
 

 

 
 
 

1.0 AMAÇ  

Antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımını önleyerek; antibiyotiklere direnç gelişimini, süper 

enfeksiyonları, istenmeyen yan etkileri ve gereksiz ekonomik kaybı en aza indirmektir.  
2.0 KAPSAM 

Hastanemizde çalışan tüm hekimleri kapsar.  
3.0KISALTMALAR 

BOS: Beyin Omurilik Sıvısı 

CLSI: Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü 

EHU:Enfeksiyon  Hastalıkları  Uzmanı  

4.0 SORUMLULAR 

Tüm yatan, ayaktan hastaları kapsar 
5.0 TANIMLAR 

Antibiyotik: Herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını 
durdurmak için üretilen her türlü madde.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Enfeksiyon düşünülen her hastadan antibiyotik başlamadan önce kültür- antibiyogram yapılması için uygun 
örnek alınmalıdır. 

 Klinik, laboratuvar (lökositoz, CRP, sedimantasyon artışı vs.) ve radyolojik bulgular düşündürüyorsa 
hasta enfeksiyon açısından değerlendirilmeli, her ateş yüksekliğinde  enfeksiyon düşünülerek antibiyotik 

başlanmamalıdır.  
 Kültürde  üretilen  bakterinin  etken  ya  da  kolonize  olduğuna  hastanın  klinik  ve laboratuvar bulguları 

eşliğinde karar verilmeli, etken olduğu düşünülüyorsa antibiyotik başlanmalıdır.  

 Enfeksiyon  Hastalıkları  Uzmanı ( EHU)  imzası  gerektiren  antibiyotikler için“Antibiyotik Onay Formu” 
doldurularak ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanından konsültasyon istenerek onay alınmalıdır.  

 Antibiyotik Kontrol Komitesi hastanemiz antibiyotik direnç paternine göre bazı antibiyotiklerin 
kullanımını sınırlayabilir veya tercihen kullanımlarını önerebilir.  

 Operasyon öncesi Profilaktik antibiyotik kullanımı konusunda “Cerrahi Birimlerde Antibiyotik Profilaksi 

Rehberi” ne uygun hareket edilmelidir.  
Kısıtlı Antibiyotik Duyarlılık Testi Bildirimi  

Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz 
antibiyotik kullanımını önlemektir.  
Kısıtlı bildirim, duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu anti mikrobik ilaçların aşırı kullanımının yol 

açtığı çoğul dirençli nozokomiyal suşların seleksiyonunu azaltmaya yardımcı bir uygulamadır.  
Klinisyenin antibiyotik seçimi laboratuvar raporundan etkilenir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama 

sisteminin uygulanması daha pahalı ve toksik ilaçların kullanımını kısıtlar. Yeni ilaçların uygunsuz ve gereksiz 
kullanımını engeller, dolayısı ile direnç gelişiminin önüne geçirilmiş olur. Ayrıca bazı enfeksiyonların 
tedavisinde, bazı antibiyotikler invitro duyarlı çıksa da invivo etkisizdir. Kısıtlı raporlamada bu ilaçlar 

raporlanmadığı için gereksiz kullanımları engellenebilir.  
Uygulama 

Antibiyotik Seçimi (Laboratuvar Yönünden) 

Laboratuar yönünden test edilecek antibiyotiklerin seçiminde ele alınması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:  
 FDA onayına sahip olup olmaması, 

 Test edilebilecek formunun olup olmaması, 
 Rutin test ve stoklama koşullarındaki stabilitesi, 

 Maliyeti, 
 Kabul edilebilir kalite kontroldeğerleri olup olmaması, 
 Mikrobiyolojik aktivite spektrumu uygun olan diğer antibiyotiklerle uyumluluğu 

 İnvitro testlerin prediktif değerleri belirlenmelidir.  
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Laboratuvarımızda identifikasyon ve antibiyogram işlemleri için Phoenix100 cihazı kullanılmaktadır. Test 
edilecek antibiyotik seçimleri, üreyen mikroorganizmaya göre cihazın standart panellerinden seçilir.  

Antibiyotik Seçimi (Klinik Yönden) 

Klinik yönden kullanılması gereken antibiyotiğin seçiminde ele alınması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

 Mikrobiyolojik aktivite spektrumu, 

 Uygulama yolu (PO, IM, IV), 

 Doku ve vücut sıvılarına dağılımı, 

 Yarılanma ömrü, 

 Toksisitesi, 

 Bu veya benzer ilaçlarla daha önce edinilmiş deneyimler, 

 Maliyet, 
 Kullanım endikasyonları belirlenmelidir.  

