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İdrar Kültürlerinde Tarama Testi Olarak 
Kullanılan Bakteriüri ve Pyüri Saptama 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması*

Çiğdem KUZUCU, Esra ALP, Nilgün ACAR, Önder ALTUĞ

Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Hastane mikrobiyoloji laboratuvarlar›nda kontamine veya üreme olmayan örneklerin ay›rt edilmesine yö-
nelik tarama testleri kullan›m›, erken materyal tekrar›na olanak sa¤lamas›, zaman ve mali kay›plar› önlemesi
nedeniyle önemlidir. 

Bu çal›flmada bakteriüri saptanmas›nda kullan›lan befl ve pyüri saptanmas›nda kullan›lan üç yöntem kültür
sonuçlar› ile karfl›laflt›r›ld› ve uygun tarama testinin saptanmas› amaçland›. 

Bakteriüri: nitrat redüksiyonu (NR) testi, 10 µL idrarla direkt Gram boyama (G1), 10 µL santrifüj edilmifl
idrarla Gram boyama (G2), 20 µL idrarla direkt Gram boyama (G3), 20 µL santrifüj edilmifl idrarla Gram bo-
yama (G4). Pyüri: Lökosit esteraz (LE) testi, santrifüj edilmemifl idrarda lökosit say›m› (L1), santrifüj edilmifl
idrarda lökosit say›m› (L2) yöntemleri ile de¤erlendirildi. 

Kültür istenilen 176 poliklinik hastas›na ait orta ak›m idrar örne¤i çal›flma kapsam›na al›nd›. Bakteriürinin
saptanmas›nda kullan›lan befl yöntemin duyarl›l›¤› s›ras›yla nitrat redüksiyon testi için %71, 10 µL idrarla di-
rekt Gram boyama %89, 10 µL santrifüj edilmifl idrarla Gram boyama %89, 20 µL idrarla direkt Gram boya-
ma %93, 20 µL santrifüj edilmifl idrarla Gram boyama %93 olarak; özgüllü¤ü ise s›ras›yla NR için %91.5, G1
%86.4, G2 %83 G3 %84.7 ve G4 için %81.3 olarak bulundu. Pyüri saptanmas›nda kullan›lan üç yöntemin duyar-
l›l›¤› s›ras›yla LE testi için %79, santrifüj edilmemifl idrarda Thoma lam› ile lökosit say›m› %96; santrifüj edilmifl
idrarda Thoma lam› ile lökosit say›m› %86 olarak; özgüllü¤ü ise s›ras›yla LE testi için %89.8, L1 %79.6, L2 için
%88.1 olarak bulundu. LE-NR kombine edildi¤inde duyarl›l›¤› %96.5, 20 µL santrifüj edilmemifl idrarla Gram
boyama ve santrifüj edilmemifl idrarda Thoma lam›nda lökosit say›m› kombinasyonunun duyarl›l›¤› %100 ola-
rak bulundu. 
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SUMMARY

The Comparison of Several Methods for The Detection of Pyuria 
and Bacteriuria in Urine Culture Specimens

The use of screening methods in clinical microbiology laboratories is beneficial since these methods allow
early determination of contaminated urine samples and give clues for further investigations; screening of uri-
ne in this way seems to be cost effective. 

* Bu çalışma 5. Ulusal Infeksiyon Hastalıkları Kongresinde sunulmuştur (Eylül 1995, Istanbul)



GİRİŞ

Hastane mikrobiyoloji laboratuvarlarında idrar
kültürlerinin %60-80’inde ya üreme olmamakta ya
da kontaminasyon sonucu elde edilmektedir. Bu tür
örneklerin ayırt edilmesinde tarama testleri kullanımı
erken materyal tekrarı, zaman ve mali kaybın önlen-
mesinde önemlidir (1). 

Şüpheli üriner sistem infeksiyonlu hastalarda en
önemli ve kolayca yapılabilen laboratuvar testlerin-
den birisi pyürinin saptanmasıdır. Pyüri ölçümünün
en doğru metodu lökosit ekskresyon oranını ölçmek-
tir. İdrarda saatte 400.000 veya daha fazla miktarda
lökosit bulunması semptomatik üriner sistem infeksi-
yonunu işaret eder, fakat üriner lökosit ekskresyonu-
nu saptamak pratik olmadığından, pyüriyi ölçmek
için diğer metodlar kullanılmaktadır. Bir sayım ka-
marası ile pyüri doğru olarak ölçülebilir ve bu teknik
mikroskopik idrar sediment incelenmesini yapmak-
tan daha kolaydır (2). 

