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riner kateterler geçici aral›kl› veya kal›c› olarak uzun y›llard›r belki de en s›k kullan›lan
t›bbi gereçlerdir. Son 50 y›lda hastaneye yat›r›lan hastalarda üretraya yerleﬂtirilen kateter s›kl›¤› giderek artm›ﬂt›r. Uzun dönem üriner kateter
kullan›m›na ba¤l› geliﬂen en önemli komplikasyon üriner infeksiyondur ve hastanede geliﬂen
infeksiyonlar›n yaklaﬂ›k %40’›n› oluﬂturmaktad›r
(1). Kateter yerinde kald›¤› sürece tedavisi de
oldukça zordur. Di¤er yandan alet iliﬂkili infeksiyonlar›n s›kl›¤› artmakla birlikte bu infeksiyonlar›n önlenebilir hastane infeksiyonu olmas› korunma yollar›n›n önemini art›rmaktad›r. Üriner
kateter kullan›m› birçok amaçla yap›lmaktad›r.
Dilate olmuﬂ bir mesaneyi boﬂaltmak veya idrar
kültürü almak için tek bir kateterizasyon yeterli
olmakta iken, spinal kord yaralanmas› veya nörolojik rahats›zl›¤› olanlarda aral›kl› kateterizasyon gerekmektedir. Hastanede kazan›lan idrar
yolu infeksiyonlar›n›n ço¤u baﬂta kateter uygulamas› olmak üzere sistoskopi ve ürogenital sisteme yap›lan di¤er ürolojik giriﬂimler sonras›nda
geliﬂmektedir (2). Ülkemizde hastanede yatmakta olan hastalar›n yaklaﬂ›k %2’sinde idrar yolu infeksiyonu geliﬂmektedir, bunlar›n da büyük ço-

Ü

¤unlu¤u üriner kateter kullan›m› ile iliﬂkilidir
(2,3). Uzun süreli üriner kateter kullan›m› idrar
toplamak, idrar ç›k›ﬂ›n› ölçmek, hasta konforunu
sa¤lamak veya mesane fonksiyonlar›n› kontrol
edemeyen hastada idrar ç›k›ﬂ›n› sa¤lamak amac›yla yap›l›r.
PATOGENEZ
Kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyonlar›n›n
patogenezini anlamak korunma stratejilerini uygulayabilmek için önemlidir. Nemli bir ortamda
bulunan yabanc› cisim, infeksiyon geliﬂimi için
en ideal ortamd›r. Nozokomiyal idrar yolu infeksiyonu geliﬂmesinde ayr›ca hastaya ait altta yatan faktörler, mikrobiyal virülans ve yap›lan giriﬂimler rol oynar. Üretral kateter yerleﬂtirilen hastalar›n ço¤unda bakteriüri geliﬂir, ancak bu hastalar›n ço¤u asemptomatiktir (4,5). Üretraya yerleﬂtirilen kateter herhangi bir yolla bakterinin
mesaneye ulaﬂmas›na neden olur. ‹ntermittant
kateterizasyonda kal›c› kateterizasyona göre infeksiyon riski düﬂüktür. Kateterin kalmas› infeksiyon için risk oluﬂturmaktad›r. Genel bir kural
olarak kateterin kal›ﬂ süresi bakteriüri geliﬂmesi
için en büyük risk faktörüdür. Optimal ﬂartlarda
kateterli her gün için ortalama %5 anlaml› bakteriüri geliﬂme riski vard›r (6). Antibiyotik almayan
hastada bir kez 1000 koloni oluﬂturan birim
(kob)/mL bakteriüri geliﬂirse bakteri yo¤unlu¤u
24-48 saat içinde 100.000 kob/mL’ye ulaﬂmaktad›r (7). Kateter tak›lmas› esnas›nda steriliteye
uyulmas› ve kapal› drenaj›n sa¤lanmas› bakteriüri geliﬂmesini geciktirmektedir.
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Bakteri kayna¤› ço¤unlukla hastan›n kendi
ba¤›rsak floras›d›r. Sondal› hastada bakteri üriner sisteme üç farkl› yolla girebilir:
1. Direkt inokülasyon: Kateterin yerleﬂtirilmesi s›ras›nda yeterli perine temizli¤i yap›lmayanlarda direkt inokülasyon yolu ile bulaﬂabilir.
2. Periüretral yol: Özellikle üriner kateterli
kad›nlarda s›kt›r ve kateter ile üretra mukozas›
aras›nda oluﬂan mukus tabakas› önemli rol oynar.
