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ANTĠBĠYOTĠK 
MUCĠZESĠ 

VE… 

SONU 
CRE 
XDR Acinetobacter 
XDR Pseudomonas 

 
 
 



Öneri 
 Elde bulunan antibiyotiklerin en iyi  

 Yeni direnç geliĢmesine yol açmayacak 

 

 Ģekilde kullanılması 
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ANTĠMĠKROBĠYAL 
YÖNETĠMĠ 

 
 
 



Antimikrobiyal Yönetimi 
 Tanım (IDSA): Optimal klinik sonuçların elde 

edilmesi için antimikrobiyal ajanların kullanımı ile 
ilgili akılcı ve sistematik yaklaĢımların tümü 

 Hastanın  

 Doğru antibiyotiği 

 Doğru zamanda 

 Doğru süre boyunca 

 Doğru doz ve zaman aralıkları ile alması hedeflenir 

7.10.2019 4 

 
 
 



Antimikrobiyal yönetim ekibi 
 Multidisipliner bir ekip 

 Olmazsa olmazlar: 

 Klinik Farmakolog 

 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 

 Klinik Mikrobiyolog 
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    Antibiyotik yönetim prensipleri  
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 Ampirik tedaviye baĢlanması 

 Kültür sonuçları çıkınca tedavi protokollerinin 
gözden geçirilmesi- Hedefe yönelik tedavi 

 Tedavinin (antibiyotiğin) FK/FD özelliklerine göre 
optimizasyonu 

 Mümkün olan en kısa sürede kesilmesi 

 

 Enfeksiyon Kontrolü 

 

 

 

 

 
 
 



ADT   bildirimi-  
Genel kurallar 

 Sadece etken kabul edilen m.o. için ADT 
 

 Raporda etkenin dirençli olduğu tüm ABleri bildir 
 

 Sık kullanılan antibiyotiklere doğal direnç varsa 
mutlaka  raporda belirt 

 

 Klinisyenin kullandığı ABler için de duyarlılık sonucu 
bildir. 

 

 Uygunsa ve mümkünse raporda oral AB bildir. 

 

 
 
 



 Hastanın alerjisi olma olasılığına karĢı, mümkünse, 
beta-laktam dıĢı bir ajan da raporda yer almalıdır. 

 

 Belli hasta gruplarında kontrendike olan antibiyotikler, 
bu tip hastalara ait raporda yer almamalıdır. Örneğin 
gebelerde tetrasiklin, çocuklarda florokinolonlar gibi 

 Raporlama direnç seçilmesini en aza indirecek Ģekilde 
yapılmalıdır. 

 Laboratuvarın raporlama sırası önemlidir 

 

 Rapora mutlaka, sonuçların kısıtlı olarak verildiği, klinik 
açıdan gereksinim olması halinde diğer sonuçların da 
bulunabileceği bilgisi, yer almalıdır. 
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Kısıtlı  Antibiyogram Bildirimi 

Politika gerekçeleri: 

•Dar spektrumlu 

•Daha az toksik 

•Daha ucuz 

•Daha az direnç geliĢtirme riski  

   olan ilaç kullanımına yönlendirmek 

 

 

 
 
 



Kısıtlı Antibiyogram Bildirimi 

•Hasta yaĢı 

•Enfeksiyon yeri 

•Gebelik 

 
 
 



CLSI 
• Birincil seçenek antibiyotikler (Grup A) 
 
                 Bildirilecek 
 
• Ġkincil seçenek antibiyotikler(Grup B) 

 
    
    Test edilecek, kısıtlı bildirilecek 

 

 
    

Kısıtlı  Antibiyogram Bildirimi 

 
 
 



Test et, bildir 

Test et,  
Kısıtlı bildir 

 
 
 



Kısıtlı  Antibiyogram Bildirimi 
 
Grup B antibiyotikler: 

- Grup A’ya direnç varsa 
 
- Enfeksiyon yerine göre 

  ( BOS - H.influenzae - 3. kuĢak sefalosporin) 
 

