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ÖZET

 Üriner sistem infeksiyonları dünya genelinde en sık infeksiyonlardandır ve Escherichia coli (% 50-95) en sık etkendir. 
Tedavide nitrofurantoin, fosfomisin, trimetoprim-sülfametoksazol, kinolonlar ve özellikle üçüncü kuşak sefalosporinler olmak 
üzere beta-laktam antibiyotikler yaygın kullanılmaktadır. Üropatojenlerde antimikrobik direnç oranları gelişmekte olan ülke-
lerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de artmaktadır. Direnç oranları coğrafi farklılıklar gösterir. Uygunsuz antibiyotik kul-
lanımı antimikrobik direnç için başlıca risktir. Bölgesel antibiyotik duyarlılık verilerinin düzenli sürveyansı ve bu sonuçlara 
göre uygun antibiyotik seçimi direnç oranlarının artmasını önlemede önemlidir. 
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SUMMARY

Current Status of Resistance Among Uropathogens

 Urinary tract infections remain the most common type of infection worldwide and Escherichia coli (50-95 %) is the 
most common pathogen. Nitrofurantoin, fosfomycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, fluoroquinolones and beta-lactam anti-
biotics especially third generation cephalosporins are used widely in treatment. The antimicrobial resistance among uropatho-
gens is increasing both in developing as well as developed countries. Resistance rates vary from region to region. Inappropriate 
use of antibiotics is one of the major risk factors for antimicrobial resistance. Regular surveillance of local antibiotic resistance 
and choosing the most appropriate drug for treatment according to this data is important to prevent antimicrobial susceptibi-
lity.
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 Üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) toplumda 
en sık hekime başvuru ve antibiyotik reçeteleme 
nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir(22). 
Dünya genelinde yılda 150 milyon ÜSİ (% 35’i 
nozokomiyal) rapor edilmektedir(24). ÜSİ; asemp-
tomatik bakteriüri, komplike olmayan ÜSİ 
(kadınlarda sistit, piyelonefrit gibi) ve komplike 
ÜSİ (yapısal veya fonksiyonel üriner sistem ano-
malisi, yakın zamanda antibiyotik kullanımı, 
yaşlılık, erkek cinsiyet, tekrarlayan ÜSİ, hamile-
lik, geçirilmiş ürolojik girişim, immünosupres-
yon gibi faktörler varlığında) olmak üzere üç 
grupta sınıflanır. Sınıflama antimikrobik tedavi-
nin seçimi ve süresinde etkilir(22). Tedavi kararın-
da lokal antibiyotik direnç oranları değerlen-
dirilmelidir(22,23,32). 
  ÜSİ’de Escherichia coli en sık (% 50-95) izole 
edilen bakteridir; Klebsiella spp. ve Proteus spp. 
gibi enterik Gram negatif veya Staphylococcus 

saprophyticus (sıklıkla genç hastalarda) veya 
Enterococcus faecalis gibi Gram pozitif bakteriler 
diğer etkenlerdir. Özellikle hastanede hatta 
yoğun bakımda yatan, önceden antibiyotik kul-
lanımı olan, yaşlı ve erkek hastalarda komplike 
ÜSİ’de E.coli en sık etken olarak kalsa da sıklığı 
azalır; Klebsiella spp., Citrobacter spp., Pseudomo-
nas spp., Proteus spp., Enterobacter spp., Entero-
coccus spp. gibi daha dirençli patojenlerin sıklığı 
artar ve hatta mantarlar izole edilebilir(2,5-7,9,11-