3. ‹ntraluminal yol: Erkeklerde s›kt›r, ekzojen
olarak bulaﬂan bakteri yukar› do¤ru ç›karak infeksiyona neden olur.
Kateter yerleﬂtirilen hastalardan günlük idrar
örne¤i al›n›p infeksiyon kayna¤›n›n ekstra veya
intraluminal yolun araﬂt›r›ld›¤› bir prospektif çal›ﬂmada, kantitatif idrar kültürü yap›larak bulaﬂ
yolu %69 olguda saptanm›ﬂt›r. Bu olgularda en
s›k bulaﬂ yolunun da %66 oran›nda ekstraluminal
yol oldu¤u gösterilmiﬂtir (8). Ekstraluminal bulaﬂan etkenlerin ço¤unun da gram-pozitif bakteriler ve maya oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Yak›n zamanda yap›lan bir çal›ﬂman›n sonuçlar› bakterinin tekrarlayan ﬂekilde hastan›n kendi ba¤›rsak floras›ndan gelmeyece¤ini, mesanedeki hücre içinde biyofilm oluﬂturarak persistan
infeksiyonlara yol açabilece¤ini göstermiﬂtir (9).
Üriner Kateterin Rolü
Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›n›n
%65-95’i kateter uygulamas› ile iliﬂkilidir. Geri kalan k›sm› da ürogenital giriﬂim sonras› geliﬂir
(2,3,10). Tek bir kateterizasyondan sonra bakteriüri geliﬂme riski %1-2’dir. Kad›nlarda, idrar retansiyonu olanlarda, peripartum kateterizasyonda,
prostata ba¤l› obstrüksiyonu olan erkeklerde ve
diyabetiklerde infeksiyon riski daha yüksektir.
Aral›kl› kateterizasyon nörojen mesane gibi
mesane boﬂaltma fonksiyonu bozuk olanlarda
veya renal transplantasyon sonras› uygulan›r.
Her kateterizasyonda bakteriüri riski %1-3’tür.
Aral›kl› kateterizasyonun ikinci ve üçüncü haftas›n›n sonunda hastalar›n ço¤u bakteriürik olur.
Suprapubik kateterizasyon daha çok ürolojik
veya jinekolojik giriﬂim yap›lacak hastaya uygulan›r. Deneyimli kiﬂi gerektirir ancak hasta için
konforludur, infeksiyon riski düﬂüktür ayr›ca a¤r›
ve üretral darl›k riski yoktur.
K›sa süreli kateterizasyon akut hastalarda idrar ç›k›ﬂ›n› takip etmek veya idrar ç›k›ﬂ›n› sa¤lamak amac›yla uygulan›r, ortalama iki-dört gün
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süreyle kateter kullan›l›r (11). Bakteriüri genellikle asemptomatiktir ve genellikle tek bir etken
sorumludur. Ateﬂ, bakteremi (< %5), akut piyelonefrit, epididimit ve prostatit gibi komplikasyonlar geliﬂebilir.
Antimikrobiyal madde ile mesane y›kaman›n
infeksiyon geliﬂmesini engellemedi¤i, bazen de
dirençli bakteri infeksiyonlar›na yol açabilece¤i
gösterilmiﬂtir (6). Kateter yüzeyi bakterinin tutunmas›na ve biyofilm oluﬂturarak konak savunmas›ndan kaçmas›na neden olur (12). Bakteriler
ya biyofilm oluﬂturarak kateter yüzeyine tutunup
infeksiyon oluﬂturur ya da idrar içerisinde süspansiyon halinde ço¤alarak infeksiyona yol açar
(13). Kateter yüzeyine tutunan bakteri, ço¤almas› s›ras›nda hücre d›ﬂ›na polisakkarid yap›da
bakteriyel glikokaliksi salg›lar. ‹drarda normalde
bulunan tuzlar ve proteinler bu glikokaliks ile
kompleks yap› oluﬂturarak bakteriyi antimikrobiyallerden, antiseptiklerden, konak savunmas›ndan ve idrar ak›m›yla mekanik temizleyici
özelli¤inden korur. Kateter, üriner epiteli ve glikozaminoglikan tabakay› bozarak infeksiyona
yatk›nl›k sa¤layabilir. Ayr›ca, yabanc› cisim olarak nötrofil fonksiyonlar›n› engeller.
