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Sunum Planı 

   Pan-drug Rezistant Bakteri: Tanım 

                 Ne Kastediyoruz ? 
 

Dünden günümüze Kolistin Direnci, Mortalite  

Dünyada ve Ülkemizde Direnç Oranları  

          Sorular/Cevaplar 

Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 
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Clin Microbiol Infect 2012;18: 268–281 

Multidrug-resistant(MDR), Extensively drug-

resistant(XDR) and Pandrug resistant (PDR) /Tanımlar 
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PDR/Tanım 

Clin Microbiol Infect 2012;18: 268–281 4 
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European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (ESAC-Net)  

Avrupa’da Karbapenem-dirençli Enterobacteriaceae(CRE) nedeniyle 

kolistin kullanımında 2009 -2013 yılları arasında 2 kat artış 

PDR/Nasıl gelişti? 

Summary of the latest data on antibiotic consumption in the European Union.  
November 2014. Stockholm: ECDC. 2014.  

Kolistin kullanımıyla paralel olarak CRE izolatlarda giderek 

artan kolistin direnci  

Euro Surveill. 2014;19(42):20939. 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34(8):1647-55. 
International Journal of Antimicrobial Agents 2014;43(5):460-464 
Clin Microbiol Infect 2013; 19: E23–E30 
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European Survey on Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae 

(EuSCAPE)  

191 CRE ;178 (93%) KPC-KP, 76(43%) Kolistin-R 

Euro Surveill. 2014;19(42):20939. 
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Plazmid aracılı MCR-1 geni 

• Aktarılabilir 

• Hızlı yayılım 

• Türler arası transfer 
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2016 yılından sonra tüm dünyada 30 dan fazla ülkede 

mcr -1 izole edildi 

Son olarak NDM Klebsiella pneumonia türünden mcr-8 

izole edildi 

Sonuç: Yayılan yeni, dirençli bakteriler  

           Artan mortalite ve maliyet  



PDR Mortalite  

9 

PDR bakteri Mortalite ve kötü sonlanım ile ilişkili  

Gerçek Mortalite? 
 Avrupa- MDR nedeniyle  33 110 ölüm/yıl  

Clin Microbiol Infect 2013; 19: E23–E30 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2018 Sep;37(9):1687-1697 
Lancet Infect Dis 2019; 19: 56–66 



ECDC- Karbapenem Direnci 
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ECDC- Kolistin Direnci 
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 Lancet Infect Dis. 2017 Feb;17(2):153-163. 



Ülkemizde Direnç Oranları 

CAESAR 2017 Report 13 



CAESAR 2017 Report 

Ülkemizde Direnç Oranları 
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Post antibiyotik çağ? 
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Yeni antibiyotikler? 

Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2018 Sep;37(9):1687-1697 
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‘Post antibiyotik çağ, sık görülen enfeksiyonlar ve minör 
yaralanmalar nedeniyle ölümlerin görüldüğü bir kıyamet senaryosu 
olmaktan öte; 21. yüzyıl için fazlasıyla gerçek bir olasılıktır.’ 

Post antibiyotik çağ? 
 

WHO Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014 



‘Pan-Drug Rezistan’ 

Bakteriler’den Nasıl 

Korunmalıyız? 

  

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri 
Nasıl Uygulanmalı? 



I.Soru 

MDRO Enfeksiyon 

MDRO Kolonizasyon 

Aktif surveyans yapılmalı mı? 
Kültürler hangi hastalardan,  ne sıklıkta 
alınmalı? 

“iceberg phenomenon” 
18 



Direnç Gelişiminde Son Nokta!  

MDRO 
sayılarında 

artış 

Özellikle Gram (-) bakterilerde 
sınırlı tedavi seçeneği 

Plazmid-ilişkili 
Polimiksin direnci  

Pan-
Rezistan 
Bakteri 
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Karbapenem Dirençli Enterobakterler 
(CRE-CRAB-CRPsA)  

Antibiyotik Direnci ile ilgili günümüzün en önemli 
konusu. Çünkü; 

• Yüksek mortalite ve morbidite ile sonuçlanan 
infeksiyonlara neden oluyorlar 

• Salgınlara yol açma potansiyelleri çok yüksek 

• Mobil direnç geni nedeniyle diğer bakterilerde de 
farklı dirençler gelişmesine neden oluyorlar 

• Kolonizasyon uzayabildiğinden hastada ciddi 
maduriyetlere neden oluyor 

• İnfeksiyonda ve kolonizasyonda etkin tedavi 
seçenekleri çok az 20 



Vertikal/Horizontal Önlemler 

Vertikal stratejiler 
Spesifik patojen 
Klonal yayılım 

önlenmesi 
ASK  
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Horizontal stratejiler 
 Birden fazla patojen 
 El hijyeni 
 Antimikrobiyal yönetim 
 Dekolonizasyon 
 Çevre temizliği 



Tedavide seçenek çok az! 

