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ÖZET

Giriş: Yapılan çalışmalar birçok bakteride görüldüğü gibi toplum kökenli idrar yolu infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli izo-
latlarında da birçok antibiyotiğe direnç geliştiğini ve her geçen gün arttığını göstermektedir. Bu çalışmada toplum kökenli üriner sistem
infeksiyonlarından izole edilen E. coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oranlarının araştırılması ve bu suşların
fosfomisin trometamol ve diğer antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, 01 Ocak 2012-31 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesine, idrar
yolu şikayetiyle ayaktan başvuran 3257 hastanın idrar kültürü incelenmiştir. Hastalardan alınan idrar örnekleri %5 koyun kanlı agar
ve Eosin-Metilen-Blue (EMB) agara ekilerek 37°C’de 18-24 saat inkübe edilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testleri “Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre Kirby Bauer disk difüzyon yöntemiyle çalışılmıştır. İdrar kültürlerinden izole edilen E. coli suş-
larında GSBL varlığı çift disk sinerji testiyle araştırılmıştır.

Bulgular: İdrar kültürü istenen 3257 hastanın 443 (%13.6)’ünde üreme saptanmıştır. İdrar kültürlerinden en sık izole edilen bakteri E.
coli (%85.3) olmuştur. E. coli izolatlarında fosfomisin trometamole %4.2, imipeneme %0, meropeneme %1.6, nitrofurantoine %3.2,
siprofloksasine %16.7, gentamisine %7.7, trimetoprim-sülfametoksazole %4.1 oranında direnç saptanmıştır. GSBL pozitif suşlarda ise
direnç oranları sırasıyla %8.8, %0, %0, %5.9, %47.1, %32.4 ve %50 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Geçmiş yıllarda idrar kültürlerinden izole edilen E. coli suşlarında yapılan çalışmalarda %1’leri geçmeyen oranlar düşünüldüğün-
de, fosfomisin trometamole direnç oranlarındaki artış dikkat çekmektedir. Ancak diğer antibiyotiklerle kıyaslandığında, toplum kökenli
üriner sistem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde fosfomisin trometamol, nitrofurantoin ve gentamisin tercih edilebilecek antibiyotik-
lerdendir.
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GİRİŞ 

Üriner sistem infeksiyonları anatomik ve fonksi-
yonel olarak normal üriner sistemde görüldüklerinde
komplike olmayan üriner sistem infeksiyonları olarak
adlandırılır.

En sık saptanan bakteri, bu grup infeksiyonların
%70-95’inden sorumlu olan Escherichia coli’dir[1].

Antimikrobiyal direnç son yıllarda ülkemizde ve
dünyada gittikçe artan önemli bir sorun haline gelmiş-
tir. Direnç artışı hastanede kalma süresinde uzama,
maliyet artışı, morbidite ve mortalitede artış gibi ciddi
sonuçlar doğurmaktadır. 

Yapılan çalışmalar birçok bakteride görüldüğü gibi
toplum kökenli idrar yolu infeksiyonlarından izole edi-
len E. coli izolatlarında da birçok antibiyotiğe direnç
geliştiğini ve her geçen gün arttığını göstermektedir.
Bu durum tedavide alternatif ilaçların kullanımını gün-

deme getirmiştir. Bunlardan biri de fosfomisin trome-
tamol olmuştur.

Yapılan çalışmalarda, gelişmiş ülkelerde uzun sü-
redir yaygın olarak klinik kullanımda olan fosfomisine
karşı bakterilerde direnç gelişiminin nadir olduğu gö-
rülmektedir.

Bu çalışmada, toplum kökenli üriner sistem infek-
siyonlarından izole edilen E. coli suşlarında genişle-
miş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oranlarının
araştırılması ve bu suşların fosfomisin trometamol ve
bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada 01 Ocak 2012-31 Temmuz 2012 ta-
rihleri arasında hastanemize idrar yolu şikayetiyle ayak-
tan başvuran 3257 hastanın idrar kültürü incelenmiştir.
Hastalardan alınan orta akım idrar örnekleri %5 koyun
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SUMMARY

Extended-Spectrum Beta-Lactamase Positivity and In Vitro Activity of 
Fosfomycin Trometamol and Other Antibiotics in Escherichia coli Strains Isolated 

from Community-Acquired Urinary Tract Infections
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1 Microbiology Laboratory, Ankara Occupational Diseases Hospital, Ankara, Turkey

Introduction: Studies indicate that as observed in most bacteria, Escherichia coli isolated from community-acquired urinary tract in-
fections has also become resistant to most antibiotics and is increasingly becoming so as time passes. In this study, we aimed to inves-
tigate extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) ratios in E. coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections and
the susceptibilities of these strains to fosfomycin trometamol and other antibiotics.