Test Ve Rapor Edilecek İlaçların Seçimi 

Duyarlılık testi yapılacak ve bildirilecek olan en uygun antimikrobik ilaçların seçimi Mikrobiyoloji ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanı tarafından CLSI  önerileri doğrultusunda yapılır. Test, izole edilen türün özelliğine ve 

yoğunluğuna, hastaların klinik durumuna ve enfeksiyon odağına göre karar verip uygulamalıdır. Duyarlılık 
testinin esas amacı enfeksiyonun tedavisine yardımcı o lmak, bunun yanı sıra antibiyotik tedavisine  yön veren 

bakteri direncinin epidemiyolojik gözleminden, hastane epidemilerine etken olan patojenlerin direnç 
fenotiplerinin karşılaştırılmasında ve bir bakterinin doğal direnç profiline dayanarak tanımlanmasında 
kullanılmaktadır.  

Anti mikrobik ilaçlar gruplandırılırken her mikroorganizma grubu için yapılan öneriler, etkinlikleri ve invivo 
performansı saptanış ilaçlar seçilmiştir. A.B.C ve U gruplaması yapılırken klinik etkinlikleri, direnç sıklığı, 

direncin en aza indirilmesi, fiyat, klinik kullanım endikasyonlar, ilk seçenek ve alternatif ilaçlar göz önünde 
tutulmuştur. Ancak laboratuar, enfeksiyon kontrol komitesi üyeleri ile beraber tartışarak ülkeye ve koşullara 
uygun kararlar alabilir.  

Duyarlılık testi yapılan ancak bildirimi kısıtlanan antimikrobik ilaçlarla ilgili sonuçlar otomasyon sisteminde 
kayıtlı olarak bulunur. Bildirimi kısıtlanan antimikrobiklerle ilgili bilgilere sadece Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji uzmanı tarafından ulaşabilmektedir. Bildirimi kısıtlanan bilgilerin kimlerle hangi koşullarda 
paylaşabileceği Kısıtlı Bildirim Raporlama talimatında belirtilmiştir.  
Kısıtlı Raporlama  

Hastanemizde antibiyotik duyarlılık testleri ve bildirimleri CLSI standartlarına göre yapılmaktadır. 
Mikroorganizma gruplarına göre aşağıda belirtilen tablolar göz önüne alınmaktadır. Bu tablolarda yer alan; 

Grup A ilaçlar rutin olarak bildirimi öncelikli ilaçlardır.  
Grup B ilaçlar test edilip, grup A’da ki ilaçlara direnç söz konusu olduğunda bildirilen ilaçlardır. Özelliği olan 
klinik örnekler için (örneğin BOS’tan izole edilen enterik basiller için 3.kuşak sefalosporinler, üriner sistem 

izolatları için trimetoprim / sülfametaksazol gibi) polimikrobiyalenfeksiyonlar, çoğul odaklı enfeksiyonlar, alerji, 
intolerans veya A grubundaki ilaçlar ile tedaviye yanıt alınmaması gibi nedenlerle klinik tarafından istenmesi 

durumunda B grubundaki ilaçlar bildirilmelidir.  
Grup C birincil grup ilaçlara dirençli olan suşların endemik veya epidemik olarak bulunduğu sağlık 
kuruluşlarında, birincil ilaçlara alerji durumunda, enfeksiyon kontrolüne epidemiyolojik açıdan yardımcı olmak 

amacıyla bildirimi gerekebilen ilaçlardır.  
Grup U ilaçlar üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisi için bildirilmesi gereken ilaçlardır.  

Mikroorganizma gruplarına göre test edilen antibiyogram sonuçları bütün haliyle otomasyon sisteminde 
Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından görülebilmektedir.  
Testi yapan uzman otomasyon sistemindeki uygulama ile bildirimi gereksiz antibiyotiklerin diğer kullanıcılar 

tarafından görülmesini engeller. Ancak Grup B ve Grup C ilaçlar kısmında sayılan nedenler ve klinisyenin isteği 
doğrultusunda kısıtlı bildirim kısmen ya da tamamen kaldırılabilir. Bunu dışında bilgiler yalnızca Enfeksiyon 

Hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji uzmanları ile paylaşılır.  
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Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından kısıtlı antibiyotik bildirimi ekteki gibi yapılmaktadır.  
1 - Ek Laboratuarda çalışılan antibiyotikler, 

2 - Ek Bildirilen antibiyotikler, 
A: Bildirimi öncelikli ilaçlar 

B: Bildirimi ikinci ilaçlar 
C: Bildirimi üçüncü ilaçlar 
U : İdrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar 

A grubu ilaçlardan duyarlı olan var ise diğer iki grup bildirilmemektedir.    
Özel  durumlar için Klinisyenlaboratuvara başvurmaları önerilmektedir.  

