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ÖZET

Escherichia coli klinik mikrobiyoloji laboratuvarında hem en sık izole edilen, hem de hemen her organ ve dokuda

infeksiyon olu�turabilen bir bakteridir. Hastane ortamında antibakteriyel direnç oranlarının oldukça iyi ortaya konulmasına

kar�ın, toplum kaynaklı infeksiyonlarda ciddi bir veri eksikli�i vardır. Bu çalı�mada, Sivas Kızılay Tıp Merkezi Mikrobiyoloji

Laboratuvarında 2002 yılı içerisinde izole edilen toplum kaynaklı üropatojenik 289 E.coli su�unun antibiyotik duyarlılıkları

irdelenmi�tir. Kirby-Bauer disk difüzyon testi ile elde edilen sonuçlarımıza göre ampisiline % 82.4, trimetoprim-sulfametoksazole

% 56.3, ampisilin/sulbaktama % 44.8, sefuroksime % 31.3, seftriaksona % 8.9, sefepime % 8.1, gentamisine % 6.9,

siprofloksasine % 6.9, ofloksasine % 4.6, amikasine % 3.9 ve netilmisine % 1 direnç saptanırken imipenem direnci

görülmemi�tir. E.coli gibi antibiyotiklere genellikle  duyarlı oldu�u bilinen bir bakteride elde edilen toplum su�larına ait

bu direnç de�erleri, antibakteriyel direncin daha �imdiden hangi boyutlara ula�tı�ını göstermektedir. Ülkemizde antibakteriyel

direncin sınırlandırılmasında derhal önlemler alınması gerekmektedir ve infeksiyon hastalıklarının ana platformu olan

toplum kaynaklı infeksiyonlar göz ardı edilmemelidir.

Anahtar sözcükler: direnç, toplumdan edinilmi� E.coli

SUMMARY

The Antibacterial Resistance in Community Acquired Uropathogenic Escherichia coli Strains

Escherichia coli, which may cause infections in all tissues, is the most frequently isolated bacterium in clinical

microbiology laboratories. Although the antibacterial resistance has been brought up precisely at the hospital ward, there

is an insufficiency of data for the community acquired infections. In our study we investigated the antibiotic susceptibility

profiles of community acquired uropathogenic E.coli strains (n: 289) isolated in Sivas Kizilay Medical Center in 2002.

According to our results detected by Kirby-Bauer disk diffusion test, 82.4 % ampicillin, 56.3 % trimethoprim-sulfamethoxazole,

44.8 % ampicillin/sulbactam, 31.3 % cefuroxime, 8.9 % ceftriaxone, 8.1 % cefepime, 6.9 % gentamicin, 6.9 % ciprofloxacin,

4.6 % ofloxacin, 3.9 % amikacin and 1 % netilmicin resistances were recorded while no imipenem resistance was observed.

These values obtained in such a well known and sensitive bacterium like E.coli show the dimension of the burden of

antimicrobial resistance. Urgent measures are obligatory for the limitation of antibacterial resistance in our country and

moreover, the very real field of infectious diseases as the community acquired infections must not be neglected.

Key words: community acquired E.coli, resistance

40

Yazı�ma adresi: Hakan Erdem. GATA Asker Hastanesi, �nfeksiyon Hastalıkları Servisi, ANKARA
Tel.:(0532) 784 20 24

e-posta:hakanerdem1969@yahoo.com
Alındı�ı tarih: 11.11.2003, revizyon kabulü:14.01.2004

ANKEM Derg 2004;18(1):40-44.



G�R��

Escherichia coli, klinik mikrobiyoloji laboratuvarında
hem en sık izole edilen, hem de hemen her organ ve dokuda
infeksiyon olu�turabilen bir bakteridir(19). Rutin mikrobiyoloji
laboratuvarlarında en sık kabul edilen ekim materyali ise
idrardır(4). �drar yolu infeksiyonu (�Y�) hem hastane, hem de
hastane dı�ında en sık kar�ıla�ılan infeksiyonlardan biridir
(1, 13, 26). �Y�’de en sık izole edilen mikroorganizmalar, E.coli

