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Üriner Sistem ‹nfeksiyonu Etkeni
Escherichia coli Suﬂlar›ndaki
Antibiyotik Direncinin Kullan›lan
Antibiyotiklerle ‹liﬂkisi
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ayn› zamanda uygunsuz antibiyotik kullan›m›na da ba¤l› oldu¤unu göstermektedir.
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SUMMARY
The Relation between Antibiotic Usage and Antibiotic
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Resistance Patterns of E.coli Strains isolated from Urine
Specimens.
It is well known that microorganisms responsible for

ÖZET

hospital infections are more resistant to antibiotics than

Hastanede geliﬂen infeksiyonlardan sorumlu olan bak-

those for outpatient infections.

terilerin, hastane d›ﬂ›nda geliﬂen infeksiyon etkenlerine

We investigated antibiotic resistance patterns of E.coli

göre daha dirençli oldu¤u bilinmektedir.

isolated from 810 outpatients with urinary tract infection,

Çal›ﬂmam›zda üriner sistem infeksiyonu olan 810 polik-

and 380 hospitalized patients with nosocomial urinary

linik hastas›ndan ve 380 yatan hastadan izole edilen

tract infection, and the relation between resistance pat-

E.coli suﬂlar›n›n çeﬂitli antibiyotiklere karﬂ› direnç du-

terns and antibiotic usage. In hospitalized patients, re-

rumlar› ve bu direnç ile antibiyotiklerin hastanede kulla-

sistance to cephalosporins and aminoglycosides were

n›m oranlar› aras›ndaki iliﬂki incelendi.

7 times and 3 times more common respectively than in

Yatan hastalarda, poliklinik hastalar› ile k›yasland›¤›nda,

outpatients. In our hospital, third generation cephalos-

3. kuﬂak sefalosporinlerde yedi kat, aminoglikozidlerde

porine and aminoglycoside usage was 42% and 14%

iki-üç kat direnç art›ﬂ› tesbit edilmiﬂtir. Hastanede %42

respectively. The increase in resistance to the frequent

oran› ile en yüksek oranda 3. kuﬂak sefalosporinler,

ly used antibiotics was found as statistically significant

%14 oran›nda aminoglikozidler kullan›lmaktad›r. Yap›lan

(p<0.00001) while the one to the infrequently used

karﬂ›laﬂt›rmada; hastanede en çok kullan›lan antibiyotik

antibiotics was not (p>0.05).

gruplar›ndaki direnç art›ﬂ› istatistiksel olarak anlaml› bu-

Our findings have showed that, the antibiotic resistance

lunurken (p<0.00001), düﬂük oranda kullan›lan antibiyo-

is not only due to the different resistance mechanisms,

tik gruplar›ndaki direnç art›ﬂ› istatistiksel olarak anlaml›

but also to the inappropriate antibiotic usage.

bulunmam›ﬂt›r (p>0.05).

Key Words: E.coli, Antibiotic Usage, Resistance.

Bulgular›m›z, antibiyotiklere karﬂ› geliﬂen direnç art›ﬂ›n›n
sadece farkl› direnç mekanizmalar›na ba¤l› olmad›¤›n›,
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G‹R‹ﬁ
Mikroorganizmalar›n çeﬂitli mekanizmalarla
antibiyotiklere karﬂ› geliﬂtirdikleri direnç, antimikrobiyal tedavide karﬂ›laﬂ›lan önemli bir sorundur. Bu direnç oranlar› hastane içinde ve
hastane d›ﬂ›nda farkl› olup, hastanede geliﬂen
infeksiyonlarda daha yüksektir (1-3).
Çal›ﬂmam›zda, üriner sistem infeksiyonu tan›s› alan hastalar›n idrar örneklerinden izole
edilen Escherichia coli suﬂlar›n›n çeﬂitli antibiyotiklere direnç durumlar› ve bu direncin hastane
içi ve hastane d›ﬂ›ndaki durumu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu direnç art›m›n›n hastanede kullan›lan antibakteriyel ajanlarla iliﬂkisi karﬂ›laﬂt›rmal› olarak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂma kapsam›na al›nan E. coli cinsi bakteriler Ocak 1994-1996 y›llar› aras›nda hastanemiz
klinik mikrobiyoloji laboratuvar›na polikliniklerden ve servislerden, üriner sistem infeksiyonu
ön tan›l› hastalardan al›nan idrar örneklerinden
standart yöntemlerle izole edilen bakteriler
aras›ndan seçildi. Antibiyotik duyarl›l›k testi yap›lmadan önce, elde edilen E.coli suﬂlar› API 32
E testi ile kontrolden geçirildi.
Poliklinik hastalar›ndan izole edilen 810, yatan hastalardan izole edilen 380 E.coli suﬂunun
standart disk diffüzyon testi ile antibiyotik duyarl›l›klar› araﬂt›r›ld›. Kontrol suﬂ olarak E.coli