* CLSI kriterine göre belirlenmiştir.  
Örneğin;BOS(beyin omurilik sıvısı) alınan menenjit şüpheli bir olguya antibiyotik kısıtlaması yapılırken duyarlı 
ve BOS'a iyi geçişi  olan  antibiyotikler  seçilmektedir.  Örneğin;  seftriakson  mutlaka  çalışılırken, sefazolin  

çalışılmamaktadır. Veya trimetoprim-sulfametaksazolün prostat dokusuna iyi penetre olduğu, ampisillin'in 
safraya, amoksisillin'in oral mukozaya geçişinin iyi olduğu bilgisi gibi veriler sonuç bildirilirken göz önünde 

tutulmaktadır. 
Gram-pozitifler için aşağıdaki antibiyotikler panelde yer almaktadır;  

 Benzilpenisilin 

 Ampisilin 
 Ampisilin-sulbaktam 

 Oksasilin 
 Sefoksitin tarama (beta-laktamaz direnci için) 
 Gentamisin 

 Siprofloksasin 
 Moksifloksasin 

 Eritromisin 
 Klindamisin 
 Quinupristin-Dalfopristin 

 Linezolid 
 Teikoplanin 

 Vankomisin 
 Tetrasiklin 
 Tigesiklin 

 Fusidik asit 
 Rifampisin 
 Trimetoprim-sulfametaksazol 
 
Etken bakteri stafilokok olduğunda; ilkönce metisilin direncine bakılır, eğer metisilin dirençli ise; beta 
laktamlar kısıtlanır. Teikoplanin ve vankomisin kesinlikle bildirilir, kliniğe göre tetrasiklin, eritromisin, 
klindamisin ve bir kinolon verilir, aminogikozitler genellikle verilmemektedir. Trimetoprim-sulfametaksazolbir 
çok durumda iyi bir seçenek olmaktadır, rifampisinin tek başına kullanımı önerilmemektedir. Mümkün 
olduğunca yeni antibiyotikler verilmemektedir, metisilin dirençli olanlarda sefoksitinle bakılan beta- laktamaz 
direnci belirleyici olur.  

Betalaktamaz negatifse; beta-laktam antibiyotikler verilir, betalaktamaz mevcutsa beta- laktamaz inhibitörü 
kombinasyonluantibiyotikler verilir.  

Enterokoklarda;bilhassaampisilin, gentamisin, vankomisin, teikoplanin, kinolon, imipenem test  edilir. Çalışılan  
bakteri bir enterokok ise; ampisillin mutlaka test edilmekte, ampisillinlesinerjik etkisi olan gentamisinin yüksek 

düzey diye adlandırdığımız yüksek dozlarına karşı direnci mutlaka tayin edilmektedir, Aynı zamanda vankomisin 
direnci değerlendirilip şayet dirençli ise, linezolid, kloramfenikol gibi ilaçlar da ayrıca çalışılmaktadır.  
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Str.pnemoniae etken olduğunda; evvela penisilin direncine bakılmakta, penisilinin yanı sıra eritromisin,  
vankomisin, levofloksasin, Trimetoprim-sulfametaksazol ,seftriakson, amoksisillin, ampisillin dirençleri de 
çalışılmaktadır. Penisiline duyarlı bulunan bir suştakinolon ve vankomisin önerilmemekte, kısıtlanmaktadır.  
Hemofilus, neisseria, moraksella gibi mikroorganizmalarda; antibiyogram disk diffüzyon yöntemi ile  
yapılmaktadır. Bu bakterilerden neisseria için penisilin, kinolon , aminoglikozit, seftriakson test ed ilir. Moraksella 
vehemofilusun yüksek oranda beta-laktam direnci vardır. Mantarlar için amfoterisin, vorikanazol, flukanazol 
bakılmalıdır. Bu metinde kısaca anlatılmaya çalışılan antibiyotik kısıtlamasının nasıl yapıldığı örneklerle 
gösterilmiştir. Diğer mikroorganizmalarında direnç ve klinik özelliklerine göre gerekli manipülasyonlar 
yapılmaktadır, sağlıklı sonuç için laboratuar-klinik işbirliği kaçınılmazdır.  

Acinetobacterspp. Zon Çapı (mm.)  

Ampisilin-sulbaktam ( A ) ≤11 12-14 ≥15 

*İmipenem'e duyarlı bakteriler   
Meropenem'e de duyarlıdır.  
 
