
Bir laboratuvarın duyarlılık test sonuçlarını rapor
etme politikası, duyarlılık testlerinin uygulanması ka-
dar üzerinde önemle durulması gereken bir noktadır.
Rapor edilecek antibiyotiklerin seçimi ve raporlama
kuralları klinisyenin antibiyotik seçimi ve tedavisinin
başarısında gözardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Günümüzde immün yetmezlik sendromu gibi
hastalıkların hızla yayılması ve buna bağlı olarak in-
feksiyon etkeni mikroorganizmaların gittikçe artan
bir şekilde farklı tablolarla karşımıza çıkması, buna
paralel olarak antibiyotik endüstrisinde de yeni geliş-
meleri ve yeni tedavi olasılıklarını beraberinde getir-
mektedir. Tıbbın hızla değişim gösterdiği konulardan
birisi de tanısal mikrobiyolojide, artan sayıda yeni
teknolojilerin kullanıma girmesidir. Günümüzde tüm
yenilikleri takip ederek antibiyotik duyarlılık testlerin-
de test ve bildirim için bir protokol geliştirmek olduk-
ça zorlaşmıştır. 

Laboratuvar her şeyden önce hangi etkene han-
gi duyarlılık test yöntemini uygulayacağına, hangi
antibiyotikleri test edeceğine, nasıl yorumlayacağına
ve rapor edeceğine karar vermeli, bu kararı verirken
bilimsel doğrulara, ülke gerçeklerine ve hastane şart-
larına uygun sağlıklı bir politika oluşturmalı ve bu po-
litikasını ödün vermeksizin uygulamalıdır. Bu konuda
en iyi karar klinik mikrobiyoloji laboratuvarı, infeksi-
yon hastalıkları kliniği, infeksiyon kontrol komiteleri,
antibiyotik kullanım kontrol komitesi, hastane ecza-
nesi gibi bölümlerin koordinasyonu ile oluşturulabilir.

Rutin test politikası oluşturulmadan önce laboratuvar
ve klinik yönden bazı özellikler göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Laboratuvarın özellikleri, teknik kapasite-
si, hizmet verdiği hasta grubunun epidemiyolojik
özellikleri, sıklıkla izole edilen patojenler ve duyarlı-
lık dağılımları ve hastane antibiyotik kontrol komite-
si politikaları dikkate alınır.

Bu çalışmaların amaçları hastanın tedavisini ters
etkileyecek yanlış bildirimden kaçınmak, klinisyenin
en faydalı ve en ucuz antibiyotiği seçmesini sağla-
mak, yerli yersiz antibiyotik kullanımını ve böylece
direnç gelişimini engellemektir.

Geçmiş yıllarda kısıtlı sayıda antibiyotik kullanım-
da olduğu için bu konuda bir sıkıntı yaşanmamakta
ve rutin uygulamada eldeki tüm antibiyotikler test
edilebilmekteydi. Oysa günümüzde birbirlerine ben-
zer yapı ve etkinlikte çok sayıda antibiyotik kullanı-
ma girmiştir ve ilaç endüstrisinin yoğun promosyon
programları ile bu ilaçlar yerli yersiz reçete edilmek-
tedirler. Test ve rapor edilecek antibiyotiklerin seçi-
minde ilaç şirketlerinin promosyon çalışmalarının et-
kisinde kalınmadan bilimsel doğrular göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Bu antibiyotiklerin test edilebilecek
formunun olup olmaması, rutin test ve stoklama ko-
şullarındaki stabilitesi, maliyeti, kabul edilebilir kalite
kontrol değerlerinin varlığı, mikrobiyolojik aktivite
spektrumu, uygun olan diğer antibiyotiklerle uyum-
luluğu, doku ve vücut sıvılarına dağılımı, toksisitesi,
bu veya benzer ilaçlarla daha önce edinilmiş dene-
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yimler, test endikasyonları, emilimi, atılım yolu, vü-
cut bölgelerine geçişi ve kullanılan in vitro testlerin
prediktif değerleri göz önünde bulundurulur.

Her şeyden önce bu konuda yayımlanmış bilim-
sel çalışmalar ve derlemeler incelenmeli, çeşitli kuru-
luşlar tarafından yayımlanmış standartlar referans
olarak alınmalıdır. Ne yazık ki bu konuda henüz ül-
kemizde bir standardizasyon çalışması yapılmamış
ve ülke politikası oluşturulmamıştır. Genellikle ülke-
mizde antibiyotik seçimi, testlerin standardizasyonu
ve kalite kontrolu konusunda Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin National Committee for Clinical Labora-
tory Standards (NCCLS) kuruluşunun yayınları takip
edilmekte ve uygulanmaktadır. 

