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ÖZET:

SUMMARY:

Giriþ: Komplike üriner sistem enfeksiyonlarýnýn
(ÜSE) tedavisi, eðer etken mikroorganizma
geniþlemiþ spektrumlu b laktamaz (GSBL)
salgýlýyorsa, güçlü antimikrobiyallerle parenteral
tedaviyi gerekli kýlar. Bu çalýþmada, yeni bir
karbapenem olan ertapenemin komplike ve nonkomplike üriner enfeksiyöz patojenlere karþý etkililiði
araþtýrýldý.

Ertapenem: A new antibiotic choice for
complicated urinary tract infections
Objective: The treatment of complicated urinary
tract infections (UTIs) may require the use of a
parenteral antimicrobial agent active against the
extended spectrum b lactamases-producing urinary
pathogens. The activity of ertapenem, a new oncea-day carbapenem, was investigated in pathogens
isolated from complicated and non-complicated
UTIs.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Mikrobiyoloji
Laboratuvarýnda 2009 yýlýnýn ilk 3 ayýnda üriner
sistem enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen 256
suþ incelendi. Suþlarýn yarýsý komplike, diðer yarýsý
ise non-komplike üriner infeksiyonlu hastalara aitti.
Konvansiyonel yöntemlerle identifiye edilen
bakterilerin antibiyotik duyarlýlýklarý CLSI önerileri
doðrultusunda disk difüzyon yöntemiyle araþtýrýldý.

Material and method: A total of 256 urinary
pathogen were studied. The half of the strains were
isolated from complicated and the others were from
non-complicated UTIs within three months in our
laboratory. The antimicrobial susceptibilities of all
strains identified by conventional laboratory
methods were investigated using the disc diffusion
method following the reccomendations of CLSI.

Bulgular: Her iki grupta en sýk izole edilen bakteri
Escherichia coli olmuþtur (sýrasýyla 91 ve 92 adet).
En fazla GSBL saptanan bakteriler Klebsiella
pneumoniae ve E. coli olarak bulundu. Komplike
ve non-komplike ÜSE etkenlerindeki GSBL oranlarý
sýrasýyla E. coli için %25, %15 ve K. pneumoniae
için %53, %14 olarak saptandý. Ýncelenen
antibiyotikler açýsýndan (amoksisilin-klavulanik
asit, amikasin, seftriakson, siprofloksasin,
sefaperazon-sulbaktam, imipenem, piperasilintazobaktam) direnç oranlarý komplike ÜSE
etkenlerinde daha yüksek bulunduðu halde
ertapenem direnci, her iki grup için de düþük ve
benzer oranlarda saptandý.

Results: The most common pathogen was E. coli
in each two group (respectively 91 and 92 strains).
Klebsiella pneumoniae and E. coli were the most
common ESBL-producing bacteria. ESBL rates in
two groups for E. coli and Klebsiella pneumoniae
were 25%, 15% and 53%, 14% respectively. While
the resistance rates in complicated UTIs pathogens
were higher than non-complicated UTIs pathogens
for several antibiotics (amoxycillin-clavulanate,
amikacin, ceftriaxone, ciprofloxacin, cephoperazonsulbactam, imipenem, piperacillin-tazobactam),
the ertapenem resistance was low in two groups.

Sonuç: Ertapenem; GSBL salgýlayan bakterilere
etkili, geniþ spektrumlu, günde tek doz kullanýlan
yeni bir karbapenemdir. Komplike ÜSE olan
olgularda düþük direnç oranlarý nedeni ile yeni bir
tedavi seçeneði oluþturmaktadýr.

Conclusion: Ertapenem, a new once-a-day, broad
spectrum carbapenem which is highly effective on
ESBL-producing bacteria, is a good alternative
choise for the treatment of complicated UTIs due
to low resistance rates.

Anahtar Kelimeler: Ertapenem, bakteriyel direnç,
üriner enfeksiyon
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GÝRÝÞ
En sýk görülen toplum kaynaklý
enfeksiyon olan ÜSE, GSBL pozitif suþlarda

artan direnç oranlarýyla yeni tedavi
seçeneklerine ihtiyacý artýrmaktadýr.
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Antimikrobiyal duyarlýlýk testi

Genç, eriþkin ve cinsel yönden aktif
kadýnlarda, sýklýkla E. coli ile oluþan nonkomplike ÜSE, sýk görülmekle birlikte çok
sayýda tedavi seçeneðine sahiptir (1). Ancak
komplike üriner sistem enfeksiyonlarý,
özellikle de hastane kökenli suþlarla
oluþtuðunda tedavi seçenekleri çok
daralmakta ve parenteral tedavinin gerekliliði
ortaya çýkmaktadýr. Bu enfeksiyonlara neden
olan bakterilerde direnç oranlarý daha yüksek,
tedavi süresi daha uzun ve tedavi
baþarýsýzlýðý daha sýktýr. Ayrýca kültür
yapýlmasý ve etkenin eldesi; hem direncin
saptanýp rasyonel antibiyoterapinin
yapýlabilmesi açýsýndan hem de
rekürrenslerin takibi açýsýndan gereklidir
(2,3).

