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ÖZET

Hastane infeksiyonlarına pediatri kliniklerinin tüm bölümlerinde rastlanmakla birlikte, yo�un bakım ünitelerinde

infeksiyon riski çok fazladır.

Pediatri kliniklerinde hastane infeksiyonu etkenleri olarak en sık izole edilen bakteriler, metisiline dirençli koagülaz

negatif stafilokoklar, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter spp.

ve Pseudomonas spp.’dir. Ayrıca hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen tüm su�lar antimikrobiklere ço�ul direnç

göstermektedir. Viruslardan RSV ve rotaviruslar zaman zaman ciddi boyutlarda infeksiyon olu�tururlar.  Mantarlardan ise

özellikle immun sistemi baskılanmı� ve altta yatan ciddi hastalı�ı bulunanlarda Candida spp. ve Aspergillus spp. ile de

hastane infeksiyonu geli�mektedir.

Anahtar sözcükler: nozokomiyal infeksiyon, pediatrik infeksiyon

SUMMARY

Microorganisms Isolated  from  Pediatric Nosocomial Infections and Resistance to Antibiotics

Although pediatric nosocomial infections are encountered in any parts of the pediatric clinics, patients in intensive

care units have a higher risk of infection.

Bacteria commonly isolated from pediatric clinics are methicillin resistant coagulase negative staphylococci, methicillin

resistant Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter spp. and Pseudomonas spp. In

addition, all bacteria isolated from nosocomial infections are resistant to many antimicrobials. Occasionaly, serious hospital

infections caused by some viruses such as RSV or rotavirus and also infections due to Candida spp. and Aspergillus spp.

develop particularly in immunocompromised children have been reported.

Key wo rds: nosocomial infection, pediatric infection
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Geli�mi� ve geli�mekte olan tüm ülkelerde hastane
infeksiyonları hâlâ önemli sorundur. Özellikle geli�mekte olan
ülkelerde yetersiz hijyenik ko�ullar, maddi olanaksızlıklar,
e�itim düzeyi ve konuya gereken önemin verilmemesi gibi
nedenlerle hastane infeksiyonları daha dramatik bir durum
sergilemektedir.

Hastane infeksiyonları hastanenin tüm servislerinde ve
tüm ya� gruplarında görülebilir. Ancak çok ya�lı, altta yatan
kronik hastalı�ı olanların yanısıra, çocuk hastalar hastane
infeksiyonu geli�mesi açısından en riskli grubu olu�turmaktadır.
Pediatri servislerinde saptanan hastane infeksiyonlarında
morbidite ve mortalite ne yazık ki yüksek olmaktadır. Çocuk
hastalar arasında hastane infeksiyonu riski açısından prematüre
ve yeni do�anlar ilk sırada yer alırlar. Pediatri kliniklerinde
de hastane infeksiyonlarının en fazla görüldü�ü bölümlerin
ba�ında invaziv i�lemlerin ve antibiyotiklerin en fazla
kullanıldı�ı yo�un bakım servisleri, yeni do�an ve hematoloji-
onkoloji servisleri gelmekte ve bu bölümlerde mortalite en

yüksek olmaktadır. Yenido�anlar ve di�er ya� grublarında
bilhassa Gram negatif bakterilerle olu�an infeksiyonlarda
mortalite % 40’ın üzerindedir.

Pediatri kliniklerinde hastane infeksiyonuna neden olan
mikroorganizmalar da servisler arasında farklılık gösterebilir.
Yo�un bakım servislerinde etken olan mikroorganizmaların
daha dirençli oldu�u gözlenmektedir.

Dirençli mikroorganizmalar daha çok yo�un bakım,
yenido�an, hematoloji servislerinde saptansa da tüm pediatri
servislerinde bu bakterilere rastlanması olasıdır.

Hastalara bakım veren hekimler ve di�er sa�lık personeli,
çocukların yanında kalan refakatçiler, infekte hastalar hastane
infeksiyonu geli�mesinde riskli bireyler olup, infeksiyon
etkenlerinin hastanenin tüm servislerine yayılmasında önemli
rol oynarlar.

