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ÖZET

Sistoüretroskopi ifllemi s›ras›nda rutin antimikrobiyal profilaksi verilmesi tart›flmal› bir durumdur. Bu ça-
l›flmada, antimikrobiyal profilaksi verilmeden ayaktan sistoüretroskopi yap›lan hastalarda prospektif olarak ifl-
lem sonras› bakteriüri, piyüri ve bakteremi s›kl›¤› araflt›r›ld›. Çeflitli endikasyonlar nedeniyle sistoüretroskopi
yap›lan ve ifllem öncesi steril idrar› olan 75 hasta çal›flmaya dahil edildi. Hastalardan giriflim öncesi 24 saat için-
de ve giriflim sonras› 48. saatte temiz orta ak›m idrar örne¤i, ifllemden bir saat sonra kan kültürleri al›nd›. ‹d-
rar örneklerinden kültür ve mikroskobik inceleme yap›ld›. ‹fllem sonras› 48. saatte hastalarda yeni geliflen fli-
kayetler sorguland›. Atefl flikayeti olan hastalardan kan kültürleri tekrar al›nd›. Sistoüretroskopi sonras› 6 (%8)
hastada anlaml› bakteriüri, 6 (%8) hastada da anlaml› bakteriüri olmadan piyüri bulundu. Hastalar›n hiçbirinde
bakteremiye rastlanmad›. ‹fllem öncesi piyüri ile ifllem sonras› bakteriüri aras›ndaki iliflki anlaml› bulundu (p<
0.05). Bakteriüri bulunan alt› hastan›n dördü asemptomatikti. Çal›flmam›zda %8 oran›nda bakteriüri olmas› ve
bakteremiye rastlamam›fl olmam›z bize, uygun koflullarda yap›lan sistoüretroskopi girifliminin güvenli ve iyi to-
lere edilebilen bir giriflim oldu¤unu düflündürmüfltür. Sonuç olarak, sistoüretroskopi öncesinde steril piyüri
tespit edilen hastalardan ifllem sonras›nda idrar kültürü al›nmas›n› ve bakteriüri saptanan hastalar›n
de¤erlendirilerek uygun görülen olgulara tedavi verilmesini önermekteyiz.
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SUMMARY

Post-Intervention Investigation of Bacteriuria, Pyuria and Bacteremia in
Outpatients Who Have Undergone Cystourethroscopy

The necessity of antimicrobial prophylaxis prior to cystourethroscopy is a controversial situation. In this
study the rate of bacteriuria, pyuria and bacteremia in outpatients who underwent cystourethroscopy and
were not administered antimicrobial prophylaxis prior to intervention were investigated prospectively.
Seventyfive patients who underwent cystourethroscopy for various indications and have sterile urine prior
to intervention were included. A clean midstream urine sample was taken 24 hours before and 48 hours af-
ter the procedure. Microscopic examination and culture were done for each sample. Blood cultures were
taken one hour after cystourethroscopy. Patients were questioned for newly developed symptoms 48 hours



Hastane kökenli infeksiyonlar sık görülmesi, ma-
liyeti ve yol açtığı ciddi problemler nedeniyle büyük
bir sorun oluşturmaktadır. Üriner sistem infeksiyonla-
rı, hastane kökenli infeksiyonlar arasında ilk sırada
yer almaktadır[1]. Hastane kökenli üriner sistem in-
feksiyonlarının yaklaşık %80’inin üretral kateterle iliş-
kili olduğu bulunmuştur[2-4]. %5-10’unda genitoüri-
ner girişimler kolaylaştırıcı bir faktör olarak karşımıza
çıkmaktadır[2]. Sistoüretroskopi gibi enstrümantas-
yon uygulanan hastalar yüksek risk altındadır. Sisto-
üretroskopi işlemi sırasında antimikrobiyal profilaksi
verilmesi tartışmalı bir durumdur. Önceki yıllarda ya-
pılan çalışmalarda, yakın zamanda üriner infeksiyon
geçiren ya da sistoüretroskopi sırasında biyopsi gibi
ek bir girişim yapılan hastalara profilaksi verilmesi
önerilmesine rağmen; yakın tarihli bazı çalışmaların
sonucunda, sistoüretroskopi yapılan hastalarda rutin
antimikrobiyal profilaksi önerilmemektedir[5-9]. 

