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Altın çağ





Sorun



• Antibiyotik:
– Mikroorganizmaları öldüren ya da çoğalmasını 

durduran ilaçlar

• Yönetim:
– Bir şey ya da bir faaliyetten sorumlu olma ya da onu 

koruma için yapılan müdahaleler

Antibiyotik Direnci: Antimikrobiyallerin aşırı ve bilinçsizce kullanımları 
sonucunda patojen ve kommensal mo kendilerini yeni ortama adapte 
edebilmeleri ve yaşam mücadelesinde en büyük, doğal güçleri olan 
genetik yapılarını süratle değiştirebilmeleridir



Tek Derdi Hayatta Kalabilmek



DSÖ 2050’de AMR 
nedeniyle ölümlerin 10 

milyon/yıl olduğunu açıkladı
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mevzuat
Çevre politikası

Eylem planı

Paydaş katılımları

Sürveyans raporları

Toplantı raporları
Bilimsel raporlar

1940’larda akılcı ilaç 
kullanımı gündeme geldi

Son 10 yılda AMR’nin büyük 
boyutta olduğu fark edildi





• Enterokoklar: VRE
• Staphylococcus aureus: MRSA ve VISA
• Klebsiella spp: Karbapenemaz yapımı
• Acinetobacter spp: Çoğul dirençli
• Pseudomonas aeruginosa: Çoğul dirençli
• Enterobacteriaceae: ESBL 
• Clostiridium difficile: Virülan suşlar

MacDougall C. Antimicrobial stewardship. In: Bennett JE, et al. eds. Mandell, 
Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed.
Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015: 605-11.

1970 G(-)’lerde MDR
1990 VRE
1999 VISA-VRSA
2008 NDM-1
2015 mcr-1

Aslında 1980’lerde 
Çin’de Brezilya’da (belki 
Afrika’da ??) hayvan 
yemlerinde polimiksin
kullanımı ile suş
koleksiyonu 

incelendiğinde mcr-1
taşıyan enterik bakteriler 
mevcut



Sorun küresel 

Ancak 2015’den sonra 
adımlar atıldı 

Güney yarım kürenin de 
dünyanın bir parçası olduğu 
akla geldi



Antimikrobiyal direnç Dünya çapında sorun ve acilen ele alınması gereken 
küresel bir tehdit

Antimicrobial Resistance Collaborators Lancet 2022; 399-629-55
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2019 AMR nedeniyle ölüm bildirilen 
1,27 milyon 

Tahmin edilen 4,95 milyon/yıl

AMR nedeniyle 
ölüm10 
milyon/yıl 

2021 ˜ 4,9 
milyon/yıl

2050  KAÇ 
MİLYON/yıl



COVID-19 Pandemi Dönemi ve 
Antimikrobiyal Dirence Etkileri

• 1. El hijyenindeki değişiklik
• 2.COVID-19 ve diğer hastalıklara karşı 

aşılanma/aşılanmama 
• 3. Yoğun antibiyotik kullanımı
• 4.Sağlık hizmetlerindeki değişiklikler 

(yorgunluk, tükenmişlik)



17 Kasım 2019

0?. ??. 2021 0?. ??. 202?



COVID-19’da antibiyotik vermeye 
eğilim

Kanıtlanmış ya da yüksek olasılık
• Kan, idrar Ag, balgam 

kültürü 
• Sepsis, septik şok
• PCT >0,5 ng/mL
• Nötrofilik lökositoz

Kanıt yok ancak klinik ağır
• Yeni doğan, ileri yaş, akut 

fazları yüksek
• ARDS
• CRP >30 mg/dL
• Mekanik ventilasyon ihtiyacı
• Çoklu komorbiditesi mevcut

Antiviral etkinik ve 
profilaksi dışında

Antibiyotik başlamaya eyilim
devam ediyor



COVID-19 pnömonisi

Ardali Düzgün S et al. Insights Imaging 2020; 11: 118



H influenzae

COVID-19

COVID-19 COVID-
19

H 
influenzae

PJP

İnfluenza A

Ardali Düzgün S et al. Insights Imaging 2020; 11: 118

COVID-19

Salgının ilk dönemlerinde tek 
merkezden PCR sonuçları 

gecikmelere neden oluyordu

Sekonder infeksiyon??
Yeni ateş, PA Akc kaviter lezyon ya da 

lober konsolidasyon
Hızlı tanı testleri



Cong W et al. Antibiotics 2021; 10: 1-14

Meta analiz
118 yayın incelenmiş (Birleşik 
Krallık)



