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edilebilece¤ini düﬂündürdü. ‹lk s›rada Candida spp. tespit edilirken, kateterizasyon süresi uzad›kça, mikroorganizma kolonizasyonunun artt›¤› tespit edildi. Hastalar›n
antibiyotik al›yor olmas›n›n, üriner katetere bakteri kolonizasyonunu ve bakteriüri geliﬂmesini önlemedi¤i görül-
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SUMMARY

Yo¤un bak›m ünitelerinde nozokomiyal infeksiyon oran-

Evaluation of Simultaneous Cultures of Urinary Catheter

lar› genel servislerden 5-10 kat daha fazla olup, üriner

Ends and Urine Samples of Intensive Care Unit Patients

sistem infeksiyonlar› bu ünitelerde en s›k görülen nozokomiyal infeksiyonlard›r. Nozokomiyal infeksiyonlar›n ortalama %40’›n› üriner sistem infeksiyonlar› oluﬂturmaktad›r. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›n›n
%80’inden kateter, %10-15’inden ürolojik giriﬂimler sorumlu tutulmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada, kateter kal›ﬂ süresinin bakteriüriye etkisinin yan›nda, sonda ucu kültürlerinin anlam› olup olmad›¤› ve bunun idrar kültürleri ile iliﬂkisi araﬂt›r›ld›. Cerrahi

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Üriner Sistem ‹nfeksiyonu, Sonda Ucu Kültürü, ‹drar Kültürü.

Nosocomial infection frequency in intensive care units
(ICU) is approximately 5 to 10 fold higher compared to
other general units and the urinary tract infections
comprise about 40% of the cases being the most common type of nosocomial infection.
The major cause of urinary tract infection is urinary catheter in 80% of cases and urologic procedures are responsible for about 10-15% of cases.

Yo¤un Bak›m Ünitesi’nde takip edilen 142 hastaya 173

In order to study the effects of duration of indwelling uri-

adet eﬂ zamanl› sonda ucu ve idrar kültürü yap›ld›.

nary catheters to bacteriuria, simultaneous cultures

Çal›ﬂmam›zda hastalar›m›z›n tümünün antibiyotik al›yor
olmas›na ra¤men, bakteriüri ilk gün saptanmazken, 48.
saatte %8.7, 72. saatte %31.3, 4. günde ise %46.7 oran›nda bakteriüri saptand›. ‹drar sondalar› 4. günde ç›ka-

from catheter ends and urine samples were taken and
evaluated. A total of 173 urine samples and catheter
end cultures were obtained from 142 patients admitted
to the surgical ICU.

r›lan hastalarda hem sonda ucunda, hem de idrarda

All the patients were taking antibiotic therapy and altho-

izole edilen mikroorganizmalar incelendi¤inde %88.7

ugh no bacteriuria was identified in the first 24 hours,

oran›nda ayn› bakterinin üremesi sondan›n ç›kar›lma-

bacteriuria was positive in 8.7% of cases at the 48th ho-

dan idrar kültürü ile hastan›n kolonizasyonunun takip

ur. Culture positivity increased to 31% and 46.7% on the
3rd and 4th days respectively. In patients with urinary
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catheters removed at the end of the 4th day, bacteriologic cultures from catheter ends and urine samples revealed Candida spp, gram negative bacteria and gram
positive bacteria, in decreasing order of frequency. Furthermore, administration of antibiotics did not prevent
bacterial colonization of the catheter or bacteriuria frequency.
Key Words: Nosocomial Urinary Tract Infections, Urinary
Catheter End Culture, Urine Sample Cultures.

