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1990’l› y›llardan itibaren, ço¤ul antimikrobiyal dirençli mikroorganizmalar›n tüm dünyada
h›zla yay›lmas›na paralel olarak, konunun ciddiyetini vurgulayan çok say›da makale yay›nlanm›ﬂ
ve bu makalelerde özellikle “postantimikrobiyal
ça¤›”ndan bahsedilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (1). Bu nedenle günümüzde optimal antimikrobiyal kullan›m›n›n yeniden tan›mlanmas› gereksinimi do¤muﬂtur ve yeni tan›mlama üç ana hedefi içermektedir:
1. Tedavide kullan›lacak antimikrobiyal, infeksiyon etkeni olan patojene in vitro etkili bulunmuﬂ olmal›d›r.
2. Tedavi, bir yan etki oluﬂmaks›z›n iyileﬂmeyi sa¤lamal›d›r.
3. Tedavi, ortaya ç›kabilecek dirençli mutantlar›n seleksiyonuna en düﬂük oranda neden olmal›d›r (2). Ayr›ca, bir antimikrobiyal tedaviye
karar verilmeden önce bu temel hedeflere ek
olarak; olas› direncin di¤er hastalara, aileye ve
topluma yay›lma riski, yo¤un bak›m üniteleri
(YBÜ) gibi yüksek riskli ünitelerde oluﬂacak a¤›r
selektif bask›, normal floran›n bask›lanmas› ve
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süperinfeksiyon riski gibi önemli hususlar›n da
dikkate al›nmas› önerilmektedir (3).
Bakterilerde antimikrobiyal direncin kontrolü
için önerilen baﬂl›ca yöntemler; sürveyans (antibiyotik kullan›m› ve direnç oranlar›), antibiyotik
kullan›m›n›n optimizasyonu (tan› yöntemleri ve
antibiyotik rehberleri), e¤itim (meslek içi ve toplum) ve önleme (infeksiyon kontrolü ve ba¤›ﬂ›klama)’dir (4). Bu etkinliklerin sürdürülebilmesi
multidisipliner bir çal›ﬂma düzenini gerektirir ve
merkezinde antibiyotik kontrol komitesi baﬂkan›n›n bulundu¤u bu organizasyonda, klinik mikrobiyoloji laboratuvar› taraf›ndan sürekli olarak
h›zl› ve do¤ru veri ak›ﬂ› sa¤lan›r (5). Gerek yukar›da sözü edilen yöntemlerin gerekse antimikrobiyal yönetim program›n›n uygulanmas›nda klinik mikrobiyoloji laboratuvar›n›n görev ve sorumluluklar› vard›r.
ANT‹M‹KROB‹YAL MADDELERE
DUYARLILIK DENEYLER‹
Hastanelerde kontrollü antibiyotik kullan›m›na iliﬂkin özel düzenlemelerin baﬂ›nda klinik
mikrobiyoloji laboratuvar›nda yap›lanlar gelir.
Laboratuvarda seçimli duyarl›l›k deneyleri uygulanarak, seçimli bildirim yap›larak ve h›zl› rapor
verme mekanizmalar› geliﬂtirilerek kontrollü antibiyotik kullan›m›na büyük katk›larda bulunulur. Klinik mikrobiyoloji laboratuvar›, infeksiyon
hastal›klar›n›n tedavisi için antimikrobiyal maddelerin kullan›m›nda duyarl›l›k deneyi sonuçlar›n›n yarataca¤› pozitif etkiyi en üst düzeye ç›karmakla yükümlüdür. Bu nedenle “duyarl›l›k de-
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neyleri ne zaman yap›lmal›d›r?”, “deneylerde
hangi antimikrobiyaller ve hangi yöntemler seçilmelidir?” sorular›na bulunacak olan yan›tlar
do¤rultusunda çal›ﬂmal›d›r.
Duyarl›l›k deneyi yap›lmas›n›n ne zaman gerekli oldu¤unun belirlenmesi ﬂu kriterlere ba¤l›d›r:
• Bakteri suﬂunun klinik aç›dan önemli olmas›,
• Bakteri suﬂuna karﬂ› kullan›labilecek olan
antimikrobiyallerin öngörülebilmesi,
• Suﬂun denenmesi için güvenilir standart
yöntemlerin var olmas› (3,5).