Hastanede kalı� sürelerinin uzaması infeksiyon riskini
arttırmaktadır. Yeni do�an ve 2 ya�a kadar olan çocuklar
infeksiyon geli�mesi açısından en riskli gruptur. �leri ya�larda
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infeksiyon riski azalmaktadır.
Çocuklarda saptanan hastane infeksiyonlarında kan ve

kanla ilgili infeksiyonlar, sindirim ve solunum sistemi
infeksiyonları ön plandadır.

Eri�kin bireylerde ise hastane kaynaklı üriner sistem
infeksiyonları ilk sırada yer almaktadır.

Pediatrik cerrahi servislerinde yatan çocuklarda da,
hastane infeksiyonu geli�ir. Cerrahi servislerinde saptanan
hastane infeksiyonlarında öncelikli olarak yara infeksiyonu
gözlenmektedir. �nfeksiyon etkenleri ameliyat yerine ba�lı
olarak Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerdir. Marmara
Üniversitesinde l998-200l’de yapılan bir çalı�mada pediatrik
cerrahi servisinde infeksiyonlu hastalardan en fazla izole
edilen bakterinin Klebsiella oldu�u, bunu Candida türleri ve
Pseudomonas’ın izledi�i görülmektedir.Aynı merkezin
yenido�an yo�un bakım ünitesinde de, en sık izole edilen
etkenlerin Klebsiella ve Candida oldu�u, di�er pediatri
servislerinde ise l.sırada Candida türlerinin yer aldı�ı, bunu
stafilokoklar, Klebsiella ve Pseudomonas’ların izledi�i
bildirilmi�tir.

Hastane infeksiyonuna neden olan mikroorganizmalar
çe�itli �ekillerde hastalara bula�arak kolonize olurlar veya
infeksiyon geli�ir. Bu mikroorganizmalar hastanede canlı
bireyler ve cansız ortamda bulunabilirler. Pediatrik hastalarda
hastane infeksiyonuna yol açabilen mikroorganizmalar tablo
1, 2 ve 3’de gösterilmi�tir.

Tablo l: Hastane infeksiyonu etkeni Gram pozitif bakteriler.

Tablo 2: Hastane infeksiyonuna neden olan Gram negatif bakteriler.

Tablo 3: Hastane infeksiyonu etkeni olabilen mantarlar.

Hastane infeksiyonun rezervuar ve kaynakları
Hastane infeksiyonları etkenlerinin en yaygın rezervuarı

canlı çevre, infekte veya kolonize personel, hastalar, hastane
ziyaretçileri ve hastane araçları, laboratuvar, ventilatör, hastane
karyolaları gibi cansız çevredir.

Canlı rezervuarlar: Nozokomiyal Gram pozitif mikroorganiz-
maların rezervuarı ve kayna�ı genellikle personel ve hastalardır.
Mikroorganizmalar deri, burun, koltuk altı, perine, vagina,
farinks yahut gastrointestinal sistemde bulunurlar.

Streptococcus pyogenes’in ve vankomisine dirençli
enterokokların bireylerde ta�ınması aylar sürebilir.

Hastane infeksiyonuna neden olan Pseudomonas ve
Enterobacter gibi Gram negatif çomaklar hastanede hastaların
solunum sistemi ve gastrointestinal sistemine kolayca kolonize
olur.

Hastane infeksiyonu etkeni Gram negatif bakteriler geçici
olarak sa�lıklı çalı�anlarda da kolonize olurlar. Bu ki�ilerin
yıkanmamı� elleriyle bir hastadan di�erine ta�ınırlar.

Uzun süre hastanede kalan hastalar nozokomiyal
patojenler için en önemli rezervuarlardır. Yo�un antimikrobik
kullanılan kronik hastalı�ı olanlarda dirençli mikroorganizmalar
kolayca kolonize olurlar.

Cansız rezervuarlar: Cansız çevrelerde C.difficile gibi spor
olu�turan bakteriler ve VRE uzun süre bu yüzeylerde
canlılıklarını muhafaza ettiklerinden rezervuar olarak
bulunurlar.