Genelde ilaçların seçimi test edilen organizmala-
ra, bu organizmaların izole edildiği vücut bölgelerine
ve o hastaneden sıklıkla izole edilen patojenlerin du-
yarlılık dağılımlarına bağlıdır. Klinik mikrobiyoloji la-
boratuvarında izole edilen mikroorganizmalar ve
bunların duyarlılık dağılımları yıllık olarak çıkarılmalı,
direnç oranlarındaki değişimler takip edilerek direnç
artışı gözlenen antibiyotiklerin ileriye dönük olarak
bir planlama çerçevesinde yedek olarak kalabilmesi
için kullanımı kısıtlanmalıdır. Bu amaçla bu antibiyo-
tiklerin direnç oranlarını takip edebilmek için test
edilmesine devam edilirken rapor edilmelerine bir kı-
sıtlama getirilmelidir. Başka hastanelerde veya ülke
genelinde yapılmış duyarlılık değerlendirmelerine
göre hareket etmek yanlıştır, çünkü bu oranlar has-
taneden hastaneye değişiklik göstermektedir.

Tüm olası etkenleri göz önünde bulundurarak
NCCLS, antibiyotik seçimi, test sonuçlarının değer-
lendirilmesi ve testte kullanılacak yöntemlerin ve
malzemelerin kalite kontrol standartlarını yayınla-
mıştır. NCCLS antibiyotikleri izole edilen mikroorga-
nizmalara karşı etkinliklerine göre dört ayrı grupta
toplamıştır[1-4].

A Grubu

Primer olarak test ve rapor edilecek ajanlardır.
Bu grupta o etkenlerle oluşabilecek bir çok infeksi-
yonu tedavi edebilecek temel antibiyotik gruplarını
temsil eden ajanlar bulunur.

B Grubu

Primer olarak test ve selektif olarak rapor edile-
cek ajanlar yer alır. Bu gruptaki antibiyotikler, A gru-
bundaki ajanlara direnç var ise, klinik örnek bu grup-
taki ajanların kullanımını gerektiriyorsa, hasta A gru-
bundaki ajanları tolere edemiyorsa, infeksiyon bir-
den fazla etkenden oluşuyorsa, birden fazla bölgede
infeksiyon mevcutsa, epidemiyolojik çalışmalar söz
konusu ise rapor edilirler.

C Grubu

Ek olarak test ve selektif olarak rapor edilecek
antibiyotiklerdir. Bu gruptaki ajanlar B grubundaki
durumlar oluştuğunda, çok nadir karşılaşılan bir et-
ken izole edildiğinde ve A ve B grubundaki ajanların
tümü dirençli ise test ve rapor edilirler.

D Grubu

Sadece idrar örnekleri için ek olarak test ve ra-
por edilecek ajanlar bulunur.

NCCLS bu konudaki tablolarında hepsinin kulla-
nılmasının gerekmediği, karşılaştırılması mümkün,
benzer aktiviteleri olan antimikrobiyal ajanları aynı
kutular içinde toplamıştır. Bu kutulardaki ajanların;
klinik etkinliklerinin benzer olmasından dolayı genel-
likle sadece birisi test edilir. “Veya” sözcüğü ile bağ-
lanmış olanlar benzer aktivite spektrumu, direnç ve
duyarlılık dağılımı gösterirler. Bazı sınıf antibiyotikle-
ri temsilen tek bir antibiyotik test ve rapor edilebilir.
Ancak bu antibiyotik tüm grubun etki spektrumunu
sağlamalıdır (örneğin sefalotin sonucunun tüm birin-
ci kuşak sefalosporinleri kapsaması gibi). Bunların
içinde klinisyenlerin genelde kullandıkları ve hastane
eczanesinde bulunan ajanlar tercih edilmelidir. Ayrı-
ca in vivo etkinliği daha iyi gösterecek olan ajanlar
mutlaka test edilmelidir (örneğin Streptococcus
pneumoniae’da penisilin direncini oksasilin ile test
etmek daha etkilidir) veya in vivo etkiyi daha iyi gös-
terecek başka bir ajan varsa mutlaka test edilmeli ve
sonuçlar ona göre rapor edilmelidir (örneğin oksasi-
lin dirençli stafilokoklarda sefalosporinlerin test edil-
mesindense oksasilin sonucuna göre rapor edilmesi
daha doğru olur)[1-4].

1. Etkene göre rapor etme

Laboratuvarlar herşeyden önce rutinde ve özel
şartlarda duyarlılık testi uygulayacakları mikroorga-
nizmaları saptamalıdır. Bu karar mikroorganizmanın
klinik önemine ve duyarlılık profiline bağlıdır. Genel-
de stafilokoklar, Pseudomonas’lar, Enterobacteri-
aceae, enterokoklar, Haemophilus’lar rutin olarak
test edilir. A grubu beta hemolitik streptokoklar, Ne-
isseria’lar gibi genelde karakteristik duyarlılık dağılı-
mına sahip mikroorganizmalara duyarlılık testi yapıl-
ması gereksizdir[5,6]. 