‹NFEKS‹YONDAN KORUNMA
1. Kateterden Korunma
Kateter kullan›m›ndan kaç›nmak veya kateter
kullan›m süresini k›saltmak infeksiyondan korunman›n ilk ve en önemli basama¤›n› oluﬂturmaktad›r (4). Leblebicio¤lu ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› 29
merkezde 13.269 hastay› kapsayan tek günlük
nokta prevalans çal›ﬂmas›nda, üriner kateterlerin
%23’ünün gereksiz yere kullan›ld›¤› gösterilmiﬂtir
(3). Baﬂka bir çal›ﬂmada da kateter kullan›m›n›n
hastalar›n %31’inde uygunsuz oldu¤u gösterilmiﬂtir (14). Danimarka’da yap›lan ve hekimlerin üriner kateterli hastalarda kateter bak›m› konusunda bilgi ve davran›ﬂ›n›n araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, bilgi seviyesinin orta derecede olmas›na ra¤men uygulamada düzensizlikler oldu¤u gösterilmiﬂtir (15). Son y›llarda kateter kullan›m› ile infeksiyon aras›ndaki yak›n iliﬂkinin bariz olarak
görülmesi üzerine kateter kullan›m›na alternatif
olarak hasta e¤itimi, ilaç tedavileri, özel k›yafetler ve yatak dizayn› gibi yaklaﬂ›mlar geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹drar inkontinans› olan ancak mesane obstrüksiyonu olmayan ve tuvalete gidemeyecek durumda olan veya idrar ç›k›ﬂ› ölçülecek erkeklerde kondom kateterler iyi bir alternatiftir. Ancak üretra ve penis cildinde yüksek konHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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santrasyonda bakteri kolonizasyonu olup infeksiyona yol açabilir. Kondom kateter ile kal›c› kateterin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› çal›ﬂmalarda kondom kateter kullananlarda bakteriüri s›kl›¤›n›n daha az oldu¤u gösterilmiﬂtir (16). Ancak kondom kateteri
kullan›rken de hasta kooperasyonu sa¤lan›p gereksiz manipülasyonlardan kaç›n›lmad›¤›nda infeksiyon geliﬂme oranlar› artmaktad›r (17).
Spinal yaralanma sonras› geliﬂen nörojen mesanede 1970’li y›llardan sonra aral›kl› kateterizasyon standart hale gelmiﬂtir. Bak›m veren kiﬂi
taraf›ndan üç-alt› saat arayla kateter yerleﬂtirilip
mesane boﬂalt›l›r ve kateter ç›kart›l›r. Her bir kateterizasyonda bakteriüri geliﬂme riski %1-3’tür
(18). Temiz kateterizasyonla steril kateterizasyonun karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada infeksiyon geliﬂmesi, ilk infeksiyon epizodu, etken bakteri ve
antibiyotik tedavisi aç›s›ndan fark görülmezken,
toplam maliyetin temiz kateterizasyon grubunda
daha düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir (19).
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2. Kateter Kullan›m› ile ‹lgili Öneriler
Üriner kateter yerleﬂtirildikten sonra infeksiyondan korunmada önemli iki prensip vard›r; birincisi kapal› steril drenaj sistemi korunmal›d›r,
ikincisi ise endikasyonu biter bitmez kateterizasyon sonland›r›lmal›d›r. Üretra ile kateter aras›
birçok infeksiyonda kaynak oluﬂturmaktad›r. Birçok çal›ﬂmada infeksiyonu önleme amac›yla bu
bölgeye antimikrobiyal kremler uygulanm›ﬂ ancak infeksiyon oranlar›nda azalma görülmemiﬂtir.
Muhtemelen bu iﬂlem için yap›lan manipülasyonlara ba¤l› olarak bakterilerin üriner sisteme
giriﬂi kolaylaﬂm›ﬂ ve infeksiyon s›kl›¤› artm›ﬂt›r
(11). Üriner kateterli hastada genel öneriler Tablo 1’de verilmiﬂtir.