Aerop Gram negatif bakteriler, çevreyle ili�kili olarak
genellikle hastane infeksiyonuna yol açar bakterilerdir. Özellikle
Pseudomonas aeruginosa çevre kaynaklı hastane infeksiyon-
larında en önce akla  gelendir. Bir çok infeksiyonda problem
olan en yaygın mikroorganizmalardır. Su bakterisi olarak da
isimlendirilir. Kolonize endoskopların uygun �ekilde dezenfekte
edilmemesi sonucunda Pseudomonas bakteriyemisi geli�ir.
Ayrıca solunum sisteminde bakteri kolonize olur veya
infeksiyon geli�tirebilir. Acinetobacter türleri de kuru yüzeyler-
de bile günlerce canlı kalarak bilhassa yo�un bakım ünitelerinde
salgınlara neden olabilir.

Eri�kinlerde oldu�u gibi pediatrik hastalarda da yo�un
bakım ünitelerinin ayrı bir önemi vardır.Yo�un bakımda
bulunan hastalar klinik durumları a�ır, altta yatan ciddi
hastalıkları nedeniyle dirençleri kırılmı�, kateter kullanımı,

• Metisiline duyarlı S.aureus

• Metisiline duyarlı koagulaz negatif stafilokoklar

• Metisiline dirençli S.aureus

• Metisiline dirençli koagulaz negatif stafilokok

• A grubu streptokoklar

• B grubu streptokoklar

• Enterokoklar

• Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE)

• Glikopeptitlere orta düzeyde duyarlı koagulaz negatif stafilokoklar

• Glikopeptitlere orta düzeyde duyarlı S.aureus

• Escherichia coli

• Enterobacter spp.

• Klebsiella spp.

• Citrobacter spp.

• Morganella spp.

• Proteus spp.

• Providencia spp.

• Serratia spp.

• Pseudomonas spp.

• Acinetobacter spp.

• Stenotrophomonas spp.

• Candida albicans

• C.krusei

• C.lusitaniae

• C.parapsilosis

• C.tropicalis

• C.galabrata

• Aspergillus spp.

• Fusarium

• Zygomycetes
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suni solunum gibi bir çok invaziv i�lemlerin uygulandı�ı
hastalardır. Antibiyotikler çok fazla kullanıldı�ı için infeksiyon
riskleri, di�er servislere oranla çok fazladır. �nfeksiyon etkeni
olan mikroorganizma genellikle ço�ul dirençli olmaktadır.
Günümüzde GSBL olu�turan Klebisella pneumoniae su�ları
özellikle yo�un bakım servislerinde artı� göstermektedir.
Ço�ul dirençli Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. ile
geli�en infeksiyonlara da sık rastlanılır olmu�tur. Pediatrik
grubta, yo�un bakım ve yenido�an yo�un bakımda saptanan
infeksiyon etkenleri de farklılık gösterebilir. Birçok hastanede
Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter ve Enterobacter
türleri sık izole edilen infeksiyon etkenleridir.

Gram pozitif bakterilerden ise Staphylococcus aureus,
özellikle metisiline dirençli S.aureus, koagulaz negatif
stafilokok ve enterokoklar yo�un bakım hastalarında infeksiyon
etkeni olurlar.

Ayrıca mantarlardan Candida cinsi de son yıllarda yo�un
bakım servislerinde  sık rastlanılan etkenler arasına girmi�tir.

Yo�un bakım servislerinden izole edilen mikroorganiz-
malar her merkezde farklı olabilir, fakat bu etkenlerin tümünün
ortak özelli�i antimikrobik maddelere ço�ul dirençli olmaları
ve tedavilerinin sorun yaratmasıdır.

Yo�un bakım ünitelerinde nozokomiyal pnömoni
geli�mesi, di�er servislere oranla daha sıktır. Burada da ço�ul
dirençli Gram negatif bakteriler etken olurlar.

Yeni do�an yo�un bakım ünitelerinde ise bakteriyemi
birinci sırada yer alır. Bunu pnömoni, gastointestinal sistem
ve di�er sistem infeksiyonları takip eder (Tablo 4).