ATCC 25922 kullan›ld›. Duyarl›l›k testinde, tobramisin, netilmisin, amikasin, ofloksasin, norfloksasin, pefloksasin, siprofloksasin, sefadroksil,
sefazolin, sefuroksim, sefaklor, sefoksitin, sefiksim, seftriakson, sefotaksim, seftazidim, sulbaktam/ampisilin, klavulanik asit/amoksisilin, trimetoprim/sulfametaksazolden oluﬂan 19 çeﬂit antibakteriyel ajan kullan›ld›.
Hastanedeki direnç oranlar› ile hastanede
kullan›lan antibakteriyel ajanlar aras›ndaki iliﬂkiyi belirlemek için, hastanemiz eczanesinden,
yatan hastalara kullan›lmak üzere ç›k›ﬂ› yap›lan
antibakteriyel ajanlar belirlendi. Verilerin istatistiksel analizi ki-kare testi ile yap›ld›.
BULGULAR
Poliklinik hasta idrarlar›ndan elde edilen 810,
yatan hasta idrarlar›ndan elde edilen 380 E.coli
suﬂunun aminoglikozidlere karﬂ› direnç durumu
incelendi¤inde; yatan hastalarda aminoglikozid
grubundaki direnç poliklinik hastalar›na göre
tobramisinde üç kat, netilmisin ve amikasinde
iki kat daha yüksek tesbit edilmiﬂtir. Bu direnç
art›ﬂ› istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur
(p<0.05) (Tablo 1).
Kinolon grubunda, yatan hastalardan izole
edilen E. coli suﬂlar›ndaki direnç poliklinik hastalar›ndan izole edilenlere göre bir ile dört kat
yüksek tesbit edilmiﬂtir. En yüksek direnç art›ﬂ›n›n ofloksasine karﬂ› oldu¤u görülmüﬂ olup, bu

Tablo 1 . Hastane D›ﬂ› ve Hastane Kaynakl› E.coli Suﬂlar›n›n Aminoglikozidlere Direnç Durumu.
Hastane d›ﬂ› direnç

Hastane kaynakl› direnç

n (dirençli suﬂ)

%

n (dirençli suﬂ)

%

p

Tobramisin

60

7.4

78

20.5

<0.00001

Netilmisin

56

6.9

43

11.3

<0.05

Amikasin

32

3.9

38

10.0

<0.05

Tablo 2. Hastane D›ﬂ› ve Hastane Kaynakl› E.coli Suﬂlar›n›n Kinolonlara Direnç Durumu.
Hastane d›ﬂ› direnç

Hastane kaynakl› direnç

n (dirençli suﬂ)

%

n (dirençli suﬂ)

%

p

16

1.9

18

4.7

>0.05

Norfloksasin

8

1.0

13

3.4

>0.05

Pefloksasin

18

2.2

14

3.6

>0.05

7

0.8

5

1.3

>0.05

Ofloksasin

Siprofloksasin
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direnç art›ﬂ› istatistiksel olarak anlaml› de¤ildir
(p>0.05) (Tablo 2).

yatan hastalarda kullan›lan antibakteriyel ajanlar
içinde sefalosporinler toplam olarak %65 ile en
fazla kullan›lan grubu oluﬂturmaktad›r. Toplam
antibakteriyel ajanlar içinde 3. kuﬂak sefalosporinler %42’lik kullan›m oran› ile en fazla kullan›lan ajanlard›r. Bu grupta özellikle seftriakson,
seftazidim ve sefotaksim en s›k kullan›lanlar›d›r.
‹kinci s›kl›kta kullan›lan 1. kuﬂak sefalosporinlerin %80’nini sefazolin oluﬂturmaktad›r. Azalan
s›kl›kta aminoglikozidler (%14) ve kinolonlar›n
(%11) kullan›ld›¤› tesbit edilmiﬂtir. Yatan hastalarda toplam %3 oran› ile en az s›kl›kta sulbaktam/ampisilin, klavulanik asit/amoksisilin, trimetoprim/sulfametoksazol türü ajanlar›n kullan›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.

