A

O ri g i na

Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Sistemik İnflamatuar Yanıt
Sendromunu Öngörmede İntraoperatif Kültürlerin Önemi Var Mı?

l

Re s

Ori ji n al

a

Prognostic Importance of Intraoperative Cultures for Systemic Inflammatory
Response Syndrome After Percutaneous Nephrolithotomy
raþtýrm

earch

İntraoperatif Kültürlerin Prognostik Önemi / Prognostic Importance Of Intraoperative Cultures

İbrahim Halil Bozkurt1, Tarık Yonguç1, Ömer Koraş1, Tansu Degirmenci1, Burak Arslan2, Özgü Aydoğdu1, Bülent Günlüsoy1, Suleyman Minareci1
1
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İzmir, 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet
Giriş: Perkütan nefrolitotomi (PNL) sonrası görülen enfeksiyöz komplikasyonlar, ek antibiyotik tedavisi gerektiren ve yatış süresini uzatan önemli bir morbiditedir. Preoperatif idrar kültüründe üreme olmayan hastalarda da antibiyotik profilaksisine rağmen postoperatif enfeksiyöz komplikasyonlar gelişebilir. Bu çalışmada prospektif olarak intraoperatif kültürlerin PNL sonrası sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS) gelişimi ile ilişkisini saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Böbrek taşı nedeniyle PNL operasyonu olan
toplam 303 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalardan geçirilmiş böbrek cerrahisi, nefrostomi takılması ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu hikayesini
içeren ayrıntılı bir anamnez alındı. Bütün hastalardan preoperatif idrar kültürü (İK), perkütan iğne girişi sırasında renal pelvik idrar kültürü (RPİK) ve taş
kültürü (TK) alındı. Hastalar postoperatif dönemde SIRS kriterleri yönünden
takip edildi ve gereklilik halinde kan kültürleri alındı. En az iki kriteri karşılayan hastalar SIRS olarak tanımlandı. Bulgular: Preoperatif İK, RPİK ve TK sırasıyla 36,15 ve 47 hastada pozitif saptandı. Hastaların 83’ünde (%27.4) SIRS
geliştiği saptandı. Univariate analizde taş yükü (p=0.001), operasyon süresi
(p<0.001), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (p=0.002), çoklu giriş (p=0.014),
enfeksiyon taşı (p<0.001) ve kan transfüzyonu SIRS gelişmesi açısından anlamlı bulundu. Preoperatif İK, RPİK ve TK pozitifliği ile SIRS gelişmesi yönünden anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.221, p=0.629, p=0.958). Tartışma: Bu çalışmanın sonucunda preoperatif idrar kültürü, taş kültürü ve renal pelvik idrar kültürünün PNL sonrası SIRS’ı öngörmede anlamlı olmadığı bulundu. Fakat yine de postoperatif SIRS gelişen hastalardaki antibiyotik tedavisinde
yol gösterici olmasından dolayı intraoperatif kültürlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.
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Abstract
Aim: Postoperative infectious complications requiring additional antibiotic
treatment and prolonged hospitalization can potentially be observed after
percutaneous nephrolithotomy (PCNL). Postoperative infectious complications can occur despite a negative preoperative bladder urine culture (UC)
and perioperative antibiotic prophylaxis. In this study we prospectively evaluated the association of intraoperative cultures with post-PCNL systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Material and Method: A total of 303
patients who underwent PCNL for renal stones were included in the recent
study. A detailed history including past renal surgery, nephrostomy insertion
and recurrent urinary infection were obtained from all patients. Preoperative