bulunmas› ve kültürde ayn› morfolojik özellikteki bakterilerin üremesi,
• ‹zole edilen bakterinin, örne¤in al›nd›¤› vücut bölgesinde infeksiyon oluﬂturma yetene¤inin bilinmesi,
• ‹zolat›n epitel ya da mukoza dokusunda genellikle kolonize olan ya da genellikle patojen
olarak tan›mlanan bir bakteri oldu¤unun saptanmas›,
• Bakterinin izole edildi¤i vücut bölgesinin
normalde steril ya da kolonize durumda olmas› (6).
Duyarl›l›¤› Denenecek Bakterilerin
Grupland›r›lmas›

‹zolatlar›n Klinik Öneminin Saptanmas›
Klinik aç›dan önemi olmayan (ya da ﬂüphe
duyulan) izolatlar›n duyarl›l›k deneylerinin yap›lmas› ve sonuçlar›n klini¤e bildirilmesi, klinisyenin bu mikroorganizman›n klinik öneminin bulundu¤una iliﬂkin, yanl›ﬂ yorum yapmas›na neden olabilir. Bu nedenle patojenli¤i konusunda
ﬂüphe duyulan hiçbir izolat›n duyarl›l›k deneyi
sonucu rapor edilmemelidir. Aksi halde bu tür
hatal› bildirimler gereksiz antimikrobiyal kullan›m›na yol açar. Laboratuvar, klinik önemi olmayan mikroorganizmalarla s›k s›k karﬂ›laﬂmamak
için, hastalardan örnek al›nmas›ndan laboratuvara gönderilmesine kadar olan süreci de iyi denetlemeli ve gerekiyorsa bu konularda e¤itim
vermelidir (3,6). Bir bakteri izolat›n›n klinik önemini de¤erlendirmede yararlan›labilecek baﬂl›ca
kriterler ﬂunlard›r:
• Klinik örneklerden haz›rlanan Gram boyamada bakterinin görülmesi, tercihan lökositlerin

Laboratuvarda izole edilen bakterilerin duyarl›l›k deneylerinin hangi s›kl›kta yap›laca¤›
standart rehberlerde belirtilmiﬂtir (Tablo 1)
(6,7). Bu rehberlerin do¤ru olarak uygulanabilmesi izolatlar›n tür düzeyinde ve en az %95’lik
do¤ruluk oran› ile tan›mlanabilmesine ba¤l›d›r.
Do¤al olarak, bir infeksiyon hastal›¤›n›n tedavisine yönelik laboratuvar hizmetleri bu öneriler
do¤rultusunda sürdürülür. Ancak direnç sürveyans› için veri toplarken bu rehberlere uygun çal›ﬂ›lmas› gerekmez.
Do¤ru Yöntemlerin Kullan›lmas›
E¤er belirli bir bakteri cinsi ya da türü için güvenli ve standardize edilmiﬂ bir yöntem bulunmuyorsa, do¤ru ve anlaml› sonuçlar elde edilemez. Bu nedenle besiyerlerinde üretilebildi¤i
halde Tablo 1’de yer almayan bakteriler (örne¤in; Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepa-

Tablo 1. Duyarl›l›k Deneylerinin Uygulanmas›nda Bakterilerin Grupland›r›lmas›.
Antimikrobiyal maddelere duyarl›l›k deneyi s›kl›¤›
Her zaman

Bazen*

Nadiren

Haemophilus influenzae

Beta-hemolitik streptokoklar
(A, B, C, F ve G gruplar›)

Streptococcus pneumoniae

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Viridans streptokoklar

Moraxella catarrhalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus spp.

