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AKIŞ ŞEMASI 

 

 1960’lardan günümüze gezinti 
• AAP 1999 rehberi 

• NICE 2007 rehberi 

• AAP 2011 rehberi 

• 2012-2013 literatürlerinden örnekler 
 

 Bir örnek olgu ile konunun işlenmesi 
 

 Gerçek örnek olgulardan sunumlar 
  



1960’lı yılların bakış açısı 

İYeni  
idrar yolu 

enfeksiyonları   

Gizli enfeksiyonlar  

Semptomatik 
enfeksiyonlar 

Spontan düzelme 

Yetersizlik Tedavi Düzelme 

Tesadüfi 
tedavi 

Böbrek 
yetmezliği 

Ölüm 



1980-90’lı yılların bakış açısı 

Basit bir bakış açısı ile 
 
  VUR     +    İYE         “Reflü nefropatisi”          HT + SDBY 

Mantık :   
Gelecekteki bu riski azaltmak için araştırmak / önlemek  gerekir.  



AAP 1999 Rehberi 



AAP - 1999 Rehberi 
 

1.öneri- Bebekler ve küçük çocuklarda obstrüktif anomali yada ciddi 
derecede VUR’lu hastalarda İYE sıklığı arttıkça böbrek 
hasarı riski de artar. 

2.öneri- Hastanın durumu nedeni ile antibiyotik başlanacaksa İK 
alınmalıdır. 

3.öneri- Hastalık şiddetli ise idrar örneği SPA yada ikinci tercih 
üreteral kateter ile alınmalıdır 

4.öneri- Hastalık acil tedavi gerektirmiyorsa ya SPS/kateter ile İK 
alınıp beklenir yada idrar analizi yapılır, normal ise kültür 
alınmaz, anormal ise SPA/kateter ile kültür alınır. 

5.öneri- İdrar alma yöntemine ve koloni sayısına göre karar verilir. 
6.öneri- Hasta toksik, dehidrate ve oral alamıyorsa hospitalize edilip 

parenteral tedavi başlanır, 24-48 saate düzelirse oral devam 
edilir. 



AAP - 1999 Rehberi 
 
7.öneri- Hastanın genel durumu iyi olsa da kültür enfeksiyonu 

desteklerse oral/parenteral antibiyotik verilmelidir. 
 8.öneri- Hasta iki günde tedaviye cevap vermedi ise yeniden 

değerlendirilip tekrar İK alınır. 
 9.öneri- Antibiyotik tedavisi 7-14 güne tamamlanmalıdır. 
10.öneri- 7-14 gün tedavi ile idrar steril olduktan sonra görüntüleme 

yöntemleri tamamlanıncaya kadar terapotik yada proflaktik 
dozda antibiyotik devam edilmelidir. Çünkü renal skarlanma 
riski enfeksiyon sıklığı ile artmaktadır (enfeksiyon sayısı 3 ise 
yaklaşık risk %15, 4 ise %40, 5 ise %60’dır) 

11.öneri- USG tedavi başlandığı ilk 2 gün içinde yeterli cevap 
alınamayan hastalarda hemen yapılmalı, ek olarak VCUG veya 
radyonüklid sistografi en erken zamanda yapılmalıdır.  



CCH ve CMH Rehberi 

 

İYE geçiren 
• Tüm erkek çocuklar 
• < 36 ay tüm kız çocuklar 
• 3-7 yaşında >38.5℃ ateş ile geçiren kız çocuklara 
                    
       USG + VCUG +/- DMSA yapılmalıdır. 

 



2000’lerden sonra 

 

Çünkü; 
 

• Birçoğunda parankimal hasarlar İYE öncesinde (İU) vardı 
• VUR kendiliğinden düzelebiliyordu (yüksek dereceler dahil) 
• Cerrahi müdahele, seyirde çok az etkili idi 
• Proflaktik antibiyotik İYE’nunu koruyamayabiliyordu 
• VUR’un agresif araştırılması ve tedavisi SDBY’ne gidişi 

azaltmıyordu  

Çeşitli uluslar arası çalışmalar ve reviewler;         
Çocuklarda İYE sonrası teşhise yönelik detaylı görüntüleme 
ve proflaktik ab gerekliliği konusunda tartışmalara yol açtı.  



NICE 2007 Rehberi 



Görüntüleme Yöntemleri (NICE 2007) 

“Çocuğun yaşı ile ilişkili ve      
İYE atipik yada rekürren ise 
yapılmalı” diyordu 
 
Yani ateşli de olsa, ilk İYE sonrası 
USG dışında diğer görüntüleme 
yöntemlerinin yapılmamasını 
öneriyordu. 