Gram pozitif bakterilerle infeksiyonlar günümüzde de
sıklıkla saptanmaktadır. Ço�ul dirençli MRSA’lar, koagulaz
negatif stafilokoklar ve ülkemizde sorun olmamakla birlikte
vankomisine dirençli enterokoklar ciddi infeksiyonlara yol

açarlar. Özellikle koagulaz negatif stafilokoklar son yıllarda
en sık izole edilen bakteri olmu�tur. Gram negatif bakteriler
yenido�anda birinci aydan sonra geli�en sepsislerin ve
pnömonilerin % 20-30’unu olu�turmaktadır. Gram negatif
bakterilerle olu�an infeksiyonlarda mortalite % 40-% 90 olarak
bildirilmektedir.

Yenido�an servislerinde A grubu streptokoklar, diyare
nedeni olan Salmonella ve Shigella bakterileri de hastane
infeksionlarından seyrek olarak izole edilmektedir.

Yenido�an yo�un bakım ünitelerinde Candida türleriyle,
özellikle C.albicans, C.tropicalis ve C.parapsilosis ile olu�an
infeksiyonların sayısında da artı� gözlenmektedir. Bu
infeksiyonların % l0 civarında oldu�u bildirilmektedir. Ayrıca
yeni do�anda Aspergillus spp., Rhizopus spp., Trichosporon
beigelii de hastane infeksiyonuna neden olur. Daha çok
çevreden bula�ma söz konusudur.

Viral etkenlere de yenido�an yo�un bakım servislerinde
rastlanabilir. Özellikle RSV ve rotaviruslarla salgınlar
bildirilmi�tir.

Tablo 5: Yenido�an yo�un bakım ünitesinde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar:

1989-1999 yıllarında yapılan çok merkezli çalı�maların sonuçları.

Mikroorganizma Oran

Koagulaz negatif stafilokoklar % 19-% 62

S.aureus (MRSA dahil) % 7- % 22

B grubu streptokoklar % 2- % 9

Enterokoklar (VRE dahil) % 5- % 13

Escherichia coli % 4- % 14

Pseudomonas  aeruginosa % 2- % 12

Klebsiella spp. % 2- % 14

Di�er Gram negatif bakteriler % 9

Anaerop bakteriler % 2

Candida spp. % 7- % 13

Malesezzia spp. < % 1

Viruslar (RSV ve rotavirus) % 0 - % 30

Mikroorganizma

KNS

Enterokok

S.aureus

Enterobacter spp.

C.albicans

P.aeruginosa

K.pneumoniae

Di�er Candida spp.

E.coli

Acinetobacter spp.

Serratia marcescens

S.pneumoniae

Citrobacter spp.

C.glabrata

Di�er mantarlar

Grup B streptokok

H.influenzae

Aspergillus spp.

Viruslar

Kan dola�ımı ile

ilgili infeksiyonlar

(n:1887)

37.8

11.2

9.3

6.2

5.5

4.9

4.1

3.4

2.9

2.0

2.0

0.6

0.5

0.4

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

Pnömoni

(n:1459)

0.9

1.0

16.9

9.3

1.6

21.8

5.3

0.4

3.6

3.1

3.6

3.4

0.5

0

0.7

0.2

10.2

0.5

2.5

�drar yolu infeksiyonları

(n:1045)

4.3

 10.0

 1.5

 10.3

 14.3

 13.1

 7.3

 6.2

 19.0

 0.4

 1.2

0

 4.3

 0.6

 1.6

 0.1

0

0

 0.2

Alt solunum  yolu

infeksiyonları (n:935)

 1.5

 1.2

18.8

12.2

3.6

15.1

3.5

1.1

3.2

3.1

3.6

2.6

1.1

0

0.1

0

5.8

0.1

10.1

Cerrahi alan infeksiyonları

(n:544)

