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ÖZET

Gebelikte asemptomatik bakteriüri; gebelik toksikozu, akut piyelonefrit, prematür do¤um ve düflük do-
¤um a¤›rl›¤› gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bölgemizdeki gebe kad›nlarda asemptomatik bakteriüri
oran›n› ve trimesterler aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla, idrar yolu infeksiyonuna ait her-
hangi bir flikayeti olmayan farkl› trimesterdeki 250 gebe kad›ndan ve kontrol grubu olarak gebe olmayan sek-
süel olarak aktif, üriner sistem infeksiyon bulgusu olmayan 60 kad›ndan uygun flartlarla orta ak›m idrar› al›na-
rak, kültürleri yap›ld›. ‹drar kültürlerinde 100.000 cfu/mL üremesi olanlar belirlenerek (NCCLS standartlar›-
na göre), 24 saat sonra yap›lan idrar kültürlerinde de ayn› bakterinin izole edildi¤i vakalar asemptomatik bak-
teriürili olarak kabul edildi. 

Çal›flmam›zda asemptomatik bakteriüri oran› gebelerde %6.8 (17/250), kontrol grubunda %3.3 (2/60) ola-
rak bulunmufltur. Her iki grup aras›nda istatistiki olarak anlaml› fark tespit edilmemifltir. Çal›flmaya dahil edi-
len gebelerin trimester-asemptomatik bakteriüri iliflkisi incelendi¤inde, trimesterler aras›nda istatistiki olarak
anlaml› fark tespit edilmemifltir. Bu nedenle asemptomatik bakteriüriye ba¤l› geliflebilecek komplikasyonlar›
önlemek için, gebeli¤in her trimesterinde gebelerin asemptomatik bakteriüri yönünden taranmas› gerekti¤i
kan›s›nday›z. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Gebelik, Asemptomatik Bakteriüri. 

SUMMARY

Asymtomatic Bacteriuria in Pregnancy 

Asymtomatic bacteriuria in pregnancy may cause severe complications such as eclampsia, acute pylelo-
nephritis, premature birth and low  birth-weigth. In order to determine the frequency of asymtomatic bac-
teriuria in pregnant women with respect to the tirimestersin our region, 250 pregnant women without uri-
nary system infection complaints were surveyed. Furthermore, as a control group, 60 non-pregnant women
that were sexualy active and without any symptom of urinary system infection were included into the study.
Mid-stream urine samples were obtained from both the pregnant women and the control group and cultu-
red under sterile contidions. The urine specimens with bacterial growth of 100.000 cfu/mL (according to
NCCLS) were indentified and isolation of the same bacteria spp. from the urine cultures of the same patient
after 24 hours confirmed the diagnosis of asymptomatic bacteriuria. 
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GİRİŞ 

Üriner sistem infeksiyonları ve asemptomatik
bakteriüri, gebeliğin seyrinde, anne ve fetus üzerin-
de çeşitli komplikasyonlara neden olmasından dola-
yı, önemli sağlık sorunlarından birini teşkil etmekte-
dir. Gebelik esnasında gelişen üriner sistem infeksi-
yonlarını ve komplikasyonlarını en aza indirmek
için asemptomatik bakteriüri taraması yapmak ve
saptandığında tedavi etmek gerekmektedir (1,2).
Klasik olarak asemptomatik bakteriüri, üriner sistem
infeksiyonuna ait herhangi bir şikayeti olmayan kişi-
nin, 24 saat arayla alınan iki adet orta akım idrar ör-
neğinde, aynı bakterinin 100.000 cfu/mL veya da-
ha fazla konsantrasyonda izole edilmesi olarak tarif
edilmektedir (3). 

Asemptomatik bakteriüri oranı, farklı kaynakla-
rın sonuçlarına göre, %2-11 arasında değişmektedir
(4-8). Görülme sıklığını etkileyen faktörler arasında
sosyoekonomik durum, diabetes millitus, artan ge-
belik sayısı ve daha önce geçirilmiş üriner sistem in-
feksiyonları ön planda er almaktadır (1,4).

Bölgemizde gebe kadınlarda asemptomatik bak-
teriüri oranını belirlemek ve bunları takip eden he-
kimlere ışık tutmak amacıyla bu çalışma planlanmış-
tır. 

MATERYAL ve METOD

Trabzon Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastane-
si’ne 1995 yılında normal gebelik kontrolleri için
müracaate eden, üriner sistem infeksiyonuna ait her-
hangi bir şikayeti olmayan, 250 gebe kadından uy-
gun vulva ve perine temizliği yaptırıldıktan sonra, or-
ta akım idrar örneği alınarak, kanlı agar ve EMB be-
siyerine kültürleri yapıldı. NCCLS standartlarına gö-
re 100.000 cfu/mL üremesi olanlar belirlenerek,
24 saat sonra tekrarlanan idrar kültürlerinde de ay-
nı bakterinin izole edildiği vakalar asemptomatik
bakteriürili olarak kabul edildi. 

