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Sunum hedefleri 
 Antimikrobiyal yönetimi (tanım) 

 Görevli kişiler 

 Antimikrobiyal Yönetim uygulamaları 

 Klinik mikrobiyologun görevleri 

 Kümülatif antibiyogram hazırlama 

 Kısıtlı bildirim ve prensipleri 

 Özet 

 

 

4.10.2019 2 



4.10.2019 3 

PRE 
ANTİBİOTİC 

ERA 



ANTİBİYOTİK 
MUCİZESİ 
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ANTİBİYOTİK 
MUCİZESİ 

VE… 

SONU 
CRE 
XDR Acinetobacter 
XDR Pseudomonas 



Öneri 

 Elde bulunan antibiyotiklerin EN İYİ 

 Yeni direnç gelişmesine yol açmayacak 

    

   şekilde kullanılması 
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ANTİMİKROBİYAL 
YÖNETİMİ 



Antimikrobiyal Yönetimi 
 Tanım (IDSA):  

 Optimal klinik sonuçların elde edilmesi için 
 antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile ilgili    
 akılcı  ve sistematik yaklaşımların tümü 

 Hastanın  

 Doğru antibiyotiği 

 Doğru zamanda 

 Doğru süre boyunca 

 Doğru doz ve zaman aralıkları ile alması hedeflenir 
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1. Verilecek tedavi ile en iyi klinik yanıtın 
alınacağından emin olmak 

2. Kullanıma bağlı istenmeyen sonuçları en aza 
indirmek: 

 a) İlaç yan etkileri 
 b) Patojen m.o. seçimi: C.difficile 
 c) Direnç gelişimi 
 
3. Kaliteden ödün vermeden sağlık harcamalarını en 
aza indirmek  

Antimikrobiyal yönetim 
AMAÇ 



Antimikrobiyal Yönetim Uygulamaları 

Hastanenizde aşağıdakilerden hangisi/hangileri 
bulunmaktadır ? 

 Antibiyotik komitesi 

 Antibiyotik yönetim grubu 

 Rehber ve protokoller (ör. Ampirik tedavi 
protokolleri) 

 Eğitim programı 
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Antimikrobiyal yönetim ekibi 

Multidisipliner bir ekip 

 Olmazsa olmazlar: 

 Klinik farmakolog 

 Enfeksiyon hastalıkları uzmanı 

 Klinik Mikrobiyolog 
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Çekirdek Ekip 

Klinik 
Mikrobiyolog 

Klinik eczacı 

Enfeksiyon 
Hastalıkları 

Uzmanı 

Destek Ekip Enfeksiyon 
Kontrolü 

Mikrobiyoloji 
Lab 

Kalite/hasta 
güvenliği 

Bilgi İşlem 

Hastane Yönetimi 

Eczane/Başeczacı Akılcı İlaç Komitesi 

Antimikrobiyal Yönetim 
Ekibi 



Antibiyotik yönetimi yararlı mı? 

 Antibiyotik tüketimi azalıyor 

 Clostridium difficile enfeksiyonları azalıyor 

 Mortalitede önemli değişiklik olmuyor 

 Dirençli mikroorganizmalar azalıyor mu???  
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Yoğun Bakım Ünitelerinde 
Antimikrobiyal Yönetimi 

 
•Hastanın durumu 
•Enfeksiyonun şiddeti 
•Direnç oranlarının 
yüksek olması 
•Mortalitenin hızlı ve 
yüksek oranda olması 



Yoğun Bakım Ünitelerinde 
Antimikrobiyal Yönetimi 

Luyt et al Clinical Care;2014  



Yoğun Bakım Üniteleri ve 
Antimikrobiyal Yönetim 

 Antibiyotik kullanılması neredeyse kaçınılmaz bir 
hasta grubu 

 Kullanılan antibiyotiklerin %30-60’ı gereksiz 

    

   Dirençli bakterilerin seçilmesi 

 

 Gerektiğinde hızla tedavi verilmezse mortalite çok 
yüksek 

 Septik şokta mortalite %60 ve ilk 6 saatte gecikilen 
her st için mortalite %7.6 artıyor 
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    Kritik hastalarda antibiyotik 
yönetim prensipleri  
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 Ampirik tedaviye başlanması 