Materials and Methods: In this study, the urinary cultures of 3257 outpatients who applied to Ankara Occupational Diseases Hos-
pital between 01 January 2012-31 July 2012 with urinary tract complaints were examined. The urine specimens collected from pa-
tients were inoculated to 5% sheep blood agar and Eosin-Methylene-Blue (EMB) agar, and incubated at 37°C for 18-24 hours. The
antibiotic susceptibility testing was performed by Kirby Bauer disk diffusion method in accordance with Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) guidelines. ESBL presence in E. coli strains isolated from urine samples was investigated by double disk
synergy test.

Results: Growth was detected in 443 (13.6%) of the 3257 patients from whom urinary cultures were requested. The most frequent
bacteria isolated from urine cultures was E. coli (85.3%). Antibiotic resistance of E. coli isolates was detected as 4.2% to fosfomycin
trometamol, 0% to imipenem, 1.6% to meropenem, 3.2% to nitrofurantoin, 16.7% to ciprofloxacin, 7.7% to gentamicin, and 4.1%
to trimethoprim-sulfamethoxazole. In ESBL positive strains, these resistance ratios were identified as 8.8%, 0%, 0%, 5.9%, 47.1%,
32.4%, and 50%, respectively.

Conclusion: Considering that studies conducted in previous years on E. coli strains isolated from urine specimens resulted in ratios not
exceeding 1%, there has been a considerable increase in resistance ratios to fosfomycin trometamol. However, when compared to ot-
her antibiotics, fosfomycin trometamol, nitrofurantoin and gentamicin are among the antibiotics that may be preferred in the empiric
treatment of community-acquired urinary tract infections.
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kanlı agar (Oxoid) ve Eosin-Metilen-Blue (EMB) agara
(Oxoid) kantitatif yöntemle ekilerek 37°C’de 18-24 sa-
at inkübe edilmiştir. 105 koloni oluşturan birim
(kob)/mL’den fazla koloni sayısı olanlar değerlendir-
meye alınmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri “Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine
göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle çalışılmıştır.
İdrar kültürlerinde üreyen E. coli suşlarında GSBL var-
lığı çift disk sinerji yöntemiyle araştırılmıştır. Bakteri
süspansiyonları 0.5 McFarland yoğunluğunda hazırla-
narak Mueller Hinton Agara (Oxoid, UK) ekimler ya-
pılmıştır. Merkeze amoksisilin-klavulanik asit (AMC,
20/10 µg, Oxoid) çevresine disk merkezleri arası uzak-
lık 25 mm olacak şekilde seftazidim (CAZ, 10 µg, Oxo-
id), seftriakson (CRO, 30 µg, Oxoid), sefotaksim (CTX,
5 µg, Oxoid) ve aztreonam (ATM, 30 µg, Oxoid) disk-
leri yerleştirilmiştir. Besiyerleri 35°C’de 18-24 saatlik
inkübasyondan sonra CAZ, CRO, CTX ve ATM disk-
leri çevresindeki inhibisyon zonunun AMC diskine doğ-
ru ≥ 5 cm genişlemesi ve/veya iki inhibisyon zonu ara-
sında üreme olmayan bir bölgenin varlığı GSBL pozi-
tifliği olarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR

İdrar kültürü istenen 3257 hastanın 443
(%13.6)’ünde üreme saptanmıştır. En sık üreyen bak-
teri E. coli (%85.3) olmuştur. Diğer üreyen bakterile-
rin görülme sıklığı Tablo 1’de verilmiştir.