G‹R‹ﬁ
Yo¤un bak›m ünitelerinde nozokomiyal infeksiyon oranlar› genel servislerden 5-10 kat daha fazla olup, üriner sistem infeksiyonlar› bu ünitelerde en s›k görülen nozokomiyal infeksiyonlard›r. Nozokomiyal infeksiyonlar›n ortalama
%40’›n› üriner sistem infeksiyonlar› oluﬂturmaktad›r (1-3). Hastaneye yatan hastalar›n %10’u çeﬂitli nedenlerle kateterize edilmektedir. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›n›n %80’inden kateter, %10-15’inden ürolojik giriﬂimler sorumlu tutulmaktad›r. Kateterize edilen hastalar›n %3-10’unda bakteriüri tespit edilmektedir
(1,2). Bakteriüri tesbit edilenlerin ise %10-30’unda semptomatik üriner sistem infeksiyonu, %13’ünde ise bakteremi geliﬂmektedir (2,4).
Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu oluﬂmas› için bakterilerin mesaneye girmesi gerekmektedir. Kateter kal›ﬂ süresi uzad›kça, bakteriüri riski de art›ﬂ göstermektedir. Kateterli hastalar mikroorganizmalar› ya kona¤›n endojen floras›ndan veya sa¤l›k personelinin elleri, kontamine aletler gibi ekzojen ortamlardan edinirler
(2,5).
Bu çal›ﬂmada kateter kal›ﬂ süresinin bakteriüriye etkisi ve sonda ucu kültürleri ayn› anda al›nan idrar kültürleri ile karﬂ›laﬂt›r›larak sonda ucu
kültürlerinin tan›daki de¤eri araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂmaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi Cerrahi Yo¤un Bak›m Ünitesi’ne Ocak 1995 ile Ocak 1996 tarihleri aras›nda
çeﬂitli tan›larla yat›r›larak izlenen ve Foley idrar
sondas› tak›lan hastalar dahil edildi. Eksternal
meatus dezenfekte edilerek sondalar› 1. gün, 2.
gün, 3. gün ve 4. günde ç›kar›lan hastalarda eﬂ
zamanl› idrar ve idrar sonda ucu kültürleri yap›ld›. ‹drar sondalar› 4. günde ç›kar›lamayan ve kal›c› sonda zorunlulu¤u olan hastalardan 4. günHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1999; 3: 2
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deki ilk kültürlerden itibaren her dört günde bir
olmak üzere 2 veya 3 kez sonda ucu ve idrar kültürleri tekrarland›. ‹drar kültürleri, NCCLS standartlar›na uygun olarak kanl› ve EMB besiyerlerine ekilip, 37˚C’de bir gece inkübe edildikten
sonra, 105 CFU/mL üzerinde üreme gösterenler
de¤erlendirilmeye al›nd›. ‹drar sonda ucu kültürleri ise hasta baﬂ›nda ç›kar›lan sonda ucunun s›v› besiyerine at›lmas› ile yap›ld›. Bir gecelik inkübasyondan sonra kanl› ve EMB besiyerlerine
pasajlar› yap›ld›. Hastalar›n eﬂ zamanl› olarak
antibiyotik kullanma durumu kaydedildi.
BULGULAR
Yirmibir hastada birinci gün, 23 hastada ikinci gün, 16 hastada üçüncü gün, idrar sondalar› ç›kar›larak eﬂ zamanl› idrar ve sonda ucu kültürleri yap›ld›. Dört gün veya daha uzun süre idrar
sondalar› kalmas› gereken 82 hastan›n dördüncü
gün idrar sondalar› ç›kar›larak veya de¤iﬂtirilerek
bu hastalardan 113 idrar ve sonda ucu kültürleri
al›nd›. Toplam olarak 173 idrar ve sonda ucu kültürü çal›ﬂmaya dahil edildi. Çal›ﬂmaya dahil edilen hastalar›n say›s› ve cins da¤›l›m› incelendi¤inde; idrar sondalar› birinci günde ç›kar›lanlar›n
15’i erkek, 6’s› kad›n, ikinci günde ç›kar›lanlar›n
14’ü erkek, 9’u kad›n, üçüncü günde ç›kar›lanlar›n 9’u erkek, 7’si kad›n idi. Dördüncü günde sondas› ç›kar›lan veya de¤iﬂtirilen 82 hastadan (54
erkek, 28 kad›n) ise toplam 113 idrar ve sonda
ucu kültürü yap›lm›ﬂt›. Hastalar›n yaﬂ ortalamas›
her iki cinste de 34.1 idi.
Çal›ﬂmam›zda hastalar›n tümünün antibiyotik
al›yor olmas›na ra¤men, bakteriüri ilk gün saptanmazken, 48. saatte %8.7, 72. saatte %31.3, 4.
günde ise %46.7 oran›nda bakteriüri saptand›
(Tablo 1, ﬁekil 1).
‹drar sondalar› 4. günde ç›kar›lan hastalardan,
idrar ve sonda ucunda üremesi olan 53’ünün
47’sinde kesin olmamakla birlikte muhtemelen
ayn› olan mikroorganizmalar izole edilirken, alt›s›nda idrar ve sonda ucu kültürlerinde farkl› mikroorganizmalar izole edildi. Bunlar›n da¤›l›m›,
sonda uçlar›nda ikiﬂer adet E. coli ve Candida
spp., birer adet Klebsiella spp. ve Enterobacter
spp.; idrar kültürlerinde ise üç adet S. epidermidis,
birer adet S. aureus, Enterobacter spp. ve Candida
spp. ﬂeklindeydi. ‹drar sondalar› dört gün kalmak zorunda olan hastalar›n dördüncü gün ç›kar›lan sondalar›n›n ucunun kültüründe ve idrar
kültürlerinde izole edilen mikroorganizmalar incelendi¤inde ilk s›rada Candida spp. yer al›rken
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Tablo 1. ‹drar Sonda Kal›ﬂ Süresi ile Mikroorganizma Üremesi Aras›ndaki ‹liﬂki.
1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