Atipik ve Rekürren İYE 

Ciddi derecede hastalık hali             ≥2 kez üst İYE (piyelo)  

Zayıf idrar akımı                ≥3 kez alt İYE (sistit)  

Karında yada mesanede kitle        1 kez piyelo +  ≥1 kez sistit 

Serum kreatininde artış 

Septisemi 

48 s uygun ab tv cevapta yetersizlik 

non-E. coli ile enfeksiyon 

Atipik İYE     Rekürren İYE 



Antibiyotik Proflaksisi 

  
• Profilaktik antibiyotikler, yeni enfeksiyonları 

engelleyerek, olası böbrek hasarını önlemek 
varsayımı ile kullanılmıştır. Ancak bu konuda , 
daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç vardır 
 

•  İlk kez İYE’nu takiben antibiyotik profilaksisi 
rutin olarak tavsiye edilmemelidir 



AAP 2011 Rehberi 



AAP 2011 Rehberinde Yenilikler 

1. Teşhiste (1, 2 ve 3. önerilerde) 
– Hasta değerlendirilirken İYE olasılığı dikkate alınmalıdır 
– Anormal idrar analizi, pozitif kültüre yakın değerdedir. 
– Pozitif kültür = ≥50,000 koloni-forming ünit (CFU)/mL 

2. Tedavide oral yol, parenteral yol kadar etkindir (4. öneride) 

3. Görüntülemede ilk ateşli İYE sonrası rutin olarak VCUG 
önerilmemektedir. (5 ve 6. önerilerde) 

4. Takipte daha sonraki ateşli hastalıklarında idrar testleri 
yapılması vurgulanmalıdır. (7. öneride) 



İK’de 100bin koloni nereden geliyor ? 

Kass E. Asymptomatic infections of the urinary tract. Trans Assoc Am Phys. 1956;69:56–64 



AAP 2011 Rehberinde Yenilikler 

1. Teşhiste (1, 2 ve 3. önerilerde) 
– Hasta değerlendirilirken İYE olasılığı dikkate alınmalıdır 
– Anormal idrar analizi, pozitif kültüre yakın değerdedir. 
– Pozitif kültür = ≥50,000 koloni-forming ünit (CFU)/mL 

2. Tedavide oral yol, parenteral yol kadar etkindir (4. öneride) 

3. Görüntülemede ilk ateşli İYE sonrası rutin olarak VCUG 
önerilmemektedir. (5 ve 6. önerilerde) 

4. Takipte daha sonraki ateşli hastalıklarında idrar testleri 
yapılması vurgulanmalıdır. (7. öneride) 



2012-2013 yıllarının getirdikleri 



 
SONUÇ 

I. İYE araştırılmasında VUR’un varlığı yada yokluğundan çok çocuğun ve 
böbreğinin durumuna odaklanılmalıdır. 

II. Rekürren yada atipik İYE gibi riskli çocuklarda radyolojik araştırmalara 
odaklanılmalıdır. 

III.VCUG, DMSA pozitif yada atipik ve rekürren febril İYE’lu çocuklara 
uygulandığında %50 azalacaktır. 

IV. Daha az prenatal USG yapılan ve teşhiste gecikme riski daha fazla olan 
gelişmekte olan ülkelerde daha fazla araştırma yapılabilir. 

V. Antibiyotik proflaksisi rutin kullanılmamalıdır. 

VI.Düşük riskli hastalarda aşırı araştırma ve aşırı tedaviden kaçınılmalıdır. 







OLGU SUNUMU 

 

Ali 3 aylık erkek, 3 gündür ateş öyküsü var, 1 kez kusmuş 
FM’de A-39.1 0C, hafif dehidrate, diğer bulguları ve gelişimi-N  
Hikaye ve FM’de ateş kaynağını izah edecek bir bulgu yok 
Aşıları düzenli yapılmış, sünnetsiz.  
 



SORU 1 

 

Ali İYE olabilir mi? Yani Ali’den idrar örneği alalım mı? 
 