 Kültür sonuçları çıkınca tedavi protokollerinin 
gözden geçirilmesi- Hedefe yönelik tedavi 

 Tedavinin antibiyotiğin FK/FD özelliklerine göre 
optimizasyonu 

 Mümkün olan en kısa sürede kesilmesi 

 Multidisipliner toplantılar 

 Enfeksiyon Kontrolü 

 

 

 

 



Ampirik tedaviye başlanması 

 Klinik: Ateş ve klinik bulgulara bakılmalı 

 Mutlaka şüphe edilen enfeksiyon bölgesinden kültür 
gönderilmeli (ör. VİP için BAL); 2 kan kültürü seti 
alınmalı 

 Prokalsitonin 

 Antibiyotik direncinin, antibiyotik tüketiminin, 
klinik sonuçların izlemi : Hastane ve serviste en sık 
görülen etkenler ve antibiyotik duyarlılıklarının 
bilinmesi---- AMPİRİK TEDAVİ 
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KÜMÜLATİF ANTİBİYOGRAM 
HAZIRLANMASI 



Hastanenizde toplu (kümülatif) 
antibiyogram verileri hangi sıklıkta 

hazırlanmaktadır? 

 A- 6 ayda bir 

 B- 12 ayda bir 

 C- 2 yılda bir 

 D- Bilmiyorum 



Toplu antibiyogram hazırlarken aynı 
hastadan üretilen tekrarlayan örnekler için 
nasıl bir yol izlersiniz? 

A- Poliklinik yatan hasta ayırımı yaptıktan sonra tüm örnekleri 
değerlendirmeye katarım. 

B- Bir analiz döneminde aynı hastadan üretilen aynı tür için sadece 
ilk izolatı alırım 

C-Bir analiz döneminde aynı hastadan aynı tür ürediğinde antibiyotik 
duyarlılığı değişmişse farklı bir izolat gibi değerlendirmeye 
katarım 

D- Aynı hastadan üreyen aynı tür izolat farklı vücut bölgelerinden 
üretildiyse değerlendirmeye alırım 

E- Üreme zamanları arasında 2 aydan fazla süre varsa aynı 
hastadan üreyen aynı türden iki izolatı da değerlendirmeye alırım 

 





Ana Kurallar 
 Kümülatif bir antibiyogram raporunun en az yıllık 

olarak hazırlanması gereklidir 

 Sadece son ve doğrulanmış sonuçlar rapora katılır 

 Sadece > 30 sayıya ulaşmış türler veriye eklenir 

 Tekrarlayan üremeler, aynı tür/hasta/analiz 
döneminde sadece ilk izolatı alarak, dışlanır. 
Üreme bölgesine veya antimikrobiyal duyarlılık 
özelliğine bakılmamalıdır. 

 Sadece %S hesaplanmalıdır.  

 



Ana Kurallar 
 S. pneumoniae - sefotaksim/seftriakson/penisilin: 

Penisilin için Hem menenjit hem de menenjit dışı 
sınır değerleri göz önüne alarak % S  

 Viridans streptokoklar :%I +% S  

 Staphylococcus aureus :  

 Tüm izolatlar için %S + 

 MRSA altgrubu için %S 

    

   hesaplanır 

 



Toplu antibiyogram hazırlarken aynı hastadan 
üretilen tekrarlayan örnekler için nasıl bir yol 
izlersiniz? 

A- Poliklinik yatan hasta ayırımı yaptıktan sonra tüm 
örnekleri değerlendirmeye katarım. 

