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ÖZET

Giriş: Escherichia coli hem toplum hem de hastane kökenli bakteremilerin en sık rastlanılan etkenidir. Bu çalışmada bakteremi etkeni
olarak izole edilen E. coli suşlarının antimikrobiyal direnç eğilimlerini araştırmayı amaçladık. 

Materyal ve Metod: Retrospektif olan bu çalışmada, Mersin Üniversitesinde Ocak 2004-Ocak 2010 tarihleri arasında 323 hastada ge-
lişen E. coli bakteremileri incelemeye alındı. İzole edilen E. coli suşlarının antimikrobiyal dirençleri araştırıldı. Kan kültürlerinde (BACTEC
9240 system, Becton Dickinson, INC, Sparks, MD) üreyen E. coli suşlarının identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendiril-
mesinde, standart prosedürler uygulandı. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimi, çift disk sinerji testiyle araştırıldı. Hastaneye ya-
tışını takiben 48 saat sonra alınan kan kültürlerinde üremesi olan hastalar hastane kökenli bakteremi olarak kabul edildi. Çalışma pe-
riyodu, üçer yıllık iki döneme (2004-2006 ve 2007-2009) ayrılarak, duyarlılıkların bu dönemlerdeki değişimi incelendi. İstatistiksel de-
ğerlendirmede SPSS 16 paket programı (Chicago, IL) kullanıldı.

Bulgular: Hastaların 188 (%58.2)’i erkek, 135 (%41.8)’i kadındı. Olguların yaş ortalaması 52.7 ± 24.7 (1-96) yıl, ortalama baktere-
mi gelişme süresi 7.9 ± 4.6 (1-23) gündü. Bakteremilerin %92.3’ü hastane kökenli idi. Takiplerinde hastaların 88 (%27.2)’inin kaybe-
dildiği görüldü. E. coli suşlarının 136 (%42.1)’sında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitifliği görüldü. Altı yıllık çalışma süresi bo-
yunca, E. coli suşlarının antimikrobiyallere olan direnç oranlarının; sefuroksim aksetilde %42.6’dan %67.9’a (p= 0.002), trimetoprim-
sülfametoksazolde %42.3’ten %62.3’e (p= 0.003), siprofloksasinde %37’den %57.9’a (p= 0.018), gentamisinde %29.6’dan
%53.6’ya (p= 0.004) yükseldiği gözlendi. İmipenem direnç oranı en düşüktü ve stabil seyretti (%1.1’den %1.9’a). Genişlemiş spekt-
rumlu beta-laktamaz pozitifliği ile kinolon direnci arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p= 0.0001).

Sonuç: Bakteremi etkeni olan E. coli suşlarında, zaman içerisinde son üç yılda çoğu antimikrobiyallerde (özellikle sefuroksim aksetil, tri-
metoprim-sülfametoksazol, siprofloksasin, gentamisin) direnç artışı söz konusudur. Bu durum E. coli bakteremisi olan hastalarda ampi-
rik antimikrobiyal seçiminde yol gösterici olabilir.
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GİRİŞ

Bakteremi, morbidite ve mortalitesi yüksek olan bir
klinik tablodur, bu nedenle de erken tanı ve tedavisi ol-
dukça önemlidir. Escherichia coli hem toplum hem de
hastane kökenli bakteremi nedenleri arasında ilk sıra-
larda yer alır[1-3]. Son yıllarda çoğu ülkede E. coli suş-
larında florokinolon ve önerilen diğer antimikrobiyalle-
re karşı direnç bildirilmekte ve bu suşlar kötü klinik so-
nuçla ilişkili bulunmaktadır[3-5].

Dirençli suşlarla infeksiyonlar, uzamış hasta yatış
süresi, maliyeti, artmış morbidite ve mortalite ile iliş-
kilidir[6]. Bu suşların identifikasyonu ve antimikrobiyal
direnç paternlerinin bilinmesi ampirik antibiyotik ter-
cihlerinde yol göstericidir. 