**Tetrasikline duyarlı bakteriler  
Doksisiklin ve Minosiklin'e de  
duyarlıdır.  
 
***Sefotaksime duyarlı bakteriler  
seftriakson'a da duyarlı kabul edilir.  
 

Seftazidim ( A ) ≤14 15-17 ≥18 

Gentamisin (A) ≤12 13-14 ≥15 

Tobramisin ( A ) ≤12 13-14 ≥15 

Siprofilaksasin (A) ≤15 16-20 ≥21 

Levofloksasin (A) ≤13 14-16 ≥17 

İmipenem (A) ≤13 14-15 ≥16 

Piperasilin-Tazobaktam(B) ≤17 18-20 ≥21 

Trimetoprim-sülfometaksazol (B) ≤10 11-15 ≥16 

Amikasin (B) ≤14 15-16 ≥17 

Tetrasiklin (B)** ≤11 12-14 ≥15 

Sefepim (B) ≤14 15-17 ≥18 

Sefotaksim (B)*** ≤14 15-22 ≥23 

Burkholderiacepaciae Zon Çapı (mm.) 

 

Seftazidim ≥17 18-20 ≥21 

Meropenem ≤15 16-19 ≥20 

Trimetoprim-sülfometaksazol ≤10 11-15 ≥16 

Stenotrophomonasmaltophilia Zon Çapı(mm.) 

 

Levofloksasin (A) ≤13 14-16 ≥17 

Trimetoprim-sülfometaksazol ≤10 11-15 ≥16 

Enterococusspp. Zon Çapı (mm.) 

**Ayrı test edilmeleri gerekmektedir.  
**Duyarlı ise Levofloksasin ve 
Norfloksasin'e de duyarlı kabul edilir. 

Ampisilin (A) ≥16   ≥17 

Penisilin (A) ≥14   ≥15 

Linezolid (B) ≥20 21-22 ≥23 

Vankomisin (B) ≥14 15-16 ≥17 

Gentamisin 120 
(Yüksek direnç taraması) 6 7-9 ≥10 

Nitrofurantoin (U) ≥14 15-16 ≥17 

Tetrasiklin (U) ≥14 15-18 ≥19 

Siprofloksasin (U)** ≥15 16-20 ≥21 

Pseudomonasaeruginosa Zon Çapı (mm.) 

* Gentamisin'e duyarlı bakteriler  
Tobramisin'e'de duyarlıdır.  
**Siprofloksasin duyarlı bakteriler 
Levofloksasin'e de duyarlı kabul edilir.  

Seftazidim ( A ) ≤14 15-17 ≥18 

Piperasilin(A) ≤17   ≥18 

Gentamisin (A) ≤12 13-14 ≥15 

Amikasin (B) ≤14 15-16 ≥17 

Aztreonam (B) ≤15 16-21 ≥22 

Sefepim (B) ≤14 15-17 ≥18 
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Siprofilaksasin (A) ≤15 16-20 ≥21  
İmipenem (A) ≤13 14-15 ≥16 

Meropenem(A) ≤13 14-15 ≥16 
piperasilin-Tazobaktam(B) ≤17   ≥18 

Ofloksasin (U) ≥21 13-15 ≥16 

Enterobacteriaces grubu Zon Çapı (mm.) 

 

 
*Salmonella ve shgellaspp.'nin 
dışkı izolatları test edildiğinde sadece 
Ampisilin, bir kinolon ve/veya bir 
florokinolon, ve 
trimetoprimsülfametoksazol rutin 
olarak bildirilmelidir  

Ampisilin (A) ≥13 14-16 ≥17 
Sefazolin (A) ≥14 15-17 ≥18 

Gentamisin (A) ≤12 13-14 ≥15 
Amikasin (B) ≤14 15-16 ≥17 

Amoksisilin -klavulonik asit (B) 
Sefuroksim ( parenteral ) (B) 

≤13 
≤14 

14-17 
15-17 

≥18 
≥18 

Sefepim (B) ≤14 15-17 ≥18 

Sefoksitin (B) ≤14 15-17 ≥18 
Sefotaksim (B) ≤14 15-22 ≥23 

Siprofilaksasin (A) ≤15 16-20 ≥21 
İmipenem (A) ≤13 14-15 ≥16 

Piperasilin(B) ≤17 18-20 ≥21 
Trimetoprim-sülfometaksazol (B) ≤10 11-15 ≥16 

Nitrofurantoin (U) ≤14 15-16 ≥17 
Ofloksasin (U) ≥21 13-17 ≥18 

Staphylococcusspp. Zon Çapı (mm.)  