Hedef: 
Yayılmasını 

önlemek 

İnfeksiyon Kontrol Önlemleri 

Klasik 

Tarama 

kültürleri 

İzolasyon 
Önlemleri 

Eradikas
yon 

Kanıta Dayalı 
Alternatif 

Yaklaşımlar 

Kısıtlı 
antibiyotik 
kullanımı 

Bakteri 
yükünü 

antisepti
klerle 

azaltma 

El hijyeni 
uygulamalarınd

a uyumun 
arttırılması 
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Aktif Sürveyans Kültürü Almaya Karar Verirken  
Nelere Dikkat Edilmeli? 

• Aktif sürveyans kültürü almak için yeterli sayıda 
personeliniz var mı? 

• Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda yeterli personeliniz 
var mı? 

• Sonuçların vakit kaybetmeden bildirilmesini 
sağlayacak iyi bir iletişim sisteminiz var mı? 

• Saptadığınız olguları izole edebilecek misiniz? 

• İzolasyon önlemlerine uyulmasını sağlayabilecek 
misiniz? 

Management of MDROs in Healthcare Settings, CDC 2006. 



Aktif Sürveyans Kültürü Almaya Karar Verirken  
Nelere Dikkat Edilmeli? 

• Ne tip swab kullanılmalı (naylon, poliüretan, suni 

ipek vb) 

• Derin intra anal sürüntü, perianal den daha duyarlı 

• İdeal tarama kültürü alma sıklıkları tanımlı değil 

• Laboratuvar teknikleri farklı (Konvansiyonel, 

moleküler vb) 
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Hangi Hastalardan  
Kültür Alınmalı? 

• Hedef popülasyon literatürde net olarak 
tanımlanmamış, çalışmalar arasında farklılıklar 

• Risk faktörlerine göre seçim yapılabilir: 

– Antibiyotik kullanma öyküsü, altta yatan hastalıklar, uzun 
süreli yatış öyküsü, çoğul dirençli mikroorganizmalarla 
kolonize/infekte hastalara maruziyet öyküsü, riskli 
ünitelerden transfer öyküsü, vb. 

• Çoğul dirençli mikroorganizma sorununun yaşandığı 
ünitedeki tüm hastalardan kültür alınabilir   

Management of MDROs in Healthcare Settings, CDC 2006. 



Nereden Kültür? 

• Hedef mikroorganizmaya göre farklılık gösterir 

• MRSA için burun kültürü  

– Perirektal kültür ve yara kültürü eklenmesi daha fazla vaka 

yakalanmasını sağlayabilir. 

• VRE için gaita kültürü, rektal veya perirektal sürüntü 

kültürü 

• Çoğul dirençli gram-negatif basiller için perirektal veya 

rektal sürüntü kültürüne ek olarak orofaringeal, 

endotrakeal, inguinal kültür veya yara kültürü 

Management of MDROs in Healthcare Settings, CDC 2006. 



Kültür Alma Sıklığı 

• Kesin kurallar yok 

• Hastaneye veya ilgili üniteye yatış sırasında 

• Periyodik kültürler 

Management of MDROs in Healthcare Settings, CDC 2006. 



Sürveyans Kültürleri  

Sonuç: 

• Standardize edilmesi zor bir yöntem 

• Yalancı pozitif ve negatiflikler sık 

• Kişinin patojene özgü kolonizasyon durumunu 
tespit için esas yöntem olmamalı 

28 
Lemmen SW, et al.Infection (2018) 46:581–590 



Çoğul dirençli mikroorganizmaların kontrolünde  
başarılı sonuçlar bildiren 100’den fazla çalışma 

MRSA, VRE, çoğul dirençli gram-negatif basiller 

Çok yönlü müdahale programları  
 

Management of MDROs 
in Healthcare Settings,  
CDC 2006. 



• İsrail’de 1600 yataklı bir hastanede karbapenem 
dirençli Klebsiella pneumoniae (CR-KP) salgını 

• Preintervention period: Ocak 2006-Mayıs 2007 

– Sadece klinik kültürlerle saptanan olgu sayısı=67 

• Müdahale periyodu: Mayıs 2007-Aralık 2008 

Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:620-626. 