Bu çalışmada, ayaktan sistoüretroskopi yapılan;
bakteriürisi başlangıçta tespit edilmeyip işlem öncesi
ve sonrasında antimikrobiyal ajan verilmeyen hasta-
larda işlem sonrası piyüri, bakteriüri ve bakteremi
sıklığı araştırıldı.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma, Ekim 2001-Ocak 2002 tarihleri ara-
sında prospektif olarak yapıldı. Çalışma grubunu
hastanemiz üroloji polikliniğinde ayaktan sistoüret-
roskopi yapılan hastalar oluşturdu. İşlem öncesinde
herhangi bir sebeple antibiyotik alan ya da infektif
endokardit profilaksisi yapılması gereken hastalar
çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma grubunu oluşturan
hiçbir hastaya antibiyotik profilaksisi verilmedi. Tüm
hastalardan işlem öncesi 24 saat içinde temiz orta
akım idrar örneği ve idrar kültürü alındı. Hastalardan
işlem sonrası birinci saatte, yarım saat aralarla farklı
venlerden iki adet aerobik kan kültürü alındı. Kan
kültürleri için otomatize BACTEC (Becton Dickin-
son, Maryland, USA, 9050) kan kültürü sistemi kul-
lanıldı. İşlem sonrası 48. saatte hastalar, yeni gelişen
şikayetler (dizüri, pollaküri, ateş, hematüri) açısından
tekrar sorgulandı. Vücut ısıları ölçüldü. Ateşi olmasa

da ateş şikayeti olan hastalardan tekrar kan kültürle-
ri alındı. İşlem sonrası 48. saatte hastalardan temiz
orta akım idrar örnekleri ve idrar kültürü tekrar alın-
dı. Tüm idrar örneklerinde santrifüj edilmeden Gram
boyama yapılıp bakteri araştırıldı. Tam idrar tetkiki
için “dipstick” testi (Combur 10 Test M) kullanıldı.
Santrifüj edilmemiş idrarda Thoma lamında ≥ 10 lö-
kosit/mm3 olması piyüri olarak kabul edildi. Anlam-
lı bakteriüri için mikroorganizmanın idrar kültüründe
≥ 105 cfu/mL üremesi esas alındı[2]. İdrar kültürü
ekimleri için %5 koyun kanlı agar ve Eosine Methy-
lene Blue agar kullanıldı. Ekimler 0.01 mL’lik kalib-
re edilmiş steril özelerle yapıldı, ekim yapılan plaklar
37°C’de aerop koşullarda 24 saat inkübe edildi. 

Sistoüretroskopi işlemi üroloji polikliniğinde uy-
gulandı. Sistoüretroskopide kullanılan ekipmanlar iş-
lem öncesi 30 dakika %2 aktive gluteraldehid solüs-
yon (Cidex) içerisinde bekletilerek yüksek düzey de-
zenfeksiyon sağlandı. İşlem öncesi topikal üretral
anestezi amacıyla üretra içine %2 lidokain jel (Cat-
hejell) verildi. Karl Storz marka 17 French (Fr.) en-
doskop (27026U) içerisinden geçirilen Karl Storz
marka 0°, 30° ve 70° lens (27015A) aracılığıyla ri-
jid sistoüretroskopi işlemi gerçekleştirildi. İşlem sıra-
sında sıvı irrigasyonu için steril %0.9 NaCl solüsyo-
nu kullanıldı. 

Çalışmaya başlangıçta 89 hasta alındı. On hasta-
dan işlem sonrası 48. saatte, kontrol amaçlı idrar
kültürü alınamadı. Dört hasta ise sistoüretroskopi
öncesi idrar kültüründe ≥ 105 koloni/mL mikroor-
ganizma üremesi nedeniyle çalışma harici tutuldu.

İstatistiksel analizlerde Epi Info bilgisayar progra-
mı ile bulunan değerlerin ortalamaları ve standart
sapmaları tespit edildi. İstatistiksel anlamlılık testleri
olarak Fisher’in kesin Ki-kare testi, iki yüzde arasın-
daki farkın önemlilik testi ve Mann-Whitney U testi
kullanıldı.