16,20,-24,29,30,32,34).
  Amerika Birleşik Devletleri (ABD)(16), 
Kanada ve Avrupa organizasyonlarının rehber-
lerinde; ilgili bölgede üropatojenlerde lokal 
direnç oranı % 20’yi aşmadıkça veya etken 
duyarlı ise trimetoprim-süfametoksazol (TMP-
SMZ) komplike olmayan ÜSİ tedavisinde ilk 
tercih olarak önerilmektedir; alternatifleri ara-
sında nitrofurantoin, amoksisilin-klavulanik asit 
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veya fosfomisin yer alır(22,23). Beta-laktamlar 
(amoksisilin-klavulanik asit, sefuroksim gibi) 
komplike olmayan infeksiyonlarda en az yedi 
gün kullanım gerektirir ve kür oranları diğer 
ajanlara kıyasla suboptimaldir(20). Komplike 
olmayan piyelonefritli hastalarda florokinolon 
direnç prevalansı toplumda % 10’u aşmıyorsa 
siprofloksasin ile yedi gün tedavi yeterlidir; 
komplike ÜSİ’de tedavide üçüncü kuşak sefa-
losporinler ve aminoglikozidler, florokinolonlar 
veya karbapenemler önerilir(16,28). Ciddi infeksi-
yonlarda, ampirik tedavi başlangıçta tüm etken-
leri kapsadığında, mortalite oranı çok düşüktür; 
ÜSİ’de bakteri spektrumu ve antibiyotik duyar-
lılıklarını içeren sürveyans verileri rasyonel 
ampirik tedaviyi belirlemede çok önemlidir(34). 
 Diğer birçok infeksiyon hastalığında oldu-
ğu gibi, ÜSİ tedavisi de üropatojenlerde antibi-
yotiklere direncin artmasıyla komplike hale 
gelmektedir(16,22,24). Uygunsuz (kontrolsüz, reçe-
tesiz, geniş spektrumlu) antibiyotik kullanımı 
ile dirençli bakterilerin seçilmesi ve bu bakteri-
lerle kolonizasyon ve infeksiyon gibi bakteriyel 
ekolojide saptanan istenmeyen etkiler “kollate-
ral hasar” olarak tanımlanır; özellikle geniş 
spektrumlu sefalosporin kullanımı ile vankomi-
sine dirençli enterokoklar, genişlemiş spektrum-
lu beta-laktamaz (ESBL) üreten Gram negatif 
çomaklar, dirençli Acinetobacter suşları ve floro-
kinolonların kullanımı ile florokinolon dirençli 
metisiline dirençli stafilokoklar, Pseudomonas 
suşları gibi bakterilerin sıklığı artmakta-

dır(11,15,16). 
  Antibiyotik direnci, coğrafik olarak anlam-
lı değişiklikler göstermektedir. Dünya genelinde 
bakıldığında Latin Amerika ülkelerinde anti-
mikrobik duyarlılık oranları en düşüktür, bunu 
Asya-Pasifik ve Avrupa ülkeleri izler(15). Sadece 
farklı coğrafik alanlarda değil, belli alanlarda 
zaman içinde de antibiyotik dirençlerinde ciddi 
farklılıklar görülmektedir; hasta popülasyonu, 
hastaneler, önceden kullanılan antibiyotikler 
direnç profilini etkileyen diğer faktörlerdir. 
Komplike olmayan ÜSİ’lerin çoğu kültür olma-
dan tedavi edilip, geçmeyen veya tekrarlayan 
infeksiyon varlığında kültür alındığından ve 
antibiyotik direnç verileri başlıca hastane ve 
laboratuvarların (bazıları hasta bilgisi olmadan 
sadece rutin kültürlerin) sonuçlarına dayandı-
ğından; veriler toplum kaynaklı ÜSİ’lerdeki 
dirençli mikroorganizmaların insidansını tam 
olarak yansıtmayabilir(2,16,17,22,28,32). Birinci basa-
maktaki direnci de saptamak için her birim, 
hastane, şehir ve ülkede sürekli sürveyans için 
ulusal ağlar gereklidir(5,16,22,30).
  ÜSİ’de en sık etken olan E.coli suşlarında 
çeşitli ülkelerden bildirilen antibiyotik duyarlı-
lıkları Tablo’da özetlenmiştir. Amerika ve 
Avrupa verileri irdelendiğinde, Amerika’daki 
direnç oranları Kanada’daki merkezlerden; 
İspanya ve Portekiz’deki oranlar ise diğer 
Avrupa ülkelerinden yüksek saptanmıştır. Tüm 
bölgelerde ampisilin direnci % 30-40 oranında-
dır. Florokinolon direnci önceki yıllara kıyasla 

Tablo. ÜSİ’lerde E.coli sıklığı ve direnç oranları.