• Aktif sürveyans kültürleri:  
– YBÜ ve Ara Bakım Ünitelerine yatan tüm hastalardan yatışta ve haftada bir 

kez rektal kültür 

– Diğer ünitelerde CR-KP ile kolonize/infekte bir hasta ile epidemiyolojik 
bağlantısı olan hastalardan rektal kültür 

• CR-KP ile kolonize/infekte olguların temas izolasyonuna alınması 

• CR-KP klinik enfeksiyonu insidansında anlamlı azalma: 
– 6.93/10.000 hasta günü vs 1.8/10.000 hasta günü 



BMC Infectious Diseases (2015) 15:244  

• YBÜ-Aktif sürveyans kültürleri (ASK)  
• Kabulde ve en az haftalık 
• Klinik örnekler-ASK yıllar içesinde değişimi karşılaştırılıyor 
 
2013 te aktif surveyans cerrahi ve iç hastalıkları ünitesine 
genişletilmiş  
• Son 2 ay içinde hastane yatışı ve uzun süreli bakım evi öyküsü 
• Kültür pozitif hastalarla aynı odada kalan hastalar 

                 Temas izolasyon önlemleri ve hasta kohortu 
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Sonuç :  
 2014 te tespit edilen CP-KP ve CoR-KP oranında anlamlı artış 
 Rektal swab kültürlerinin klinik ile uygunluğu görüldü  
 Kabulde ve sonrasında haftalık Aktif surveyans kültürleri alınmalı 

BMC Infectious Diseases (2015) 15:244  



Çoğul Dirençli Acinetobacter Sürveyansı 

•Hastalardan alınan tarama 
kültürlerinin duyarlılığı 
düşük (%55) 

Burun, boğaz, aksilla, 
kasık, rektum, açık yara 
ve/veya trakeal aspirat 
kültürlerinin alınması 
gerekli 

•Salgın durumunda 
başvurulabilir. 

 



• Çoğul dirençli gram-negatif basillerin kontrolü için 
aktif sürveyans kültürü alma ve temas izolasyonu 
başlatma kararını vermek için bilinmesi 
gerekenler: 

– Mevcut soruna antibiyotik kullanımının katkısı nedir? 

– Mevcut soruna hastadan hastaya bulaşın katkısı nedir? 

 



 
 
Multimodel  
İnfeksiyondan  
Korunma ve Kontrol Stratejisi 

• El Hijyeni 

• Sürveyans kültürleri(özellikle CRE için) 

• Temas İzolasyon Önlemleri (tek oda veya 
kohort) 

• Çevre temizliği 
36 

Guidelines for the prevention and control of carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii and 
Pseudomonas aeruginosa in health care facilities (2017) 



 
Sürveyans Kültürleri 

CRE-CRAB-CRPsA 
 

• Lokal epidemiyolojik ve risk değerlendirmesine 
göre asemptomatik CRE kolonizasyonu için de 
sürveyans kültürleri alınmalı 

– Daha önce CRE kolonizasyonu olanlar 

– CRE kolonize veya infekte hastayla teması olanlar 

– Yakın geçmişte CRE için endemik bir hastanede 
yatma öyküsü olanlar 

37 

İlk başvurudan sonra optimal kültür alma sıklığına yönelik kanıt olmadığından 
haftalık veya haftada iki kere alınabilir. 
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• Karbapenem Dirençli Enterobakterler için Tarama: 
• CRE taşıyan hastaların epidemiyolojik olarak temasta 

olduğu ve CRE ile kolonize veya infekte olduğu bilinmeyen 
kişileri tara 

  
• Aktif Sürveyans Kültürleri 

• Hastaneye kabul sırasında  veya hastaneye kabul 
sırasında ve ünitede kaldıkları sürece yüksek riskli 
hastaları tara. 

• Empirik Temas İzolasyon Önlemleri sürveyans kültür 
sonuçları çıkana kadar beklenebilir 

CDC 



Aktif Surveyans Kültürleri 
 Hangi hastadan? Ne sıklıkta alınmalı?/CDC 

39 

• Bölgedeki ve merkezdeki prevalans  
• Başvuru esnasında kolonizasyon/enfeksiyon  
• Belirli epizotlarda merkezin insidansı     
• Hastaların temel epidemiyolojik bilgileri  

                                                                             BİLİNMELİDİR.  

Surveyans stratejileri CRE epidemiyolojisine göre belirlenmeli 
 

Yüksek riskli ünite  
(YBÜ, hematoloji/ 
onkoloji, yanık) 

Hedefe yönelik 
Bakım evinden/endemik bölgeden gelme 
Son 6-12 ay içerisinde hastanede yatış  
Antibiyotik kullanımı 
Altta yatan hastalık 
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Aktif Surveyans Kültürleri Hangi hastadan? 

