›n›n alternatif tekniklerini de¤erlendirmek,
• Steril kapal› drenaj bozuldu¤unda toplay›c›
sistemin yeniden de¤iﬂtirilmesi,
• ‹çeri tak›lm›ﬂ kateteri olan infekte ve infekte olmayan hastalar›n ayr›lmas›,
• Rutin bakteriyolojik moniterizasyondan kaç›n›lmas›.
TEDAV‹
Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu ﬂüphelenilen hastan›n öncelikle baﬂka bir oda¤a ait
infeksiyonu olup olmad›¤› araﬂt›r›lmal›d›r. Baﬂka
oda¤a ait bir bulgusu olmay›p üriner sisteme ait
bulgular› hakim olan hastalarda tedavi yaklaﬂ›m›m›z ço¤unlukla empirik olmaktad›r. Bu nedenle tedavi edecek hekimin ilgili kliniklerin antibiyotik direnç durumunu ve antimikrobiyal floras›84
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n› bilmesi gerekmektedir. Bunun içinde sürekli
bir sürveyans›n yap›lmas› gerekmektedir. Çünkü; üriner sistem infeksiyonlar›na neden olan
pek çok mikroorganizma aras›nda ilaç direnci giderek artmaktad›r. Ayr›ca; yap›sal olarak farkl›
antibiyotikler aras›nda çapraz direnç gösterilmiﬂtir (11). Gram negatif mikroorganizmalarda
ikinci, üçüncü kuﬂak sefalosporinlere ve di¤er
geniﬂ spektrumlu antibiyotiklere giderek artan
oranda direnç bildirilmektedir (7,11). Üriner sistem kaynakl› E. coli suﬂlar›nda antibiyotik direncini araﬂt›ran bir çal›ﬂmam›zda da bu direnç ortaya konmuﬂtur (12).
Empirik antibiyotik tedavisi öncesi idrardan
yap›lacak Gram boyamas› yol gösterici olabilir.
Ayr›ca tedavi öncesi idrar kültürü ve kan kültürü
mutlaka al›nmal›d›r. Tedavi planlan›rken altta
yatan hastal›¤›n ciddiyeti ve bakteremi varl›¤›
dikkate al›nmal›d›r. Baﬂlang›ç tedavisi için klasik
kitaplarda E. coli, Enterococcus spp. ve P. aeruginosa’
y› kapsayacak ﬂekilde, ampisilin + gentamisin
kombinasyonu ﬂeklinde önerilmekte iken, günümüzde bu antimikrobiyal ajanlara karﬂ› yüksek
düzeyde direnç bildirilmektedir. Bu nedenle nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak karﬂ›m›za ç›kan bakterilerde, s›k olarak saptanan geniﬂletilmiﬂ spektrumlu beta-laktamaz yap›m›n›n gözönünde tutularak, baﬂlang›ç tedavisi olarak, antipsödomonal aktiviteli bir sefalosporin veya
karbapenem ile aminoglikozidlerin kombinasyonu ﬂeklinde rejimler tercih edilmelidir. Empirik
olarak florokinolonlar›n kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Florokinolonlar›n kullan›m› P. aeruginosa,
P. mirabilis, Providencia spp., Serratia spp.’nin dirençli suﬂlar›n›n tedavisine saklanmal›d›r (1113). Elbetteki baﬂlang›ç tedavisi elde edilen ajan›n duyarl›l›k çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›na göre yeniden düzenlenmelidir. ﬁüpheli bakteremi durumunda empirik tedavi, bu duruma sebep olabilecek en dirençli organizmaya yönelik olmal›d›r. Taylor ve arkadaﬂlar› 218 ürosepsis vakas›n›
inceledikleri analizde, bakteremik üriner sistem
infeksiyonlar›na en s›k sebep olan mikroorganizman›n E. coli oldu¤unu tespit etmiﬂlerdir (%36.8).
Bunun yan›nda daha az oranlarda Enterococcus ve
Pseudomonas spp.’ler izole edilmelerine ra¤men
birden çok ilaca dirençli olmalar›ndan dolay› tedavi protokollerinde bu ajanlarda dikkate al›nmal›d›r (14). Asemptomatik kandidürinin mevcut
oldu¤u durumlarda kateterin kald›r›lmas› ile olgular›n 1/3’ünün düzelmesine ra¤men, baz› otoriteler antifungaller ile mesane irrigasyonu, k›sa
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veya uzun süreli sistemik tedaviyi önermektedirler. Üriner sistem infeksiyonu kaynakl› kandidemi orta derecede s›kl›kta görülmekte (tüm
epizodlar›n %5.5’i) olup, empirik tedavide amfoterisin-B kullan›m›ndan, toksisitesi nedeniyle
kaç›n›lmaktad›r (15-16). Flukonazolun etkili oldu¤unun gösterildi¤i durumlarda (yo¤un bak›m
hastalar›nda üriner sistem infeksiyonlar›na sekonder ﬂüpheli kandidemi varl›¤›nda veya kandidan›n etken olarak gösterildi¤i sürveyans kültürleri varl›¤› durumunda) empirik olarak bu ajan›n tedavi amaçl› baﬂlanmas› düﬂünülebilir.
Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›na
tedavi yaklaﬂ›m›nda sonuç olarak; hasta sondal›
ve asemptomatik kald›kça sistemik antibiyotik
kullan›lmamal›, ateﬂ varl›¤›nda önce di¤er olas›
nedenler araﬂt›r›lmal›, ateﬂ üriner sistem infeksiyonuna ba¤lan›rsa antibiyotik verilmeli, tedavi
komplike üriner sistem infeksiyonu gibi dirençli
mikroorganizmalar dikkate al›narak yap›lmal› ve
daha önemlisi korunman›n tedaviden önemli oldu¤u unutulmamal›, sonda steril tak›lmal›, en k›sa sürede ç›kar›lmal› ve kapal› sistem uygulanmal›d›r.
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