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Torba ‹le Al›nan ‹drarda 
Kültür Bak›labilir mi?

Üriner sistem enfeksiyonu tan›s›nda alt›n
standart, uygun al›nm›fl idrarda kültür pozitifli¤i-
dir. Torba kültürünün %85 oran›nda yanl›fl pozi-
tif verdi¤i kabul edilir ve üriner sistem enfeksiyo-
nu tan›s›n› koymada dikkate al›nmamas› gerekir.
Torba kültüründe ancak üreme olmamas›; üriner
sistem enfeksiyonu olmad›¤›n› destekler biçim-
de bir anlam ifade edebilir. 

Çocuklarda özellikle küçük bebeklerde üriner
sistem enfeksiyonu sonras› görüntüleme tetkik-
lerinin de¤erlendirilmesi gerekir. Ayr›ca hastan›n
düzenli izlemi de önemlidir, tekrarlayan üriner
sistem enfeksiyonular› sonras› böbre¤i korumak
için antibiyotik proflaksi endikasyonu konulabi-
lir. Bütün bunlar üriner sistem enfeksiyonu tan›-
s›n›n gerçekçi flekilde konulmas›n› gerekli k›lar.
Yanl›fl negatif tan› veya tan›n›n gözden kaç›r›l-
mas› potansiyel renal skar geliflimine yol açabi-
lir, tekrarlanan skarlar ilerde renal fonsiyon ba-
zukluklar›na ve böbrek hastal›¤›na zemin olufltu-
rabilir. Aksine yanl›fl pozitif tan› gereksiz ifllem,
gerekmeyecek görüntüleme yöntemlerinin uy-
gulanmas›, stres oluflturma, ve hem aile hem de
ülke için ekonomik kayba yol açabilir. 

Uygun al›nm›fl idrardan kas›t, büyük ve iflbir-
li¤i sa¤layabilen çocuklarda temiz orta ak›m kül-
türü, küçük çocuk ve bebeklerde steril kateter

kültürü veya suprapubik aspirasyon kültürüdür.
De¤iflik kaynaklarda baz› farkl›l›klar olmakla bir-
likte, genellikle kabul edildi¤i üzere, kültür al›n-
ma tekni¤ine ba¤l› olarak anlaml› üreme de¤er-
leri afla¤›daki flekildedir. (Asl›nda suprapubik ve
kateter idrarlar›nda tan› için eflik de¤erler daha
düflük olmas›na ra¤men pratikte bu yöntemlerle
al›nan idrar örneklerinde de s›kl›kla >100 000
CFU/ml üreme saptan›r.)

Suprapubik örnek; herhangi bir gram negatif
üreme

Kateter; >50 000 CFU/ml üreme
Temiz orta ak›m idrar›; >100 000 CFU/ml

üreme anlaml› olarak kabul edilir.
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Antitüberküloz Tedavi Alan Bir Anne 
Bebe¤ini Emzirebilir mi?

Temel anti tüberküloz ilaçla (rifampisin, ‹NH,
pirazinamid, etambutol, streptomisin) anne
sütüne geçer. Ancak bunun bebe¤e olumsuz bir
etkisi gösterilmemifltir. Amerikan pediatri
Akademisi bu ilaçlar›n emziren annelere ver-
ilebilece¤ini belirtmektedir
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Sekiz yafl›ndaki erkek çocuk kene ›s›rmas› ile
baflvurdu. Öyküsünden bir gün öncesinde yeflillik alana
gitti¤i ö¤renildi. 

Resim A ve B. S›rtta sol skapula medialinde kene görülüyor. Tutunma bölgesinde hiperemi ve ödem mevcut. Hiperemik alan›n orta-
s›ndaki karalt› kenenin gövdesini, sa¤ üst taraftaki ince çizgi aya¤›n› göstermektedir.
(Resim 1A; Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastal›klar› Bilim Dal› arflivi, yaz›l› izinle al›nm›flt›r)

Resim 2. Kenenin ç›kar›lmas›: Bafl k›sm›ndan (deriye yak›n bölüm) tutularak ileri geri hareketlerle yavafl yavafl ç›kar›lmal›d›r. Gövdeden
tutulmamal›d›r, i¤ne bat›r›lmamal›d›r, üzerine sigara konmamal›, alkol vs. madde dökülmemelidir.
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