B- Bir analiz döneminde aynı hastadan üretilen aynı tür 
için sadece ilk izolatı alırım 

C-Bir analiz döneminde aynı hastadan aynı tür ürediğinde 
antibiyotik duyarlılığı değişmişse farklı bir izolat gibi 
değerlendirmeye katarım 

D- Aynı hastadan üreyen aynı tür izolat farklı vücut 
bölgelerinden üretildiyse değerlendirmeye alırım 

E- Üreme zamanları arasında 2 aydan fala süre varsa 
aynı hastadan üreyen aynı türden iki izolatı da 
değerlendirmeye alırım 
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UCLA Health System 2014  
Table of Contents-1 



UCLA Health System 2014  
Antimicrobial Agents Routinely Reported 



UCLA Health System 2014  
Antimicrobials (IV, PO), Formulary Status and Cost  



Klinisyen özellikle talep etmiyorsa 

 › 2 potansiyel patojene ADT yapma. 
 

Kan ve BOS izolatlarını en az 1 yıl sakla. 
 

Diğer izolatları da en az 7 gün sakla. 

UCLA Health System 2014  
Additional Notes: 



Kültür sonuçları çıktığında antibiyotik 
tedavisinin gözden geçirilmesi 

 Hedefe yönelik tedavi: Tedavinin daraltılması, 
monoterapiye geçiş, enfeksiyon kanıtı olmayan 
hastada antibiyotiğin kesilmesi,  
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Enfeksiyon etkeninin ve 
antibiyotik duyarlılığının 
saptanması ve bildirimi 

 



Etkenin ve Antibiyotik Duyarlılığının 
Saptanması 

 Hız son derece önemlidir 

 Sonuç, kritik bildirim prensipleriyle bildirilmelidir. 

 Raporlama en önemli basamaktır 

 

Uygulamalar 

 Hızlı moleküler testler Hedefe yönelik tedavi 

 Antibiyotik duyarlılıklarının kısıtlı bildirimi 

 TÜM UYGULAMALARDA YÜKSEK KALİTE (KK,KG) 
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Hızlı direnç testleri 
     - Moleküler Tanı Testleri 

     -MolekülerTarama Testleri (MRSA,VRE, CRE) 

 

   

       

 Antimikrobiyal Yönetimi: 

Gün/hafta yerine 
dakika/saat içinde  

sonuç üretme 



Test Mikroorg.     Sonuç 

MALDI-TOF A. baumannii 
Gram (-) 

 
Uygun tedaviye erken 
başlama 

+şişeden ADT 46 saat erken uygun antimik. 
tedaviye başlama 

Verigene 
BC-GP 

Enterokok Uygun antimik. tedaviye 
erken başlama 

Xpert  
MRSA BC 

S.aureus 1. Ampirik tedaviden hedefe 
yönelik tedaviye geçiş 
süresinde belirgin azalma 

2. S. aureus bakteremisi 
olmayanlara gereksiz yere S. 
aureus’a yönelik tedavi 
verilmemesi 

CID 2014:59 (Suppl 3) 



 Hızlı Tanı ve Hızlı 
Bildirim 

 Etkin bildirim yapılmalı 

 Yazılı ve sözel- kritik bildirim 

 

 Çok dirençli bakteriler:  

 VRE,  

 Karbapenemaz (+) Enterobacteriaceae 
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Hızlı testler 
 Maliyet hesabı, personel gerekliliği, 

 Gerçek hayattaki hız nedir ? (3-4 aylık ön çalışma) 

 Yöntem onayı 

 Avantajları- hız ve kazançlar antimikrobiyal 
yönetim grubu beraber belgelenmeli 

 Dezavantajları: Maliyet, sadece bilinen direnç 
genlerine bakılması, bakterinin saklanmaması, veri 
tabanın kısıtlı olması 
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Tedavinin optimizasyonu 
 Hasta özellikleri  

 YBÜ hastaları dağılım hacmi artmış, klerens 
değişken- Etkin serum konsantrasyonuna ulaşma??? 

 Altta yatan hastalıklar immunosupresyon,  

 Enfeksiyon bölgesi 

 

 Antibiyotiklerin FK/FD özellikleri göz önüne alınır 

 KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ 
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Temel farmakodinamik özellikler 
 Aminoglikozidler:  

Konsantrasyona bağlı öldürme (+ PAE) Cmax>MİK 

 Beta-laktam antibiyotikler:  

Zamana bağlı öldürme (+/- PAE) T>MİK 

 Kinolonlar ve vankomisin:  

Aktivite hem serum peak hem de zamanı kapsar: 
AUC(0-24)/MİK  

 

 Ör: YBÜ hastalarında beta-laktam yüksek doz 
uzun süreli infüzyon daha başarılı 
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CV 

CV 

CV 



Antibiyotik duyarlılıklarının bildirilmesi- 
Genel kurallar 

 Sadece etken kabul edilen mikroorganizma için 
duyarlılık testi yapılır ve bildirilir. 