Cong W et al. Antibiotics 2021; 10: 1-14



Lanford BJ et al. CMI 2020; 26: 1622-9
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Bakteriyel infeksiyon riski 
Mekanik ventilasyon varlığında X 1,4
YB’da yatış durumunda X 18,8



COVID-19, bakteriyel infeksiyonlar, antibiyotik 
kullanımı ve direnç arasındaki etkileşimSağlık 

hizmetine 
maruz kalma

İmmunsüpresyon
durumu

İnfeksiyon kontrol önlemleri, 
farkındalık ve davranış

Bakteriyel 
koinfeksiyon/süperi
nfeksiyon/SBİİ

Antibiyotiğe 
maruziyet
(endikasyon
olsun olmasın) Antibiyotik 

Direnci



COVID-19 - antimikrobiyal kullanım ve 
direnç üzerindeki etkisi?



• Düzelen İnfeksiyon kontrol önlemleri
– El hijyeni önemi
– İnfluenzaya maruziyet azalması (aşı, ve diğer 

önlemler)
– Seyahat kısıtlamsı
– Sosyal izolasyon, sosyal mesafe
– Diğer solunum yolu infeksiyonlarında azalma
• Dolayısıyla ikincil infeksiyonlarda azalma
• Antibiyotik maruziyetinde azalma



Pro:

• Erken verilerde koinfeksiyon ≈%10-35 (!!), 
ampirik antibiyotik kullanımı %70-100

– Yatan hastaların demografik özelliklerinde ki 
farklılıklar

– Ampirik antibiyotik kullanımının yoğun olması
– COVID-19 ve bakteriyel infeksiyon tanılarında 

zorluklar ve farklı ülkelerde farklı olanaklar

AMR’yi COVID-19 
dönemi daha 
karmaşık hale 

getirdi



İlk 2014’te Antimikrobiyal Yönetimden 
bahsedildi



Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Doğru Tanı
Doğru Antibiyotik
Doğru Doz
Doğru Süre

Doğru hasta????!!!!!



Akalın H. TC Saglık Bakanlığı Türkiye akılcı İlaç Kullanımı Bült2016; 3: 1-10



Sir Alexander Fleming (New York 
Times-1945)

Laboratuvarda penisilini mikropları 
öldürmeye yetmeyecek  kadar maruz 

bırakırsak, antibiyotiğe direnç 
geliştirmesi hiç te zor değil, bu 

durum sıklıkla vücutta da meydana 
gelebilir) 





Kılavuz Antimikrobiyal önerisi

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) -Ciddi/kritik COVID-19 hastalarında, bkanıt
yoksa ampirik geniş spektrumlu antimikrobiyal
tedavi önermek için yeterli veri yok (BIII)
Başlanma durumunda olumsuz sonuçları en aza 
indirmek için hastalar günlük olarak yeniden 
değerlendirilmelidir (AIII)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hafif COVID-19: öneri yok
Orta derecede COVID-19: Bakteriyel 
enfeksiyona dair klinik şüphe yoksa öneri yok
Şiddetli COVID-19: Olası tüm patojenlere
yönelik ampirik başlanır (hasta, yaş, 
epidemiyolojik veriere) ve hasta günlük olarak 
değerlendirilmelidir

Sepsis ve Septik Şok Yönetimi Kampanyası: 
COVID-19'lu kritik hasta yetişkinlerin 
yönetimine ilişkin yönergeler

Mekanik ventilasyon uygulanan hastalara 
ampirik antimikrobiyallerin/antibakteriyel
ajanların kullanılması önerisi var(zayıf görüş, 
düşük kanıt)
Her gün yeniden değerlendirilmeli





Pandemi Döneminde AMY

Fırsatlar
• İş birliği
• Tanı
• Tedavi ( kılavuz geliştirme

Engeller
• Tanı zorluğu

– Örnek solunum örneklerinin 
alımında zorluk

• Koinfeksiyon olasılığı net 
değil
– Beklendiği kadar mı? Daha az 

mı?

• Personel azlığı/yoğunluğu



• Solunum örneklerinde viral panel

• Balgam kültürü
• Bronkoskopi



AMY Temel Faaliyetleri-(COVID-19’a 
uyarlanmış)

• Liderlik (İnfeksiyon hastalıkları uzmanları)
• Eğitim
• Prospektif denetim ve Geri bildirim
• Kısıtlı formül ve ön yetkilendirme
• Tedavide daraltma (de-eskalasyon), ‘’zaman 

aşımı’’ 
• IV’den PO’e geçiş
• Mikrobiyoloji laboratuvar desteği
• İnfeksiyon kontrol ve önleme programları
• Tedavi ve klinik kılavuzlar

MazdeyasnaH, et al. CurrInfect Dis Rep. 2020;22(9):23. 