Sunulan bu çalışmamızda, bakteremi etkeni ola-
rak izole edilen E. coli suşlarının çeşitli antimikrobi-
yallere direnç paternlerini ve zaman içerisinde direnç
oranlarındaki değişimlerini araştırmayı amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Hastanemizde Ocak 2004-Ocak 2010 tarihleri
arasında, yatarak takip edilen ve kan kültüründe mo-
nomikrobiyal E. coli üremesi olan 323 hastanın ilk
atakları retrospektif olarak incelemeye alındı. Kan
kültüründe birden fazla mikroorganizma üreyen olgu-
lar çalışma dışı bırakıldı. Hastaneye yatışının ilk 48
saati içinde alınan kan kültüründe mikroorganizma-
nın üremesi, hastaneye yatışta infeksiyona ait semp-
tomların bulunması durumunda infeksiyon toplum
kökenli bakteremi olarak tanımlandı. Hastaneye yat-
tıktan en az 48 saat sonra alınan kan kültüründe mik-
roorganizmanın üremesi hastane kökenli bakteremi
olarak kabul edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, yattıkları
ünite ve klinik seyirleri açısından incelendi. 

Kan kültürleri BACTEC (9240 system, Becton
Dickinson, INC, Sparks, MD) otomatize sistemlerinde
inkübe edildi. Kan kültüründe üreyen E. coli suşlarının
identifikasyonunda standart yöntemler ve Vitek-2 (bi-
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SUMMARY

Antimicrobial Resistances of Escherichia coli Isolates Causing Bacteremia (2004-2009)
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Introduction: Escherichia coli is the most frequently isolated microorganism causing nosocomial and community-onset bacteremia. The
aim of the present study was to investigate antimicrobial resistance trends of E. coli isolates causing bacteremia.

Materials and Methods: In this retrospective study conducted at the University of Mersin, antimicrobial resistances were evaluated in
a total of 323 E. coli isolates causing bacteremia between January 2004 and January 2010. All E. coli species were isolated from the
blood using the BACTEC 9240 system (Becton Dickinson, INC, Sparks, MD). Isolates were identified and antimicrobial susceptibility
testing was performed using standard techniques. Extended-spectrum beta-lactamase production was assessed by the double-disk syn-
ergy test. Nosocomial bacteremia was defined as an infection not present or incubating at the time of hospital admission, with onset
at least 48 hours after admission to the hospital. Antimicrobial resistance trends of E. coli isolates during two three-year periods (2004-
2006 and 2007-2009) were prospectively recorded, evaluated and compared.  SPSS ver. 16 (Chicago, IL) statistical package program
was used for statistical analysis.

Results: Patients were analyzed; 58.2% were male, the mean age was 52.7 ± 24.7 (1-96) years, and duration of bacteremia was 7.9
± 4.6 (1-23). Of these patients, 92.3% had nosocomial bacteremia due to E. coli. Overall mortality was 27.2%. Extended-spectrum
beta-lactamase-producing strains were reported in 136 (42.1%) cases. During the six-year study period, resistance rates of E. coli iso-
lates causing bacteremia increased from 42.6% to 67.9% for cefuroxime axetil (p=0.002), from 42.3% to 62.3% for trimethoprim-
sulfamethoxazole (p=0.003), from 37% to 57.9% for ciprofloxacin (p= 0.018), and from 29.6% to 53.6% for gentamicin (p=0.004).
Resistance rates to imipenem remained very low and stable (from 1.1% to 1.9%). Quinolone resistance was significantly associated
with extended- spectrum beta-lactamase-production (p=0.0001).

Conclusion: We demonstrated a trend of increasing resistance among E. coli isolates causing bacteremia to four different classes of an-
timicrobials. Increasing resistance may have an impact on the choice of empirical antimicrobial therapy in patients with bacteremia.

Key Words: Escherichia coli, Bacteremia, Antimicrobial drug resistance



oMerieux) otomatize yöntemler kullanıldı. Tanımlanan
suşların antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılmasın-
da standart yöntemler kullanıldı. Genişlemiş spekt-
rumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi ise çift disk siner-
ji testi ile “Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI)” kriterlerine uygun olarak araştırıldı.

Altı yıllık çalışma periyodu kendi içerisinde üçer
yıllık iki döneme ayrıldı. 2004-2005-2006 yılları ça-
lışmanın birinci dönemi, 2007-2008-2009 yılları ise
çalışmanın ikinci dönemi olarak adlandırıldı. E. coli
izolatlarının antimikrobiyal duyarlılık değişimini araş-
tırmak amacıyla iki dönem karşılaştırıldı. 