urine culture (UC), renal pelvic urine culture (RPUC) and stone culture (SC)
were obtained from all patients. Patients were closely followed-up postoperatively for SIRS criteria and blood cultures were obtained as indicated. SIRS
was diagnosed in patients who met two or more criteria. Results: Preoperative UC, RPUC and SC were positive in 36, 15 and 47 patients, respectively.
At univariate analysis stone burden (p=0,001), operation time (p<0,001),
recurrent urinary tract infection history (p=0,002), multiple tract (p=0,014),
struvite stone (p<0,001) and blood transfusion (p=0,003) were found to be
the predictors of SIRS. Preoperative UC, RPUC and SC positivity were not
found to be significantly correlated with SIRS after PCNL (p=0.221, p=0.629,
p=0.958). Discussion: In the recent study, we did not find any association
between RPUCs and SCs and SIRS. But we still recommend to obtain intraoperative cultures to guide for further antibiotic treatment.
Keywords
Stone Culture; Renal Pelvic Urine Culture; Systemic Inflammatory Response
Syndrome
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Giriş
1976 yılında tanımlandıktan sonra süreç içerisinde perkütan
nefrolitotomi (PNL) büyük böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde standart metod olmuştur [1]. PNL sonrası görülen enfeksiyöz komplikasyonlar, ek antibiyotik tedavisi gerektiren ve yatış süresini uzatan önemli bir morbiditedir. Sistemik inflamatuar
yanıt sendromu (SIRS) çeşitli enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan durumlara karşı vücudun verdiği sistemik tepki olarak bulguların standardizasyonu amacıyla tanımlanmıştır. Lökosit sayısı <4000 veya >12000, ateş >38ºC veya <36ºC, nabız dakikada >90, solunum hızı dakikada >20 kriterlerinden en az ikisini
karşılayan hastalar SIRS olarak tanımlanır [2]. Komplike böbrek
taşı olan hastalarda %35’e varan oranlarda postoperatif SIRS
görülür ve bunların küçük bir kısmı sepsise ilerler [3]. Büyük serilerde sepsis, PNL sonrası perioperatif mortalitenin en sık sebebi olarak rapor edilmiştir [4,5]. Preoperatif idrar kültüründe
üreme olmayan hastalarda da antibiyotik profilaksisine rağmen
postoperatif enfeksiyöz komplikasyonlar gelişebilir. [6]. Özellikle toplayıcı sistem obstrüksiyonu durumunda, preoperatif kültür
negatif olsa bile taş kültürü (TK) ve/veya renal pelvik idrar kültüründe (RPİK) üreme olması sürpriz olmayacaktır. Taş kültürü ile
idrar kültürü arasında zayıf bir ilişki olduğu bildirilmiştir [7,8]. Bu
çalışmada prospektif olarak intraoperatif kültürlerin PNL sonrası SIRS gelişimi ile ilişkisini saptamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Etik kurul onayının alınmasını takiben, böbrek taşı nedeniyle
PNL operasyonu olan toplam 303 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bütün hastalardan geçirilmiş böbrek cerrahisi, nefrostomi takılması ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu hikayesini içeren ayrıntılı bir anamnez alındı. Tüm hastalara idrar tahlili, idrar kültürü, tam kan sayımı ve böbrek fonksiyon testleri yapıldı. Taşların
preoperatif değerlendirilmesi kontrastsız bilgisayarlı tomografi ve/veya intravenöz ürogram ile yapıldı. Preoperatif alınan idrar kültürü negatif ise hastaya anestezi indüksiyonu sırasında
tek doz intravenöz antibiyotik profilaksisi yapıldı ve nefrostomi alınana kadar antibiyotik devam edildi. İdrar kültüründe üreme olan hastalar (>100.000 cfu/ml), en az yedi gün antibiyograma uygun antibiyotiklerle tedavi edildi. Bu hastalar daha sonra kontrol idrar kültürleri negatif olduğu görülünce operasyona