Ne sıklıkta alınmalı?/CDC 

Salgın varlığında ya da yüksek prevelanslı bölgelerde daha fazla yarar 
sağlayabilir. 
ASK’nın CRE insidansını azaltmada pratikte gerçek etkinliği bilinmiyor 

Uygun aralık ve zamanlama belirsiz  
Kabulde ve sonrasında haftalık alınabilir 

• Gaita/rektal/perirektal 
• Cilt  
• Yara  
• Üriner kateter 

Ne zaman? 

Hangi bölgeden? 
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Aktif Surveyans Kültürleri Hangi hastadan? 

Ne sıklıkta alınmalı?/CDC 

Temaslıların taranması 
• CRE Hastası ile aynı odada kalma  
• Gereklilik halinde  
        -Aynı sağlık çalışanı tarafından bakım verilme  
        -Benzer zamanlarda yatış 
• Salgın sırasında hızlı değerlendirme için nokta prevelans 

yapılabilir 
 

Empirik Temas İzolasyon Önlemleri sürveyans 
kültür sonuçları çıkana kadar beklenebilir 



TO GOWN OR NOT TO GOWN 

II.Soru 

Temas izolasyon önlemleri Pan-drug 

rezistan bakterilerin etken olduğu 

enfeksiyonların gelişimini 

önlemede etkin mi? 

42 



43 
GMS Hygiene and Infection Control 2017, Vol. 12 

 TEMAS 
 KONTAMİNE GIDA,SU  
 AEROSOL, DAMLACIK  
     (İNHALASYON) 



İzolasyon (Temas Önlemleri) 

                       Standart Önlemler 

                                       +  

–Tek odada hospitalizasyon 

–Temas sırasında önlük ve eldiven kullanımı 

Cepeda JA, et al.Lancet.2005;365:295–304. 



  

• CDC-1970’den bu yana öneriyor 

• İzolasyon uygulamaları ile  

– İnfeksiyon oranlarının azaldığını 

– Salgınların kontrol altına alındığını destekleyen 
çok sayıda yayın… 

 

 J Hosp Infect. 2007 Apr;65(4):354-60.  

 Am J Epidemiol. 1996 Mar 1;143(5):496-504 

 Am J Infect Control 2007;35(suppl 2):S65–S164 

 Am J Infect Control 2006 June;34(5):26 
45 

Temas İzolasyon Önlemleri Etkin mi? 

Bildiklerimiz .. 



46 

MRSA bulaş oranları, özellikle el hijyenine uyumun düşük olduğu 
merkezlerde sadece Temas İzolasyon önlemleri ile düşürülemez! 

VRE bulaş oranları sadece Temas İzolasyon önlemleri ile düşürülemedi, ancak alkol bazlı el 
dezenfektanlarının yaygın kullanımı ve el hijyeni uyumunu arttırmaya yönelik yoğun eğitim 
programları ile VRE bulaşı %47 azaldı. 
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Temas izolasyonu ile dirençli mikroorganizmaların geçişi azalıyor, daha az ziyaret ve 
çıkışta daha iyi el hijyeni sağlanıyor ama; hastayla sağlık personeli daha az temas 
kuruyor, daha az ziyaretçi  ve diğer istenmeyen çıktılar gelişiyor. 

Temas Önlemleri tek başına değil, muhtemelen, daha 
az ziyaretçi ve daha az sağlık çalışanının hastaya 

temas etmesi ve daha iyi el hijyeni uyumu nedeniyle 
bulaş oranları azalıyor.  



Temas İzolasyon Önlemleri Etkin mi? 
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• Mikroorganizmaya özel vertikal önlem stratejisi ile değil, 
– İyi bir el hijyeni,  

– Dekolonizasyon, (2% chlorhexidine ile yıkama) 

– Ve/veya aktif sürveyans kültürleri gibi horizontal infeksiyon önleme 
stratejisi ile etkili.  

– Kombinasyon stratejileri MDRO edinilmesini, kolonizasyon gelişmesini, 
invaziv infeksiyon gelişmesini önleyebilmekte ama endemik MRSA ve VRE 
için katkısı olduğuna dair güçlü kanıt yok.  