Anlamlı pyüri ≥10 lökosit/mm3 olarak tanımlan-
mıştır. Bu saatte 400.000’den daha fazla lökosit
ekskresyon oranıyla eşdeğerdir. Pyüriyi saptamak
için diğer bir alternatif metod da lökosit esteraz (LE)
testidir (3). 

Bakteriüriyi saptamak için ise dört temel prose-
dür yaygın olarak kullanılmıştır. Bunlar:

1- x40 objektifle santrifüj edilmemiş ve boyan-
mamış idrar,

2- x40 objektifle santrifüj edilmiş ve boyanmamış
idrar,

3- x100 objektifle immersiyon altında santrifüj
edilmemiş ve boyanmış idrar,

4- x100 objektifle immersiyon altında santrifüj
edilmiş ve boyanmış idrar örneklerinin incelenmesi-
dir (4). 

Bakteriürinin saptanması için kullanılan hızlı tanı
testlerden biri de nitrit testidir (5). 

Çalışmamızda bakteriüri saptanmasında kullanı-
lan beş ve pyüri saptanmasında kullanılan üç yön-
tem kültür sonuçları ile karşılaştırılmış ve uygun tara-
ma testinin saptanması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Çalışma Eylül 1994-Mayıs 1995 tarihleri arasın-
da Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yapıldı.
Kültür istenilen 176 poliklinik hastasına ait orta
akım idrar örneği çalışma kapsamına alındı. 

Tüm idrar örneklerinde bakteriüri ve pyüri için
direkt ve santrifüj sonrası mikroskopik inceleme ya-
pıldı. Santrifüjle inceleme için idrarın 5 mL’si steril
bir tüp içine alındı. 600xg 10 dk. santrifüj edildi.
Santrifüj sonrası 4.5 mL süpernatan dışarı atılarak
geri kalan idrar karıştırıldı. 

Bakteriürinin saptanması için nitrat redüksiyon
(NR) testi, 10 µL idrarla direkt Gram boyama (G1),
10 µL santrifüj edilmiş idrarla Gram boyama (G2),
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The results of five different methods for the detection of bacteriuria and three different methods for the
detection of pyuria were compared with the results of urine cultures in 176 urine specimens and the evalu-
ation of the most appropriate screening method was aimed in this study. 

Materials and methods: Middle stream urine specimens belonging to 176 out patients attending to vari-
ous clinics with symptoms of urinary tract infections were included in the study. 

Methods used for bacteriuria detection were: nitrate reduction test (NR), Gram staining of 10 µL of uri-
ne (G1), Gram staining of 10 µL of centrifuged urine (G2), Gram staining of 20 µL of uncentrifuged urine (G3),
Gram staining of 20 µL of centrifuged urine (G4). Methods for pyuria detection were: leucocyte esterase test
(LE), leucocyte counting of uncentrifuged urine with counting chamber (L1), leucocyte counting of centrifu-
ged urine with counting chamber (L2). 

Results: The sensitivities of above mentioned five methods used for the detection of bacteriuria were
71%, 89%, 89%, 93% and 93% and the specifities were 91.5%, 86.4%, 83%, 84.7%, 81.3% respectively. The
sensitivities of above mentioned three methods used for the detection of pyuria were 79%, 96%, 86% and
specifities were 89.8%, 79.6%, 88.1% respectively. 

Discussion: Leucocyte esterase test when combined with nitrate reduction test turned out to have a sen-
sitivitiy of 96.5%. This combination of two dipstick methods was considered to have the advantages of simp-
le manipulation and simple evaluation. However the combination of Gram staining of 20 µL of uncentrifuged
urine and the leucocyte counting of uncentrifuged urine with the aid of a counting chamber resulted in the
highest sensitivity of 100%. 

KKeeyy  WWoorrddss  ::  Pyuria, Bacteriuria, Urinary Tract Infection. 



20 µL idrarla direkt Gram boyama (G3), 20 µL sant-
rifüj edilmiş idrarla Gram boyama (G4) yapıldı. Direk
ve santrifüj sonrası incelemelerde idrar lam üzerine
yaymadan konularak Gram boyama yapıldı, en az
20 mikroskop sahası incelendi. Her sahada en az bir
mikroorganizmanın varlığı bakteriüri için pozitif ka-
bul edildi. 

Pyürinin saptanması için LE testi, direkt idrarda
Thoma lamında lökosit sayımı (L1) ve santrifüj edil-
miş idrarda Thoma lamı ile lökosit sayımı yapıldı
(L2), mm3’deki lökosit sayısı bulundu. ≥10 löko-
sit/mm3 pyüri için pozitif kabul edildi. 

NR testi ve LE testi için Combur 10 Test M kiti
(Boehringer Mannheim) kullanıldı. Bir dakika sonra
oluşan renk değişiklikleri renk skalalarıyla karşılaştı-
rılarak değerlendirildi.