yanı sıra di�er enterik bakteriler ve bazı Gram pozitif su�lardır.
Dolayısıyla �Y� etkeni olan E.coli su�ları ile günlük uygulama-
larda oldukça sık kar�ıla�ılmaktadır. Hastane ortamında
antibakteriyel ilaç kullanımı ile direnç arasındaki ili�kinin
oldukça iyi ortaya konulmasına kar�ın(3,12, 30, 31, 36), toplum
kaynaklı infeksiyonlarda ciddi bir veri eksikli�i oldu�u ve bu
konuda yapılan sınırlı çalı�maların genellikle solunum ve
idrar yolu infeksiyonlarına odaklandı�ı, mikroorganizmaların
bireysel ele alınmadı�ı bilinmektedir(20, 23, 24, 27, 32, 35). Ayrıca
hastane kaynaklı ve çoklu dirençli izolatlar üzerinde pek çok
epidemiyolojik ara�tırma yapılmasına kar�ın, toplumda
kar�ıla�ılan infeksiyon etkenleri sürveyans açısından da gereken
ilgiyi görememi�tir(11). Gerçi antibiyotik kullanımı ile
antimikrobiyal direnç arasında güçlü bir ili�ki oldu�u
bilinmektedir(29). Peki ya, Türkiye gibi antibiyotiklerin hemen
tamamen kontrolsüz kullanıldı�ı bir ülkede durum nasıldır?
Çalı�mamızda, 2002 yılı içinde Sivas Kızılay Tıp Merkezi’ne
ba�vuran toplum kaynaklı �Y�’li hastalardan izole edilen E.coli

su�larında 12 antibiyoti�e kar�ı saptanan direnç irdelenmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalı�mada 01 Ocak-31 Aralık 2002 döneminde Sivas
Kızılay Tıp Merkezi’ne ba�vuran hastaların idrar kültüründen
izole edilen 100,000 koloni/ml ve üzerinde koloni sayısına
sahip E.coli izolatlarına ait antibiyotik duyarlılıkları
irdelenmi�tir. Aynı hastadan bir ay içerisinde saptanan birden
fazla kültür pozitifli�i ve son bir aylık dönemde hastaneye
yatma dı�lama kriterleridir. Aseptik �artlarda alınan idrar eozin
metilen mavisi (EMB) agar ve % 5’lik koyun kanlı agar
besiyerine 10 �l’lik standart öze ile ekilmi� ve 37ºC’de 24
saat inkübe edilmi�tir. �nkübasyon süresinin sonunda üreyen
bakteri koloni sayısı 100 ile çarpılarak ml’deki bakteri sayısı
hesaplanmı�tır. Üç ve üçten fazla koloni morfolojisi gösteren
ekimler kontaminasyon olarak de�erlendirilmi�tir. EMB
besiyerinde siyah-ye�il metalik refle veren su�lar üç �ekerli
demir (TSI), indol, metil kırmızısı, sitrat besiyerine ekilmi�
ve TSI’da laktoz, indol ve metil kırmızısı reaksiyonları olumlu
ve sitrat olumsuz izolatlar E.coli olarak tanımlanmı�tır.
Yüzbin/ml ve üzerinde koloni sayısı veren su�lar �Y� ya da
asemptomatik bakteriüri etkeni olarak de�erlendirilmi�tir.

Kalite kontrol su�u olarak E.coli ATCC 25922 ve 35218 su�ları
kullanılmı�tır. Ampisilin, ampisilin/sulbaktam, sefuroksim,
sefepim, seftriakson, siprofloksasin, ofloksasin, gentamisin,
amikasin, netilmisin, imipenem, trimetoprim-sulfametoksazole
(SXT) direnç oranları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile
ara�tırılmı�tır. Antibiyotik duyarlılık sonuçlarını
de�erlendirmede 2001 yılı National Committee for Clinical
and Laboratory Standards (NCCLS) kriterleri esas alınmı�tır(25).

BULGULAR

Çalı�mamızda irdelenen ml’de 100,000 ve üzerinde
koloni sayımı olan 289 üropatojenik E.coli su�unda ampisiline
% 82.4, SXT’e % 56.3, ampisilin/sulbaktama % 44.8,
sefuroksime % 31.3, seftriaksona % 8.9, sefepime % 8.1,
gentamisine % 6.9, siprofloksasine % 6.9, ofloksasine % 4.6,
amikasine % 3.9 ve netilmisine % 1 oranlarında direnç
saptanırken imipeneme direnç saptanmamı�tır. Verilerimiz
tabloda gösterilmi�tir.

Tablo: Toplum kaynaklı 289 üropatojenik E.coli su�unda direnç oranları.

TARTI�MA

�Y� tedavisinde klinik olarak etkinlik göstermesi beklenen
antibiyotiklerin idrarda yeterli konsantrasyona eri�mesi beklenir.
Florokinolonlar, aminoglikozidler, beta-laktamlar ve SXT
hem farmakokinetik özellikleri, hem de Gram pozitif ve Gram
negatif bakterileri içeren geni� bir spektruma sahip olmaları
nedeniyle �Y� tedavisinde tercih edilen antibakteriyel
ajanlardır(7, 10, 21).Bu yazıda Sivas bölgesinde toplumdan
edinilmi� E.coli su�larının olu�turdu�u �Y�’nin sa�altımında
kar�ıla�ılabilecek muhtemel sorunlar irdelenmi�tir.

