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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: 2005 yýlýnda ilköðretim okulu
öðrencilerinden alýnan boðaz kültürlerinde N.
meningitidis taþýyýcýlýðýný belirlemek ve serogrup
daðýlýmý hakkýnda veriler elde etmek amaçlanmýþtýr.

Investigation of meningococci carriers and their
penicillin resistance among school children

Gereç ve Yöntem: Yaþlarý 6 ile 10 arasýnda deðiþen
340 çocuktan boðaz sürüntü örneði alýndý. Ýzole
edilen bakteriler konvansiyonel yöntemlerle
identifiye edildi ve kapsül polisakkaritlerine göre
serogruplandýrýldý. N.meningitidis suþlarýnda
Penisilin G için MÝK deðerleri E test yöntemi ile
araþtýrýldý.
BULGULAR: Yapýlan iþlemler sonucunda 14ü
kýz, 10u erkek öðrencilerden olmak üzere 24 adet
N. meningitidis suþu izole edildi. Ýncelenen 340
boðaz sürüntüsünde taþýyýcýlýk %7 olarak tespit
edildi. Serogruplandýrýlabilen 16 suþun 9unun
serogrup Y/W135, 3ünün serogrup A, 3ünün
serogrup B, 1 tanesinin de serogrup C olduðu
görüldü. Taþýyýcýlýðýn 6 yaþýndaki çocuklarda, 5
ve üstü kardeþi olanlarda arttýðý belirlendi. Elde
edilen suþlarýn Penisilin G için E test yöntemi ile
bakýlan MÝK deðerleri iki serogrup A suþunda, bir
serogrup
Y/W135
suþunda
ve
serogruplandýrýlamayan iki suþta orta duyarlý,
diðerlerinde duyarlý olarak bulundu.
Sonuç: Boðazda bulunan en önemli bakteri hayatý
tehdit eden salgýnlar oluþturmasý nedeniyle N.
meningitidistir. Hiçbir semptom olmaksýzýn
boðazda N. meningitidisin insidensi arttýðýnda bir
e p i d e m i i h t i m a l i d e a r t a c a k t ý r.
6th ISAAR (International Symposium on
Antimicrobial agents and Resistance, 2007)
sempozyumunda poster olarak sunulmuþtur.

Background: We aimed to determine the Neisseria
meningitidis carriage in throat cultures taken from
the primary school children and to obtain data in
serogroup distribution in 2005.
Materials and Methods: Throat samples were
taken from 340 children, between the ages 6 to 10.
N. meningitidis identified using conventional
methods and serogrouped according to capsule
polysaccharides. The N. meningitidis strains
investigated for MIC values of penicillin G by E
test method.
Results: In this study, 24 N. meningitidis strains
were isolated from the children consisting of 14
female and 10 male. The carriage in 340 throat
samples was found as 7%. 9 out of the 16
serogrouped strains were Y/W135, 3 were serogroup
A, 3 were serogroup B and 1 was serogroup C. It
was also found that carriage increased in 6 years
old children and the ones with 5 or more siblings.
Strains which determined intermediate to Penicillin
G were 5 (two serogroup A, one serogroup Y/W135
and two not serogrouped) and 19 strains were
susceptible.
Conclusion: The most important bacterium in
throat is N. meningitidis, due to its life-threatining
outbreaks. When the incidence of N. meningitidis
on throat without any symptom increases, the
possibility of an epidemic will augment.
Key words: N. meningitidis, carriage, penicillin
resistance

Anahtar Kelimeler: N. meningitidis, taþýyýcýlýk,
penisilin direnci
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GÝRÝÞ
Toplumda epidemik menenjit etkeni olarak
salgýnlara yol açan N. meningitidis nazofarinks
mukozasýnda yerleþerek geçici flora elemaný
olarak taþýnabilir. Bu taþýyýcýlýk oraný arttýðýnda
meningokok menenjiti görülme insidansýnda
bir artýþ olduðu bilinmektedir. Aslýnda insan
organizmasý hastalýðýn ortaya çýkmasý
bakýmýndan meningokoklara karþý oldukça
dirençlidir. Salgýn ve salgýn dýþý zamanlarda
hastalara oranla, taþýyýcýlarýn yüksekliði bu
dirence baðlýdýr (1). Meningokoklarda kapsüler
polisakkarit antijeninin immünolojik özelliði
göz önünde bulundurularak, en az 13 serogrup
(A, B, C, D, H, I, K, L, X, Y, Z, W135 ve 29E)
identifiye edilmiþtir. Ýnsanlarda en sýk ciddi
enfeksiyona neden olabilen serogruplar A, B,
C, Y ve W135 tir (2). Batý yarým küresinde
epidemi ve sporadik olaylar daha çok B, C ve
W135 gruplarýyla meydana gelmektedir(1,3).
Serogrup A ise epidemilerden sorumludur(4,5).
Korunma bakýmýndan, taþýyýcýlar ve taþýnan
serogruplarýn daðýlýmý önemlidir. Bu çalýþmada
amaç, 610 yaþ okul çocuklarýndaki N.
meningitidis taþýyýcýlýðýný ve serogruplarý
belirleyerek bölgemiz için önemli olan serogrup
daðýlýmý hakkýnda veriler elde etmektir.

