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Solunum Yolu Enfeksiyonlar›nda Antibiyotik Kullan›m› ve 
Ebeveynlerin Tutumu

Zafer Kurugöl, Levent Midyat, Gülgün Asar
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir 

Son y›llarda antibiyotik kullan›m›n›n art›fl göstermesi, antibiyoti¤e dirençli bakterilerin giderek yayg›nlaflmas›na neden olmaktad›r. Çocukluk yafl gru-
bu, antibiyotik tüketiminin daha s›k oldu¤u ve gereksiz antibiyotik kullan›m›n›n azalt›lmas› yönündeki çal›flmalar›n yo¤un olarak sürdürüldü¤ü bir sü-
reçtir. Bu çal›flmada, ‹zmir ilinde Eylül-Aral›k 2006 tarihleri aras›nda çeflitli sa¤l›k kurumlar›nda solunum yolu enfeksiyonu tan›s› alan çocuklarda an-
tibiyotik kullanma oranlar› ve antibiyotik kullan›m› konusunda ebeveynlerin tutumlar› incelendi. Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Poliklini¤i'ne
baflvuran hastalar›n kay›tlar› de¤erlendirildi ve çocu¤un bak›m›yla ilgilenen bireylerle 33 sorudan oluflan bir anket çal›flmas› yap›ld›. Çal›flmada in-
celenen 52.0 ay idi. Çal›flma: 314 çocu¤un %45.9'u k›z, %54.1'i erkek, ortalama yafl› 84.3 kapsam›ndaki dört ayl›k dönemde solunum yolu enfeksiyo-
nu geçirme nedeniyle 1.1 kez olarak bulundu. Tonsillit tan›s›_antibiyotik kullanma s›kl›¤› 1.44  alan çocuklarda %96.3, otitte %92, sinüzitte %98.2, pnö-
monide %100, viral SYE'larda % 6.4, larenjitte %66 antibiyotik kullan›ld›¤› saptand›. Antibiyotik kullananlar›n %99'u doktor verdi¤i için, %0.3'ü kendi
istedi¤i için, %0.7'si ise kendisi alarak kullanm›flt›. En s›k reçetelenen antibiyotik amoksisilin-klavulonat (%45.9) idi, daha sonra s›ras›yla %17.2 ikin-
ci kuflak sefalosporin, %11.5 makrolid, %6.8 oral penisilin, %6.8 SAM, %4 amoksisilin, %3.5 üçüncü kuflak sefalosporin, %1.5 ampisilin, %1.1 depo
penisilin, %0.9 1.kuflak sefalosporin ve %0.4 kinolon kullan›ld›¤› saptand›. Antibiyotik kullan›m›nda genellikle oral yolun (%96.6) tercih edildi¤i görül-
dü. Ebeveynlerin 10'u doktora antibiyotik yazmas› için bask› yapt›¤›n›, 43'ü bazen kendi kendine antibiyotik kulland›¤›n›, 44'ü antibiyotik yazmayan
doktordan tatmin olmad›¤›n› ifade etti. Ebeveynlerin antibiyotik kullan›rken bafll›ca çekincelerinin yan etki geliflebilmesi oldu¤u, ayr›ca alerjik reak-
siyon, direnç geliflme olas›l›¤› ve maliyetin de antibiyotik kullan›m›nda aileleri tedirgin etti¤i saptand›. Sonuç olarak, ailelerin büyük ço¤unlu¤u an-
tibiyotikleri doktor önerisi ile kullanmaktad›r. Gelifligüzel antibiyotik kullan›m›n›n neden oldu¤u antibiyotik direncini, ekonomik kay›plar› önlemek ve
yan etkilerden kaç›nmak için, çocuk yafl grubunda do¤ru antibiyotik kullan›m›n› sa¤lamak amac›yla öncelikle meslek içi e¤itimler yap›lmal›d›r. 

POSTER: 11

Aseptik Menenjitle Klini¤e Yans›yan Bir Transvers Miyelit Olgusu

Özgür Olukman, Çi¤dem Ecevit, Meral Bayram, Gürol Yendur, Nedret Uran, Aysel Öztürk, fiükrü Cangar
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir 

GGiirriiflfl::  Transvers miyelit, alt ekstremitede h›zl› ve ani bafllayan ve h›zla ilerleyen kuvvet kayb›, duyu ve sfinkter kusuru ile belirlenen bir hastal›kt›r.
Patogenezinin otoimmün mekanizma ile iliflkili oldu¤u düflünülmekle birlikte hastalar›n ço¤unda etyoloji saptanamaz. Kontranstl› spinal manyetik re-
zonans görüntüleme (MRG) tutulan medulla spinalis bölgesinde geniflleme ve T2 sinyal art›fl› gösterebilir. 
MMaatteerryyaall--MMeettoodd::  Burada hastanemize atefl, kar›n ve alt ekstremite a¤r›s› flikayetleriyle gönderilen ve yap›lan fizik muayene ve laboratuvar tetkik-
leri sonras› aseptik menejit tan›s› alan, fakat izleminde transvers myelit oldu¤u tespit edilen bir olgu sunulmufltur. 
BBuullgguullaarr::  Befl yafl›nda k›z hasta atefl, alt ekstremite ve kar›n a¤r›s› yak›nmalar›yla hastanemize baflvurdu. Fizik muayenesinde atefline efllik eden
meninks irritasyon bulgular›n›n da olmas› nedeniyle yap›lan lomber ponksiyonunda 5x10 lenfosit saptanarak aseptik menenjit tan›s› ald›. Ancak kli-
nik izlemi s›ras›nda idrar inkontinans› ve alt ekstremitelerinde flask paralizi geliflen hastan›n çekilen kranyospinal MRG'si transvers miyelitle uyum-
lu bulundu. Bafllan›lan metilprednizolon tedavisinden sonra tam iyileflme gözlendi. 
SSoonnuuçç::  Aseptik menenjit tablosuyla klini¤e yans›yan transvers miyelitli bu olgu ilginç bulunarak sunulmufltur. 
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