BULGULAR

Çalışmaya 48 (%64)’i erkek, 27 (%36)’si kadın
olmak üzere toplam 75 hasta alındı. Hastaların yaş

Flora 2003;8(4):302-306 303

Ayaktan Sistoüretroskopi Yapılan Hastalarda Antimikrobiyal Profilaksi 
Verilmeden Girişim Sonrası Bakteriüri, Piyüri ve Bakteremi Araştırılması Turan H, Balcı U, Erdinç FŞ, Tülek N, Germiyanoğlu C.

after cystourethroscopy. Blood cultures were taken from patients who presented with fever. Six (8%) of pa-
tients developed significant bacteriuria and 6 (8%) of patients developed pyuria without significant bacteri-
uria. Bacteremia was not determined in any of the patients. The relationship between presence of pyuria pri-
or to procedure and development of bacteriuria after the procedure was significant (p< 0.05). Four patients
out of 6 who had bacteriuria were asymptomatic. In our study the rate of occurence of significant bacteri-
uria after cystourethroscopy was 8% and bacteremia did not develop. Thus we conclude that cystourethros-
copy is a safe and well tolerated procedure, and for the patients presented with sterile pyuria before cys-
tourethroscopy we recommend to repeat urine cultures after the procedure and treat patients with appro-
priate antibiotics according to the clinical evaluation in case of bacteriuria.

Key Words: Cystourethroscopy, Prophylaxis, Bacteriuria, Pyuria, Bacteremia



ortalamaları 57 ± 13, yaş dağılımı 27-81 yıl arasın-
daydı. Sıklık sırasıyla hastaların ön tanıları Tablo
1’de gösterilmiştir. 

İşlem sonrası 48. saatte 75 hastanın 12’sinde pi-
yüri ve bu hastaların altısında bakteriüri saptandı.
Bakteriürisi olan tüm hastaların idrar kültürlerinde
koloni sayısı ≥ 105 cfu/mL olarak bulundu. Tüm has-
talarda bakteriüri oranı %8 (6/75), bakteriüri olmak-
sızın piyüri oranı ise yine %8 (6/75) olarak bulundu. 

Bakteriüri saptanan hastaların eş zamanlı şika-
yetleri sorgulandığında, yalnızca iki hastada dizüri
yakınması mevcuttu. Hiçbir hastada ateş bulgusuna
rastlanmadı. 

Sistoüretroskopi öncesi beş hastada idrar kültür-
lerinde üreme olmayıp sadece piyüri saptandı. Bu
hastaların dördünde işlem sonrası anlamlı bakteriüri
tespit edildi. İşlem öncesi piyüri ile işlem sonrasında
gelişen bakteriüri arasındaki ilişki anlamlı bulundu
(p< 0.05), (Tablo 2). 

İşlem sonrası alınan kan kültürlerinde üreme sap-
tanmadı. İşlem sonrası 48. saat kontrollerinde, ateş
tarif eden iki hastanın fizik muayenelerinde ateş bu-
lunmadı. Kan kültürleri tekrarlandı, üreme saptan-
madı. Anlamlı bakteriürisi olan altı hastanın kan kül-
türlerinde üreme olmadı. 

Çalışmaya dahil edilen sistoüretroskopi sonrası
bakteriüri gelişen ve gelişmeyen tüm hastalarda yaş,
cinsiyet, altta yatan hastalık ve aldıkları ön tanılar
karşılaştırıldı ve istatistiksel olarak anlamlı fark bu-
lunmadı (Tablo 3).

İşlem sonrası 48. saatte alınan idrar kültürlerinde
üreyen etkenler Tablo 4’te gösterilmiştir.

İşlem sonrası bakteriürisi olan hastalara, antibi-
yotik duyarlılık testleri de göz önüne alınarak tedavi
verilmiştir. Sadece piyürisi olan hastalara, yakınma-
ları olursa başvurmaları önerilmiş, ancak hiçbir baş-
vuru olmamıştır.

TARTIŞMA

Sistoüretroskopi işlemi sonrası anlamlı bakteriüri
oranı çalışmamızda %8 olarak bulunmuştur. Literatür-
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Tablo 1. Sistoüretroskopi öncesi hastaların almış
oldukları ön tanılar

Ön tanılar Erkek Kadın

• Benign prostat hiperplazisi 24 -

• Stres inkontinans - 20

• Mesane tümörü 9 3

• Hematüri etyolojisi 7 2

• Ürolitiyazis 5 1

• Üreteral stent çıkarılması 3 -

• Üreter tümörü - 1

Tablo 2. İşlem öncesi piyüri ile işlem sonrası piyüri ve bakteriüri saptanan hasta sayıları