İstatistiksel değerlendirmede SPSS 16 paket
programı kullanıldı. Kesikli değişkenlerin karşılaştırıl-
masında Fisher’s exact test ya da ki-kare kullanıldı.
Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında t-test kulla-
nıldı ve p< 0.05 anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR

Çalışma süresi boyunca 323 hastada E. coli bak-
teremi atağı geliştiği görüldü. Hastaların 188
(%58.2)’i erkek, 135 (%41.8)’i kadındı. Olguların yaş
ortalaması 52.7 ± 24.7 (1-96) yıl ve tüm hastaların,
hastaneye yatışından sonra, ortalama bakteremi geliş-
me süresi 7.9 ± 4.6 (1-23) gün olarak hesaplandı.
Atakların 141’inin çalışmanın birinci döneminde,
182’sinin ise çalışmanın ikinci döneminde geliştiği
saptandı.

Bakteremi ataklarının 298 (%92.3)’i hastane kö-
kenli idi. Sadece 25 (%7.7) atağın toplum kökenli ol-
duğu saptandı. Bu atakların 11 (%7.8)’i çalışmanın bi-
rinci döneminde, 14 (%7.7)’ü ikinci döneminde olmak
üzere benzer oranlarda idi. Hastaların 198
(%61.3)’inin dahili bölümlerde, 80 (%24.8)’inin cerra-
hi bölümlerde, 45 (%13.9)’inin ise pediatri servislerin-
de takip edildiği saptandı. Hastaların %39.3 (n=
127)’ü yoğun bakım hastası idi. Çalışmanın birinci (53
hasta, %37.6) ve ikinci (74 hasta, %40.6) dönemlerin-
de, yoğun bakım hastalarının oranı, benzer olarak bu-
lundu. Takiplerinde hastaların 88 (%27.2)’inin kaybe-
dildiği görüldü. Tablo 1’de çalışma grubunun demog-
rafik ve klinik özellikleri gösterilmiştir. 

Atakların 136 (%42.1)’sında, izole edilen E. co-
li suşlarında GSBL pozitifliği görüldü. GSBL pozitif-
liği, hastane kökenli ve toplum kökenli bakteremi-
lerde ayrı ayrı irdelendiğinde; hastane kökenli suş-
larda GSBL oranının %44, toplum kökenli suşlarda

ise %20 olduğu bulundu. GSBL pozitifliği saptanan
suşların (n= 136) büyük bir kısmı (n= 107; %78.7)
kinolonlara da dirençli bulundu. GSBL negatif suşla-
rın ise (n= 185) sadece 65 (%35.1)’inde kinolon di-
renci gözlendi. GSBL pozitifliği ile kinolon direnci
arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu
(p= 0.0001).

İzolatların antibiyotik duyarlılıklarına bakıldığında;
en fazla imipeneme duyarlılık olduğu (%98.8) görüldü.
Ataklarda izole edilen suşların sadece dördünde imipe-
nem direnci gözlendi. Bu atakların hepsi nozokomiyal-
di ve atakların birinde hasta kaybedildi. Çalışma periyo-
du, 2004-2006 ve 2007-2009 olarak iki döneme ay-
rılarak direnç değişimi irdelendiğinde; tüm antimikrobi-
yallerde direncin çalışmanın ikinci döneminde arttığı
görüldü. Özellikle siprofloksasin, sefuroksim aksetil, tri-
metoprim-sülfametoksazol ve gentamisindeki direnç
artışı istatistiksel olarak anlamlı saptandı (sırasıyla p de-
ğerleri; 0.018, 0.002, 0.003, 0.004) (Tablo 2).

TARTIŞMA

Özellikle son 10 yıldır, antibiyotiğe dirençli E. co-
li infeksiyonlarında belirgin artış bildirilmektedir. Ki-
nolona dirençli E. coli ve GSBL pozitif E. coli insi-
dansının artması ve bu bakterilerin diğer antibiyotik
gruplarına karşı dirençle ilişkisinin sıklığı, bu mikroor-
ganizmaların tedavisinde büyük sorun oluşturmakta-
dır[7]. Bu artan direnç sorunu, tedavi seçeneklerini sı-
nırlamakta ve prognozu olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. Bakteremi etkeni olarak izole edilen E. co-
li suşlarının antibiyotik direnç eğilimini araştırdığımız
bu çalışmamızda; GSBL pozitifliğini %42.1 olarak
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Tablo 1. Çalışma grubunun demografik ve klinik
özellikleri

Yaş* 52.7 ± 24.7

Erkek/kadın 188 (%58.2) / 135 (%41.8)

Bakteremi gelişim 7.9 ± 4.6
süresi* (gün)