Toplam 378 adet E. coli izolatının fosfomisin tro-
metamol ve diğer antibiyotiklere duyarlılıkları Tablo
2’de görülmektedir. 

İdrar kültürlerinden izole edilen 378 E. coli izola-
tı incelendiğinde 34 (%8.9)’ünde GSBL pozitifliği

saptanmıştır. GSBL pozitif E. coli izolatlarının çeşitli
antibiyotiklere duyarlılığı Tablo 3’te görülmektedir.

TARTIŞMA

Hem toplum kökenli hem de hastane kökenli id-
rar yolu infeksiyonlarında en sık izole edilen bakteri
E. coli olmaktadır. Çalışmamızda da incelenen idrar
kültürlerinde en sık üreyen bakteri (%85.3) E. coli
olarak saptanmıştır (Tablo 1).

Yapılan çalışmalarda idrar kültürlerinden izole edi-
len E. coli izolatlarına karşı direnç oranlarının giderek
arttığını görmekteyiz. Örneğin; Sağlam ve arkadaşla-
rı yapmış oldukları çalışmada üriner infeksiyon ön ta-
nısıyla başvuran 1947 hastanın idrar kültürünü ince-
lemişler ve %19.3’ünde gentamisine, %35.1’inde
ampisilin-sulbaktama, %34.9’unda trimetoprim-sülfa-
metoksazole, %25.9’unda sefuroksime ve %32.8’in-
de siprofloksasine direnç saptamışlardır[2].

Mengeloğlu ve arkadaşları 105 E. coli izolatında
gentamisine %83.8, nitrofurantoine %78.1, trime-
toprim-sülfametoksazole %50.5 duyarlılık saptadıkla-
rını bildirmişlerdir[3].

Yine ülkemizde 2011 yılında yapılan bir çalışma-
da, 258 E. coli suşu incelenmiş, ampisiline poliklinik
hastalarında %30, servis hastalarında %19; gentami-
sine poliklinik hastalarında %80, servis hastalarında
%64; siprofloksasine poliklinik hastalarında %81,
servis hastalarında %37; trimetoprim-sülfametoksa-
zole poliklinik hastalarında %56, servis hastalarında
%45 duyarlılık oranları saptanmıştır[4].

Bu çalışmada toplum kökenli idrar yolu infeksi-
yonlarından izole edilen 378 E.coli izolatı incelen-
miş ve imipeneme %0, meropeneme %1.6, nitrofu-
rantoine %3.2, siprofloksasine %16.7, gentamisine
%7.7, trimetoprim-sülfametoksazole %34.1, fosfo-
misin trometamole %4.2 oranında direnç saptan-
mıştır (Tablo 2).

GSBL üretimi, özellikle gram-negatif bakterilerde
beta-laktamlara karşı gelişen en önemli direnç meka-
nizmalarından biridir. Çoğunlukla plazmitlerce kodla-
nan GSBL enzimleri sefotaksim, seftriakson, seftazi-
dim gibi oksi-imino sefalosporinler ile aztreonam gibi
monobaktamlara karşı direnç gelişimine neden ol-
maktadır. Bu enzimler başta Klebsiella türleri ve E.
coli olmak üzere Citrobacter, Serratia ve Salmonel-
la gibi diğer Enterobacteriaceae üyelerinde ve bazı
nonfermentatif bakterilerde de bulunabilmektedir[5]. 
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Tablo 1. İdrar kültürlerinde üreyen bakterilerin
görülme sıklığı

Sayı %

Escherichia coli 378 85.3

Klebsiella spp. 33 7.4

Proteus spp. 19 4.3

Pseudomonas spp. 2 0.4

Diğerleri* 11 2.4

Toplam 443 100.0

* Streptokok, koagülaz-negatif stafilokok, enterokok, Morganel-
la morganii.



Hoşbul ve arkadaşları yatan ve ayaktan hastala-
rın idrar kültürlerinden izole edilen 771 E. coli izo-
latı ile yapmış oldukları çalışma sonucunda, ayaktan
hastalarda %14.1, yatan hastalarda %34.1, tüm
hastalarda ise %19.5 oranında GSBL pozitifliği sap-
tamışlardır[6].

