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Antimikrobiyal Yönetiminin Gerekçeleri

Hastaların antimikrobiyal tedaviden optimum
yarar sağlaması

Dirençli mikroorganizmaların yayılımının
önlenmesi

Maliyetin azaltılması

İstenmeyen ilaç etkilerinin azaltılması
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlarının Rolü

Sürekli enfeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının

dirençli bakteri infeksiyonlarında azalmaya neden olduğu

gösterilmiştir.

Antibiyotik kullanım miktarı ve süresinde önemli

derecede azalma olduğu da bildirilmiştir.
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Uzmanlarının Rolü

 S. aureus bakteriyemisi olan hastalarda infeksiyon
konsultasyonunun klinik sonuçları iyileştirdiği
belirlenmiştir

o Enfeksiyon uzmanlarının geniş spektrumlu
antibiyotikleri daha az kullanmaları

o Multidisipliner yaklaşım çabası

o Antibiyotik kullanımını sınırlayan en etkili yöntem
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İsviçre, Ocak-Mart 2008
265 ilk; 1420 izlem konsültasyonu (11.4/gün)



Kazanç=EHKMU Maaşı

Modifikasyon gerekliliği %38
o %43.7 deeskalasyon
o %32.4 kesilmesi
o %24.4 başlanması

Fark
o 43 DDD/100 hasta günü
o 64 380 $

Modifikasyon gerekliliği %38
o %43.7 deeskalasyon
o %32.4 kesilmesi
o %24.4 başlanması

Fark
o 43 DDD/100 hasta günü
o 64 380 $ p=0.0006

Uçkay, et al. J Infect 2009; 5: 205-212



Antibiyotik Uygulamasının
Gerekçeleri

Kanıtlanmış bakteriyel infeksiyon

Olası bakteriyel infeksiyon (empirik)
o Belli endikasyonlarda
o Klinik belirti ve bulgu değerlendirilerek
o Rasyonel antibiyotik seçimi ile

Profilaktik
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Akılcı Antibiyotik Tedavisi

Antibiyotik gerekli mi?

o İnfeksiyon hastalığı mı?
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Nozokomiyal Pnömonide Başlangıç
Tedavisinin Prognoza Etkisi

(65/132 BAL > 104 cfu/ml)

Başlangıç antibiyotik tedavisi Mortalite P
BAL öncesi

Almayan (15/65) 60
Uygun (16/50, %32) 38
Uygun değil (34/50) 91

BAL sonrası
Uygun (42/65, %65) 71
Uygun değil (23/65) 70

Luna, et al. Chest 1997; 111(3):676-685

< 0.001
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Ampirik Tedavide Göz Önüne
Alınması Gerekenler

Ünitede hakim infeksiyon etkenleri

Belirli patojen için risk faktörlerinin varlığı

Antimikrobiyal duyarlılık/direnç paternleri
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Rello J, et al. Am J Respir Crit Care Med 1999



Lokal Veriye Dayalı Kılavuz Uygulaması

Önce Sonra p
Kl.pulm.İS 6.61.0 6.91.2 AD
Uygun AB % 48 %94.2 <0.001
AB ted süresi 14.88.1 8.65.1 *<0.001
Sekonder VİP % 24 % 7.7 <0.001
Mortalite %42 %51.9 AD
YBÜ kalış 23.117.4 21.712.9 AD
Hastanede kalış 39.333.1 34.2 26.2 AD

*%61 tek; %36.5 iki; %2 üç antibiyotik ile
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İbrahim E, et al. Crit Care Med 2001



Akılcı Antibiyotik Tedavisi
• Hangi antibiyotik?

– Enfeksiyon bölgesi neresi?

– En fazla olasılıkla etken nedir?
– Olası etkenin antibiyotik duyarlılık paterni ?
– Enfeksiyon bölgesinde etkin konsantrasyon ?
– Klinik etkinlik ?
– Yan etkileri?
– Hasta uyumu
– Maliyet

• Konak özellikleri ?
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Etkenin Belirlenmesi;
Enfeksiyonların tanısının uygun kültürlerle

desteklenmesi

o Örneklerin incelenmesi hastalarda uygun tedavinin
yapılabilmesini sağlar

• Etken ve antimikrobiyal direncin izlemi

o Uzun süreli /gereksiz antibiyotik kullanımını ortadan
kaldırabilir.

