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ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, idrar yolu infeksiyonu ampirik tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı idrar örneklerinden izole edilen Escheric-

hia coli suşlarında yıllar içinde gelişen direnç durumunu irdelemek amaçlandı.

Materyal ve Metod: 2006 Ocak-2008 Aralık tarihleri arasında idrar örneklerinden E. coli suşları standart yöntemler kullanılarak izole

edildi. Antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre belirlen-

di. Ampirik tedavide en sık kullanılan siprofloksasin, seftriakson, gentamisin, amikasin, trimetoprim-sülfametoksazol, nitrofurantoin için

direnç ve duyarlılık paternlerine bakıldı.   

Bulgular: Çalışmada 598 E. coli suşu incelendi. Belirtilen tarihler arasında siprofloksasin ve seftriaksona direnç oranlarındaki artış 2006

yılına göre anlamlı olarak saptanırken (sırasıyla; p= 0.007, p= 0.002 ve p< 0.001, p= 0.014), diğer antibiyotiklere karşı direnç artışı

anlamlı bulunmadı. E. coli izolatlarının en duyarlı oldukları antibiyotik amikasin olup bunu nitrofurantoin izledi. 

Sonuç: Her merkezin sık izole edilen mikroorganizmalar açısından kendi direnç durumunu saptaması gerekmektedir.
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GİRİŞ

İdrar yolu infeksiyonları (İYİ) günümüzde tüm yaş
gruplarında gerek hastane ortamında gerekse hasta-
ne dışında hekimlerin en sık karşılaştıkları bakteriyel
infeksiyonlardır. İYİ piyüri ve klinik semptomlar eşli-
ğinde böbrek, toplayıcı sistem ve mesanede infla-
masyonun varlığı olarak tanımlanır. İnfeksiyonların
%95’ten fazlasında etken tek bir bakteridir. Kompli-
kasyonsuz İYİ’lerde en sık etken Escherichia co-
li’dir. Diğer komplike durumlarda özellikle yapısal
anomalilerin varlığında sorumlu mikroorganizmalar
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Staphylococ-
cus spp. ve Pseudomonas spp. gibi bakterilerdir[1].
Tanı ve tedavisi genellikle basit olan üriner sistem in-
feksiyonlarının etkeni olan bakterinin kültürde üretil-
mesi ve antibiyogram sonucunun tedavi başlangıcın-
dan sonra alınması ampirik tedaviyi zorunlu kılmak-
tadır. Yıllar içinde etken mikroorganizmalarda anti-
bakteriyel duyarlılık durumundaki değişiklikler tedavi
seçimini etkilemektedir. Gereksiz antibiyotik kullanı-
mının önlenmesi için antibiyotik duyarlılıklarının be-
lirlenmesi şarttır. Bu nedenle her hastanenin sık izo-
le edilen bakterilerinin ve bunların antibakteriyel du-
yarlılık durumunun bilinmesi tedavide yol gösterici
olmaktadır[2].

Bu çalışmada İYİ’de ampirik tedavide sık kullanı-
lan, özellikle siprofloksasin başta olmak üzere bazı
antibiyotiklere karşı idrar örneklerinden infeksiyon et-
keni olarak izole edilen E. coli suşlarının yıllara göre
duyarlılıkları araştırılmıştır. 

MATERYAL ve METOD

2006 Ocak-2008 Aralık tarihleri arasında hasta-
nemizin çeşitli servislerinde yatan hastaların idrar ör-
neklerinden izole edilen suşlar değerlendirilmiştir.
Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonu tanısı
“Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”
kriterlerine göre konulmuştur. Uygun şekilde alınmış
idrar örnekleri kantitatif inceleme için kalibre öze kul-
lanılarak %5 koyun kanlı agara ve EMB besiyerine
standart yöntemle ekildi. Etüvde 16-24 saat süreyle
37°C’de inkübe edildi. Ertesi gün anlamlı üreme tes-
pit edilen plaklardan (≥ 105 cfu/mL) bakteriler klasik
yöntemlerle identifiye edildi. Antibiyotik duyarlılıkları
disk difüzyon yöntemi ile “Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre belirlen-
di[3]. Ampirik tedavide hastanemizde en sık kullanılan
siprofloksasin, seftriakson, gentamisin, amikasin, tri-
metoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) ve nitrofuran-
toin için direnç ve duyarlılık paternlerine bakıldı. Ka-
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SUMMARY

Changes in Antibiotic Susceptibilities of the Most Frequently Used Empirical 
Therapies for Nosocomial Uropathogenic Escherichia coli Strains Over Time
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Introduction: The aim of this study was to investigate the resistance of Escherichia coli isolates to the most frequently used antibiotics

in empirical therapy of urinary tract infections. 

Materials and Methods: E. coli species were isolated from urine samples using standard isolation and identification procedures betwe-

en January 2006-December 2008. The antibiotic susceptibilities were determined by disk diffusion tests according to the Clinical and

Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria. The most frequently used antibiotics for empirical therapy -ciprofloxacin, ceftriaxone, gen-

tamicin, amikacin, trimethoprim-sulfamethoxazole and nitrofurantoin- were investigated for susceptibility and resistance patterns.

