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 Kısıtlı Antibiyotik Kullanımı 
          Niçin Devam Etmeli? 

   Dr. Halis Akalın 

Antibiyotik Tedavisi – Ne Zaman? 
n  2731 septik şoklu hasta 
n  Yaş 62.7±16.4, %54.3 erkek 
n  APACHE II 26±8.6 
n  %58.1 toplum kökenli enfeksiyon 
n  Dokümante enfeksiyon %77.9 
n  Drotrecogin-alfa 91 hastada kullanılmış 
n  Düşük doz steroid 657 hastada kullanılmış 
n  Kaynak kontrolü 1068 hastada(açık cerrahi ya 

da perkütan drenaj)
        
        
 Kumar A et al. Crit Care Med 2006 

Antibiyotik Tedavisi – Ne Zaman? 

n  2731 hastada mortalite %56.2 
n  19 hasta ölüm öncesi etkili antibiyotik 

almamış 
n  558 hasta hipotansiyon öncesi etkili 

antibiyotik almış 
n  2154 hasta hipotansiyon başladıktan sonra 

etkili antibiyotik almış ve mortalite %58 

Antibiyotik Tedavisi – Ne Zaman? 

 Reküren veya 
sürekli 
hipotansiyon 
başladıktan 
sonraki ilk 6 
saatte, her saatlik 
gecikmede 
sağkalımda 
ortalama %7.6 
azalma (%3.6-9.9) 

n  Hipotansiyon sonrası etkili antibiyotik-sağkalım
  -İlk 30 dk.   %82.7
     -İkinci 30 dk.  
 %77.2      -6. saatte 
 %42 

n  Hipotansiyon sonrası etkili antibiyotik için geçen 
zaman         

 -Ortanca 6 saat      
 -Ortalama Ortalama 13.51±0.45 saat   

Antibiyotik Tedavisi – Ne Zaman? 
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Antibiyotik Tedavisi – Ne Zaman? 

n  İlk 1 saate göre 2. 
saatte etkili AB 
verilmesi, hastane içi 
mortalite oranını 
artırıyor(OR 1.67; 
%95 CI, 1.12-2.48) 

n  Etkili antibiyotiğe 
kadar geçen zaman 
ile prognoz arasında 
güçlü ilişki 
mevcut(p<0.0001)  

Sepsis – Zamanında Tedavi 
n  2005-2006, ABD 
n  Acil servise başvuran, ağır sepsis veya septik 
şok tanısı alan 261 erişkin hasta 

n  Triyajdan antibiyotik verilene kadar geçen 
ortanca süre 119 dk. 

n  Triyajdan uygun antibiyotik verilene kadar 
geçen sürenin mortalite üzerine etkisi:  

 ≤ 1 saat ise mortalite %19.5   
 > 1 saat ise mortalite %33.2, p=0.02
        
     Gaieski DF et al. Crit Care Med 

2010  
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Antibiyotik Direnci 

q  Mortalitede artış 
q  Hastanede yatış süresinin uzaması 
q  Ampirik tedavide yetersizlik

        
       Kollef 

MH. Clin Infect Dis 2000      
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Prospektif, Kohort Çalışma  
 YBÜ’ne Yatırılan Hastalar 

q  2000 hasta, 655’inde klinik enfeksiyon (%80.5 
pozitif kültür) 

q  169 yetersiz tedavi, 486 yeterli tedavi 

q  Yetersiz tedavi alan 169 hasta    
               TKE-HKE
 %45.2 

HKE  %34.3 
TKE  %17.1 

Kollef MH et al. Chest 1999 

q  Enfeksiyona bağlı mortalite:              
Yetersiz tedavi alanlarda mortalite  %42 
Yeterli tedavi alanlarda mortalite  %17.7 

       
 p<0.001 

q  Yetersiz antimikrobik tedavi     AOR 4.26, p<0.001 

q  Yeterli olmayan antibiyotik tedavisi için en önemli risk 
faktörü-Önceden AB kullanımı         

q  En sık bakteriler                                                
 MRSA 
 MDGNB 
 Candida spp.                                 
 VRE                                                            
                                           