Temas Önlemlerinin neden olduğu zararlar: 

• Sağlık personelinin yatak başı vizit sayısı azalıyor 

• Sağlık personeli ile hasta daha az süre temasta oluyor 

• Daha az dokümentasyon 

• Acil servisten normal servise geçiş süreleri çok uzuyor 



• Sıkı temas izolasyon önlemleri 
• Ayrı personel  
• Tek kişilik oda/CRE kohortlama 
• El hijyeni ve sıkı temas izolasyon önlemleri konusunda personel 

eğitimi 
• Aktif surveyans kültürü (Rektal)(Temaslı ya da aynı ünite) 
• Üniteden gelenlere ampirik temas izolasyon önlemi  
• %2 klorheksidin banyosu 

(Vaka Kohort) Kolistin-R(5)–Kolistin-S, Karbapenem-R(60) 

 
• Salgın kontrol altına alınmış 
• Major mekanizma horizontal geçiş 
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1.PERİYOD 

• Gözlem periyodu 

• Standart önlemler 

2. PERİYOD 

• Sıkı temas izolasyonu 

• El hijyeni  

• Aktif surveyans(Trakeal 

aspirat ve rektal sürüntü) 

• Kabulde ve haftada bir 

kültür, 3 negatifê kadar  

• Kolonizasyon/enfeksiyon 

kohortlama 

• Çevre temziliği: 1:100 

sodyum hipoklorit 
 

3. PERİYOD 

• Sıkı temas izolasyonu 

• El hijyeni  

• Aktif surveyans 

• Kabulde ve haftada bir 

kültür,3 negatife kadar  

• Kolonizasyon/enfeksiy

on kohortlama 

• Çevre temizliği: 

Deterjan ve fenol 
bileşikleri 
 

50 

 3-yıllık, prospective, kontrollü, quasi-experimental çalışma 



51 



Hasta başına harcanan miktarda  1. periyod ile karşılaştırıldığında;  

Periyod 2 ve 3 de sırasıyla antibiyotik tedavisi için %36–%42 ve 

hospitalizasyon için %25–%36 oranında azalma 

• El hijyenine uyum denetimi 

• Aktif surveyans  

• Sıkı temas izolasyonu 

• Sodyum hipokloritle çevre temizliği 

Enfeksiyon/kolonizasyon insidansını azaltmada etkili 
 

Kost-efektif 

52 



k 

Salgın kontrol altına alınamamış  

Yeni izolatlar tespit edilmiş 

 Sıkı temas önlemleri, kısıtlı antibiyotik kullanımı ve farkındalığın 

yaygınlaştırılması son ilacı korumak için çözüm olabilir! 
 53 

58 Kol-R K.pneumoniae izolatı-28 hasta/Poliklonal salgın 
 

• El hijyeni  

• Temas izolasyonu  

• Ayrı Ekipman 

• Çevre temizliği 

• Tek kullanımlık önlük eldiven 

• Solunum cihazları 

dezenfeksiyonu 

• El hijyeni ve çevre temizliğine 

uyum monitorizasyonu Horizantal yayılım ve kolistin seçici etki 

Kolistin kullanımı ve süresi 

YBÜ’nde uzun süre yatış sorumlu 
 



Literatürde tartışma devam ederken rehberler; 

temas izolasyon önlemleri alınması yönünde öneriler 

54 



(1) Uygun hasta yerleştirilmesi; 

(2) Kişisel korunma ekipmanlarının kullanılması (eldiven 
ve önlük dahil olmak üzere); 

(3) Hastanın transport ve dolaşımını kısıtlamak; 

(4) Disposable hasta bakım ekipmanları kullanmak; 

(5) Hasta odalarının temizlik ve dezenfeksiyonuna 
öncelik vermek 

55 

Temas İzolasyon Önlemleri  
CRE-CRAB-CRPsA ile kolonize veya 
infekte hasta takibinde mutlaka 
uygulanmalıdır 



 Uzun süreli bakım evleri: Transmisyon risk durumuna göre   karar verilmeli  

• Drene olan yara sekresyon 
• Gaita inkontinans  
• Pansuman 
• Banyo ve tuvalet yardımı 
• Çarşaf değişimi  
• Üriner kateter değişimi   

Çapraz kontaminasyon riski düşükse önlük her zaman gerekli değil 

Önlük & Eldiven 

56 

Temas İzolasyon Önlemleri Etkin mi?/CDC 

Kolonizasyon/Enfeksiyon                 
Temas izolasyonu  
• El hijyeni 
• Odaya girmeden önce önlük ve eldiven giyilmesi 
• Odayı terketmeden önce önlük eldiven çıkarılması ve el hijyeni 