Kaynak No

12
24
21
29
17*      
(103223 suş)
5
15
2**
2**
9
26
20
30
13
4

Suş (n)

577
996
4956
155

15-50 yaş
>50 yaş

333
3000
137

(2.bölge)
193
252
1936
191
367

E.coli (%)

69
20
32
45 
72
53
75
74
36
28
59
51
83
72
51

AMP (%)

95
71
80

40
33
46
84
  7
73
61
95
30

35
66

AMC (%)

64
82

  9

30
95 
 7

16
38

CXM (%)

80

  3

25

CRO (%)

60
53

 8

65
35
15
37

16

GN (%)

16
79
60
69

24
25
20
66
  3
55

17

CİP (%)

53

70
  1
  2

23
  0
47
32
32
  5
  9
  6

OFX (%)

84
73
41

23

SXT (%)

52
67

85
18
16
38
45
  0
83
41
99
20
18
22
49

NF (%)

9
37
27
25
  1
  2
  5
24
80
66
  0
79
13
  2
  0
11

FS (%)

2
5

AMP: ampisilin, AMC: amoksisilin-klavulanik asit, CXM: sefuroksin, CRO: seftriakson, GN: gentamisin, CİP: siprofloksasin OFX: ofloksa-
sin, SXT: trimetoprim-sulfametoksazol,  NF: nitrofurantoin, FS: fosfomisin
*Aynı çalışmada, iki yaş grubunun (15-50 yaş ve >50 yaş üzeri dağılım) verileri
**Çalışmadaki aynı ülkede 2 ayrı bölgenin verileri
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artma eğiliminde olmakla birlikte çoğu Kuzey 
Amerika ve Avrupa ülkelerinde < % 10’dur. Bir 
ve ikinci kuşak oral sefalosporinler ve amok-
sisilin-klavulanik asit için direnç oranları bölge-
sel farklılık gösterse de genellikle < % 10’dur. 
Nitrofurantoin, fosfomisin ve mesilinam tüm 
ülkelerde düşük direnç oranları ile çoğu bölgede 
ampirik tedavide önerilmiştir; yıllardır kullanı-
lan bu ajanlara in vitro duyarlılığın korunmuş 
olması bu antibiyotiklerin minor kollateral hasa-
ra yol açması ve belki de fekal flora etkisinin 
minimal olması ile ilişkilendirilmiştir(16).
  ABD’de üropatojenlerde ampisilin diren-
cinin (≥% 25) kabul edilemez sınırlarda olması(17,30) 
ve amoksisilin ve ampisilinin tedavide düşük 
etkinlik ve yüksek direnç oranları göstermesi 
nedeniyle bu ajanlar ampirik tedavide 
önerilmemektedir(22). Hindistan, İran, Uganda, 
Singapur gibi gelişmekte olan ülkelerde ampisi-
lin direnci % 50-95 arasında değişmektedir 
(5,15,21,25,28). 
  Tedavide yaygın kullanılan veya kontrol-
süz ya da reçetesiz uygulanan ilaçlara direncin 
artması sık karşılaşılan bir durumdur(15). ÜSİ 
tedavisinde başlıca ilaç olarak önerilen TMP-
SMZ’nin 1990’lardan itibaren yaygın kullanımı 
dünya çapında direnç oranlarının artmasına 
neden olmuştur. ABD’de TMP-SMZ direncinin 
(bazı bölgelerde % 10 ve % 28 oranı arasında 
değişerek) % 15 civarında olduğu bilinmekte-
dir(11,17). Kanada’da E.coli suşlarında TMP-SMZ 
direnç oranı aynı zaman diliminde farklı çalış-
malarda % 11-19, yakın zamanda bir çalışmada 
(üçüncü basamak merkezlerinde kadın ve erkek, 
ayaktan ve yatan hastalarda gelişen E.coli infek-
siyonlarında) % 22.1 olarak bildirilmiştir(16). 
TMP-SMZ için direnç oranları Rusya (% 21), 
İspanya (% 26)(27), Almanya’da (% 17.5)(30) ve 
Yunanistan (% 20)(20) gibi gelişmiş ülkelerde 
daha düşükken; Etiyopya (% 28.8)(6), Singapur 
(% 38)(5), Uganda (% 73)(28), Madagaskar, Senegal 
(% 70), Hindistan (% 80)(27) gibi gelişmekte olan 
ülkelerde % 70’lerdedir(27). ABD dışında üropa-
tojenlerdeki direnç artışı, TMP-SMZ’nin ilk seçe-
nek olarak kullanımına yönelik öneriyi gözden 
geçirmeyi gerekli kılar; bununla birlikte yaygın 
kullanımı direnç artışına yol açsa da genellikle 
geniş spektrumlu sefalosporinler veya floroki-
nolonlarda gözlenen kollateral hasar eğilimi 

