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Ciddi Durumdaki Hastalarda Antibiyotik Kullanımının Azaltılması

Reducing Antibiotic Use in Seriously Ill Patients
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Tularemi ülkemizde gittikçe yayılmaktadır. Engin ve 
arkadaşları (1) Sivas’ta karşılaşılan ilk tularemi salgınını 
Klimik Dergisi’nin bu sayısında bildiriyorlar ve tonsillofa-
renjit olsun olmasın tek ya da iki yanlı servikal lenfadeno-
patisi olan hastalarda orofaringeal tularemiyi de düşün-
mek gerektiğini vurguluyorlar. Yine Klimik Dergisi’nin bu 
sayısında tularemi tedavisini kapsamlı bir biçimde gözden 
geçiren Kılıç ve Yeşilyurt (2) da orofaringeal tularemide 
tutulan lenf gangliyonlarının büyüyerek kendiliğinden sü-
pürasyon gösterebildiğine ve bunun önüne geçmek için 
antibiyotik tedavisine en kısa sürede başlanmasının öne-
mine dikkat çekiyorlar. Belirttikleri gibi tularemide yıllardır 
kullanılagelen streptomisin, gentamisin ve tetrasiklinin 
yanı sıra önemli bir seçenek olmaya başlayan kinolonla-
rın, uygun olgularda, elbette uygun dozda ve sürede kul-
lanılması gerekmektedir. 

Ne yazık ki antibiyotik kullanımının tularemiye göre 
daha sorunlu olduğu alanlar da vardır. Antibiyotiklerin, 
gerekmediği halde uzun süre ya da uygun olmayan kulla-
nımları, başta bakterilerin direnç kazanması olmak üzere, 
olumsuz sonuçlar doğurabilir. Burada antibiyotik tedavisi-
nin güvenle sonlandırılabilmesi için biyolojik bir gösterge-
nin kılavuzluğuna başvurulması, çekici bir çözüm yoludur. 
Bir kalsitonin prekursörü olan prokalsitonin (PCT) birçok 
gösterge arasında en çok umut verenidir (3).

Klimik Dergisi’nin bu sayısında yer alan Yetkin ve arka-
daşları (4)’nın febril nötropenik hastalardaki çalışmasının 
sonuçları da, serum PCT düzeylerinin, antibakteriyel teda-
vi başarısının izlenmesinde yararlı olabileceğini düşündü-
rüyor. Çalışmada, tedaviye yanıtsız hastalarda PCT düzey-
lerinin yüksek kaldığı gözlenirken, yanıt alınan hastalarda 
üçüncü günden itibaren PCT düzeylerinin normal sınırlara 
oldukça yaklaştığı ve ateşin düştüğü gün tamamen nor-
mal değerlere gerilediği bildiriliyor. 

Yoğun bakım birimlerindeki hastaların çoğu, bir no-
zokomiyal infeksiyon düşünülerek antibiyotik tedavisi gö-
rür. Böyle ciddi durumdaki hastalarda en sık konulan tanı, 
sepsistir. Sistemik inflamatuar yanıt bulgularının, sepsisle 
ilişkili olduğunun ortaya konulması, antibiyotik tedavisine 
haklılık kazandıracaktır. Burada PCT düzeylerinin yüksel-
mesi, sepsis tanısına ve dolayısıyla gecikmeden antibiyo-
tik başlanmasına kılavuzluk edebilir (3). 

Yine bu sayıda, sepsisli hastalarda PCT değerlerini 
aralıklı olarak ölçen Günal ve arkadaşları (5), özellikle sağ 
kalan hastalardaki birinci gün ile beşinci gün değerleri 
arasında anlamlı bir fark bulunduğunu bildiriyorlar. Bu 
bulgunun da desteklediği gibi, PCT düzeylerinin izlenme-
si, hem tedavinin başarısını gösteriyor, hem de prognostik 
bir değer taşıyor. 
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