- Allerji / intolerans varsa 

- Sonuçlar Enfeksiyon KK’ ne bildiriliyor ise 

 

 

 
 
 



Kısıtlı Bildirim 
 
 
 
 
Grup B’de: 
                dirençliler bildirilecek 
                duyarlılar kısıtlanacak (= bir kısmı 

 bildirilecek) 

 
 
 



Kısıtlı Bildirim  
Vücut bölgesi 

  

 

Menenjit / E.coli 
 
Grup A 
1.kuĢak sefalosporinler 
HAYIR  
 

Grup B 
2. kuĢak sefalosporinler 
Florokinolonlar 
HAYIR 
 

 
 
 



Kısıtlı Bildirim  
Vücut bölgesi 

Üriner s./Staphylococcus spp. 
  
Grup A 
Makrolidler 
HAYIR  
 

 
 
 



Ġdrar kültürleri ve kısıtlı bildirim 
 ÜSE özellikle toplumda en fazla antibiyotik 

reçetelemesi yapılan, bu nedenle 
antimikrobiyal yönetimi uygulanması gereken 
alanlardan biridir. 

 

 Klinik mikrobiyolog ve antimikrobiyal yönetimi 

 Etkenin zamanında ve doğru tanımlanması 

 Doğru ADT  

 Raporlama - En önemli basamaktır 

 
 
 



    SORU- Eş zamanlı olarak kan ve idrar kültüründe E. coli 
üremesi saptanmış olan hastanın kan ve idrar 
izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları farklı ise raporu 
nasıl çıkarırsınız ? 

a) Kan ve idrar izolatı için ayrı ayrı antibiyogram veririm.  

b) Her ikisi için de kan izolatının antibiyotik duyarlılığını 
veririm 

c) Farklı sonuç görülen antibiyotikler için duyarlılığı “I” 
olarak bildiririm. 

d) Farklı sonuç görülen antibiyotikler için duyarlılık 
sonucu vermem 

e) En dirençli olana göre rapor çıkarırım 

 

 
 
 



Ġdrar kültürleri için  
 U kategorisi (CLSI);  

 EUCAST standartları ???– ADTS Grubu çalıĢtı 

 

 ÜSE önerileri sadece komplike olmayan 
tablolar için; komplike ÜSE için sistemik 
enfeksiyon kriterleri uygulanır. 

 Acinetobacter, P. aeruginosa her zaman 
komplike kabul edilir 

 

 
 
 



Ġdrar kültürleri için bildirim  
 

 Hastada ÜSE kaynaklı bakteriyemi varsa (aynı tür 
eĢ zamanlı üretildiğinde) eğer antibiyotik 
duyarlılıkları farklı ise: sistemik bölge duyarlılık 
paterni seçilir 

 

 Bildirimde hastanın yaĢı, ayaktan/yatan hasta 
olması, gebelik durumu, klinik tablo, ÜSE için 
önerilen antibiyotikler göz önüne alınmalıdır 
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ÜSE Rehber önerileri (Ampirik) (IDSA/ESCMID 

2010; Amerika Pediyatri Akademisi, Kanada Pediyatri Derneği) 

Çocuk Erişkin  

Poliklinik 
(p.o) 

Yatan hasta 
(parenteral) 

A. sistit Akut 
nonkomplike 
piyelonefritX 

Komplike 
ÜSE yatan 
hasta X 

Ampisilin* 
Amoksiklav 
Trim-sülfa 

Ampisilin* 
CRO/CTX 
CAZ 

Nitrofurantoin** 
Trim- sülfa** 
(direnç <%20 ise) 
Fosfomisin 

Ampisilin 
CTX/CRO 
Trim- sülfa 
Gentamisin 

CTX/CRO 
Trim- sülfa 
Gentamisin 
Ertapenem 

Sefiksim 
Sefuroksim 
aksetil 
Sefaleksin 
(sefazolin ile 
tarama) 

