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Sunum Planı 

Çalışmanın amacı•
Çalışmada kullandığımız yöntemler•
Çalışmada elde ettiğimiz bulgular•
Çalışmanın çıktıları ve önerilerimiz•
Sonuç•



Çalışmanın Amacı

En sık görülen enfeksiyon üriner sistem •
enfeksiyonlarıdır
Mikrobiyoloji laboratuvarına kültür testi için en •
sık gelen klinik örnek, idrardır
İdrar yolu enfeksiyonlarında sıklıkla ampirik •
tedavi uygulanmaktadır
Yerel dergilerde yayınlanan çalışmalarda en sık •
idrar örneklerinden izole edilen bakterilerin 
duyarlılık durumları yayımlanmaktadır



Çalışmanın Amacı

2000-2012 yılları arasında yerel dergilerde yayımlanan •
ve üriner sistem enfeksiyon etkenleri ile bu etkenlerin 
antibiyotik duyarlılıklarının/dirençlerinin bildirildiği 
çalışmaların; 

Kültür yöntemi –
Kültür değerlendirme yöntemi–
Sıklıkla izole edilen bakterileri–
Bakteri tanımlanmasında kullanılan testleri–
Antibiyotik duyarlılık test yöntemleri–
Antibiyotik duyarlılık testlerinin değerlendirilmesi –
Bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarındaki değişimi–

Ortaya koymak için yapılmıştır



Çalışma Yöntemi 

Dergilerin seçimi •
Anahtar kelimelerin belirlenmesi •
Çalışmaların değerlendirilmesi•
  



Çalışma Yöntemi / Dergi Seçimi

Mikrobiyoloji Uzmanlarının en sık çalışma •
gönderdiği dergiler çalışmaya dahil edilmiştir

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi–
Mikrobiyoloji Bülteni–



Çalışma Yöntemi/Anahtar Kelimeler

Çalışmada kullanılan anahtar kelimeler•
İdrar kültürü–
İdrar yolu enfeksiyonları –
Üriner sistem enfeksiyonları –
Gram pozitif bakteriler–
Gram negatif bakteriler–
Antibiyotik duyarlılık –



Çalışma Yöntemi

Anahtar kelimelere •
Çalışma değerlendirme kriterlerine •

Uyan 9 çalışma değerlendirmeye alınmıştır



Çalışmanın Yöntemi/Çalışmaların Değerlendirilmesi 

Anahtar kelimelere uygun olan çalışmalarda•
Çalışmaların 2000-2012 yılları arasında yayımlanmış –
olması
Çalışmalara 2000-2012 yılları arasında gelen örneklerin –
dahil edilmesi
Çalışılan örnek sayısının yazılması –
Çalışmada enfeksiyon etkeni izole edilen örnek sayısının –
belirtilmesi
Duyarlı/Dirençli bakterilerin sayısı ve oranının verilmesi –



Çalışmanın Bulguları
Çalışma 

No 
Çalışma 

Yılı 
Yatan Hasta 
Örnek Sayısı 

Ayaktan 
Hasta Örnek 

Sayısı 
TOPLAM 

6 2000 69 159 228
7 2000 93   93
3 2004 102   102
4 2004 2965 1279 4244
2 2005 1256 1915 3171

11 2006 2129 2025 4154
10 2007 673 741 1414
8 2008   287 287
9 2011 97 527 624

TOPLAM 7384 6933 14317



Kültür Yöntemi 

Çalışmaların tamamında idrar örnekleri; •
Koyun kanlı agara ve EMB agara ekim yapılmış–
37°C’de 18-24 saat etüvde inkübe edilmiş–
İnkübasyon sonunda 100.000 CFU/ml ve üzeri –
üremeler üriner sistem enfeksiyonu olarak 
tanımlanmış 
Konvansiyonel, yarı otomatize ve/veya otomatize –
sistemler ile bakteriler tanımlanmış 
CLSI kriterlerine göre Kirby-Bauer disk diffüzyon –
yöntemi ile antibiyotik duyarlılık testleri çalışılmış 



Antibiyotik Duyarlılıkları 

E.coli•
Ampisiline duyarlılık 2000 yılında yapılan –
çalışmada %30 oranından 2011 yılında yapılan 
çalışmada %16 oranında bulunmuştur. 
İmipeneme duyarlılığın yaklaşık %98’lerde olduğu –
görülmüştür
Siprofloksasine duyarlılığın %53’lere kadar –
düştüğü görülmüştür



Çıkarımlarımız ve Önerilerimiz

Çalışmaların tümünde üriner sistem enfeksiyon •
kriteri olarak sadece 100.000 CFU/ml üreme 
etken olarak değerlendirilmiştir

Her 100.000 CFU/ml üreme etken midir? –
İdrar mikroskobisinin önemi var mıdır? –
10.000 CFU/ml veya 1.000 CFU/ml üreme önem taşır –
mı? 
Çocuk hastalarda değerlendirme kriterleri –
yetişkinlerle aynı mıdır? 



Çıkarımlarımız ve Önerilerimiz

CLSI verilerine göre yapılan antibiyotik duyarlılık •
test sonuçlarında; 

Bazı çalışmalarda A grubunda yer alan antibiyotikler –
arasında çalışılmayanlar mevcut
Sadece idrar örnekleri için çalışılması gereken –
gereken antibiyotikler çalışılmamış 
En sık izole edilen bakteri E.coli ise fosfomisin –
antibiyotik duyarlılık testlerine eklenmeli midir? 



Çıkarımlarımız ve Önerilerimiz

Çalışmalarda “Kısıtlı Bildirim Kurallarına Göre •
Raporlama” ile ilgili verilerin yetersiz olduğu 
görülmüştür. 

Kısıtlı bildirim kurallarına göre antibiyotik –
duyarlılık test sonuçlarının raporlanması ve 
yaşanan sorunların paylaşılması önemlidir 



Çıkarımlarımız ve Önerilerimiz

Dergi Editörlerine; •
Çalışmaların bazılarında duyarlılık bazıların direnç –
oranları verilmiştir. Aynı dili konuşabilmek adına 
dergiler yazım kurallarına “Mikroorganizmaların 
duyarlılık oranlarının verilmesi” ya da 
“Mikroorganizmaların direnç oranlarının 
verilmesi” şeklinde bir düzenlemenin yapılmalıdır 



Sonuç

Uygulamalarımızda ve değerlendirmelerimizde •
bir standardizasyona ihtiyaç duyulduğu tespit 
edilmiştir
Antibiyotik direnç sürveyansı yönünde •
çalışmalar yapılmalı 
Veriler paylaşılmalı •
CLSI Kriterlerinin Türkiye için uyarlama •



Teşekkür ederiz…

Serap SÜZÜK, Ekrem YAŞAR, Sebahat AKSARAY
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