 

<3 ay bebeklerde  
• <4 hf ~%15 (Lin, Bressan, Bilavsky) 
• 1-3 ay tümünde ~%10, sünnetsiz E’de ~%19, sünnetli E’de ~%2 
(Newman,2002) 
• % 15-20’sinde bakteriemi ile birlikte 
>3 ay bebekler ve çocuklarda 
•3-24 ay kızlarda  ~%10 
•Sünnetsiz erkeklerde 3-6 ayda %5-10, 1 yaşında %2 (Shaikh, 2007) 

•Sünnetli erkek bebek ve çocuklarda <%0.2 
Ayrıca ateş ve süresi de riskte etkili faktör 
•0-3 ayda, >380C ateş, >24 s ise İYE riski % 80 artar (Newman,2002) 

•>390C ateş, >48 s ise tüm bebeklerde İYE riski 4 kat artar (Shaikh,2007) 

 

Bebeklerde nedeni bilinmeyen ateşde İYE olasılığı 



Bebeklerde nedeni bilinmeyen ateşde İYE olasılığı 



 

Kaynağı bilinmeyen ateşli bebeğin değerlendirilmesinde 
 

1. ≥2 risk faktörü olan kızların, 
2. ≥3 risk faktörü olan erkeklerin, 
3. Sünnetsiz olan tüm erkek bebeklerin riski >%2 olup, 
 

     İYE olma olasılığı yüksektir  
 

AAP 2011 rehberine göre 



Bireysel risk faktörleri: Kızlar* 
Beyaz ırk 
Yaş <12 ay 
Ateş ≥39 0C 
Ateş ≥ 2 gün 
Başka bir enf kaynağı olmaması 

* Bu risk faktörlerinin sensitivitesi %88, spesifitesi %30’dur  

Bireysel risk faktörleri (AAP-2011) 



 

 Ali’nin yaşı, sünnetsiz olması, >39 0C ve 3 gündür ateşi olması ve 
başka enfeksiyon kaynağı olmaması en az %15-20 olasılıkla İYE 
düşündürdüğü için İYE olabilir, o nedenle idrar örneği almalıyız. 

 

CEVAP-1 



SORU-2 

 
Ali’nin idrarını nasıl alacağız? 
 

 A. SPA ile 
 B. Üretral kateter ile 
 C. Temiz yakalama ile 
 D. Torba ile 

 



Bebeklerde idrar alma yolları 

New Castle Urine Collection Pad Temiz idrar yakalama 



 

Torba ile alınan idrarın analizinde, kateter ile alınan idrara 
göre aynı sensitivitede, fakat spesifitesi daha düşüktür 
(%62-84’e karşın %91-94), yani NPD yüksek, PPD düşüktür. 

           (Schroeder 2005; McGillivray, 2005) 

 

Burada İYE olasılığı düşük ise (<%5); 
• Negatif TİT’de, olasılık <%1’e düşer, İK gerektirmez. 
• Pozitif TİT’de, olasılık %20’ye çıkar, ancak hemen ab 

gerektirmese bile, kateter ile İK alınmalıdır. 
 

 

Torba idrar analizinin değerlendirilmesi 
 



 

 Ali’nin sünnetsiz olması kontaminasyon riskini arttırdığı 
için temiz yakalama yada torba idrarı bizi yanıltabilir.            

 O nedenle idrarını kateter ile almamız daha uygun olacak. 
 

Not- Ancak Ali’nin yaşı 3-24 ay, sünnetli, ateşi ≤380C ve ≤ 24 s 
süreli olsaydı İYE olasılığı yaşla ilişkili olarak % 0.2-5 
arasında olacaktı ve torba ile idrar alıp bakar ve pozitif 
ise kateter ile İK alır, negatif ise İK almazdık. 

 

CEVAP-2 



SORU-3 

 

 

Ali’nin idrarını nasıl yorumlayacağız? 
 

A. İdrar analizi ile 
B. İdrar kültürü ile 
C. Her ikisi ile 

 
 



 

İdrar analizinin değerlendirilmesi 
 



 

İdrar çubuğunun değerlendirilmesi (NICE- 2007) 

 

İdrar mikroskobisinin değerlendirilmesi (NICE- 2007) 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hZbGFW7p3FfwPM&tbnid=3jhau7GKXAJoCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Urinalysis&ei=fhhuUqP8IOOl0AWdzoCgCg&bvm=bv.55123115,d.ZGU&psig=AFQjCNGPvGXGPgeFkf_GluejAoUSmDGQnw&ust=1383033222984563


 

a. Ali’nin idrar analizinde LEA (+), nitrit (+/-), bakteriüri (+), 
piyüri (+/-) ise risk faktörleri varlığını da gözönüne alıp,   
İYE’na yönelik ab başlarız, 

b. Ali’nin idrar analizinde LEA, nitrit, bakteriüri ve piyüri 
negatif olsa dahi SPA/kateter ile aldığımız idrarı kültür 
için gönderip sonucu bekleriz.  
 