Antibiyotik duyarlýlýklarý CLSI önerileri
doðrultusunda disk difüzyon yöntemiyle,
GSBL varlýðý ise çift disk sinerji yöntemiyle
çalýþýldý. Suþlarýn amoksisilin-klavunik
asit, amikasin, seftriakson, siprofloksasin,
sefoperazon - sulbaktam, imipenem,
piperasilin-tazobaktam ve ertapenem için
antibiyotik duyarlýlýklarý araþtýrýlmýþtýr.
BULGULAR

Ertapenem, uzun etkili 1-b-metil
karbapenem antibiyotiktir. Gram negatif
enterik çomaklara, C. difficile dýþýndaki
anaerop bakterilere, Gram pozitif bakterilere
etkilidir. Ancak P. aeruginosa ve
Acinetobacter türlerine, MRSA ve
enterokoklara etkili deðildir. Komplike üriner
sistem enfeksiyonlarý, deri ve yumuþak
doku enfeksiyonlarý, toplumdan kazanýlmýþ
pnömoniler,
intraabdominal ve pelvik
enfeksiyonlarda endikedir. Ertapenem, GSBL
dahil, kromozomal ya da plazmid aracýlýklý
sýk rastlanýlan b laktamazlara dayanýklýdýr.
Uzun yarýlanma ömrü günde bir kez
kullanýma izin verir (4,5). Çalýþmamýzda,
Türkiyede yeni ruhsat almýþ olan
ertapenemin komplike üriner sistem
enfeksiyonlarýndaki etkililiði araþtýrýldý.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bakteriyel izolatlar
Bu çalýþmada, hastanemiz Enfeksiyon
Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji
Laboratuvarýna, 2009 yýlý ilk 3 ayýnda
üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) düþünülerek
gönderilen 256 idrar örneði invitro olarak
incelendi. Komplike hastalara ait 130,
non-komplike hastalara ait 126 örnekten
izole edilen ve konvansiyonel yöntemlerle
identifiye edilen suþlar çalýþmaya dahil
edildi.

Komplike ve non-komplike hastalardan
izole edilen 256 suþun daðýlýmý Tablo 1de
izlenmektedir. Örneklerin 183ünde E. coli
(%71) ve 37sinde K. pneumoniae (%14)
izole edilmiþtir.
Tablo 1: Bakterilerin daðýlýmlarý.

Her iki grupta en sýk GSBL saptanan
bakteriler E.coli ve K. pneumoniae olmuþtur.
Komplike
ve
non-komplike ÜSE
etkenlerindeki GSBL oranlarý sýrasýyla E.
coli için %25, %15 ve K. pneumoniae için
%53, %14 olarak saptandý. Komplike ve
non-komplike ÜSE'den izole edilen E.coli
ve K.pneumoniae suþlarýnda en fazla direncin
seftriakson ve siprofloksasin için olduðu
görüldü (Tablo 2). Non-komplike örneklerden
izole edilen Klebsiella pneumoniae suþlarýnda
sefoperazon-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam
ve imipeneme dirençli suþ saptanmazken,
komplike ÜSEli örneklerde %7-14 oranýnda
direnç bulundu.
Tablo 2: Direnç oranlarý (%).
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seçenekleri çok daralmaktadýr. Bu nedenle
de karbapenem kullanýmý artmaktadýr.
Ertapenem sahip olduðu direnç oranlarý ile
iyi bir seçenek olarak görülmüþtür.
Tamayo ve arkadaþlarý tarafýndan 2005 ve
2006 yýllarýna ait suþlarýn irdelendiði
çalýþmada, izole edilen üriner patojenlerin
% 3.6sý, E. coli suþlarýnýn ise 4.15i GSBL
pozitif olarak bulunmuþtur. GSBL pozitif
279 E.coli suþunun dirençleri sýrasýyla %14,
5, 0, 1, 82, 0 ve 100dür (AMC, TZP,
IMP, AK, CÝP, Ertepenem, CTX). Bu
çalýþmada IMP ve Ertapenem için MÝK50
ve MÝK90 deðerleri incelenmiþ, sýrasýyla
0.25 ve 0.5; 0.03 ve 0.06 olarak bulunmuþtur
(8). Bu çalýþmada saptanan GSBL deðerleri
çalýþmamýza göre düþük bulunmuþtur. Ancak
hem bu çalýþmada araþtýrýlan suþlar nonkomplike hastalardan izole edilmiþtir hem
de üçüncü kuþak sefalosporin ve kinolon
dirençlerinin bu kadar yüksek bulunduðu
bir çalýþmada GSBL oranlarýnýn düþük
saptanmýþ olmasý, GSBL saptama yöntem
farklýlýðý ile iliþkili olabilir. Ayrýca,
ülkemizdeki GSBL oranlarýnýn genellikle
yüksek olmasý da çalýþmamýzdaki GSBL
oranlarý ile Tamayo ve arkadaþlarýnýn
çalýþmasýndaki oranlarýn farklýlýðý sonucunu
açýklayabilir (6,7).

