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GİRİŞ VE AMAÇ

Günümüzde ilaç .kullanımı büyük boyutlarda olup, ilaç kullanımında 

ilk sırayı antibiyotikler almaktadır. 1983 yılında dünyada 9 milyar US 

Dolarlık antibiyotik satıldığı, yüzyılın sonlarına doğru ise bu rakamın yıllık 

40 milyar US dolara ulaşacağı bildirilmektedir(l).

Tıbbın en fazla gelişen ve devamlı değişmelere sahne olan 

alanlarından biri enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ve proflaksie de 

antibiyotiklerin kullanımıdır. Bugün tıbbın hizmetinde 100'den fazla 

antimikrobial ajan vardır. Hemen hemen tüm bakterial hastalıkların tedavisi 

mümkün olmaktadır.

Enfeksiyon hastalıklarındaki bu gelişmelere paralel olarak 

antibiyotiklerin bilinçsizce kullanımı da artmaktadır. Hastaların çoğu en 

ufak şikayetlerinde hekime danışmadan antibiyotik almakta olup, aneljezik 

ve antipiretik yerine antibiyotik kullanmakta ayrıca yetersiz süre tedavi 

almaktadır. Bazan da antibiyotikler toksisiteleri, yan etkileri gözönüne 

alınmadan uzun süre ve yüksek doz kullanılmaktadır. Bu bilinçsiz kullanıma 

çoğu kez hekimler de katılmakta yazılan her 10 reçetenin 6-7 tanesi 

antibiyotik içermektedir.

Antibiyotiklerin bu şekilde kullanılması enfeksiyon hastalıklarında 

tek silah olan antibiyotiklere karşı büyük oranda direnç oluşmasına sebep 

olmuştur. 1960'lı yıllarda ampisilin H. influenza , N. Gonorre, Salmonella ve 

Shigellaların hepsine E. coli suşlarının %90'nına etki edebilirken bugün ise 

ampsiline dirençli Hemofilus suşları giderek artmakta gonorre ise 

penicilline türevleri ile tedavi edilebilir bir hastalık olmaktan çıkmaktadır 

(2. 3. 4).

Antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da 

ilaçların yan etkilerinin iyi bilinmesidir. Yersiz ve gereksiz kullanılan bir 

antibiyotik örneğin psödömembranoz kolife yol açarak hastanın ölümünden
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sorumlu olabilir. Hastaların yaşı, tanısı ve verilecek antibiyotiklerin yan 

etkileri gözönüne alınarak ilaç seçilmelidir.

Bu yaygın ilaç kullanımı ülkemizde aile ve devlet bütçesini olumsuz 

yönde etkilemektedir. En ucuz reçete onbinlerce liraya mal olurken en 

pahalı bedel de hastanın yaşamıdır.

0-13 yaş grubu hastalarda 1 yıl süreyle yaptığımız çalışma ;

a) Enfeksiyon hastalıklarında kullanılan antibiyotikler

b) Kullanılan antibiyotiklerin tanıya uygun olup olmadığı

c) Hastaneye başvurmadan önce aynı şikayetler için antibiyotik 

kullanılıp kullanılmadığı

d) Bu hastalarda istenilen mikrobiyolojik tetkiklerin kullanılan 

antibiyotiklerle uygunluk gösterip göstermediği

e) Hastalarda mikrobiyolojik tetkikler sonucu değiştirilen tedavi 

oranları hakkında fikir edinmek amacıyla planlandı.
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GEREÇLER VE YÖNTEM

Çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ve 

Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerine Şubat 1989- 

Ocak 1990 tarihleri arasında başvuran 0-13 yaş arası çocuklarda yapıldı.

Bir yıllık süre içerisinde polikliniklere 21 311 hasta müracaat etti, 

bunlardan 15.205'inde enfeksiyon hastalığı düşünüldü. Ayaktan antibiyotik 

tedavisi gören 14 368 hasta ile yatarak tedavi gören 837 hasta çalışmaya 

alındı,

Polikliniklere başvuran hastalarda yaş, cinsiyet, ağırlık, müracaat 

öncesi antibiyotik kullanılıp kullanılmadığı yapılan mikrobiyolojik 

tetkikler, hastalığın tanısı, verilen antibiyotikler ve daha sonra tedavide 

değişiklik yapılıp yapılmadığı kaydedildi (AnketFormu Ek 1).

Yatarak tedavi gören hastalarda ise formlar hastalar hastaneden 

çıkarken dolduruldu.

Aylık olarak toplanan bilgiler, bir yıl sonunda tüm olarak
—*■ Uy y

değerlendirildi, istatistiksel değerlendirmede ortalama X = —-— den

hesaplandı.
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GENEL BİLGİLER

Antibakteriel ajanları etki mekanizmalarına göre şu şekilde 

sınıflandırabiliriz :

I. Hocre Duvarının Sentezini Önleyerek Etki Edenler : 

A- Betalaktamlar 

1. Penisilinler

a- Doğal Penisilinler : Penisilin G: tenzil P, Krist P
proc P, Benzathin P

Penisilin V : Fenoksimetil Penisilin

b- Semisentik, penisilinaza dayanıklı, penisilinler "Metisilin, 

Nafcilin, Kloksasilin, Oksasilin, Dikloksasilin, Flukloksasilin" 

vs.

c- Amino Penicilinler : "Ampisilin, Amoksilin, Bakampisilin"

d- Karboksi Penisilinler : "Karbenesilin, KarindSsiiin, 

Tikarsilin"

e- Ureido Penisilinler : "Piperasilin, Mezlosilin, Azlosilin, 

Azidosilin"

f- Diğer Penisilinler : "Amdinosilin"

g- Penisilinaz Cbeta-laktamaz) inhibitörü + Penisilin 

kombinasyonları: "Klavulanik asit + Amoksisilin" 

"Sulbaktam + Ampisilin"

2. Sefalosporinler

a- Birinci Kuşak : "Sefazolin, Sefalotin, Sefaloridin, Sefapirin 

Sefaleksin (oral), Sefradin(oral) Sefadroksil 

(oral)"
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b- İkinci Kuşak : "Sefuroksim, Sefamandol, Sefoksitin, 

Sefaklor (oral)"

c- Üçüncü Kuşak : "Moksaiaktam, Sefotaksim, Sefoperozan, 

Seftriakson, Seftizoksim, Seftazidim"

3. Monobaktamlar

4 . Karbenepamlar 

B- Vankomisin

C- Besitrasin 

D- Sikloserin

II. Stoplazmik Membranm Permeabilitesini Bozarak Etki 

Edenler : “Polimiksinler, Amfoterisin, Nistatin, Kolistin,

Gramisidin, Tirosidin"

III. Hücrede Protein Sentezinin Inhibisyonu Şeklinde Etki 

Gösterenler :

A- Aminoglikozidler

1. Streptomyces Türevleri : “Streptomisin, Neomisin,

Kanamisin - Tobramisin"

2. Micromonosporum Türevi : Gentamisin, sisomisin,

Netilmisin,

3. Semisentetik Kanamisin Türevleri : Amikasin,

Spiramycin

B- Eritromisin (Makrolidler)

C- Kiindamisin ve Linkomisin
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D- Tetr&siklinler 

E- Kloramfenîkol

IV. Genetik Materyal içinde DNA Sentezinin veya DNA 

Kontrolü Altında Tapılan RNA Sentezinin Bozulması 

Yoluyla Etki Gösterenler :

A- Aktinomisin

B- Rifampisin

C- Nalidiksik asit

D- Idoksiyuridin

E- Idodezoksitidin

F- Viderabin

g- Sitoşarabin

V. Intermedier Metabolizmanın Bozulması Yoluyla Etki 

Edenler :

A- Sulfonamidler

B- PAS

C-Izoniazid

D-Trimetopirim (5-6-7)

Etki mekanizmaları bu şekilde olan antibakteriyeller bakterilere 

bakterisid ve bakteriyostatik etki yaparlar.

Antibakteriel, bir mikroorganizmaya etkili olurken her zaman 

üremesini geri dönüşsüz olarak durdurmaz. Yani öldürmez, üremesini 

durdurur. Bu şekilde etkiye bakteriostatik etki denir. Bazı antibakterieller ise 

bakteriyi tam öldürücü etki yaparlar, bu tip antibakteriellere bakteristik 

etkili denir.



Bakterisi Antibakterieller

- Penisillin, Sefalosporin, Aminoglukozidier

- Basitrasin, polimiksinler, Novobiyosin

- Vankomisin

Bakteriyo statik Antibakterieller

- Tetrasiklinler, Kloramfenikol, Makroalidler

- Sulfonamidler, Sikloserin grubu

Bir antimikrobik etkene duyarlı olan mikroorganizmaların tümü bu 

ilacın antimikrobik spektrumu ismini alır.

Bir kısım antibiyotikler fazla sayıdaki mikroorganizmaya etkili olup, 

antibakteriyel etki gösterirler. Böyle antibiyotiklere geniş spektrumlu 

antibiyotik denir.

Bir kısım antibiyotikler ise yalnız bazı mikroorganizma türlerine 

etkili olurlar. Bunlara da dar spektrumlu antibiyotikler denir(5).

Bu tanımlamalardan sonra pediatride kullanılan antibiyotikleri 

spektrumları gözönüne alınarak inceleyecek olursak :

PENİS il l in l e r

Doğal Penisilinler:

Penisilin G nin ilk seçenek olarak kullanıldığı enfeksiyon etkenleri : 

Strepcoccus pnomonia , ABC grubu streptecoclar., Str. viridans, Str. faecalis, 

Staph.. aureus (Penisilinan oluşturmayan), N. Menen gitis, B. Anthracis, Cl. 

Perfingens, Cl. tetani, C. diphteria dır. Penicilin allerjisi olanlarda alternatif 

olarak eritromisin, Sefalosporinler kullanılabilir.

Penisilinaz’a dayanıklı Pen 1er: Bunlar penisilinaz’ın etkisini ortadan 

kaldırır. Bu nedenle Stafllococ enfeksiyonlarının tedavilerinde kullanılırlar. 

Bazı stafilacoc suşları bu ilaçlara da dirençlidirler. Bu şekildeki direnç 

penisilinaz oluşumuyla ilgili olmayıp, penisiline afinitenin azalmasıyla 

açıklanabilir. Allerji varsa alternatif Sefalosporinlerdir.
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Geniş Spektrumlu Penisilinler

Aminopenisilinler : Birçok E. Coli suşuna , H. ınfluenza , proteus 

Mirabilis, Salmonella , Shigella, Listeria türlerine karşı antibakteriyel etkiye 

sahiptir,

Pnomokoklara , streptococların çoğuna , Neisseria ve Clostridiumlara 

Pen G den daha az etkili enterococlara ise daha fazla etkilidir,

Enterecoclara karşı aminoqlikozidlerle kombine olarak verilirse daha 

da etkili olur.

Karboksi Penisilinler : Etki spektrumu Aminopenicilinlerle 

aynıdır, ilave olarak Psodomonas suçlarına , indol pozitiv proteus ve 

Enterobakter türlerine etkilidir.

Üreidopenisilinler : Hem gram ( + ), hem de gram (-) lere 

etkilidirler. Streptekok, Enterokok, Enterobakter ailesindeki bakterilerin 

çoğuna . P, Auroginoza , B. Fragilis dahil anaerob mikroorganların çoğu P 

lact. oluşturmayan staphlar, Neisserra ve H. influenza , Ureidopenisiliniere 

duyarlıdır.

Streptococ ve Enterokoklara karşı Pen G ye eşit aktiviteye sahiptir. P 

laktam oluşturan N. Gonore suşları dahil olmak üzere H. inf. ya karşı Pen G ve 

Ampisilinden daha aktiftir.

P Laktamaz Inhibitörleri ile Kombine penisilinler :

Ampisilin sulbactam : Ampisiline P laktamaz inhibitöru olan 

sulbaktam ilavesiyle ampisilinin spektrumu normalde dirençli olan S. 

Aureus, H. Influenza, Branhamella , Klebsiella türleri, Bacteroides Fragilisi 

de içine alacak şekilde genişletilir.

Amoksilin + Klavulanat : Amoksiline p laktamaz inhibitöru olan 

Potasyum Klavulanat ilavesi ilacın spektrumunu genişletir. P laktamaz
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oluşturan H. influenza türlerijE. coli, proteus, K. Pnomoniae S. Aureus'a karşı 

amoksiiinin invitro etkisi artar (5-9-10).