 Raporda etkenin dirençli olduğu tüm antibiyotikler 
bildirilir. Sık kullanılan antibiyotiklere doğal direnç 
özellikleri biliniyorsa mutlaka bir not olarak raporda 
yer almalıdır. 

 Klinik olarak yanlış olmadığı müddetçe,  klinisyenin 
kullandığını belirttiği antibiyotiklere duyarlılık sonucu 
bildirilir 

 Uygunsa ve eğer mümkünse raporda oral ajanlar da 
bulunmalıdır. 
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 Hastanın alerjisi olma olasılığına karşı, mümkünse, 
beta-laktam dışı bir ajan da raporda yer almalıdır. 

 

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

 Raporlama direnç seçilmesini en aza indirecek şekilde 
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 geliştirme riski  

   olan ilaç kullanımına yönlendirmek 

 

 



Kısıtlı Antibiyogram Bildirimi 

Hasta yaşı 

Enfeksiyon yeri 

Gebelik 



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

 
    
    Test edilecek, kısıtlı bildirilecek 

 

 
    

Kısıtlı  Antibiyogram Bildirimi 



Olgu-1 

A. Ampisilin 

B. Vankomisin 

C. Daptomisin 

D. Linezolid 

E. Hepsini 
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 Kan kültüründe enterokok üreyen yoğun bakım 
hastasının raporunda yüksek düzey aminoglikozit 
duyarlılığı yanında aşağıdakilerden hangisini 
raporlarsınız (hepsi “S”)? 



Olgu-2 

20 yaşında erkek, göçük altında kalma nedeniyle 
16.02.2015 tarihinde Acil Servise getirilmiş aynı 
gün Anestezi Yoğun Bakım servisine yatışı yapılmış. 
 
20.02.2015 tarihinde trakeal aspirat ve bir set 
kan kültürü gönderilmiş 
 



Olgu-2 Trakeal sekret kültür sonucu 

 Gram boyalı preparat:Her sahada bol PNL, bol 
eritrosit,  Gr(-) basil görüldü. 

 Kültür: Pseudomonas aeruginosa (100.000 kol/ml) 

 S:PIP,TZP,CAZ,IPM,MEM,GN,NN,AK,CIP 

 Escherichia coli (5000 kol/ml) GSBL (+) 

 R:AMP,AMC,CTX,CAZ 

 S:ETP,IPM,MEM,GN,NN,AK,CIP,SXT 

 Acinetobacter baumannii (5000 kol/ml) 

 R:PIP,TZP,CAZ,IPM,MEM,AK,CIP 

 S:GN,NN 
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Nasıl rapor verelim? 

 A- P.aeruginosa etken kabul edilir. Koü ve 
Antibiyogram sonucu ile beraber verilir. Diğerleri 
de belirtilir. 

 B-Bir önceki sayfadaki gibi üç mikroorganizma tür 
adı, koü sayısı ve antibiyogram verilir. 

 C- Üç mikroorganizma adı ve sayıları belirtilir. 
Antibiyogram verilmez. 

 D- Diğer 
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EKLEYİNİZ: Üç mikroorganizma üremesi solunum yolu 
kolonizasyonunu düşündürmektedir. Hastanın klinik bulguları 
VİP ile uyumlu ise laboratuvarı arayınız. Gerek duyulan 
sonuçlara ulaşabilirsiniz 



Ek bulgu :  
Kan kültürü  

 Acinetobacter 
baumannii  üredi 

 (Trakealdeki ile 
aynı antibiyogram 
paterni) 
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A.bauma
nnii 
Kan 

A.baumannii 
Trakeal 
(5x 103) 

