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Antimikrobiyal ajanlara karﬂ› direnç do¤al yani
bir di¤er ifade ﬂekli ile mikroorganizman›n yap›s›
ile iliﬂkili veya mikroorganizmalar›n sonradan kazand›klar› olarak iki farkl› ﬂekilde olabilir. Do¤al dirençten bahsedilirken, mikroorganizma yap›s› veya metabolik özellikleri gere¤i o antibiyoti¤in etkisi d›ﬂ›nda kalmaktad›r. Kazan›lm›ﬂ direnç ise asl›nda kullan›lan antibiyoti¤e özellikleri gere¤i duyarl› olan mikroorganizmalar›n çeﬂitli nedenlerle
zaman içerisinde etkilenmez hale geliﬂleridir. Kazan›lm›ﬂ direnç genellikle, Gram negatif ve Gram
pozitif mikroorganizmalarla s›n›rl›d›r. Klasik olarak
anaeroplar, atipik pulmoner mikroorganizmalar
da kazan›lm›ﬂ direnç görülmez. Ancak Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Eylül
2008 say›s›nda yer alan bu araﬂt›rmada anaeroplarda artan direnç oranlar› oldu¤una dikkat çekilmekte ve bizim klasik bilgilerimizin eksik veya hatal› oldu¤u bir bak›ma vurgulanmaktad›r.
Bir tarama çal›ﬂmas› olarak Tayvan’da bir üniversite hastanesinde yap›lan bu araﬂt›rmada
2000 ile 2007 y›llar› aras›nda klinik olarak s›k izole edilen anaeroplar ve 1990 ila 2006 y›llar› aras›nda hastane enfeksiyonu etkeni olarak tespit edilen Bacteroides fragilis izolatlar›nda ampisilin-sulbaktam, sefmetazol, kloramfenikol, klindamisin
ve karbapenemlerin (imipenem, meropenem)
hassasiyetlerine bak›lm›ﬂ. Genel olarak ampisilinsulbaktam, sefmetazol ve klindamisin hassasiyetlerinde azalma oldu¤u görülürken, metranidazol, piperasilin-tazobaktam, karbapenemler ve

kloramfenikolün hala etkinliklerini koruduklar› ancak bu ajanlara karﬂ›da direnç geliﬂimi yönünde bir
e¤ilim oldu¤u tespit edilmiﬂ. Çal›ﬂmada karbepenemlere direnç genel olarak düﬂük olmakla birlikte
daha önceki ekibin daha önceki çal›ﬂmalar›na göre (1998-2000 y›llar› için, Antimicrobial Agents
Chemother 2002; 46: 2908) daha yüksek oranlarda (Bacteroides fragilis için imipenem direnci %7,
meropenem direnci %12) tespit edilmiﬂ.

Yorum
Genellikle anaerop etkenlerin izolasyonu klasik kültür ve laboratuvar metotlar› ile çok zor oldu¤u için tedavi ampirik olarak baﬂlanmakta veya
bu ajanlar izole edilseler bile antimikrobiyal hassasiyet çal›ﬂmalar› yap›lmamakta ve bir bak›ma
yine ampirik tedavi verilmektedir. Bu çal›ﬂma her
nekadar Tayvan gibi genel olarak antimikrobiyal
ajan direnç oranlar›n›n yüksek oldu¤u bir ülkeden
olsa da, anaeroplar›n da son y›llarda daha dirençli hale geldiklerini ve klasik olarak tercih edilen
sulbaktam ampisilin, sefmetazol ve klindamisin
gibi ajanlar›n hassasiyetlerinde azalma oldu¤unu
ve daha dikkatle kullan›lmas› gerekti¤ini göstermektedir. Hastane enfeksiyonu etkeni olarak daha çok gündeme gelen Bacteroides fragilis’inde
özellikle son y›llarda karpapenemlere her nekadar
henüz klinik önem taﬂ›yacak kadar olmasa da daha dirençli hale geldi¤ini bu çal›ﬂma gündeme getirerek dikkat çekmektedir. Benzer çal›ﬂmalar›n
yap›lmas› ile belkide çok yak›n bir zaman içerisinde anaeroplar için kültür çal›ﬂmalar›n›n daha s›k
yap›lmas›n› ve rutin antibiyogram testlerinin uygulanmas›n›n gerekti¤ini söyleyece¤iz.

Kulakta Oluﬂan Serümene Yönelik
Klavuz Önerileri
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Nelson C, Stutz DR, Clinical practice guideline: Cerumen
impaction Otolaryngology-Head and Neck Surgery
2008;139:1-21
Literatürden bu sefer sizlerle paylaﬂmak istedi¤im asl›nda bir araﬂt›rma veya vaka sunumu, bir makale de¤il; Amerika Birleﬂik Devletleri’nde kulak burun bo¤az uzmanlar›n›n
resmi uzmanl›k kurumu olan “American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation”›n yay›n
organ› olan, Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinin Eylül say›s›n›n ekinde yer alan bir klavuz. Bu klavuz,
hepimzin gündelik klinik uygulamalar›m›zda karﬂ›m›za ç›kan d›ﬂ kulak yollar›ndaki serümen, temizlik, ç›kart›lmas›na
yönelik.
