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r. G!R!Ş ve AMAQ 

!nf eksiyon hastalıkları arasında büyük bir yer 

tutan idrar yolu infeksiyonları, hemen her yaşta ve 

cinsiyette görülür. özgül yada özgül olmayan semptom

larla yada hiç bir semptom vermeden seyreden bu hasta

lıkların tanısı, idrarda anlamlı sayıda bakteri saptan

ması durumunda konulabilir (1). !drar yolu infeksiyon

larında pekçok mikroorganizma grubu etken olabilmekte

dir. Ancak bunlar arasında bakteriler ve özellikle gram 

olumsuz comaklar olan enterik bakteriler öteki mikroor

ganizmalara oranla daha fazla izole edilmektedir (2-6). 

Bir infeksiyonun oluşumunda ve tedavide yanıtın 

meydana gelmesinde birçok konak faktör rol oynamaktadır. 

Bunun yanında in-vitro duyarlılık testlerinin sonucuna 

göre en uygun antibiyoti~in seçimi başladı~ından beri, 

kültür ve duyarlılık ~alışmalarının büyük önemi oldu~ 

anlaşılmıştır. Ama duyarlılık testi sonucu duyarlı oldu

~u anlaşılan antibiyoti~in de infeksiyon bölgesine eriş

mesi beklenen konsantrasyonda olması ve bu konsantras

yonda optimal durma zamanı da önemlidir. Daha etkili te

davinin sa~lanabilmesi için antimikrobiklerin formakoki

netik özelliklerinin daha iyi anlaşılması gerekmekte

dir (?). De~işik mikroorganizmaların neden oldu~ in

feksiyonun patogenezinin bilinmesi, tedavinin tipini, 

süresini ve dozunu belirler (8). 
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Bir inf eksiyon hastalı~ın tedavisinde etken mik

roorganizmaya en etkili kemoterapotik madde kullanılma

lıdır. Mikroorganizmaların antimikrobik maddelere karşı 

duyarlılık durumları suşlara göre farklılıklar gösterir. 

Ayrıca antimikrobik maddeye önceleri duyarlı olan mikro

organizma suşlarının zamanla dirençli duruma geldikleri 

de bilinmektedir (9). Bunun için klinik materyallerden 

izole edilen bakteri ve mantar gibi mikroorganizma suşla

rının çeşitli antimikrobiklere karşı duyarlılık durumla

rının bilinmesi gerekir (9,25,31). 

son yıllarda antibiyotik dünyasına çok sayıda an

timikrobiyal madde girmiştir. Bunların Qo~u gram olumsuz 

bakterilere etkilidir (10). Etkili· antibiyotik sayısının 

artması, hekimlerin gram olumsuz bakterilerle gelişen in

feksiyonların tedavisinde uygun antibiyotik se~me olana~ı

nı da artırmaktadır. Antimikrobik duyarlılık durumları ül

keden ülkeye, bölgeden bölgeye de~işiklik gösterebilir. Bu 

nedenle her bölgenin antimikrobik duyarlılık durumlarının 

sık sık incelenmesi gerekmektedir (10). 

Biz bu çalışmada, yöremizde üriner sistem infeksi~ 

yonlu hastaların idrar kültürlerinden izole edilen mikro

organizmaların bir sınıflandırmasını yapmayı, izole edile

cek olan mikroorganizmalara karşı üçüncü kuşak sefalospo

rin grubundan 11seftriakson11 , aminoglikozid grubundan "Tob

ramisin" ve kinolon grubundan 11siprofloksasin11 in in-vitro 
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etkilerini araştırmayı ve söz konusu antimikrobikler

den seftriakson ve tobramisin•in siprofloksasin'e kar

şı in-vitro duyarlılı~ının durumunu incelemeyi amaçla

dık. 



GENEL BİLGİLER 

Normal idrar yollarında inf eksiyon etkenleri ba-
i 

rınamaz, idrar akımı buna engel olur. !drar akımında 

herhangi bir güçlük ve duraklama, aşa~ı ve yukarı idrar 

yollarında infeksiyon etkenlerinin yerleşmesine neden 

olur (11-13). Her idrar yolu infeksiyonunda piyuri ve 

bakteriüri bulunur. üriner sistemin mikroorganizmalar ta

rafından tutulmasına üriner sistem infeksiyonu veya kısa

ca üriner infeksiyon denir. o halde üriner bir infeksi

yondan söz edebilmek için steril olarak alınan idrar kül

türünde mikroorganizma üretilebilmelidir.. 

steril idrar alınmasında bugün en çok kullanılan 

metoda göre, orta idrar (Midstream) örne~inde bir mili
f<L 

metrede (ml) 100.000 (105) ve üzerinde koloni sayılması 

anlamlı bakteriüri olarak kabul edilir. Ancak distal 

üretraya genitoanal bölgeden kontaminasyon yoluyla bak

terilerin bulaşma olasılı~ı oldu~undan, 10.000 (104 ) ml 

ve altındaki koloni sayımlarını ise şüpheli karşılayıp 

tekrarlamakta yarar vardır. suprapubik ponksiyonla ste

ril şartlarda mesaneden alınan idrarda ise hiç bir bak

teri bulunmaması gereklidir. Ancak ml•de 1000 koloni sa

yılması normal kabul edilir. Bundan fazlası patolojiktir 

ve üriner infeksiyonunu düşündürür.· Bu yöntem pratikte 

yaygın olarak kullanılmamaktadır (12-1?). 
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Uriner sistem infeksiyonunda çpk çeşitli mikro

organizmalar rol oynayabilirler. Ancak en sık rastlanan 

gram negatif basillerdir (14). !nfeksiyonların büyük 

bir bölümünde (% 90), özellikle üriner anomaliler bulun

madığı zaman patojen etken genellikle Escherichia Coli' 

dir (14-17). Uriner taş veya anomali bulunan komplike 

vakalarda ise öteki basillerden Proteus, Klebsiella, En

terobacter, Pseudomonas .daha sıklıkla görülür (13-14). 

Ancak bunlar, vakaların az bir bölümünü ilgilendirir. Kok

lar, özellikle staphylococcus aureus ve öteki staphyloc

cuslar daha seyrek olarak,virüs ve mantarlar ise nadiren 

üriner infeksiyon ajanı olur (14). 

Uriner inf eksiyon bebeklikten başlayıp ileri yaşa 

kadar her yaşta görülür. Ancak belirli çağlarda daha sık-. 

lıkla görülür. Okul çağındaki kız çocukları (Prepuberte), 

balayı dönemindeki kadınlar, gebelik ve erkeklerde yaşlı

lık en sık görülen dönemlerdir. Yaşlılığa kadar olan dö

nemlerde kadınlarda uretranın kısa olması perinal ve ge

ni tal bölgede bakteriler assendan yolla kolayca ilerleye

bilmesi bu cinste üriner infeksiyonların oluşumunu kolay

laştırır. !leri yaşlardaki erkeklerde ise prostat hipert

rofisi ve üriner taş gibi obstruksiyon yapan nedenlerin 

daha çok olması infeksiyona zemin hazırlamaktadırlar. !n

f eksiyon çok zaman assendan yolla üretradan gelir, daha 

seyrek olarak hematojen ve çok seyrek olarak da lenf ojen 

yolla üriner sisteme ulaşır (12-22). 
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tlriner infeksiyon patogenezind.e rolü olan fak

törler arasında ise; seks (kadın), üriner obstrüksiyon, 

nörojenik mesane, gebelik, veziko-uretral reflü, Diabe

tes mellitus, gout, sickle-cell anemia, hipokalemi, re

nal bir hastalı~ın bulunması sayılabilir. Bu arada şah

sın genel durumunun, özellikle immun savunma mekanizma

larının hastalı~ın patogenezindeki yerini unutmamak ge

rekir. 

Antibiyotikler; bakteriler, funguslar ve aktino

misetler gibi çeşitli mikroorganizma türleri tarafından 

biyosentez edilen ve di~er mikroorganizmaların gelişmesi

ni önleyen yada onları öldüren kimyasal maddelerdir (23). 