Enterococcus spp.

Anaerop bakteriler

Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter spp.
* Halen tedavide kullan›lmakta olan bir antimikrobiyale s›kl›kla direnç görüldü¤ünde.
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cia) vard›r. Bu bakteriler için ya duyarl›l›k deneyi
yap›lmamal› ya da duyarl›l›k deneyi yap›ld›ktan
sonra, raporda standart olmayan yöntemlerin
kullan›ld›¤› bildirilmelidir (3,6-8).
Antimikrobiyal maddelere duyarl›l›¤›n belirlenmesinde kullan›lan yöntemler; geleneksel,
otomatize ve moleküler yöntemler olarak grupland›r›l›r (6,9). Laboratuvar uygulayaca¤› yöntemleri güvenilirlik ve standardizasyon yönünden dikkatli bir inceleme yaparak seçmelidir.
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde kurulmuﬂ
olan “Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI, eskiden NCCLS)” geleneksel duyarl›l›k
deneylerinin standardizasyonu ve kalite kontrolüne iliﬂkin yay›nlar yapmakta ve de¤iﬂiklikleri
duyurmak üzere bu bilgileri ek yay›nlarla yenilemektedir (7). Di¤er birçok ülkede oldu¤u gibi,
ülkemizde de CLSI’n›n standartlar› yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. CLSI belirli bakteri gruplar› için
duyarl›l›k deneylerinde hangi antimikrobiyallerin kullan›laca¤›n›, bu antimikrobiyallerin nas›l
grupland›r›laca¤›n› ve deney sonuçlar›n›n bildiriminde uyulmas› gereken kurallar› belirlemiﬂtir.
Buna göre antimikrobiyal maddeler dört gruba
ayr›l›r.
A grubu: Etkinli¤i birincil olarak denenecek
ve sonuçlar› raporla bildirilecek, kendisiyle ayn›
grupta bulunan di¤er üyeleri temsil eden antimikrobiyalleri içerir.
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için [örne¤in; baz› Pseudomonas türleri için kloramfenikol, baz› vankomisine dirençli enterokok
(VRE) suﬂlar› için kloramfenikol, eritromisin, rifampin ve tetrasiklin gibi] veya infeksiyon kontrolünde epidemiyolojik aç›dan destek vermek
için denenmesi gerekebilen ek ya da alternatif
antimikrobiyalleri içerir.
U grubu: Sadece (veya öncelikle) idrar yolu
infeksiyonlar›n›n tedavisinde kullan›lan belirli
antimikrobiyalleri (örne¤in; nitrofurantoin ve baz› kinolonlar) içerir. Bu antimikrobiyaller di¤er
infeksiyonlardan izole edilen bakteriler için bildirilmemelidir. Belirli idrar yolu infeksiyonu etkenleri (örne¤in; Pseudomonas aeruginosa) için daha
geniﬂ endikasyonu olan baﬂka antimikrobiyaller
de bu gruba al›nabilir (7).
Laboratuvar duyarl›l›k deneylerini CLSI’n›n
yukar›da özetlenen standartlar›nda uygulamal›
ve dolay›s›yla seçimli duyarl›l›k deneyi ve seçimli bildirim koﬂullar›n› yerine getirmelidir. Laboratuvar ayr›ca standart deney koﬂullar›nda fenotipik olarak belirlenemeyen direnç mekanizmalar›n› [örne¤in; gram-negatif çomaklardaki geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi, indüklenebilir direnç, koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS)’daki oksasilin direnci gibi] saptayabilecek ek deneyleri yapabilmeli ve kalite
kontrolünde kullan›lan standart suﬂlara sahip olmal›d›r (7,8).