14.0

8.1

20.2

8.1

5.0

14.5

3.7

2.0

5.1

0.7

2.8

0.6

1.8

0

0.2

0.4

0.9

0.7

0

Tablo 4: Pediatri yo�un bakım ünitelerinde saptanan hastane infeksiyonlarında vücudun çe�itli bölgelerine göre etkenler (%).
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Yenido�an yo�un bakım servislerinde tablo 5’de belirtilen
etkenlerin yanısıra Serratia marcescens önemli bir infeksiyon
etkenidir. Bu bakterinin rezervuarı hastanede yeni do�anların
gastointestinal sistemidir. Ülkemizde çe�itli merkezlerde
bildirildi�i gibi Acinetobacter spp., P.aeruginosa dı�ındaki
Pseudomonas’lar, Citrobacter diversus, Flavobacterium
meningosepticum da yeni do�an yo�un bakım servislerinde
hastane infeksiyonuna neden olur.

Yenido�an yo�un bakım servislerinde RSV ve
rotaviruslarla hastane infeksiyonlarına daha sık rastlanmasının
yanısıra nadir olarak influenza, parainfluenza, rhinovirus,
adenovirus, enteroviruslar, herpes simplex virus ve varicella
zoster virusları ile de  infeksiyonlar bildirilmektedir.

Tanı yöntemlerinin geli�mesine de ba�lı olarak 1970’li
yıllardan sonra pediatrik ya� gurubunda solunum ve sindirim
sisteminde viruslarla, özellikle RSV ve rotaviruslarla geli�en
hastane infeksiyonları bildirilmeye ba�lanmı�tır.

Hastane infeksiyonlarına neden olan etkenler yıllar içinde
de�i�kenlik göstermi� 1960’lı yıllarda hastane infeksiyonu
etkeni olarak stafilokoklar ön sırada yer almı�, l970’li yıllarda
Gram negatif bakterilerle hastane infeksiyonlarında artı�
olmu�, bilhassa 1980’li yıllarda ço�ul dirençli su�lar tüm
hastanelerin ve pediatri kliniklerinin kabusu olmu�tur.

1980’li yıllardan sonra yeniden ço�ul dirençli stafilokoklar
ve glikopeptitlere dirençli enterokoklar hastane infeksiyon-

larından izole edilen bakteriler arasında yer almaya ba�lamı�tır.
Günümüzde çok seyrek izole edilmekle birlikte yakın

bir gelecekte glikopeptitlere duyarlılı�ı azalmı� stafilokokların
(özellikle S.aureus), hatta dirençli stafilokokların hastane
infeksiyonu etkeni olarak önemli sorunlara yol açaca�ını
söyleyebiliriz.

Özellikle bu bakterilerle direncin önlenmesine yönelik
tedbirler �imdiden acil olarak alınmalı, en önemlisi antibiyotik
kullanımı daha ciddi olarak programlanmalıdır.

Pediatrik hastalarda hastane infeksiyonu etkeni olarak
izole edilen bakterilerde antimikrobik maddelere direnç

Tüm hastane infeksiyonu etkenlerinde antimikrobik
maddelere direnç dramatik bir �ekilde artmaktadır. Direnç
sorunu ilk olarak stafilokoklarda penisiline direnç geli�imiyle
ba�lamı�, daha sonra metisiline dirençli stafilokoklar hastane
infeksiyonlarında ön plana geçmi�tir ve günümüzde hâlâ
önemi korumaya ve hastanelerin korkulu rüyası olmaya devam
etmektedirler. Metisiline dirençli ilk su� 1961 yılında bildirilmi�,
yıllar içinde giderek dirençli su� sayıları artı� göstermi�tir.
Bir çalı�mada 1995-1999 yılları ve 2000 yılını kapsayan
dönemde önceleri % 26 olarak bildirilen metisilin direncinin
% 55’e çıktı�ı bildirilmi�tir.

Direncin �spanya, Fransa, �talya,Yunanistan gibi ülkelerde
% 30’un üzerinde oldu�u, antibiyotik kullanımının daha
kontrollü oldu�u �skandinav ülkelerinde % 0.1-% 0.3,
Almanya’da  %1.6-% 5.5, �sviçre’de % 1.8, Hollanda’da %
1.5 oldu�u bildirilmi�tir.