Not- Ancak Ali’nin yaşı 3-24 ay, sünnetli, ateşi ≤380C ve ≤ 24 
saat süreli olsaydı İYE olasılığı yaşla ilişkili olarak % 0.2-5 
arasında olacaktı ve idrar torba ile alıp bakabilirdik. 

 a.   TİT negatif ise İK göndermez, ateşini gözlemlerdik. 
 b.   TİT pozitif ise SPA/kateter ile İK gönderirdik. 
 

CEVAP-3 



      Prevalans %  False-pozitiflik % 
 Kızlar           5        88 
 Sünnetsiz erkekler        2        95 
 Sünnetli erkekler   0.2        99 

 

2-24 aylık ateşli bebeklerde İYE prevalansı  
ve torba İK’de false-pozitiflik oranları 

 

 

Torba İK’de 
• Kontaminasyon olasılığı yüksektir 
• Negatif İK’nün NPD yüksek, PPD düşüktür. 
• 30 dk da bir temizlik ve steril torba değiştirilerek yapılan 

İK’de kontaminasyon %35’den, %10 düşmüş (Rao. Arch Dis Child 2004). 
 



 

a. SPA ile  İK’nün sensitivitesi ve spesifitesi %100’dür.   Ali’nin 
İK, SPA ile alındı ise Gram (-) bakteri üremesi yada >1000 
CFU/ml Gram (+) bakteri üremesi tanı için yeterlidir. 

b.Kateter ile İK’nün sensitivitesi %95, spesifitesi %99’dur. 
Ali’nin İK kateter ile alındı ise >10bin CFU/ml bakteri üremesi 
tanı için yeterlidir. 

c. Temiz yakalama ile İK alındı ise >50bin CFU/ml bakteri tanı 
için yeterlidir. 

d.Ali’nin idrarını risk faktörleri nedeni ile tercih etmezsek de 
uygun şartlarda torba kültürü alındı ise, >100bin CFU/ml %85 
ihtimalle tanı koydurabilir.  

CEVAP-3 devamı 



SORU-4 

 

Ali’nin İYE tedavisini nasıl yapalım? 
     



Tedavide İYE’nun olası 2 riskini önemsemeliyiz 
 

1. İYE ile birlikte bakteriemi (sepsis) riski 
• 1-3 aylık bebeklerde bu risk %15, ancak >6 ay yoktur (Newman) 
• Ancak uygun tv ile piyelonefritlerde septik şok ve ölüm çok azdır. 

 

2. Renal skarlanma riski 
 Bu konuda 2 review var 
 

• Shaikh ve ark (Pediatrics 2010) 33 çalışmayı gözden geçirmiş 
ve akut dönemde DMSA bulgusunu %57, geç dönemde skarı 
%15 bildirmiş. 
 

• Faust ve ark (J Urol 2009) 23 çalışmayı incelemiş, 3 ay sonra 
DMSA skarını %41.6 bildirmiş. 

 

Tedavinin önemi 
 



 

APN’de tedaviye başlama süresi ile renal skar ilişkisi 
 

• Bu konuda 8 prospektif çalışma var (4’ü RKÇ, 4’ü gözleme 
dayalı), 7’si gecikme ile skar varlığı arasında ilişki bulamazken,                  
Oh ve ark 4.5 günden fazla gecikme ile skar arasında fark 
bulmuşlar (Eur J Pediatr 2012). 
 

• AAP 2011 rehberi 7. eylem önerisinde skar riskini azaltmak 
için ilk 48 s içinde tv başlanması önerilir. 
 

Tedaviye başlama zamanı ve süresi 
 

• Keren, metaanaliz sonucu tv süresini  7‐14 gün önermektedir 
(Pediatrics,2008). 
 

• Hodson’da bu görüşü destekler ve 10 gün tv önerir 
(Cochrane Database Syst Rev, 2007). 
 



 

1. Parenteral mi Oral mı? 
• APN’li küçük çocuklarda önceki standart tv iv ab vermekti 
• Hoberman ve ark (Pediatrics, 1999) >2 ay bebeklerde po cefiksim’i 

İV tv kadar etkin buldular, keza Montini’nin bulguları da bunu 
destekliyordu (Cochrane review, 2007) 

• AAP 2011 rehberinin 4. eylem önerisinde oral yada parenteral tv 
etkinliğinin farklı olmadığı ve oral tolere edip, kusma olmadıkça 
klinisyenin tercihi olduğu belirtilmektedir 

 

2. Ajan seçimi 
•  Ampirik başlanacaksa oral ampisilin yada 1-2-3. kuşak 

sefalosporinler, parenteral Seftriakson+GM yada Ampisilin+GM 
önerilir. 