Çalışmamızda pozitif kültür kriteri olarak ≥105

CFU/mL tek tür veya iki mikroorganizmanın olduğu
kültürler ve 104 CFU/mL tek tür mikroorganizma-
nın olduğu kültürler alınmıştır. Duyarlılığın saptan-
masında kültürde ≥105 ve 104 CFU/mL üremelerin
olduğu test sonuçları gerçek pozitif olarak alınmıştır.

Üç veya daha fazla tür organizmanın olduğu kül-
türler kontaminasyon olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Bakteriüri saptanmasında kullanılan beş yönte-
min sonuçları Tablo 1’de gösterilmiş olup bu yön-
temlerin duyarlılığı sırasıyla NR testi %71 (20/28),

G1 %89 (25/28), G2 %89 (25/28), G3 %93
(26/28), G4 %93 (26/28) olarak; özgüllüğü ise sıra-
sıyla NR %91.5, G1 %86.4, G2 %83, G3 %84.7, G4
%81.3 olarak bulunmuştur.

Pyüri saptanmasında kullanılan yöntemlerin so-
nuçları Tablo 2’de gösterilmiş olup bu yöntemlerin
duyarlılığı sırasıyla LE testi %79 (22/28), L1 %96
(27/28), L2 %86 (24/28) olarak özgüllüğü ise sıra-
sıyla LE %89.8, L1 %79.6, L2 %88.1 (Tablo 3), LE-
NR kombine edildiğinde duyarlılığı %96.5, G3 ve L1
kombinasyonunun duyarlılığı %100 olarak bulun-
muştur. 

TARTIŞMA

Üriner sistem infeksiyonlarının iki anahtar indi-
katörü pyüri ve bakteriürinin ölçümü idrarın direkt
mikroskopik incelenmesiyle veya hızlı tarama yön-
temleri kullanılarak yapılabilir (2). Bu tarama yön-
temleri cihaz gerektirmeyen basit yöntemler olabildi-
ği gibi, yarı otomatize ve tam otomatize sistemleri
içeren yöntemler de olabilir (6). 

Çoğu çalışmalar mikroskopik metodlarla karşı-
laştırmak için anlamlı bakteriüriyi tanımlamada kül-
türde saf veya predominant saf olan tek bir patoje-
nin 105 CFU/mL’sini pozitif kantitatif kültür kriteri
olarak kullanmıştır (7). 

Bakteriüri için yapılan çalışmalarda Gram boya-
ma ≥ 105 CFU/mL kapsayan idrar örneklerini iden-
tifiye etmek için en kolay, en az pahalı, duyarlı ve
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Tablo 1. Bakteriüri Saptanmasında Kullanılan Beş Yöntemin Sonuçları.

Kültür (CFU/mL) NR G1 G2 G3 G4

≥105 üreme  n:26 20 24 24 24 24

104 üreme n:2 0 1 1 2 2

Kontaminasyon n:89 20 67 70 69 73

Üreme yok   n:59 5 8 10 9 11

Tablo 2. Pyüri Saptanmasında Kullanılan Üç Yöntemin Sonuçları.

Kültür (CFU/mL) LE L1 L2

>105 üreme n:26 20 25 22

104 üreme n:2 2 2 2

Kontaminasyon n:89 31 28 25

Üreme yok  n:59 6 12 7



güvenilir bir test metodu olarak bildirilmiştir (1). Her
sahada (20 saha incelenir) en az bir mikroorganiz-
manın varlığı anlamlı bakteriüriyle  (≥ 105 CFU/mL)
uyumludur (1). Gram boyamanın ilave bir avantajı da
mikst florayı saptama yeteneğidir (4). Çok sayıda
“squamoz” epitel hücreleri ve mikst floranın varlığı
kontaminasyonu gösterir ve örneğin tekrarlanmasını
gerektirir (3). Yapılan Gram boyama çalışmalarında
Applebaum ve arkadaşları 1758 örnekte duyarlılığı
%94, Parker ve arkadaşları 200 örnekte %91, He-
ınze ve arkadaşları 987 örnekte %88 bulmuşlardır.
Bu çalışmalarda pozitif kültür kriteri olarak 105

CFU/mL ve pozitif mikroskopik kriter olarak her sa-
hada ≥1 mikroorganizmanın varlığı kabul edilmiştir.
Çalışmamızda pozitif mikroskopik kriter diğer çalış-
malarla aynı alındı. Buna göre 176 idrar örneğinde
duyarlılık sonuçları G1 %89, G2 %89, G3 %93, G4
%93 olarak özgüllükleri ise sırasıyla G1 %86.4, G2
%83, G3 %84.7, G4 için %81.3 olarak bulundu.  