Klavuzda yer alan önerileri özetlemeden önce, basit
olarak kulak kiri dedi¤imiz, serumen olarak de¤erlendirdi¤imiz kulak sekresyonlar› ile ilgili baz› genel bilgilerden bahsedersek önemi daha net ortaya konulmuﬂ olacakt›r.
Serumen asl›nda su ile eriyebilen d›ﬂ kulak sekresyonlar›, ölü epitel hücreleri ile saç ve k›llardan oluﬂan bir salg›d›r.
Normal ﬂartlarda oluﬂan bu salg›, d›ﬂ kulak yolunda ilerleyerek d›ﬂar› do¤ru at›l›r, bu at›l›m çenenin çi¤neme hareketleri ile de kolaylaﬂt›r›l›r. Salg›n›n at›l›m› s›ras›nda d›ﬂ kulak yolundaki kir ve di¤er yabanc› maddelerin de uzaklaﬂt›r›lmas›
ve d›ﬂ kulak yolu floras›n›n dengede kalmas› sa¤lan›r.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde her y›l 12 milyon kiﬂi d›ﬂ
kulak yolunda biriken serumen nedeni ile t›bbi baﬂvuruda
bulunmakta ve her y›l 8 milyon kulaktan serumen temizli¤i
yap›lmaktad›r. Rakamlara bir baﬂka aç›dan bak›lacak olursa çocuklar›n %10’u, yetiﬂkinlerin %5’i ve yaﬂl›lar›nda üçte
birinde serumene ba¤l› kulakta sorunlar› olmaktad›r. Serumene ba¤l› sorunlar, kulak a¤r›s›, kötü koku, kulak ak›nt›s›
ve iﬂitme azl›¤› ﬂeklinde s›ralanabilir. Geri dönüﬂümlü olan
iﬂitme azl›¤› serumen d›ﬂ kulak kanal›n›n %80’›ndan fazlas›n› t›kad›¤›nda ortaya ç›kmaktad›r. Bu rakamlar ve özellikleri ile bak›ld›¤›nda önemli bir sa¤l›k sorunu olan serumen
oluﬂumu ile ilgili bu klavuzda yer alan öneriler aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir;
• D›ﬂ kulak sekresyonlar› faydal›d›r ve gereksiz yere al›nmaya ve temizlenmeye çal›ﬂ›lmamal›d›r,
• Hastalar serumenin faydalar› konusunda e¤itilmelidir,
• Serumeni temizlemek için uygun olmayan ve zarar verebilecek giriﬂim ve aletler kullan›lmamal›d›r.
• ‹ﬂitme cihaz› kullananlarda her alt› ayda bir veya seneden bir serumen aç›s›ndan muayene gereklidir.
Sonuç olarak bu klavuz, serumenin do¤al ve faydal› oldu¤u, normal ﬂartlarda d›ﬂ kulak yollar›nda temizli¤in veya
d›ﬂ kulak yollar›na yabanc› cisimm sokularak uzaklaﬂt›rman›n yap›lmamas› gerekti¤i belirtilmekte ve mutlak gerekti¤inde (iﬂitme azl›¤›na neden oldu¤unda) de yumuﬂat›c›lar
kullan›larak veya çok zorunlu olundu¤unda (otit tan›s› için
zar›n de¤erlendirilmesi gibi) uygun aletler ile mekanik olarak d›ﬂ kulak yollar› zedelenmeden uzaklaﬂt›r›lmas› önerilmektedir.
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Çok Düﬂük Do¤um A¤›rl›kl› Prematüre Bebeklerde DTaB Komponenti ‹çeren Aﬂ›lar ile ‹mmünizasyon Sonras› Kardiorepiratuar Problemlerin
Tekrarlamas›
Flatz-Jequier A, Posfay-Barbe KM, Pfister RE, Siegrist
CA. Recurrence of cardiorespiratory events following repeat DTaP-based combined immunization in very low birth
weight premature infants. J Pediatr. 2008; 153: 429-31.
Son y›llarda, çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› prematüre bebeklerde özellikle kombine aﬂ›lar›n kullan›m› sonras›nda
apne geliﬂti¤i yönünde bilgiler ortaya ç›kmaya baﬂlanm›ﬂ
ve bu bebeklerin aﬂ› uygulamas› sonras›nda yak›n izlemleri gerekti¤i yönünde görüﬂler ortaya at›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmay›, bu konu da vaka say›s› ile ilk oluﬂu ve sonuçlar› ile dikkat çekici olmas› nedeni ile sizlerle paylaﬂmak istedik.