SEFALOSPORINLER 

Birinci Kuşak Sefalosporinler

Gr( + ) koklara (Str. Faecalis hariç) Neisseria türlerine ve gr(-) 

çomaklara özellikle E. coli, Klebsiella pnomonia ve Proteus Mirabilise 

etkilidir.

İndol pozitif proteuslar, P. auroginoza , Serratia marcescens ve 

Bacteroides fragilis ise bu gruba dirençlidir.

İkinci Kuşak Sefalosporinler

Birinci kuşağa göre staphilococ ve streptecoclara daha az, gr(-) 

çomaklara ve anaeroblara daha fazla etkilidir. H. influenza’ya karşı etkili 

olması çocuklarda kullanım avantajı sağlar.

Üçüncü Kuşak Sefalosporinler

Gr(-) çomaklara (Enterobacter ve Serratia’da dahil olmak üzere) 

oldukça etkilidir. 2. Kuşaktakilerden ki. yönden farkları P. Auroginosa 

suşlarına da etkili olmaları ve diğer gr(-) çomaklara , Neisseria türlerine 

karşı daha güçlü etkinlik göstermeleridir.

Gr(+) koklara özellikle Staph. Aureusa karşı etkileri birinci kuşağa 

göre zayıftır. BOS'a geçişleri birinci kuşağa göre iyidir ve Gr(-) çomak 

menenjitlerinde etkilidir.

En ustun tarafı Gr(-) lerin ürettiği (3 iaktamaz enzimine dirençli 

olmasıdır( 10-11 - 12).
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Afflinoglitcozidler

Streptomisin : Myc% Tbc.j Tularemi. Brucella suis, Brucella 

melitensis, Veba da kullanılır,

Gentamisin , Tobramycin, Amikasin, Netilmisin: P. Aeruginosa , 

Klebsiella , E. coli, Enterobacter, Staf Aureus;A grubu strep, lar, H. influenza , 

Proteus, daha az oranda da Salmonella , Shigella , Lysteria ve Brucella ya 

etkilidir(13-14).

Eritromisin : Spiroketler, Riketsiyaiar, Clamidyalar, Mycoplazmalar, 

Gr( + ) koklardan en çok a ve ß hem. Streptococlar ) S. pnomonia , Str. 

Pyogenez, Staf. suşlarının çoğu duyarlı olmasına karşın Staf. Aureus 

suşiarının bazıları ; özellikle hastane kaynaklılar dirençlidir. C. Difterfra , B. 

Anthracis, Cl. Tetani, Cl. Perfinges, L. monocytogenez gibi diğer gr( + ) 

çomaklarda duyarlıdır. Gr(-) bakterilere karşı etkisi değişkendir. 

Enterobacteria ailesi, Bacterioides Fragilis dirençlidir. H. Influenza orta 

derecede duyarlıdır ( 15- 16).

Ko-Trimaksazol : Birçok gr(+) ve gr(-) mikroorganizmalara karşı 

dirençlidir. Ampisiline dirençli Shigella suşlarına seçilecek ilk 

antibiyotiktir. E. coli ishallerinde, S pnomonia, H. inf. ile oluşan solunum 

sistemi enfeksiyonlarında , akut otitis mediada kullanılabilir.

Ayrıca N. Gonore, B. Catarrhalis, Brucella , H. Ducreyi, M. Balnei. M. 

Kansasii, N. Asteriades, P. carini, P. Pseudomallei, E. coli, S. typhi, C. 

trochomatiz etki ettiği mikroorganizmalardır. Anaeroblara etkisi yoktur 

(5-17).

Kloramfenikol : Gr(+) koklar (Str. pnomonia , Str. pyogenez, Str. 

viridans ve staf Aureus suşlarının çoğu) kloramfenikole duyarlıdır. Gr(-) 

bacterilerin çoğu Neisseria türleri, H. influenza , C. Difteria , Bordetella 

pertisus, Brucella türleri ve Vibrio Kolera duyarlıdır.

Salmonellalar, Shigellalar, E. coli, Klebsiella pnomonia , Proteus 

mirabilis genellikle duyarlıdır.
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Ayrıca sefalosporın ve aminoglikozidlere duyarsız, Klebsiella 

pnomonia enfeksiyonlarında , Mycoplazma pnomonia , Psittacozis ve 

Lynfogranuloma Ingunalede de etkilidir. Serratia , Providencia türleri 

Psodomonas Auriginosa dirençlidir.

Kloramfenikol, Bacteriodes fragilis dahil anaerob bacterilere karşı 

en etkili antibiyotiklerden birisidir! 16-18).

ANTİBİYOTİK KOMBİNASYONLARI

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde en önemli kriter etken 

mikroorganizmaya yönelik antibiyotik seçimidir. Bu seçimi etkileyen önemli 

faktörlerden biri antibiyotiğin etki mekanizması ve etkinliğidir. Durum 

böyle iken pratik uygulamada tek antibiyotik yerine kombine antibiyotik 

kullanılması bazen zorunlu olmaktadır. Birçok durumda antibiyotiklerin 

kombine olarak kullanılması için geçerli nedenler vardır.

Kombine antibiyotik tedavisi için en sık bahsedilen sebepler 

şunlardır:

a) İnfeksiyon etkeninin bilinmediği, durumu ciddi olan bazı 

hastalarda geniş spektrumu sağlamak için (örneğin sepsisli bir hastada 

etken bilinmiyorsa)

b) Tek bir antimikrobiyal ajanın spektrumunun etken 

mikroorganizmaların hepsine etkili olmadığı polimikrobiyal enfeksiyonları 

tedavi etmek için

c) Belli bir bakteri üzerinde tek bir ajanla sağlanan inhibitör veya 

bakterisid etkiyi artırmak için

d) Tedavisi sırasında tek bir ajana karşı direnç gelişmesi ihtimalini 

azaltmak için
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e) Toksik bir ilacın dozunu azaltabilmek için (13-19-20).

a n t ib iy o t ik l e r e  direnç

Bacterilerin antimikrobik ajanlara direnç göstermesi, antimikrobik- 

lerin kemoterapide kullanılmasından kısa sure sonra başgoteren önemli bir 

sorundur. Günümüzde birçok eski antimikrobik ajan artık etkisizdir. 

Antimikrobik ajanların yaygın ve gelişigüzel kullanılması dirençli 

mikroorganizmaların çevrede egemen olmasını sağlayan selektif bir baskı 

oluşturmakta ve direncin yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

Başlıca direnç mekanizmaları 5 gruba ayrılabilir:

1- Antibiyotiğin bakteride hedef aldığı molekülün değişikliğe 

uğraması

2- Antibiyotiğin balçteri hücresine girişinin engellenmesi (zarın 

ilaca karşı geçirgenliğinin azalması veya kaybolması)

3- Antimikrobik etkenle yarışmaya girecek metabolit meydana 

getirilmesi

4- Bakterinin antibiyotiği inaktive eden enzimler sentezlemesi

5- Mikroorganizmaların yeni bir metabolik yol seçmesi.

Antimikrobiklere karşı rezistan suşiarı, ilaçla karşılaşsın veya 

karşılaşmasın mikroorganizmada olabilmektedir. Direnci önlemek için AB. 

seçiminin çok iyi yapılması yeterli dozda ve yeterli süre verilmesi, eğer 

şartlar elveriyorsa enf. hastalığında etken izolasyonuna gidilmesi ve 

yapılacak antibiograma göre antibiyotik seçilmesi gerekir. Eğer bu imkan 

yoksa en ihtimali etken düşünülmeli ve en uygun antibiyotik verilmelidir. 

Bu nedenle hastalıklarda etkenlerin ve onlara etkili antibiyotiklerin iyi 

bilinmesi gerekir ( 3-5-21 ).
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Antibiyotiklerle Enfeksiyon Profleksisi ; Proflaksi için 

antibiyotik kullanımı en yaygın ve en yanlış antibiyotik kullanımıdır.

Proflaksinin başlıca 4 uygulaması vardır.

1- Sağlam kişileri sık karşılaştıkları spesifik mikroorganizmalardan 

korumak. Ör. = A grubu (3 hemolitik Streptococlara karşı.

2- Başka hastalıkla hasta olan kişilerde sekonder bakteriyel 

enfeksiyonları önlemek için

- Komadaki hastalara

- Solunum cihazına bağlı olan hastalara

-Nötro penili hastalara

3- Kalpte kapak veya diğer yapısal anomalileri olan hastalarda; diş 

çekimi ve cerrahi işlem sırasında endokardit riskini önlemek için

4- Cerrahi enfeksiyon riskini azaltmakta antibiyotik proflaksisi 

sıklıkla tartışılan bir konu olup uygun seçilmiş vakalarda faydalıdır. Temiz 

cerrahi vakalarda antibiyotik rutin olarak kullanılmamalıdır, protez 

cerrahisi olan vakalar bu grubun dışındadır.

Konağın normal bakteriyel florası patojenlerin kolonizasyonunu 

önlemede en önemli koruyucudur. Rasgele yapılan proflaksi bu 

koruyuculuğu kaldırarak zararlı olmaktadır(22 ).

ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Çocukluk çağında bakteriyel enfeksiyonların da viral enfeksiyonlar 

gibi sık görülmesi nedeniyle antibiyotik kullanımı tedavide sıklıkla 

başvurulan bir yöntemdir.

Çocuklarda gerek konak faktörleri gerekse farmakolojik özellikler 

antibiyotik kullanımının erişkinden farklı olmasına yol açmaktadır,
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Konak faktörleri immurolojik olgunlaşmanın yeterli olmayışı, yeni 

doğan ve erken sut çocuklarında enfeksiyonların sık görülmesine ve ciddi 

seyretmesine nedendir. Yeni doğanda lokositlerin kemotaksis, opsonizasyon 

ve flagositoz gibi fonksiyonları yetersizdir.

Matur yeri doğanda yetişkine göre, prematürede ise matur yeri 

doğana göre kompleman sistemi yetersizdir. Bunun dışında yeni doğanda IgA 

ve IgM seviyeleri düşüktür ve hücresel immünite yönünden ise baskılayıcı T 

hücreleri yeterli olmasına karşın yardımcı T hücreleri yetersizdir(23).

Immün sistemin yetersiz olması nedeniyle enfeksiyonlar yeni 

doğanda daha çok sepsis ve beraberinde menenjit olarak karşımıza çıkar. 

Yine bu özelliklere bağlı olarak yeni doğan devrinde ve immün yanıtı bozuk 

olan erişkinlerde P. Carini ve mantar enfeksiyonlarına çok rastlanır,

Konak faktörleri arasında yaş da bazı enfeksiyon ajanlarının 

görülmesini etkiler.

Yeni doğanda : E. coli, diğer gr(-) enterik çomaklar, (3 grubu 

streptococlar ve stafiiocociar; 2 ay -5 yaş arasında ; H. influenza , S. pnomonia 

ve meningococlar en sık rastlanılan bakteriyel ajanlardır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Çocuklarda antibiyotik dozları hastalığın ciddiyetine, çocuğun yaşı ve 

maturitesine bağlıdır. Tüm antibiyotikler çocuk erişkin kilosuna gelinceye 

kadar mg/kg hesabıyla verilir, Yeni doğan antibiyotik tedavisinde 

immaturité ve buna bağımlı olarak yetersiz detoksificasyon ve atılım 

gözonünde tutulmalıdır.

Yeni doğan ve prematürelerde kloramfenikol gibi ilaçların 

detoksifikasyonu için gerekli enzim sistemleri yetersiz olduğundan bu 

ilaçların özellikle yüksek dozlarda verilmesi birtakım problemleri de 

beraberinde getirir.
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Erişkinde toksik olmayan bazı antibiyotikler yeni doğanda toksik 

olabileceği için verilmemelidir. Örneğin Sulfonamidler albüminemi 

bağlayarak hiperbilurubinemiye neden olurlar(23).

/
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BULGULAR

Yaptığımız çalışmada bir yıllık sure içerisinde polikliniklere 

başvuran ve enfeksiyon hastalığı düşünülüp ayaktan tedavi gören 14 368, 

yatarak tedavi gören 837 vaka olmak üzere toplam 15 205 hasta 

değerlendirmeye tabii tutuldu.