• Boyalı preparat incelemesi; bildirilmesi

• Kantitatif kültürler

• Kateter ilişkili bakteriyemi-üreme zamanları
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Gram Boya Sonucunun Katkısı*

BOS ve diğer değerli materyaller

o Moleküler Yöntemler ?

Ürosepsis İdrar incelemesi

ETA Stafilokok dışlanması

Kültürde üreyen mikroorganizma bilgisi

*Diğer direk bakı sonuçları, epidemiyolojik öykü ve
klinik belirti bulgular ile birlikte
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VİP Tanı:Sorun

Tanı??
o Klinik-Radyolojik bulgular ile % 60

o Mikrobiyolojik tetkikler geç sonuçlanıyor

Tanı??
o Klinik-Radyolojik bulgular ile % 60

o Mikrobiyolojik tetkikler geç sonuçlanıyor

“Klinik şüphe durumunda tedavi başlanmalı”

Hubmayr RD. Intensive Care Med 2002; 28:1521–1536



Sonuçlar nasıl değerlendirilmeli?

Eşik Değer Duyarlılık Özgüllük
(cfu/ml) (%) (%)

Kantit. ETA 105-106* 38-100 14-100

BAL 104 42-93 45-100

PSB 103 33-95 50-100
*Genellikle çalışmalarda 106 cfu/ml olarak alınmış.
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 212 hastada 147 enfeksiyon şüphesi ; (104/147 SYE)
 1147 kültür için örnek (0.64 kültür/hasta günü)
 1111 / 1803 (%62) hasta günü antibiyotik tedavisi
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SYE 49 olguda (%47) MDI.
o TKP ‘de %31
o VİP’te %100

Tedaviye Etkisi
o 7/104 (%8; MDİ’da %14) uygun değil
o 12 olguda (%11.5) tedavi kültür sonucuna göre

değiştirilmiş

 Negatif sonuç ile tedavi kesilmemiş ama
süre belirgin olarak daha kısa.
o 13.2 ± 2.2 (n = 4) vs 7.6 ± 3.9 (n = 12)
o P = 0.013
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Schurink, et al. IJAA 23 (2004) 325–331.



 10 Haziran-10 Ağustos 2004
 270 olgu kons’da 327 rejim önerilmiş

o 8’i uygun değil (hepsi 1. yıl asistanı)

Önerilere uyum
oToplam 418/555 (%75)

• Tedavi 232/247 (%94)
• Tetkik istemi 186/308 (%60.4)
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Int J Infect Dis (2007) 11, 518—523



Duyarlılık test sonuçlarına göre uygunluk fazla

o OD= 4.5; p= 0.17

Kısıtlı olmayan antibiyotiklerde uygunsuzluk
daha fazla (P<0.001)

EHKM kons. İle uygunluk daha fazla

o OD= 14; p= 0.001
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Sonuç Bildiriminin Önemi

Boğaz sürüntüsü S.aureus
GABHS duyarlılık testi

İdrar örneği >1 anlamlı sayıda bakteri
ETA KNS

Candida spp. ??

Boğaz sürüntüsü S.aureus
GABHS duyarlılık testi

İdrar örneği >1 anlamlı sayıda bakteri
ETA KNS

Candida spp. ??

Hedef hekim?
o Bilgi düzeyi



Antibiyotik Duyarlılık Sonuçları
Kısıtlı Bildirim Etkisi

MacKenzie FM, et al. J Hosp Infect 2007; 65(S2): 73–81.



Akılcı Antibiyotik Tedavisi
• Hangi antibiyotik?

– İnfeksiyon bölgesi neresi?

– En fazla olasılıkla etken nedir?
– Olası etkenin antibiyotik duyarlılık paterni ?
– İnfeksiyon bölgesinde etkin konsantrasyon ?
– Klinik etkinlik ?
– Yan etkileri?
– Hasta uyumu
– Maliyet

• Konak özellikleri ?
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FARMAKOKİNETİK

FARMAKODİNAMİK

FK / FD İNDEKSLER



Farmakokinetik/ Farmakodinamik İndeksler

Zaman- Konsantrasyon / Konsantrasyon-Etki

Zaman - Etki
»T>MİK
»AUC / MİK
»Cmak / MİK
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FK/FD İndekslerin Klinik Anlamı’
• Zamana Bağlı Etki

– T>MİK
• Postantibiyotik etki yoksa % 60-70

Sefalosporin-enterik bakteri

• PAE varsa % 40-50

– AUC
• Ulaşılması güç bölge; Vejetasyon, fibrin varlığı
• Bakteriyel inokulum yüksek ise
• Dirençli subpopülasyonlar var ise,

geçerli parametre
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Burgess DS. Clin Infect Dis 2005;40(S2):99–104.