A. Enterobacteriaceae

a. İkinci kuşak sefalosporinleri, 1. kuşak sefalos-
porinlere dirençli ise rapor edin.

b. Üçüncü kuşak sefalosporinleri, 1. ve 2. kuşak
sefalosporinlere dirençli ise rapor edin.

c. Tobramisin ve/veya amikasini, gentamisine
dirençli ise rapor edin.
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d. Piperasilini, tikarsiline dirençli ise rapor edin.

e. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
sentezleyen bazı Enterobacteriaceae cinsleri (Kleb-
siella ve Echerichia coli gibi) aztreonama, 3. kuşak
sefalosporinlere ve geniş spektrumlu penisilinlere
karşı direnç gösterirken sefoksitin, sefazolin gibi 1.
kuşaklara, beta laktamaz inhibitörlülere ve karbape-
nemlere karşı duyarlıdırlar. Bu tip etkenlerde rutin
antibiyogramda şüphelenildiğinde çift disk sinerji
yöntemi uygulanarak ESBL pozitifliği araştırılmalıdır.
ESBL pozitif suşların bazen beta laktamaz inhibitör-
lülere direnç gösterebilecekleri göz ardı edilmemeli
ve test edildikten sonra rapor edilmelidirler. Karba-
penemlere duyarlıdırlar ve test edilmeksizin rapor
edilebilirler.

f. Salmonella ve Shigella spp. suşları için rutin
olarak sadece ampisilin, bir kinolon ve trimetop-
rim/sulfametoksazol test ve rapor edilmelidir. Sal-
monella türlerinin barsak dışı kaynaklardan izole edi-
len suşları için bunlara ek olarak kloramfenikol ve
üçüncü kuşaktan bir sefalosporin de test ve rapor
edilmelidir.

g. Sefalotin, sefapirin, sefradin, sefaleksin, sefak-
lor ve sefadroksili temsilen sefalotin kullanılabilir. Se-
fazolin, sefuroksim, sefpodoksim, sefprozil ve lora-
karbef (sadece idrar izolatları için) tek tek test ve ra-
por edilmelidir, çünkü sefalotine direnç olduğu du-
rumlarda etkili olabilirler.

h. E. coli ve Klebsiella’ya sefazolin diğer birinci
kuşaklardan daha etkilidir. Bu nedenle sefazolin so-
nucuna göre diğer birinci kuşaklar rapor edilmeme-
lidir.

i. Bazı nadir izolatlar aminoglikozid modifiye
edici enzim oluştururlar ve gentamisin, tobramisin,
amikasine direnç gösterirken netilmisine duyarlıdır-
lar. Rapor edilirken bu olasılık gözardı edilmemelidir.

B. Pseudomonas aeruginosa

a. Mezlosilin ve tikarsiline dirençli ise piperasilini
rapor edin.

b. Gentamisine dirençli ise tobramisin ve/veya
amikasini rapor edin.

c. Seftazidime dirençli ise imipenemi rapor edin.

d. P. aeruginosa’da seftizoksim duyarlılığı üriner
sistem infeksiyonları dışında rapor edilmemelidir. 

e. Eğer sistemik bir infeksiyon söz konusu ise bu
etken için kloramfenikol, tetrasiklin ve trimetoprim-
sulfametoksazol rapor edilmemelidir.

C. Stafilokok

a. Vankomisini sadece metisilin/oksasilin direnç-
li ise rapor edin. 

b. Oksasilin dirençli ise tüm beta laktamları in vit-
ro duyarlı çıksalar da dirençli rapor edin.

D. Enterokok

a. Vankomisini sadece ampisilin dirençli ise ra-
por edin.

b. Sefalosporinler ve aminoglikozidler (yüksek
düzeyde aminoglikozid direncini görüntülemek dışın-
da), klindamisin ve trimetoprim/sulfametoksazol en-
terokoklar için test ve/veya rapor edilmemelidir;
çünkü bu sonuçların rapor edilmesi tehlikeli olabile-
cek, yanıltıcı sonuçlar verebilir. 