İşlem sonrası piyüri İşlem sonrası idrar kültüründe üreme

İşlem öncesi piyüri Var Yok Var Yok

• İşlem öncesi piyüri var (n= 5) 5 - 4 1

• İşlem öncesi piyüri yok (n= 70) 7 63 2 68

Tablo 3. Kültür pozitif ve negatif hastaların özellikleri

Kültür pozitif hastalar Kültür negatif hastalar p

• Hasta sayısı 6 69

• Ortalama yaş (yaş dağılımı) 55 ± 10 (44-72) 58 ± 13 (27-81) p> 0.05

• Kadın/erkek 3/3 24/45 p> 0.05

• Benign prostat hipertrofisi 2 22 p> 0.05

• Stres inkontinans 2 18 p> 0.05

• Hematüri etyoloji 1 8 p> 0.05

• Ürolitiyazis 1 5 p> 0.05

• Mesane tümörü - 12 p> 0.05

• Diğer tanılar - 4 p> 0.05



deki benzer çalışmalarda %2 ile %21.2 gibi çok fark-
lı aralıkta bakteriüri oranları bildirilmiştir[5,7-18]. Clark
ve arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada, bakteri-
üriyi bizim çalışmamızla benzer olarak %7.5 oranın-
da, Lugagne ve arkadaşları da yine bizim çalışmamız-
la benzer olarak %7.8 oranında bulmuşlardır[5,16]. 

Sistoüretroskopi işlemi öncesi idrar kültürlerinde
anlamlı bakteriürisi olmayan ve piyürisi olan beş has-
tadan dördünde işlem sonrası anlamlı bakteriüri tespit
edilmiştir. İşlem öncesi piyüri ile işlem sonrasında ge-
lişen bakteriüri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur
(p< 0.05). Almallah ve arkadaşları yapmış oldukları
çalışmada, işlem öncesi piyürisi olan yedi hastanın al-
tısında işlem sonrası anlamlı bakteriüri geliştiğini bul-
muşlardır. Girişim öncesinde bulunan piyüri subklinik
bir infeksiyon şeklinde ya da idrar kültüründe üreme
olmadan sadece lökosit olmasıyla kendini gösterebilir
yorumunu yapmışlardır[8]. Çalışmamızda işlem öncesi
piyüri olması hastalarda işlem sonrası bakteriüri geliş-
mesi için bir risk faktörü olarak değerlendirilmiştir. 

Sistoüretroskopi sonrası piyüri bulunan 12 hasta-
nın sadece altısında anlamlı bakteriüri tespit edildi. Bu
da işlem sonrası anlamlı bakteriüri olmadan piyüri ge-
lişiminin %8 kadar olduğunu göstermektedir. Almal-
lah ve arkadaşları yapmış oldukları benzer bir çalışma-
da da işlem sonrası anlamlı bakteriüri olmadan piyüri
oranını %5.8 olarak belirlemişlerdir[8]. Hastalarımızda
bakteriüri olmadan sadece piyüri gelişmesi, işlem son-
rası mesanede oluşan inflamasyonla ilgili olabilir.

Anlamlı bakteriüri tespit edilen hastalarda işlem
sonrası gelişen semptomlara bakıldığında, altı hasta-
dan sadece ikisinde dizüri şikayeti bulundu. Kalan dört
hastada asemptomatik bakteriüri tespit edildi. Anlam-
lı bakteriürisi olan bu hastalarda ateş bulgusuna rast-
lanmadı. Manson ve arkadaşları ile Lugagne ve arka-
daşları yapmış oldukları çalışmalarda, bakteriüri tespit
ettikleri olguların semptomlarının olmadığını belirt-
mişlerdir[12,16]. Bizim olgularımızda da asemptomatik
bakteriüri gelişmesi bu çalışmalarla benzerdir. 

1950’li yıllarda bakteriüri varlığında sistoskopi iş-
leminin bakteremi olasılığını %25’in üzerine çıkardı-
ğına dair çalışmalar vardır[19,20]. Hatta literatürde

bakteriüri varlığında sistoskopi girişimi sonrası ver-
tebral osteomiyelit gibi metastatik infeksiyonları içe-
ren komplikasyonlar tanımlanmıştır[21]. 1970’li yıllar-
da kateteri olmayan hastalarda steril idrar varlığında
sistoskopi sonrası bakteriüri %6.7, geçici asempto-
matik bakteremi oranı %13 olarak bildirilmiştir[19,22].
1980’li yıllarda ise sistoskopi sonrası geçici baktere-
minin %10-15 arasında değiştiği belirtilmiştir[23].

