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S istitis, idrar kesesinin yangısıdır. 

Oluşma nedenleri arasında enfek-

siyöz etkenler, sonda uygulamaları, 

ürolitiyazis ve stres gibi faktörler yer al-

maktadır. İdrarın özgül ağırlığını azaltan hi-

peradrenokortikosizm, kronik böbrek yet-

mezliği, diyabet ve nörolojik bozukluklar 

Üriner sistemin 
gizemli yolları
EVCIL HAYVAN PRATIĞINDE EN SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR ARASINDA 
BÖBREK HASTALIKLARI YER ALMAKTADIR. BUNUNLA BIRLIKTE SISTITIS VE KRONIK 
BÖBREK HASTALIKLARINDA TEŞHIS VE DESTEK TEDAVI OLDUKÇA ÖNEMLIDIR.

da hastalığın etiyolojisinde rol oynamakta-

dır. Bakteriyel sistitlerde Staphylococcus 

türleri, Proteus ve E. coli sıklıkla izole edilir. 

Mantar kaynaklı sistitlerden çoğunlukla 

Candida türleri sorumludur.

Laboratuvar Bulguları

İdrar analizinde piyüri, hematüri, bakte-

riüri görülebilir. Yeni ve komplike olmayan 

olgularda hemogram ve biyokimya nor-

maldir. Komplike olgularda ise üremi eşlik 

edebilmektedir. Mikroskobik muayene ya-

pılırken ürolitlerin, nötrofillerin ve kastların 

varlığı araştırılır.

Ultrasonografik Bulgular

Ultrasonografik değerlendirmede idrar 

kesesinde kalınlaşma, ürolitiyazis, kesede 

tümöral veya yangısal oluşumlar saptanabilir.

YAZI: Prof. Dr. Duygu Dalğın,  
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GRAFIK 1. KEDI VE 
KÖPEKLERDE SISTITIS 

KLINIK BULGULARI
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Böbrek hastalıkları 
evcil hayvanlarda 
en sık rastlanılan 
problemlerdendir.

TANI
İdrarın fiziksel, kimyasal ve mikrosko-

bik muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Ta-

nıda kantitatif idrar kültürünün yapılması 

önemli ve güvenlidir. Mesanenin ultraso-

nografik muayenesinde idrar kesesi duva-

rında kalınlaşma, anekoik kese içeriğinin 

değişmesi, ürolit durumlarında hipereko-

ik odaklarda doppler bulgusu görünür. 

Kültürün mümkün olmadığı durumlarda 

klinik muayene ve laboratuvar bulguları 

birlikte değerlendirilerek tanıya gidilir.

TEDAVİ
> Sistosentez ile alınan idrar numune-

sine göre antibiyogram yapılması önerilir.

> Basit akut üriner sistem enfeksiyonla-

rında geniş spektrumlu antibiyotikler 10-14 

gün süre ile kullanılır.

> Sağaltıma dirençli olgularda 3. nesil 

sefalosporinler, piperasilin ve azoksilin gibi 

yeni penisilinler tercih edilebilir.

> Penisilin, ampisilin, tetrasiklin ve nit-

rofurantoin asit pH’de daha etkili çalış-

maktadır. İdrarın asitleştirilmesi kullanılan 

ilacın etkinliğini artırmaktadır. Bu amaçla 

amonyum klorür ve askorbik asit gibi 

maddeler kullanılabilmektedir.

KEDİLERDE İDİYOPATİK SİSTİT
İntersitisyel sistit, steril sistit ve son zaman-

larda Pandora Sendromu olarak da anılan FIS 

kedilerde afferent duyusal nöronların etkilen-

diği kompleks etiyolojiye sahip bir hastalıktır.

Klinik belirtiler: Periüri, poliüri, hematüri, 

disüri, perineal bölgeyi aşırı yalama ve kuy-

rukta alopesidir. 