Enfeksiyon/kolonizasyon öykü…….. Sistem uyarı  

Surveyans kültürlerinde üreme……..Bildirim     

Salgın riski ya da küme vakaların görüldüğü üniteden  
gelen hastalara kültür sonuçlarına kadar 
ampirik temas izolasyonu uygulanması önerilir 

57 

Temas İzolasyon Önlemleri Etkin mi?/CDC 
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CRE Taşıyan Hasta Yönetimi 
Temas İzolasyon Önlemleri Etkin mi?/ECDC 

Antimicrobial Resistance and Infection Control (2017) 6:113 

Standart uygulamalar 

Hastanın Üniteye kabulu 

CRE Risk analizi CRE Riski varsa 
-Pre emptif hasta 
 izolasyonu 
-Aktif sürveyans 
 kültürleri 
-Temas önlemleri 

Kültür Pozitifse 
Sıkı Temas  
İzolasyon  
Önlemleri 



III.Soru 
Pan-drug rezistan bakterilerle 
kolonizasyon/enfeksiyon varlığında  
temas izolasyonunu ne zaman  
sonlandırmalıyız? 
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MDR-Enterobacteriaceae  
XDR ya da PDR etkenler için temas izolasyonu devam 
etmeli (süresiz) 
ESBL (+) ler vaka bazında değerlendirilebilir 
    -Son pozitif kültürden 6 ay sonra 
    -1 hafta arayla alınan 2 negatif rektal sürüntü 
kültürüyle kolonizasyonun olmadığı değerlendirilebilir. 
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Temas izolasyon süresi /CDC 
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• Net öneri yok 
• CRE: Kolonizasyon 6 aydan uzun sürebilir 
• Kolonizasyon kültürleriyle karar verilecekse birden fazla kültür 

alınması önerilmekte 
 

Sürveyans kültürleri ile karar verilmeyecekse hasta ile devam eden 

temas veya kolonizasyon risk faktörlerinin varlığına göre karar verilmeli 

Rektal CRE taşıyıcılığı risk faktörleri (biri varsa risk %50):  

        -Antimikrobiyal ilaç kullanımı  

        -Başka sağlık merkezinden gelme 

        -3 ay içinde pozitif CRE testinin olması 



IV.Soru 

Yoğun bakım ünitesinde günlük klorheksidin 

banyosu Pandrug rezistan bakteri 

transmisyonunu azaltmada etkili mi?  
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Kolonizasyon azalıyor, enfeksiyon oranlarında değişiklik yok 
                                                                                      J Hosp Infect. October 2012 Volume 82, 2, 71–84 



K. pneumoniae Chlorhexidin’e adaptasyonu gösterildi 

Eş zamanlı çapraz direnç  

Kolistin ve diğer bazı antibiyotiklerin MIK değerlerinde yükselme 

Kolistin direnci  phoPQ (smvR) mutasyonuyla ilişkili 64 



Günlük klorheksidin banyosu bulaşı azaltmada etkin 
mi?/CDC 

 
Yüksek riskli ünitelerde sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonların/kolonizasyonun 

önlemesinde başarılı şekilde kullanıldı 
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Uzun süreli bakım merkezlerinde yüksek riskli kişiler / üniteler 

• Günlük yaşamsal aktiviteleri sağlık personeline bağımlı 

• Ventilatöre bağımlı  

• Gaita inkontinansı olan  

• Kontrolü zor olan akıntılı yarası olanlar 

• Ventilatör ünitesi 
 

Rehberde önerildiği durum 

Yüksek prevelanslı bölgelerde salgın kontrolü 

Yüz ve açık yaralar için kullanılmamalı, tüm hastalara uygulanmalı  



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi 
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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Uygulamaları 
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 3. Basamak YBÜ- 33 Yatak 
 Tek kişilik izole odalar 
 Kabulde kan, idrar, DTA, burun, boğaz kültürleri, VRE 

tarama için RSK  
 Haftalık VRE tarama  
 VRE ve Pan-drug Gram negatif mo’lar için sıkı temas 

izolasyonu 
 MDRO (MRSA, CRE…) temas izolasyonu 
 Klorheksidin banyosu uygulanmıyor/Vücut temizleme 

süngeri ile günlük banyo 
 Çevre temizliği formulasyon: Quarterner amonyum 

bileşenleri 



Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 
2018 En’leri… 
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Kolistine en dirençli…. 

 Klebsiella spp. 