n

%

n

%

n

%

n

%

‹drar ve sonda ucunda üremesi olanlar

0

0

2

8.7

5

31.3

53

46.7

‹drarda üreme olmay›p,
sonda ucunda üreme olanlar

2

9.5

5

21.7

5

31.3

39

34.5

‹drar ve sonda ucunda üreme
olmayanlar

19

90.5

16

69.6

6

37.4

21

18.8

Toplam

21

100

23

100

16

100

113

100

Toplam üreme oran›

2

9.5

7

30.4

10

62.6

92

81.2

100

80

‹drar ve sonda ucunda
üremesi olanlar

60
‹drarda üreme olmay›p
sonda ucunda üremesi
olanlar

40

‹drar ve sonda ucunda
üremesi olmayanlar

20

Toplam üreme oran›

0
1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

ﬁekil 1. ‹drar Sonda Kal›ﬂ Süresi ile Mikroorganizma Üremesi Aras›ndaki ‹liﬂki.

antibiyogramlar› ayn› olan mikroorganizmalar incelendi¤inde, gram negatifler ön plandayd›
(Tablo 2).
Dördüncü gün sondalar› ç›kar›ld›¤›nda, sonda
ucu kültüründe mikroorganizma izole edilen, ancak idrar kültüründe üreme olmayan hastalardan
izole edilen mikroorganizmalar incelendi¤inde
ilk s›ray› gram pozitif bakterilerin ald›¤› görüldü
(Tablo 3).
TARTIﬁMA
Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar› en
s›k rastlanan hastane infeksiyonlar›d›r. Amerika
Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde hastane infeksiyonlar›n›n %40’›n› üriner sistem infeksiyonlar›
oluﬂturmaktad›r (2,3,5). Ülkemizde bu oran
%26.2-49.4 aras›nda de¤iﬂmektedir (6,7). Nozo-
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komiyal üriner sistem infeksiyonu geliﬂmesinde
en önemli risk faktörü üriner kateterizasyon
olup, üriner kateterizasyona ba¤l› infeksiyon
oran› %64.5 ile %81.8 aras›nda de¤iﬂmektedir
(2,6,8,9). Organizmalar mesaneye kateter konulma an›nda, kateter lümeninden veya kateterüretra yüzeyi boyunca ilerleyerek ulaﬂabilmektedir. Organizmalar›n ço¤u hastan›n kendi kolon
floras›ndan köken almakla birlikte, hastane ortam›nda kateterin özellikle hastane personelinin
elleri yoluyla kontamine edilmesi de infeksiyona yol açabilmektedir (2). Periüretral kolonizasyona neden olan organizma, daha sonra hastalar›n 2/3’ünde bakteriüriye yol açabilmektedir.
Bakteriüriden sorumlu giriﬂ yolu olarak kad›nlar›n %70-80’inde, erkeklerin %20-30’unda kateter
lümeni çevresi gösterilmektedir (9,10). Kateteri-
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Tablo 2. ‹drar Sondalar› 4. Günde Ç›kar›lan Hastalar›n Sonda Ucu ve de ‹drar Kültürlerinde ‹zole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyogramlar› Ayn› Olan Bakterilerin Da¤›l›m›.
Mikroorganizma

Sonda ucu (n)

‹drar (n)

%

Candida spp.