3. kuﬂak sefalosporinlerde di¤er kuﬂak sefalosporinlerden oldukça farkl› olarak yedi kata
varan direnç art›ﬂ› gözlenmiﬂtir. Bu direnç art›ﬂ›
istatistiksel olarak en anlaml› bulunan›d›r
(p<0.00001). Birinci kuﬂaktan sefazoline hastane
içinde %49.2, hastane d›ﬂ›nda %37.5 oran›nda direnç belirlenmiﬂ olup, bu direnç sefalosporinler
içindeki en yüksek direnç durumudur (p<0.05)
(Tablo 3).
Sulbaktam/ampisilin, klavulanik asit/amoksisilin, trimetoprim/sulfametaksazoldeki direnç
oran› hastane d›ﬂ› ve hastane içi E.coli suﬂlar›nda
hemen hemen ayn› bulunmuﬂtur (p>0.05) (Tablo
4).

TARTIﬁMA
Üriner sistem infeksiyonlar›n›n etyolojik ajanlar› içinde, %75-90 oran› ile E. coli suﬂlar› birinci
s›rada yer almaktad›r. Hastane kaynakl› infeksiyonlarda bu oran daha düﬂük olmakla birlikte yine de birinci s›rada E. coli suﬂlar› yer almaktad›r
(1-6). Fekal floradan orijin alan E. coli suﬂlar›;

Hastanemizde yatan hastalarda kullan›lan
antibakteriyel ajanlar›n %80-85’i hastanemiz eczanesinden temin edilmektedir. Bu ajanlar›n
gruplara göre da¤›l›m› tabloda özetlenmiﬂtir
(Tablo 5). Hastane eczanesinden temin edilerek

Tablo 3. Hastane D›ﬂ› ve Hastane Kaynakl› E.coli Suﬂlar›n›n Sefalosporinlere Direnç Durumu.
Hastane d›ﬂ› direnç

Hastane kaynakl› direnç

n (dirençli suﬂ)

%

n (dirençli suﬂ)

%

p

Sefadroksil

155

19.1

94

24.7

>0.05

Sefazolin

304

37.5

187

49.2

<0.05

Sefuroksim

146

18.0

99

26.0

<0.05

Sefaklor

148

18.2

108

28.4

<0.01

Sefoksitin

64

7.9

61

16.0

<0.01

Sefiksim

84

10.3

54

14.3

>0.05

Seftriakson

19

2.3

50

13.1

<0.00001

Sefotaksim

22

2.7

60

15.7

<0.00001

Seftazidim

38

4.6

63

16.5

<0.00005

Tablo 4. Hastane D›ﬂ› ve Hastane Kaynakl› E. coli Suﬂlar›n›n Sulbaktam/Ampisilin, Klavulanik
asit/Amoksisilin ve Trimetoprim/Sulfametaksazole Direnç Durumu.
Hastane d›ﬂ› direnç

Hastane kaynakl› direnç

n (dirençli suﬂ)

%

n (dirençli suﬂ)

%

p

Sulbaktam/Ampisilin

336

41.4

158

41.5

>0.05

Klavulanik asit/Amoksisilin

297

36.6

142

37.3

>0.05

Trimetoprim/Sulfametaksazol

375

46.2

183

48.1

>0.05
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Tablo 5. Hastane Eczanesinden Temin Edilerek Yatan Hastalarda Kullan›lan Antibiyotiklerin Da¤›l›m› .
Antibiyotik gruplar›

% (yüzde)