Gentamisin 
Pip/tazobaktam 

Tolerans sorunu: 
Florokinolon 
Beta-laktam* 

Florokinolon 
(direnç oranı 
%20 üzerinde ise 
kullanılmaz) 

Pip/tazobaktam 
Florokinolon 

*: Beta-laktam klinik etkinliği sınırlıdır; **:Üst ÜSE kuşkusu varsa verilmemeli;  
    X mutlaka kültür ve ADT yapılır 



ADTS kısıtlı bildirim listeleri 
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ADTS Grubunun Hazırladığı ‘Kısıtlı Bildirim 
Tabloları’ ile İlgili Olarak Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlar 
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1-Dirençli bulunan tüm antibiyotikler hangi grupta 
olursa olsun bildirilir. 
2-Kısıtlı bildirim tabloları sadece kliniğe rapor edilecek 
antibiyotiklerin adlarını içermektedir.  Tarama testleri bu 
tablolarda yer almamaktadır. Antibiyotik duyarlılık 
testlerinin uygulamalarında EUCAST tabloları dikkate 
alınmalı, kısıtlı bildirim tablolarından sadece kliniğe 
rapor verirken yararlanılmalıdır.  
3- EUCAST’ta karşılığı bulunmayan ancak bildirimi 
önerilen antibiyotikler için eşik değerler CLSI 
kılavuzundan belirlenmelidir. 
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Test grubu Antimikrobiyal 

A Ampisilin 

Sefaleksin 

Gentamisin 

Trimetoprim-Sülfametoksazol 

Nitrofurantoin 

Fosfomisin (p.o) 

B Amoksisilin-Klavulanik asit 

Sefuroksim aksetil (p.o) 

Sefiksim 

Sefotaksim 

Ertapenem 

Amikasin 

Siprofloksasin 

Levofloksasin 

C İmipenem 

Meropenem 

Sefepim 

Kolistin 

Tigesiklin 
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ENTEROKOK-İDRAR 

A Ampisilin 

Nitrofurantoin 

Fosfomisin 

B Siprofloksasin 

C Vankomisin 

Linezolid 

STAFİLOKOK-İDRAR 

A B.penisilin, ampisilin, metisilin 

Trimetoprim-sülfametoksazol 

B Siprofloksasin, levofloksasin 

Nitrofurantoin 

C Linezolid 

Vankomisin, teikoplanin 



Örnek 
 Üroloji poliklinik, 35 yaşında kadın hasta 

 100.000 KOB/mL E. coli; herşeye S  (AMP, AMC, CZ 
(tarama), CXM, CAZ, CTX, NOR, ETP, SXT, Nitrofurantoin, 
GN, Fos) 

 Neleri raporlayalım ? 

 

Rapor altına: Sonuçlar kısıtlı bildirilmiştir. Klinik 
açıdan gerekli olduğunda diğer sonuçlar için 
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarına başvurunuz 
  
  

AM, SXT , Nitrof, FOS 

 
 
 



  
    Sadece Kısıtlı değil  

   Yorumlu Sonuç Bildirimi 

  Klinik Mikrobiyoloji Lab. 

Klinisyeni, reçete yazmadan önce sonuç 
raporuna iliĢkin klinik mikrobiyolog ile 

tartıĢmaya cesaretlendir 

 
 
 



  Sonuç Raporu 
 
 Mikroskopi – Lökosit : 30/μL 

 Kültür -  K. pneumoniae  100.000 KOB/mL,  
             Proteus spp. 5.000 KOB/mL 

     Ampisilin - R, AMC - R 

     Trim/sulfa - S 

     Gentamisin –S 

     Nitrofurantoin - S 

    Pip/Tazo - S 

  Klinik Mikrobiyoloji Lab.  
 Kateterize hastadan idrar  

Doğru mu? 
 