alındı. Taş yükü taşın en uzun iki boyutunun çarpımıyla hesaplandı, çoklu taş olduğu durumlarda total taş yükü her bir taş yükünün toplanmasıyla elde edildi.
Operasyon Tekniği
Bütün operasyonlar genel anestezi altında yapıldı. Litotomi pozisyonunda 6F iki ucu açık üreteral katateri yerleştirilmesini takiben hasta prone pozisyonuna çevrildi. Perkütan giriş, 18G iğne
kullanılarak fluoroskopi altında yapıldı. Başarılı giriş sonrası renal pelvik idrar örneği alındı ve kültür için gönderildi (RPİK). İlk
girişte pürülan idrar geldiğinde hastaya nefrostomi katateri
takılarak işlem uygun antibiyotik tedavisi sonrasına ertelendi.
Daha sonra toplayıcı sisteme kılavuz tel gönderilerek Amplatz
dilatatörlerle 30F’e kadar dilate edildi ve kılıf yerleştirildi. Taşları kırmak için pnömotik litotriptör kullanıldı. Çıkarılan taşların bir
parçası %0.9 izotonik ile yıkandı, ezildi ve bir parçası %0.9 izotonik içinde kültür için gönderildi (TK). 14Fr nefrostomi katateri
takılarak işlem sonlandırıldı.
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Bütün hastalar postoperatif SIRS kriterleri yönünden takip edildi ve gereklilik halinde kan kültürleri alındı. En az iki kriteri karşılayan hastalar SIRS olarak tanımlandı.
SIRS gelişen ve gelişmeyen hastalar demografik verilerinin yanı
sıra operasyon süresi, fluoroskopi süresi, irrigasyon hızı, giriş
sayısı, kan transfüzyonu, rezidü taş kalması, preoperatif ve intraoperatif kültür pozitifliği yönünden karşılaştırıldı.
Bulgular
Bu çalışmaya toplam 303 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri ve risk faktörlerinin SIRS ile ilişkileri tablo 1’de
gösterilmiştir. Preoperatif idrar kültürü (İK) 36 hastada (%11.9)
pozitifti. Bu hastalara cerrahi girişim öncesi en az 7 gün antibiyotik tedavisi verildi. RPİK hastaların 15’inde (%5) pozitifti ve bu hastaların 8’inde (%53) preoperatif İK negatifti. RPİK
ve preoperatif İK pozitif olan toplam 7 hastanın 5’inde (%71.4)
aynı bakteriler saptandı. TK toplam 47 hastada (%15.5) pozitifti ve bunlardan 24’ünde preoperatif İK’de, 33’ünde (%70.2) ise
RPİK’de üreme saptanmadı. 14 hastanın 12’sinde (%85.7) taş ve
RPİK’de benzer mikroorganizmalar saptandı. Bu benzerlik TK ve
preoperatif idrar kültürü arasında görece oldukça düşüktü (23
hastanın 9’u, %39.1) (Şekil 1). Bütün kültürlerde en sık saptanan mikroorganizma E.coli idi, bunu sırasıyla Pseudomonas, Enterococcus ve Klebsiella türleri takip etmekteydi. SIRS gelişen
hastalarda en sık saptanan mikroorganizma Pseudomonas’tı ve
daha çok TK’de saptandı. Kültürlerde en sık üreyen bakterilerin
dağılımı; preoperatif İK’de E.coli 16 (%44.4), Enterococcus spp.
7 (%19.4), Klebsiella spp. 6 (16.6), RPİK’de Pseudomonas aeruginosa 8 (%53.3), E.coli 5 (%33.3), Enterococcus spp. 2 (13.3),
TK’de ise Pseudomonas aeruginosa 16 (%34), E.coli 9 (%19.1),
Klebsiella spp. 4 (%8.5) olarak saptandı.
Hastaların 83’ünde (%27.4) SIRS geliştiği saptandı. Univariate analizde taş yükü (p=0.001), operasyon süresi (p<0.001), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (p=0.002), çoklu giriş (p=0.014),
enfeksiyon taşı (p<0.001) ve kan transfüzyonu SIRS gelişmesi
açısından anlamlı bulundu. Preoperatif İK, RPİK ve TK pozitifliği
ile SIRS gelişmesi yönünden anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.221,
Şekil 1. Kültürlerde saptanan mikroorganizmaların dağılımı
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve risk faktörlerinin SIRS ile ilişkisi
SIRS (-) n=220