Metisiline dirençli su�lar, yo�un bakım ünitelerinde daha
yüksek oranda bulunmaktadır.

�stanbul Tıp Fakültesinde de yo�un bakım ünitesinden
izole edilen su�larda metisilin direncinin % 67, di�er bölümler-
de ise % 32- % 50 oldu�u belirtilmi�tir.

�stanbul Tıp Fakültesinde 2003 yılında kan örneklerinden
izole edilen S.aureus su�larında metisilin direncinin % 4l.6,
cerahat örneklerinden izole edilen su�larda ise biraz daha

dü�ük % 29.2 olarak saptanmı�tır.
Bazı çalı�malarda çocuk yo�un bakım ünitelerinde MRSA

oranının eri�kin yo�un bakım ünitelerine oranla daha dü�ük
oldu�u bildirilmi�tir.

Son yıllarda önemli hastane infeksiyonu etkenleri arasına
girmi� olan koagulaz negatif stafilokoklarda da metisilin
direnci giderek artmaktadır. l990’lı yılların ba�ında % 16 - %
17 olarak bildirilen metisilin direnci 2000’li yıllara gelindi�inde
% 44 - % 56, hatta daha yüksek oldu�u gözlenmi�tir.

Anabilim Dalımızda da kandan izole edilen su�larda
metisilin direnci % 67, di�er örneklerde ise % 30.7 olarak
belirlenmi�tir.

Tablo 6, 7, 8 ve 9’da �stanbul Tıp Fakültesinde çe�itli
yıllarda S.aureus ve koagulaz negatif stafilokoklarda saptanan
metisilin direnci ve yurt içinden di�er merkezlerdeki metisilin
dirençleri  bildirilmektedir.

Tablo 6: �stanbul Tıp Fakültesi’nde izole edilen S.aureus su�larında metisiline

direnç.

* Yalnız yo�un bakım ünitesi hastalarını içermektedir.

Tablo 7: �stanbul Tıp Fakültesi’nde izole edilen koagülaz negatif stafilokoklarda

metisilin direnci.

Yıllar Direnç %

1990 32

1992 34

1993 40

1994 36

1995 33

1996 32

1999 42

1999  * 67

2000(cerahat) 37

2000 (kan) 50

2001 37

2001 (kan) 24

2002 (kan) 39

2003 (kan) 41.6

2003 (cerahat) 29.2

Yıllar Direnç(%)
1992 17
1993 26
1994 16
1995 42
1996 38
1999 28
2000 (Kan) 44
2000 (Cerahat) 32
2001 (Kan) 46
2002 (Cerahat) 56
2003 (Kan) 67
2003 (Cerahat) 30.7



145

Tablo 8: Ülkemizde çe�itli merkezlerde son yıllarda izole edilen S.aureus

su�larında saptanan metisilin direnci (%).

Tablo 9: 2000’li yıllarda ülkemizde metisiline dirençli stafilokokların durumu.

Son yıllarda hastane infeksiyonu açısından önem kazanan
di�er Gram pozitif bakteri enterokoklardır. Enterokoklarla
infeksiyona çocuklarda çok fazla rastlanmamakla birlikte yeni
do�an döneminde sepsis ve meninjit olgularının % 13’ünden
sorumlu oldu�u belirtilmi�tir. Enterokoklarla infeksiyon
geli�mesinde dü�ük do�um a�ırlı�ı, erken do�um, uzun süreli
santral venöz kateter kullanımı, ventriküloperitoneal shunt
uygulaması, barsak rezeksiyonu, uzun süre hastanede kalma,
sefalosporinlerle tedavi risk faktörlerini olu�turmaktadır.

Enterokoklar ba�ta beta-laktam antibiyotikler, klindamisin,
aminoglikozitler ve timetoprim -sulfametoksazol gibi birçok
antibiyoti�e intrensek dirençlidirler. Antibiyotiklerin bir kısmına
da kolayca direnç geli�ebilir. Enterokoklarda penisiline yüksek
düzeyde direnç penisilin ba�layan proteinlerdeki mutasyonla
olu�maktadır.