c. Enterokoklar aminoglikozidlerin klinik olarak
erişilebilen konsantrasyonlarına ve penisiline intren-
sek olarak dirençlidirler. Hayatı tehdit edici entero-
kok infeksiyonlarında tek başlarına hiçbiri ile öldürü-
cü etki elde edilemezken, penisilin veya vankomisin
ile bir aminoglikozid kombinasyonu, enterokoklara
karşı in vitro sinerjistik bakterisidal etki gösterirler,
bu nedenle kombine kullanılmaları önerilir. Yüksek
düzeyde aminoglikozid direnci test edildiğinde, sade-
ce streptomisine dirençli ise bunun dışındaki ami-
noglikozidler rapor edilebilir. Oysa gentamisine di-
rençli ise bununla beraber, kanamisin, amikasin,
tobramisin ve netilmisin ile yapılacak kombine teda-
viden de öldürücü sinerjistik etki beklenmediğinden
bu ajanlar test ve rapor edilmemelidir. Hem strepto-
misine hem de gentamisine direnç varsa, kombinas-
yon tedavisi hiç önerilmemektedir. Tüm bu olasılık-
lar göz önünde bulundurularak streptomisin ve gen-
tamisine yüksek düzey direnci test ve rapor edilmeli-
dir.

2. Vücut bölgesine göre selektif rapor etme

a. Beyin omurilik sıvısı izolatlarında kan beyin
bariyerini geçen tüm antibiyotiklerin sonuçları rapor
edilmelidir.

b. Sadece üriner sistem infeksiyonlarının tedavi-
sinde kullanılabilen ilaçların sonuçları sadece üriner
sistem izolatlarında rapor edilir.

3. Hastanın özelliğine göre selektif rapor
etme

a. Bazı antibiyotikler bazı yaş grupları için kulla-
nıma uygun değildir (Kinolonlar çoçukluk yaş gru-
bunda kıkırdak doku gelişimini bozduğu için kontr-
endikedir).

b. Ayaktan hastalara intravenöz ilaçların rapor
edilmesinden kaçınılmalıdır.

Flora 1998;3(1):31-34 33

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde 
Antibiyotik Seçimi ve Kısıtlı Bildirim Başustaoğlu A.



c. İmmünkompromize hastalarda bakterisidal ak-
tivite önemli olduğundan geniş spektrumlu ve kuv-
vetli etkili antibiyotiklerin rapor edilmesinden kaçı-
nılmamalıdır.

d. Çok ciddi infeksiyonlarda infeksiyon bölgesine
hızla ve yeterli düzeyde ulaşabilecek antibiyotikler
öncelikle rapor edilmelidir.

Bazı antibiyotiklerin rutin olarak test ve
rapor edilmemesinin nedeni

a. Klinisyenin antibiyotik seçimi laboratuvar ra-
porundan etkilenir.

b. Kısıtlı rapor etmek daha pahalı ve toksik ilaç-
ların kullanımını kısıtlar.

c. Yeni ajanların uygunsuz ve gereksiz kullanımı-
nı engeller.

d. Uygunsuz kullanım sonucu oluşacak direnç ge-
lişimi engellenir.

e. Bazı infeksiyonların tedavisinde bazı antibiyo-
tikler in vitro duyarlı çıksa da in vivo etkisizdir. Bu tip
ilaçların gereksiz kullanımı engellenir (Örneğin meti-
siline dirençli S. aureus’ların beta laktamlara direnç-
li olması gibi).

Tüm bu bilgiler ışığında klinik mikrobiyoloji labo-
ratuvarlarında oluşturulacak bildirim politikalarının;
klinisyenlerin daha bilinçli antibiyotik kullanmalarını
sağlayacağı, hastane infeksiyonu etkenlerinde gerek-
siz direnç gelişimini engelleyeceği ve ilaç maliyetleri-
ni düşüreceği bir gerçektir.

KAYNAKLAR
1. National Committee for Clinical Laboratory Standards.

Approved standards M2-A6. Performance standards for
antimicrobial disk susceptibility tests. 6th Ed, Villanova
PA, 1997.

2. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
Approved standards M7-A4. Methods for dilution anti-
microbial susceptibility tests for bacteria that grow aero-
bically. 4th Ed, Villanova PA, 1997.

3. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of Anae-
robic Bacteria -Second Edition; Approved Standard.
NCCLS Document M11-A3, Villanova, USA, 1990.

4. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility
Testing.Sixth Informational Supplement; NCCLS Docu-
ment M100-S6, Villanova, USA, 1995.

5. Sahm DF, Neuman MA, Thornsberry C, McGowan JE:
Cumitech 25. Current Concepts and Approaches to An-
timicrobial Agent Susceptibility Testing. Washington DC:
American Society for Microbiology, 1988.

6. Isenberg HD. Clinical Microbiology Procedures Handbo-
ok. Vol:1, Section 5, American Society for Microbiology,
1992.

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı, Etlik-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 15.09.1997 Kabul Tarihi: 15.10.1997

Flora 1998;3(1):31-3434

Başustaoğlu A.
Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde 

Antibiyotik Seçimi ve Kısıtlı Bildirim