yoktur(16). Direnç oranı % 30’ken bile % 80 bakte-
riyel eradikasyon ve % 85 klinik yanıt sağlaması 
nedeniyle, öncesinde TMP-SMZ ve/veya 
amoksisilin-klavulanik asit kullanmamış hasta-
larda; sınırda direnç oranı varlığında tedavide 
kullanılabileceği belirtilmektedir(20). TMP-SMZ 
için bölgesel direnç durumu ve son 3-6 ay içinde 
antibiyotik kullanımı (en önemli epidemiyolojik 
risk faktörü) tedavi seçiminde değerlendirilme-
lidir(16,20,22). Zaman içinde üropatojenlerde TMP-
SMZ direncindeki artış; hekimleri florokinolon 
ve geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotik 
kullanımına yöneltmiş; ucuz ve geniş spektrum-
lu antibiyotiklere rahat ulaşılması birinci basa-
maktaki hekimlerin reçete alışkanlıklarını değiş-
tirmiş ve florokinolonların, komplike olmayan 
ÜSİ’de ilk tercih olarak kullanımı artmıştır(5,16,20).
  Florokinolon direnci multifaktöriyel olup 
sadece E.coli suşlarında değil birçok ajanda orta-
ya çıkmaktadır. Kronik olmayan ÜSİ’de siprof-
loksasin direnci Avrupa uluslararası direnç sür-
veyansı verilerinde % 0-14.7, ABD’de % 2-5, 
Kanada’da % 1.2(21) saptanmakla birlikte bazı 
bölgelerde daha yüksek oranlar bildirilmekte-
dir; Teksas’ta Afrika kökenli hasta popülasyonu 
olan bir hastanede, 1999-2004 arasındaki floroki-
nolon direncinin % 6’dan % 25’e yükseldiği ve 
bu çalışmada verilerde birbirinin rasemik izo-
meri olan levofloksasin ve ofloksasin direnç 
oranının; siprofloksasin ve norfloksasindeki 
oranların yarısı kadar olduğu gösterilmiştir(8). 
İngiltere’de direnç artışına dikkat çeken bir 
çalışmada; 1998-2010 arasında siprofloksasin 
dirençli E.coli suşlarının 10 kat arttığı bildirilmiş-
tir(16). Almanya’da sürekli sürveyans verilerinde 
1994-2004 arasında üroloji servisinde yatan has-
talardan alınan kültürlerde siprofloksasin diren-
ci % 4’den % 12’ye artmış(34); 2012 yılında siprof-
loksasin direnci % 8.7 olarak saptanmıştır(30). 
2010 yılında İtalya’da direnç oranlarında azal-
ma; direnç paterninin fark edilip tedavide ve 
endoürolojik girişim profilaksisinde amoksisi-
lin-klavulanik asit, TMP-SMZ ve sefalosporinler 
gibi diğer sınıf antibiyotiklerin kullanımına yön-
lenilmesine bağlanmıştır(28). Direnç prevalansı 
özellikle kısıtlı antibiyotik kullanım politakaları-
na uyulmaması ve yoğun antibiyotik kullanımı 
ile artmaktadır(21,28,29). 1999 yılında Denver’da 
TMP-SMZ direncinin % 24 olması ile levofloksa-
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sin ilk tercih olarak kullanılmaya başlanmış ve 
2005 yılında levofloksasin için reçete oranı üç 
kat artarken dirençli E.coli oranı % 1’den % 9.4’e 
çıkmıştır(20). Dünya çapında bazı hastanelerde 
E.coli suşlarında direnç oranlarının > % 25 ola-
cak şekilde arttığı bildirilmektedir(28). Bazı 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Singapur, İran gibi 
çeşitli ülkelerde yapılan diğer çalışmalarda bu 
yüksek direnç oranlarını destekleyen veriler 
bildirilmiş(5,28); Hindistan’da % 70-90’ı bulan 
oranlar saptanmıştır(21,28,29). 
  Önceden (özellikle kinolon grubu) antibi-
yotik kullanımını florokinolon direnci için risk 
faktörüdür: Direncin yaşla anlamlı olarak arttı-
ğını gösteren bir çalışmada bu durum, hastala-
rın tedavisinde tekrarlayan infeksiyonlar nede-
niyle florokinolonların sık kullanımı ve erkek-
lerde komplike infeksiyonlarda daha uzun kul-
lanım gereği ile açıklanmıştır(21). ABD’deki başka 
bir çalışmada florokinolonlara duyarlılığın ileri 
yaşlarda azalıyor olması, yaşla birlikte entero-
kok prevalansının ve direncin artmasına bağ-
lanmıştır(17). Dünya genelindeki rehberler komp-
like olmayan infeksiyonlarda florokinolonların 
yaygın ve kontrolsüz kullanımına karşı uyar-
maktadır. Yaygın kullanım alışkanlığı direnç 
oranlarının artması yanı sıra ciddi infeksiyonlar-
da florokinolonların kullanımını tehlikeye 
atmaktadır(29,31). Florokinolon direnci % 10 sınırı 
üzerinde ise piyelonefritte alternatif ajan seçme 
önerisi uzman görüşüne dayalı bir öneridir(16). 
Florokinolonların komplike olmayan sistitte 
kullanımları diğer ajanların kullanılamadığı 
durumlara kısıtlanmalıdır(22,29). Direnç oranların-
da hızlı artış ile nitrofurantoin gibi florokinolon 
koruyucu rejimlere yönelmek önerilir(20). 
  Nitrofurantoin düşük direnç veya kollate-
ral hasar eğilimi ve TMP-SMZ tedavisine kıyas-
lanabilir etkinlik nedeniyle komplike olmayan 
infeksiyonda uygun bir seçenektir(17,20,27). Avru-
pa(23,30), Kanada ve ABD’de yapılan çalışmalarda 
duyarlılık oranları oldukça yüksek olan nitrofu-
rantoinin (> % 95) ileri yaşla etkiliğinin azalma-
sı, bu yaş grubunda Proteus spp. ve Klebsiella 
spp. gibi bu ajana dirençli etkenlerin sıklığının 
artması ile açıklanabilir(16,17); Singapur’da top-
lum kaynaklı ÜSİ’lerde en sık ikinci etken olan 
Klebsiella spp.’de nitrofurantoin direnci > % 20 
olarak belirmiştir(5). Gelişmekte olan ülkelerde 