Enterokoklarda dü�ük düzeyde aminoglikozit direnci
bulunmasına ra�men ciddi infeksiyonlarda penisilin veya
vankomisinle kombine kullanılır. Fakat son yıllarda enterokoklarda
yüksek düzeyde aminoglikozit direncine de rastlanmaktadır.
Aminoglikozitlere yüksek düzeyde direnç 1970’lerde dikkati
çekmi�, 1980’lerden itibaren giderek yaygınla�mı�tır. Avrupa’da

çe�itli ülkelerde yüksek düzeyde aminoglikozit direnci Slovakya’da
% 58, Yunanistan’da % 55, Hırvatistan’da  % 50, Avusturya ve
Slovenya’da % 35, Almanya’da % 18, Lüksemburg’da % 12,
Malta’da  % 8 olarak bildirilmi�tir.

Ülkemizde yapılan bazı çalı�malarda da yüksek düzeyde
aminoglikozit direnci % 11-% 40 olarak bildirilmi�tir.

Ciddi enterokok infeksiyonlarında glikopeptitlerin önemli
bir yeri bulunmaktadır. Fakat 1986 yılında ilk kezAvrupa’da, kısa
bir süre sonra da Amerika’da vankomisine dirençli enterokok
su�ları bildirilmeye ba�lanmı�tır. Vankomisine dirençli su�ların
geli�mesinde de uzun süreli hastanede yatı�, antibiyotiklerin yo�un
kullanımı, altta yatan ciddi hastalıklar önemli risk faktörlerini
olu�turur. Glikopeptitlere dirençli enterokoklar çocuk hastalarda
kolonizasyon veya infeksiyon etkeni olabilir. Ancak eri�kinlerde
kolonizasyon daha fazladır. Glikopeptitlere (vankomisine) dirençli
enterokoklarla geli�en infeksiyonlar yurt dı�ında önemli bir sorun
olu�turmaktadır ve sayıları devamlı artmaktadır. 1989-1993 yılları
arasında yo�un bakım ünitelerinde % 0.3 - % 7.9 olarak bildirilen
oranlardevamlı artmaktadır.Amerika’da çokmerkezli bir çalı�mada
vankomisine dirençli enterokok oranınınülkenin kuzey do�usunda
% 20.6, güney do�usunda % 11.4, güney batısında % 11.1,

kuzey batısında ise % 9.5 oldu�u bildirilmi�tir. Avrupa’da bu
su�lar �imdilik daha azdır.

Ülkemizde ise �u anda ciddi bir sorun ya�anmamaktadır tek
tük bazı hastanelerden vankomisine dirençli su�lar bildirilmeye
ba�lanmı�tır. �lk olarak Antalya’dan 1999 yılında Vural ve ark.,
kısa bir süre sonra �stanbul’dan Öngen ve ark. vankomisine dirençli
su�lar bildirmi�tir. Bu su�ların gelecek yıllarda ciddi sorunlar
yaratabilece�i akıldan çıkartılmamalı ve zamanında gerekli
önlemler alınmalıdır.

Hematoloji-onkoloji servislerinde kan dola�ımı
infeksiyonlarında penisilin ve sefalosporinlere dirençli viridans
streptokoklar da izole edilmektedir.

Pediatri kliniklerinde Gram pozitif bakterilerin yanı sıra
1970’li yıllardan ba�layarak Gram negatif çomakların da hastane
infeksiyonlarında önemli bir yeri bulunmaktadır. E.coli,
K.pneumoniae, Enterobacter spp. ve Pseudomonas spp. en sık
izole mikroorganizmalardır. Bunlarda gözlenen ortak özellik
3.jenerasyon sefalosporinlere dirençli olmalıdır.

Günümüzde Gram negatif bakterilerde birçok antibiyoti�e
ço�ul dirençli su�lar pediatri kliniklerinde artmaktadır.

