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Antibakteriyel (Kazanılmış ) Direnç sorunu:



Kyungwon Lee, Yonsei Med J 52(6):879-891, 2011
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Yıl: 2050 
Direnç nedeniyle her üç saniyede bir kişi kaybedilecek!
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SONE Kursu, Ekim 2017

Yıl: 2050 
Direnç nedeniyle yıllık ölen kişi sayısı: 10 milyon olacak!
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Gerçekten mi? 
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Korkmayın! Yeni antibiyotikler geliyor!
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On yeni antibiyotik!
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“Yeni” antibiyotikler
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DSÖ- Öncelikli patojen listesi
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CAESAR’a gönderilen Türkiye verisi -
Ulusal Antibiyotik Direnç Oranları (2013-2015)

E. coli K. pneumoniae

Antibiyotik sınıfı                  2013 2014 2015 2013 2014 2015

Aminopenisilinler (R) %67 %76 %78 UD UD UD

3. kuşak sefalosporinler (R) %44 %29 %28 %56 %45 %44

3. kuşak sefalosporinler (I+R) %45 %47 %48 %59 %42 %48

Aminoglikozitler (R) %22 %48 %49 %30 %48 %52

Florokinolonlar (R) %41 %36 %51 %34 %52 %68

Florokinolonlar (I+R) %42 %39 %53 %39 %61 %70

Karbapenemler (R) %4 %1 %2 %11 %28 %30

Karbapenemler (I+R) %5 %2 %5 %15 %31 %35

Çok ilaca direnç (R) - %14 %16 - %20 %32
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CAESAR’a gönderilen Türkiye verisi -
Ulusal Antibiyotik Direnç Oranları (2013-2015)

P. aeruginosa Acinetobacter spp.

Antibiyotik sınıfı                 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Aminoglikozitler (R) %19 %18 %17 - %74 %80

Florokinolonlar (R) %22 %19 %24 - %89 %89

Piperasilin-tazobaktam (R) %27 %21 %30 UD UD UD

Seftazidim (R) %26 %19 %24 UD UD UD

Karbapenemler (R) %33 %24 %32 - %89 %89

Karbapenemler (I+R) %36 %30 %37 - %90 %90

Çok ilaca direnç (R) - %17 %21 - %66 %77

2017 21



2017 22



SON DURUM
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Antimikrobiyal Yönetim

2017



Antimikrobiyal Yönetim Rehberi 
Yayımlayan Ülkeler 

• ABD

• Almanya

• Hollanda

• Fransa

• İrlanda

• İngiltere

• İspanya

• ...
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ABD (2007 , 2016), Almanya (2016) Rehberleri

2017

AMY Ekibi (Takımı)
 Enfeksiyon hastalıkları 

uzmanı (EHU)
 Klinik eczacı
 Klinik mikrobiyoloji uzmanı
 Bilgi işlem uzmanı
 Enfeksiyon kontrol 

hekimi/hemşiresi
 Hastane epidemiyoloğu

Türkiye’de günlük pratikte
 Klinik eczacı sayısı çok az 
 Enfeksiyon kontrolünden de  

EHU sorumlu 



Rehberlere Uyumun Mortaliteye Etkisi

Lancet Infect Dis 2016



AMY ekibinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı

Genele ilişkin (Eğitim, koordinasyon)

Klinik mikrobiyoloji uzmanı başta olmak üzere diğer bölümlerin 
uzmanları ile birlikte çalışılmasının sağlanması

Antimikrobiyal direnç konusunda hastane yönetiminin ve 
hastane çalışanlarının bilgilendirilmesi 

Enfeksiyon kontrol önlemlerine ilişkin,eğitim ve geri bildirim 
başta olmak üzere, çalışmaların yürütülmesi

Klinik tablolara özgü algoritmaların hazırlanması
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Tedaviye ilişkin

Hastanın, almakta olduğu tedavinin 48-72. saatinde gözden 
geçirilmesi; gerektiğinde (hastanın ateşi, antibiyogram sonuçları..vb)

tedavinin genişletilmesi veya daraltılması

ÇİD bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotiklerin farklı 
(uzamış ya da sürekli infüzyon..vb)  şekillerde uygulanması

İlaç etkileşimlerinin izlenmesi

Hasta takibi sırasında gerekli durumlarda ilaç düzeylerinin izlenmesi  
(vankomisin, aminoglikozit)

Hastanın parenteral tedavi sonrası oral tedaviye geçiş yönünden 
değerlendirilmesi

Tedavi sürelerinin olanaklı olduğu ölçüde kısaltılması

AMY ekibinde enfeksiyon hastalıkları uzmanı



Güçlü Öneriler /IDSA

1. Kısıtlama ve/veya prospektif izlem ve geri bildirim

2. Parenteral yerine oral Antibiyotik kullanımını artırma

3. Kullanım süresini mümkün olduğu kadar kısaltma

4. İlaç düzeyini izleme

IDSA 2016



Klinik tablolara özgü algoritmalar

2017

Hastalıklara özel tanı/tedavi
algoritmaları

Örneğin
 Toplum kökenli pnömoni
 Hastane kökenli pnömoni
 Selülit
 Tonsillofarenjit
 Üriner sistem enfeksiyonu

Antibiyotik gerekmeyen 
durumlara ilişkin öneriler 

Örneğin 
 Asemptomatik bakteriüri
 Sürveyans amacıyla alınmış 
sürüntü örneklerindeki üremeler



Tedavi optimizasyonu
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 Her zaman de-eskelasyon olmayabilir; eskalasyon da bir optimizasyondur

 Tedavi 48-72 saatte gözden geçirilmeli

 Uzamış infüzyon..vb uygulamalar değerlendirilmeli

 Serum düzeyi takibi önemli



IV antibiyotikler için PK monitorizasyon
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Aminoglikozitler ve vankomisin için düzey takibi önemli



Monitorizasyonun Nefrotoksisiteye Etkisi 

Aminoglikozitler ve vankomisin için düzey takibi önemli

IDSA 2016 / Hollanda 2016 / Almanya 2016 

Lancet Infect Dis 2016



Oral tedavi
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Oral tedavi
Başlangıç tedavisi olarak

Ardışık tedavide PE’den sonra

Avantajları
İlaç maliyeti daha düşük

Yatış süresi daha kısa



Tedavi süreleri

2017

Tedavi süreleri etkin olan en kısa süreye kısaltılmalıdır



‘End of life antibiotic treatment’

 Terminal dönem malignite hastalarında 
 İleri derecede demansı olan yaşlı hastalarda

yaşamın uzaması beklentisi olmadığına göre 

antibiyotikler ile ilgili nasıl bir yol izlenmeli?



Enfeksiyon hastalıkları uzmanının etkisi

2017

EHU, antibiyotiklerin uygun kullanımına katkı sağlamakta ancak 
etkili olup olmamaları insani faktörlere ve organizasyonel
faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir



SONUÇ
Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, 

- hastaların tanı ve tedavisinin yanısıra

- direnci önlemek için hastane genelinde 

eğitim ve kontrol önlemlerinden de       

sorumludur

2017

Türkiye’de de –diğer ülkelerde olduğu gibi-
enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının etkinliği birçok 
insani ve organizasyonel faktöre bağlıdır