   Kollef MH et al. Chest 1999                                                                                       

    Enfeksiyon Hastalıkları Pratiği
         
 1.Uygun ampirik tedavi
         
  2.Direnç gelişiminin en aza indirilmesi
       “Kollateral Hasarın Önlenmesi”
         
         
       
 Paterson DL. Clin Infect Dis 2003 

  Paterson DL. Clin Infect Dis 2004   
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Kollateral Hasar 

Antibiyotik tedavisinin ekolojik etkileri 
n  Kullanılan antibiyotiğe direnç gelişmesi 
n  Antibiyotik tedavisine bağlı olarak dirençli 

bakterilerin seçilmesi ve kolonizasyonu 
n  Clostridium difficile diyaresi 

n  En sık kollateral hasar     
 -Üçüncü kuşak sefalosporinler   
 -Kinolonlar      
 -Karbapenemler 

Kollateral Hasar 
n  3.Kuşak Sefalosporinler      

 -VRE        
 -GSBL(+) Klebsiella spp.     
 -Beta-laktam dirençli Acinetobacter spp.  
 -Clostridium difficile   

n  Kinolonlar        
 -MRSA        
 -Kinolon dirençli GNB 

n  Karbapenemler       
 -MDR Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. 
 -Clostridium difficile      
 -KPC      

  Direncin Ortaya Çıkışını ve 
Yayılmasını Önleme Stratejileri  

n  Antibiyotik kullanım stratejileri   
n  Antibiyotik dışı stratejiler   

 Enfeksiyon kontrolü     
 İnvazif işlemlerde aseptik yöntemler 
 Dezenfeksiyon      
 İzolasyon       
    Kollef MH. Crit Care Med 2001 

Hastanede Antibiyotik Kullanımı – 2002
   Usluer G et al. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2005 
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         Almanya’da Hastanelerde  
  Antibiyotik Kullanımı – 2011  
   Hansen J et al. J Antimicrob Chemother 2013
  

Doğu Avrupa’da Antibiyotik 
Kullanımı      Versporten A et al. 
Lancet Infect Dis 2014 

    
Antibiyotik kullanım stratejileri   

•  Kısıtlı antibiyotik kullanımı(onay alınması) 
•  Formülerde kısıtlama 
•  Klavuz ve protokoller    
•  Doğru endikasyon(tanı yöntemleri)   
•  YBÜ’ne özgül antibiyogramlar    
•  Uygun ampirik tedavi    
•  Antibiyotik tedavisinde de-eskalasyon 
•  Tedavi sürelerinin kısaltılması 
•  Farmakodinamik parametreler 
•  Rotasyon şeklinde kullanım 
•  Bilgisayar destekli programlar    

Kısıtlı Antibiyotik Kullanımı 

n  575 yataklı bir hastane 
n  Cerrahi YBÜ’de kontrol edilemeyen İMP-R 

Acinetobacter spp. epidemisi 
n  Amikasin, seftazidim, siprofloksasin, 

ofloksasin, flukonazol ve tikarsilin/klavulanik 
asit için enfeksiyon hastalıkları onayı) 

n  Sonuç        
 -Antibiyotik kullanımı ve harcamalarda 

azalma        
 -Antibiyotik duyarlılık oranlarında artma  
                                                                                       
    White AC et al. Clin Infect Dis 1997 
        
     

Ülkemizde Kısıtlama Sonuçları  
n  Antibiyotik kullanımı azalmış 
n  Uygun kullanım artmış 
n  Kısıtlı antibiyotiklerin kullanımında %48 

azalma(DDD) 
n  Kısıtlama olmayan antibiyotiklerde %15.2 

artış        
    Özkurt Z et al.  Jpn J Infect Dis 2005 

n  Antibiyotik duyarlılık oranlarında artış
        
      Arda B et al. Infection 

2007 
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Ülkemizde Kısıtlama Sonuçları 
n  Kısıtlanan antibiyotiklerde azalma 
n  Seftriakson kullanımında artış

        
       Çelen MK et al. 