Son yıllarda antibiyotik grubu ilaçlarda atılan 

yeni ve büyük adımlar, daha önceleri fatal seyreden bir 

çok infeksiyon hastalı~ını tedavi edilebilir hale getir

miştir. Ancak bu ilaçların yaygın ve yanlış kullanılması, 

halen hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların büyük 

bir ço~unlu~na gereksiz antibiyotik verilmesi ülkemizde 

önemli bir sorun oluşturmaktadır. Antibiyotiklere direnç

li mikroorganizmaların ortaya çıkmasının yanı sıra, yeni 

antimikrobiklerle tedavideki büyük artış, bu sorunun en 

göze çarpıcı yönleridir (24). 

Günümüzde, ülkemizde tüketilen tüm ilaçların yak

laşık üçte birinin antibiyotikler oldu~u saptanmıştır. An

tibiyotiklerin yaygın ve uygunsuz kullanımı beraberinde 

bazı sorunları da getirmektedir. Bunların bazıları şöyle 



-7-

sıralanabilir: 

a- Bakteriyel direnç gelişmesine yol açması, 

b- Gereksiz kullanım sonucu antibiyotik yan etki

lerinin ortaya çıkmasına neden olması, 

c- Gereksiz ekonomik yüke neden olması. 

Belirtilen bu nedenlerle gelişmiş batı ülkelerin

de antibiyotik kullanımı bazı temel ilkelere bağlanmaya 

qalışılmış ve bu ilaçların gereksiz kullanımının. önlen

mesi ana amaç olarak kabul edilmiştir (25). 

Antibiyotik tedavisinin temel ilkeleri: 

I- Antibiyotik tedavisinin gerekçesinin saptanma-

sı 

a- Antimikrobiyal ilaclarla tedavi edilebilecek 

bir infeksiyon hastalı~ının bulunması, 

b- Etkinliği saptanmış bir profilaktik antibiyotik 

kullanma indikasyonunun bulunması. 

II- !nfeksiyon etkeni olabilecek patojen ile il

gili yeterli bilginin olması. 

III- Seçilecek antibiyotikle ilgili yeterli bilgi

nin olması. 

IV- Tedavinin yeterlili~inin ve başarısının izlen-

mesi. 

V- Başarısız sonuç alındı~ı zaman bunun nedenleri

nin de~erlendirilmesi 
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Kemoterapötikler etki mekanizmalarına göre de sı

nıflandırılmışlardır (23). Buna göre; 

I- Bakteri hücre duvarı sentezini bozanlar; peni

sillinler, sfelosporinler, Aztreonam, imipenem, basitra

sin, vokomisin. 

II- Stoplazma membranının permeabilitesini bozan

lar (deterjan etkisi yapanlar): Polimiksinler, Gramisi

din, Nistatin, Amfoterisin B, Ketokonazal ve diger anti

fungal imidazoller. 

III- Ribozomlarda protein sentezini bozanlar; Klo

ramferikol, Tetrasiklinler, Aminoglikozitler, Eritromisin 

linkomisin oleandomisin. 

IV- Bakteri genetik materyali üzerine etki yapan

lar; Rifampin ve diğer rifamisinler, Nalidiksik asit, Ki

nolonlar, Metronidozal, mitomisinler, Aktinomisinler, 

naurorubisin, Doksorubisin. 

V- Intermediyer metabolizmayı bozanlar (Bakteriyel 

anti metabolitler): sulfonamidler, trimetoprim, sulfozlar, 

PAS, !zoniazid Etambutol. 

Antibiyotik tedavisine başlamadan önce bu tedavi 

için bir endikasyon olmalıdır. Ancak ateş tek başına an

tibiyotik tedavisi için bir endikasyon de~ildir. Antibiyo

tik tedavisine başlayabilmek için hastada antibiyotik ile 

tedavi edilebilecek bir infeksiyonun olması gereklidir. 

o halde önce hastada ateşten başka öteki infeksiyon be-
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lirtileri ve bulgularının da araştırılması gerekir. 

:sunlar iyi bir hikaye alma, fizik inceleme ve uygun 

laboratuvar testlerini uygulama ile olur. Hastanın hi

kayesinden hastalı~ın seyri hakkında bilgi alınır. Fi

zik inceleme bulguları hastalı~ın etkiledi~i bölgeyi 

saptamada, bu belirti ve bulguları verebilecek çeşitli 

hastalıkların ayırıcı tanısını yapmakta yardımcı olur. 

Daha sonra gerekli laboratuvar testleri ile hastalı~ın 

bakteriyel veya viral etkenlere bağlı olup olmadı~ı in

celenir. 

Burada en basit olarak beyaz küre (lokosit) sa

yımı ve bunun ayırıcı sayımının yapılması, akut bakteri

yel bir infeksiyon ile viral veya kronik bir infeksiyon 

tanısını ayırt etmede yardımcı olabilir. Daha sonra te

daviye başlamadan önce gerekli kültürler alınmalıdır. Bu 

veriler, tedavinin uygun olup olmadığının belirlenmesi, 

de~iştirilmesi veya kesilmesi gibi konularda en yardımcı 

olacak yöntemdir. 

Kültür alınmadan başlanılan antibiyotik tedavisi, 

antibiyotik tedavisinde yapılacak en önemli yanlıştır. 

Antibiyotik tedavi uygulanması düşünülen hastada tedaviye 

başlamadan önce hastadaki klinik tabloya neden olabilecek 

patojenler düşünülmelidir (25). 

Hastalığa neden olabilecek organizmaların saptana

bilme yöntemleri (direkt inceleme, kültür, serolojik 

testler gibi) uygulanmalıdır. Bu arada hastanın konakçı 
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özellikleri gözönüne alınıp bu özelliklerin (immunite) 

etkene.yönelik de~işiklik yapıp yapmıyaca~ı incelenme

lidir. 

Klinik tabloya neden olabilece~i düşünülen etke

nin, e~er bir bakteri ise antibiyotik paterni akla ge

tirip ona göre antibiyotik seçimi yapılmalıdır. KU.lla

nılacak antibiyoti~in seçiminde özellikle infeksiyon et

keni olabilecek bakterilerin antibiyotiklere karşı duyar

lılıklarının bilinmesi gerekir. Bundan sonra ilacın ve

riliş yolu, kullanılacak antibiyoti~in infeksiyon bölge

sine diffüzyonu, uygun dozun seçilmesi ve uygun tedavi sü

resinin saptanması tedavinin başarılı olup olmamasında çok 

önemli rol oynar (24,27). Antibiyotik seçiminden önce, ve

rilmesi düşünülen antibiyotiklerin yan etkilerinin de bi

linmesi gerekir. Antibiyotik olarak kullandıgımız kemote

rapötik ajanlar bu etkilerini belli başlı birkaç mekanizma 

ile gösterirler (23). Antibiyotiklerin bir kısmı bazı mik

roorganizmaların gelişmesini kompetitiv inhibisyon ile dur

dururlar (competitive antagonizm). Yani mikroorganizmala

rın metabolizmasında bir ara madde olan Paraminobenzoik 

asid'in yerini alarak folik asit sentezini önlerler. Sul

famidler ve PAS'in etki biçiminde oldu~u gibi. Bazı anti

biyotikler transpeptidozları bloke ederek bakterilerin 

hücre zarlarının sentezinde inhibisyon etkisi gösterirler. 

Penisillin, sefalosporin, sikloserin ve basitrasinin etki 

biçiminde oldu~u gibi. Polimiksinler ve antifungal polyen 
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antibiyotiklerin etki biçiminde oldu~u gibi, bazıları 

sadece hücre membranının geçirgenlik fonksiyonuna deter

jan gibi etki ettiklerinden toksik etkili olurlar. 

Bir çok antibiyotiklerin mikroorganizmalara et

kisi ise protein sentezini inhibe etme yolu ile olmakta

dır. Kloramfenikol, tetrasiklin, streptomisin, linkomi

sin ve eritromisin'de olduğu gibi. Ayrıca aktinomisin, 

rifampin ve idoxuri-dine•de oldu~u gibi mikroorganizmalar

daki nükleik asit (DNA) sentezini inhibe eden o~dukca 

toksik antimikrobik ajanlar da vardır (23,25,26,28). 

Genel olarak yukarıda açıklandı~ı şekillerde fra

j il hale getirdikleri mikroorganizmaları ya ço~almalarını 

durdurarak etkisiz kılarlar (Bacteriostatik aktivite) ve

ya daha sonra eritme yolu ile onları öldürürler (Bacteri

sidal aktivite) (26). 

Bakterisid antibiyotikler: Penisillinler, sefalo

sporinler, aminoglikozidler, vankomisin, amfoterisin B, 

rifampisin, 6-fluarokinolonlar (Floksasinler). 