182 E.coli suþu GSBL varlýðýnýn
antibiyotik dirençlerine olan ilgisi açýsýndan
deðerlendirildiðinde GSBL pozitif bulunan
36 suþun daha yüksek direnç oranlarýna
sahip olduðu görülmüþtür (Grafik 1).
Grafik 1: GSBL pozitif ve negatif E.coli suþlarýnda
antibiyotik direnci sonuçlarý

TARTIÞMA
Komplike üriner sistem enfeksiyonlarýnýn
tedavisinde güçlü aktiviteye sahip, geniþ
üriner spektruma sahip ve üriner yolda
konsantre olarak atýlan antimikrobiyal
ajanlara ihtiyaç vardýr. Bugün için her
bölge, ülke ve hatta kurum için temel ÜSE
etkenlerinin duyarlýlýklarýnýn ve direnç
paternlerinin bilinmesi gerekli ve önemlidir.
Bu çalýþmada, ertapenemin komplike üriner
sistem enfeksiyonlarýndaki etkililiði diðer
ajanlarla karþýlaþtýrýldý. Ýzole edilen
bakterilerde ertapenemin pek çok antibiyotiðe
göre daha duyarlý olduðu görüldü.
Ülkemizde GSBL üreten E.coli ve
K.pneumoniae kökenlerindeki artýþ göz ardý
edilemeyecek ölçülerdedir (6,7). Bu artýþ
hastane enfeksiyonu etkenleri kadar
toplumdan edinilen etkenlerde de söz
konusudur. Ayrýca GSBL üreten suþlarda
artan oranlarda kinolon direncinin de olmasý
oral ilaç seçeneklerini daraltmaktadýr.
Çalýþmamýzda en sýk saptanan iki etken
mikroorganizma olan E.coli ve K.pneumoniae
suþlarý arasýnda, komplike ÜSE kökenli
suþlar daha dirençli bulunmuþtur. Komplike
ÜSEli hastalar; hastanede yatan,
enstrümantasyon uygulanan ve daha önceden
antibiyoterapi alan hastalardýr. ÜSE'lerin
ampirik tedavisinin vazgeçilmez ilacý olan
kinolonlarda görülen direnç ve GSBL
oranlarý dikkat çekecek ölçüde yüksek
bulunmuþtur. GSBL pozitif hastalarda tedavi

Alhambra ve arkadaþlarý 315 E.coli
suþunda direnç oranlarýný sýrasýyla % 16,
2, 0, 0, 90, 0, 15; GSBL pozitifliðini ise
%11 olarak bulmuþtur (AMC, TZP, IMP,
AK, CÝP, Ertepenem, CTX). GSBL pozitif
olarak bulunan 111 Enterobacteriaceae
suþunun (%23) ise direnç oranlarý 92, 4,
0, 0, 14, 0 ve 11 olarak bulunmuþtur. Bu
çalýþmadaki GSBL oranlarý çalýþmamýzla
yakýn deðerlerdedir. IMP için, GSBL pozitif
olanlarda MÝK50 deðerleri 10 kat ve
MÝK90 deðerleri 4 kat ve Ertapenem için
MÝK50 deðerleri 2 kat daha yüksek ve
Ertapenem için MÝK90 deðerleri yarý yarýya
düþük tespit edilmiþtir (9). Tomera ve
arkadaþlarý tarafýndan 2002 yýlýnda komplike
üriner enfeksiyonlarda ertapenemin etkililiði
ve güvenilirliði; tedaviye cevap alýnýrsa 3
tam günün ardýndan de-eskalasyon yapýlmak
kaydý ile seftriakson ile karþýlaþtýrýldýðý 592
hastayý içeren çalýþmada klinik yanýt %95
oranýnda bulunmuþtur. En yaygýn patojenler
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E.coli ve K.pneumoniae olarak tespit
edilmiþtir. Sonlanýmlar iki antibiyotik için
benzer olarak bulunmuþtur (2). Ayný grup
tarafýndan 2004 yýlýnda yapýlan çalýþmanýn
devamý niteliðindeki araþtýrmada ise 850
hasta irdelenmiþtir. Hastalar akut piyelonefrit
eþlik eden ve akut piyelonefrit olmayan
komplike ÜSE olarak ayrýlmýþtýr. Seftriakson
ve ertapenem karþýlaþtýrýlmýþ ve her iki
grup için sonlanýmlar benzer bulunmuþtur.
Bakteriyel rekürrens ertapenem grubunda
%9 ve seftriakson grubunda %8 olarak
bulunmuþtur (3).

içine ilacýn giriþinin engellenmesi
mekanizmasý henüz tanýmlanmamýþtýr (1).
Ama GSBL üreten suþlarda ertapenem MÝK
deðerlerinde artýþ olduðu gözlenmiþtir (12).
Ertapenem, dirençli bakterilerle enfekte
olan sorunlu hastalarýn tedavisinde elimizde
iyi bir seçenektir.
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