Yaşları 0-13 yaş arası olan poliklinik hastalarının 7 505'i (%52) 

erkek, 6 863'ü (%48) kızdı. Hastaların yaş gruplarına ve cinse göre dağılımı 

Tablo l ‘de gösterildi.

Tablo 1. Hastaların Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı.

Yaş Grupları Erkek K ız Toplam

Sayı % Sayı % Sayı %

0 - 2 ay 140 0.97 156 1.08 296 2.05

3 ay - 2 yaş 3258 22.68 2894 20.15 6152 42.83

3 yaş - 6 yaş 2458 17.04 2286 15.91 4734 32.95

6 yaş -13 ya? 1659 11.54 1527 10.62 3186 22.16

Yuzdeler kolon yüzdesidir.
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Vakaların hastalık gruplarına göre dağılımı Tablo 2'de veildi. 

Tablo 2. Hastaların Tanılara Göre Dağılımı.

Tanı Erkek K ız Toplam
Sayı % Sayı % Sayı %

ÜSYE 2656 18.48 2435 16.95 5091 35.43

ASYE 994 6.91 • 889 6.19 1883 13.10

Otitismeda 1260 8.77 1108 7.71 2368 16.48

Urinen Enf. 334 2.32 401 2.79 735 5.11

A.Gastroenterit. 1312 9.13 1193 8.30 2505 17.43

Salmonella-Shigella S3 0.57 67 0.47 150 1.04

Viral Hastalıklar 866 6.02 770 5.36 1636 11.38

Toplam 7505 

Yüzdeler kolon yuzdesidir.

52.00 6863 48.00 14368 100.00

Yaş gruplarına göre en fazla görülen hastalıklar incelendiğinde 0-2 

ayda AGE, 2 ay-3 yaşta A. Otitis media , Akut gastroenterit, ÜS YE, 3 yaş-6 yaş ta 

ÜSYE ve viral hastalıklar, 6 yaş üzerinde ÜSYE en fazla idi. Hastalıkların yaş 

gruplarına göre sıklığı Tablo 3'de özetlendi.

Tablo 3. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı.

~~Tam  — Ql2ay 3 ay-2yaş ~ 3 ^ 6 yaş Syaş-By^T

ÜSYE 24 32 790 714 1104 957 738 732

ASYE 29 18 455 433 315 271 195 167

Otitismeda 37 41 912 783 199 211 112 73

Urinen Enf. - - 81 58 114 176 139 167

A.Gastroenterit. 50 65 810 695 295 285 157 148

Salmonella-Shigella - - 15 7 39 32 29 28

Viral Hastalıklar - - 197 204 380 353 289 213
Toplam 140 156 3260 2894 2446 2285 1659 1528
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Hastalıkların mevsimlere ve aylara göre dağılımı Tablo 4, Viral 

hastalıkların aylara göre dağılımı ise Tablo 5'de özetlendi.

Tablo 4. Tanıların Aylara Göre Dağılımı.

T a n ı Ocak Şubat Mart Nis. May. Hazir. Tem. Agus. Eylül Ekim Kas. A ral. Toplam

ÜSYE 681 361 409 373 339 287 295 263 550 496 525 512 5091

ASYE 341 244 355 172 100 72 145 90 68 78 103 115 1883

Otit 206 192 257 216 211 266 222 187 151 164 160 136 2368

Driner Enf. 46 55 55 40 39 38 62 52 65 115 94 74 735

A.Gastroent. 328 83 96 127 191 136 513 532 302 69 76 52 2505

Salmonella
Shigella 27 - 2 - 8 5 15 12 38 31 9 3 150

Viral Hastl. 374 102 112 151 103 80 47 26 110 164 201 166 1636

Tablo 5. Viral Hastalıkların Aylara Göre Dağılımı.

T a n ı Ocak Şubat Mart Nis. May. Hazir. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Arat. Toplam

Gribal Enf. 280 40 40 79 60 25 - - 29 32 32 43 660

Kabakulak 28 20 18 18 8 10 5 2 19 9 2 16 155

Kızamık 12 16 24 27 22 18 4 - - - 8 10 141

Kızamıkçık 3 4 5 4 5 6 - - - - 4 - 31

Su Çiçeği 16 17 13 10 2 6 4 - 10 14 16 17 125

V.Hepatit 35 5 12 13 6 15 34 24 52 109 139 80 524

Bu hastaların bir kısmı başvurudan evvel antibiyotik kullanmıştı. 

Bunların hastalıklara göre sayı ve oranları Tablo 6'da gösterildi
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Tablo 6. Tanılara Gore Başvurudan Önce Antibiyotik Kullanım Oranları.

Tanı Toolam Hasta Sayışı Antib iyotik  Kullanan 
Sayı %

Antib iyotik  Kullanmayan 
Sayı %

ÜSYE 5091 873 17.14 4218 82.86

ASYE 1883 400 21.24 1483 78.76

Otitis Media 2368 539 22.76 1829 72.24

Uriner Enf. 735 216 29.38 519 70.62

Akut Gastroe. 2505 354 14.13 2151 85.87

Salmonella
Shigella 150 31 20.66 119 79.34

Viral Hastlak. 1636 76 4.64 1560 95.36

Yüzdeler satır yüzdesidir.

Vira! hastalıklarda 1636 hastadan 76'sı (%4.6) başvurudan evvel AB 

kullanmış, polikliniklerde ise bu hastaların 687 sine (%41.9) AB verilmişti. 

Viral hastalıklarda başvurudan evvel ve sonra AB kullanım oranı Tablo 7'de

verildiği gibiydi.

Tablo 7. Viral Hastalıklarda Antibiyotik Kullanım Oranları.

Toplam Hasta Başvurudan önce Anti- Başvurudan sonra polikliniklerde

TANI Sayısı b iyotik kullanan hasta 
Sayı 7«

A n tib iyotik  verilen  hasta 
Sayı 1

Gribal Enf. 660 39 5.7 340 55.5

Kabakulak 155 2 1.2 121 7.8

Kızamık 141 5 3.5 65 46

Kızamıkçık 31 2 6.4 20 64.5

Suçiçeği 125 8 6.4 78 62.4

Hepatit 524 20 3.8 63 12

Toplam 1636 76 4.6 687 41.9

Müracaattan önce kullanılan AB'ler hastalıklara göre Tablo 8'de 

özetlendi.



Tab lo 8. Müracaattan Önce Kullanılan Antibiyotiklerin Dağılımı.

Doğal Pen ic i l l in  Amino  Penici + Sefalosp. Amino Eritro Kloram TMSMZ Penic + Sefalosp. Sefalosp. Pen ic illin  Sefalosp. Toplam 
TANI Enjekte. Oral penic. ß laktam. Oral Enj. gl. misin fenikol TMSMZ +Amingl. +Penicil +Amingl. + TMSMZ

ÜSYE 132 318 26 133 11 43 13 143 38 12 4 873

ASYE 56 171 9 46 3 14 9 20 49 21 2 400

Otit 116 6 206 11 77 30 15 36 31 4 7 539

Ürin. Enf. 20 80 8 13 3 27 3 3 51 8 216

Akut Gastroent. 15 113 24 42 3 71 4 2 274

Par. Gastroent. 9 45 6 3 2 2 13 80

Salm. Shigella 8 12 1 2 8 31

V iral Hastalıklar 1 3  34 12 6 1 8  2 76

Toplam 369 6 979 54 312 17 159 50 S 343 138 12 10 30 2 2489
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Polikliniklerde enfeksiyon hastalığı teşhisi olan hastalarda 

antibiyotik kullanım sayı ve oranları Tablo 9'da verildi.

Tablo 9. Hastalarda Polikliniklerde Antibiyotik Kullanım Oranları.

Toplam Hasta Sayısı Antibiyotik Kullanılan Hasta
Sayı %

USYE 5091 5091 100.00

ASYE 1883 1883 100.00

Otitis Media 2368 2368 100.00

Uriner Enf. 735 735 100.00

A. Gastroenterit 2505 1642 .65.54

Salmonella-Shigella 150 150 100.00

Viral Hastalıklar 1636 706 43.16

Toplam 14368 12575 87.52

AB Kullanılan 12575 vakadan 8945 inde (%71,İ4) tek, 3630 (%2S.86) 

unda kombine AB kulanılmıştı. Hastalıklara göre kullanılan antibiyotikler 

Tablo 10 'da özetlendi.



Tablo 10. Hastalıklara Göre Polikliniklerde Kullanılan Antibiyotikler.

Doğal Penis. Amino P+ p Sefaiosp. TMSMS Amino Eritro- Penisi-f Penisi PenisjlPenisi+ p lac inh p lac inh

TANI Oral Enj. penic. lac. Oral-Enj. Glikoz, misin TMSMZ Amino Sefa- khloram- + TMSMZ
Glikoz, losp. Penikol

ı-Aminog.
Sefaiosp. Sefaiosp. TMSMZ 

►Aminogl- +TMSMZ Aminogla

ÜSYE 173 763 2053 387 510 - 119 17 47 807 32 - 2 82 - 13 86 -

A S YE 13 51 376 147 129 25 16 7 7 731 187 4 5 59 70 56 - -

Otit 2 33 306 164 817 11 27 21 - 560 81 1 - 64 3 137 109 32

Ür.Enf. 14 114 155 70 93 86 128 17 - - 27 20 11

AGE 417 33 38 387 105 114 6 11

Par.GE. 12 184 30 129 44 13 110 9

Sal.Shg. 46 36 2 14 5 14 - 16 - 10

Vir.Hst. 1 14 431 41 109 2 1 70

Toplam 188 987 3927 993 1804 36 700 256 54 2471 341 5 18 248 73 206 215 53
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2505 gastroenteritli vakadan 531 (%21.19) tanesi parenteral

gastroenterit tanısı almıştı. Gastroenteritli vakaların dağılımı ve bunlarda 

antibiyotik kullanım oranları Tablo 11 de verildi.

Tablo 11 Gastroenteritli Vakaların Dağılım ve Antibiyotik Kullanımı.

A.B. Kulam lan Hasta A.B.Kullanılmayan Hasta
TANI Vaka Sayısı Sayı İ Sayı %

Enteral Gastroenterit 1974 1111 56.28 836 43.72

Parenteral Gastroent. 531 531 100.00 - -

Toplam 2505 1642 65.54 836 34.46

Yeni doğan dönemindeki hastalarda tanı ve tedaviler Tablo 12'de 

özetlendi.

Tablo 12. 0-2 Aylık Hastalarda Tanılar ve Verilen Antibiyotikler.

TANI Vaka Amino- Sefalosp. Afflino- Celal + Aminop. Aminop. Perkrist Pronop.P.
/ . \ 4*4 • J A  4 A • _________________

sayısı penicl. (oral) glikozid Amgl. + Aming. +TMSZ + Amingl. +Amingl.

ÜSYE 56 40 12 2 2

ASYE 47 14 5 23 2

Otit 78 15 42 11 10

AGE 115 40 5 21

Toplam 296 109 64 21 1 1 33 4 2

İstenilen toplam 691 mikrobiyolojik tetkikden 286 tanesi (7*41.38) 

müsbet sonuç verirken 405 tanesi (7*58-62) menfi idi. Hastalıklara göre istenen 

mikrobiyolojik tetkikler ve bunların sonuçları Tablo 13'de verildi.
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Tablo 13. Hastalıklara Göre mikrobiyolojik Sonuçlan.

TANI Toplam Boğaz Kült. İdrar Kült. Kulak Kült. Gaita Kült. Gn W idall

Kültür say. + + 4 4 - 4

USYE 243 106 137

ASYE 75 8 67

Ur.Enf. 136 60 76

Otit 125 62 63

AGE 71 2 6 3 8 - 52

Slm-Shg. 88 - 10 2 14 5 10 38 9

Toplam 691 116 221 65 98 62 63 5 62 38 9

K ü ltü r le rd e  Ü re y en  m ik ro o rg a n iz m a la r  ise  Tab lo  14'de ö ze tlen d i.

Tablo 14. K ü ltü r le rd e  Ü re y e n  M ik ro o rg a n iz m a la r .

Kültürün ß.H.Str. Staf.Cu C.Diî- Proteus E.coll Psodo- E.Aur- S.Paratifi Shigella

a lınd ığ ı yer 4 teria monas genez.