GSBL pozitifliği 136 (%42.1)

Yoğun bakım hastası 127 (%39.3)

Cerrahi servis hastası 80 (%24.8)

Nozokomiyal infeksiyon 298 (%92.3)

Mortalite 88 (%27.2)

* Ortalama ± standart sapma.
GSBL: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz.



bulduk. Bilindiği üzere, GSBL pozitif E. coli’lerin ne-
den olduğu infeksiyonlar, tüm dünyada hastanede ya-
tan hastalarda önemli bir problemdir[8-10]. Ayrıca son
yıllarda, toplum kökenli GSBL üreten E. coli’ye bağ-
lı gelişen infeksiyonlar da bildirilmektedir[11,12]. 

Çalışmamızda, hastane kökenli E. coli suşlarında
GSBL pozitiflik oranı %44 iken, toplum kökenli E. co-
li suşlarında bu oran beklenildiği üzere daha düşük bu-
lunmuştur (%20). İngiltere’de Melzer ve Petersen, 354
E. coli bakteremisini irdeledikleri çalışmalarında, top-
lum kökenli bakteremilerde GSBL oranını %6.6 olarak
bulmalarına rağmen, hastane kökenlilerde daha yüksek
oranda (%26.8) bulmuşlardır. Mortalite bakımından kar-
şılaştırdıklarında GSBL pozitif suşların neden olduğu
bakteremilerde mortalitede anlamlı yükseklik bulmuşlar-
dır (%60.8 ve %23.7)[13]. Bizim ülkemizde yapılan ça-
lışmalarda GSBL pozitiflik oranları bizim çalışma sonu-
cumuza benzer bulunmuştur. Türkiye’de yapılan bir ça-
lışmada araştırıcılar, 151 E. coli bakteremisinin 53
(%35)’ünde GSBL pozitifliği saptamışlardır. Ayrıca,
GSBL pozitif suşların neden olduğu bakteremi olgula-
rında mortalite oranı %26.4 olarak bulunmuş, diyabet
ve yoğun bakımda bulunma kötü sonuçla ilişkilendiril-
miştir[14]. Şerefhanoğlu ve arkadaşları bu konuda yap-
tıkları bir çalışmada; E. coli bakteremisi olan hastalarda,
GSBL pozitiflik oranını %39.4 bulmuşlar, bunun yanı sı-
ra GSBL ile birlikte aminoglikozid ve kinolona direnç
birlikteliğinin %31.9 olduğunu göstermişlerdir[15].

Bilindiği gibi E. coli’de antibiyotik direncinin ampi-
rik tedavide etkileri önemlidir ve bakteremili hastalarda

kötü gidişle ilişkilidir[3]. Çalışmamızda izolatların anti-
mikrobiyallere olan direncini araştırdığımızda; en fazla
imipeneme, en az ampisilin-sulbaktam, sefuroksim ak-
setil ve trimetoprim-sülfametoksazole duyarlı oldukları-
nı bulduk. Kinolon duyarlılığı ise sadece %45.2 idi.
GSBL üreten mikroorganizmalar sıklıkla florokinolon,
trimetoprim-sülfametoksazol ve aminoglikozid gibi be-
ta-laktam olmayan antibiyotiklere de dirençlidir[16,17].
Çalışmamızda bu verilere benzer şekilde GSBL pozitif
olan suşlarda kinolon direncini %78.8 bulduk. 

Çalışmamızın en önemli sonucu; siprofloksasin,
sefuroksim aksetil, trimetoprim-sülfametoksazol ve
gentamisin direncinin çalışmanın ikinci döneminde is-
tatistiksel olarak anlamlı artış göstermesiydi (sırasıyla
p değerleri; 0.018, 0.002, 0.003, 0.004). E. coli
suşlarında zaman içerisinde antimikrobiyallere olan
direnç artışı, çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiş-
tir. Ortega ve arkadaşları, E. coli bakteremilerini in-
celedikleri geniş serili bir çalışmada, kinolon direnci-
nin 1991-2007 yılları arasında %13’ten %35’e çıktı-
ğını rapor etmişlerdir[7].