Uyanık ve arkadaşları incelenen 139 E. coli suşu-
nun 36 (%26)’sında, Tekin ve arkadaşları incelenen
3279 E. coli suşunun 1246 (%38)’sında GSBL üre-
timi saptamışlardır[7,8].

Çin’de E. coli izolatlarında GSBL üretimi %13-
15, Latin Amerika’da %8.5-18, Mısır’da ise %70’e
varan oranlarda saptanmıştır[9]. Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde 83 E. coli, 45 Klebsiella pneumoniae, 2

Klebsiella oxytoca suşu ile yapılan çalışmada GSBL
pozitifliği %41 oranında saptanmıştır[10]. Bu çalışma-
da ise izole edilen 378 E. coli izolatının 34
(%8.9)’ünde GSBL üretimi saptanmıştır. GSBL pozi-
tif E. coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere direnç
oranları GSBL negatif suşlara kıyasla daha yüksek bu-
lunmuştur (Tablo 3).

İlk kez 1969 yılında İspanya’da Streptomyces
kültürlerinden elde edilen ve önceleri fosfonomisin
olarak adlandırılan fosfomisin trometamol, uzun yıl-
lardır başta üriner sistem olmak üzere çeşitli infeksi-
yonların tedavisinde kullanılmasına rağmen dünyada
E. coli suşlarındaki direnç insidansının son derece dü-
şük kaldığı (yaklaşık %1) nadir antibiyotiklerden biri
olarak lanse edilmiştir. Düşük direnç oranlarına ek
olarak fosfomisinin farmakokinetik ve farmakodina-
mik avantajları; in vivo aktivitesi ve klinik etkinliği,
yüksek düzeyde tolere edilebilir ve güvenilir olması gi-
bi dikkate değer özellikleri de mevcuttur. Fosfomisin
birçok Avrupa ülkesinde uzun süredir kullanımına
karşın, ülkemizde klinik kullanıma yakın zamanda gir-
miştir[11].

Komplike olmayan üriner sistem infeksiyonlarının
tedavisinde genellikle tek doz (3 g) yeterlidir ve bu uy-
gulama hasta uyumu açısından son derece önemlidir.
Tedavi ile ilişkili yan etkileri oldukça azdır. Çocuklar-
da ve gebelerde güvenli bir şekilde kullanılabilmekte-
dir[8].

Fosfomisin yurt dışı çalışmalarda GSBL pozitif
Enterobacteriaceae’lara karşı etkili nadir oral antibi-
yotiklerden biri olarak tavsiye edilmiştir. 2002 yılında
İtalya’da yapılan bir çalışmada 79 kinolona dirençli E.
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Tablo 2. Escherichia coli izolatlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları

Duyarlı Orta duyarlı Dirençli

Sayı % Sayı % Sayı %

Fosfomisin 357 94.5 5 1.3 16 4.2

İmipenem 378 100 0 0 0 0

Meropenem 372 98.4 0 0 6 1.6

Nitrofurantoin 359 94.9 7 1.9 12 3.2

Siprofloksasin 314 83 1 0.3 63 16.7

Gentamisin 345 91.2 4 1.1 29 7.7

Trimetoprim- 247 65.4 2 0.5 129 34.1
sülfametoksazol

Tablo 3. GSBL pozitif Escherichia coli izolatlarının
çeşitli antibiyotiklere duyarlılığı

GSBL pozitif E. coli izolatları

Duyarlı Dirençli
Sayı (%) Sayı (%)

Fosfomisin 31 (91.2) 3 (8.8)

İmipenem 34 (100) 0 (0)

Meropenem 34 (100) 0 (0)

Nitrofurantoin 32 (94.1) 2 (5.9)

Siprofloksasin 18 (52.9) 16 (47.1)

Gentamisin 23 (67.6) 11 (32.4)

Trimetoprim- 17 (50) 17 (50)
sülfametoksazol

GSBL: Genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz.