EVET  HAYIR 

 
 
 



  Sonuç Raporu 
 
 Mikroskopi – Lökosit : 30/μL  

 Kültür-  K. pneumoniae 100.000 KOB/mL,  
           Proteus spp. 5.000 KOB/mL       

 Yorum:  

    

 Kısıtlı ve Yorumlu Sonuç Bildirimi  
 Kateterize hastadan idrar  

Kateterize hasta sıklıkla kolonize olabilir. Hastada 
sistemik belirti yoksa tdv. gereksizdir. ĠYE kliniği 
veya bakteremi varsa Klin. Mik. uzmanı ile görüĢünüz. 
Gerekli ise ADT sonuçlarına ulaĢabilirsiniz. 

 
 
 



Bazı sorular 
 Anormal idrar analizi sonucu (LE, nitrit, BK 

pozitif) ÜSE göstergesidir 

 Doğru - YanlıĢ  -Bilmiyorum 

 

 Hastaneye gelir gelmez bir tarama testi olarak 
idrar analizi istenmelidir 

 Doğru - YanlıĢ -Bilmiyorum 
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 Anormal idrar analiz sonuçları, hastadaki halsizlik, 
yorgunluk, bilinç durumunda değiĢiklik, ateĢ gibi 
yakınmaları açıklar (= ÜSE) 

 

 Doğru - YanlıĢ  -Bilmiyorum 

 

 Ġdrarda lökosit bulunması (piyüri), bakteriüri ve 
ÜSE ayırımı yapmamızı sağlar 

 

 Doğru - YanlıĢ  -Bilmiyorum 
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İnanç (Mit) Gerçek 

 Anormal idrar analizi 
sonucu (LE, nitrat, BK 
pozitif) ÜSE göstergesidir 

 

 

 Hastaneye gelir gelmez bir 
tarama testi olarak idrar 
analizi istenmelidir 

 

 

 Kat. olmayan idrar 
örneklerinin çoğu 
kontaminedir. Kateterden 
alınanların çoğu ise ASB- 
yani kolonizasyondur. 
SEMPTOM ÖNEMLĠ 

 ASB prevalansı nedeniyle, 
bu testler tarama/rutin 
amaçlı YAPILMAMALIDIR 

 Sadece ÜSE belirtisi varsa 
test istenmelidir  
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Bazı soru(N)lar 



İnanç Gerçek 
 Anormal idrar analiz 

sonuçları hastadaki 
halsizlik, yorgunluk, 
bilinç durumunda 
değiĢiklik, ateĢ gibi 
yakınmaları açıklar        
(= ÜSE) 

 

 Ġdrarda lökosit 
bulunması (piyüri), 
bakteriüri ve ÜSE 
ayırımı yapmamızı sağlar 

 

 

 

 

 Birçok yaĢlıda ASB 
bulunmaktadır. Ġdrarda 
bakteri bulunmasının yeni 
çıkmıĢ belirtileri 
açıkladığını düĢünmek hasta 
güvenliği açısından 
YANLIġTIR. Diğer 
nedenler araĢtırılmalıdır. 

 

 ASB ile birlikte sıklıkla 
lökosit bulunur. Ayrıca 
kateter, taĢ, malignite vb 
durumlar piyüri nedenidir. 
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Pallin DJ. OFID 
2014 

ÜSE açısından NPV 
YÜKSEK; PPV DEĞĠL! 

Asemptomatik bakteriyüri tedavisi: Hep Zarar, Yok Yarar! 



Asemptomatik Bakteriyüri 
 En önemli antimikrobiyal yönetim sorunlarındandır 

 ÜSE yakınması/belirtileri olmayan hastalarda 105 
KOB/mL üreme (sıklıkla E. coli) olması 

 Piyüri de sıktır. 

 > 65 yaĢ eriĢkinlerde, özellikle kadınlarda yüksek 
oranda  (%10-79). Kateterize hastada +++ 

SORUN 

 Gereği olmadan istenen idrar analizi/idrar kültürü 
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Pozitif bir sonucu görmemezlikten 
gelmek zor! 