E.coli suşlarında nitrofurantoin direnç oranı % 27 
civarında olup, diğer Gram negatif çomaklarda 
bu oran (% 50 civarı) daha yüksektir(6,21).
  Fosfomisin trometamol dirençli enterokok 
ve stafilokoklar ve ESBL üreten Gram negatif 
çomaklara karşı etkin olduğu bilinen bir ajandır. 
Toplum kaynaklı etkenlerde antimikrobik ajan-
lara artan direnç oranları, fosfomisini daha kul-
lanışlı kılmaktadır. Çoğu laboratuvarda duyarlı-
lık testleri rutin yapılmamaktadır(16,20). Dünya 
genelinde E.coli suşlarında direnç oranı % 1’in 
altında olup, ESBL üreten suşlarda dahi bu oran 
% 3-16 arasındadır(36). 
  Diğer ajanlara direnç oranlarının yüksek 
olduğu durumlarda duyarlılık oranları yüksek-
se amoksisilin-klavulanik asit gibi beta-laktam 
antibiyotiklerin ilk tercih olarak kullanılmasını 
öneren yayınlar(5) olsa da, geniş spektrumlu 
beta-laktamlar, (en önemlisi ESBL direnci olan) 
kollateral hasar ile ilişkilidir. Dar spektrumlular-
da bu oran daha azdır ancak bu ajanların spesi-
fik öneri haline gelmesi için yeterince güçlü 
çalışmalar yoktur. Mevcut verilerle (birçok ülke-
de piyasada bulunmayan) pivmesilinam dışın-
daki beta-laktamların, diğerleri uygun olduğu 
sürece, komplike olmayan ÜSİ’nin ampirik teda-
visinde kullanımından kaçınılması önerilir. 
Bununla birlikte rölatif olarak güvenilir olmaları 
nedeniyle gebelerde ÜSİ tedavisinde yeri 
vardır(16). 
  Hindistan’da bir çalışmada üçüncü kuşak 
sefalosporinlere direnç oranları E.coli ve Klebsiella 
spp.’de (seftriakson için % 60); ve Acinetobacter 
spp. ve Pseudomonas spp.’de (seftazidim için 
% 60 ve % 44.5) yüksek saptanmış(21); tüm üropa-
tojenlerde üçüncü kuşak sefalosporinlere direnç 
artışının (seftazidim için % 72 ve sefotaksimde 
% 68) dikkat çektiği başka bir çalışmada; direnç 
yüksekliği bu antibiyotiklerin uzun süredir kul-
lanılıyor olması ve patojenlerdeki ESBL üretimi-
ne bağlanmıştır. Geniş spektrumlu antibiyotik-
lerin uygunsuz kullanımı çoklu ilaca dirençli 
infeksiyonlar için risk oluşturmaktadır(29). Öte 
yandan gebelerde ÜSİ’leri inceleyen bir çalışma-
da; sefalosporinlerde duyarlılık oranlarının yük-
sek olduğu (sefpodoksim % 87 ve seftriakson % 67) 
ve gebelikte uygun kullanıldıklarında maliyet 
etkin ve güvenli oldukları vurgulanmış, çoğu 
sefalosporin hem parenteral hem oral formu ile 