    CR:%50   CoR:%22 

 Pseudomonas aeruginosa 

    CR:%68 CoR:%3 

 Acinetobacter baumannii 

    CR:%85 CoR:%3 

 E.Coli 

    CR:%27 CoR:%13 

 



Pan-drug Rezistan bakteri Kontrol Önlemleri 

Öğrendiklerimiz… 

i. Kolistin direnci için bilinen horizontal geçiş  

ii. Uygunsuz süre kolistin kullanımı risk faktörü 

iii. Rehberlerde Karbapenem direnci için önlemler var, 
pan drug ? 

iv. Temas izolasyonu: literatürde tartışmalı yönler olsa 
da pan-drug rezistan bakteriler için vazgeçmek 
henüz mümkün görünmüyor 

v. Kabulde riskli hastalar belirlenerek pre- emptive 
temas izolasyonu yapılmalı 

vi. ASK zamanlaması ve pratikte yararı net değil, 
yüksek endemisite, salgın varlığı ya da yüksek riskli 
ünite/hastada uygulanmalı 

vii. Klorheksidin kullanımından çapraz direnç nedeniyle 
uzaklaşılacak gibi duruyor   
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MDRO KONTROL 

ANTİBİYOTİK KULLANIMINI 
AZALT 

KISITLA 

KOLONİZASYONU BELİRLE 

TESPİT  ET  

İZOLE ET 

GEÇİŞİ DURDUR 

EL HİJYENİ 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ  

HORİZONTAL ÖNLEMLER  

TAŞIYICILARI ELİMİNE  
ET  

DEKOLONİZASYON 
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İlginiz, dikkatiniz ve katılımınız için teşekkür ederiz… 

MUTLU YILLAR! 



Pan-drug Rezistan bakteri Kontrol Önlemleri 

Öğrendiklerimiz… 

i. Kolistin direnci için bilinen horizontal geçiş  
ii. Uygunsuz süre kolistin kullanımı risk faktörü 
iii. Rehberlerde Karbapenem direnci için önlemler var, pan drug ? 
iv. Temas izolasyonu: literatürde tartışmalı yönler olsa da pan-drug 

rezistan bakteriler için vazgeçmek henüz mümkün görünmüyor 
v. Kabulde riskli hastalar belirlenerek pre-emptive temas izolasyonu 

yapılmalı 
vi. ASK zamanlaması ve pratikte yararı net değil, yüksek endemisite, 

salgın varlığı ya da yüksek riskli ünite/hastada uygulanmalı 
vii. Klorheksidin kullanımından çapraz direnç nedeniyle uzaklaşılacak 

gibi duruyor   
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Lancet Infect Dis. 2017 Sep;17(9):990-1001. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30325-0. Epub 2017 Jun 16. 
Effect of antibiotic stewardship on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-resistant bacteria 

and Clostridium difficile infection: a systematic review and meta-analysis. 
Baur D1, Gladstone BP1, Burkert F1, Carrara E1, Foschi F1, Döbele S1, Tacconelli E2. 

• Antibiotic stewardship programmes have been shown to reduce antibiotic use and hospital costs. We aimed to evaluate 
evidence of the effect of antibiotic stewardship on the incidence of infections and colonisation with antibiotic-resistant 
bacteria. 

• Methods 

• For this systematic review and meta-analysis, we searched PubMed, the Cochrane Database of Systematic Reviews, the 
Cochrane Central Register of Controlled Trials, and Web of Science for studies published from Jan 1, 1960, to May 31, 2016, 
that analysed the effect of antibiotic stewardship programmes on the incidence of infection and colonisation with antibiotic-
resistant bacteria and Clostridium difficile infections in hospital inpatients. Two authors independently assessed the 
eligibility of trials and extracted data. Studies involving long-term care facilities were excluded. The main outcomes were 
incidence ratios (IRs) of target infections and colonisation per 1000 patient-days before and after implementation of 
antibiotic stewardship. Meta-analyses were done with random-effect models and heterogeneity was calculated with the I 2 
method. 

• Findings 

• We included 32 studies in the meta-analysis, comprising 9 056 241 patient-days and 159 estimates of IRs. Antibiotic 
stewardship programmes reduced the incidence of infections and colonisation with multidrug-resistant Gram-negative 
bacteria (51% reduction; IR 0·49, 95% CI 0·35–0·68; p<0·0001), extended-spectrum β-lactamase-producing Gram-negative 
bacteria (48%; 0·52, 0·27–0·98; p=0·0428), and meticillin-resistant Staphylococcus aureus (37%; 0·63, 0·45–0·88; p=0·0065), 
as well as the incidence of C difficile infections (32%; 0·68, 0·53–0·88; p=0·0029). Antibiotic stewardship programmes were 
more effective when implemented with infection control measures (IR 0·69, 0·54–0·88; p=0·0030), especially hand-hygiene 
interventions (0·34, 0·21–0·54; p<0·0001), than when implemented alone. Antibiotic stewardship did not affect the IRs of 
vancomycin-resistant enterococci and quinolone-resistant and aminoglycoside-resistant Gram-negative bacteria. Significant 
heterogeneity between studies was detected, which was partly explained by the type of interventions and co-resistance 
patterns of the target bacteria. 