3. Kateter Yap›s›nda Yap›lan De¤iﬂiklikler
a. Kateter materyalinde de¤iﬂiklik: Orjinal
foley kateterler do¤al kauçuk veya polisoprenden yap›lm›ﬂt›r. Günümüzde ço¤u foley kateter

Tablo 1. Katetere Ba¤l› Üriner ‹nfeksiyondan Korunma Önerileri*
Güçlü derecede desteklenmiﬂ öneriler
Kateter takma ve bak›m› konusunda sa¤l›k personeli e¤itilmelidir
Kateter gerekli ise tak›lmal›d›r
Kateter endikasyonu biter bitmez ç›kar›lmal›d›r
Sa¤l›k personelinin el y›kama al›ﬂkanl›¤› üzerinde durulmal›d›r
Kateter aseptik teknikle ve steril ekipmanla tak›lmal›d›r
Kapal› steril drenaj sa¤lanmal›d›r
‹rrigasyon gerekti¤inde aral›kl› kateterizasyon yöntemi uygulanmal›d›r
‹drar örne¤i kapal› drenaj sistemi aç›lmadan al›nmal›d›r
‹drar ak›m› engellenmeden sa¤lanmal›d›r
‹drar torbas› sürekli olarak mesaneden aﬂa¤› seviyede olmal›d›r
Orta derecede desteklenmiﬂ öneriler
Kateter bak›m› konusunda sa¤l›k personeli periyodik olarak e¤itilmelidir
‹drar ak›m›n› rahat sa¤layan en küçük çapl› kateter kullan›lmal›d›r
‹nfeksiyonu önleme amac›yla sürekli irrigasyon yap›lmamal›d›r
Polimikrobik pomad veya povidon iyotla günlük meatus bak›m› gerekli de¤ildir
Düzenli aral›klarla kateter de¤iﬂimi yap›lmamal›d›r
Düﬂük derecede desteklenmiﬂ öneriler
Kal›c› kateter d›ﬂ›nda di¤er alternatif yöntemler de¤erlendirilmelidir
Kapal› drenaj sistemi bozuldu¤u zaman yerine konulacak sistem gözden geçirilmelidir
Rutin bakteriyolojik örnek almaktan kaç›n›lmal›d›r
* 5 no’lu kaynaktan uyarlanm›ﬂt›r.
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silikonlu kauçuktan yap›lmaktad›r. Foley kateterde idrar ak›m›n› sa¤layan bir lümen, bir de kateterin ç›kmas›n› engelleyen balonun ﬂiﬂirilmesine yarayan lümen vard›r. Nadiren mesane y›kamas› amac› için kullan›lan üç lümenli kateterler kullan›l›r. Saf silikondan yap›lm›ﬂ kateterler
de kullan›lmaktad›r. Yüzeyin silikonla kaplanmas› veya saf silikondan yap›lmas› kateter yüzeyinde kayganl›¤› sa¤lamak ve bakteri tutunmas›n›
engellemek amac›ylad›r. ‹kincil amac› da lateks
allerjisini engellemektir (1). Silikonla kaplanm›ﬂ
veya saf silikondan yap›lm›ﬂ kateterlere bakteri
tutunmas› ve infeksiyon geliﬂme s›kl›¤› konusunda çeliﬂkili sonuçlar vard›r. Silikonlu kateterlerin
gösterilmiﬂ en önemli avantaj› tortu oluﬂumu ve
ona ba¤l› t›kan›kl›¤›n di¤er materyallere göre
çok az olmas›d›r. Ancak saf silikon kateterlerin
balonu lateks katetere göre erken patlay›p kateter ömrünün k›sa olmas›na yol açabilir (1).
b. Antiseptikle kaplanm›ﬂ kateter: Kateter
yüzeyi üropatojen bakterilerin tutunmas›, devaml›l›¤›n› sürdürmesi ve biyofilm oluﬂturarak
infeksiyon geliﬂmesi için uygun ortam sa¤lar. Biyofilm bakteri için konak savunmas›ndan kaç›ﬂ›
sa¤lar. Bu nedenle baz› antimikrobiyal ve biyofilm oluﬂmas›n› engelleyen maddelerle kaplanm›ﬂ kateterler üriner infeksiyonu engellemek
amac›yla son y›llarda yo¤un olarak kullan›lmaktad›r (20-27). Biyofilm ve tortu oluﬂarak kateterde idrar ak›ﬂ›n›n engellenmesi infeksiyon geliﬂmesinde önemlidir. Heparinle kaplanm›ﬂ kateter kullan›m› ile t›kan›kl›¤›n ve biyofilm oluﬂumunun engellenebilece¤i gösterilmiﬂtir (27). Darouche ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, minosiklin ve rifampisin emdirilmiﬂ kateterlerde
yedi ve ondördüncü günlerde özellikle gram-pozitif bakteriüri oranlar› kontrol grubuna göre anlaml› derecede düﬂük bulunmuﬂtur, ancak kandidüri ve gram-negatif bakteriüri üzerine etkisiz
bulunmuﬂtur (22). Karchmer ve arkadaﬂlar›n›n
yapt›¤› 12 ay süren prospektif çal›ﬂmada da gümüﬂ emdirilmiﬂ kateter grubunda üriner infeksiyon geliﬂme oran› yaklaﬂ›k %30 azalt›lm›ﬂ, ayr›ca
gümüﬂ emdirilmiﬂ kateterlerin maliyeti daha pahal› olmas›na ra¤men toplam hastane giderlerinde anlaml› derecede azalma saptanm›ﬂt›r (26).