Results: Five hundred ninety-eight E. coli isolates were investigated in this study. The resistance rates to ciprofloxacin and ceftriaxone

were found to increase when compared to 2006 (p= 0.007, p= 0.002 and p< 0.001, p= 0.014, respectively), while increases in the

resistance to the other antibiotics were not significant. E. coli isolates were mostly sensitive to amikacin, followed by nitrofurantoin. 

Conclusion: Each institution should assess resistance profiles with respect to the frequently isolated microorganisms at the related center.
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teterle ilişkili durumların varlığı dışında iki veya daha
fazla cins bakteri üremesi kontaminasyon olarak de-
ğerlendirildi ve çalışma dışı bırakıldı.

Veriler Minitab 13.0 paket programı kullanılarak
analiz edildi. Tanımlayıcı istatistik olarak oranlar kul-
lanıldı. Antibiyotik dirençleri ki-kare ve bağımsız iki
oran z testi kullanılarak değerlendirildi. Karşılaştırma
sonuçlarına göre, p değeri 0.05 ve daha küçük olan-
lar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Belirtilen tarihler arasında idrar örneklerinden
hastane kökenli toplam 598 E. coli suşu izole edildi.
İzole edilen E. coli suşlarının siprofloksasin direnci
2006, 2007 ve 2008 yıllarına göre sırasıyla %39.1,
%52.2 ve %54.8 olarak bulunmuş olup, 2006 yılına
göre diğer yıllardaki artışlar istatistiksel olarak anlam-
lı idi (sırasıyla; p= 0.007, p= 0.002) (Şekil 1). Aynı
antibiyotik için 2007 ve 2008 yılları arasındaki fark
ise anlamlı bulunmadı (p> 0.05).

Seftriakson için E. coli direnç durumunun yıllara gö-
re dağılımı da %36.7, %53.6 ve %48.9 olup, 2006 yı-
lına göre artışlar yine istatistiksel açıdan anlamlı olarak
bulundu (sırasıyla; p< 0.001 ve p= 0.014) (Şekil 2). An-
cak 2007 ve 2008 yılları arasındaki direnç artışı istatis-
tiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05).

İzole edilen E. coli suşlarında gentamisin ve TMP-
SMZ direncinde yıllara göre artış saptansa da istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmadı. En düşük direnç ora-
nı amikasine karşı saptanmış olup, bunu nitrofuranto-
inin izlediği belirlendi (Tablo 1). 

TARTIŞMA

Çalışmamızda, 2006-2008 yılları arasında hasta-
nemizde yatan hastaların idrarlarından izole edilen
hastane kökenli E. coli suşlarının ampirik tedavide
sıkça kullanılan antibiyotiklere direnç durumları yılla-
ra göre irdelenmiştir. Sonuçta E. coli suşlarının kino-
lon ve seftriakson direncinde anlamlı derecede artış
tespit edilmiştir.

İYİ’ler tüm dünyada yaygın olarak görülen infeksi-
yonlardır[4-6]. Günümüzde üropatojen bakterilerde
çeşitli antibiyotiklere karşı yavaş, fakat devamlı bir di-
renç artışı dikkati çekmektedir. Bakterilerde antibiyo-
tik direnci sıklıkla genetik transfer, mutasyon veya se-
lektif baskılanma ile olur. Antibiyotiklerin uygunsuz
kullanımı sonucu ortaya çıkan dirençten sorumlu olan
selektif baskılanma günümüzde halen önemli bir so-
rundur. İYİ’lerde tedavi genellikle ampirik olarak kül-
tür antibiyogram sonucunu beklemeden başlamayı
gerektirir. Bu nedenle başlanacak en uygun ampirik
antibiyotik tedavisinin belirlenmesi gerekir.
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Şekil 1. Escherichia coli suşlarında siprofloksasine
karşı yıllar içinde gelişen direnç oranları.
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Şekil 2. Escherichia coli suşlarında seftriaksona karşı
yıllar içinde gelişen direnç oranları.



Hastane kökenli üropatojen E. coli suşlarının son
yıllarda İYİ’lerin ampirik tedavisinde kullanılan antibi-
yotiklere karşı duyarlılık oranları giderek azalmakta-
dır[7]. Bu nedenle hastanelerin kendi direnç verilerini
bilmesi ve buna uygun antimikrobiyal tedavi başlama-
sı gerekmektedir. 

Kinolonlar erişkinlerde İYİ’nin ampirik tedavisin-
de kullanılan önemli bir grup antimikrobiyal ilaçtır. Bu
grup ilaçların yaygın ve yanlış kullanımı ise E. coli ve
diğer mikroorganizmalarda bu antibiyotiklere karşı di-
renç artışını kolaylaştırmaktadır. 