ANKEM Derg 2006 

n  Çok merkezli 
n  Kısıtlama öncesi ve sonrası 3 günlük izlem 
n  Kısıtlanan antibiyotiklerde ve toplam tüketilen 

antibiyotik miktarında anlamlı azalma   
        
   Hoşoğlu S et al. Eur J Clin Pharmacol 2005 

n  Kısıtlanmayan antibiyotik kullanımında anlamlı 
artış   Erbay A et al. Int J Antimicrob Agents 2003 

      Kanıta Dayalı Antibiyotik Kullanımı 
    Yönetimi-IDSA Klavuzu 

n  Klinik olarak optimal sonuç 
n  En az toksisite 
n  Dirençli bakteri seçimini azaltmak 
n  Direncin önlenmesi 

n  Bakım kalitesinden ödün vermeden sağlık 
bakımı harcamalarının azaltılması   

        
   Dellit TH et al.  Clin Infect Dis 2007 

   Klavuzdaki Öneriler 
n  Sürekli denetim ve geri bildirim(A-I) 
n  Kısıtlama ve onay alınması(A-II) 
n  Eğitim(A-III) 
n  Klavuzlar hazırlanması(A-I) 
n  Antibiyotik rotasyonu(C-II) 
n  Antibiyotik order formları(B-II) 
n  Antibiyotik kombinasyonu(C-II) 
n  De-eskalasyon(A-II) 
n  Optimal doz(A-II) 
n  Ardışık tedavi(A-I)      

    Dellit TH et al. Clin Infect Dis 2007 

KD-K.pneumoniae 

n  2009-2010, ÇM(19), Yunanistan 
n  127 hasta(39 KİKDE, 35 VİP) 
n  Kolistin direnci   %20 
n  Tigesiklin direnci   %33 
n  Gentamisin direnci   %21 
n  Amikasin direnci   %64 
n  14. gün mortalitesi   %23.5 
n  Klinik yanıtsızlık   %45.2 
n  Kolistin alan hastalarda klinik yanıt daha iyi  

   Kontopidou  F  et  al.  Clin  Microbiol  Infect   2013  

MCR-1: Fosfoetanolamin transferaz enzimi ve 
fosfoetanolamini lipid A’ya ekliyor 
E.coli : Et ve hayvanlarda %15-21, insanlarda %1 
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 Özet 

n  Gecikmiş tedavi mortaliteyi artırır 
n  Uygun olmayan ampirik tedavi mortaliteyi 

artırır 
n  Ülkemizde antibiyotik direnç oranları 

yüksek 
n  Kısıtlama politikası ile antibiyotik 

kullanımında iyileşme mevcut 
n  Sorun: Enfeksiyon kontrolunda 
n  Sorun: YBÜ’de gereksiz uzun yatış 

 Uzamış Antibiyotik Tedavileri 

n  Enfeksiyon kaynağının ortadan 
kaldırılmasındaki  gecikmeler 

n  Diğer konsültasyonların  gecikmesi 

Çözüm Önerileri 
n  Yoğun bakımlarda(3. düzey)  hemşire/hasta 

oranı 1/2 olmalı, uzun vadede ise 1/1 
hedeflenmeli 

n  Oda sisteminin olmadığı yoğun bakımda 
temas  izolasyonunda başarılı olmak  
imkansız gibi  

n  Gereksiz uzun yatışların önüne geçilmeli 
n  Uzun dönem bakım üniteleri - Evde bakım -

Palyatif bakım 
n  El hijyeni – Temas izolasyonu – Hastaların 

yıkanması 

Çözüm Önerileri 

n  Kısıtlı antibiyotik kullanım  politikası ülkemiz için 
gereklidir ve sürdürülmelidir 

n  İnfeksiyon  Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanlarının sürekli olarak konsültasyon 
hizmeti vermeleri gereklidir 

n  Günlük vizitler - Adanmışlık 
n  Telefon ile ulaşılabilir olmalıdır 

Çözüm Önerileri 
n  YBÜ konsültasyonları 30 dk.içinde 

tamamlanmalıdır 
n  6 ayda bir güncellenen üniteye uygun sepsis 

tedavisi protokolleri olmalıdır  
n  3.-7. ve 10.günlerde antibiyotik tedavisi 

gözden geçirilmelidir 
n  De-eskalasyon yapılmalıdır 
n  10 günü geçen tedaviler uzamış tedavilerdir  

ve devam etme gerekçeleri günlük   
tartışılmalıdır 

n  İnvazif aletlerin gerekliliği günlük 
tartışılmalıdır 