TABLO 1. IRIS EVRELENDIRME SISTEMI

KBH derecelendirmesi
Serum kreatinin konsantrasyonu (mg/dL)

Kedi Köpek

1. Derece (Non-azotemik) <1.6 <1.4

2. Derece (Non-azotemik) 1.6-2.8 1.4-2

3. Derece (Orta derece renal azotemik) 2.9-5 2.1-5

4. Derece (Ciddi derece renal azotemik) >5 >5

TABLO 2. PROTEINÜRI VARLIĞI VEYA YOKLUĞU;  
IDRAR PROTEIN/KREATININ ORANINA DAYANIR

  UPC’ye göre klasifikasyonu
UPC oranı

Kedi Köpek

Non-proteinüri <0.2 <0.2

Sınırda proteinüri 0.2-0.4 0.2-0.5

Proteinüri >0.4 >0.5

TABLO 3. SISTEMIK HIPERTANSIYONUN VARLIĞI;  
SISTOLIK KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE DAYANIR

Kan basıncının sınıflandırılması Sistolik kan basıncı

Normotansif <150

Sınırda hipertansif 150-159

Hipertansif 160-179

Şiddetli hipertansiyon >180

> Staphylococcus türlerine karşı peni-

silin, trimetoprim + sülfadoksin; E. coli’ye 

karşı trimetoprim + sülfadoksin, nitrofran-

toin, sefaleksin; Pseudomonas türleri için 

tetrasiklin kullanımı önerilir.

> Mantar kaynaklı sistitlerde ketoko-

nazol, köpeklerde 10-20 mg/kg dozunda 

günde 1 kez, kedilerde 10 mg/kg dozunda 

günde iki kez oral olarak uygulanabilir.

> İtrakonazol, flukonazol, amfoterisin-B  

gibi etkenler fungal sistitlerde kullanılabi-

lecek diğer ajanlardır.

> İdrar kesesi kandidiyazisinde klortri-

mazolun kese içi infüzyonu yapılabilir.

> Hastalarda 2-3 farklı çeşit antibiyotik 

kullanmamıza rağmen antibiyotik sağaltı-

mı etkisiz kalıyorsa ‘minimum inhibisyon 

konsantrasyon testi’  yapılmalıdır.
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Teşhis: Ürolitiyazis, enfeksiyonlar, anato-

mik bozukluklar ve neoplazmalar gibi di-

ğer hastalıkların ekarte edilmesine dayanır.

Tedavi: Su alımının artırılması, sentetik 

feline fasiyal feromon türevleri, yeterli ve-

riler olmamasına rağmen idrar kesesi epi-

telinde glikozaminoglikan (GAG) tabaka-

sında defektler oluşmasından dolayı GAG 

kullanımının tedaviye yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir. 

> Amitriptilin 5-10 mg/kedi dozunda oral 

24 saatte bir olarak FIS tedavisinde uzun 

süreli olarak kullanımı önerilmektedir. 

SEMPTOM TEDAVİ

Metabolik asidoz, 
dehidrasyon

Sıvı sağaltımı, sodyum bikarbonat ve kan bikarbonat 
seviyesi 17 mEq/L’nin altına indiğinde tedavi gereklidir.

Hiperfosfatemi

Kan fosfor düzeyi ilk 2 evrede <4.6 mg/dL (<1.5 mmol/L), 
üçüncü evrede <5.0 mg/dL (<1.6 mmol/L)  ve son evrede 
<6.0 mg/dL (<1.9 mmol/L) altında tutulmalıdır (Viyo 
Renafelin, Zoosorb, Ipakitine).

Kusma Antiemetik

Gastrit Ranitidin

Diyet
Köpeklerde %13, kedilerde %21’e kadar ham enerji 
semptomları azaltmaya yardımcı olur.

Diyaliz Abdominal-hemodiyaliz

Üremik toksinlerin 
üretiminin engellenmesi

Synbiocure, antioksidanlar

Hipokalemi Potasyum 4 mEq/L’ın altına düşmemelidir.

Anemi Darbopoetin, transfüzyon, B12 vitamini, demir

Hipertansiyon Enapril

Omega 3-6
Enflamasyonun azaltır, hipertansiyonu kontrol etmeye 
yardımcıdır.

Renal sekonder 
hiperparatiroidizm

Eğer diyet ve fosfor bağlayıcılara rağmen kontrol 
sağlanamıyorsa, kalsitriol tedavisi, vitamin D3 damla 
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Kronik Böbrek Yetmezliğinin
İlerlemesini Yavaşlatıyoruz!