 Gereksiz antibiyotik kullanımı  

 Dirençli bakterilerin seçilmesi 

 C. difficile enf  

 Yan etkiler, toksisite riskleri 

 Doğru tanının atlanması 

 

 Hasta bakım kalitesinin düĢmesi 
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ÖRNEĞĠ TEDAVĠ ETMEYĠN! 

 
 
 



ÜSE ?ASB? Bilinemez 
Antibiyogram verilmeli mi? 

1- 50 y erkek, hipertansiyon hastası, yıllık 
kontrolüne geldiğinde idrar analizi piyüri; idrar 
kültüründe > 105 KOB/mL E. coli ürer. 

2- 70 y,tekrarlayan ÜSE öyküsü olan kadın hasta, 
düĢme sonucunda Acil Servis’e getirilir. Ġdrar 
analizinde piyüri (+) > 105 KOB/mL E. coli ürer. 

3- ÜSE belirtisi olmayan 12 haftalık gebe, idrar 
analizinde piyüri, nitrit +. Kültürde > 105 KOB/mL    
E. coli ürer. 
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ÜSE ?ASB? Bilmiyorum 
Antibiyogram verilmeli mi? 

4- 82 y kadın hasta, total diz protez ameliyatı için 
yatırılır. Ameliyat öncesi kültüründe > 105 KOB/mL K. 
pneumoniae ürer. 

5-Transüretral prostat rezeksiyonu yapılacak 75 y 
erkek hasta; ameliyat öncesi kültüründe > 105 

KOB/mL K. pneumoniae ürer. 

6- Ġlaç entoks. nedeniyle YBÜ’de yatan 68 y kadın, 
SIRS tablosu geliĢir. Kateter (+). Ġdrar kültürü > 105 

KOB/mL E. coli ürer. BaĢka enfeksiyon odağı 
bulunamaz. 
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Kontrollü müdahale öncesi-sonrası çalıĢması (yatan hastalar) 
Ġlk dönem- Kateterize hasta örnekleri ve orta akım idrar örneklerinin 
sonucu hiç müdahale edilmeden verilmiĢ 
Ġkinci dönem- Kateterize hasta sonuçları müdahale edilmeden verilmiĢ 
Kateterize olmayan hasta örneklerine 
« Yatan hastalardaki idrar kültür üremelerinin çoğu asemptomatik 
bakteriyüri kaynaklıdır. Hastanızın üriner sistem enfeksiyonu olduğunu 
düĢünüyorsanız Mikrobiyoloji Laboratuvarını arayınız» notu yazılmıĢ- sonuç 
verilmemiĢ 

CID 2014 

 
 
 

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
ne yapabilir? 



CID 2014 

Lab iĢ yükünü arttırmadan ASB için 
antibiyotik kullanım oranları %48’ten %12’ye 
düĢmüĢ 

 
 
 



Antimikrobiyal yönetim 
 Antibiyotiklere gereksiz maruziyeti ortadan 

kaldırmayı, 

 GeniĢ spektrumlu antibiyotiklerle ortaya çıkan 
kollateral zararı (öz. direnç) en aza indirmeyi 

 Hastanın en etkin ve maliyeti en düĢük tedaviyi 
almasını hedefler 

 Klinik mikrobiyolog bu programın önemli bir 
parçasıdır 
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Kısıtlı ve yorumlu bildirim ! 
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ÜSE’de Antimikrobiyal Yönetim 
Fırsatları 
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• Antimikrobiyalleri sadece gerektiğinde kullan 
 ASB sadece ürolojik ameliyat öncesi ve gebelikte 
 taranır. 
• Uygun antibiyotiği seç 
Ampirik- ör. Sistit- Kollateral zedesi en az olanı seç 
Komplike olmayan piyelonefrit ve komplike ÜSE için 
kültür al ve kültür sonucuna göre de-eskalasyon yap 
• Uygun sürede tedaviyi kes 
 
• Tekrarlayan, komplike olmayan sistite antimikrobiyal 

dıĢı yöntemleri uygula (davranıĢ değiĢikliği, yaban 
mersini, D-mannoz, probiyotikler vb) 