3. Kuﬂak Sefalosporinler (özellikle seftriakson, seftazidim, sefotaksim)

42

1. Kuﬂak Sefalosporinler (% 80 sefazolin)

16

Aminoglikozidler

14

Kinolonlar

11

2.Kuﬂak Sefalosporinler

7

Sulbaktam/Ampisilin, Klavulanik asit/Amoksisilin,

3

Trimetoprim/Sulfametaksazole ve di¤erleri

7

fimbrial adhesinler, hemolizin ve aerobaktin gibi virulans faktörleri ile üriner sistem infeksiyonu geliﬂiminde önemli rol oynamaktad›r (7-10).
Üriner sistem infeksiyonlar›nda, geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin yayg›n kullan›m› sonucu
gram negatif bakterilerde direnç geliﬂimi h›zla
artmaktad›r. Y›llar içerisinde tüm gram negatif
bakterilerde oldu¤u gibi E. coli suﬂlar›nda da antibakteriyel ajanlara karﬂ› artan direnç söz konusudur (3,11). En s›k görülen direnç mekanizmas›
kromozomal veya plazmid kaynakl› beta-laktamazd›r (12,13). Bu enzimlerin plazmidler arac›l›¤› ile bakteriler aras›nda taﬂ›nmas›, direncin yay›lmas›na neden olmaktad›r. Bu direnç art›m›nda çeﬂitli direnç mekanizmalar›n›n yan›nda uygunsuz doz ve endikasyonda antibiyotik kullan›m›n›n da önemli yeri vard›r (6).
Çal›ﬂmam›z sonuçlar› incelendi¤inde, antibakteriyel ajanlara karﬂ› oluﬂan dirençte di¤er
merkezlerde yap›lan çal›ﬂmalarla farkl›l›klar ortaya ç›kabilmektedir (2,3,14). Fakat beﬂ y›l önce
yine klini¤imiz taraf›ndan yap›lan çal›ﬂma sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir (5,6). Bu da antibiyotik direnç paterninin ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta hastaneden hastaneye
de¤iﬂebilece¤i gerçe¤i yan›nda, de¤erlendirme
ve kullan›lan metod farkl›l›¤› ile de aç›klanabilir.
Tablo 3 ve Tablo 5 beraber incelendi¤inde
yatan hastalarda en fazla direncin sefalosporinlerde görülmesi, farkl› direnç mekanizmalar› ile
aç›klanabilece¤i gibi, bu ilaçlar›n yatan hastalarda en fazla kullan›lan antibiyotikler olmas›n›n bu
dirence katk›s› gözard› edilmemelidir. Sefalosporinlerden özellikle 3. kuﬂaklarda di¤er kuﬂaklardan oldukça farkl› olarak yedi kata varan bir
direnç art›ﬂ› gözlenmektedir. Bu direnç art›ﬂ› 3.
kuﬂak sefalosporinlerin hastanede kullan›m ora-
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n›yla paralellik göstermektedir. Usluer ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› benzer çal›ﬂmada da yatan
hastalarda tesbit edilen direnç art›ﬂ› sonuçlar›m›z› destekler niteliktedir (2). Bu direnç art›ﬂ›n›n
istatistiksel olarak da oldukça anlaml› bulunuﬂu
antibiyotik kullan›m› ile direnç geliﬂimi aras›ndaki iliﬂkiyi göstermektedir (p<0.00001). K›l›ç ve
arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, poliklinik hastalar›n›n idrarlar›ndan izole edilen E. coli ﬂuﬂlar›n›n sefalosporinlere duyarl›l›¤› benzer bulunmuﬂtur
(15). Bunlar›n yan›nda üçüncü kuﬂak sefalosporinlere karﬂ› direnci, Yüce ve arkadaﬂlar› %30, Ay
ve arkadaﬂlar› %9-22 aras›nda de¤iﬂen oranlarda
bildirmiﬂlerdir (16,14).
Aminoglikozid grubunda direncin poliklinik
hastalar›na göre tobramisinde üç kat, netilmisin
ve amikasinde iki kat daha fazla oldu¤u görülmektedir. Tobramisinde (p<0.00001) daha belirgin olmakla birlikte tüm aminoglikozidlerde istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k mevcuttur
(p<0.05). Aminoglikozidlerdeki direnç art›ﬂ› ile
kullan›lan antibiyotikler aras›nda büyük bir
