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´ Antimikrobial direnç (AMD)
giderek büyüyen problem

´ 700.000/yıl.…10 milyon/yıl
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• İnsan, hayvan ve çevre sağlığını bir 
bütün olarak ele alan küresel 
yaklaşım 

• Zoonotik hastalıklara yönelik 
multidisipliner veya disiplinler arası 
yaklaşımları destekleyen bir 
kavram



´ Hayvan sağlığının global önemi 

ve insan ile hayvan sağlığı 

arasındaki doğrudan bağlantı, 

insan hastalıklarının çoğunun 

hayvan kaynaklı olduğu 

gerçeğini desteklemekte



Mevcut insan 
enfeksiyon 

hastalıklarının 
içinde  zoonotik

hastalıklar  

Ortaya çıkan 
enfeksiyon 

hastalıklarının hayvan 
kaynaklı olanlar 

(Ebola, HIV, 
Influenza,….)

Her yıl yeni ortaya 
çıkan enfeksiyon 

hastalığı sayısı. Üçü 
hayvan orijinli

Potansiyel olarak 
biyoterörizm aracı 

olarak 
kullanılabilecek 
ajanların içinde 

zoonozların oranı





Direkt etki……Hastalık yükünü 
azaltarak dirençli türlerin 
sıklığını azaltmak

İndirekt etki…..Antibiyotik 
kullanımını azaltmak ve  
dirençli patojenlerin seleksiyon 
basıncını düşürmek



İnsanlarda Bağışıklamanın 
AMD Üzerine Etkileri

´ Mevcut aşılar, tedavisinde antibiyotik 
kullanımı gereken enfeksiyonlardan 
korur ( pnömokok aşısı, H.influenza tip 
B,….)*

´ Uygunsuz antibiyotik kullanımına yol 
açan ve sekonder bakteriyel 
enfeksiyon gelişimine neden 
olabilecek viral enfeksiyonlardan korur 
(influenza, …)**

´ Tedavisi antimikrobiyal direnç 
nedeniyle giderek zorlaşan ve tedavisi 
zor olan enfeksiyonlardan korur 
(S.thphi,)***



Antibiyotik 
kullanımında 
~%𝟓𝟎 𝐚𝐳𝐚𝐥𝐦𝐚 ∗∗∗



(a) Toplumda bir patojene karşı bağışıklama yapılmadığında, populasyonun çoğu üyesi patojene duyarlıdır. Bu 
nedenle enfekte olan hassas bir kişi, patojeni hızla diğer duyarlı kişilere yayabilir ve bu da antibiyotik tedavisi 
gerektirebilir. Yaygın antibiyotik kullanımı, dirençli bakterilerde artışa neden olur.

(b) Nüfusun büyük oranda bir patojene karşı bağışıklığı varsa, hastalık ve hastalığın yayılması önlenir. 
Popülasyonda çok daha düşük antibiyotik kullanımı ile sonuçlanmakta ve böylece antibiyotik direncinin
artması önlenmektedir.



Hayvanlarda 
Bağışıklamanın AMD Üzerine 
Etkileri

´ Bakteriyel enfeksiyonlara karşı 
koruyan aşılar hayvanlarda da 
antibiyotik kullanımını azaltmakta

´ Antiviral aşılarda ise 
antimikrobiyal kullanım üzerindeki 
olumlu etki, viral hastalıkların 
önlenmesi ve buna bağlı ikincil 
bakteriyel enfeksiyon riskinin 
ortadan kaldırılması



´ AMD patojenlere bağlı hastalık

´ Antibiyotik tedavisine duyulan ihtiyaç

´ Uzun vadeli sürdürülebilir bir yaklaşım ****
´ Aşılara patojen direnci nadir

´ Difteri ve boğmacaya karşı aşılar, direnç gelişmeden 70 yıldır kullanılmaktadır.
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Yeni aşılar…