SIRS (+) n=83

P değeri

Ortalama ± SS

Ortalama ± SS

Yaş

46,9 ±12,1

45,2 ±13,7

0,18*

Vücut kitle indeksi

27,4 ±5,1

25,9 ±4,7

0,523*

Taş yükü

568,1 ± 357,4

720,9 ±438,9

0,001*

Operasyon süresi

113,2 ±38,7

135,2 ±35,9

0,000*

Fluoroskopi süresi

93,4 ±62,1

104,6 ±71,2

0,464*
0,001*

İrrigasyon hızı

532,1±164,6

616,2±154,1

n (%)

n (%)

Hidronefroz

160 (72.7)

56 (67.5)

0,367**

Aynı böbrekten
geçirilmiş cerrahi

87 (39.6)

34 (40.9)

0,822**

Preoperatif nefrostomi

15 (6.8)

6 (7.2)

0,9**

Tekrarlayan İYE

53 (24.1)

35 (42.2)

0,002**

Giriş sayısı ≥2

36 (16.4)

24 (28.9)

0,014**

Kan transfüzyonu

15 (6.8)

15 (18.1)

0,003**

Rezidü taş

76 (34.6)

36 (43.4)

0,156**

Enfeksiyon taşı

2 (0.9)

12 (14.5)

0,000***

Pozitif preoperatif İK

21 (9.6)

12 (14.5)

0,221**

Pozitif RPİK

15 (6.8)

7 (8.4)

0,629**

Pozitif TK

27 (12.3)

10 (12.1)

0,958**

*Mann Whitney U testi İYE: İdrar yolu enfeksiyonu
TK: Taş kültürü **Ki-kare
İK: İdrar kültürü ***Fischer’s exact test
RPİK: Renal pelvik idrar kültürü

Tablo 2. Taş yüküne göre mikroorganizmaların dağılımı
≤500 mm2 (n=156)

500-1000 mm2 (n=107)

≥1000 mm2 (n=40)

TK

n

TK

n

TK

n

E.coli

6

E.coli

4

E.coli

1

Enterococcus spp.

2

Enterococcus spp.

1

Enterococcus spp.

2

P.aeruginosa

6

P.aeruginosa

9

P.aeruginosa

3

Staph. aureus

1

Klebsiella spp.

4

Staph.aureus

1

Acinetobacter

1

Acinetobacter

2

Candida

Candida

1

2
2

p=0.629, p=0.958). Multivariate logistik regresyon analizinde
ise enfeksiyon taşı (RR=2.8, %95 [CI]=1.75-141.56, p=0.01), taş
yükü (RR=2.8, 95% [CI]=1.27-6.18, p=0.01) ve tekrarlayan idrar
yolu enfeksiyonu (RR=2.1, 95% [CI]=1.03-4.20, p=0.04) SIRS gelişimi ile ilişkili bulundu.
Tartışma
PNL gibi endoskopik cerrahi girişimlerden önce İK yapılması rutin olarak önerilmektedir [9]. Kılavuzlarda PNL yapılacak hastalarda preoperatif idrar kültürü negatif olsa bile antibiyotik profilaksisi kullanılması önerilmektedir [9]. Mesaneden alınan idrarda bakteriüri saptanmasa dahi renal pelvisin kolonize olabileceği gösterilmiştir [10]. Ayrıca toplayıcı sistem obstrüksiyonu olan
hastalarda renal pelvis kültüründe saptanan mikroorganizmaların mesanedekilerden oldukça farklı olabileceği bulunmuştur
[10]. Mariappan ve ark. yaptıkları bir çalışmada aynı hastalarda preoperatif İK, RPİK ve TK pozitifliğini sırasıyla %11.1, %20.4
ve %35.2 olarak bulmuşlardır [11]. Aynı çalışmada TK ve RPİK’de
üreme olan hastaların %85.7’sinde bu iki kültürün uyumlu olduğu saptanırken, pozitif preoperatif İK’de üreyen bakterilerin üst
üriner sistemde saptananlarla uyumunun oldukça düşük olduğu3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