Nitrofurazon kapl› kateterlerin üriner infeksiyon
geliﬂmesi üzerine etkilerinin araﬂt›r›ld›¤› çok
merkezli bir çal›ﬂmada beﬂ-yedi günlük periyodda nitrofurazon kapl› kateter grubunda infeksiyon oranlar›n›n düﬂük oldu¤u, uzun dönemde
ise fark görülmedi¤i bildirilmiﬂtir (28). Sekiz ça132
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l›ﬂmay› ve 2355 hastay› kapsayan bir meta-analizde gümüﬂ kaplanm›ﬂ kateterlerin infeksiyon
oranlar›n› anlaml› derecede düﬂürdü¤ü, gümüﬂ
alaﬂ›m›n da gümüﬂ okside göre daha etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (29). Bir Avrupa ekonomik model çal›ﬂmas›nda gümüﬂ alaﬂ›m kaplanm›ﬂ kateterler ile üriner infeksiyon geliﬂme insidans›nda
cerrahi giriﬂim uygulanan hastalarda %11.4, cerrahi ugulanmayanlarda ise %14.6 azalma saptanm›ﬂt›r (30). Gümüﬂ alaﬂ›ml› kateterlerin etkinli¤inin araﬂt›r›ld›¤› 10 merkezde iki y›l süren prospektif bir çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre kateter
iliﬂkili üriner infeksiyon günü 6.13/1000 hasta gününden 2.62/1000 kateter gününe düﬂürülmüﬂtür. Tedavi giderlerinde sa¤lanan tasarruf da
2001 y›l› için 13.469-535.452 Amerikan dolar›,
2002 y›l› için ise 5.811-484.070 Amerikan dolar›
olarak hesaplanm›ﬂt›r (31). Bu çal›ﬂma sonunda
gümüﬂe dirençli hiçbir bakteri izole edilmemiﬂtir. Yukar›da verilen çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre gümüﬂle kaplanm›ﬂ üriner kateterler kateter
maliyeti yüksek olmas›na ra¤men infeksiyonu
önleme ve toplam hastane maliyetini düﬂürme
aç›s›ndan kullan›labilir.
4. Profilaktik Antibiyotik
Üriner kateteri olan spinal yaralanmal› hastalarda yap›lan çal›ﬂmalarda uzun dönem antibiyotik profilaksisinin çok az etkili veya etkisiz oldu¤u gösterilmiﬂtir. Di¤er yandan çal›ﬂmalarda
profilakside kullan›lan antibiyotiklerden biri
olan trimetoprim-sülfametoksazole (TMP-SMZ)
dirençli infeksiyon geliﬂme riski antibiyotik alan
grupta anlaml› derecede yüksek bulunmuﬂtur
(32). Baﬂka bir çal›ﬂmada ise TMP-SMZ kullanan
grupta bakteriüri ve üriner infeksiyon geliﬂme
s›kl›¤› azalm›ﬂ, ancak ilaca ba¤l› yan etkiler ve
TMP-SMZ’ye dirençli bakteri ile geliﬂen infeksiyonlar bu grupta daha s›k görülmüﬂtür (33). Nörojenik mesanesi olan çocuklarda yap›lan çiftkör plasebo kontrollü bir çal›ﬂmada nitrofurantoin alan grupta infeksiyon oran› yar› yar›ya azalm›ﬂt›r, fakat yazarlar uzun dönem profilakside
nitrofurantoini önermemektedir (34). Norfloksasinin profilakside kullan›ld›¤› baﬂka bir çal›ﬂmada gram-negatif izolatlarda ve semptomatik üriner sistem infeksiyonu oran› ile t›kanma ve kaçak gibi katetere ba¤l› lokal problemlerde azalma rapor edilmiﬂtir (35). Ancak uzun dönem kateter kullan›lacak hastalarda profilakside antibiyotik kullan›m önerisi hiçbir üriner kateter bak›m
k›lavuzu standartlar›nda yer almamaktad›r. Ço¤u
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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otorite yan etki ve geliﬂecek direnç nedeniyle
antibiyotik profilaksisini önermemektedir. Bu
bilgiler ›ﬂ›¤›nda geniﬂ çapl› çal›ﬂmalar yap›lana
kadar antibiyotik profilaksisi uygulanmamal›d›r.