- Yaşam Boyu Yenilebilirliği
   Yüksek Likit Yem Katkısı

- Fosfatemi ve Üremik
   Toksinlerin Atılması

- Hypokalemi, Hypernatremi
   ve Hypertansiyon ile Mücadele

İdrar yolu sağlığını destekler. Karaciğer ve 
safra kesesi destekleyicidir. Kolegog özelliği 
ile kolestrol seviyesinin düşmesinde etkilidir. 

Güçlü  bir antioksidandır.

Renafelin 
Viyo

©
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özellikle yaşlı köpek ve kedilerde önemli bir 

morbidite ve mortalite nedenidir.

Veteriner hekimlikte renal deplasman 

tedavisi yaygın olarak kullanılamadığından, 

kedi ve köpeklerde KBH tedavisi;

1- Erken teşhis

2- Nefronların kaybını yavaşlatmak için 

planlanmış renoprotektif tedavileri içerir.

PROTEİNÜRİ
Proteinüri; kedilerde azotemi gelişimi, 

kedi ve köpeklerde azoteminin ilerlemesi 

ve sağ kalımın azalması bakımından de-

ğerlendirildiğinde önemli bir risk faktörü-

dür. UPC’nin renal proteinüriyi, alt üriner 

sistem enfeksiyonları ile ilişkili proteinüri-

den ayırt etmek için son derece önemlidir. 

Çalışmalara göre başlangıç sürecinde UPC 

> 1.0 değeri belirlenen köpeklerde, üremik 

kriz ve ölüm riski 3 kat yüksektir.

Kısırlaştırılmamış kedilerde Cauxine bağ-

lı olarak UPC 0.6’ya kadar çıkabilir. Cauxin, 

kedi idrarında büyük miktarlarda atılan bir 

karboksilesterazdır. Kedi feromon öncüle-

rinin üretiminde bir peptit, hidrolaz görevi 

gördüğü düşünülmektedir.

SİSTOLİK KAN BASINCI
Sistolik kan basıncı, tipik olarak köpek-

lerde ve kedilerde Doppler metodolojisi ile 

ölçülür. Kan basıncının farklı günlerde öl-

çülmesi tercih edilse de en az 2 saat arayla 

2 ölçüm yapılması kabul edilir. Genellikle 

sistolik hipertansiyonu >160 mm/Hg ola-

rak kabul ederiz ve bu noktada tedaviye 

başlarız. Teşhis edilen vakaların %2’si idiyo-

patik hipertansiyondur.

Hipertansif kedilerin kedilerin %74’ünde 

KBH mevcutken, KBH’li kedilerin %65’e ka-

darı hipertansiftir.

KLİNİK BULGULAR
Kilo kaybı, polidipsi, poliüri, halitosis, bu-

lantı, kusma, iştahsızlık, dilde ülser, iridosik-

litis, potasyum düşüklüğüne bağlı boyun-

da deformasyon ve anemi gözlenebilir.

ENTERİK DİYALİZ
Üremik kanda ve dokularda son evre 

böbrek hastalığının gelişimi sırasında biriken 

bileşiklere, üremik toksinler adı verilir. Bunun 

sonucunda “üremik sendrom” şekillenir.

Küçük, suda çözünen ve diyaliz ile et-

> Analjezik olarak butorfanolün 0.2 mg/

kg oral veya subkutan olarak 8 ila 12 saate 

bir veya buprenorfinin 0.01 mg/kg dozun-

da oral olarak 8 ila 2 saate bir olacak şekil-

de kullanımı önerilmektedir.

KEDİ VE KÖPEKLERDE KRONİK 
BÖBREK HASTALIĞI

Kronik böbrek hastalığı (KBH), tahmini 

olarak tüm kedilerin %1 ile %3’ünü ve tüm 

köpeklerin %0.5 ile %1.5’ini etkiler. KBH ile 

ilişkili nefron hasarı genellikle geri döndü-

rülemez ve ilerleyici olabilmektedir. KBH, 

Kronik böbrek 
hastalığı hem kedileri 
hem köpekleri etkiler.
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YENIÇAĞ ECZA DEPOSU’NDAN BÖBREK 
HASTALIĞINA YENILIKÇI YAKLAŞIM

Böbrek hastalıkları başta 
kediler olmak üzere 
evcil hayvanlar için en 
önemli hastalıkların 
başında gelmektedir. 
Likit formülasyon aktif 
içerikler, doğrudan ve 
hızlı bir şekilde bağırsak 
sistemine giren ve 
yenilebilirliği yüksek 
Renafelin, formülasyonu 
ile düşük seviyede fosfor, 
sodyum ve yüksek kalite 
protein içermektedir. 