Boğaz 101 15

Kulak 36 4 5 7 6 4

İdrar
6 57 2

Gaita
2 3

Toplam 101 51 4 11 64 6 4 4 3

Kültür istenen hastalarda kültür sonuçlarına daha Önce kullandıkları 

antibiyotiklerin etkileri incelendi. Müracaattan önce antibiyotik kullanan 

hastaların %24.6 sında mtfsbet sonuç alınırken, kullanmayanların %39.2 

sinde sonuç müsbetti. Kültür sonuçlarının müracaaattan önce antibiyotik 

kullananlarla kullanmayanlardaki karşılaştırılması Tablo 15'de verildi.



Tablo 15. Müracaattan Önce Antibiyotik Kullanan ve Kullanmayan Hastalarda Kültür Sonuçları.

Toplam Müracaattan önce An tib iy . Kullanan Hast. A n tib iyotik  Kullanmayan Hastalar
TANI Kültür say. Toplam Küttür M K ü ltü r

Say 1 7.

(JSYE 243 48 14 29.0

ASYE 75 14 2 14.2

Otit Media 125 42 13 30.9

Üriner Enf. 136 37 9 24.3

A.Gastroent. 71 11 1 9.0

Salm-Shigl. 41 7 -

V ira l Hast. - - -

Toplam 691 158 39 24.6

(-)K ü ltü r Toplam Kült. l + )Kültür (-)Kü ltür
Sayı % Say 1 % Sayı %

34 71.0 195 92 47.17 103 52.83

12 85.5 61 6 9.8 55 90.2

29 69.1 83 49 59.0 34 41.0

28 75-7 99 51 51.5 48 48.5

10 91.0 60 4 6.6 56 93.4

7 100.0 34 7 20.5 27 79.5

119 75-4 533 209 39.2 324 60.8

* Yüzdeler satır yüzdesidir.
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Hastalar müracaat ettiklerinde muayeneden sonra kültür 

istenenlerde, tetkikler alınıp sonucu beklemeden antibiyotike başlandı. Daha 

sonra alınan sonuca göre gerekli alanlarda antibiyotikler değiştirildi. 

Hastalıklara göre kültür sonuçlarıyla tedavisi değiştirilen hastaların sayı ve 

oranları Tablo 16'da özetlendi.

T a b lo  16. Hastalıklara Göre Kültür Sonucu Tedavisi D eğiştirilen  Vaka Oranları.

TANI

ÜSYE

Toplam(+)Kültür
Adedi

106

Kültürden Sonra A.B 
değiştirilm eyen vaka

Sayı

76 71.60

Kültür Sonucu A.B 
değ iştirilen  vaka 
Sayı %

30 28.40

ASYE 8 100.0

Otit 62 27 43.50 35 56.50

Ur. Enf. 60 37 61.60 23 38.40

G. Enterit. 40.60 2 40.00

Salm.-Shigl. 42.80 4 57.20

Toplam 255 154 60.40 101 39.60

* Yüzdeler Satır Yüzdesidir.

Hastalarda en çok kullanılan antibiyotikler ve dozları Tablo ll'de 

gösterildi.
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Tablo 17. Hastalarda En Çok Kullanılan Antibiyotikler

Doğal P e n ic ilin le r  : 55 ay J, 400 000 Ü/gün tek doz

55 a y î 800 000il/gvin 

Pen ic ilin  V : 50 000 ü/kg 13 doz

Pen ic ilin  Kristalize : Y, doğanda: 50-100 000 ü/kg 2 doz

Diğer yaşlarda : 100-500 000 U/kg 4-6-8 doz

A m in open ic ilin le r : Amoxicilin = 50 mg/kg 3 doz

Ampisilin = 100-300 mg/kg 4 doz

Pen * p lak tam inb ib itö rle ri :

Ampisilin + Sulbactam = 50-100 mg/kg 2 veya 3 doz 

Amoksilin + Klav. Asit = 50 mg/kg 3 doz

Sefa lo spo rin le r :

Oral Seplosporinier = 40-50 mg/kg 2 veya  3 doz

3.Kuşak enjektabl = 50-100 mg/kg 1 veya  2 doz da

Am inoglikozid ler : Amikasinsulfat 10-15 mg/kg

Diğerleri 3-7 mg/kg 2 doz

Eritromisifi : •*0'5° “ g/kg

TUSMZ 40 mg/kg 2 d°Z

O o r a m f e n i k o l  75-100 mg/kg 4 doz.

Yatarak tedavi gören 837 hasta incelendiğinde; AGE 1er 201 (%24) 

hasta ile ilk sırada , viral hastalıklar (komplikasyonlu kızamık ve viral 

hepatit) (%0.9) hasta ile son sırada yer alıyordu. Vakaların hastalıklara göre 

bir yıllık dağılımı Tablo 18'de özetlendi.



Tablo 18. Yatarak Tedavi Gören Hastaların Tanılara Göre Yıllık Dağılımı.

TANI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım A ra lık Toplam

MSS enfeksiyonlar 19 S 2 10 19 10 8 6 5 8 6 5 106

ASYE 26 29 11 26 9 14 7 10 13 14 12 16 187

A.Gastroenteritler 36 4 9 12 16 13 10 25 43 20 7 6 201

Salmonella-Shigella 9 6 1 6 4 2 12 2 18 18 11 1 90

Y.D.Sepsisi 9 9 3 5 4 4 - 3 3 3 4 4 51

Diğer Enfeksiyonlar 15 6 2 3 10 1 3 3 1 1 1 12 58

Proflak tik  A .B iyotik  
K u llan ılan lar 7 19 15 23 10 13 8 4 6 6 7 18 136

V ira l Hastalık lar - 5 - 1 - - - - - - 2 - 8

Toplara 121 86 43 86 72 57 48 53 89 70 50 62 837
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Profiaksi yapılan hasta grubu incelendiğinde bu grupta 136 hasta 

olup, bunların tanılarına göre dağılımı Tablo 19'da gösterildi.

Tablo 19. Proflaktil; Olarak Antibiyotik Kullanılan Vakaların Tanılara
Göre Bağılımı.

H a s t a l a r ı n

TANI Sayı 07
/O

Hiperbilurubirum 42 30.8
AGN-N.Sendrom 32 23.5
Hematolojik Hastalar 34 25.0
Romatizmal Hastalıklar 16 11.7
İntoksikasyon 12 8.8

Toplam 136
1 0 0 . 0

Yatarak tedavi gören 837 hastanın 225 (%26 81J tanesi müracaattan
önce antibiyotik kullanmıştı. Bu 225 hastanın 182 (%80) tanesi hek' 

başvurarak 43 (%Z0) tanesi ise hekime danışmadan antibiyotik almıştı 

Hastalara gore müracaattan önce kullanılan antibiyotikler Tablo 20 de 

özetlendiği gibi idi.

B„ 837 hastadan AGE ier dışındakilerin hepsinde antibiyotik 

kullanılırken AGE 1. 201 hastanın 184 ( 7. 91,5 ) ünde antibiyotik kullanıldı.

Hastalıklara göre verilen antibiyotikler Tablo 2 l‘de özetlendi

Yatan hastalarda toplam 2131 kültür vamlrf, n .yapıldı. Bunların 160 (%7.5 )
tanesinde pozitif sonuç alınırken 1871 (%92 5 ) tam»«?«,»-ianesinde sonuç negatif idi.
Hastalıklara göre yapılan kültürler Tablo 22’de verildi

Yapılan kültürlerde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyogram 
sonuçlan Tablo 23'de özetlendiği gibiydi.



Doğal P. Aminop. Per + Sefal Per + Per + 3 Knn. Aup. Aminog. TMSZ Kloraf. Aminog. Toplam

Tablo 20. Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Müracaattan Önce Kullanılan Antibiyotikler.

Tanı Blok.Inh Aming. Turaz. Aming. Aming. nnnnnn

MSSH 10 1 3 4 24

ASYE 8 16 6 2 3 5 4 3 2 49

AGE 8 32 1 4 6 3 2 21 1 78

Slm-Shg. 7 21 5 2 4 39

Y.D.Seps.

D iğer Enf. 2 3 3 1 9

Prof. 7 6 3 Ot* 1 2 5 26

V ir. Hast.

Toplam 42 85 18 17 9 6 8 7 2 25 1 5 225



Tablo 21. YatarakTedavi Gören Hastalarda Kullanılan Antibiyotikler.

MSSEnfeksi- Doğal Anıino Pen icilin  3.Kuş. E ritro- Amino- Penic. Ampic. 3.K.Sefal Doğal P. Pen+b lact. Pen icil Aminopen Aminop. Am pisil
+ 3.K.Sefalyonları Penic. Penic. +P lakt.lnh Sefalos. misin glikoz. +Klora. ♦ Aming. *■ Aming. + Aming. Inh+Aming. + TMSZZ + Klora. + TMSZ

P.Menejit 4 4 68 2 4

A.Menejit
A f^efa lit 15 3 6

ASYE 6 13 20 33 15 63 28 9

Akut Gastro 
en te rit le r 116 8 7 9 1 30 3 3 7

Salmonella
Shigella 45 12 13 4 16

Y.D.Sepsini 2 I 13 10 24

D iğer Enfeks. 4 37 6 9 2

Proflak tik  
A.B Kullan ılan  
Hastalar

42 33 3 11 2 45

V ira l HastHklar 6 2

Toplam 52 267 24 38 3 9 72 108 31 144 28 11 7 25

T
C



Tablo 22. Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Mikrobiyolojik Tetkik Sonuçları.

TANI
Toplara 
Kültür Sa.

Boğaz 
+  -

İdrar 
+ -

Kulak 
+ -

Gaida
4 -

kan
4

Boş
+

Göbek Yana
4 -  4

Gr. W idall 
+  -

MSS Enf.ları 397 1 1 90 4 65 1 2 1 86 7 130

ASYE 281 31 140 2 108

Akut Gast- 
roen terit 424 1 1 99 15 105 2 - - 177 - 15

Salmonella
Shigella 267 4 86 3 64 4 76 1 29 70 2

Y.D.Sepsisi 232 5 38 2 33 - 38 3 54 - 25 6 28

Diğer Enf.lar 150 12 39 4 37 - 4 - 21 - 30 - - 3

Proflak tik
A.B kul lan.Hast. 256 24 93 5 40 3 54 - 11 26

V iral Hast. 12 - 7 - 5

Toplam 2019 98 592 33 344 3 6 4 291 10 372 7 196 6 54 - 3 70 2



Tablo 23. Kültürlerde Üreyen Mikroorginazmalar ve Duyarlı Olduğu Antibiyotikler.

Külütürün p.H.Strep Staf.Cu + E.coli Proteus E.Aurogeneza Psodomanas Pno- Neiseria C.Dilteria. S. Paratıfi Shigella
A lınd ığ ı yer Aurogeneza mococ Menengitıs p

Boğaz K. 72 23 3

İdrar K. 20 7 3 1 2

KanK. 3 3 2 1

BOSK. 2 5

Gaita K.
4

Kulak K. 1 2

Göbek K. 1 2  3

Antibiyogram  Antib iyog- 
da duyarlı ram yap ıl-
olduğu A.B mıyor
ler

-3kuşak sefal -Aminglikoz 
-pen+ p lact. -Sefalosp. 

inh. -pen + p lact.
inli.

Aminglikoz. Amino- 
sefalosporin glizozid

Amino- A n tıb i- An ib i-
glikozid yogram yogram

yapılma yapılma 
dı dı

-pen+p lakt -Aminopen. 
-Aminopeni -TMSMZ 
-TMSMMZ 
-Am iglik



34

Kultur neticesine göre tedavisinde değişiklik yapılan hastalar Tablo 

24'de gösterildi.

Tablo 24. Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Kultur Neticesi Antibiyotiği 
Değiştirilen Vakalar,

♦Kültür
TAN I Sayısı

MSS Enf.ları 24

ASYE 37

Akut Gastroent. 27

Salm-Shigel. 10

Y.D.Jepsisi 16

Proflektikant. 
kullanan hast. 32

Kültür sonucu A n tib iyotiğ i 
Değiştirilm eyen Hastalar

Sayı %

9 37.5

32 86.5

19 70.37

10 100.0

12 75

29 90.6

Kültür sonucu Antib iyotiği 
D eğiştirilen Hastalar
Sayın %

15 62.5

5 13.5

8 29.63

4 25

3 9.4

35 23.98Toplam 146 111 76.02

■* Yüzdeler Satır Yuzdesidir.
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TARTIŞMA

Patojen bir mikroorganizma insan vücuduna yerleştikten sonra 

çoğalma olanağı bulup, kendisi ve kendisine ait ürünlerle, vö'cüt savunma 

sistemleri arasındaki çatışma ve bu çatışma sonucu ortaya çıkan belirtilerin 

toplamı ile kendini gösteren tabloya infeksiyon denir(5).