5. Genital Hijyen ve Meatal Temizlik
D›ﬂ genital organlar üriner kateterli hastada
katetere bakteri kolonizasyonu ve üriner infeksiyonun geliﬂmesinde bakteri kayna¤› oluﬂturmaktad›r (36). Kateter tak›ld›ktan sonra meatus temizli¤inde en s›k uygulama antiseptik maddeler ile
y›kama veya antibiyotikli merhem uygulamas›d›r.
Bu tür uygulamalar ile bakteriüri geliﬂme s›kl›¤›nda kontrol grubuna göre herhangi bir farkl›l›k görülmemiﬂtir (37-39). E¤er meatusta kir birikimi
varsa, kontaminasyonu önlemek için su ve sabunla temizlenebilir (40,41). Bak›m-temizlik öncesi ve
sonras› el hijyeni kurallar›na uyulmal›d›r.
6. Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar
Uzun süreli üriner kateter yerine intraüretral
stentler yerleﬂtirilebilir (42). Bu uygulama ile infeksiyon oranlar›n›n azald›¤› gösterilmiﬂtir. Quorum sensing (bakteriler aras› haberleﬂme) inhibitörlerinin bakterilerin yabanc› cisme yap›ﬂmas›n› engelledi¤i deneysel çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir (43). Çal›ﬂmalar›n ço¤u vasküler kateterlerde yap›lm›ﬂt›r, ancak üropatojen olan Pseudomonas aeruginosa ve Escherichia coli’nin de quorum
sensing yolu ile biyofilm yapt›¤› ve bu biyofilm
oluﬂumunun engellenebilece¤i gösterilmiﬂtir
(44,45). Nitrik oksitin mesanedeki bakteri üremesinin üzerine etkilerinin araﬂt›r›ld›¤› deneysel
üriner kateterli mesane modelinde kontrol grubunda bakteri say›s› iki farkl› E. coli suﬂunda 2.5 x
106’dan 2.7 x 108’e ve 9 x 105’ten 2.0 x 108’e artarken, nitrik oksit uygulanan grupta etkin olarak
bakterilerin öldürüldü¤ü görülmüﬂtür (46). Nitrik
oksit uygulama süresi k›salt›ld›¤›nda uygulama
süresince üremenin engellendi¤i ancak bakterilerin ölmedi¤i gösterilmiﬂtir.
Yaban mersini ﬂurubu tekrarlayan üriner infeksiyonlar›n profilaksisinde son y›llarda kullan›lmaktad›r (4). Etki mekanizmas› idrar›n asitleﬂtirilmesi ve bakterinin mannoz duyarl› ve mannoz dirençli fimbria ile tutunmas›n›n engellenmesiyledir. Asidik pH E. coli dahil birçok üropatojen bakterinin üremesini inhibe eder (47,48).
Uzun süreli kateter kullan›m› üzerine yaban mersini suyunun etkisi üzerine yap›lm›ﬂ geniﬂ klinik
çal›ﬂma yoktur.
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Patojen olmayan bakteriler interferans yolu
ile patojen bakterilerin aderans›n› engelleyebilir. Trautner ve arkadaﬂlar› patojen olmayan E. coli
83972 suﬂu ile muamele edilmiﬂ üriner katetere
Candida albicans, Providencia stuartii ve üropatojen E.
coli’nin kolonizasyonunun engellendi¤ini göstermiﬂtir. Yak›n zamanda yap›lm›ﬂ baﬂka bir çal›ﬂmada da kolisin üreten E. coli K-12 suﬂu ile inkübe
edilmiﬂ kateterlere kolisine duyarl› üropatojen E.
coli’nin kolonize olamad›¤›, kolisine dirençli E. coli’nin ise kolonizasyonunda herhangi bir engellenme olmad›¤› gösterilmiﬂtir (50). Bu konularda in vivo çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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