nu belirtmişlerdir. Yazarlar bu sonuçlar üzerine TK ve RPİK’nün
potansiyel bir ürosepsisi öngörmede preoperatif İK’den daha
duyarlı olduğunu söylemişlerdir [11]. Doğan ve ark. da preoperatif İK’nin postoperatif İK ve TK için öngörü değeri taşımadığını belirtmişlerdir. Bir önceki çalışmaya benzer olarak, yazarlar
pozitif TK ve RPİK olan hastalarda daha sık ateş geliştiğini rapor etmişlerdir [12]. Margel ve ark. taş kültürü pozitif olan hastalarda SIRS gelişme ihtimalinin 3.6 kat artmış olduğunu bildirmişlerdir [13]. Korets ve ark. PNL yapılan 204 hastayı SIRS yönünden prospektif olarak izlemişler ve özellikle büyük taş yükü
nedeniyle çoklu giriş gereken hastalar gibi sepsis yönünden risk
altında olan vakalarda patojen mikroorganizmayı belirleyebilmek için RPİK ve TK alınmasını önermektedir [3]. Gönen ve ark.
PNL yapılan 61 hastada postoperatif ateşi etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Bu çalışmada enfekte taşı olan hastaların
%64’ünde enfekte taşı olmayanların ise %24’ünde postoperatif
ateş geliştiği bildirilmiştir [14]. Lojanapiwat ve Kitirattrakarn’ın
200 hastada PNL sonrası SIRS için risk faktörlerini inceledikleri bir çalışmada SIRS gelişen hastalarda preoperatif İK, RPİK ve
TK sırasıyla %66.1, %46.4, %48.2 pozitif bulunurken, SIRS gelişmeyen hastalarda ise yalnızca %10.4, %3.5, %3.5 pozitif bulunmuştur. Ek olarak SIRS grubunda 5 hastada septik şok gelişmiştir. Septik şok gelişen hastaların 4’ünde bütün kültürler pozitifken 1 hastada yalnızca taş kültürü pozitif saptanmıştır [15].
Bizim çalışmamızda da önceki çalışmalarla uyumlu olarak TK ve
RPİK’de üreyen bakteri tipleri arasında yüksek derecede benzerlik olduğu (%85.7) saptandı. Bu benzerlik TK ile preoperatif İK
arasında ise görece olarak oldukça düşüktü (%39.1). Fakat önceki çalışmaların aksine bizim çalışmamızda TK ve RPİK ile postoperatif SIRS arasında bir ilişki bulunamadı.
Literatürde PNL sonrası enfeksiyöz komplikasyonların değerlendirildiği çalışmalarda kullanılan terminoloji ve kriterler oldukça
farklılık göstermektedir. Çalışmalarda sonlanım noktası olarak
en çok ateş [6,12,16-18], daha az sayıda ise SIRS [11,19,20],
sepsis [21] ve septik şok [22] kullanılmıştır. Ateş spesifik bir bulgu değildir ve her zaman enfeksiyon ile birlikte görülmeyebilir. Rao ve ark. yaptıkları bir çalışmada PNL sonrası hastaların
%74’ünde ateş geliştiği fakat bu hastaların yalnızca %41’inde
endotoksemi olduğu gösterilmiştir [23]. Draga ve ark. yaptıkları
çalışmada PNL sonrası ilk 24 saatte hastaların %39.8’inin ateş
geliştirdiği saptanırken ameliyat sonrası 1. günden sonra bu
oranın yalnızca %13 olduğunu saptamışlardır [19]. Sonuç olarak
yazarlar ameliyat sonrası 1. günden sonra gelişen ateşin bakteriyel kaynaklı olma ihtimalinin daha fazla olduğunu ve enfeksiyöz komplikasyonları öngörmede daha değerli olduğunu savunmuşlardır. Biz bu çalışmada terminolojiyi ve kriterleri standardize etmek için 2001 yılında “American College of Chest Physicians (ACCP) and Society of Critical Care Medicine (SCCM) [2]”
nin tanımladığı SIRS kriterlerini kullandık.