Yakın zamanda yapılan bir diğer çalışmada;
1998-2007 yılları arasında 461 E. coli bakteremisi-
nin antibiyotik duyarlılıkları araştırılmış; çalışma süre-
si boyunca, ampisilin, trimetoprim-sülfametoksazol
ve siprofloksasin direncinde artış gözlenmiştir. Ayrı-
ca, bizim çalışmamıza benzer şekilde, en duyarlı anti-
mikrobiyal olarak karbapenemler bulunmuş ve karba-
penemlerde direnç artışı gözlenmemiştir[18].
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Tablo 2. Escherichia coli suşlarının çalışma dönemleri süresince, çeşitli antimikrobiyallere olan direnç oran-
larının karşılaştırılması

Antimikrobiyal Direnç 2004-2006 Direnç 2007-2009 p

Ampisilin-sulbaktam %88.9 %90.3 0.256

Sefuroksim aksetil %42.6 %67.9 0.002

Trimetoprim-sülfametoksazol %42.3 %62.3 0.003

Ofloksasin %42.6 %58.3 0.090

Siprofloksasin %37 %57.9 0.018

Seftriakson %35.2 %53.5 0.929

Gentamisin %29.6 %53.6 0.004

Amikasin %9.3 %7.1 0.256

İmipenem %1.1 %1.9 0.655

GSBL pozitiflik %35.2 %43.9 0.239

GSBL: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz.



Bir diğer çalışmada ampisilin, trimetoprim-sülfa-
metoksazol, gentamisin, siprofloksasin ve seftriakso-
na karşı direncin 2000-2006 yılları arasında arttığı
saptanmış ve mortalite ile ilişkili faktörler; hastane kö-
kenli infeksiyon, ileri yaş, komorbidite varlığı, şok,
üriner sistem dışı odak varlığı, antimikrobiyal direnç
ve GSBL pozitifliği olarak bulunmuştur[5].

Antibiyotiğe dirençli E. coli suşlarının sebep oldu-
ğu infeksiyonların klinik önemine yönelik çalışmalarda
farklı sonuçlar bildirilmiştir. GSBL ve kinolon direnci-
nin mortalite ile ilişkisi olmadığını bildiren çalışmaların
yanı sıra GSBL pozitif suşların ve kinolona dirençli
suşların neden olduğu infeksiyonlarda mortalitenin da-
ha yüksek olduğunu bildiren çalışmalar da vardır[9,19-

21]. Bazı araştırıcılar, mortalitede asıl belirleyici olanın,
uygun olmayan antibiyotik tedavisi olduğunu ve bu du-
rumun mortalite ile bağımsız ilişkili olduğunu göster-
mişlerdir[7,19,22]. Bakteremili hastaların prognozunda
erken tedavi oldukça önemlidir. Artmış direnç oranla-
rı uygun olmayan ampirik antibiyotik tedavisinde artı-
şa, bu da uygun tedavide gecikmeye neden olur.
GSBL pozitif hastalarda uygun antibiyotik tedavisi ge-
cikeceği için mortalite ile ilişkili olabilir. Lautenbach ve
arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, E. coli bakteremi-
li hastalarda kinolon direncinin, yüksek mortalite insi-
dansı ile ilişkisini göstermişlerdir[21].

Bakteremiler hayatı tehdit eden ciddi infeksiyon-
lardır ve tüm dünyada gram-negatif bakteremilerin en
sık nedeni E. coli’dir. Daha önce yapılmış klinik çalış-
malarda E. coli bakteremisi olan olguların mortalitesi
%10-30 arasında bildirilmiştir[5,7,8,23-25]. Çalışma-
mızda, E. coli bakteremisi olan olgularda mortalite
oranını daha önceki çalışmalara benzer oranda,
%27.2 bulduk. 

Sonuç olarak; bakteremi etkeni olan E. coli suşla-
rında, zaman içerisinde son üç yılda çoğu antimikrobi-
yallerde, özellikle sefuroksim aksetil, siprofloksasin,
gentamisin, trimetoprim-sülfametoksazol başta olmak
üzere direnç artışı saptanmıştır. Bakteremi gibi morta-
litesi yüksek infeksiyonlarda ampirik antibiyotik seçi-
minde bu direnç paterni göz önünde bulundurulmalıdır.
Bunun yanı sıra dirençli mikroorganizmaların kontrol
altına alınması ve yayılmasını önlemek için düzenli an-
tibiyotik duyarlılık sürveyans çalışmalarının yapılması
ve infeksiyon kontrol önlemlerine dikkat edilmesi ge-
rekmektedir. Bu yöntemler dirençli mikroorganizma-
larla mücadelede oldukça önemli görünmektedir.
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