Yaptığımız çalışmada 1 yıllık sure içerisinde enfeksiyon hastalığı 

tanısı alan hastaları ve bunlarda kullanılan antibakteriyel tedavileri 

inceledik. Bu süre içerisinde başvuran 21.311 hastadan 15.205 inde (%71.34) 

enfeksiyon düşünülüp antibiyotik tedavisi uygulandı. Bunların içinde 

ayaktan tedavi gören 14.368 hastanın 7505 i erkek (%52), 6S63'ü (%48) kızdı. 

Görüldüğü gibi c i n s l e r  arasında anlamlı bir farklılık yoktu (Tablo 1).

En sık karşılaştığımız enfeksiyon hastalıkları içinde literatürde 

yalnızca üriner enfeksiyonlarda kızlarda erkeklere göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği belirtilmektedir(24).Bizim vakalarımızda Tablo 2‘de 

görüldüğü gibi belirgin bir farklılık yoktu.

Hastalıkların yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı Tablo l'de 

gösterilmiş olup, en fazla %42.83 oranında 3 ay-2 yaş grubunda , en az %2.05 

oranında 0-2 ay grubunda tesbit edildi. Bazı enfeksiyon hastalıkları çeşitli 

yaş gruplarında fazla görülmektedir. Örneğin Otitis media 3 ay-2 yaş 

grubunda USYE ise 3 yaş üzerinde daha fazlaydı (25.26.27),

Tablo 2’de görüldüğü gibi hastaların tanıları 7 grupta incelendi. USYE 

5091 vaka ile (% 35-43) en gör° leil Hastalık iken Salmonella-Shigella 150 

vaka ile (1.04) en az görülen gruptu. Çocukluk çağında en fazla görülen 

enfeksiyon hastalığı üst solunum yolu enfeksiyonları olarak belirtilmiştir 

(24 25 26) Bizim bulgularımızla uygunluk gösteriyordu. Hastalıkların yaş 

gruplarına göre dağılımı Tablo 3'de gösterildi. Yeni doğan dönemi olan 0-2 ay 

grubunda en fazla görülen enfeksiyon gastroenteritler, 3 ay-2 yaş grubunda
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A. otitis media , 3 yaş-6 yaş ve 6 yaş-13 yaş grubunda ise ust solunum yollan 

enfeksiyonlarıydı.

Yeni doğanda ve süt çocuklarında ishalin daha fazla görülmesinin 

nedenleri beslenme ve adaptasyon zorluğu, bağışıklık mekanizmasının tam 

gelişmemiş olmasıyla açıklanır(29).

3 ay-2 yaş grubu çocukların %43-67 sinde A. otitis media görüldüğü 

ve tüm çocukluk çağı döneminde otit sıklığının % 15-20 olduğu bildirilmiştir 

(27). Bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.

3 yaştan büyük çocuklarda USYE en yüksek oranda tesbit ettik. Bu 

sonuçta klasik bilgilerle uygunluk gösterdi (26).

Konulan tanıların aylara göre dağılımı Tablo 4'de belirtildi. 

Hastalıkların mevsimlerle ilgisi incelendiğinde üst ve alt solunum yolu 

hastalıkları Temmuz ve Ağustos ayları dışında hep ilk sıradaydı. Literatürde 

solunum sistemi hastalıklarının geç kış ve erken ilkbaharda fazla görüldüğü 

bildirilmektedir( 25-26 ).

Bizim vakalarımızdaki bu durum yöremizdeki iklim şartlarına ve kış 

mevsiminin uzun sürmesine bağlanabilir.

Yine Akut Otitis medianın klasik bilgilerde erken bahar ve kış 

aylarında sık görüldüğü belirtilmekte ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını 

takip ettiği bildirilmektedir. Bizim vakalarımızda ise akut otitis medianın 

mevsimlerle b iriüş^s* bulunamadı(27-28).

Uriner enfeksiyonların mevsimlere göre dağılımında bir özellik

yoktu.

Akut gastroenterit ve Salmonella-Shigella grubu hastalıklar yaz 

aylarında en fazlaydı. Burada dikkati çeken bir durum 1990 Ocak ayında bu 

hastalık grubunun anormal bir artış göstermesi oldu. Bu dönemde çocuk yaş 

grubu dışındaki yaşlarda da aynı tabloya benzer durum görüldü.
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Hastalarda yapılan tetkiklerde özellikle Salmonella paratifi B dışında etken 

bulunamadı. Yapılan çalışmalarda salgının şehir suyundaki klorlama 

eksikliği sonucu oluştuğu ileri suruldu; bu durum hijyenik şartların, 

enfeksiyon hastalıklarından korunmada ne kadar önemli olduğunu 

vurgulayan çarpıcı bir örnekti. Bu anormal durum dışında A. gastroenteritli 

vakaların yaz aylarında artışı literatür ile uyumluluk gösteriyordu(29-30).

Viral hastalıklar başlığı altında incelenen hastalıklar Tablo 5'de 

aylara göre verildi. Literatürde kış ve ilkbahar aylarında fazla görüldüğü 

belirtilen gribal enfeksiyonlar bizim vakalarımızda da bu aylarda çok 

görülmesine karşılık yine bir salgına bağlı olarak 1990 Ocak ayında önemli 

bir artış göstermişti(31).

Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği de genellikle kış ve 

ilkbahar aylarında fazlaydı. A viral hepatit literatürde bildirildiği gibi 

sonbahar ve kış aylarında bariz artış gösteriyordu(26).

Muayene için başvuran çocuklarda başvurudan önce antibiyotik 

kullananlar Tablo 6'da da verildiği gibi tüm hastaların % 17.32 ni teşkil 

ediyordu. Başvurudan önce antibiyotik kullanan toplam 2489 hastanın 1647 

si(%66.17) hekime danışmadan eczaneden temin ettiği veya elde mevcut 

bulunan antibiyotiklerden kullanırken 842 (% 33.83) tanesi hekime

danışarak antibiyotik almıştı. Bu antibiyotikler en fazla 3-4 gün 

kullanıldıktan sonra polikliniklere başvuru olmuştu.

Hastalıklar içinde oran olarak %29.38 le en fazla üriner 

enfeksiyonlarda , %4.64 ile en az viral hastalıklarda başvurudan önce 

antibiyotik kullanılmıştı. Viral hastalıklarda ise Tablo 7’de verildiği gibi en 

fazla kızamık ve su çiçeğinde en az kabakulakta başvurudan evvel 

antibiyotik kullanılmıştı. Bu hastalıklarda kullanılan antibiyotikler Tablo 

8'de belirtilmiştir.
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Müracaattan önce antibiyotik kullanımı 2289 vakada tek (%91.96), 200 

vakada ise (%8.04) ikili kombinasyon şeklinde idi, Hastalıklara göre 

kullanılan antibiyotikleri ilerde tek tek inceleyeceğiz. Fakat burada üzerinde 

durulması gereken nokta uygun olsun veya olmasın kullanılan ilaçların 1 ile 

4 gun arasında az bir sure kullanılmış olmasıdır. Kısa sureli antibiyotik 

kullanımının en önemli sakıncası ilaçlara karşı direncin oluşmasıdır. Ayrıca 

kısa sureli antibiyotik kullanımında hastaya hiçbir faydası olmadığı gibi 

maddi olarak da yük getirmektedir. Bizim vakalarımızda müracaattan önce 

kullanılan antibiyotiklerin maliyeti 1990 Ağustos fiyatlarıyla 2489 hastada 

60-70.000.000 Tl. civarında idi. Bu ülke çapına oranlanacak olursa ortaya 

çıkacak rakamın boyutları meydandadır.

Çalışmamızda polikliniklere başvuran hastalarda Tablo 9'da 

gösterildiği gibi Akut gastroenteritlerin %65.54 ünde, viral hastalıkların 

%43.16'sında diğer hastalıkların % 100‘ünde antibiyotik verildi.

Hastalıkları tek tek ele alıp müracaat öncesi ve müracaat sonrası 

verilen  tedavileri incelersek;

Çocukluk çağı ölümlerinin çoğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına 

bağlı iken üst solunum yolu enfeksiyonlarının da okuldan geri kalma ve 

sağlık kuruluşlarına başvurmada ilk sırayı aldığı bir gerçektir(32).

OSYE tanısı konulan hastaların %85 inde etken virüstür ve bunlarda 

antibiyotik önerilmez. Nedenin bakteriyel olduğu düşünülüyorsa (C. Difteria 

dışında) tedavi mutlaka grup A Beta hemolitik streptokoka yönelik olmalıdır. 

Bu etkene yönelik tedavide ilk akla gelen penicillin dir ve enjektablyol orale 

tercih edilir. Penicillin V ile de oral yolla , Penicillin G nin enjektabl 

verilmesiyle elde edilen konsantrasyonlarına yaklaşan değerler elde edilirse 

de tedavide Penicillin G nin yerini tutmaz. Penicillin allerjisi olan vakalarda 

Eritromisin ilk akla gelen ilaçtır(33-34-35-36-37).
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Üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan vakalarımızın hepsine 

antibiyotik verilmiştir(Tablo 10). Bu vakaların 837 tanesinde (% 17) 

müracaattan önce antibiyotik kullanılmıştır. Müracaattan önce kullanılan 

antibiyotikleri incelersek; 837 hastanın 54 tanesinde (%6.18) ikili antibiyotik 

kullanılmıştır. Üst solunum yolu enfeksiyonunda ikili antibiyotik genellikle 

tercih edilmezi38-39).

Yine vakalarda üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde hiç de 

önerilmeyen amin o glikozitlerde kullanılmıştır. Bu kullanım ya hastalığa 

yanlış teşhis konulmasından ya da hekime danışmadan ilaç alınmasından 

kaynaklanmaktadır. Hastalarda tedavi yapılırken sefalosporin, penicillin + p 

lactam inhibitörü gibi pahalı ilaçlarda çok tercih edilmiştir. Bu ise olayın 

diğer bir yönünü teşkil etmektedir. Örneğin 10 günlük bir procain penicillin 

tedavisi 25 000 Tl. ye mal olurken 3.kuşak sefalosporinlerle yapılan tedavi 

400-500.000 Tl. civarında bir fiyata mal olmaktadır. 11 ÜSYE lu hasta 3-kuşak 

sefalosporinle tedavi edilmiştir. Bu rakamlar olayın maddi yönünün ne 

büyük boyutlarda olduğunu gösteren çarpıcı bir örnektir.

Polikliniklerde ÜSYE için verilen tedaviler incelendiğinde; 5091 

hastanın 1022 (7o20) sinde kombine antibiyotik tedavisi kullanıldığı görüldü. 

Bu kombine kullanım ya hekimin tanısından emin olmamasından ya da 

konuyu yeterince incelememiş olduğundan kaynaklanmaktadır. Kültür 

neticesine dayalı olmadan hastalarda sefalosporinler, penicillin + p lactam 

inhibitörü Tablo 10'da görüldüğü gibi çok fazla sayıda kullanılmıştır. Bu tur 

antibiyotiklerin kullanımı genelde yanlış olmasa bile gereksiz ve 

masraflıdır.

Tablo 10'da görüldüğü gibi %85 sebebin virüsler olduğu ÜSYE lannda 

%100 antibiyotik kullanılmış olup, bu vakaların çoğunluğunda da gereksiz 

aşırı maddi yük getirici ve tıbbi mahzurları olan tedavi şemaları seçilmiştir.
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Bizim vakalarımızda alt solunum yolu hastalıklarından en çok 

görülenler bronşiolit ve pnomoni idi. Daha az oranda ise akut epigiottiti ve 

akut Laringo trakeobronşit tesbit edildi. Akut epiglottitde etken H. influenza 

tip B dir ve tedavide ilk tercih aminopenicillinlerdir(26-35). Akutlaringo- 

trakeobronşit etyolojisinde parainfluenza virüs, adenovirus, rhinovirus, 

respiratuar syncytial virus, measles virüsü başlıca rol oynayan etkenlerdir, 

Tedavide antibiyotiklerin yeri yoktur(40-41).