Preoperatif kültürü negatif olup PNL sonrası sepsis gelişen hastaların kültürlerinde, pozitif olanlara kıyasla çok farklı bakteriyolojik profil saptanmıştır. Preoperatif kültürü pozitif olan sepsis
hastalarında etken olarak çoğunlukla Gram-negatif organizmalar saptanmış iken preoperatif kültürü negatif olanlarda enterokok ve diğer Gram-pozitif organizmalar daha sık saptanmıştır [13]. Bizim çalışmamızda da önceki çalışmalarla uyumlu olarak kültürlerde en sık üreyen mikroorganizma E.coli idi [19,23].
Bizim serimizde SIRS gelişen hastalarda önde gelen mikroorgaJournal of Clinical and Analytical Medicine | 335
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nizma Pseudomonas idi ve daha çok TK’de saptandı.
Büyük taşlarda enfeksiyon odağı olma ihtimalinin daha fazla
olduğu bildirilmiştir [11]. Shigeta ve ark. böbrek taşı olan 57
hastanın %10’unda bakteri tespit etmişler ve bu bakteriürinin
30mm üzeri taşlarda daha belirgin olduğunu belirtmişlerdir [25].
Benzer olarak diğer bir çalışmada taş yükünün doğrudan ürosepsis ile ilgisi gösterilemese de 20mm üzeri taşların enfeksiyon ajanı taşıma ihtimalinin daha fazla olduğu belirtilmiştir [11].
Bizim çalışmamızda saptanan mikroorganizmaların taş boyutuna göre dağılımı tablo 2’de gösterilmiştir.
PNL için iğne girişinin yapılması sırasında toplayıcı sistemden
pürülan idrar gelmesi de bir diğer tartışılan konudur. Bu durumda genellikle nefrostomi takılıp uygun antibiyotik tedavisi sonrası ameliyatın başka seansa ertelenmesi en güvenli yol olarak düşünülür [26]. Fakat bu genel görüşün aksini savunan çalışmalar da mevcuttur. Mariappan ve ark. iğne girişi sırasında
pürülan idrar gelen hastaların sadece %50’sinde pozitif TK ve/
veya RPİK bulmuşlardır ve sonuç olarak iğne girişi sırasında pürülan idrar gelmesinin SIRS ve pelvik idrar kültürü pozitifliği ile
ilişkili olmadığını belirtmişlerdir [11]. Etemadian ve ark. tedavi
edilmemiş üriner enfeksiyonu olan ve kötü kokulu pürülan idrar
gelen hastaları çıkartarak, kalan hastalarda hemen PNL yapılmasıyla ameliyatın ertelenmesi arasında enfeksiyöz komplikasyonlar arasında fark olmadığını ortaya koymuşlardır [27]. Hoseini ve ark. ve Aron ve ark. da yaptıkları çalışmalarda herhangi bir çalışmadan çıkarılma kriteri kullanılmamasına rağmen hemen PNL yapılması ile geç PNL yapılması arasında enfeksiyöz
komplikasyonlar yönünden anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir [28,29]. Biz çalışmamızda iğne girişi sırasında pürülan idrar
gelen hastaları antibiyotik tedavisi sonrası ikinci bir seansa erteledik. Çünkü bahsedilen çalışmalardaki vaka sayıları sınırlıdır
ve ciddi sepsise yol açabilecek bu durumun netleştirilmesi için
daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
Sonuç
Bu çalışmanın sonucunda preoperatif idrar kültürü, taş kültürü
ve renal pelvik idrar kültürünün PNL sonrası SIRS’ı öngörmede
anlamlı olmadığı bulundu. Fakat yine de postoperatif SIRS gelişen hastalardaki antibiyotik tedavisinde yol gösterici olmasından dolayı intraoperatif kültürlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz.
Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı
Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.
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