Bakteriyostatik antibiyotikler: Tetrasiklinler, 

sulfanamidler, kloramfenikol, eritromisin, klindamisin, 

metronidazol mikonazol (Fungostatik). 

sefalosporinler 

sef alosporinlerin ana çekirde~ini sef em türevi 

olan ? amine sefalosporinik asit (?-ASA) oluşturur. Bu 

madde, cephalosporinium acremonium türü bir mantarın kül-
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türünde oluşan bir f ermentasyon ürünü olan sefalospo

rin C'den elde edilir. !laç olarak kullanılan sefalo

sporinler 7-ASA'dan türetilen yarı sentetik ilaçlardır. 

7-Amino sefalosporinik asit çekirde~i penisillinlerin 

ana çekirde~i olan 6-amino penisillanik aside, onun 

gibi beta-laktam halkası içerme.si nedeniyle benzer. An

cak 7-ASA çekirdeginde betalaktam halkası tiazolidin 

halkası ile de~il, altılı bir halka olan dihidrotiazin 

halkası ile kondanse olmuştur. Bu özellikle, beta-lak

tam halkasının bazı bakterilerin salgıladı~ı gerçek pe

nisilinazlar dahil beta-laktamaz enzimlerin ço~una kar

şı dayanıklı olmasını sa~lar (11,23,26). 

üçüncü kuşak sefalosporinler multipl-dirençli 

gram negatif bakterilerle gelişen nasokomiyal üriner 

sistem inf eksiyonlarında kullanım alanı bulmuştur. Di

renç gelişmesini hızlandırmamak için hastane dışı üriner 

sistem infeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaması ye

rinde olur (25). Seftriaksonun antibakteriyel spektrumu~ 

aerobik gram negatif bakterilerin qoguna, penisillin gi

bi gram pozitif bakterilere aktinomisetlere gram negatif 

bakterilerden özellikle E coli, proteus mirabilis, kleb

siella ve entero-bakterilere bakterisid olarak etki eder, 

penisillinaza dirençlidir (26). pseudome>.nas·, B. fragilis 

enterokoklara ve stafilokoklara etkinli~i düşüktür (23)• 
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Aminoglikozidler 

Aminoglikozidler, streptomyces ve Mikromonospora 

cinsi funguslardan elde edilen doğal veya semisentetik 

antibiyotiklerdir. Aminoglikozidler bakteri hücresi içi

ne aktif transportla girerler. Anaerop bakterilerde ok

sijene bağımlı aktif transport mekanizmaları olmadığı 

için bu gruptaki bakterilere etkisizdir. Bakteri hücresi 

içine girdikten sonra ribozomal 30 s ve 50 S alt birim

lere bağlanarak mRNA'daki bilgilerin yanlış okunmasına 

neden olurlar ve böylece protein sentezini bozarlar. Bu

na bağlı olarak gelişen bir dizi olaylar sonucu bakteri 

membranının fonksiyonu bozulur, hücre içi sodyum potasyum, 

aminoasitler ve diğer esansiyel elemanlar hücre dışına 

çıkarlar. Bu da bakterinin ölümüne yol açar (25,29). Ami

noglikozidler esas olarak dar spektrumlu antibiyotikler

dir. Bunlara en duyarlı olan bakteri grubu gram negatif 

aerobik basillerdir. Bunlar arasında Enterobakteriyase 

türleri (E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobakter, Shi

gella, Salmonella, serratia türleri, Pseudomonas aerugi

nosa, Brucella türleri, Yersinia, H. influenza) bulu

nur (23,25). Tobramisin•in gentamisin sulfata göre anti

bakteriyel etkisi Pseudomonas aeruginosa•ya fazla, koli

formla ve Proteus•lara göre daha az etkilidir (23). 

Kinolonlar 

Tamamen sentetik olarak üretilen bu antibiyotik

lerin ilk üyesi Nalidixik acid'tir. üriner sistemin gram 
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negatif bakteri inf eksiyonlarında ülkemizde yıllardan 

beri kullanılmakta olan nalidiksik aside bakterilerin 

çoğu direnç kazanmış bulunmaktadır. .Pridone karboksil

lik asit içeren florlanmış yeni türevler arasında in

vivo ve in-vitro etkinli~i kanıtlanmış olanlar şunlar

dır: Siprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, perf

loksasin, enoksasin ve floksasin'dir. Fluorokinolonlar 

geniş spektrumlu antibiyotiklerdir. Etkiledikleri mik

roorganizmalar; gram negatif basiller (E.coli, Salmo

nella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, 

Pseudomonas, Y.enterocolitica, c.fetus, H.influenza, L. 

pneumophila, Branhamella catharalis), stafilokoklar 

(Methicilline rezistan staphylococcus aureus dahil), 

penisilline rezistans N.gonorrhea, N.menengitidis, v. 
cholera, Coryne bacteriumlar ve Clamidya trochomatis, M. 

pneumonia'dır. 

Söz konusu bu bakterilerin etken oldu~u hastalık

larda duruma göre ya ilk seçilecek ilaç veya alternatif 

ilaç olarak kullanılabilirler. Bu antibiyotik yukarıda 

sözü edilen gram pozitif mikroorganizmaların oluşturduğu 

infeksiyonlarda etkili olabilmeleri için, gram negatif 

mikroorganizmaların oluşturduğu inf eksiyonlarda kullanı

lan dozlarından daha yüksek d.izeyde uygu.lanirıası gerekmek

tedir (23). Anaeroplara karşı etkili de~ildirler. M. tu

berculosis üzerinde in-vitro etkinlikleri kanıtlanmış-

tır (23). 
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Kinolonlar bakterilerin stoplazması içine gire

rek DNA gıraz (Iopoizomeraz II) enzimini inhibe eder

ler ve böylece DNA sentez ve replikasyonunu bozarak 

etkili olmaktadırlar (11,22,23). DNA gyrase bakteri 

stoplazmasındaki kromozomun çift sarmallı iplikçikleri

nin birbiri üzerine sıkça sarılmasını· düzenleyen bir 

enzimdir. .Kromozomu oluşturan iplikçiklerin sık sarmal

lı oluşu, bakteri yaşamı ve DNA fonksiyonu için çok 

önemlidir. Kinolonlar işte bu enzimin fonksiyonunu bo

zarlar (11). Ayrıca siprofloksasin ve ofloksasin DNA 

gyrase enziminin inhibisyonu yanında bakteri stoplazma 

membranını zedeleyecek hücre içeriğinin dışarı kaçması

na neden oldukları ileri sürülmüştür (22). !nsan DNA'sı

nın kıvrılmasında rol oynayan benzer bir enzim vardır. 

Ancak insan DNA'sı supersarmal haline sokulamaz. BU du

rum kinolonların öldürücü etkilerinin selektif olarak 

bakterilerde oldu~unu açıklar (23). Yine de 16 yaşından 

küçüklerde ve gebelerde kullanılmaması ve antibiyotiğin 

daha çok incelenmesini gerektirmektedir (25)• 



GEREÇLER ve YÖNTEM 

A- Gereçler 

I- Kullanılan besiyerleri ve di~er ayraçlar 

-Kanlı agar, 

-EMB agar, 

-ENDO agar, 

-DST (Difco), 

-TS!, 

-Triptofanlı buyyon, 

-Hareket besiyeri, 

-Citrate, 

-üreli buyyon, 

-Kowaks ayracı, 

-% l0 1 luk plazma. 

II- cam malzeme 

-Petri kutusu, 

-Pipet (1 cc'lik), 

-Balon (500-1000 cc'lik), 

-Tüp (lOxlOO, 16xlOO), 

-Mezur (100-500-1000 cc'lik), 

-Lam. 

·III- Madeni ve elektrikli araçlar 

-Etüv (37 C'de), 

-Lup ve i~ne oze, 



-Pasteur fırını, 

-Tüp sporları, 

-Bunzenbek, 

-Buz dola~ı, 

-Otoklav. 

IV- Optik araçlar 

-Mikroskop, 

-Büyüteç. 
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V- Di~erleri 

-Pamuklu ekuvyon, 

-Antibiyotik diskleri. 



B- YÖNTEM 

Hastanemizde çeşitli klinik ve polikliniklerden 

idrar yolu infeksiyonu şüphesiyle 01.10.1990-01.11.1990 

tarihleri arasında kültür yapılmak üzere mikrobiyoloji 

laboratuvarına gönderilen ve patojen olarak kabul edi

lecek düzeyde bakteri üreyen 100 örnek çalışmamız kapsa

mına alındı. 