1980’li yıllarda 3.jenerasyon sefalosporinlerin yaygın
kullanımı sonucu, mutasyonlaAmp-C adı verilen beta-laktamazlar
yayılma�a ba�lamı�, 1980’li yılların sonu 1990’lı yıllarda ise
plazmitle ta�ınan 3.jenerasyon sefalosporinleri inaktive eden
geni�lemi� tipte beta-laktamaz olu�turan su�lar hastanelerden izole
edilme�e ba�lanmı�tır. Bugün bu su�ların sayıları giderek
artmaktadır. Plazmidik özellikteki bu beta-laktamazlar tüm
sefalosporinlere ve aztreonama direnç olu�masına neden olur.
Geni�lemi� spektrumlu beta-laktamazların yanı sıra
aminoglikozitlere de dirençli su�larhastanelerden izole edilmektedir.

Hatta bu dirençli su�larla geli�en infeksiyonlarda bir umut
gibi görülen karbapenemlere direnç, seyrek de olsa, görülmektedir.
GSBL olu�turan su�ların artması çok önemli bir sorundur. Çünkü
GSBL olu�umu plazmidik oldu�undan direnç di�er cinslerdeki

Ara�tırıcı adı Yer Sıklık

Emekda� ve ark (1990) Ankara 16
Leblebicio�lu ve ark (1992) Samsun 37
Kocabeyo�lu  ve ark (1994) �stanbul 38.6
�nan  ve ark (1992) �zmir 36
Erkmen  ve ark (1995) Gaziantep 34
Öztürk ve ark (1995) �stanbul 33
�nan  ve ark (1990) Ankara 37
Arıkan  ve ark (1995) Ankara 25
Ertu�rul ve ark (1992) Ankara 23
Arman  ve ark (1994) Ankara 29
Çolay  ve ark (1995) Antalya 37
Özyurt  ve ark (1995) Ankara 70
Kocagöz  ve ark (1997) Ankara 21
Özyurt  ve ark (1999) Ankara 57.7
Tünger  ve ark (1999) Manisa 5.4
Erci�  ve ark (1999) Ankara 4.3
Erdemo�lu ve ark (2000) �stanbul 40
Agu�  ve ark (2000) �zmir 50
Baykan  ve ark (2000) Konya 58

Ara�tırıcı MRSA M RK NS
% %

Korten ve ark (2000) 67 76
Korten ve ark (2001) 60 88
Gürler ve ark (2000) 37-50 -
Gürler ve ark (2001) 24-37 -
Havuz-Güdül ve ark (2001) 44 43
Ünlü-Vardar ve ark (2001) 62 55
Gürler ve ark (2002) 39 56
�ris-Efe ve ark (2002) 44 43
Yıldırım ve ark (2002) 36 46
Özgüne� ve ark (2002) 47 46
Özcan ve ark (2003) 38 53
�ris ve ark (2003 69 31
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bakterilere de aktarılabilmektedir. ABD’lerinde GSBL olu�turan
K.pneumoniae su�ları % 10.7’den % 20’lere çıkmı�tır.

Yo�un bakım ünitelerinden izole edilen Klebsiella su�larında
GSBL olu�turanların oranının  Portekiz’de % 49, Belçika’da %
31, Fransa’da % 24, Hollanda’da 16,Almanya’da % 9, �spanya’da
% 1 oldu�u bildirilmi�tir. Ülkemizde bazı çalı�malarda % 80’nin
üzerinde GSBL olu�turan su� bildirilmi�tir. 2002 yılında yo�un
bakım dı�ında çocuk hastalardan izole edilen E.coli su�larında
GSBL oranı ise % 12.7 olarak saptanmı�tır.

Tablo 10’da çe�itli çalı�malarda saptanan GSBL oranları
bildirilmi�tir.

Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. ve Stenotrophomonas
maltophilia’da 2. ve 3. jenerasyon sefalosporinlere,
aminoglikozitlere, hatta karbapenemlere dirençli su�lar hastane
infeksiyonu etkeni olarak izole edilmektedir.

Pseudomonas cinsi ba�ta olmak üzere bazı Gram negatif
bakteriler ayrıca indüklenebilir tipte beta- laktamaz olu�turmak-
tadırlar.

Tablo 10: Ülkemizde çe�itli bakterilerde saptanan GSBL oranları (%).
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