Liderlik

• Daha çok infeksiyon hastalıkları uzmanı olmalı

• Organizasyonu yapabilmeli

• Gerekli müdahaleleri yapabilmeli



Eğitim

• Gerçek zamanlı eğitimler
• Aplikasyon
• Elektronik posta
– Kılavuzlara uyumu hatırlatma

• Kılavuzlar

Sürekli yenilenmeye açık 
olmalı



Eğitim-Hemşire

• Tedaviye başlamadan uygun zamanda kültür 
alma konusunda eğitilmeli

• Tedavi süresi, endikasyonu açısından bilgi 
sahibi olmalı

• Yan etki, ilaç alerjiyi iyi değerlendirmeli



Eğitim-Eczacı

• Klinik eczacı (özel eğitimli)
• Klinik farmakolog olmalı
• Liderin yardımcısı olması 

Antibiyotik 
endikasyonu
belgelenmeli

Cerrahi profilaksiyi
otomatik kesme

Uzamış tedavide 
uyarı sistemi

IV’den oral’e geçiş 
için uyarı

Özellikle çoklu 
tedavilerde 

uyarıda bulunma

KC, böbrek 
fonksiyonlarına 

göre doz ayarlama

İlaç ilaç 
etkileşimleri 

konusunda uyarıda 
bulunma



İntravenözden Oral Forma Geçiş

• Yatış süresini kısaltma
• IV ilişkili infeksiyonlarda ve SBİİ ‘ları azaltma
• Personel iş yükünü azaltma

• Otomatik IV-PO geçiş protokolleri oluşturmak
• Hemşire/eczane tarafından uyarılma



• Uzamış antibiyotikler için hemşire/eczane/otomatik 
sistem temelli uyarı (Alarm sistemi)

• Antibiyotik reçeteleme
– DDD ya da DOT (hastane kendisine uygun olanı seçmeli)
– Cl difficile takibi
– Antimikrobiyal yan etkiler

• Sürveyans (AMR)
– Sürveyans verileri reçete yazan, eczacı, yönetim ile 

periyodik paylaşılmalı 

Prospektif denetim ve Geri bildirim-
İzleme



Prospektif denetim ve Geri bildirim-
İzleme

• IV-oral geçiş
• De-eskalasyon 

• Hastaların prognozu
• Taburculuk sırasında antibiyotik 

(gerekli/gereksiz) reçete edilme

Kaçırılan fırsat 
var mı???



Kısıtlama ve Ön yetkilendirme

• Antibiyotik onayı (EHU)
– Ciddi infeksiyonlarda tedavi geciktirmeyecek 

şekilde düzenlenmeli
– Kılavuzların yol gösterici olması



Doz Optimizasyonu - Optimal Tedavi 
Süresi –De-eskalasyon

• Antibiyotik dozu bireyselleştirilmeli, ilaç-ilaç etkileşimi, 
renal-kc fonksiyonları

• PK/PD ‘ye göre dozların ayarlanması

• 5. günde antibiyotik gerekli mi? Sorusunun sorulması

• Tedavi süresi: ayaktan/yatan hasta, mikrobiyolojik veriler, 
tanı, MDR varlığı belirler

• Zaman aşımı (time out) uyarı sistemi 
(hemşire/eczacı/otomatik sistem..)

Düşük doz R’i seçer
Yüksek doz yan etki 
artar



Mikrobiyoloji Laboratuvarı

• Yeterli donanımda olması 
– Hızlı tanı testleri (Sendromik testler)
– COVID-19 tanı testlerinin erken sonuçlanması
– Serolojik testler

• Sonuçların elektronik ortamda ve hızlı 
paylaşılması



1,5 saat içinde sonuç 

Viral PPV %85,6; NPV %99,5
Bakteriyel

Kültür PPV %98,4; NPV %97
PCR PPV %90; NPV %96

M morganii ve St maltophilia ; R genleri açısından yanılma payı var
Kolonizasyonu ayırt edemeyebilir