Kontrol grubu olarak gebe olmayan, seksüel ola-
rak aktif, üriner sistem infeksiyonu bulgusu olmayan
60 kadından idrar kültürü yapıldı. Çalışmamızda is-
tatistiksel analiz için Epi İnfo 5.0 versiyon epidemi-

yoloji paket programı ve ki-kare, Fisher kesin ki ka-
re testi kullanıldı. 

BULGULAR

Çalışmamıza dahil edilen 250 gebe kadının yaş
ortalaması 25.5 ± 5.2 (16.43) bulundu. Vakaların
daha önce yapmış oldukları doğum sayıları incelen-
diğinde %41’i (103/250) birinci gebelikte olup,
%10.6 oranı ile en yüksek asemptomatik bakteriüri
ikinci gebelikte tesbit edildi (Tablo 1). Gebelik sayısı
ile asemptomatik bakteriüri arasındaki ilişki karşılaş-
tırıldığında, asemptomatik bakteriürinin gebelik sayı-
sına göre farklılık göstermediğ tesbit edildi (p=
0.394).

Tablo 1’de görüldüğü gibi asemptomatik bakteri-
üri görülme oranı %6.8 olarak bulunmuştur (%95
güven aralığı 4.14-10.45).

Çalışmaya dahil edilen gebelerin trimester-
asemptomatik bakteriüri ilişkisi incelendiğinde, tri-
mesterler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunamadı (p=0.567) (Tablo 2). 

Asemptomatik bakteriüri tesbit edilen gebelerin
yaş ortalaması 22.8 ± 2.96 (19-28) olarak bulundu.
İdrar kültürlerinde %76.4 (13-17) ile en sık izole edi-
len patojen Escherichia coli iken, diğerleri Klebsiel-
la oxytoca, Enterobacter cloacae, Proteus mirabi-
lis ve Pseudomonas aeruginosa idi (Tablo 3). 

In our study, we have found the frequency of asymptomatic bacteriuria in pregnant women and control
group as 6.8% (17/250) and 3.3% (2/60) respectively. The difference between the two groups was not statis-
tikcally significant. And no statistically significant difference was noted in the frequency of bacteriuria betwe-
en two groups with respect to the trimesters. We conclude that in order to avoid the possible complicati-
ons of asymptomatic bacteriuria, pregnant women should be screened with urine tests that should e per-
formed in each trimester of pregnancy. 

KKeeyy  WWoorrdd  :: Pregnancy, asymptomatic Bacteriüria. 

Tablo 1. Asemptomatik Bakteriürinin Gebelik
Sayısına Göre Dağılımı.

Gebelik sayısı Asemptomatik 

bakteriüri

n % n %

1. Gebelik 103 41.2 8 7.7

2. Gebelik 66 26.4 7 10.6

3. Gebelik 49 19.6 1 2.0

4. Gebelik 14 5.6 – –

5. Gebelik 8 3.2 – –

5’in üstü 10 4 1 10

Toplam 250 17 6.8

Ki-kare 5.18 SD: 5 P= 0.394
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Kontrol grubu olarak alınan, herhangi bir üriner
sistem şikayeti olmayan sağlıklı kadınların yaş orta-
laması 23.9 ± 3.2 (18-32) bulundu. Bu grupta
asemptomatik bakteriüri %3.3 (2/60) olarak tesbit
edildi (%95 güven aralığı 0.56-10.6).

Asemptomatik bakteriüri açısından her iki grup
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tesbit edil-
medi (p= 0.547).

TARTIŞMA

Gebelik ve çocukluk dönemi haricinde tedavi
edilme endikasyonu tartışmalı olan asemptomatik
bakteriürinin gebelikte en önemli riski, akut veya
kronik piyelonefrite neden olmasıdır. Ayrıca, semp-
tomatik üriner sistem infeksiyonları, postpartum en-
dometrit, anemi ve gebeliğe bağlı hipertansif hasta-
lıklara zemin hazırlamaktadır (1,2,8-12). Gebe ka-
dınlarda asemptomatik bakteriüri varlığında, doğa-
cak bebek de olumsuz etkilenmekte, bu grup hasta-
da ölü doğum ve prematürite oranı, düşük doğum
ağırlıklı bebek, doğumsal anomali ve fetal infeksi-
yonlar normalin üç katı oranda gelişmektedir (2). 