coli izolatının incelenmesi sonucu tetrasikline %83.5,
amoksisiline %63.3, kloramfenikole %58.2, trime-
toprim-sülfametoksazole %48.1 oranında direnç sap-
tanırken, fosfomisine karşı hiçbir izolatta direnç tespit
edilmemiştir[12]. Uyanık ve arkadaşları yaptıkları ça-
lışmada fosfomisini GSBL üreten ve üretmeyen suşla-
rın tümüne in vitro etkili bulmuşlardır[7]. Deveci ve ar-
kadaşları üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen
E. coli suşlarının hepsini fosfomisin trometamole du-
yarlı bulmuşlardır[13]. Al-Zarouni ve arkadaşları yap-
mış oldukları çalışmada 2008-2010 yılları arasında
292 GSBL pozitif Enterobacteriaceae izolatını ince-
lemişler, nitrofurantoine %90, fosfomisine %100 du-
yarlılık saptamışlardır[14].

Köken ve arkadaşları kadın hastalarda toplum kö-
kenli 169 üriner E. coli izolatını incelemişler ve sadece
bir suşu fosfomisin trometamole dirençli bulmuşlar-
dır[15].

Meier ve arkadaşları 2007-2009 yılları arasında
üriner sistemden izole ettikleri toplum kökenli GSBL
pozitif E. coli suşlarının incelenmesi sonucunda
amoksisilin-klavulanik aside %69.6, siprofloksasine
%84.8, norfloksasine %83.9, trimetoprim-sülfame-
toksazole %75.9, nitrofurantoine %15, fosfomisine
%0 direnç oranları saptamışlardır[16].

İspanya’da 2008-2010 yılları arasında GSBL po-
zitif E. coli suşları incelenmiş, nitrofurantoin ve fosfo-
misin üriner sistem infeksiyonlarında tercih edilebile-
cek antibiyotikler arasında gösterilmiştir[17]. 

Özcan ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada,
kadın hastalarda akut komplike olmayan alt üriner
sistem infeksiyonlarında tek doz fosfomisin trometa-
mol ve üç günlük siprofloksasin tedavisinin klinik ve
mikrobiyolojik etkinliğini karşılaştırmışlar, tek doz fos-
fomisin trometamolün ampirik antibiyotik olarak sip-
rofloksasin kadar etkin ve güvenli olduğunu göster-
mişlerdir[18].

Ancak son yıllarda fosfomisin trometamole di-
renç oranlarında hafif de olsa bir artma söz konu-
sudur. Tekin ve arkadaşları yapmış oldukları çalış-
mada, 2006-2011 yılları arasında idrar örneklerin-
den izole edilen 3279 E. coli suşunun fosfomisine
duyarlılığı %97.8 olarak tespit etmişler, ayrıca
GSBL negatif suşlarda fosfomisine karşı direnç sap-
tamazken, GSBL pozitif suşlarda %5.7 oranında di-
renç saptamışlardır[8].

Lee ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada
165 GSBL pozitif E. coli ve 182 GSBL pozitif K.
pneumoniae suşunu agar dilüsyon yöntemiyle incele-
mişler, E. coli’de fosfomisine duyarlılığı %92.9, K.
pneumoniae’da ise %95.2 olarak bulmuşlardır[19].

2004-2011 yılları arasında ülkemizde yapılan 15
farklı çalışma E. coli suşlarında fosfomisin duyarlılık
oranlarının %95-100, 2001-2010 yılları arasında
yurt dışında değişik ülkelerde yapılan sekiz farklı çalış-
ma ise %90.9-100 arasında değiştiğini göstermekte-
dir[8]. Bu çalışmada ise tüm E. coli izolatları içinde
fosfomisin trometamole direnç %4.2, GSBL pozitif
suşlar baz alındığında ise %8.8 oranında saptanmıştır.

Sonuç olarak, üriner sistem infeksiyonlarından
izole edilen E. coli suşlarında GSBL pozitif suşlarda
GSBL negatif suşlara nazaran çeşitli antibiyotiklere
direnç oranları daha yüksek olarak saptanmıştır. Ay-
rıca, her ne kadar fosfomisin trometamole direnç
oranlarında bir artış söz konusu olsa da, diğer antibi-
yotiklerle kıyaslandığında, toplum kökenli üriner sis-
tem infeksiyonlarının ampirik tedavisinde fosfomisin
trometamol, nitrofurantoin ve gentamisin tercih edi-
lebilecek antibiyotiklerdendir.
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