• Interpretation 

• Antibiotic stewardship programmes significantly reduce the incidence of infections and colonisation with antibiotic-resistant 
bacteria and C difficile infections in hospital inpatients. These results provide stakeholders and policy makers with evidence 
for implementation of antibiotic stewardship interventions to reduce the burden of infections from antibiotic-resistant 
bacteria. 
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İlginiz, dikkatiniz ve katılımınız için teşekkür ederiz… 



14 çalışma: MRSA-VRE(6), MRSA(3), VRE(2),  

ESBL(+) E.coli(2), Clostridium Difficile(1)  
 

Temas İzolasyon Ø 

El hijyeni ve Klorheksidin banyosu 

devam 

 

Enfeksiyon Oranları 

77 



78 

• 32 çalışma içeren bir metaanaliz, 9 056 241 hasta-gün 
• Antibiyotik Yönetim Programı ile  multidrug-resistant  Gram-negative bacteria (51% 

reduction; IR 0·49, 95% CI 0·35–0·68; p<0·0001), extended-spectrum β-lactamase 
producing Gram-negative bacteria (48%; 0·52, 0·27–0·98; p=0·0428), ve meticillin-resistant 
Staphylococcus aureus ve C difficile  (32%; 0·68, 0·53–0·88; p=0·0029).infeksiyon ve 
kolonizasyon insidansı düştü 

• Antibiyotik Yönetim Programları, İnfeksiyon Kontrol Önlemleri ile birlikte uygulandığında 
yalnız uygulanmasından daha etkili (Özellikle El Hijyeni uygulaması) 

• Antibiyotik Yönetim Programları  vancomycin-resistant enterococci ve quinolone-resistant 
ve aminoglycoside-resistant Gram-negative bacteria ya bağlı İnfeksiyon Oranlarını 
azaltmada etkili değil. 

Lancet Infect Dis 2017; 17: 990–1001 
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Endemik MRSA ve VRE ye yönelik Temas önlemlerine devam edilmemesi: 
1. 1 yıl sonra MRSA veya VRE oranlarında artışa neden olmadı 
2. Maliyetin azalması, sağlık personelinin çalışma zamanının azalması, 

sonrasında muhtemel infeksiyonların artmaması gibi ek yararlar getirdi. 

 Hemşirelerin önlük ve eldiven giymek için harcadıkları zaman 
 Kişisel korunma ekipmanlarının maliyeti 
 Chlorhexidin yıkanma solüsyonu maliyeti 

Yılda 
643.776$  



Temas İzolasyon Önlemleri Etkin mi? 

Am J Infect Control 2016 Jan 1;44(1):97-103 

Infect. Control Hosp. Epidemiol. October 2015; (36)10:1163-1172 

Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2016;37(1):36-40 

 

Yerel ihtiyaçlar, kaynaklar belirlenerek merkezlere 

uygulanabilir. 

Global tanımlama ile ileri çalışmalara ihtiyaç var.. 
 

Horizontal geçiş için önlemler  

  -El hijyeni 

  -Standart önlemler 

  -Klorheksidin banyosu  

  -Bakım paketleri  

  -Çevre temizliği 

Ek yarar? 
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Infect Control Hosp. Epidemiol. 2015 Aug;36(8):978-80. 

J Hosp Infect. 2014 Nov;88(3):170-6.  

Bir adım ötesi… 
 

•  Bakım kalitesinde ve vizit sıklığında azalma 

•  Hasta memnuniyetsizliği 

•  Psikiyatrik yakınma 

•  Maliyet etkin değil 

•  Düşme, bası yaraları sıklığında artış 

Temas İzolasyon Önlemleri Etkin mi? 
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• Endemik MRSA ve VRE için Temas İzolasyon  
Önlemlerinin etkinliği ve dezavantajlarını araştıran 
daha kaliteli araştırmalara ihtiyaç var.  

 

• Daha tanımlayıcı veriler ortaya konana kadar akut hasta 
hizmeti veren hastanelerde Endemik MRSA ve VRE için 
Temas İzolasyon  Önlemlerinin uygulanmasına, lokal 
ihtiyaçlara ve kaynaklara göre karar verilmelidir. 
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