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ÖZET

Antibiyotiklerin a�ırı ve uygunsuz kullanımı dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasına, yan etkilerin, tedavi

maliyetlerinin, morbidite ve mortalitenin artı�ına neden olur. Antimikrobiyal ajanların uygunsuz kullanımı ve direnç

problemlerine kar�ı giderek artan kaygı ve farkındalık nedeniyle, bu ilaçlar kullanımlarını kısıtlama ve kontrol etmeye

yönelik giri�imlerin hedefi olmaktadır. Bir çok çalı�ma, antibiyotik reçeteleme kalitesini iyile�tirmeye yönelik çabaların,

bakterilerin direnç oranlarını, hastane masraflarını ve gereksiz antibiyotik kullanımını azalttı�ını göstermi�tir. Antibiyotik

reçeteleme alı�kanlıklarını düzenlemek için, formüler uygulaması veya kısıtlama, sa�lık hizmeti sunanların e�itimi, geri

bildirim aktiviteleri, infeksiyon hastalıkları uzmanının onayı gibi çe�itli stratejiler önerilmi�tir. Multidisipliner bir ekip

tarafından hazırlanan sistematik bir program antibiyotik kullanımını iyile�tirmek için en iyi  stratejidir.

Anahtar sözcükler: akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotik politikası, direnç

SUMMARY

How  Should Be Appropriate Intervention on Antibiotic Use?

Excessive and inappropriate use of antibiotics causes emergence of resistant organisms, significant adverse effects,

increased costs and increased morbidity and mortality. Because of increasing concern and awareness of antibiotic resistance

problems and inappropriate use of antimicrobial agents, these drugs have often been the targets of attempts to restrict and

control their use. Many studies have shown that efforts concerning amelioration of the quality of antimicrobial prescribing

reduce unnecessary consumption of antibiotics, hospital expenditures and resistance rates of bacteria. Several strategies

for regulating antimicrobial prescribing practices have been proposed, such as formulary replacement or restriction, health

care provider education, feedback activities, and required approval from an infectious diseases physician. A systematic

program performed by a multidisciplinary team is  the best strategy for optimizing antibiotic use.
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Bin dokuz yüz otuz be� yılında sülfonamidlerin, ardından
1941’de penisilinin klinik kullanıma sunulması ile tıpta modern
kemoterapi ça�ı olarak adlandırılan yeni bir dönem ba�lamı�tır.
Bunu izleyen yıllarda ard arda bir çok yeni antibiyoti�in
kullanıma sunulması ile tıp dünyasında infeksiyonların yakın
bir gelecekte insanlık için bir sorun olmaktan çıkaca�ı ümidi
do�mu�tur. Ancak durumun hiç de beklenildi�i gibi olmayaca�ı
kısa bir sürede anla�ılmı�tır. Çünkü ba�ta bakteriler olmak
üzere bir çok mikroorganizmanın kullanıma sunulan ajanlara
kısa süre içinde dirençli hale gelmeye ba�ladı�ı görülmü�tür.
Günümüzde bu direnç ürkütücü boyutlara ula�mı� olup bazı
bakteri su�ları ile olu�an infeksiyonların tedavisi neredeyse

imkansız hale gelmi�tir. Bakterilerdeki kazanılmı� direncin
artmasındaki en önemli faktörün ilaçların yaygın kullanılması
oldu�u dü�ünülmektedir. Çünkü literatürde antibiyotiklerin
kullanımı ile direnç olu�umu arasında paralellik oldu�unu ve
antibiyotik kullanımının sınırlandırılması ile direnç oranlarının
azaldı�ını ortaya koyan çok sayıda çalı�ma vardır(6,12,22).
Ülkemizde ve dünyada antibiyotik kullanımın büyük bir
kısmının rasyonel bir temele dayanmadı�ı kabul edilmektedir
(5,13,23). Uygunsuz antibiyotik kullanımı direnç artı�ı dı�ında,
tedavi giderleri ve yan etki görülme sıklı�ında da artı�a neden
olmaktadır. Bu da antibiyotiklerin kullanımında bazı
düzenlemelerin yapılması gerekti�ini ortaya koymaktadır.



Antibiyotik kullanımını iyile�tirmeye yönelik bazı
düzenlemelerin mortalite ve morbiditenin azaltılması yanında,
gereksiz antibiyotik kullanımını, tedavi giderlerini ve
antibiyotik direncini azaltmada yararlı sonuçlar verdi�i bir
çok çalı�mada gösterilmi�tir(7,13,15,19,21). Tam bu noktada
“antibiyotik kullanımında iyile�tirme için nasıl bir strateji
uygulanmalıdır?” sorusu gündeme gelmektedir. Bunun için
ba�lıca e�itimle ilgili, idari, mali ve düzenleyici olmak üzere
çe�itli stratejiler geli�tirilmi�tir. Bu stratejiler formüler
olu�turma, kısıtlama, antibiyotik order formları, sa�lık
çalı�anlarının e�itimi, geri bildirim aktiviteleri, infeksiyon
hastalıkları uzmanının onayı �eklindeki uygulamaları
içermektedir(1,8). E�itim ve kısıtlama  bunlar arasında en çok
üzerinde durulan yöntemlerdir. Do�ru antibiyotik kullanımında
e�itimin rolü tartı�ılmaz olmakla birlikte tek ba�ına e�itimin
yetersiz oldu�u gösterilmi�tir(10,16). Sa�lık personeli,
antibiyotikler ve bakteriyel direnç sıklıkları sürekli de�i�ti�in-
den ve yazılı metinlerin okunma olasılıkları dü�ük oldu�undan
e�itim sürekli ve yüz-yüze olmalıdır. Uzun aralarla yapılan
hatırlatmaların etkisi sınırlıdır. E�itim, infeksiyon hastalıkları
uzmanı, mikrobiyolog, tıp ö�rencileri, di�er klinisyenler ve
halka yönelik olarak ayrı ayrı planlanmalıdır.