AMP - - 

AMC - - 

CTX - - 

CAZ R R 

ETP - - 

IPM R R 

MEM R R 

GN S S 

NN S S 

AK R R 

CIP R R 

SXT R R 

PIP R R 

TZP R R 

SCF R R 



VİP- Kantitatif Kültürler 
Eşik değer 
Koü/ml 

Duyarlılık 
(%) 

Özgüllük 
(%) 

Kantit ETA 105-106 * 38-98 14-77 

BAL 104 47-91 78-100 

PSB 103 58-95 60-89 

Toraks Derneği 
Erişkinlerde Hastane Kökenli 
Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 
2002 



  Sonuç Raporu 
 
 Mikroskopi – Lökosit : 30/ml 

 Kültür -  K.pneumoniae 100.000 kob/ml,          
        Proteus spp 5000 kob/ml 

     (A) Ampisilin  - R, AMC-R 

      (U) Trim/sulfa - S 

      (A) Gentamisin –S 

      (U) Nitrofurantoin- S 

    (B)  Pip/TAZ- S 

  Klinik Mikrobiyoloji Lab.  
Olgu-3: Kateterize hastadan idrar  



  Sonuç Raporu 
 
 Mikroskopi – Lökosit : 30/ml 

 Kültür-  K.pneumoniae 100.000 kob /ml, Proteus 
spp 5000       

 Yorum:  

    

 Kısıtlı ve Yorumlu Sonuç Bildirimi  
 Olgu 3: Kateterize hastadan idrar  

Kateterize hasta sıklıkla kolonize olabilir. Hastada 
sistemik belirti yoksa tdv. gereksizdir. İYE kliniği 
veya bakteriyemi varsa Klin.Mik.uzmanı ile 
görüşünüz. Gerekli ise ADT sonuçlarına 
ulaşabilirsiniz. 



Multidisipliner toplantılar 

 Klinik olgu tartışmaları 

 İnteraktif hasta başı eğitim 

 Enfeksiyon kontrolü eğitimleri 
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Sonuç-1 
 Antimikrobiyal yönetim antibiyotiklere gereksiz 
maruziyeti ortadan kaldırmayı 

 Geniş spektrumlu antibiyotiklerle ortaya çıkan 
kollateral zararı (öz. Direnç) en aza indirmeyi 

 Hastanın en etkin ve maliyeti en düşük tedaviyi 
almasını hedefler 

 Klinik mikrobiyolog bu programın önemli bir 
parçasıdır 
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Klinik mikrobiyolog 
 Hızlı ve doğru tanı 

 Antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması, 
yorumlanması, kısıtlı bildirimi 

 Toplu (kümülatif) antibiyotik duyarlılık raporlarının 
hazırlanması (öz. Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyon 
etkenleri toplanır) 

 Salgın farkedilmesi, izlenmesi (izolatların saklanması) 

 Antibiyotik kullanım politikaları ve formüler 
geliştirmede katkı 

 Eğitim aktiviteleri 
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1. Kısıtlı Bildirim        Antimikrobiyal Yönetim 
                                  (Antimikrobiyal stewardship) 
1. Kısıtlı Kullanım 

Sonuç-2 



İki güncel konu 
1-Bartlett’s Top 3 in 2014- Medscape Infectious 

Diseases 

 Antibiyotik direnci (Ebola ve HCV ile birlikte) 

 Bilim ve Teknoloji Danışmanlar Kurulunun Başkan 
Obama’ya önerileri: Biri, geri ödemeler için 
“antibiyotik yönetiminin bir şart olarak 
getirilmesi” 

2- 2015 ECCMID Award of Excellence Marc J 
Bonten “The modern ICU: are antibiotics used to 
save the patient or to soothe the minds of 
doctors ?” 
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www.thelancet.com Vol 375 February 6, 2010 

Prospektif çok merkezli çalışma PCT grubu 311 
kişi, kontrol 319 kişi 
Antibiyotik başlama için > 0.5; idame için de  aynı 
cutoff 
Mortalitede fazla fark yok ama PCT grubu daha 
az antiyotik kullanmış (fark 2.7 gün) 
Seçici baskıyı azaltmak açısından yararlı 