Hastaların üretralarını dezenfektan madde ile te

mizledikten ve distile su ile yıkadıktan sonra orta id

rar (Midstream) örnekleri pamuklu steril tüplere alındı. 

örnekler bakteriyolojik ekimler yapılmak üzere hemen la

boratuvara gönderildi. Kültür iQin kanlı ve EME agar be

siyerlerine 0.1 ml idrar ekildikten sonra 37°c 1 lık etüv

de 20 + 2 saat inkübe. edildi. 

!nkübasyon sonucu üreyen mikroorganizmalar, kolo

ni morfolojisi boyanma özellikleri ve çeşitli biyokimya

sal özelliklerine göre tür seviyesinde tanı konuldu. Tür 

tayini yapılan bakteriler Kırby-Bauer yöntemine göre disk 

diffüzyon tekni~iyle antibiyotik duyarlılık deneyine alın

dı (30). Antibiyogram için DST (Difco) agar besiyeri kul

lanıldı. saf olarak üretilen bakteri kolonileri sayımı ya

pıldıktan sonra 104 ve yukarıda olanlardan 2-3 koloni 

steril pamuklu eküvyonlarla alınarak antibiyogram plakla

rına sürüldü. Yirmi dakika oda ısısında bekletilen plak

ların üzerine antibiyotik diskleri plak kenarından bir 

santimetre, birbirlerine de 1.5-2 cm uzaklıkta dizildi. 
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· Antibiyogramda seftriaksona duyarlılık 30 mikrogram 

seftriakson içeren diskler ile 16 mm ve daha büyük 

inhibisyon zonu orta derecede duyarlılık, 12 mm ve 

daha küçük inhibisyon zonları direnoli olarak de~er

lendirildi. Tobramisin için 10 mikrogram tobramisin 

içeren diskler kullanıldı ve 15 mm ve daha büyük in

hibisyon zonu olanlar duyarlı, 13-14 mm arası inhibis

yon zonu olanlar orta derecede duyarlı, 12 mm ve daha 

küçük inhibisyon zonu olanlar direncli olarak de~er

lendirildi. Siprofoksasin için beş mikrogram içeren 

diskler kullanıldı ve 21 mm ve daha büyük inhibisyon 

zonları duyarlı, 16-20 mm arası inhibisyon zonları or

ta derecede duyarlı, 15 mm ve daha kücük inhibisyon 

zonları dirençli olarak degerlendirildi (31). 

Sonuçların değerlendirilmesi Atatürk üniversi

tesi Bilgi !şlem Merkezi•nde x2 testi kullanılarak ger

çekleştirilmiştir. 

çalışmamızda şu istatistiki formul uygulandı (32). 

n 2 
x2='\"~C_o_i~ ___ e_i_)~ 
~ ei 

!=i 

oi = Gözlenen de~er 

ei = Beklenen de~er 
~ 
L_ = Toplam 



BULGULAR 

çeşitli klinik ve polikliniklerden idrar yolu 

infeksiyonu şüphesiyle 01.10.1990 - 01.11.1990 tarih-

leri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 

ve üreme olan 100 idrar örne~i incelemeye alındı. Ya

pılan inceleme sonucu idrarlarında üreyen mikroorganiz

maların da~ılımını tablo l'de, cinsiyetlere göre da~ı

lımı tablo 2•de, yetişkin ve çocuklara (13 yaşından kü

çük olanlar) göre da~ılımı tablo 3'de, klinik ve poli

kliniklere göre da~ılımı tablo 4•de gösterilmiştir. !d

rar kültürlerinde üreme olan 35 erkek hastadan izole 

edilen bakteriler tablo 5'de, 65 kadın hastadan izole 

edilen bakteriler tablo 6 1 da gösterilmiştir. 

Tablo ı. !ncelemeye Alınan 100 !drar örneğinden !zole 
Edilen Bakteriler ve Da~ılımları 

Bakteri sayı Yüzde 

E.coli 60 (60.0) 

Enterobacter aerogenes 13 (13.0) 

pseudomonas aeruginosa 11 (11.0) 

.Proteus 8 ( 8.0) 

staphylococcus aureus 8 ( 8.0) 

Toplam 100 (100.0) 



-21-

Tablo 2. !ncelemeye Alınan 100 idrar örne~inde üreyen 
Mikroorganizmaların Cinsiyetlere Göre Da~ılımı 

üreyen mikroorganizmalar Kadın Erkek Toplam 
% % Sayı sayı Sayı 

E. coli 44 73.3 16 26.7. 60 

Enterobacter aerogenes 6 75.0 2 25.0 8 

Pseudomonas aeruginosa 7 63.7 4 36.3 11 

Proteus 2 25.0 6 75.0 8 

Staphylococcus aureus 6 75.0 2 25.0 8 

Toplam 65 65.0 35 35.0 100 

Tablo 3. !ncelemeye Alınan 100 !drar örne~inde üreyen 
Mikroorganizmaların Yetişkinlerde ve çocuklardaki 

Da~ılımı 

% 

ıoo.o 

loo.o 

ıoo.o 

loo.o 

loo.o 

ıoo.o 

üreyen mikroorganizmalar Yetişkin 
sayı % 

çocuk 
sayı % 

Toplam 
Sayı % 

E. coli 46 76.7 14 23.3 60 loo.o 

Enterobacter aerogenes 6 46.1 7 53.9 13 ıoo.o 

Pseudomonas aeruginosa 10 90.9 1 9.1 11 lOo.o 

Proteus 4 50.0 4 50.0 8 lOo.o 

staphylococcus aureus 8 loo.o o o.o 8 ıoo.o 
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Tablo 4. !ncelemeye Alınan 100 !drar örne~inde üreyen 
Mikroorganizmaların Klinik ve Polikliniklere 

Göre Da~ılımı 

üreyen Klinik Poliklinik Toplam 
mikroor~anizmalar 

sayı % sayı % sayı % 

E.coli 28 46.7 32 53.3 60 lOo.o 

Enterobacter aerogenes 9 69.2 4 30.a 13 ıoo.o 

Pseudomonas aeruginosa 7 63.7 4 36.3 11 ıoo.o 

Proteus 4 50.0 4 50.0 8 ıoo.o 

staphylococcus aureus 3 37.5 5 62.5 8 ıoo.o 

Toplam 51 51.0 49 49.0 100 ıoo.o 

Tablo 5. !drar Kültürlerinde üreme Olan 35 Erkek Hastadan !zole 
Edilen Bakteri Suşlarının Da~ılımı 

üreyen mikroorganizmalar sayı yüzde 

E. coli 16 45.7 

Enterobacter aerogenes ? 20.0 

Pseudomonas aeruginosa 4 11.4 

Proteus 6 17.1 

staphylococcus aureus 2 5.a 

Toplam 35 ıoo.o 
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Tablo 6. !drar KÜltürlerinde tlreme Olan 65 Kadın 
Hastadan !zole Edilen Bakteri suşlarının 

Da~ılımı 

tlreyen mikroorganizmalar 

E. coli 

Enterobacter aerogenes 

pseudomonas aeruginosa 

Proteus 

staphylococcus aureus 

Toplam 

sayı 

44 

6 

7 

2 

6 

65 

Yüzde 

67.7 

9.3 

10.7 

3.0 

9.3 

loo.o 
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Tablo 7. !ncelemeye Alınan 100 !drar örne~inde Ureyen 
Mikroorganizmaların Seftriakson ve Siprofloksasine 
In-Vitro Duyarlılıklarının Karşılaştırılması 

Seftriakson Siprof loksa- p Ureyen mikroorganizmalar sin 
Salı % Sayı % de~eri 

Dirençli 10 16.7 5 8.3 
E.coli .orta der.duy. 2 3.3 18 3.0 p l 0.05 

Duyarlı 48 80.0 37 61.7 

Enterebacter Dirençli 6 46.2 1 7.6 

aerogenes orta der.duy. l 7.6 4 30.7 p < 0.05 
Duyarlı 6 46.2 8 61.6 

Pseudomonas Dirençli 5 45.5 5 45.5 

aeruginosa orta der.duy. 1 9.0 2 18.0 p < 0.05 
Duyarlı 5 45.5 4 36.4 

Dirençli 4 50.0 o o.o 
Proteus orta der.duy. 1 12.5 2 25.0 p < 0.05 

Duyarlı 3 37.5 6 ?5.0 

staphylococcus Dirençli 1 12.5 1 12.5 
orta der.duy. o o.o 2 25.0 p< 0.05 aureus 
Duyarlı 8 87.5 5 62.5 
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~ablo 80 !ncelemeye Alınan 100 !drar örne~inde üreyen 
Mikroorganizmaların Tobramisin ve Siprofloksasine 
In-Vitro Duyarlılıklarının Karşılaştırılması 

Tobramisin Siprof loksa- p Ureyen mikroorganizmalar sin 
Sayı % Sayı % De~eri 

Dirençli 4 6.6 5 8.3 
:e. coli orta dere.duy. 10 16.7 18 30.0 p < 0.05 

Duyarlı 46 76.7 37 61.? 