Göker ve arkadaşlarının Ağustos 2006-Ocak
2007 tarihleri arasında izole ettikleri 100 E. coli su-
şunda yapmış oldukları çalışmada kinolon direnci
%33 bulunurken, Yuluğkural ve arkadaşlarının çalış-
masında kinolona direnç oranı %46 olarak saptan-
mıştır[8,9]. Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasında,
siprofloksasin direnci 1999 yılında %30 bulunur-
ken, 2002 yılında izole edilen suşlarda %34 bulun-
muş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlılık
göstermemiştir (p> 0.05)[10]. Shigemura ve arka-
daşlarının çalışmasında ise 2000 yılında %3.5 olan
kinolon direnci 2002 yılında %11.7’ye yükselmiş ve
bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş, aynı
şekilde 2003 yılında %11.5 olan direnç, 2006 yılın-
da %26.4 olarak saptanmış ve bu fark da anlamlı
bulunmuştur (p= 0.0483)[11]. Kinolon grubu antibi-
yotiklere karşı direnç artışı daha önceki yıllarda da
bildirilmiştir. İspanyol araştırmacı grubu tarafından
1987 yılında idrar örneklerinden izole edilen E. co-
li suşlarında kinolon direnci %0 bulunurken, 1995
yılında %15 ve 2002 yılında %19 bulunmuştur[12].

Doğu Asya ülkelerinde de benzer eğilim saptanmış-
tır. Bu bölgelerde beş yıl içinde direnç %14.4’ten,
%21.3’lere kadar yükselmiştir[13]. Çalışmamızda da
yıllar içinde direnç artışı gözlenmiş olup 2006 yılın-
da %39’larda olan siprofloksasin direnci 2008 yılın-
da %55’lere ulaşmıştır. Bu sonuç bize ülkemizde ve
dünyanın birçok yerinde florokinolon direncinin art-
makta olduğunu düşündürmüştür. Direnç artışında
daha önce kinolon kullanımı, ileri yaş ve rekürren
infeksiyonlar gibi risk faktörlerinin etkisi olabileceği
bildirilmesine rağmen bu çalışmada risk faktörleri ir-
delenmemiştir.

Seftriakson yine İYİ’nin ampirik tedavisinde sıkça
kullanılan bir diğer antibiyotiktir. Yuluğkural ve arka-
daşlarının çalışmasında seftriakson direnci çalışılan
süre içinde %11 olarak saptanmış olup, İYİ ampirik
tedavisinde önerilmiştir[9]. Ancak çalışmamızda seftri-
aksona 2006 yılına göre diğer yıllarda anlamlı bir di-
renç artışı saptanmış ve 2008 yılında direnç oranı
%49’ları bulmuştur. Ampirik tedavide seçilebilme kri-
teri olarak antibakteriyel ilaca karşı direncin bölgesel
olarak %10-20’nin üzerinde olmaması gerekliliği göz
önüne alındığında kinolonlar gibi seftriaksonun da
İYİ’nin ampirik tedavisinde hastanemizde kullanılma-
ması gerektiği gözlenmiştir. Bu çalışmada TMP-SMZ
direnç oranları 2008 yılında 2006 yılına göre daha
yüksek bulunmuş olsa da istatistiksel olarak anlamlı
bir artış saptanmamıştır. TMP-SMZ için bulunan di-
renç oranları Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarla
benzer oranlardır ve bu oranlar TMP-SMZ’ye diren-
cin ampirik tedavide kullanılamayacak kadar yüksek
olduğunu göstermektedir[8,9,14,15].
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Tablo 1. Üropatojen Escherichia coli suşlarında ampirik tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı yıllara göre
direnç durumu

2006 2007 2008 p p
Antibiyotikler (% direnç) (% direnç) (% direnç) (2006-2007) (2006-2008)

Siprofloksasin 39.1 52.2 54.8 0.007 0.002

Seftriakson 36.7 53.6 48.9 < 0.001 0.014

TMP-SMZ 58.3 58.3 62.9 > 0.05 > 0.05

Nitrofurantoin 11.3 16.1 17.2 > 0.05 > 0.05

Amikasin 1.9 2.9 3.2 > 0.05 > 0.05

Gentamisin 29.1 33.2 35.5 > 0.05 > 0.05

TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol.



Yüksek olan gentamisin direncinin de yıllar içinde
daha da arttığını ama bu artışın anlamlı olmadığını
gördük. Ay ve arkadaşları ile Savaş ve arkadaşlarının
çalışmalarında da gentamisin direnci %20’nin üzerin-
de bulunmuş ve antibiyotik İYİ ampirik tedavisinde
önerilmemiştir[16,17].

Bu çalışmada E. coli suşlarının en duyarlı olduğu
antibiyotik yıllar içinde direnç oranında anlamlı bir ar-
tış saptanmayan amikasin olarak bulundu, bunu nit-
rofurantoinin izlediği gözlendi. İki antibiyotik için
farklı merkezlerden farklı oranlar verilmekte-
dir[8,16,17].

Sonuç olarak; üropatojen E. coli suşlarımızda sip-
rofloksasine, seftriaksona, TMP-SMZ’ye ve gentami-
sine direnç oranları yüksek bulunmuştur. Hastaneler
arasında antibiyotiklere duyarlılık durumu değişebile-
ceğinden, her merkezin bu konuda kendi duyarlılık
verilerine sahip olması gerektiği düşüncesindeyiz.
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