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piyelonefrit için ilk basamak ajan olarak hasta-
nelerde semptomatik ÜSİ tedavisinde en sık 
kullanılan antibiyotik haline gelmiştir(26). 
Kamerun’da; tüm etkenlerin değerlendirildiği, 
ampisilin ve nitrofurantoin direnç oranlarının 
yüksek (> % 50) ve TMP-SMZ’nin (yaklaşık % 93 
direnç ile) en etkisiz ilaç olarak saptandığı bir 
çalışmada E.coli suşlarında en etkili ilaç % 65 
duyarlılıkla seftriakson olarak kaydedilmiştir(2). 
Etiyopya’da ÜSİ etkenlerini inceleyen çalışmada 
E.coli ve Klebsiella spp.’de ampisilin ve amoksi-
silin-klavulanik asite direncin (% 100) yüksek 
olduğu dikkat çekerken; genel olarak seftriak-
son ve gentamisin direnç oranlarının Etiyopya’da 
diğer çalışmalar ve Kosova ve Hırvatistan’da da 
yapılan çalışmalarla benzer şekilde düşük 
bulunması bu ülkelerde diğer ajanlara kıyasla 
bu antibiyotiklerin pahalı ve ulaşılmasının zor 
olmasına bağlanmıştır(6).
  Üropatojenler arasında, ESBL üreten Gram 
negatif bakterilerin ortaya çıkması endişe 
vericidir(22). Prostat biyopsisi yapılan hastalarda 
dirençli bakteriyemiye bağlı sepsis ve bu hasta-
larda ESBL üreten E.coli infeksiyonları nedeniyle 
hastanede yatış ihtiyacında artış olduğu 
gösterilmiştir(28). Bu ajanlar sadece tüm sefalos-
porin kuşaklarına değil, florokinolon ve beta-
laktam/beta-laktamaz inhibitörü kombinasyon-
larına da dirençli olma eğilimindedir. Çoğunun 
toplum kaynaklı suşlarda olduğunu bildiren 
yayınlar vardır(22). ABD’de Enterobacteriaceae 
ailesinde ESBL üretimi için ulusal değer % 3 
iken; diğer ülkelerde farklı oranlar (Hollanda < 
% 1, Japonya < % 1 Hong Kong % 12 gibi) 
bildirilmektedir(28). 2004 yılında dünya genelin-
deki bir çalışmada E.coli suşlarında % 10 oranın-
da ESBL pozitifliği saptanırken, 2002-2009 ara-
sında Avrupa sürveyans sistemi yıllık raporuna 
göre E.coli suşlarında beta-laktam antibiyotikle-
re (özellikle üçüncü kuşak sefalosporin) direnç 
oranı % 1.7’den % 8’e yükselmiştir(1,28). İtalya’da 
2006 yılında yayında, tüm ÜSİ tiplerinde etken 
olan 650 Enterobacteriaceae suşunda % 7.4 oranın-
da ESBL saptanmış ve bu çalışmada imipenem 
(% 94) en duyarlı ajan olarak belirirken izolatla-
rın siprofloksasin direncinin (% 38) yüksek 
olması ESBL üretimi ile florokinolon direnci ara-
sında ilişkiye bağlanmıştır(10). Güney İtalya’da 
2008-2010 verilerinin incelendiği bir çalışmada 