Çal›ﬂma ‹sviçre’nin Cenevre ﬁehrinde, Children’s Hospital of Geneva’da Nisan 2002 ile May›s 2007 tarihleri aras›nda prematüre ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤› ile do¤an bebeklerde retrospektif olarak gerçekleﬂtirilmiﬂ. Ülkenin aﬂ› program› çerçevesinde DTaB-IPV-Hib (Difteri-Tetanoz-asellüler
bo¤maca-inaktif polio ve H. influenzae tip b kombine aﬂ›s›)
veya DTaB-IPV-Hib-HBV (art› hepatit B aﬂ›s› içeren 6’l›
kombine aﬂ›) uygulanm›ﬂ, çocuklar›n bir k›sm› konjuge
pnömokok aﬂ›s› ve/veya RSV için monoklonal immünglobulin de alm›ﬂlar. Çal›ﬂma dönemi içerisinde 32 haftadan
küçük toplam 443 bebek do¤umu olmuﬂ ve bunlar›n
135’inin ilk aﬂ› uygulmas› hastane içerisinde, 308’inin ilk
doz aﬂ› uygulmas› ise taburcu olduktan sonra yap›lm›ﬂ.
Ayaktan aﬂ›lananlarda herhangi bir yan etki gözlenmezken,
hastanede ilk doz aﬂ›lamas› yap›lan 135 bebe¤in 34’ün da
apne, bradikardi veya oksijen satürasyonunda düﬂme saptanm›ﬂ (Ancak, ayaktan aﬂ›lananlar da detayl› takip yap›lmam›ﬂ oldu¤u için izlenmemiﬂ olma olas›l›¤› da düﬂünülmelidir). ‹kinci doz aﬂ›lama da, ilk doz uygulamas›nda kardiorespiratuar sorun yaﬂayan hastalar ve sorunu olmayan
ve ilk doz s›ras›nda hastanede olanlar›n 31’i hastaneye yat›r›l›p, moniterize edilerek aﬂ›lar› yap›lm›ﬂ. ‹lk doz aﬂ› uygulamas›nda sorunu olan hastalardan birisi yat›ﬂ› kabül etmedi¤i için çal›ﬂma d›ﬂ›na al›nm›ﬂ. Böylece ikinci doz uygulmas›nda ilk doz s›ras›nda sorun yaﬂayan ve halen hastanede yatan 14, taburcu olarak ikinci doz uygulmas› için hastaneye yatan 19 ve ilk doz da sorunu olmayan ancak kontrol amaçl› olarak ikinci dozda hastaneye yat›r›lan 31 premature bebe¤e ikinci doz aﬂ›lar› 3. ayda uygulanm›ﬂ. ‹lk
dozda sorun yaﬂayan 33 bebe¤in 6’s›nda apne ve/veya
bradikardi gözlenirken, ilk dozda sorunu olmayan 31 bebe¤in hiç birisinde sorun tespit edilmemiﬂ. Araﬂt›r›c›lar ikinci
dozdaki kardiorespiratuar sorun için tek risk faktörü olarak
ilk dozda benzer ﬂikayetlerin yaﬂanm›ﬂ olmas›n› belirleyebilmiﬂler onun d›ﬂ›nda herhangi bir faktör ikinci dozda görülen kardiorepiratuar sorunlar için risk tespit etmemiﬂ.
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Yorum
Asl›nda kombine aﬂ› uygulmas›n sonras›nda, prematüre ve çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerde kardiorespiratuar sorun ihtimali farkl› çal›ﬂmalarda %0 ile %47 aras›nda
bildirilmektedir (. Bizim ülkemizde de T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›
Aﬂ› Yan Etki ‹zlem bilgilendirmelerinde de, aﬂ› takvimimizde uygulamam›z kombine aﬂ›ya geçtikten sonra bu bilgiler
yer almakta ve bildiriminin yap›lmas› istenilmektedir. Bugüne kadar, üzerinde durdu¤umuz bu çal›ﬂmaya kadar ikinci
doz uygulamas›nda nas›l bir yol izlenece¤ine yönelik bir çal›ﬂma ve risk de¤erlendirmesi tam olarak belirlenmiﬂ de¤ildi. Bu çal›ﬂma ile 1. Çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› prematüre
bebeklerde ilk doz kombine aﬂ› uygulamas› sonras›nda apne ve bradikardi riskinin oldu¤u, 2. ‹lk doz s›ras›nda kardiorespiratuar s›k›nt›s› olan prematüre bebeklerde ikinci doz
uygulams›nda risk azalmakla birlikte ve tip sorunlar›n›n yine de yaﬂanabilece¤i ortaya konulmuﬂtur. Özellikle çok dü-
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ﬂük do¤um a¤›rl›kl bebeklerin izlemini yapan merkezlerde
bu yönden dikkatli olunmas› ve bebeklerin aﬂ› uygulamas›
sonras›nda izlemi önerilebilir. Ancak ﬂu nokta da unutulmamal›d›r ki, hangi bebeklerin daha yüksek risk taﬂ›d›¤› veya
ikinci dozda da problem yaﬂabilece¤i bugün için bilinmemektedir.
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