B grubu: Etkinli¤i birincil olarak denenecek
ve sonuçlar› gerekirse (k›s›tl› olarak) örne¤in;
bakteri A grubundaki maddelere dirençli oldu¤u
zaman, bildirilecek antimikrobiyalleri içerir. Bu
gruba ait sonuçlar›n bildirilmesini gerektiren di¤er durumlar; özelli¤i olan klinik örnek izolatlar›
[örne¤in; beyin omurilik s›v›s› (BOS)’ndan izole
edilen enterik çomaklar için üçüncü kuﬂak sefalosporinler, üriner sistem izolatlar› için trimetoprim-sülfametoksazol gibi], allerji veya intolerans,
A grubundaki maddelerle tedaviye yan›ts›zl›k,
polimikrobiyal infeksiyonlar, farkl› mikroorganizmalar›n etken oldu¤u ço¤ul odakl› infeksiyonlar
ve infeksiyon kontrolünde epidemiyolojik aç›dan destek vermektir.

Duyarl›l›k deneyi sonuçlar› dikkatle gözden
geçirilmeli ve etkin bilgisayar programlar› kullan›larak kaydedilmelidir. Al›ﬂ›lmad›k direnç profillerinin teknik ya da sekreterlik hatalar›ndan m›
kaynakland›¤›, yoksa yeni bir direnç probleminin ortaya ç›kt›¤›n› m› gösterdi¤i araﬂt›r›lmal›d›r.
Sonuçlar›n gözden geçirilmesinde baz› yard›mc›
tablolardan yararlan›labilir. Bu tablolarda; nadir
ya da hiç belirlenmeyen direnç fenotipleri, s›kl›kla denenen antimikrobiyal maddelere dirençli olmas› beklenen gram-negatif çomaklar, di¤er
antimikrobiyallere çapraz direnci gösteren duyarl›l›k deneyi sonuçlar› gösterilmektedir (6,9).

C grubu: Birincil grupta yer alan antimikrobiyallere (özellikle ayn› gruptan; beta-laktamlar ve
aminoglikozidler gibi) dirençli suﬂlar›n endemik
veya epidemik olarak bulundu¤u sa¤l›k kuruluﬂlar›nda, A ve B grubundaki antimikrobiyallere allerjisi olan hastalar›n tedavisinde, ender rastlanan etkenlerle oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisi

Sürveyans›n ana amac›, çeﬂitli mikroorganizmalar›n antimikrobiyal maddelere duyarl›l›¤›ndaki de¤iﬂimleri belirlemek ve bulgular› ilgililere zaman›nda bildirmektir. E¤er bir tür içinde direnç art›ﬂ› belirlenirse, bu bilgiler dirençli suﬂlarla geliﬂen infeksiyonlar›n tedavisine ve direncin
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yay›lmas›n› önleyici stratejilerin geliﬂtirilmesine
(hastane formülerinin de¤iﬂtirilmesi, yeni k›lavuzlar›n oluﬂturulmas›, antibiyotiklerin yaz›lmas›
ve infeksiyon kontrolü uygulamalar›nda de¤iﬂiklik yap›lmas› gibi) yard›mc› olur. Ayr›ca, sürveyans bilgilerinden hastanelerin ampirik tedavi
k›lavuzlar›n›n haz›rlanmas›nda ve uygunsuz ya
da aﬂ›r› antibiyotik kullan›lan bölümlerin belirlenmesinde yararlan›l›r (6,10).
‹NFEKS‹YON KONTROLÜ
Hastane infeksiyonu oran› yüksek olan hastanelerde antimikrobiyal kullan›m oran› da yüksektir ve do¤al olarak direnç öncelikle infeksiyon oran› yüksek olan toplumlarda ortaya ç›kar.
‹nfeksiyon kontrol çal›ﬂmalar› etkin bir biçimde
yürütülüp, nozokomiyal infeksiyon s›kl›¤› azalt›ld›¤› zaman, antibiyotik kullan›m› da azalacakt›r.
Bu nedenle klinik mikrobiyoloji laboratuvar›n›n
infeksiyon kontrolüne iliﬂkin çal›ﬂmalar› da kontrollü antibiyotik kullan›m›na önemli katk›lar sa¤lar (3,11).
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