NPV yüksek
Antibiyotik 
kullanımını 
azaltabilir

Deeskalasyona
erken dönemde 

olanak sağlar 



Mikrobiyoloji Laboratuvarı

• Rehberlere uygun ve seçici antibiyotik 
duyarlılık testi bildirilmeli

• Raporda kolonizasyon, kontaminasyon
uyarılarında bulunmalı



Kılavuzlar

• Pandeminin fırsata çevrilmesi açısından 
önemli

• Tedavi kılavuzları 
– Hastanenin özellikleri (gelen hasta potansiyeli, 

bölgesel direnç…)
– Antibiyotik seçimi, süresi, dozu

• Cerrahi profilaksi kılavuzu

TK pnömoni, 
İYE, 
DYD, 
İE, 
TK menenjit



Kılavuzlar

• AMY + Sepsis tanı ve tedavi yönetimi + COVID 
tanı ve tedavi kılavuzları entegre edilmeli



Kılavuzlar

• Tanı için uygun örnek alma, zamanlama, PCT, 
görüntüleme konusunda da madde olmalı

• Kılavuzlar mobil/elektronik ortama adapte 
edilmeli



Kılavuzlar

• Prokalsitonin bakteriyel-viral ayırımında 
önemli 

• Ancak eşik değer net değil
– PCT <0,25 ng/mL eşik olarak almak bile antibiyotik 

kullanımını 2 kat azaltmış
– Ferritin/PCT oranı ≥877 (duyarlılık %85; özgüllük 

%56) 
• Bazal önemli
• Tedavi kesme, deeskalasyon için önemli

Pierce J et al. Int J Infect Dis 2021; 113: 103-8 



PCT+Solunum paneli (hızlı 
test)+balgam kx+ BT yol 

gösterici

Peters C et al. Clin Med 2021; 21: 71-6

Kanada

2. Kez tekrar



Önal U, Akalın H. Balkan Med J 2021; 38

1. evre erken faz
2. evre inflamasyon fazı 

(Akc)
3. evre hiperinflamasyon
fazı 

Malik et al; PCT ≥ 0,8 ng/mL (NPD %91,9) 
Zeng et al; LDH, CRP, hs CRP/lenfosit,

Yeni oç ateş (steroid alanlarda dikkat)
Balgam karakterinin değişmesi
Nötrofilik lökositoz (steroid dikkat!!)
PCT azalmışken, artması (özellikle 7-10. gün)



• Pandemi AMY için bir fırsat mı? Yoksa engel 
mi?

• Yapılan anketlerde pandemi döneminde AMY 
programlarında aksama olduğu belirtilmiş
– AMY ‘nin pandemi döneminde uygulama zorluğu
– Denetim, eğitim, komite toplantılarında aksamalar
– Kilit faaliyetlerde aksamalar olmuş

Pierce J et al. Int J Infect Dis 2021; 113: 103-8 





COVID-19 Döneminde Antibiyotik 
Yönetimi (AMY)

• AMY Nedir?
• “Optimal doz, tedavi süresi ve uygulama yolu 

dahil olmak üzere uygun antimikrobiyallerin
seçimini teşvik ederek, antimikrobiyallerin
kullanımını iyileştirmek ve ölçmek için 
tasarlanmış koordineli müdahaleler”-
IDSA/SHEA 2012



1

Chen HH et al. Ann Acad Med Singap 20121; 50: 366-8.

Singapur’da AMY
CRP >60 mg/L
BK>10.000/mm3
BT bulgusu

TK?
HK?

İmmünsüprese hasta

Singapurda ise: 
AMY programına devam edilmiş
Geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
kullanımında ve sürelerinde azalma olduğu 
gösterilmiş



Pettit NN et al. BMC Infect Dis 2021; 21: 
516

AMY program oluşturulmuş
506 COVID-19 tanısı alan hasta
Müdahale öncesi 102 hasta, müdahale sonrası 
404 hasta (ABD’de) 

İlk 48 saat içinde bakteriyel infeksiyon bulgusu yok, 
idrar Legionella Ag (-) ise antibiyotikler kesilmiş %32,5 antibiyotik alan hasta azalmış

Tedavi süresi 1,3 gün kısalmış



Japonya’da bir merkez 
1 Nisan 2018-31 mart 2021
Faz 1- Enfeksiyon ekibi tarafından izlenmiş 
(22.202 hasta)
Faz 2 AMY ve Enfeksiyon takımı tarafından 
müdahalenin olduğu dönem (10.106 
hasta)

Itoh N et al. PLoS ONE 2022; 17(1): e0263095
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Itoh N et al. PLoS ONE 2022; 17(1): e0263095



Enfeksiyon Kontrolü



COVID-19 

• ‘’Fuel to fire’’ for AMR