• Bölgenin florası ve ab direncine göre ayarlanabilir 
• İdrar yada kan kültürüne göre düzenlenir. 

Tedavi modeli ve ajan seçimi 



   Antimikrobial ajan        Doz 
Amoksisilin-klavulunat  20-40 mg/kg/gün :3 dozda 
Sulfonamidler    
     TM-SMX   6-12 mg/kg/gün TM :2 dozda 
     Sulfisoxazol  120-150 mg/kg/gün :4 dozda 
Sefalosporinler 
     Sefiksim   8 mg/kg/gün tek dozda 
     Sefopodoksim  10 mg/kg/gün :2 dozda 
     Sefprozil   30 mg/kg/gün :2 dozda 
     Sefuroksim aksetil  20-30 mg/kg/gün :2 dozda  
     Sefaleksin   50-100 mg/kg/gün :4 dozda 
       AAP-2011 

İYE oral tedavisinde kullanılan  
antibiyotikler ve dozları 



   Antimikrobial ajan        Doz 
 
Ceftriakson   75 mg/kg/gün tek dozda 
Cefotaksim   150 mg/kg/gün :3-4 dozda 
Ceftazidim   100-150 mg/kg/gün :3 dozda 
Gentamisin   7.5 mg/kg/gün :3 dozda 
Tobramisin   5 mg/kg/gün :3 dozda 
Piperasilin   300 mg/kg/gün :3-4 dozda 
       AAP-2011 

İYE parenteral tedavisinde kullanılan  
antibiyotikler ve dozları 



 

• Ali’nin bireysel risk faktörleri fazla olsa da toksik görünümde 
olmadığı için hastane şartlarında oral tedavi başlayabiliriz                
(örneğin- 8 mg/kg/gün sefiksim gibi). 

• Ancak oral tv’yi tolere edemezse, yada 48 s içinde ateşi 
düşmezse, iv Seftriakson+GM yada uygun ab ile devam edilir. 
 

Not- Ali toksik görünümde, yada yaşı <2 ay (öz.le YD) olsa idi 
doğrudan iv Seftriakson+GM tv başlamak gerekirdi.  

 

CEVAP-4 



 

• Ali’nin takibinde öncelikle hangi tetkikleri ve ne zaman 
öneririz? 

 
A. Böbrek/ mesane US 
B. VCUG 
C. DMSA sintigrafi 
D. Tetkik önerilmez 

 

SORU-5 



 

 Ateşli İYE geçiren erkek bebekte PUV ve VUR olabilir,    
daha az olasılıkla da UPJD, UVD yada üreterosel gibi 
obstrüktif anomaliler olabilir  

• PUV nadir bir konj anomali olup (1/5-8bin hamilelik) sıklıkla 
prenatal US ile tanı alır. 

• PUV, İYE sıklığı yada cerrahi yaşına bakmaksızın SDBY riski 
yüksektir (%10-15).  

• PUV tipik olarak işeme disfonksiyonu ve Scr artışı ile 
birliktedir. 

• VUR daha önceleri rekürren İYE’larına ve böylece renal skara 
neden olduğu düşünülürdü, ancak son yıllarda bu konuda ciddi 
şüpheler vardır. 
 

Genel Bilgiler 



 

 Avantajları 
 - Ucuz ve non-invaziftir 
 - Belirgin obstr ve dilatasyonlar kolayca görülür 
 - G4-5 VUR’da sensitivitesi yüksek (%85) ve NPD çok düşüktür. 
 - En iyi değerlendirme zamanı enfeksiyon sonrasıdır. 
 

 Dezavantajları 
 - Spesifitesi iyi (%75-85), sensitivitesi düşüktür (%30-62) 
 - Kullanıcı tecrübesi ve alet ile oldukça ilişkilidir 
 - %2-3 yanlış pozitif sonuçlar gereksiz invazif incelemeye 
 neden olabilir 
 

SONUÇ: Noninvazif olması nedeni ile yararı zararından  
    fazladır ve İYE sonrası rutin yapılmalıdır. 
 

 

Böbrek/Mesane Ultrasonografisi 



 

ÜSE/BMUS’nin yeri 
Normal Hidronefrotik 

Skarlı Dilate çift TS 



DMSA  

 

  Avantajları 
– Piyelonefrit tanısında ve sonrası skarlanmada “altın 

standart” olup, USG ve VCUG’ye göre daha sensitiftir 
– Kemik ve overlere radyasyonu minimaldir. 
 