Doripenem – uzamış infüzyon

 Diğer karbapenemlere
göre infüzyon svılarındaki
stabilitesi daha uzun

 4 s.lik infüzyon sonrası
MİK düzeyi 4-8 mg/L olan
P. aeruginosa suşlarına
bakterisidal etkinlik

 Diğer karbapenemlere
göre infüzyon svılarındaki
stabilitesi daha uzun

 4 s.lik infüzyon sonrası
MİK düzeyi 4-8 mg/L olan
P. aeruginosa suşlarına
bakterisidal etkinlik

Van Wart SA. Diagn Microbiol Infect Dis 2009



 351 P. aeruginosa (% 35 MDR)

 MDR P. aeruginosa izolasyonu ile önceki herhangi bir anti-pseudomonal
antibiyotik tedavisi arasında ilişki anlamlı

 MDR saptanması ile antibiyotik tedavi süresi değişken
o Karbapenem ve florokinolonlar ile en kısa,
o Sefepim ve piperasilin-tazobaktam ile en uzun

 P. aeruginosa ile SYE gelişen hastalarda çok ilaca direnci öngörülmesi
o Uzun süreli (≥33 gün) hastanede yatış öyküsü
o Antipseudomonal antibiyotik kullanımı

Laboratuvara Verilmesi Gereken Bilgiler

Kullandığı antibiyotik bilgisi

Ne zaman kullandığı

Hastanede yatış süresi
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Tetkik Sonucunun Klinikle Birlikte
Değerlendirilmesi

“Streamlining”

Modifikasyon

İzlem

“Streamlining”

Modifikasyon

İzlem



Pseudomonas aeruginosa İnfeksiyonlarında Alternatif
Tedavi Seçenekleri

Kolistin+Rifampin+Amikasin
Tascini C, et al. CMI 2000; 6(12)690-1

Makrolidler??
Howe RA,Spencer RC. JAC 1997;40:153-5

Sinerji Testleri  ?
Sonradan gerekecek testler için
suşların saklanması
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Tedavi Süresi Optimizasyonu
PCT Stratejisi

Bouadma L, et al. Lancet 2010; 375: 463–74



PCT izlemine dayalı antibiyotik tedavisi
etkisi

PCT Grup (%) Kontrol (%) Fark (GA)
28 gün
mortalite

65/307  (21.2) 64/314  (20.4) 0.8  (-4.6-6.2)28 gün
mortalite
60 gün
mortalite

92/308  (30) 82/314  (26.1) 3.8  (-2.1-9.7)

Antibiyotiksiz
gün

14.3 ± 9.1 11.6 ± 8.2 2.7 (1.4 - 4.1)
P<0.0001

Bouadma L, et al. Lancet 2010; 375: 463–74



Optimal Antibiyotik Kullanımı
1. Temel Prensipler
2.Optimal Doz Seçimi
3.”Streamlining”

Optimal Antibiyotik Kullanımı
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Clinical Infectious Diseases 2007; 44:159–77



Kurumsal Strateji “Antimicrobial
Stewardship”

 Program bileşenleri
 Ek bileşenler

o Eğitim
o Kılavuz
o Otomatik order form

 Uygulamalar
o Kısıtlama/Onay
o Prospektif izlem ve geribildirim

 Engeller
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 Uygulamalar
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o Prospektif izlem ve geribildirim

 Engeller
Clinical Infectious Diseases 2007; 44:159–77



•13 quasi-experimental araştırma

• 7 / 13 VRE  ;  3 / 13  ( %82.5  - %475  )

•Çalışma süresi ile ilgili fark yok

•Sadece Vanko kullanımı ile 2/6 çalışmada VRE 

•Vanko kullanımı + İK önlemleri ile

5/7 çalışmada VRE 
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Antimikrobiyal “Stewardship”



Özette;
Bilgi
İletişim
Empati

Bilgi
İletişim
Empati



Aynı Dili Konuşmak !