~tl.terobacter Dirençli 4 30.7 1 ?.6 

aerogenes orta dere.duy. 3 23.0 4 30.7 p < 0.05 
Duyarlı 6 46.3 8 61.? 

l?~eudomonas Dirençli. 6 54.5 5 45.5 

a e:ruginosa orta dere.duy. l 9.1 2 18.1 p < 0.05 
Duyarlı 4 36.4 4 36.4 

Dirençli 3 37.5 o o.o 
~oteus orta dere.duy. o o.o 2 25.0 P( 0.05 

Duyarlı 5 62.5 6 75.0 

~ 'taphylococcus Dirençli 7 87.5 ı 12.5 

~Q.reus orta dere.duy. o o.o 2 25.0 P) 0.05 
Duyarlı 1 25.0 5 62.5 



TARTIŞMA. 

Atatürk ttniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 

Hastanesi çeşitli klinik ve polikliniklerden idrar yo-

lu infeksiyonu şüphesiyle mikrobiyoloji laboratuvarına 

kültür yapılmak üzere gönderilen ve üreme olan 100 id

rar örne~i çalışma kapsamına alındı. örneklerde üreyen 

mikroorganizmaların da~ılımını veren tablo 1 incelendi

~inde E.coli 60 (% 60.0), Enterobacter aerogenes .13 

(% 13.0), Pseudomonas aeruginosa 11 (% 11.0), Proteus 

8 (% 8.0), staphylococcus aureus 8 (% 8.0) olmak üzere 

toplam 100 (% 100.0) bakteri izole edildi. Cinsiyetlere 

göre da~ılımını veren tablo 2 incelendi~inde kadınlarda 

E.coli 44 (% ?3.0), Enterobacter aerogenes 6 (% 46.1), 

Pseudomonas aeruginosa ? (% 63.7), Proteus 2 (% 25.0), 

staphylococcus aureus 6 (% 75.0) olmak üzere toplam 65 

(% 65.0) bakteri izole edildi. Erkeklerde ise E.coli 16 

(% 26.7), Enterobacter aerogenes? (% 53.9), Pseudomo

nas aeruginosa 4 (% 36.3), Proteus 6 (% 75.0), staphy

lococcus aureus 2 (% 25.0) olmak üzere toplam 35 (% 35.0) 

bakteri izole edildi. Erkeklerin idrar kültürlerinden 

üreyen 35 mikroorganizmanın da~ılımını veren tablo 5 in

celendi~inde E.coli 16 (% 45.?), Enterobacter aerogenes 

7 (% 20.0), Pseudomonas aeruginosa 4 (% 11.4), .Proteus 

6 (% 17.1)';- staphylococcus aureus 2 (% 5.8) toplam 35 

(% 100.0) bakteri izole edildi. Kadınların idrar kültür

lerinden üreyen 65 mikroorganizmanın da~ılımını veren 



-27-

tablo 6 incelendiğinde Eocoli 44 (% 67.7), Enterobac

ter aerogenes 6 (% 9.3), Pseudomonas aeruginosa 7 

(% 10.7), Proteus 2 (% 3.0), staphylococcus aureus 6 

(% 9.3) olmak üzere toplam 65 (% 100.0) bakteri izole 

edildi. Bu sonuçlar incelendi~inde kadınlarda erkekle-

re oranla bakteriüri sıklı~ının daha fazla oldu~u gö

rülmektedir. Kadınlarda bakteriürinin fazla görülmesi

nin nedenleri uretralarının kısa olması, evlilik, sek

suel aktivite, hormonlar, gebelik gibi faktörler üri

ner sistem infeksiyonu prevalansını artırmaktadır (14, 

33,35)0 çalışmamız literatürle uygunluk göstermektedir. 

Yaşlara göre da~ılımı veren tablo 3 incelendigin

de yetişkinlerde E.coli 46 (% 76.7), Enterobacter aero

genes 6 (% 46.1), Pseudomonas aeruginosa 10 (% 90.9), 

Proteus 4 (% 50.0), staphylococcus aureus 8 (% 100) ol

mak üzere toplam 74 (% ?4.0) bakteri izole edilmiştir. 

çocuklarda (13 yaşından küçük olanlar) E.coli 14 (% 23.3), 

Enterobacter aerogenes ? (% 53.9), Pseudomonas aeruginosa 

1 (% 9.1), Proteus 4 (% 50.0) olmak üzere toplam 26 (% 26) 

bakteri izole edilmiştir. Doğumdan 10 yaşına kadar çocuk

larda üriner inf eksiyonu sık görülür. 10-20 yaş arasında 

yeni infeksiyon nadir görülür, daha sonraki yaşlarda üri

ner infeksiyon prevalansında artma olmaktadır. Bunu etki

leyen faktörler arasında evlilik, seksüel aktivite, gebe

lik, doğum sonu mesane ve üretrada meydana gelen de~işik

likler, kadınlarda çocukluk, prepuberte, menopoz ça~la-
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1rında vajen pH'sını etkileyen mikroorganizmalarda mey

dana gelen değişiklikler, erkeklerde ileri yaşlarda J 

prostat sıvısının bakterisidal özelliğinin azalması,. 

prostat hipertrofisi gibi idrar akışını engelleyen fak

törler yaşla ilgili üriner sistem infeksiyonu oluşmasın

da sayılabilecek en önemli nedenlerdir (33-34). :SUlgu

larımız literatürle uygunluk gösteriyordu. 

Amerika 1 da bir merkezde yapılan ve her yaş grubu

nu içine alan bir araştırmada, hastaneye başvuran üriner 

sistem infeksiyonlu hastalardan yüzde 64.0 E.coli, yüzde 

9.0 KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), yüzde 11.0 
1 

Proteus, yüzde 6.0 Pseudomonas aeruginosa izole edilmiş, 

aynı çalışmada hastaneye yatan hastalarda komplikasyon 

olarak gelişen üriner sistem infeksiyonlarında yüzde 49.0 

E.coli, yüzde 12.6 proteus, yü~de 0.5 Pseudomonas aerugi

nosa, yüzde 8.6 oranında ise gram pozitif koklar izole 

edilmiştir (33). çalışmamızda klinik ve polikliniklere 

göre dağılımı veren tablo 4 1de görüldüğü gibi poliklinik

lerden gönderilen idrar örneklerinden 32 (% 53.3) E.coli, 

dört (% 30.8) Enterobacter aerogenes, dört (% 36.3) Pseu

domonas aeruginosa, dört (% 50.0), Proteus, beş(% 62.5) 

staphylococcus aureus izole edildi. Kliniklerden gönderi

len idrar örneklerinden ise 28 (% 46.7) E.coli, dokuz 

(% 69.2) Enterobacter aerogenes, yedi (% 63.7) Pseudomo

nas aeruginosa, dört (% 50.0) Proteus, üç (% 37.5) 

staphylococcus aureus izole edildi. Söz konusu ça-
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lışmamız literatürle E.coli izolasyonunda uygunluk gös

teriyorduo Pseudomonas aeruginosa ve Enterobacter aero

genes 'in kliniklerden gönderilen idrar örnekJ.:erfnden· : 

yüksek oranda üremesi, kronik bir infeksiyon, komplikas

yon veya sonda kateter gibi üriner sistemin dışardan in

f ekte edildiğini düşündürmektedir. çünkü bu mikroorga

nizmalar daha çok hastane infeksiyonu etkenleri olup li

teratürle uygunluk gösteriyordu. !nfeksiyon hasta.lıkla

rında etken mikroorganizmalar ve izolasyon sıklıkları ül

keden ülkeye, bölgeden bölgeye değişebilmektedir. 