 Dezavantajları 
− iv uygulama gerektirir 
− Uygulama zamanı tartışmalıdır 

 



DMSA’nın zamanlaması 

Akut Dönemde 
 Akut enf.nun ilk 5-7 gününde piyelonefrit için %90 duyarlıdır 

 Piyelonefrit ile kalıcı skarı ayırtedemez 

 VCUG kararı için erken yapılmasını önerenler vardır  

 Geç Dönemde 
 İYE’dan 6-12 ay sonra 

 Kalıcı renal hasarı belirleyicidir 

 Altın standart parankimal defektlerdir (dış kenarlardaki kontür 

   düzensizlikleri) 
 



ÜSE/ DMSA’nın yeri  

Normal Renal skarlanma 



DMSA/VUR İLİŞKİSİ 

 
<1 yaş DMSA ve VCUG yapılmış İYE’lu 290 çocuktan 

 
 141’inin DMSA’sı normal ve bunlardan sadece 1’inde 

GIII yada daha yüksek dereceli VUR varmış 
 
 Böylece DMSA normal ise %99 oranında yüksek 

dereceli VUR yok demektir. 
 

       Preda I, et al.  J Pediatric. 2007;151:581–584, e1. 



VCUG  

 

  Avantajları 
– VUR, PUV ve diğer fonksiyonel üriner sistem anomalileri 

için altın standartdır. 
 

 Dezavantajları 
− Pahalı ve invaziftir 
− Radyasyon alır (0.1-0.9 mSv) 
− Tedaviye cevap başladıktan 3-4 gün sonra çekilebilir 
− Nükleer versiyonunda (RNC) daha düşük radyasyon alır, 

ancak iv girişim gerektirir ve çözünürlüğü zayıf ve 
PUV’da yetersizdir  
 



     % oranı 
       İlk İYE sonrası Rekürrens sonrası 
          n=100        n=100 
 
VUR yok   65   26 

GI-III VUR   29   56 

GIV     5   12 

GV     1    6 

VCUG ilk ateşli İYE sonrası çekelim mi?  
a. NICE-2007 rehberinde, ilk ateşli İYE’da atipik İYE dışında 

önerilmemektedir 

b. AAP-2011 rehberine göre ilk ateşli İYE sonrası rutin 
yapılmamalıdır, ancak BMUS’de hidronefroz, skarlanma yada 
yüksek VUR veya obstrüksiyon düşündüren bulgular var ise yada 
2. İYE sonrası VCUG endikedir.  



 

• Ali, klinikte yatarken, tedaviye cevap sonrası BMUS isteriz.  
• US normal ise daha ileri tetkik yapmayıp gözleme alırız. 
• US anormal ise, özellikle PUV açısından bilat dilate sistem ve 

deforme, düzensiz mesane varsa VCUG ve DMSA (?) isteriz.  
 

CEVAP-5 



• Ali tedaviye iyi yanıt verdi, 
1. USG normal idi ve ileri tetkik yapılmadı. –yada; 

USG anormal idi ve DMSA yaptık, 
   2. DMSA normal ve VCUG yapmadık. –yada; 
DMSA anormaldi ve VCUG yaptık,  
   3. VCUG’de reflü yok. -yada;                       
   4. Tek yada bilat hafif dereceli (G1-3) VUR  var. -yada; 
   5. İleri dereceli (G4-5 VUR) var. -yada; 
   6. İleri dereceli (G4-5 VUR) + PUV var. 

Yukarıdaki 6 durumda,  bundan sonraki tedavide koruyucu ab 
önerirmiyiz ?, Önerirsek süresi ne olmalıdır? 

SORU-6 
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Son 10 yılda  VUR olan yada olmayan ateşli İYE’lu  
2-24 aylık çocuklarda antibiyotik proflaksisi ile 

ilgili yapılan randomize klinik çalışmalar 



 

Reflü     Proflaksili    Proflaksisiz 
Derecesi  Total  Rekürrens  Total  Rekürrens   p 

   0  210     7 163 11    0.15 

   I    37 2   35   2    1.00 

   II  133      11 124       10      0.95 

   III  140      31 145 40    0.29 

   IV    55        16   49 21    0.14 

Toplam 1091 bebeğin meta analizi sonucunda  
G 0, I, II, III ve IV VUR’lu hastanın ateşli 
İYE yada piyelonefrit rekürrensinin 
önlenmesinde proflaksinin istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı görülmektedir 

Bu çalışmaların metaanalizi 



 

Bu bilgilerin ışığı altında; 
İlk 4 durumda 
 1- USG normal ve ileri tetkik yapılmadı 
 2- USG anormal, DMSA-normal, VCUG yapılmadı 
 3- DMSA anormal, VCUG’de reflü yok 
 4- DMSA anormal, VCUG’de hafif dereceli reflü var ise 
Proflaktik ab vermez, aileyi bilgilendirir, özellikle ateşli dönemde 

erken tetkik , erken tedavi ve tekrar değerlendirmeyi 
önerirdik. 