Çalı�mamızda ampisiline % 82.4 direnç saptanması, bu
antibiyoti�in E.coli infeksiyonlarında artık yeri olmadı�ını
dü�ündürmektedir. Enterik bakterilerdeki antimikrobiyal
direncinde antibiyotik modifiye edici enzimlerin, özellikle de
ß-laktamazların geni� bir yer tuttu�u bilinmektedir(6,17,22).
Toplum ve hastane kaynaklı üriner infeksiyonlarda üropa-
tojenlerin antimikrobiyal duyarlılık paternlerinde yıllar
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Toplum kaynaklı üropatojenik Escherichia coli su�larında antibakteriyel direnç

Antibiyotik

�mipenem

Netilmisin

Amikasin

Ofloksasin

Siprofloksasin

Gentamisin

Direnç (%)

0

1

3.9

4.6

 6.9

6.9

Antibiyotik

Sefepim

Seftriakson

Sefuroksim

Amp/sulbaktam

Trimet-sulfamet

Ampisilin

Direnç

8.1

8.9

31.3

44.8

56.3

82.4



içerisinde de�i�me oldu�u bilinmektedir(14,28). De�i�en hasta
popülasyonu, antibiyotiklerin a�ırı ve yanlı� kullanımı gibi
pek çok etken, patojenlerdeki direnç ivmesine katkıda bulun-
maktadır(5). Çalı�mamızda ikinci ku�ak sefalosporinlerden
sefuroksime % 31.3, üçüncü ku�ak sefalosporinlerden
seftriaksona % 8.9 ve 4.ku�ak sefalosporin sefepime ise %
8.1 oranında direnç saptanmı�tır. Seftriakson, sefotaksim ve
seftizoksimin enterik bakterilere etkinliklerinin benzer
oldu�u bildirilmektedir(25). Bu durum �u anda % 10’lar
civarında direnç görülen geni� spektrumlu sefalosporinlerin
de zamanla aminopenisilinlerle aynı sonu payla�abilece�ini
dü�ündür-mektedir. Zaten sefamandol ve sefonisid ile benzer
etki spektrumuna sahip oldu�u bilinen sefuroksim direnci
�imdiden % 30’ları a�mı�tır ve ba�ka çalı�malarla da benzer
sonuçlar alınırsa,  bölgemizde E.coli infeksiyonlarında ikinci
ku�ak sefalosporinlerin seçiminde dikkatli olmak
gerekebilecektir. Çalı�mamızda imipenem direnci görülmeyi�i
sevindiricidir. Her ne kadar, E.coli di�er enterik bakterilere
göre oldukça duyarlı bir mikroorganizma(1) olsa da,
bölgemizde E.coli infeksiyonlarında ß-laktam antibiyotiklerin
kullanım alanlarının gelecekte daha da sınırlanaca�ı ortadadır.

Aminoglikozidler, tüm Gram negatif bakter i
infeksiyonlarında oldu�u gibi, E.coli infeksiyonlarında
alternatif tercihlerinden biridir. Çalı�mamızda gentamisine
% 6.9, amikasine % 3.9 ve netilmisine % 1 gibi dü�ük
antibakteriyel direnç oranları saptanmı�tır. Bu dü�üklü�ün
sebebi ne olabilir? Belki de, ço�u hekim tarafından yeterince
önemsenmeyen gentamisin günlük tıp prati�inde az
kullanıldı�ından, duyarlı su�ların seleksiyona u�rayarak
antibiyotik direnç oranlarının dü�tü�ünü ileri süren hipotez(1)

sorunun cevabı olabilir. Bölgemizde E.coli infeksiyonlarında
aminoglikozid kullanıl-ması istendi�inde gentamisin ile
yetinilerek amikasin ve netilmisinden kaçınılmasının yerinde
olaca�ı söylenebilir. Antibiyotik kullanımının büyük
bölümünün hastaneler dı�ındaki genel tıp prati�inde olması
nedeniyle, nozokomiyal direnç profilinde toplum kaynaklı
izolatların ana belirleyici oldu�unu savunan görü�lerin varlı�ı
bilinmektedir(29). Bu açıdan bakıldı�ında, aminoglikozid
tercihlerinin gentamisinle sınırlanması sonucu % 3.9’luk
amikasin ve % 1’lik netilmisin direnci fazla zorlanmayacak
ve bu antibiyotikler daha direngen nozokomiyal infeksiyonlar
için korunmu� olacaklardır. Bölgemizdeki toplum kaynaklı
muhtemel E.coli infeksiyon-larının ampirik uygulamalarında
renal fonksiyonları sa�lam hastalarda gentamisinin ilk
tercihlerden biri oldu�u söylenebilir.