Belirli antibiyotik ya da antibiyotik gruplarını kısıtlayıcı
formülerler tedavi maliyetini azaltma, direncini dü�ürme
konusunda ba�arılı olabilmektedir(14,18,19). Ancak bu durumda
kısıtlamaya girmeyen ilaçların kullanımında gereksiz artı�lar
olmaktadır. Ayrıca kısıtlama doz ve kullanım sürelerine ait
hataları da sıfıra indirgeyememektedir. Bizim çalı�mamızda
reçete edilebilmesi için herhangi bir kısıtlama olmayan
antibiyotiklerde uygunsuz kullanım oranı % 41.8 iken,
infeksiyon hastalıkları uzmanının onayı �art ko�ulan
antibiyotiklerde % 11.6 olarak bulunmu�tur(17). Kısıtlayıcı
formüler uygulanması esnasında dirençli di�er patojenlerin
ortaya çıkı�ını gözleyebilme açısından yakın sürveyans
yapılmalıdır. Antibiyotik kullanımının iyile�tirilmesi için
geli�tirilen antibiyotik kullanım rehberleri, ulusal, bölgesel
ve hastaneye yönelik olabilir. Rehber hazırlanması iyi organize
olmu� bir sistemi, bilgi ve deneyimi gerektirir. Rehberlerin
kabul görebilmesi için mutlaka uygulayıcıların katılımı ile
hazırlanmalıdır. Ayrıca ihtiyaçlara ve direnç de�i�ikliklerine
paralel olarak güncellenmelidir. Antibiyotik kullanım
rehberlerinin olumlu sonuçları yanında bazı sınırlamaları da
vardır. Klinisyenin lokal verilere sahip olmadı�ı durumlarda
rehberler yetersiz kalabilmekte ve klinisyende kısıtlanma veya
klinik kontrolü kaybetme endi�esini do�urabilmektedir. Hiçbir
rehber tüm klinik durumları kar�ılayabilecek kadar spesifik
de�ildir. E�lik eden hastalıkları veya durumları nadiren dikkate
alırlar. Rehber hazırlamak için kullanılacak optimal metotlar
çok net de�ildir. Klinisyenlerde hekimi kısıtladı�ı hissini
uyandırabilmektedir. Rehberlerin klinik uygulamaları

de�i�tirme konusunda etkili veya etkisiz oldu�una dair farklı
görü�ler vardır(3,9). Mevcut rehberlere ek olarak sürekli
infeksiyon hastalıkları konsültasyonunun dirençli bakteri
infeksiyonlarında, antibiyotik kullanım miktarında ve süresinde
önemli derecede azalmaya neden oldu�u gösterilmi�tir(4,15,17).
Kısıtlama e�itimle içi içe uygulanmalı, merkezi otoriteden
kaynaklanmamalı, her hastane kendi ihtiyacına yönelik
formüler hazırlayabilmelidir. Kısacası antibiyotik kullanımının
iyile�tirilmesine yönelik müdahaleler multidisipliner bir
yakla�ım içinde yürütülmelidir. Bu yakla�ımda a�a�ıda
belirtilen konulara özellikle yer verilmelidir(2,11, 20):
1. Mezuniyet öncesi mikrobiyoloji, infeksiyon hastalıkları

ve antimikrobiyal tedavi konularının entegre olarak verilmesi
2. Mezuniyetsonrasısürekli tıpe�itimi ile bilgilerin güncellenmesi
3. Antibiyotik kullanım e�iliminin saptanması (yaygın ve

yanlı� kullanılan ilaçlar, ampirik ve profilaktik kullanım
sorunları ve harcamaları)

4. Bakteri direncine ait bölgesel ve ulusal verilerin izlenmesi
5. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının yaygınla�tırılması

ve yeterli hale getirilmesi
6. Laboratuvardan kısıtlı sonuç bildirilmesi (uluslararası

ve ulusal standartlarda)
7. Hastane formüleri ve  özel tedavi protokolleri (ulusal ve

lokal rehberler) olu�turulması
8. Antibiyotik kullanım komitelerinin olu�turulması
9. Klinisyene antibiyotik seçiminde yardımcı olacak bilgisayar

programlarının hazırlanması
10. Bazı antibiyotiklerin kullanımının sınırlandırılması (direnç

geli�mesi istenmeyen, pahalı ve ciddi yan etkileri olan
antibiyotikler)

11. Reçetesiz antibiyotik satı�ının önlenmesi
12. �laç firmalarının promosyonlarının azaltılması
13. Klinisyen, infeksiyon kontrol komitesi, mikrobiyoloji

laboratuvarı ve eczane arasında iyi bir i�birli�inin sa�lanması.

Sonuç olarak antibiyotik kullanımının iyile�tirilmesi için
tek ba�ına kısıtlama veya e�itim çalı�maları yeterli olmayıp,
ulusal ve kurumsal antibiyotik politikalarının olu�turulması
ve bu politikaların sürekli hizmet içi e�itimle desteklenmesi
�eklinde multidisipliner yakla�ım gerekmektedir. Antibiyotik
kullanımına müdahale edilen tüm yakla�ımlardan etkin sonuç
alınabilmesi için mutlaka infeksiyon kontrol önlemleri ile
birlikte uygulanmalıdır.
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