oranda iliﬂki vard›r. Y›llar içindeki aminoglikozid
direnç art›ﬂ› ve bu direncin kullan›lan antibiyoti¤e ba¤l›l›¤› literatürde de gösterilmiﬂtir (17,18).
Usluer ve arkadaﬂlar›n›n (2) çal›ﬂmas›nda hastane kaynakl› E. coli suﬂlar›nda aminoglikozid direnci %25 düzeylerinde bildirilirken, K›l›ç ve arkadaﬂlar›n›n (15) çal›ﬂmas›nda en fazla gentamisine olmak üzere %45'lere varan direnç bildirilmektedir. Yüce ve arkadaﬂlar›n›n üriner sistem
infeksiyonu tan›l› çocuk hastalar›n idrarlar›ndan
izole ettikleri E.coli suﬂlar›nda %80'lere varan
aminoglikozid direnci bildirmeleri çal›ﬂmam›z
sonuçlar› ile farkl›l›k göstermektedir(16). Bu farkl›l›k hasta populasyonunun farkl›l›¤›na ba¤lanabilmektedir.
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Kinolon grubunda bir ile dört kat oran›nda art›ﬂ gösteren direnç, en fazla ofloksasinde tesbit
edilmiﬂtir. Bu durum; hastanemizde uzun zamand›r en fazla kullan›lan kinolonun ofloksasin
olmas› ile aç›klanabilir. Yayl› ve arkadaﬂlar›n›n
(19) %9 ofloksasin direnci, Cunney ve arkadaﬂlar›n›n (20) poliklinik hasta idrarlar›nda %6 siprofloksasin direnci, Yalç›n ve arkadaﬂlar›n›n (21)
hastane kaynakl› üriner sistem infeksiyonlar›ndan izole ettikleri E. coli suﬂlar›nda %15 ofloksasin, %13 siprofloksasin direnci bildirmeleri üriner sistem infeksiyonlar›n›n ampirik tedavisinde
kinolon kullan›m›n›n dikkatli yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.
Sulbaktam/ampisilin, klavulanik asit/amoksisilin, trimetoprim/sulfometaksazol incelendi¤inde direnç oran› hemen hemen ayn› bulunmuﬂ
olup istatistiksel olarak anlaml› fark göstermemektedir. Köksal ve arkadaﬂlar›n›n alt› y›l önce
ayn› hastanede yapt›klar› çal›ﬂmada da benzer
sonuçlar elde edilmiﬂti (6). Ayr›ca K›l›ç (15), Yüce (16), Leblebicio¤lu (22) ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› çal›ﬂmalarda da benzer direnç oranlar›
tesbit edilmiﬂtir. Tablo 2 incelendi¤inde bu antibiyotiklerin hastanede en az kullan›lan antibiyotiklerden oldu¤u görülmektedir. Bu da bu antibiyotiklere hastane içinde geliﬂen direncin hastane d›ﬂ›ndaki direnç ile ayn› olmas›n› aç›klamaktad›r.
Sonuç olarak bu çal›ﬂma ile antibiyotiklere
karﬂ› geliﬂen direncin birçok mekanizma ile aç›klanabilece¤inin yan›nda, hastanelerde kullan›lan antibiyotiklerin kullan›m s›kl›¤› ile direnç art›ﬂ›n›n paralellik gösterdi¤i kan›tlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bunu hastanemizde kullan›lan antibiyotiklerin s›kl›k oran› ile direnç oran›ndaki art›ﬂ›n
istatistiki olarak da anlaml› farkl›l›k göstermesi
desteklemektedir. Örne¤in; en s›k kullan›lan 3.
kuﬂak sefalosporinlerdeki fark istatistiksel olarak
oldukça anlaml› bulunurken (p<0.00001), hastanede en az kullan›lan antibiyotiklerdeki direnç
art›ﬂ› istatistiksel olarak anlaml› bulunamam›ﬂt›r
(p>0.05). Tüm bunlar ›ﬂ›¤›nda bakterilerin antibakteriyel ajanlara direnç geliﬂtirmesinde, kullan›lan antibiyotiklerin önemli oranda etkili oldu¤unu ve hastanelerde geliﬂen direnç oran›n›n
azalt›lmas› için Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komiteleri’nin yan›nda Antibiyotik Kullan›m Komiteleri’nin de k›sa sürede oluﬂturularak antibiyotik kullan›m› al›ﬂkanl›klar›n›n düzenlenmesi, antibiyotiklere direnç geliﬂmesini önlemede ilk
ad›m olacakt›r.
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