Yakın tarihli çalışmalara baktığımızda, tanısal sis-
toskopi ile ilişkili bakteriüri riskinin kateterizasyon
riski ile benzer olduğu belirtilmektedir. Özellikle kü-
çük çaplı endoskoplar (17 Fr.) kullanılmaya başlandı-
ğından beri, girişim öncesi steril idrar varlığında sis-
toskopi sonrası infeksiyon riski ile yalnızca kateteri-
zasyon uygulanan hastalarda infeksiyon riskinin aynı
olduğu bildirilmektedir[24,25]. Fakat irrigasyon sıvısı
ve kameranın potansiyel kontaminasyonu ve artmış
travmanın ek bir risk olduğu da yayınlanmıştır[23]. 

Sistoskopinin potansiyel infeksiyon komplikas-
yonları, üriner sistem infeksiyonları ve sepsis-
tir[10,26]. Girişim öncesinde steril idrarı olan sistosko-
pi yapılmış hastalarda sistemik infeksiyon ya da sep-
sis riski minimaldir[7,10,24,27]. Rao ve arkadaşları, sis-
toskopi dahil birçok ürolojik girişim sonrası baktere-
mi olasılığını araştırdıkları çalışmada sistoskopi son-
rası bakteremi tespit etmemişlerdir[11]. Bu sonuç bi-
zim bulgularımızla benzerdir. Hastalarımızın hiçbirin-
de bakteremi saptamadık. 

Yeni endoskopik cihazların ve antiseptik solüs-
yonların geliştirilmesi ile üriner sistem endoskopisi
daha güvenilir hale gelmiştir[26]. Önceki yıllarda ya-
pılan çalışmalarda yakın zamanda üriner infeksiyon
geçiren ya da sistoskopi boyunca biyopsi gibi ek bir
girişim yapılan hastalara profilaktik antibiyotik veril-
mesi önerilmesine rağmen; birçok çalışma sonucun-
da sistoüretroskopi yapılan hastalarda rutin antimikro-
biyal profilaksi önerilmemektedir[5-10,24,27-30]. 

Ürolojik cerrahide antimikrobiyal profilaksiye
mikrobiyolojik açıdan bakıldığında, profilaksinin
dengeli olması gerekmektedir. İstenen etki bakteri
yükünün azalmasını sağlamaktır. İlaç yan etkileri ve
profilaksi ile yeni dirençli suşların ortaya çıkışı gibi
olumsuz sonuçlara karşı bu etki dengede tutulmalı-
dır[31]. Bakteriüri insidansı yüksek olan birimlerin in-
feksiyon oranlarını kontrol altına almak için rutin
profilaktik antibiyotik kullanmaktansa, antiseptik
tekniklerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

İşlem öncesinde hastalardan mutlaka idrar kültü-
rü alınmalıdır ve bakteriüri tespit edilen hastalara uy-
gun antimikrobiyal tedavi verildikten sonra girişim
gerçekleştirilmelidir. Gereksiz yere yapılacak olan
profilaksinin yeni dirençli suşların ortaya çıkışına,
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Tablo 4. Sistoüretroskopi sonrası idrar kültürle-
rinden izole edilen mikroorganizmalar

Mikroorganizma Hasta sayısı

• Escherichia coli 3

• Klebsiella pneumoniae 2

• Nonenterokokal D grubu streptokok 1



gereksiz antimikrobiyal tüketimine, artan maliyete
ve ilaç yan etkilerine neden olacağı düşünüldüğünde,
geniş serilerde yapılacak kontrollü çalışmalar konu-
nun aydınlatılmasına ve sağlıklı karar verilebilmesine
katkı sağlayacaktır.

Sistoüretroskopi işlemi sonrasında bakteremi ge-
lişmemiş olması ve bazı çalışmalarla benzer olarak
%8 oranında bakteriüri bulmuş olmamız bize, hasta-
nemizde yapılan sistoüretroskopinin güvenilir ve iyi
tolere edilebilen bir girişim olduğunu düşündürmüş-
tür[5,16]. Çalışmamızda sistoüretroskopi öncesi piyü-
ri olması ile işlem sonrası üriner sistem infeksiyonu
gelişmesi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Bu nedenle sistoüretroskopi öncesinde
steril piyüri tespit edilen hastalardan işlem sonrasın-
da idrar kültürü alınmasını ve bakteriüri saptanan
hastalar değerlendirilerek uygun görülen olgulara te-
davi verilmesini önermekteyiz.
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