YNC Urinary Paste 
içerdiği Gilaburu 
(Viburnum Opulus), 
glikozamin ,omega yağ 
asitleri, C vitamini ve 
Psyllium sayesinde tüm 
idrar yolu hastalıklarında 
ve özellikle klinikte 
sıklıkla karşılaşılan 
ürolitiyazis olgularında 
yeni bir küratif destek 
alternatifidir. Yapılan 
çalışmalar diyet 
probiyotiklerinin 

böbrek yetmezliğinin 
yönetimi için potansiyel 
bir alternatif terapötik 
ajan olabileceğini 
kanıtlamıştır. Bu 
bağlamda SynbioCure, 
böbrek yetmezliğinin 
hiperfosfatemi 
safhasında fosfor 
bağlayıcı kapasitesi ile 
klinik tabloya yardımcı 
olur ve en yıkıcı üremik 
toksin olan indoksil 
sülfat seviyesini düşürür. 
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kin olarak uzaklaştırılabilen en önemli 

üremik toksinler; üre, ürik asit ve kreati-

nindir. Parenteral diyaliz ile uzaklaştırılabi-

len orta moleküller için en önemli üremik 

toksinler; beta-mikroglobulin, sistatin-C, 

endotelin ve paratiroid hormondur. Pro-

tein bağlı solütler, çoğu toksik ve diyaliz 

ile uzaklaştırılmaları zor olan en önemli 

üremik toksinler ise; homosistein, indoksil 

sülfat ve P-cresol’dür.

İndoksil sülfat (IS) kalp, damar ve organ 

hasarına neden olur. Peki nasıl ve neden?

> Diyet amino asidi L-triptofan, E. coli 

gibi kolonik bakterilerce üretilen L-triptofa-

naz enzimi tarafından bağırsak lümeninde 

indole dönüştürülür.

> İndol, karaciğere portal venöz sistem 

yoluyla girerek indoksile oksitlenir. Daha 

sonra, indoksil indoksil sülfata sülfanize 

edilir ve albumine bağlı son metabolit olan 

indoksil sülfat, böbreklerin proksimal seg-

mentinden idrar yoluyla atılır.

> IS, %90 plazma albumine bağlı olarak 

tübüler hücrelerden atılır.

> Böbrek yetmezliği durumunda GFR’de 

düşüşe bağlı olarak atılamaz.

> IS serbest radikali indükler. Renal an-

tioksidant sistem fonksiyonunu bozar ve 

renal tübüler hücre hasarına neden olur. 

> Hasar karşısında makrofaj infiltras-

yonu, kollajen birikimi ve böbrek fibrozu 

ortaya çıkar.

IS ayrıca;

> Endotelyal hücre proliferasyonunu 

inhibe eder.

> Vasküler hasar oluşturur.

> Aortik kas hücrelerine hasar verir.

> Kardiyovasküler hasar oluşturur.

Ateroskleroza neden olur.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Çalışmalar sonucunda beslenmenin, 

böbrek hastalığı olan kedi ve köpekleri 

desteklemede önemli rol oynadığı ve özel 

olarak formüle edilen böbrek diyetleri ile 

beslendiğinde ömürlerinin uzadığı kanıt-

lanmıştır. Uygun bir diyet seçerken fosfor, 

protein ve kalsiyum gibi besin düzeylerinin 

değerlendirilmesi son derece önemlidir. *
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HASTALIK SEYRİ

Normal seyir
İndoksil sülfat katkısı

www.yenicagecza.com

Anadolu Cd. No: 1034 / A-B ÇİĞLİ İZMİR

+90 232 329 75 58

yenicagveterinerecza

yenicagveterinereczadeposu

info@yenicagecza.com.tr

Ürolitlerle Mücadelede
Yeni Bir Bakış Açısı !

Glikozamin Askorbik asit

Gilaburu (Vibirnum opulus)

Psyllium Omega 3, 6, 9 

Tüm idrar yolu 
hastalıklarında
ve Ürolitiyazis
olgularında yeni 
bir küratif destek!