 

CEVAP-6 



 
5. Durumda (G4-5 VUR) sünnet +/- en az riskli dönem olan ilk 6 ay 

için (duruma göre 1 yaşa kadar) proflaktik ab verip tekrar 
VCUG ile değerlendirir ve gerekirse erken cerrahi yada takibe 
alırdık 

6. Durumda (G4-5 VUR +PUV) erken cerrahi tv (PUV ablasyonu 
+sünnet) +/- en az riskli dönem olan ilk 6 ay için (duruma göre 
1 yaşa kadar) proflaktik ab verip takibe alırdık. Özellikle 
SDBY’ne gitme riski yüksek olan bu hastalarda ayrıca HT ve 
mikroalbüminüri varsa bunlara yönelik tedavi verirdik. 
 

CEVAP-6 devamı 



 
 39Y anne, IU sorunsuz, amniosentez-N, doğum sorunsuz 

 
 15 günlük iken sarılık ve ateş ile bir özel hast.de 7 gün yatmış, 

sepsis? 
 

 70 günlük iken yüksek ateş ile başka hastanede TİT- LEA-3+, bol lök, 
CRP-75 mg/dl, BK-23700, Hb-9.79 g/dl ile 4 gün iv Ceftriakson 
almış, USG-N imiş, proflaktik amoksisilin verilmiş. 
 

 Taburcu olduktan 10 gün sonra yine yüksek ateşle başvurdu, TİT’de 
LEA-3+, prot-1+, bol lök var idi.  
 

 Hastanede iv Ceftriakson verilip, DMSA istendi (sağ böb üst lobda 
kontur düzensiz,%34, sol böb-N, %66), yatarken VCUG çekildi, sağ 
G3, sol GI VUR bulundu,  
 
 
 
 

1.ÖRNEK VAKA-AU,3 aylık,kız bebek 



 

 TM+SMX ile supresyona alındı 
 

 8 aylık iken yine yüksek ateşle cefiksim tedavisi ve sonrası aynı ilaçla 
supresyona alındı 
 

 9.5 aylık iken yine yüksek ateş ile hastaneye yatırıldı. 2. DMSA’sında 
sol böb yine küçük ama RAM tutulumu ilkine göre daha iyi, kontur 
düzensizliği düzelmiş 
 

 11 aylık iken cerrahi konseyde tartışıldı ve operasyona kararı ile 1 
yaşında bilateral UNC operasyonu oldu. 
 

 3 ay sonra VCUG’de reflü yoktu, proflaksisi sonlandırıldı. . Hiç İYE 
geçirmemiş idi ve supresyonu sonlandırıldı. 
 

 Postop 1 yıl sonra geldi (2Y’da), hiç enf tekrarlamamış, şikayeti yok, 
gelişimi-N (13 kg) ve TİT-N idi, 

1.ÖRNEK VAKA-AU,3 aylık,kız bebek 



 
 40 günlük iken huzursuzluk ve emmede azalma ile gitmiş, tetkik yok 

 
 2.5 aylıkken aynı şikayet ile torba İK-100bin E.Coli üremiş ve 1 hafta 

özel hastanede yatmış (iv tedavi, ilaç?) 
 

 3.5 aylıkken yine huzursuzluk ile torba İK’de 100bin E.Coli ve 7 gün 
2x20 mg GM im yapılmış   
 

 Gelmeden 5 gün önce TİT’de LEA-1+, 9 lök, 14 eritrosit, torba İK’de 
100bin E.Coli üremiş, Ceftriakson reçete edilmiş, aile almadan bize 
müracaat etmiş 
 

 Hiç ateş öyküsü yok, sadece iştahsız ve az kilo alım şikayeti var 
 

 FM’de ağ-6490 g (25p), TİT’de LEA-neg, 1-2 lök var, SPA ile alınan  
İK’de üreme yok, DMSA-N geldi. 