SXT oral kullanımı ve iyi tolere edilmesi nedeniyle
�Y�’de sık tercih edilen antibiyotiklerden biridir. Buldu�umuz
% 56.3’lük direnç oranı oldukça yüksek görünmektedir. Bu
haliyle SXT’ün neredeyse E.coli infeksiyonlarında
kullanımdan çıktı�ı söylenebilir. Florokinolonların artan
kullanımı nedeniyle toplumdan edinilmi� E.coli izolatlarında

da kinolon direncinde artı� oldu�u bilinmektedir(9). Özellikle
geni� spektrumlu ß-laktamaz üreten E.coli su�larında
kinolonlar güvenli alternatiflerdir(8). Bölgemizde de toplum
kaynaklı E.coli su�larında kinolonlar oldukça etkindir.
Siprofloksasine % 6.9 ve ofloksasine % 4.6 oranlarında
direnç saptanması nedeniyle E.coli kaynaklı infeksiyonlarda
güven verici görünmektedirler.

Halk sa�lı�ı önlemleri ve ba�ı�ıklama ile önlenemeyerek
semptomatik hale dönü�en infeksiyon hastalıklarının
tedavisinde antibiyotikler kullanılmakla birlikte, süregiden
rastgele antibiyotik tüketim politikaları sonucu antibakteriyel
direnci hızla yayılmı� ve hatta sorun kontrolden çıkmı�tır(1,

32, 33). Kırıkkale’de yapılan bir çalı�mada toplum kökenli
E.coli izolatlar ında amoksisilin-klavulanik aside
% 21.5, sefuroksime % 4.7, SXT’e % 42.2 ve siprofloksasine
% 5.8 antibiyotik direnci gösterilmi�tir(16). Yine Çankırı’da
SXT için % 48 ve amoksisilin-klavulanik asit için % 27
antibakter iyel direnci saptanmı�tır(15) . Adana’da
siprofloksasin, sefuroksim ve SXT için sırasıyla % 28, %
76, % 45 direnç oranları bildirilmi�tir(18). Ankara’da ise
2001 yılında siprofloksasin, amoksisilin-klavulanik asit,
sefuroksim ve SXT için % 19.7, % 9.8, % 26, % 61.9 direnç
oranları gösterilmi�tir(34). Çalı�mamız da, ne yazık ki sorunun
boyutlarının vurgulandı�ı bu çalı�malarla uyum içindedir
ve alarm verici sinyaller ta�ımaktadır.

Antibakteriyel direncin halk sa�lı�ına dönük olu�turdu�u
tehditler üzerinde özellikle geli�mi� ülkelerde ulusal
politikalar çoktan olu�turulmu�tur(11). E.coli gibi sa�altımında
sorun ya�anmadı�ına inanılan bir bakterinin toplum kaynaklı
infeksiyonlarından elde edilen su�larına ait olan verilerimiz,
bakteriyel direncin ivmelenmesindeki gerçek neden olan
yanlı� antibiyotik kullanımının neden oldu�u sorunun
boyutunu bir kez daha gözler önüne sermekte ve antibiyotik
tüketim çılgınlı�ının ülkemizde de sınırlandırılması
gerekti�ini dü�ündürmektedir. Ayrıca, çalı�mamızda elde
edilen sonuçların Orta Anadolu’da eri�ilen antibiyotik direnç
oranları hakkında uyarıcı olabilece�ini dü�ünüyoruz. Bununla
birlikte, lokal popülasyon, antimikrobiyal kullanımı ve
bölgesel infeksiyon sa�altım politikalarının etiyoloji ve
patojenlerin duyarlılık profillerinde kısmen farklılıklara
neden olabilece�i de bilindi�inden(2), her yerle�im biriminin
kendi sürveyans aktivitesini gerçekle�tirmesi gerekmektedir.
�nfeksiyonların tedavisinde antibiyotik duyarlılık testlerine
dayalı politikaların akılcı seçimler oldu�u ve toplum kaynaklı
infeksiyonların sürveyans verilerinin hekimlere aktarılmasının
bilinçlendirme çabalarının öncüsü olabilece�i unutul-
mamalıdır. Bu açıdan infeksiyon buzda�ının su altında
kalan kesimi olan toplum kaynaklı infeksiyonlar göz ardı
edilmemelidir.
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