Düşük bakteri sayıları veya önemsenmeyen bak-
teriüriye eşlik eden pyüri önemli bir bulgudur (2).
Bakteriürinin yanısıra pyürinin saptanması hem dü-
şük koloni sayılarının değerlendirilmesinde mikrobi-
yoloğa hem de üriner sistem infeksiyonlarının teşhi-
sinde klinisyene daha iyi yardım edebilir. Pyürinin öl-
çülmesi genellikle santrifüj edilmiş örnekten idrar se-
dimentinin direk muayenesine dayanarak yapılır. Fa-
kat idrar sedimentinin kullanımında;santrifüj edilmiş
idrar volümü, santrifüj zamanı ve santrifüjün hızı ve
resüspanse edilen sediment volümü dikkatlice tanım-
lanmazsa prosedür güvenilir değildir. Sayım kamara-
sı pyüriyi doğru olarak ölçebilir ve mikroskopik idrar
sediment incelenmesini yapmaktan daha kolaydır
(2). Anlamlı pyüri ≥ 10 lökosit/mm3 olarak tanım-
lanmıştır (3). 

Pyüri için kamara sayımı ile yapılan çalışmalarda
Özsüt ve arkadaşları duyarlılığı %86, Masatlı ise
%92 olarak bulmuşlardır (8). Çalışmamızda L1 du-
yarlılığı %96, L2 duyarlılığı %86 olarak özgüllükleri
ise sırayla %79.6 ve %88.1 olarak bulundu. 

Bakteriüri ve pyürinin saptanması için hızlı tanı
testleri de geliştirilmiştir. Bakteriürinin saptanmasın-
da hızlı tanı yöntemi nitrit testidir. Test idrar nitriti-
nin varlığını saptamak için amin emdirilmiş bir kağıt
kullanarak “dipstick” metoduyla yapılır. İdrar nitriti-
nin varlığı 60 sn içinde kağıt üzerinde pembe bir
rengin gelişmesiyle saptanır. Nitrat redüktazın yoklu-
ğu nedeniyle idrarda nitrit üretme yeteneğinde olma-
yan organizmalara bağlı infeksiyonlarda yalancı ne-
gatif sonuçlar oluşabilir. Bu guruptaki mikroorganiz-
maların başlıcaları stafilokok, enterokok ve Pseudo-
monas türleridir (2). 

Pyüriyi saptamak için alternatif metod ise LE tes-
tidir. Pezzlo ve arkadaşları 1500 örnekte LE-NR
kombinasyonunun duyarlılığını %93 (9); Oneson ve
arkadaşları 252 örnekte %100 (10), Jones ve arka-
daşları 1020 örnekte LE-NR kombinasyonunun du-
yarlılığını %82.3, LE duyarlılığını %79.5 olarak bul-
muşlardır (11). Yurdumuzda Özsüt ve arkadaşları LE
duyarlılığını 142 örnekte %73 olarak bulmuşlardır
(8). 

Çalışmamızda LE duyarlılığı %79, NR duyarlılığı
%71 ve LE-NR kombinasyonunun duyarlılığı %96.5
idi. Hem bakteriüri hem de pyüri varlığını irdeleme-
ye yönelik olarak oluşturulan G3-L2 kombinasyonu-
nun duyarlılığı ise %100 olarak bulundu. 

Sonuç olarak karşılaştırılan Gram boyama ve lö-
kosit sayım teknikleri arasında aşikar farklılık saptan-
mamıştır. Ancak idrar sedimentinin standardizasyo-
nunun güç olmasına (santrifüj süresi, zamanı, santri-
füjden sonra resüspanse edilen volümün miktarı) ila-
veten, yoğun artefaklar ve kristaller nedeni ile sant-
rifüj edilmiş örneklerde ciddi değerlendirme güçlüğü
olmuştur. Bu nedenle en iyi tarama tekniğinin duyar-
lılığı daha yüksek bulunan santrifüj edilmemiş 20 µL
idrar ile Gram boyama ve santrifüj edilmemiş idrarla
lökosit sayım yöntemlerinin kombinasyonu olduğu
düşünülmüştür.                                                  
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Tablo 3. Bakteriüri ve Pyüri saptanmasında Kul-
lanılan Yöntemlerin Duyarlılık ve Özgüllük So-
nuçları.

Duyarlılık (%) Özgüllük (%)

LE 79 89.8

Pyüri L1 96 79.6

L2 86 88.1

NR 71 91.5

G1 89 86.4

Bakteriüri G1 89 83

G3 93 84.7

G4 93 81.3
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