2.ÖRNEK VAKA-NA, 5 aylık,kız bebek 



 
 İdrarda kanama şikayeti ile geldi 

 
 İlk kez 4 ay önce idrarda pembelik olmuş, beraberinde hafif ateş, 

karın ağrısı ve dizüri var, ÜSYE öyküsü yok, aynı gün TİT de prot 3+, 
kan 3+, LEA 3+, 250 lök, 3632 erit var ve USG-normal çıkmış. 
 

 İkinci kez TİT bulanık, bol lök, bol erit, LEA 4+, kan 1+ olunca ikinci 
USG-normal, MAG-3’de ekskresyonu minimal gecikmiş, pelvisde 
diüretiğe yanıt veren staz, DMSA-normal, VCUG-normal bulunmuş. 
 

 Bize geldiğinde, 10 gündür çok zor ve ağlayarak, kesik kesik ve kanlı 
idrar yapıyormuş, ateş yok, karın ağrısı +, idrar rengi normal, gündüz 
damlatma, gece ıslatma, koku yok, urgency +, sık çişe gitmiyor, 
kabızlık bazen var.  
 

 LEA-1+, 5-6 lök, nadir erit 
  

3.ÖRNEK VAKA-SÖ, 7Y, kız hasta 



 
 VCUG incelendiğinde mesanenin tam boşalamadığı ve spinning top 

bulgusunun var olduğu görüldü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tanı- Sistit + işeme disfonksiyonu 

 
 Tedavi- Sulfizaksozol + antikolinerjik + alfa blokör 

 
  

3.ÖRNEK VAKA-SÖ, 7Y, kız hasta 



 

 09.01.2012’de VUR varlığının tespiti ile başvurdu 
 

 1 Y'a kadar ciddi bir sorunu yok, 2.5 Y da idrar kontinan, bazen gündüz 
kaçırmaları ve urgency var, 1 Y sonrası sık ateşleri var, TİT ler temiz 
imiş,  
 

 2009’da 10 gün ateşli kalmış (ÜSYE ?), önce TİT bakılmamış, ateşi 
düşmeyince bakılan TİT-bulanık, bol lök var, USG-N, İK-de üreme yok 
İVP-N çıkmış,  
 

 2011’de ishal, kusma ve ateş olmuş, 3. gün ateşi düşmüş, 1 hafta sonra 
tekrar ateşlenmiş ve TİT- kanlı ve bol lök denilmiş, USG’de sol böb 
küçük ve genişleme varmış. VCUG (5.1.12)-’de sol G4-5 reflü varmış 
 

 FM-Ağ-27 kg(90p), Boy-113 cm(10p), KB-110/60, TİT-1-2 lök, LEA-neg 
 

 DMSA (10.1.12)- sağ-N (%77), sol ileri derecede düşük aktivite 
tutulumu var, kontur ve şekil net seçilemiyor (%23) 
 

 UNC yapıldı 
 

4.ÖRNEK VAKA-HE, 6.5Y, erkek hasta, Kıbrıs 



SON SÖZ 
1. Antenatal US, ileride sorun olabilecek konj böbrek 

anomalilerin  erken tanısında çok önemlidir. 

2. Tüm ANH’lular, postnatal BMUS ile araştırılmalıdır.  

3. Hafif postnatal hidronefrozisde (SFU 0-II) VCUG yapılması 
önerilmez, BMUS’ler ile takip edilir.  

4. Kalıcı orta ve ağır hidronefrozisde (SFU III-V), VCUG 
yapılmalı, hidronefroz VUR ile izah edilemiyorsa diüretikli 
renografi yapılmalıdır. 

5. Renal skarlanma en çok İU dönemde olur 

6. Doğumda başlanan proflaktik antibiyotiğin rolü tartışmalıdır 

 



SON SÖZ 
7. Çocukluk çağı İYE’larında genel meyil gereksiz ve abartılı 

tetkik ve tedaviden kaçınmak olmakla birlikte herbir hasta 
bireysel olarak değerlendirilmelidir. 

8. Altta yatan patoloji her ne olursa olsun katı rutin proflaksi 
yanlıştır. 

9. İleri derecede VUR, PUV, nöropatik NM gibi patolojileri olan 
küçük sütçocuklarına proflaksi verilebilir (?) 

10. Asemptomatik bakteriüri yada piyüride ab tv gereksizdir. 

11. Semptomatik alt İYE(sistit) tedavisinde 2-3 gün ab 
yeterlidir 

12. Bu söylenenler bugün için geçerli olup ileride farklı 
yaklaşımların olma olasılığı hiç de az değildir. 



 

TEŞEKKÜRLER … 
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