 

 

 
Etken bakteri stafilokok olduğunda; 
ilkönce metisilin direncine bakılır, 
eğer metisilin dirençli ise; beta 
laktamlar kısıtlanır. Teikoplanin ve 
vankomisin kesinlikle bildirilir, 

Sefoksitin (A) 
(S.aureus ve lugdunensis için )  ≥21   ≥22 

Sefoksitin (B) 
(S.lugdunensis dışkı KNS) ≥24 15-17 ≥25 
Eritromisin (A) ≥13 14-22 ≥23 

Klindamisin (A) ≥28 15-20 ≥21 
Penisilin (A) ≥15   ≥29 

Trimetoprim-sülfometaksazol (a) ≤10 11-15 ≥16 
Linezolid (B)     ≥21 

Vankomisin (B)     ≥15 

Tetrasiklin (B) ≥14 15-18 ≥19 
Rifampin (B) ≥16 17-19 ≥20 

Nitrofurantoin (U) ≥14 15-16 ≥17 

Streptococcuspneumoniae Zon Çapı (mm.)  

Eritromisin (A) ≥15 16-20 ≥21 
Klindamisin (B) ≥15 1618 ≥19 

Penisilin (A) 
Oksasilin diski 1 ug     

≥20 
≥24 

Trimetoprim-sülfometaksazol (A) ≤15 16-18 ≥19 

Vankomisin (B)     ≥17 
Tetrasiklin (B) ≥18 1922 ≥23 

Levofloksasin  veya 
Ofloksasin (B) 

≤13 
≤12 

14-16 
13-15 

≥17 
≥16 

Streptococcusspp 

Beta hemolitik grup 

 

 

 

 

 
Zon Çapı (mm.) 
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Eritromisin (A) ≥15 16-20 ≥21 

Klindamisin (A) ≥15 1618 ≥19 
Penisilin (A) Ampisilin     ≥20 

Vankomisin (B)     ≥17 
Sefepim  veya 
Sefotaksim veya 
Seftiriakson (B)     

≥24 
≥24 
≥24 

Streptococcusviridans Zon Çapı (mm.) 
Eritromisin (C) ≥15 16-20 ≥21 

Klindamisin (A) ≥15 1618 ≥19 
Ofloksasin (C) ≤12 13-15 ≥16 

Vankomisin (B)     ≥17 
Sefepim  veya 
Sefotaksim veya 
Seftiriakson (B) 

≥21 
≥25 
≥24 

22-23 
26-27 
25-26 

≥24 
≥24 
≥24 

Kloramfenikol (C) ≤17 18-20 ≥21 
Linezolid (C)     ≥21 

Laboratuvarımızda antibiyogram için kullanılan yöntem Phoenix100 cihazı vasıtasıyla MİC düzeylerinin tesbitidir.  
Cihazla ilgili yaşanacak herhangi bir aksaklıkta “disk diffüsyon” yöntemi kullanılır.  
Bildirimi Kısıtlanan Antibiyotik Sonuçlarına Ulaşma  

Laboratuarımızda çalışılan antibiyogram sonuçlarının kısıtlanmamış haline sadece aşağıdaki personeller ulaşabilir  
 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları, 

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları, 
 Mikrobiyoloji laboratuvar teknisyenleri. 
Kısıtlı Bildirimin Kaldırılması 

Hastanın tedavisini üstlenen klinisyen hekimlerın talebi doğrultusunda,  aşağıdaki şartların varlığında kısıtlı 
bildirim uygulanmaz. 

 Raporlanmış antibiyotiklerin tamamına karşı allerjik reaksiyon varlığında, 
 Raporlanmış antibiyotiklerin tolare edilemediği durumlarda (Böbrek yetmezliği, KC yetmezliği), 
 Polimikrobiyalenfeksiyon varlığında, üst gurup antibiyotik tercih talebi olduğunda, 

 Raporlanmış antibiyotiklerle tedavi denenmesine rağmen, beklenen etkinin gözlenemediği durumlarda (in-vivo 
duyarsızlık). 

İlaç Gruplama Nedenleri 
Antimikrobik ilaçlar gruplandırılırken her mikroorganizma grubu için yapılan öneriler, etkinlikleri ve invitro 
performansı saptanmış ilaçlar seçilmiştir. A, B, C ve U gruplaması yapılırken klinik etkinlikleri, direnç sıklığı, 

direncin en aza indirilmesi, fiyat, klinik kullanım endikasyonlar, ilk seçenek ve alternatif ilaçlar göz önünde 
tutulmuştur. 
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