22

22

46.8

Enterobacter spp.

7

7

14.8

E. coli

5

5

10.5

Proteus spp.

2

2

4.5

Acinetobacter spp.

2

2

4.3

P. aeruginosa

1

1

2.1

S. epidermidis

6

6

12.8

S. aureus

2

2

4.2

Toplam

47

47

100

ze edilen hastalar›n %10-20’sinde bakteriüri geliﬂmektedir. Bakteriüri için en önemli risk faktörü, kateterizasyon süresi olup, günde %5-10 gibi
de¤erle artmaktad›r (1,8,9). K›sa süreli kateterizasyonda bakteriüri 2-4. günler aras›nda çok yükselmektedir (8,9,11). Bizim çal›ﬂmam›zda, bakteriüri ilk gün saptanmazken 48. saatte %8.7, 4.
günde ise %46.7 oran›nda bakteriüri saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda, hastalar›m›z›n tümünün antibiyotik al›yor olmas›na ra¤men, bakteriüri 4.
günde %46.7 olarak tespit edilmiﬂtir. Baydar ve
arkadaﬂlar›n›n cerrahi servislerde yatan hastalarda yapt›klar› çal›ﬂmada bakteriüri görülme s›kl›¤›, antibiyotik almayanlarda %45.2, antibiyotik
alanlarda ise %21.5 olarak bulunmuﬂtur (12). Gönüllü ve arkadaﬂlar› elektif ameliyat s›ras›nda

üretral kateter uygulanan ve kateter ç›kar›lmas›
s›ras›nda idrar kültürü al›nan hastalarda bakteriüri insidans›n› %7.6 olarak vermiﬂlerdir. Kateterizasyon süresinin 48 saati geçmemesinin ve kapal› drenaj uygulamas›n›n üriner infeksiyon insidans›n› azaltaca¤›n› ileri sürmüﬂlerdir (13).
Kateterizasyon süresi d›ﬂ›nda, antibiyotik
kullan›lmas›, diabetes mellitus, kad›n cinsiyet,
kreatinin yüksekli¤i, kateter bak›m›nda aksamalar da risk faktörü olarak kabul edilmektedir (2).
Uzun ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise,
sonda süresince antibiyotik kullan›lmamas› risk
faktörü olarak bildirilmiﬂ ve k›sa süreli sonda
kullan›mlar›nda profilaktik antibiyotik kullan›lmas› gerekti¤i önerilmiﬂtir (14). Fakat, gerek bizim çal›ﬂmam›zda gerekse di¤er birçok çal›ﬂma-

Tablo 3. ‹drar Sondalar› 4. Günde Ç›kar›ld›¤›nda Yaln›zca Sonda Ucunda ‹zole Edilen Mikroorganizmalar.
Mikroorganizmalar

Sonda ucu (n)

%

S. epidermidis

13

33.3

S. aureus

6

15.4

Enterokok

1

2.6

E. coli

4

10.3

Enterobacter spp.

3

7.7

Klebsiella spp.