yıllar içinde ESBL üretiminin ayaktan (% 3-6) ve 
yatan hasta grubunda (% 20 civarında) pek 
değişmediği; aynı çalışmada kinolon direncinin 
ayaktan (% 3.5’dan % 34’e) ve yatan hasta gru-
bunda (% 20.5’den % 46’ya olacak şekilde) nis-
peten artış gösterdiği belirtilmiştir(28). Libya’da 
edinsel immün yetmezliği olan hastaları içeren 
bir çalışmada E.coli suşlarında ESBL oranı % 21 
ve karbapenem duyarlılıkları % 100(9) saptanmış; 
Brezilya’da (916 üropatojende) ESBL pozitifliği 
% 7.6 ve E.coli dışındaki suşlarda florokinolon, 
nitrofurantoin, gentamisin, TMP-SMZ ve 
piperasilin-tazobaktama yüksek direnç oranları 
saptanmıştır. Karbapenemler ve amikasin bu 
dirençli suşlarda en etkin ajanlar olarak vurgu-
lanmaktadır(1). Hindistan’da 2014 yılında yayın-
lanan, diyabetik hastalarda komplike infeksi-
yonların daha sık olduğunu gösteren çalışmada; 
ESBL üreten E.coli oranının diyabeti olan grupta 
daha yüksek olduğu (% 48’e % 45); antibiyotik 
duyarlılıkları iki grupta benzer olmakla birlikte 
ESBL üreten suşlarda TMP-SMZ, siprofloksasin 
dirençlerinin yüksek olduğu, meropenem 
duyarlılığının (% 94 civarında) en yüksek oldu-
ğu belirtilmiştir(3). Hindistan’da ESBL oranının 
% 28-65 arasında değişmektedir(27,29). Bu direnç 
profili ÜSİ’lerin tedavisinde karbanemleri tek 
geçerli alternatif olarak bırakmaktadır. Çoğu 
çalışmalarda karbapenem duyarlılıkları % 100 
iken yakın zamandaki çalışmalarda karbape-
nem direncinin % 1-4.5 saptanmakta olduğu 
bildirilmektedir. Karbapenemler pahalı, paren-
teral kullanım gerektiren, metallo-beta-lakta-
mazların ortaya çıkması ile direnç riski olan 
ajanlardır(3,27,29). 
  Ülkemizdeki duruma bakıldığında, TMP-
SMZ ve kinolonların yaygın kullanımı ile direnç 
oranlarının arttığı; TMP-SMZ kullanımın azal-
masına bağlı olarak 1990-2000 yılları arası direnç 
oranlarının (% 50-70’lerden % 30-44’e) azaldığı 
gösterilmiş. Bununla birlikte ampirik tedavide 
kinolonların ilk tercih olması ve aşırı kullanım-
ları hem ofloksasin hem de siprofloksasin diren-
cinde artışa neden olmuştur. Çalışmalar Türki-
ye’de kinolonlar için 1990’larda %10’un altında 
olan direnç oranlarının yaygın kullanıma bağlı 
olarak 2000’lerde % 37’ye yükseldiğini göster-
mektedir(19). 1996-2012 yılları arasında yayınla-
nan çalışmaların meta-analizinde, yıllar içinde 
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TMP-SMZ (% 26’dan % 52’ye) siprofloksasin 
(% 12’den % 30’a), sefepim (% 3’den % 18’e) 
direncinin arttığı gösterilmiş; nitrofurantoin 
direnç oranı (% 24’den % 9’a) ise yıllar içinde 
