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Üriner sistem enfeksiyonu düﬂünülen bir
çocukta; idrardaki nitritin yorumlanmas›:
‹drarda nitrat› nitrite çeviren bakteriler nitrit pozitifli¤ine yol açar. ‹drar nitriti rutinde dald›rma çubuk
(dipstick) ile bak›l›r. Normal idrarda nitrit negatiftir.
Nitrit pozitifli¤i kuvvetle muhtemel üriner sistem enfeksiyonunu destekler. Bu durum özellikle lökosit
esteraz pozitifli¤i ile daha anlaml›d›r. Ancak üriner
sistem enfeksiyonu tan›s›n›n alt›n standard›n›n kültür pozitifli¤i oldu¤unu ak›ldan ç›karmamak gerekir.
Stafilokok, enterokok (özellikle Enterokok fecalis) gibi gram pozitif bakteri ve Neisseria gonorrehae
nin yol açt›¤› üriner sistem enfeksiyonlar›nda nitritin
pozitifleﬂmesi beklenmez. Diyette düﬂük nitrat al›nmas› (vejeteryan diyet), C vitamini, idrarda az say›da bakteri (<105 CFU/ml), dilue idrar, idrar›n mesanede 4 saatten daha az beklemesi (nitrattan nitrit
oluﬂmas› için gereken süre yetersiz), idrar›n oda ›s›s›nda >2saat beklemesi (nitrit azota redükte olabilir), idrarda yüksek urobilinojen üriner sistem enfeksiyonu oldu¤u halde nitritin negatif saptanmas›na
neden olabilir.
Çok beklemiﬂ idrarda kontamine bakterilerin etkisi ile idrar› k›rm›z›ya boyayan ilaçlara ba¤l› olarak
ve gros hematuri yanl›ﬂ nitrit pozitifli¤ine yol açabilir.
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Stafilokoklarda direncin genel
de¤erlendirilmesi:
Penisiline duyarl› stafilokok (Beta laktamaz negatif mec geni negatif): Penisilin duyarl› (ayr›ca ampisilin, amoksisilin dahil tüm penisilin ve sefalosporin, karbapenem grubu antibiyotiklere duyarl›)
Penisilin dirençli oksasilin duyarl› stafilokok (Beta laktamaz pozitif, mec geni negatif): Beta laktamaz (penisilinaz) üretir. Penisilin dirençli ve beta laktamaza dayan›ks›z olan di¤er antibiyotiklere (ampisilin amoksisilin, azlosilin, karbenisilin, mezlosilin,

piperasilin gibi) dirençli. Penisilinaza dayan›kl› di¤er
penisilinlere, yani oksasilin nafsilin, metisilin, kloksasilin, dikloksasilin, flukloksasilin, Betalaktam/Betalaktamaz inhibitörlü penisilinler (ampisilin/sulbaktam, amoksisilin/klavulonat, piperasilin/tazobaktam), sefepim, karbapenem duyarl›
Metisilin dirençli stafilokok (MRS) (mec geni pozitif): mec A geni taﬂ›r ve bu genin kodlad›¤› penisilin ba¤lay›c› proteinlere ba¤l› (PBP) bakteri direnci.
Bu direncin beta laktamazlarla ilgisi yoktur. Bu direnç ya moleküler yöntemle mec geninin saptanmas› (en kesin yöntem) veya oksasilince direnç (oksasilin M‹K >4 ug/mL) saptanmas› ile ölçülür, oksasilin dirençli ise MRS olarak kabul edilir. MRS, ﬂu
anda piyasadaki tüm beta laktam antibiyotiklere dirençlidir (kültürde duyarl› gibi gözükse bile verilmemelidir), tedavide glikopeptitler (vankomisin, teikoplanin) verilir.
Antibiyotik duyarl›k testleri için uygulama standartlar›: onbeﬂinci bilgi eki, Gür D (editör). Ankara, Bilimsel T›p , Ocak 2005

Çamaﬂ›r suyunun sterilizasyonda ve
temizlikte kullan›m›:
Çamaﬂ›r suyu hastane temizli¤inde kullan›lan
içindeki klorun dezenfektan etkisinden yararlan›ld›¤› ve pratik ve ucuz bir yöntemdir. Sat›lan çamaﬂ›r
sular› genellikle %5 lik konsantrasyondad›r (genellikle%3-5 aras›nda de¤iﬂir). Çamaﬂ›r suyunun normal musluk suyuyla suland›r›lmas› sonucu sa¤lanacak kar›ﬂ›m klor konsantrasyonlar›;
1/10: 5000 ppm
1/100; 500 ppm
1/1000; 50 ppm ﬂeklindedir.
Baz› durumlarda klor tablet kullanarak ve suyla
suland›r›larak klor konsantrasyonlar›na eriﬂilebilir.
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi hastanesinde klor
tablet (Sumoclor 2.5 gr tb) kullan›lmakta olup olas›
kay›plar da dikkate al›nd›¤›nda, 1000 ppm için
3tb/5Lt; 5000 ppm için 15tb/5Lt kullan›lmaktad›r.
Temizlenecek bölgenin özelli¤ine göre (küvöz,
karyolo demiri, yer, paspas, laboratuar masas›,
dökülmüﬂ kan vs.) farkl› konsantrasyonlar uygulan›r.