2

5.1

P. aeruginosa

2

5.1

Candida

8

20.5

Toplam

39

100
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da, hastalar›n antibiyotik kullanmalar›n›n bakteriüri geliﬂmesini önlemedi¤i görülmüﬂtür
(8,9,12). K›sa süreli kateterizasyonlarda geliﬂen
üriner sistem infeksiyonlar›nda s›kl›kla tek bir
patojen tespit edilmektedir. E. coli, K. pneumonia,
P. mirabilis ve P. aeruginosa k›sa süreli kateterizasyonlarda s›k rastlanan patojenlerdir (1,8,9).
Çal›ﬂmam›zda idrar sondalar› 4. gün ç›kar›lan
hastalarda hem sonda ucunda hem de idrarda
izole edilen mikroorganizmalar incelendi¤inde
Candida suﬂlar›n›n %46.8 ile ilk s›rada yer ald›¤›
tespit edilirken, antibiyogramlar› ayn› olan mikroorganizmalar incelendi¤inde, %36.2 ile gram
negatif bakterilerin, %17 ile gram pozitif bakterilerin izledi¤i görülmektedir. K›sa süreli kateterizasyonlarda Candida suﬂlar› önde gelen etken
olarak saptan›rken, uzun süreli kateterizasyonlarda gram negatif bakteriler ön plana ç›kmaktad›r (1,8,9). Candida infeksiyonlar›n›n s›k görülmesinin nedenleri; yo¤un bak›mda yatma, uygunsuz antibiyotik kullan›m› ve idrar kateterizasyonunun uygulanmas› olarak düﬂünülmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda da izole edilen suﬂlar›n 1/3’
ünü Candida suﬂlar› oluﬂturmaktad›r. Hastalar›m›z›n tümünün yo¤un bak›m hastas› olmas›, kateter uygulanm›ﬂ olmas› ve antibiyotik al›yor olmas› bu görüﬂle uyumlu bulunmuﬂtur.
Çal›ﬂmam›zda yüksek oranda tespit etti¤imiz
gram pozitif bakteri izolasyonunun nedeni olarak, sonda bak›m› yapan sa¤l›k personelinin elleriyle bulaﬂt›rmas›n›n d›ﬂ›nda, hastalara empirik ve/veya profilaktik amaçla baﬂlanan 3. kuﬂak
sefalosporin + aminoglikozid kombinasyonuna
ba¤l› olabilece¤i düﬂünüldü. Her hastanenin
hatta her servisin kendine özgü mikrobiyal floras› ve antibiyotik duyarl›l›¤› farkl› oldu¤undan dolay›, nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›
geliﬂen hastalarda bu farkl›l›klar gözönüne al›narak antibiyotik seçimi yap›lmal›d›r. Nozokomiyal
üriner sistem infeksiyonlar› geliﬂimini önleyebilmek için kondom kateterleri kullan›labilmekte,
fakat kondom içinde çok yüksek konsantrasyona
varabilen mikroorganizmalar, bazen nozokomiyal infeksiyonlar›n yay›l›m›na neden olabilmektedir (11).
‹drar sondalar› 4. gün ç›kart›lan hastalarda idrar ve sonda ucunda üreme oldu¤unda, ayn›
bakteri üreme yüzdesinin yüksek olmas› (%88.7)
sondan›n ç›kart›lmadan idrar kültür sonuçlar›na
göre hastalar›n takip edilebilece¤ini düﬂündürdü. Fakat, idrar kültürünün steril olmas› bakteri-

100

nin sondaya kolonize olmad›¤›n› göstermez. Bizim çal›ﬂmam›zda da idrar sondalar› 4. günde ç›kar›lan hastalar›n sonda ucu kültürlerinde üreme
olmas›na ra¤men, idrarda %34.5 oran›nda üreme
tespit edilemedi. Sonda ucu kültürlerindeki üremeler kolonizasyon olarak kabul edildi. Bunu
hem hastalar›n semptomsuz oluﬂu, hem de üreyen mikroorganizmalar›n önemli bir k›sm›n› S.
epidermis’in oluﬂturmas› desteklemektedir. ‹drar
sondas› 4 günden fazla kalacak hastalarda ise, 4.
günden itibaren günlük olarak idrar mikroskopisi ve Gram boyama ile üriner sistem infeksiyonu
bulgular›n›n araﬂt›r›lmas› ve varsa ünitenin patojen mikroorganizma da¤›l›m› ve bunlar›n hassasiyet test sonuçlar› gözönüne al›narak antibiyotik tedavisi baﬂlanmas› yoluna gidilmesinin uygun olaca¤› kanaatindeyiz.
Verilerimizin ﬂekil tarz›nda sunumunda da
görüldü¤ü gibi kateterizasyon süresi uzad›kça
mikroorganizma kolonizasyonu artmaktad›r. ‹drar sondalar›n›n nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu aç›s›ndan önemli bir risk oluﬂturdu¤u;
sonda kal›ﬂ süresi uzad›kça bakteriüri oran›nda
bir art›ﬂ oldu¤u ve kapal› drenaj sistemi uygulanmas›na ra¤men sonda uygulanmas›n›n dördüncü
gününde bakteriüri oran›n›n %46.7 düzeyine
yükseldi¤i ortaya konulmuﬂtur. Baﬂlang›çta sadece kolonizasyon olarak saptanan bu bakterilerin infeksiyona zemin haz›rlayaca¤›, bu infeksiyonlar›n az›msanmayacak oranda mortalite ve
morbitideye yol açaca¤› unutulmamal›d›r.
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