Bronşiolitin etyolojisinde en fazla RSV, parainfluenza virus, 

influenza virus, adenovirus, rhinovirus rol oynar, daha az olarak da etken 

mycoplazma pnomania dır(26-33).

Tablo 25. Akut Bacteriyel Pnomonide Etyolojik Ajanlar (Hasta Yaşına Göre) 
ve Başlangıç Tedavileri(42).

Etyolojik Ajan < 3 ay 3ay-5yaş 5yaş-19yaş

S. pnomonia 4 + + + 4 + 4 4444

H. influenza 4 444  4

A grubu Str - +

S. Aureus - - - +

Enteric basiller 4 + +

Tbc -

Başlangıç tedavisi: Ampicilin + Aminoglikozitler ) 0-3 ay

- Amoksilin
- Ampisilin
- TMP - SMZ (-» 3 ay - 5 yaş
- Sefalosporin
- Penicillin G

Erytromycin
Syaş -19 yaş
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Pnomonide bacteriel etkenlerden Str pnomonia; H. influenza A grubu 

streptecoklar, Staf aureus, enteric basiller tüberküloz sayılabilir. 

Virüslerden RSV, parainfluenza , influenza , adenovirus^ varicella Zoster en 

önde gelenlerdir. Yeni doğanda en fazla p grubu streptococlar, E, coli 

klebsiella etkendir(32-41).

Bizim vakalarımızda alt solunum yolu enfeksiyonları en çok 3 ay-6 

yaş grubu çocuklarda gözlendi. Tablo 25'de görüldüğü gibi ASYE larında en 

çok tercih edilmesi gereken antibiyotikler Aminopenicillînler, TMSMZ 

sefalosporin ve Penicillin G olmalıdır.

ASYE tanısı olan 1883 vakanın 400 (%21.24) tanesi başvurudan önce 

antibiyotik almıştı. Bu 400 vakanın 72 tanesi (%18) kombine antibiyotik 

kullanırken 328 tanesi (%82) tek antibiyotik kullanmıştı. Belirtildiği gibi 

kombine antibiyotik kullanımının bacteriyel alt solunum yolu 

enfeksiyonlarında yeni doğan dönemi dışında yeri yoktur ve bu şekilde 

tedavi uygun değildir. Tek antibiyotik kullanılan vakalarda da pahalı 

antibiyotikler ve aminoglikozitler gibi tedavide yeri olmayan tercihler 

yapılmıştır. Müracaattan sonra polikliniklerde tedavi verilen vakaların 1112 

tanesinde (%59) kombine antibiyotik kullanılmış, geri kalanlarda da tek 

antibiyotik tercih edilmiştir. Kombine antibiyotiğe gerek olmadığı halde bu 

büyük oranda kullanım tamamıyla yanlıştır.

Tablo 10'da görüldüğü gibi tek kullanılan antibiyotiklerde de yanlış 

tercihler yapılmıştır, Sefalosporinler, p lactam inhibitörleri burada da büyük 

oranda yer almıştır.

Akut otitis media da etken genellikle bakteriyel olarak Str .pnomonia, 

H. influenzadır. Daha az da A grubu p hemolitik Str., Staf. aureus, ile 

branhamella catarhallis dir, %33 vakada sterildir. Yeni doğanda ise %20 

vakada etken gram(-) mikroorganizmalardır .Tedavide ampsisilin, amoxicillin
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TMSMZ, sefaclor eritromisin + sülfonamid, penicillin + sülfonamid gibi 

ilaçlar kullanılır(43~44).

Çalışmamızdaki vakalarda müracaattan önce antibiyotik 

kullananlardan 122 tanesi doğal penisillin, 30 tanesi Aminoglukozid, 15 

tanesi Erytromisin almıştı. Bu tercihler anlamsız ve yanlıştır. Çünkü etkenin 

tesbit edilemediği vakalarda tedavi muhtemelen etkenlerin hepsine etki 

edecek bir tercihle yapılmalıdır.

Polikliniklerde yapılan tedavide 2368 vakanın 987 tanesinde (% 41.68) 

kombine antibiyotik kullanılmıştır. Hastaların tedavilerinde aminopenicillin 

+aminoglukozid, penicillin + p lactam inhibitörleri + TMSMZ, sefalosporin + 

aminoglukozid, sefalosporin + TMSMZ gibi kombinasyonlar büyük 

çoğunlukta kullanılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz etkenler gozönune 

alınırsa bu kombinasyonların ne kadar hatalı ve gereksiz olduğu aşikardır.

Tek kullanılan antibiyotiklerdense penicillin G, aminoglukozid gibi 

ilaçların kullanımı anlamsızdır. Yine 11 vakada kullanılan 3 kuşak 

sefalosporinlerde çok pahalı bir tercihtir ve gereksizdir.

Uriner enfeksiyonlarda etken en çok E.coli dir. Ayrıca Klebiella 

pneumonia , enterokbacter aerogenes, proteus mirobilis, pseudomonas 

aeruginosa gibi gram (- ) lerde etiyolojide rol oynar. Gram(+) coc'lardan 

streptococcus fecalis, staf. aureus'da etken olabilir. Tedavide etkenin en çok 

E.coli olduğu düşünülerek ampisilin ve sulfanomidler ilk tercih edilecek 

ilaçlardır. Bunlarla yapılan tedaviye rağmen hastanın şikayetleri artıyorsa 

hastalık etkeni olarak diğer nadir görülen mikroorganizmalar düşünülmeli 

ve bakteriyolojik tetkikler sonuçlanıncaya kadar gram(-) 

mikroorganizmalara etkili geniş spektrumlu aminoglikozid gibi ilaçlara 

başlanmalıdır. Tedavide en ideal olan kültür antibiyogram sonucuna göre 

ilacın seçilmesidir(26).
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Bizim vakalarımızda müracaattan önce kullanılan antibiyotiklerde 

peniciliin-G haricinde doğru seçim yapılmıştır. Polikliniklerde ise üriner 

enfeksiyon düşünülen 735 hastanın 203 tanesinde (%27.6) kombine 

antibiyotik kullanılmıştır. Kombine olarak en çok aminopenicillin + TMSMZ 

tercih edilmiş, ayrıca aminoglikozid + TMSMZ gibi anlamsız kombinasyonlar 

da yapılmıştır. Yukarıda verdiğimiz klasik bilgilerde de görüldüğü gibi 

uriner enfeksiyonlarda kombine tedavi önerilmemektedir. Penicillin 

prokain kullanılan 14 vaka dışında tek antibiyotik kullanılan hastalarda 

yapılan tercihler doğrudur, burada da dikkati çeken durum sefalosporin, 

penicillin + p lactam inhibitörü gibi pahalı antibiyotiklerin yaygın olarak 

kullanılmasıdır.

Akut gastroenteritli vakalar enteral ve parenteral olarak iki grupta 

incelendi. Toplam 2505 gastroenterit vakasının 531i (%21.19) parenteral 

geriye kalan 1947‘si (%77.31) enteraldi. Parazitoz düşünülen vakalar dahil 

edilmedi. Parenteral gastroenterit nedeni solunum yolu enfeksiyonları, otitis 

media ve çok az vakada ise üriner enfeksiyonlardı. Parenteral gastroenteritli 

vakaların 80 tanesi müracaattan önce 2-3 gün süreyle antibiyotik 

kullanmıştı, müracaattan sonra ise hepsine antibiyotik verildi. Burada 

kullanılan antibiyotiklerde tanılara göre anormallik yoktu, sadece pahalı 

antibiyotikler burada da önemli ölçüde fazlaydı.

Çocuklarda akut ishal sebepleri enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar 

antibiyotikler, nutrisyonel sebepler, neoplastik hastalıklar, psikolojik stres 

ve diğer nadir sebeplerdir. Enfeksiyon ajanları ise bakteriler, protozoolar 

helmintler, mifc>ziardtr (26).

Gastroenteritlerin tedavisinde antibiyotiklerin yeri oldukça azdır. 

Çünkü çoğu virüs veya bakteri toksinlerine bağlı olarak gelişir. 

Gastroenteritlerde neden E. coli, yersinia , salmonella gibi bakterilerde olsa 

antibiyotik tedavisi gerekli değildir. Salmonella gastroenteritinde antibiyotik 

tedavisi önerilen yalnız iki hal vardır. Bunlar Kolera ve Shigella'dır ki 

bunların da hafif vakalarında antibiyotik gerekmez (26-45-46 ).
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iû47 vakamızın 284 (%14.5) tanesi Bizim enterai gastroen terıtiı 194
.ı i ıw e Cok çeşitli tercih ler yapılmıştı,müracaattan önce antibiyotik almışv ç

hu 1947 hastanın 1111 tanesineMüracaattan sonra ise polikliniklerde
, , ı ai tanesinde (% 11.7) kombine an- (%57.07) antibiyotik verildi. Bu vakaların 131 ta

»«.«-iidîfii eibi antibiyotik tedavası-tibiyotik kullanıldı. Yukarıda literatürde ,,lr ieri ne
, irciarda kullanılan antibiyotiklerin türleri ne

nın hiç yeri olmayan bu vakalar u„ i ıı 1 vakada
• * opreksiz kullanılmıştır. Sadece bu 1111 vakada

olursa olsun hepsi yersiz ve gerek A*ııcto<? 1990
, • antibiyotiklerin maliyeti Ağustos îyyu

kullanılan ve  tamamen gereksiz o „„dd i vonu kadar tıbbi
t i tutmaktadır. Olayın maddi yonu kadar tıbbı 

fiya tla rıy la  20-22 milyon Tl. tutm

mahzurları da önemlidir.

• • ^  cok ampiçillin, kloramfenikol ve TMSMZSalmonelloz tedavisinde en çoa p
tedavisinde ise ampıcıllm ve TMSMZ tercih

kullanılmaktadır. Shigell°Zİ vatanın 47'sinde (7 313*1şiarımızda ise 150 vakanın 4 7 sinde (% 31 .3 3 )

ediür(46-47). Bizim ^  ¿alan 103 vakada (% 69 .67 ) tek antibiyotik

kombine antibiyotik g ^  antibiyotiği gerektiren bir durum olmadığı 

kullanıldı. Bu vaka a TMSMZ + aminoglikozid gibi anlamsız

gibi sefalosporın Diğer tercihler aminopenicillin + TMSMZ,

kombinasyonlar k fen^ 0ı gibi gereksiz kombinasyonlardı. Ayrıca
* * 11 {fV +

amınopenıc kQmbiQe 0]arak kullanılan penicillin + p lactam inhibitorleri 

h e m  t e k  hem d e ^ ^  Buniarın da vakalarda direnç gibi özel durumlar 

çok tercih e i ¿ullanılması doğru değildir. Sefalosporinler,

olmadığı »-t olarak gereksiz yere kullanılmıştır.
aminoglikozidler

hastalıklar başlığı altında toplanan grupta Tablo 7'de görüldüğü 

Virâi «  önce toplam 1636 vakanın 76 tanesinde (% 4 .6 ) antibiyotik 

s x tı Müracaattan sonra ise 687 vakada (%41.9) antibiyotik
kullanıl!»1̂  vakaların içinde en fazla %78 oranında kabakulak ta , en az 

kullanıldı- hepatitte antibiyotik kullanılmıştır.
%12 oram °
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Bu hastalıkların etkenleri çeşitli virüslerdir. Verilen antibiyotikler 

hastalığın seyrine etkili olmadığı gibi akut fazda verilince bakteriyel 

komplikasyonların da insidanslarını artırır. Bakteriyel komplikasyonlar 

meydana geldiğinde bunlar zaten aşikardır ve uygun antibiyotik o zaman 

verilir (33-34).

Gribal enfeksiyonlarda etken en fazla RSV, parainfluenza virüs, 

rhinovirus, adenovirüs'tür. Virüsler solunum yolunun genel savunma 

mekanizmasını bozup komplikasyondan sorumlu bakterilerin aktivite 

kazanmasına yol açarlar, işte bu sebeple birçok soğuk algınlığı vakasında 

antibiyotik kullanılmaktadır. Komplikasyon tesbit edilmeden sanki proflaksı 

yapıyormuşcasına antibiyotik verilmesi tamamen hatalıdır.

Dökuntüiü hastalıklar ve kabakulakta da antibiyotiklerin yen  yoktur. 