!drar sondası uygulaması ile ilgili yapılan bir 

çalışmada poliklinik hastalarına uygulanan tek bir kate

terizasyon yüzde bir oranında infeksiyona neden olurken, 

hastaneye yatan hastalarda tek bir kateterizasyon uygula

ması yüzde 10 infeksiyona neden olmaktadır (33). üriner 

sisteme yapıla~ak manuplasyonların özellikle hastanede 

yatan hastalarda yapılacaksa mutlak endikasyon oldu~nda 

yapılması, aksi halde yüksek oranda infeksiyon riskini ar

tıracağı açıkça görülmektedir. 

üriner inf eksiyonlar sıklıkla tedaviye dirençli 

olmaları ciddi sonuçları nedeniyle önemli infeksiyonlar

dandır. Akut infeksiyonlarda genellikle tek bir organizma 

sorumlu oldu~u halde, kronik infeksiyonlarda genellikle 

miks infeksiyon söz konusudur. Günümüzde bir çok antibak

teriyele dirençli bakteri toplumları ortaya çıkmaktadır. 

Mikroorganizmalarda antibakteriyele karşı gelişen direnç 
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tedavi yöntemlerinde önemli de~işikliklere ve hergün 

yeni antibiyotik ve kemoterapötik maddenin sentezine 

yol açmaktadır (34,37,38). 

Son yıllarda antibiyotik diinyasına cok sayıda 

antimikrobiyal ajan girmiştir. Bunların ço~u gram ne

gatif bakterilere etkilidir. Uriner sistem infeksiyo

nunda çok çeşitli mikroorganizmalar rol oynayabilir

ler. Fakat en sık rastlanan gram negatif basillerdir. 

!nfeksiyonların büyük bir bölümünde yüzde 90 E. coli' 

dir. Daha sonra sırasıyla Proteus, Pseudomonas, staphy

lococcus•lardır (10,14,34,36,37)• Tablo l•de görüldü~ü 

gibi çalışmamızda incelenen 100 örnekte, yüzde 60 E.co

li, yüzde 13 Enterobacter aerogenes, yüzde 11 Pseudomo

nas aeruginosa, yüzde 8 P.roteus, yüzde 8 Staphylococcus 

aureus olarak saptandı. 

Erhan ve arkadaşlarının (1987) üriner sistem in

feksiyonlarında seftriakson uygulamasında E. coli 1 de yüz

de 87.5, Pseudomonas aeruginosa'da yüzde 50 başarı sa~

ladıkları belirtilmiştir (39). çalışmamızda tablo 7'de 

görüldü~ü gibi seftriaksona karşı E.coli 1 leri yüzde 80, 

Pseudomonas aeruginosa•ları yüzde 45.5 olarak duyarlı 

bulduk. Bulgularımız literatürle uygunluk gösteriyordu. 

Okan ve Batur (1990) üçüncü kuşak sefalosporinle

rin Pseudomonas aeruginosa, E.coli, Proteus üzerinde etki

lerini araştırdıkları çalışmalarında E.coli•de yüzde 80, 

.Proteus•ta yüzde 64, Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 30 
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duyarlı oldu~nu saptamışlardır (40). çalışmamızda tab

lo 7'de görüldü~ü gibi seftriaksona karşı E.coli'lerde 

yüzde 80.0, Pseudomonas aeruginosa'larda yüzde 45.5,. 

Proteus•larda yüzde 37.5 düzeyinde duyarlılık saptanmış

tır. Bulgularımız E.coli ve Pseudomonas aeruginosa lite

ratürle uygunluk gösteriyordu. Pseudomonas aeruginosa ve 

Proteus'a karşı gelişen direnclilik durumunu bölgesel 

faktörler, kültür yapılmadan önceki dönemde antibiyotik 

kullanmış olabilece~i veya proteusun dirençli bir suşu 

antibiyoti~i etkisizleştirmiş olabilir. 

Akalın ve arkadaşları (1987) çeşitli antibiyotik

lerin gram negatif bakterilere etkilerini in-vitro ola

rak araştırmışlar, seftriaksonun E.coli'de yüzde 89.0, 

Enterobacter aerogenes•de yüzde 87.3, Proteus•ta yüzde 

90.9, Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 82.2 olarak duyar-

lı bulmuşlar. Aynı çalışmada Siprofloksasinin etkisini 

E.coli'de yüzde 99.0, Enterobacter aerogenes•de yüzde 97.7, 

Proteus•ta yüzde 95.5, Pseudomonas aeruginosa'da yüzde 

93.1 duyarlı olarak saptamışlardır (41). Çalışmamızda tab

lo 7'de görüldü~ü gibi seftriaksonun E.coli 1 de etkisi li

teratürle uygunluk gösteriyordu. Her iki antibiyoti~in 

E.coli'deki etkisi istatistiksel olarak da literatürle uy

gundu (P) 0.05). Di~er mikroorganizmalar üzerindeki etkisi

ni istatistiksel olarak önemsiz bulduk. Enterobacter aero

genes, Proteus, Pseudomonas aeruginosa ve staphylococcus 

aureus üzerine istatistiksel olarak önemsizdi (p(0.05). 

Ancak tablo 7 incelendi~inde seftriaksonun bu mikroorga-



-32-

nizmalar üzerindeki etkisini E.coli 1 lerde yüzde 80.o,1 
Enterobacter aerogenes•te yüzde 46.2, Proteus•ta yüzde 

3?.5, Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 45.5, staphylococ

cus aureus•ta yüzde 87.5 düzeyinde duyarlı bulduk. Sip

rofloksasinin etkisini ise E.coli 1de yüzde 61.7, Entero

bacter aerogenes•de yüzde 61.6, .Proteus•ta yüzde 75.0, 

.Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 36.4, staphylococcus 

aureus•ta yüzde 62.5 olarak etkili. oldu~unu saptadık. 

Çalışmamızda sonuçlar pseudomonas aeruginosa hariç, li

teratürle uygunluk görüldü. 

Frenkel ve arkadaşları (1988) günde tek doz 

Seftriakson alınmasıyla çocuklardaki selektif çeşitli 

bakteriyel inf eksiyonlardaki durumu araştırmışlar ve 

Staphylococcus aureus•ta yüzde 89.0 etkili bulunmuş, 

Pseudomonas aeruginosa•da duyarlı olarak saptamışlar-

dır (42). 

Eickof ve arkadaşları 1981 yılında yaptıkları 

çalışmada, seftriaksonla yeni sefalosporinler in-vitre 

olarak karşılaştırılmış ve E.coli'de yüzde 90.0, staphy

lococcus aureus•ta yüzde 90.0, Proteus•ta yüzde 50.0, 

Pseudomonas aeruginosa'da yüzde 50.0 olarak duyarlılık 

bulmuşlardır (43)• 

çalışmamızda tablo 7'de görüldügü gibi Seftriak

sonun staphylococcus aureus•ta yüzde 87.5, E.coli'de 

yüzde 80.0, proteus•ta yüzde 37.5, Pseudomonas aerugino-
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sa•da yüzde 45.5, Enterobacter aerogenes•de yüzde 

46.2 düzeyinde etkili oldu~nu saptadık. Çalışmamız 

literatürle uygunluk gösteriyordu. 

TUncer ve arkadaşları · (1988) üriner infeksi

yon şüpheli hastaların idrarlarından izole edilen mik

roorganizmalar ve antibiyotik· duyarlılıkları çalışma

larında seftriaksonun etkisini E.coli, Proteus, .Pseudo

monas, staphylococcus aureus ve Enterobacter•de yüzde 

86.0 duyarlı olarak saptamışlar (44). Çalışmamızda tab

lo 7'de görüldü~ü gibi Seftriaksonun etkisini E.coli' 

lerde yüzde 80.0, staphylococcus aureus•ta ioe yüzde 

87.5 olarak saptadık. E.coli ve staphylococcus aureus 

ile ilgili sonuçlar literatürle uygunluk göstermekte

dir. Ancak seftriaksonun etkisini Proteus•ta yüzde 37.5, 

Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 45.5 olarak bulduk. Bu 

durum literatürle uyumsuz· olup, bu antibiyoti~e karşı 

dirençli suşların gelişmiş olabilece~i ve bölgesel fark

lılıkların da rol oynayabilece~i düşünülebilir. 