azalmıştır. Coğrafik bölgeler arası oranların 
homojen olmadığı vurgulanan meta-analizde; 
ülkemizde ampisilin (% 66), amoksisilin-klavu-
lanik asit (% 38), TMP-SMZ (% 49) için direncin 
yüksek olması yoğun kullanıma ve sefazolin 
(% 31), sefuroksim (% 25) gibi ajanlarda yüksek 
direnç ise ESBL üretimine bağlanmıştır. Yatan 
hastalarda ampirik tedavide sık kullanılan seft-
riakson için direnç artışını vurgulayan yayınlar-
da değişik oranlar bildirilmektedir; seftriakson 
için direnç oranları (yedi coğrafik bölge dağılım-
ları incelendiğinde) % 12-46 arasında değişir ve 
en düşük Karadeniz, en yüksek oranlar Güney-
doğu Anadolu bölgesinde saptanmıştır; siprof-
loksasin direnci de % 16 ve 45 ile benzer profili 
sergiler. TMP-SMZ’de tüm bölgeler arasında 
yakın oranlarda (% 49-55) direnç oranı saptan-
mıştır. Ülkemizde, idrar izolatlarından elde edi-
len E.coli suşlarında son 10 yıl içersinde ESBL 
oranları % 8’den % 28’e çıkmıştır(4). 
  Üropatojenleri inceleyen çalışmalarda 
etken Gram pozitif bakterilerin duyarlılık oran-
ları nispeten daha az sayıda çalışmada kısıtlı 
sayıda suş üzerinden değerlendirilmiştir. 
Enterokoklarda ampisilin direnci birçok ülkede 
% 7-66 arasında bildirilmekte olduğu gibi(17,21,24,30) 
ülkemizde de yüksektir; çeşitli çalışmalarda 
enterokoklarda ampisilin direnci % 40-85, yük-
sek düzey gentamisin direnci % 50 civarında, 
siprofloksasin direnci % 25-70, levofloksasin 
direnci % 29 saptanmıştır; üropatojenlerdeki 
duyarlılıkların değerlendirildiği çalışmalarda 
bildirilen oranlarla paraleldir(18,33,35).
  Hastalar arasında reçetesiz ve düzensiz 
kullanımı kadar özellikle infeksiyonu kontrol 
etmek için en etkili ve en geniş antibiyotiği 
seçen hekimler tarafından tetiklenen kontrolsüz 
antibiyotik kullanımı ile direnç oranları 
artmaktadır(24). Gerekmeyen durumlarda (gebe-
ler ve GÜS girişimi planlanan hastalar gibi özel 
durumlar dışında asemptomatik bakteriüride) 
antibiyotik kullanmamak(31), tedavi gereken 
durumlarda bölgesel direnç verilerini göz önün-
de bulundurmak direnç gelişimini önlemek 
adına önemlidir. Zaman içinde duyarlılık/

direnç oranlarının anlamlı olup olmadığını, gün-
cel antimikrobik rehberlerde değişikliği belirle-
meye yönelik antibiyogram çalışmalarının ne 
sıklıkla tekrarlanacağına yönelik net öneri olma-
makla birlikte devamlı sürveyans ve antimikro-
bik direnç oranlarının belirlenmesi ileri tedavi 
önerilerini belirlemede kritik rol oynar(5,22). 
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