Bizim vakalarım ızda sadece 10 kızamık vakasında komplikasyon 

Pnömoni görülmüş ve bunlarda doğru olarak antibiyotik kullanılmıştır. 

Diğer vakalarda antibiyotik kullanılması ise tamamen gereksi

Tablo 7'de görüldüğü gibi viral hastalıklarda %41.9 oranında 

antibiyotik kullanılmıştır. Hatta viral hepatİtlerde bile ilaçların toksi 

düşünülmeden %12 vakada antibiyotik verilmiştir. Etkenin virüs old ğ 

hastalıklarda antibiyotik kullanımıma nedenli yanlış olduğu apaç 

ortadadır.

Polikliniklerde bir y .l içinde kullanüan antibiyotik maliyeti Ağustos

1990 fiyatlarıyla 400-500 milyon T L .  civarındadır, yukarıda ta rtıc ım ız  gibi
»w«»! fazla 100-150 milyon TL

doğru seçimlerle tedavi yapılırsa bu ma y
i < n fark aile ve devlet bütçesinden

civarında olacaktır. Aradaki korkunç

gitmektedir. Tabii burada en pahalı bedel ise hastanın s ğ ğ

, 7ıj„ verildiği gibi ÜSYE, ASYE, otitis 
Yeni doğan döneminde Tablo 12 de

media ve akut gastroenterit tesbit edildi. Akut gastroenteritlerın 

diğer tanıların %100'ünde antibiyotik kullanıldı. Vakalarda ku



46

antibiyotikler diğer yaş gruplarına göre daha olumlu seçilmişti. Yalnız 

gastroenteritlilerde antibiyotik kullanımı gereksizdi. Yeni doğanda akut 

otitis media'da %20 civarında E.coli'nin etken olduğu düşünülürse 

aminoglikozidlerin kullanımı da doğru kabul edilir. Akut alt solunum yolları 

enfeksiyonlarına yeni doğanda en çok streptococcus pneumonia ve enteric 

basiller etken olduğundan bunlarda aminopenicillin «■ amınoglıkozıd 

kombinasyonu doğru bir seçimdir.

Vakalarda yapılan mikrobiyolojik tetkik sonuçları gözden geçirilirse 

(Tablo 13) boğaz, idrar, kulak, gaita'dan yapılan 691 kültürün 248 tanesinde 

(%36.24) ünde sonuç pozitiftir. Kültürlerde üreyen mikroorganizmalar Tablo 

14’de görüldüğü gibi literatürlerde uygunluk gösteriyordu. Burada bizim 

dikkatimizi çeken ve özellikle vurgulanması gereken durum 

gösterildiği gibi müracaattan önce antibiyotik kullananlarla kullanmay 

arasındaki pozitiflik oranları arasındaki farklılıktır. Müracaattan 

düzensiz antibiyotik kullananlarda müsbetlik oranı 
kullanmayanlarda %39.2'dir. Yapılan antibiy o gramlarda ise patojenlerin

%75-80'inde sefalosporinler, penicillin * P lactam ınhıbıtörlermm
ı Hiöer antibiyotiklere direnç

aminoglikozidlere hassasiyet varken tug
görülmektedir. Bu kültür sonuçları ve a n t i b i y  o gramlar rastg ” 

antibiyotik kullantnuntn hem vakalarda yapılan mikrobiyolog tetkikler*
rio direne oluşmasına sebep olduğunu 

yanlış sonuç vermesine hem de direnç /»•ao '̂ı
ohre 101 vakada (%39.6)

göstermektedir. Pozitif olan 255 kültür sonu
tedavi değiştirilerek antibiyograma göre yeni antibiyotikler -u anı 

başlanmıştır. Tedavi değişikliğini gerektiren sebep tedaviye bulanırken
. , n ve seçilen antibiyotiğe direnç 

uygun antibiyotiğin seçilmesinden

oluşmasından kaynaklanmaktadır.

tîhivntikler ve verilen dozlar Tablo 
Hastalara en çok kullanılan “ “  J  e urede verilmişti.

irde gösterilmiş o,up Çogu preparatt,y »n  ^

Fakat sefalosporinlerde ve penıcıllıu p
ilaçlar iki dozda verilmişti. Sefalosporinlerin genelde doz aralığı

/
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saattirUO). Yine ampisilin sulbactam da 2 dozda yerilmektedir. Halbuki 

ampisilin 6 saatte bir verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu ilacın ABD de 12 

yaş altında kullanımı serbest değildir. Çunku çocuklardaki yan etkileri henüz 

tam aydınlatılmamıştırC 19-47). Fakat bizde bu ilaç yaygın olarak yeni doğan 

döneminde dahi kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanıma ilaç 

propogandistlerinin etkisi olduğu görüşündeyiz.

Yatarak tedavi gören ve antibiyotik alan Ö37 hasta çalışmamıza dahil 

edildi. Tablo 18'de görüldüğü gibi yatan hastalarda ilk sırayı gastroenteritler 

alıyordu. Hastalıklarının mevsimlerle ilişkisi incelendiğinde ayaktan tedavi 

gören hastalarda benzer özelliklere sahipti.

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlardan 82 tanesi (%77) pürülan 

menenjit, 24 tanesi (%23) aseptik menenjit ve ansefalit olarak 

değerlendirildi. Diğer enjeksiyonlar başlığı altında toplanan 58 vakadan 42 si 

(%72.4) konvülsiyon şikayetiyle gelmişti. Bu hastaların 36 sı (%62) ÜSYE, 

12’si (%20) uriner enfeksiyon, 7'si (% 12) otitis media, 3'ü (%6) pyodermı 

olarak değerlendirildi. Proflaktik olarak antibiyotik kullanılan hastalar ise 

Tablo 19‘da gösterildiği gibiydi.

Yatarak tedavi gören hastalardan 225 tanesi (%26.S) yatmadan önce 

antibiyotik kullanmıştı(Tablo 20). Bu oran ayaktan tedavi gören hastalarla 

(% 17.32) karşılaştırıldığında önemli bir farklılık gösterdi.

Hastalara müracaattan önce ve sonra uygulanan tedaviler 

incelenecek olursa :

Ansefalit beynin yaygın iltihabi hastalığıdır. Birçok nedeni vardır, 

enfeksiyon sebeplerin büyük bir bölümünü virüslar teşkil eder, az bir 

vakada da bakteriler etken olabilmektedir. Tedavi genelde semptomatiktir. 

Fakat, etkenin bakteriyel mi yoksa viral mi olduğu tesbit edilmediği için 

ampisilin gibi geniş spektrumlu bir antibiyotiğin verilmesi tavsiye 

edilmektedir. Aseptik menenjitte de aynı durum söz konusudur ve ikisi

/
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arasında kesin sınır çizilemez(26). Bizim vakalarımızda 24 vakanın hepsinde 

antibiyotik kullanıldı. 15 vakada (%62.5) tek aminopenicillin, 9 vakada 

(%37.5) kombine antibiyotik kullanılmıştı. Kombine antibiyotik kullanılan 

vakaların 6 tanesinde görülen menenjitle tam ayırıcı tanı yapılamadığı için, 

diğer 3 tanesinde ise ilave üriner enfeksiyon düşünüldüğünden bu tercih 

yapılmıştır.

Bakteriyel menenjitlerde etken yaş gruplarına göre değişmektedir. 

Yeni doğanda en çok grub p streptococlar ve E. coli etkenken, 1-3 aylık 

devrede grup p streptococ pneumococ, salmonella, H. influenza , Listeria 

monositogenez, 3 ay-3 yaş arası H. influenza , pneumococ, meningococ, 3 

yaştan sonra pneumococ ve meningococ etkendir. Tedavide antibiyotikler bu 

etkenler gözönünde tutularak seçilmelidir. Yeni doğanlarda tedavide 

ampisilin + aminoglikozid kombinasyonu önerilmektedir. Son zamanlarda

3.kuşak sefalosporinler aminoglikozid yerine önerilmekte ise de üstünlüğü 

olup olmadığı henüz tartışılmaktadır. Yeni doğan devresi dışında 

menengococ, pneumococ için penisillin G, H. influenza için 

kloramfenicol'ün etkisi düşünülerek yapılan penisilin + kloramfenicol 

kombinasyonu tedavide iyi bir tercihtir. Kloramfenicole dirençli H. 

influenza türlerinde sefotaksim, seftriaskon gibi ilaçlar tercih edilebilir. 

Eğer kültürde etken tesbit edilebiliyorsa ona uygun tedavi verilir 

(48-49-50)

Çalışmamızdaki pürülan menenjitli vakaların 4 tanesinde penisilin + 

p lactam inhibitörü 4 tanesinde de 3.kuşak sefalosporin tek başına 

kullanılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu tedavilerin penicillin + 

kloramfenikol kombinasyonuna bir üstünlüğü yoktur ve maddi açıdan büyük 

bir külfet getirmektedir. Diğer kullanılan kombinasyonlar klasik bilgilere 

uygunluk göstermektedir.

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarında müracaattan önce kullanılan 

oral ve intramusküler ilaçların yeri olmadığı için bu kullanılan ilaçların hiç 

bir faydası olmayacağı açıktır. Bunların hastalıkların başlangıç döneminde 

tanıdaki yanılmalardan kaynaklandığı sanılmaktadır.
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AS YE'de ayaktan tedavi olanlardaki gibi yatarak tedavi görenlerde de 

yanlışlıklar dikkati çekmektedir. 187 hastanın 148 tanesinde (%79.14) 

kombine antibiyotik, 39 tanesinde (%20.86) tek antibiyotik kullanıldı. Tablo 

21 de görüldüğü gibi gereksiz olarak daha başka alternatifler varken 3.kuşak 

sefalosporinler tek veya kombine olarak tedavide kullanılmıştır. Yine 

müracaattan önce de 49 hastada (%26) antibiyotikler 2-3 gün süreyle yanlış 

tercihlerle kullanılmıştır.

Akut gastroenterit tanısıyla tedavi gören 201 hastanın 184 tanesinde 

(%91.5) antibiyotik kullanılmıştır. Halbuki Tablo 22'de görüldüğü gibi bu 

hastaların sadece 28 tanesinde antibiyotik kullanımı geretiren kültür 

pozitifliği tesbit edilmiştir. Bu vakalar dışında gastroenteritlerde antibiyotik 

kullanmayı gerektiren bir durum yoktur. Yine bu hastaların 78 tanesinde de 

(%38.8) müracaattan önce antibiyotik kullanılmıştır. Poliklinik hastalarında 

olduğu gibi çeşitli antibiyotikler endikasyon olmadan gereksiz yere 

kullanılmıştır.

Salmonella, shigella grubunda toplan 90 hastanın 4 tanesi shigella 

diğerleri salmonelloz du. Bu hastaların 39 tanesi (%43 3) hastaneye yatmadan 

önce antibiyotik kullanılmıştı. Bunların 7 tanesinde doğal penicillin 

kullanılırken diğerlerinin kullandığı antibiyotikler salmonella-shigella ya 

etkili olanlardan seçilmişti. Fakat kısa sure ve düzensiz kullanıldığı için etkili 

olamamıştı, Hastanede ise bu hastalardan 57 tanesine (%63 3) tek, 33 tanesine 

(%36.6) kombine antibiyotik verilmişti. Bu hastalıklarda kombine antibiyotik 

tedavisini gerektiren bir durum yokken böyle tercihler yapılması yanlıştır. 

Tek kullanılan antibiyotiklerden de penicillin + piactam inhibitorleri önemli 

sayıda tercih edilmiştir. Bu hastalardan yalnızca ampisilinle tedavi edilen bir 

vakanın 1 haftalık tedavi maliyeti 98.000 Tl. iken penicillin + p lactam 

inhibitorü bir preparatla yapılan tedavinin maliyeti 672.000 Tl. tutmaktadır. 

Bunda maliyet açısından 6-7 kat fark vardır. Yalnızca bu sebeple bile ilaçlar 

tercih edilirken çok dikkatli davranılması gerektiği açıktır.
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Yeni doğan sepsisinde etkenler : p grubu streptococlar, E. coli, L. 

monositogenez, klebsiella , proteus, 1 haftadan sonra oluşanlarda Stafilococus 

aureus ve pseudomonas gibi bakterilerdir. Ayrıca salmonella , pneumococ, 

meningococ'te etken olabilir.