Willke ve TUral (1987) çeşitli klinik örnekler

den izole edilen bazı bakterilerin üçüncü kuşak sefa

losporinlere duyarlılıkları ~alışmalarında seftriakso

nun etkisini E.coli•de yüzde 92.0, Proteus•ta yüzde 

92.0, Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 47.0, staphylococ

cus aureus•ta yüzde 97.0 olarak saptamışlar (45). çalış

mamız tablo 7'de görüldü~ü gibi E.coli, Pseudomonas aeru

ginosa ve staphylococ-cus aureus olarak literatürle uy-
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gunluk gösteriyor. Proteus•taki duyarlılık durumunu J 

Qalışmamızda yüzde 37.5 olarak saptadık. Bu durum 

direnQli suşların gelişimi ve olgu sayısının az ol

ması ile açıklanabilir. 

çetin ve arkadaşlarının (1987) cerrahi ile 

kombine tedavi gerektiren üriner sistem inf eksiyon

larında seftriaksonun etkisi ile ilgili ~alışmaların

da E.coli 1 de yüzde 93.0, Proteus•ta yüzde 89.0, Pseu

domonas aeruginosa•da yüzde 70.0, Enterobacter aeroge

nes•de yüzde 50.0 olarak toplam yüzde 88.0 düzeyinde 

duyarlılık bulmuşlardır (46). çalışmamızda tablo 7' 

de görüldü~ü gibi seftriaksonun etkisini E.coli'lerde 

yüzde 80.0, Enterobacter aerogenes•de ise yüzde 46.2 · 

olarak s~ptadık. Bulgularımız literatürle uygunluk gös

termektedir. Seftriaksonun p;roteus•taki etkisini yüzde 

37.5, Pseudomonas aeruginosa•daki etkisini ise yüzde 

45.5 olarak bulduk. Buradaki direnqlilik durumu daha 

önceden bu antibiyoti~in kullanılmış olabilece~i ve 

bölgesel faktörler olarak direncli suşların gelişmesi 

olarak yorumlanabilir. 

Neu (1987) yeni antibiyotiklerin belirli infek

siyonlarda kullanılması ile ilgili yaptı~ı çalışmada 

seftriaksonun nasokomiyal üriner infeksiyonlarda bir 

aminoglikozidle kullanılması sonucunun tartışılmaz bi

çimde olumlu olabilece~i aynı çalışmada siprofloksasi-
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nin Pseudomonas ve methici-lline dirençli staphylococ

cus aureus üzerine etkili olabilece~ini saptamış (47)~ 
Elde etti~i bu sonuçların bizim bulgularımızla da uyum

lu oldu~ gözlenmiştir. Tobramisinin Staphylococcus 

aureus•ta etkisiz olması, se!triaksonun etkili olması 

Proteus•ta ise durumun tersi olması nedeni ile söz ko

nusu mikroorganizmalar:ın oluşturdu~ miks infeksiyon

larda kombine tedavileri daha uygun olacaktır. 

Bedük (1987) üro-genital sistemin dirençli infek

siyonlarında seftriaksonun uygulaması ile ilgili çalış

masında E.coli'de duyarlılık yüzde 80.0, Enterobacter 
I 

aerogenes, Pseudomonas aeruginosa ve staphylococcus 

aureus•ta ise yüzde 20.0 olarak saptamış, seftriaksonun 

uygulaması ile çok iyi sonuçlar aldı~ını ve yüksek oran

da etkili oldu~nu belirtmiştir (48). Çalışmamızda 

seftriaksonun etkisini E.coli'lerde yüzde 80.0, staphy

lococcus aureus•ta yüzde 87.5, Pseudomonas aeru~inosa• 

da yüzde 45.5, Enterobacter aerogenes•de ise yüzde 46.2 

düzeyinde etkili olarak saptadık. BUlgularımız E.coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerosenes olarak 

literatürle uygunluk gösteriyordu. staphylococcus 

aureus ise litaratürle uyumsuz olup, literatürde direnç~ 

li suşların çalışılması dolayısıyla düşük düzeyde duyar

lılık bulunmuş olabilir. 
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Durupınar ve Ozkuyumcu (1988) idrar yolu infek

siyonlarından izole edilen gram negatif bakterilerin ı 

çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları Qalışmalarında 

Tobramisinin etkisini E.coli 1de yüzde 81.9, Pseudomo

nas aeruginosa'da yüzde 17.6, Proteus•ta yüzde 16.5, 

Enterobacter aerogenes'de yüzde 64.2 olarak saptamış-· 

lar (49). Çalışmamızda E.coli ve Pseudomonas aerugino

sa iQin alınan sonuçlar literatüre uygundu. 

Ralph ve arkadaşları (1975) üriner sistem in

feksiyonlarında izole edilen mikroorganizmalar üzerine 

Tobramisinin etkisini araştırmışlar, E.coli'de yüzde 

84.0, Enterobacter aerogenes•de yüzde 72.0, Proteus•ta 

yüzde 70.0, Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 77.0, 

staphylococcus aureus•ta ise yüzde 80.0 düzeyinde etki

li olarak saptamışlardır (50). çalışmamızda Tobramisine 

karşı E.coli 1 lerde yüzde .76o7, Proteus•ta yüzde 62.5 

düzeyinde duyarlılık belirlenmiştir. Bu bulgularımız 

literatürle uygunluk göstermektedir. Tobramisinin Pseu

domonas aeruginosa•daki etkisini yüzde 36.4, staphy

lococcus aureus•taki etkisini ise yüzde 25.0 olarak 

saptadık. Bu bulgularımız literatürle uyumsuz olup, li-· 

teratürdeki çalışma tobramisinin kullanılmaya başladı~ı 

yıllarda yapıldı~ı için bu iki mikroorganizmaya yüksek 

düzeyde etkili oldu~u bulunmuş. Pseudomonas aeruginosa 

ve staphylococcus aureus•a karşı etkisinin düşük düzey

de olması antibiyoti~in uzun bir süredir kullanılmak-
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ta olması, direnQli suşları~ gelişmesi, bakterilerde 

aminoglikozidleri modifiye eden enzimlerin antibiyo

ti~i etkisiz kılması olarak düşünülebilir. 

ünal ve arkadaşlarının (1989) üriner sistem 

inf eksiyonlarındE.P. izole edilen bakterilerin antibiyo

tik duyarlılıkları ile ilgili çalışmalarında E.coli, 

Proteus, Pseudomonas ve Staphylococcus üzerine çeşit

li antibiyotiklerin duyarlılıkları araştırılmış, tob

ramisine karşı duyarlılı~ı yüzde ?O.O olarak sapta

mışlar (51). çalışmamızda tablo 8•de görüldü~ü gibi 

tobramisine karşı E.coli 1 lerde yüzde 76.7, Proteus•ta 

ise yüzde 62.5 düzeyinde duyarlılık bulundu. Bulgula

rımız literatürle uygunluk gösteriyordu. Buna karşın 

tobramisinin etkisini .Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 

36.4, staphylococcus aereus•ta yüzde 25.0 olarak sap

tadık. Bu durum söz konusu literatürle uyumsuz olup, 

bunun da bakterilerde aminoglikozidleri modifiye eden 

enzimlerin oluşması, dirençli suşların gelişmesi ve 

uzun süreden beri kullanılmakta olmasına ba~lı oldu~u 

düşünülebilir. 

Baykal ve Akalın (1986) Pseudomonas aeruginosa• 

nın çeşitli. antibiyotiklere karşı diren~lili~i ile il

gili çalışmalarında tobramisine yüzde 27.0, seftriakso

na yüzde 4?.0 olarak duyarlı olduklarını saptamışlar

dır (52). Çalışmamızda tablo 7 ve 8 1 de görüldü~ü gibi 

alınan sonuçlar literatürle uygunluk göstermektedir. 
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Ayhan ve arkadaşları (1988) idrar yolu infeksi- · 

yonlarından izole edilen mikroorganizmaların antibiyo

tiklere duyarlılıkları ile ilgili çalışmalarında izole 

ettikleri mikroorganizmalardan tobramisine karşı E.co

li•ler yüzde 45.2, Enterobacter aerogenes yüzde 16.6, 

Proteus yüzde 11.5, Staphylococcus aureus yüzde 11.5, 

Pseudomonas aeruginosa yüzde 1.3 düzeyinde duyarlılık 

bulmuşlardır (53). çalışmamızda tablo 8 1 de görüldü~ü 

gibi tobramisinin etkisini E.coli 1 lerde yüzde 76.7, 

.Proteus•ta yüzde 62.5 olarak saptadık. Bu durum lite

ratürle uygunluk göstermiyordu. Etkili olması ilk de

fa üriner inf eksiyon olmuş ve geniş spektrumlu anti

biyotik kullanmamış olması, diren~li suşların gelişme

mesi ve bölgesel !aktörler olarak yorumlanabilir. Di

ğer mikroorganizmalara karşı etkisi ise literatürle 

uygunluk göstermektedir. . 