Asemptomatik bakteriürisi olan gebelerin %20-
40’ında, gebelik esnasında, özellikle 2. ve 3. trimes-
terde akut piyelonefrit geliştiği bildirilmiştir (8,10).
Sağlıklı gebe kadınlarda da görülebilen asemptoma-
tik bakteriüri insidansını, diabetes mellitus, orak hüc-

re anemisi, daha  önce geçirilmiş üriner sistem infek-
siyonu arttırmaktadır (11). Asemptomatik bakteriüri-
li gebede, geçirilmiş üriner sistem infeksiyonu anam-
nezi de varsa semptomatik infeksiyon 10 kat fazla
oranda görülmektedir. Bu oran, sadece asemptoma-
tik bakteriürisi olan kadınlardaki riskten dört kat da-
ha fazladır (8). Çalışmamızda, gebeliğin ilerleyen ay-
larına rağmen, ilk trimesterde tesbit ettiğimiz asemp-
tomatik bakteriüri oranında istatistiksel olarak an-
lamlı değişiklik olmamıştır. Sonucumuz, doğum es-
nasında bakteriürisi olan çoğu kadının, gebelikteki
ilk kontrolünde de bakteriürik olduğu, asemptomatik
bakteriürinin ancak %1-2 gibi düşük oranda daha
sonradan kazanıldığı şeklindeki literatür bilgisi ile
uyumludur (1). 

Gebelikte üriner sistem şikayetlerinin artmasının
en önemli nedeni, gebelerde ortaya çıkan anatomik
ve fizyolojik değişikliklerdir. Bu değişiklikler, residüel
idrar hacminin artmasına, bu da infeksiyonun yayıl-
masına neden olmaktadır. Ayrıca, östrojen hormo-
nunun böbreklerdeki E. coli patojenitesini arttırdığı
bilinmektedir (1).  

Çalışmamızda tesbit edilen patojenler arasında,
E. coli’nin %76.4 ile birinci sırada oluşu, hem klasik
bilgiler, hem de literatür ile uyumlu bulunmuştur
(4,12). 

Bölgemizdeki gebelerde yaptığımız, asemptoma-
tik bakteriüri tesbiti ile ilgili çalışmamızda bulduğu-
muz %6.8 oranının, İstanbul’dan yapılan bir çalış-
mada bildirilen %11.2, Elazığ’dan yapılan bir çalış-
mada bildirilen %10 oranından daha düşük olması,
çalışmalara dahil edilen grupların sosyoekonomik
farklılıkları ile açıklanabilir (5,6). 

Yapılan maliyet analizli çalışmalarda, asempto-
matik bakteriüri prevalansının %2’nin üzerinde oldu-
ğu durumlarda komplikasyonların getirdiği mali yü-
kün, gebelik süresince yapılacak idrar tarama veya
kültür testleri maliyetinden fazla olduğu tesbit edil-
miştir (10). 

Asemptomatik bakteriürinin neden olduğu tıbbi
problemlerin yanında, bu komplikasyonların mali
yükünün fazla olması nedeniyle, bölgemizdeki gebe-
lerin, gebelik boyunca taranması ve tesbit edilecek
pozitif vakaların tedavi edilmesi gerektiğini düşün-
mekteyiz. 
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Tablo 1. Asemptomatik Bakteriürinin Trimeslere
Göre Dağlımı.

Gebelik sayısı Asemptomatik 

bakteriüri

n % n %

1. Trimestr 46 18.4 4 8.6

2. Trimestr 70 28 6 8.5

3. Trimestr 134 53.6 7 5.2

Toplam 250 17 6.8

Ki-kare 1.13 SD: 2 P= 0.567

Tablo 3. İzole Edilen Bakterilerin Dağılımı.

n %

E. coli 13 76.4

K. oxytoca 1 5.8

E. cloacae 1 5.8

P. mirabilis 1 5.8

P. aeruginosa 1 5.8

Toplam 17 100
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• Cerrahi İnfeksiyonlar - Tedavide yeni yaklaşımlar

• Geriyatrik infeksyionlarda tedavi yaklaşımı

• Yeni aşılar

• İnfeksiyon hastalıklarında tedavi protokolleri

• Osteomiyelit tanı ve tedavisinde yenilikler

• Diyabetik ayak infeksiyonlarında antibakteriyel tedavi

• Cerrahi dışı infeksiyon profilaksisi

• Antibiyotik serum ve doku düzeyleri ile infeksiyonun
yeni arasındaki ilişikinin klinik önemi

• Teikoplanin

• Pnömokoklarda penisilin direnci - Türkiye’deki durum

• Çoğul dirençli  enterokok infeksiyonları: Klinik uygula-
malarda olanaklarımız nelerdir?

• Toplumdan edinilmiş alt solunum yolları infeksiyonları

• Antibiyotik duyarlılık testleri, yöntemler ve sorunlar

• Antiviral duyarlılık testleri

• Antibiyotik tedavisinin farmakoekonomik yönleri:
Olanaklar ve sınırlamalar

• Yeni anti-retroviral ilaçlar

• Yeni ve yeniden önem kazanan antibiyotikler

• Sepsis ve tedavisi

• Risk altındaki hastalarda idrar yolu infeksiyonları

• Kronik viral hepatitlerde tedavi olanakları

• Sefepim

• Su çiçeği aşısı

• Tüberküloz tedavisinde yeni uygulamalar ve duyarlılık
testleri

• Parazit hastalıkları tedavisinde yenilikler

• Yeni antifungal ilaçlar ve antifungal duyarlılık testleri

• Başka yeni antimikrobik ilaçlar
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