Septisemiden şüpheleniyorsa birkaç saat içinde 2 veya 3 kültür 

alınmalı ve antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Etken bilinmediğinde 

ampisilin + aminoglikozid veya penisilin G + kioramfenicol kullanılabilir. 

Son zamanlarda ampsilin + sefotaksim kombinasyonu da önerilmektedir. 

Hastalarda kültürde üreme tesbit edilirse kültüre göre antibiyotik verilir 

(51-52). Bizim vakalarımızda Tablo 21'de görüldüğü gibi 51 hastanın 3 

tanesinde (%5.8) aminopenisilin ve sefalosporinler tek olarak diğer 48 

vakada (%94.2) ise kombine antibiyotik kullanılmıştır. Yeni doğan sepsisinde 

etken bilinmeden tek antibiyotik kullanılması doğru bir seçim değildir.

Diğer enfeksiyonlar başlığı altında incelenen enfeksiyon 

hastalıkları daha önce ayaktan tedavi verilen grupta tartışıldı. Burada 

pyodermili 3, uriner enfeksiyonlu 3 vakada 3.kuşak sefalosporinler 

kullanılmıştı. Bu gruptaki 58 hastanın 11 tanesinde (% 16.9) kombine 

antibiyotik kullanılırken 47 tanesinde (%81.1) tek antibiyotik kullanıldı. 

Konulan tanılara göre yanlış antibiyotik seçimine rastlanmayan hastaların 9 

tanesinde (% 15.5 ) müracaattan önce antibiyotik başlanmasına rağmen 

düzelmemiş olup konvülsiyon nedeniyle tekrar başvurmuştu. Bu hastaların 4 

tanesinde 3.kuşak sefalosporinler tercih edilerek pahalı ve gereksiz bir 

seçim yapılmıştı.

Proflaktik antibiyotik kullanılan hastaların dağılımı Tablo 24'de 

görüldüğü gibiydi. Hiperbilüribinemili vakalar genelde exchange 

transfüzyon yapılan ve proflaksi endikasyonu bulunan hastalardı. Bunlarda 

penicillin G + aminoglikozid kombinasyonu kullanılmış olup, klasik 

bilgilerle uygunluk gösteriyordu (34).

1 /
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Akut glomerulonefrit, nefrotik sendrom ve akut eklem romatizmalı 

hastalarda penadur LA veya eritromisinle profiaxi yapılmıştı. Bu da klasik 

bilgilere uygundu (22 ).

Hematolojik hastalıklar grubunda ise nötropenik hastalarda proflaksi 

yapıldı. Nötropenik hastalarda bir enfeksiyon saptanana kadar beklemekten 

Ziyade ampirik geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlanırsa klinik 

gidişin büyük ölçüde düzeleceği gözlenmiştir. Bu kıstaslarda geniş spektrum

lu bir antibiyotik veya mezlosiiin gibi antipseudomonal bir penicillin ve 

aminoglikozid kombinasyonu verilir. Gram(-) basiller arasında gentamisine 

rezistansın yüksek olması nötropenik hastalarda aminoglikozid olarak amik- 

asin kullanımını zorunlu kılar(9). Nötropenik hastaların bir sepsi gibi tedavi 

edilmesi gerekir(53).

Bizim vakalarımızda nötropenik hastalarda tek ampisiiin ve ampisilin 

+ aminoglikozid ( 7» 15 gentamisin) kullanılmış olup özellikle tek ampisilin 

sepsis gibi tedavi edilmesi gereken hastalarda yetersizdir.

Intoksikasyonlarda antib iyotiğin  kullanımını gerektirecek bir 

komplikasyon olmadığı halde antibiyotik kullanılması gereksizdir. 

Endikasyonu yokken bizim vakalarım ızda ampisilin gereksiz yere 

kullanılmıştır.

Proflaktik olarak antibiyotik kullanılan 136 hastanın 26 tanesinde 

(7*19.11) müracaattan önce kısa sureli antibiyotik kullanılmıştı. Proflakside 

yeri olmayan sefalosporinler, aminoglikozid gibi ilaçlar yanlış olarak 

kullanılmıştır.

Viral hastalıklar başlığı altında incelenen 8 hastanın 4 tanesi 

kızamık sonu bronkopnomoni olup bunlarda uygun antibiyotikler verilmişti. 

Diğer 4 hastada ise üriner enfeksiyon mevcut bulunan viral hepatit'ti. 

Bunlarda ampisilin kullanılması uygundu.

Yatarak tedavi gören hastalarda yapılan mikrobiyolojik tetkikler 

Tablo 22'de, üreyen mikroorganizmalar Tablo 23'de gösterildiği gibiydi.

L /  V
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Toplam 2019 kültürün 161 tanesinde (%8 ) pozitif sonuç elde edilirken, 

1858 tanesinde (%92) kültür negatifti. Yeni doğan sepsisi tanısı alan 

hastalarda bile yapılan 57 kan kültüründen sadece 3 tanesinde sonuç 

pozitifti. Bu kadar az sayıda kültür pozitifliğinin sebeplerinin başında kültür 

materyalinin uygun şartlarda alınmaması gelmektedir. Daha az olarak da 

alınan materyalin laboratuvara uygun şartlarda ve kısa sürede taşınmaması

gelmektedir (35 ).

Bizim çalışmamızda pürülan menenjitli vakalardan sadece 7 tanesinde 

BOS kültüründe pozitif sonuç elde edilmiştir. BOS kültüründe materyal ya 

hasta başında ekilmeli ya da steril tüpe alınarak tüp vücut sıcaklığında 

muhafaza edilerek en kısa zamanda laboratuvara gönderilip ekim 

yapılmalıdır. Bu şartlara uyulmazsa etkeni üretme şansı azalır.

Tablo 23'de üreyen mikroorganizmaların duyarlı olduğu 

antibiyotikler incelendiğinde genellikle sefalosporinler, aminoglikozidler ve 

penicillin + p lactam inhibitörü gibi antibiyotiklere hassasiyetmevcuttu.

Yatarak tedavi gören hastalarda kültür antibiyogram sonucuna göre 

kültür pozitif 146 vakanın 35 tanesinde (%23.9S) antibiyogram sonucu tedavi 

değiştirilerek başka antibiyotikler verilmiştir (Tablo 24).

Antibiyotik kullanımının insan sağlığındaki yeri ve önemi aşikardır. 

Aşağıdaki ilkelere dikkat edildiği taktirde uygun antibiyotik seçimi 

yapılacağı kanaatindeyiz.

- Antibiyotik tedavisinin mutlak endikasyonu olmalıdır.

- Konulan tanıda muhtemel patojenlerin düşünülmesi ve eğer 

saptanabilirse tedaviye başlamadan önce bu patojenlerin gram boyası, kültür 

gibi yöntemlerle tesbit edilmesi gerekmektedir.

- Düşünülen etkenlere göre en etkili antibiyotik seçilmeli, uygun doz 

ve sürede verilmelidir.



53

- Başlanılan antibiyotik tedavisinin etkinliği izlenmeli, klinik açıdan 

etkili olup olmadığını değerlendirmek için belirli bir süre beklenmelidir.

- Antibiyotikler seçilirken hastanın ekonomik ve sosyal durumu göz 

önüne alınmalıdır. Seçilecek preparatın fiyatı, veriliş yolu hastanın duru

muna göre belirlenmelidir.

- Kombine antibiyotik endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır.
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S O N U Ç

0-13 yaş grubunda 1 y ıllık  sure içerisinde ayaktan ve yatarak tedavi 

gören hastalarda enfeksiyon hastalıkları ve kullanılan antibiyotikleri 

incelediğimiz çalışmamızda şu sonuçları elde ettik.

1- Hastaların %52'si erkek %48'i kızdı ve cinsler arasında önemli bir 
fark yoktu.

2- Tum enfeksiyon hastalıkları en çok 3 ay-2 yaş grubunda en az ise

0-2 ay yaş grubunda tesbit edildi.

3- En fazla görülen enfeksiyon hastalığı USYE (%35.43), en az görülen 

salmonella-shigella. grubu hastalıklardı (% 1.04).

Solunum yolları hastalıkları bahar ve kış aylarında gastroenteritler 

ise yaz aylarında fazlaydı. Viral hastalıklardan en fazla görülen gribal 

enfeksiyon kış aylarında, v ira l hepatitler sonbaharda daha çok idi.

4- Başvuran hastalardan %17.32'si daha önce antibiyotik kullanmıştı. 

(Bu oran viral hastalıklarda %4.6 idi) bu hastaların %92'sinde tek, %8 inde 

kombine antibiyotik kullanılmıştı. Başvurudan önce kullanılan antibiyotik 

en fazla 7*29.38 ile üriner enfeksiyonlardaydı.

5- Polikliniklerde enfeksiyon hastalığı tanısı alan hastalardan akut 

gastroenteritler ve viral hastalıklar dışındakilerin hepsine antibiyotik 

verilmişti,

Gastroenteritli hastalarda; parenteral gastroenteritlerin hepsinde, 

enteral gastroenteritlerin 7*57.07 de antibiyotik kullanılırken viral 

hastalıklarda 7*43.16 oranında antibiyotik kullanılmıştı.

6- Polikliniklere müracaat eden hastaların toplam 7*87.52 sinde 

antibiyotik verilmiş olup, bunların 7*71'ine tek, 7*29 una ise kombine 

antibiyotik verildi.

7- Yeni doğan grubu (0-2 ay) hastalarda en çok akut gastroenteritler 

(7*38.85) en az alt solunum yolu enfeksiyonu (7*15.87) tesbit edildi.
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8- Polikliniklerde tedavi edilen hastalarda yapılan mikrobiyolojik 

tetkiklerde %41 kültür pozitif sonuç verdi. Müracaattan önce antibiyotik 

kullananlarda %24 pozitif sonuç alınırken, antibiyotik kullanmayanlarda bu 

oran %39.2 idi.

Kültür pozitif gelen vakaların %39.6 sında antibiyotik değiştirildi.

9- Yatarak tedavi gören 837 hastada en fazla (%24) gastroenterıt, en 

az (%0.9) viral hastalık tanısı konuldu.

10- Proflaktik olarak tedavi gören hastaların en başında %30.S le 

hiperbilirübinemi gelmekteydi.

11- Yatarak tedavi gorett hastalarla 7.26.88 de müracaattan önce 

antibiyotik kullanılmıştı. Bu vakaların 7.72 sinde tek, 7.28 inde ise kombine 

antibiyotik verilmişti.

12- Yatarak tedavi gören hastalarda hastanede yapılan tedavilerde 

%46.9 vakada tek %53.1 vakada kombine antibiyotik verildi.

13- Hastanede tedavi gören hastalarda yapılan mikrobiyolojik 

tetkiklerde %11 pozitif sonuç alındı. Yapılan antibiyogramlarda en 

sefalosporinler, penicillin + fh lactam inhibitörleri gibi antibiy 

hassasiyet vardı.

Kültür neticesi pozitif çıkan vakaların 7.23.98 inde antibiyotik

değiştirildi.

Tüm bu tartışma ve sonuçlardan çıkan uygunsuz ve yaygın 

antibiyotik kullanımı şu durumlara yol açmaktadır . 

a- Bakterial direncin gelişmesine 

b- Normal floranın baskılanmasına 

c- İlaca bağlı yan etkilerin ortaya çıkmasına 

d- Gereksiz ekonomik yüke.
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Ö Z E T

Şubat 1989 - Ocak 1990 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları polikliniklerine başvuran yaşları 0-13 arasında olan 15 205 hasta 

çalışma kapsamına alındı.

Enfeksiyon hastalığı düşünülüp ayaktan veya yatarak antibiyotik 

tedavisi yapılan bu hastalar için formdaki bilgiler kaydedilerek 

değerlendirildi.

Vakalarda kullanılan antibiyotikler incelenerek Literatür 

bilgileriyle karşılaştırıldı. Antibiyotiklerin yaygın bir şekilde bilinçsiz ve 

yanlış olarak kullanıldığı kanaatine varıldı.
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ANKET FORMU EK-I

Hastanın

Adı Soyadı 

Doğum Yeri :

Yaşı :

Hastalığın

Başlangıç Tarihi :

Müracaat Ta rih i:

Tanı

Mikrobiyolojik Tetkik :

Daha once antibiyotik 

kullanılıp kullanılmadığı :

Kullanılan antibiyotiğin

Cinsi-Dozu-Veriliş Şekli :

/