Gün ve arkadaşlarının (1988) ceşitli klinik ma

teryallerden izole ettikleri E.coli 1 ler üzerinde çeşit

li antibiyotik duyarlılık durumlarını incelemişler ve 

seftriaksonun etkisini yüzde 73.5, tobramisinin etkisi

ni yüzde 31.5 olarak saptamışlar (54). Çalışmamızda alı

nan sonuçlar tablo ?'de görüldüğü gibi literatürle uy

gunluk gösteriyordu. Tobramisinin etkili olması direnç

li suşların henüz gelişmemiş oldu~unu düşündtirmektedir. 
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scully ve arkadaşları (1986) Pseudomonas infek

siyonları tedavisinde oral siprofloksasinin etkisini 

araştırmışlar ve üriner sistem inf eksiyonlarında etki

li oldu~nu saptamışlar (55).' Çalışmamızda tablo 7 ve 

8'de görüldügü gibi siprofloksasinin Pseudomonas aeru

ginosa üzerine etkisini yüzde 36.4 olarak saptadık. Bu 

durum geçen süre içerisinde bu antibiyoti~e dirençli 

suşların gelişmiş olabilece~i şeklinde düşünülebilir. 

TUnçkanat ve arkadaşının (1988) idrar yolu in-

f eksiyonlarından izole ettikleri gram negatif bakteri

ler üzerine in-vitro kinolonların etkileri çalışmala

rında siprofloksasinin etkisini E.coli'de yüzde 100.0, 

Proteus•ta yüzde 100.0, pseudomonas aeruginosa•da yüz

de 100.0, Enterobacter aerogenes•de yüzde ıoo.o etkili 

bulmuşlar, direnoli ve orta derecede diren~li suş sap

tanmamıştır (56). çalışmamızda tablo 7 ve 8 1 de görüldü

~ü gibi siprofloksasinin etkisini E.coli'lerde yüzde 

61.7, Proteus•ta yüzde 75.0, Enterobacter aerogenes'de 

yüzde 61.6, Pseudomonas aeruginosa•da yüzde 36.4 düze

yinde etkili olarak. saptadık. Söz konusu bu çalışmamız

da duyarlılık durumunda iki sene gibi kısa bir sürede 

duyarlılık durumundaki azalma, zamanla dirençli suşla

rın artışı, bölgeden bölgeye farklılıkların olabilece~i 

ve aynı zamanda örneklerin hastanede yatan veya dışarı

dan poliklini~e başvuran hastalardan seQilişindeki sayı

sal farklılıklarından kaynaklanmış olabilece~i düşünüle

bilir. 



S O N U Q 

1- Çeşitli klinik ve polikliniklerden idrar yo

lu infeksiyonu şüphesiyle incelemeye aldı~ımız olgula

rın idrarlarında E.coli en sık izole edilmiş olup, bu

~u sırasıyla Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeru

ginosa, Proteus ve staphylococcus aureus suşları izle

miştir. 

2- !drar yolu infeksiyonlarının kadınlarda erkek

lere oranla, yetişkinlerde çocuklara oranla daha fazla 

oldu~u saptanmıştır. 

3- !drar yolu infeksiyonlarından izole etti~imiz 

E.coli suşları en fazla olarak Seftriaksona duyarlı bu

lunmuş, bunu sırasıyla Siprofloksasin ve Tobramisin iz

lemiştir. Enterobacter aerogenes suşları en fazla Sip

rofloksasine duyarlı bulunmuş, bunu Tobramisin ve seft

riakson izlemiştir. pseudomonas aeruginosa ı "suşları 

en fazla tobramisin ve siprofloksasine dirençli bulun

muş, bunu seftriakson izlemiştir • .Proteus suşları en 

fazla olarak siprofloksasine duyarlı bulunmuş, bunu tob

ramisin izlemiş olup, seftriaksona ise dirençli bulun

muştur. staphylococcus aureus suşları ise en fazla Seft

riaksona duyarlı bulunmuş, bunu Siprofloksasin izlemiş, 

tobramisine karşı ise dirençli olarak saptanmıştır. 
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4- Komplikasyon olmayan üriner inf eksiyonlarda 

etkenin büyük olasılıkla E.coli olabilece~i, kompli

kasyonlu üriner sistem inf eksiyonlarında veya sonda 

kateter gibi uygulamaların yapıldı~ı hastalarda etken 

olarak daha sıklıkla Enterobacter aerogenes, Pseudomo

nas aeruginosa, Proteus ve staphylococcus•ların etken 

olabileceği ve bunların da genellikle dirençli suşlar 

olabilece~inin bilinmesi ve ampirik tedavide bu duru

mun gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

Ayrıca antibiyotik yazılırken dirençli suşların 

gelişebileceği gözönüne alınarak kültür ve antibiyog

ram mutlaka yapılmalıdır. !nfeksiyon etkenlerinin böl

gesel olarak qalışmalarla saptanması ve bunların anti

biyotik duyarlılık paternlerinin incelenmesi gerekir. 

Kültür antibiyogram olanakları olmayan bölgelerde buna 

göre ampirik tedavi de verilmesi gerekir. 



0 Z E T 

Atatürk Universitesi Tıp Fakültesi Araştırma 

Hastanesi çeşitli klinik ve polikliniklerden idrar yo

lu infeksiyonu şüphesiyle 01.10.1990 - 01.11.1990 ta

rihleri arasında kültür yapılmak üzere mikrobiyoloji 

laboratuvarına gönderilen ve bakteri üreyen 100 örnek

ten izole ettiğimiz mikroorganizmaların yüzde 65.0'i 

kadınlarda, yüzde 35.o•i erkeklerde olarak saptanmış

tır. üreyen mikroorganizmaların yüzde ?4.0•ü yetişkin

lerde, yüzde 26.0•sı çocuklarda idi. ürettiğimiz mikro

organizmaların yüzde 60.0'ı E.coli, yüzde 13.0'ü Ente

robacter aerogenes, yüzde ll•O'i pseudomonas aerugino

sa, yüzde 8.0'i Proteus, yüzde 8.0•i Staphylococcus 

aureus olarak saptandı. üreyen mikroorganizmaların ka

dınlardaki dağılımı E.coli 44 (% 73.3), Pseudomonas 

aeruginosa yedi (% 63.?), staphylococcus aureus altı 

(% 75.0), Enterobacter aerogenes altı (% 46.l), Proteus 

iki (% 25.0), erkeklerdeki d.ağılımı ise E. coli 16 

(% 26.?), Enterobacter aerogenes yedi (% 53.9), Pro

teus altı(% 75.0), pseudomonas aeruginosa dört (%36.3), 

staphylococcus aureus iki (% 25.0) olarak .saptadık. 

üçüncü kuşak sefalosporinlerden seftriaksonun et

kisi en yüksek düzeyde yüzde s7.5 olarak, staphylococcus 

aureus•lara en düşük düzeyde ise Proteus'a karşı yüzde 

37.5. olarak belirlendi. Aminoglikozidlerden tobramisinin 
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etkisini en yüksek olarak P.roteus•ta yüzde 75.0, en 

düşük olarak staphylococcus aureus 1 ta yüzde 25.0 ola

rak etkili olduğunu saptadık. Kinolon•lardan siprof

loksasinin etkisini en yüksek düzeyde .Proteus•ta yüz

de 75.0, en düşük düzeyde ise Pseudomonas aeruginosa• 

da yüzde 36.4 olarak etkili oldu~unu saptadık. 

Bu antibiyotiklerden seftriakson ve tobramisi

nin siprofloksasinle karşılaştırılmasında, seftriakso

nun üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasine 

karşı önemli bir üstünlü~ü.olmadı~ı, ancak siproflok

sasinin tobramisine göre üriner sistem infeksiyonla

rında daha etkili oldu~unu saptadık. 
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