karþý A, B, C, Y/W135 serogruplarý için fare
ve tavþanlardan hazýrlanmýþ antiserumlar içeren
Pastorex®Meningitidis (BIO-RAD) test kiti
kullanýlarak serogrup tayini yapýldý. Elde edilen
N. meningitidis suþlarýnýn penisilin G için
MÝK(minimal inhibitör konsantrasyon)
deðerleri; CLSI önerileri doðrultusunda E test
yöntemi ile kanlý agarda araþtýrýldý(6).
BULGULAR
Bir erkek öðrenciden N. gonorrhoeae, 14
kýz öðrenciden ve 10 erkek öðrenciden N.
meningitidis olmak üzere toplam 25 adet patojen
Neisseria suþu elde edildi.
Serogruplandýrýlabilen 16 N. meningitidis
suþunun; 9unun serogrup Y/W135, 3ünün
serogrup A, 3ünün serogrup B, 1 tanesinin de
serogrup C olduðu tespit edildi. Sekiz tanesi
serogruplandýrýlamadý. Elde edilen N.
meningitidis suþlarýnýn sýnýflara göre sayý ve
serogrup daðýlýmý aþaðýdaki tablo 1de
görülmektedir.
Tablo-1: Sýnýflara göre alýnan kültür ve izole edilen
Neisserialar

MATERYAL VE METOD
2005 yýlý Mart-Nisan aylarýnda
Ýstanbulda iki ayrý ilköðretim okulu
öðrencilerinden alýnan 340 adet boðaz sürüntü
örneði, N. meningitidis taþýyýcýlýðýný belirlemek
amacýyla deðerlendirildi. Yaþlarý 610 arasýnda
deðiþen saðlýklý 1, 2 ve 3. sýnýf öðrencileri
çalýþmaya dâhil edildi. Çalýþmaya erkek ve kýz
öðrenciler eþit sayýda alýndý. Örnekleme yapýlan
sýnýflarda sýnýf mevcudu en az 32, en fazla 51
kiþiydi. Öðrencilerin büyük çoðunluðu 2
kardeþti. Alýnan sürüntüler, ayný gün veya bir
gün önce GC Agar base, Soluble Haemoglobin,
VCNT (Vancomycin, Colistin, Nystatin,
Trimethoprim) supplement ve Vitox
supplement eklenerek hazýrlanan modifiye
Thayer- Martin besiyerine (Oxoid, Hampshire,
Ýngiltere) ekildi. Plaklar %10 CO2li ortamda
37 o C de 48 saat enkübe edildi. Üreyen
kolonilerden konvansiyonel yöntemlerle yapýlan
identifikasyon iþlemleri ile elde edilen N.
meningitidis suþlarý, kapsül polisakkaritlerine

Taþýyýcýlýk 14 N. meningitidis izole edilen
kýz öðrencilerde (%8.2), erkeklere (%5.8) göre
daha fazla bulundu. Taþýyýcýlýk oranlarý 6, 7, 8,
9 ve 10 yaþ için sýrasýyla; % 12.5, % 7.8, %
5.2, % 9.7, % 3,8 þeklindeydi ve en yüksek
oran, örneklem sayýsý az olan 6 yaþýndaki
çocuklarda tespit edildi. Aþaðýdaki grafikte bu
iliþki görülmektedir (Grafik-1). Sýnýflarýn birinde
hiç taþýyýcýlýk tespit edilmedi. En yüksek
taþýyýcýlýk, 35 kiþilik sýnýf mevcudunun 31inden
alýnan örneklerden 5 tanesinde N. meningitidis
izole edilen sýnýfta (%16,12) bulundu.

-116-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT: 38 YIL : 2007 SAYI: 3

Grafik 1- Yaþlara göre daðýlým

En kalabalýk iki sýnýfýn taþýyýcýlýk oranlarý
birbirine yakýn ve %6 civarýnda tespit edildi
(Tablo-2).

serogruplandýrýlamayan iki suþta orta duyarlý,
diðerlerinde duyarlý olarak bulundu. MÝK50
deðeri: 0,023 mg/dl, MÝK90 deðeri: 0,38 mg/dl
olarak tespit edildi. Elde edilen üç serogrup A
suþunun ikisinde orta düzey penisilin direnci
tespit edilirken bunlarýn ikisi ayný sýnýftaki
erkek çocuklardan izole edildi. Orta düzey
penisilin direnci için; cinsiyet farký bulunmadýðý,
taþýnan B ve C serogruplarýnda azalan penisilin
duyarlýlýðý olmadýðý, kardeþ sayýsýnýn artýþý ile
direkt bir ilginin olmadýðý saptandý.
Tablo3:Penisiline orta düzey direnç gösteren suþlarýn
özellikleri

Tablo-2 :Sýnýflara göre taþýyýcýlýk oranlarý

TARTIÞMA

Kardeþ sayýsý iki ile üç olan çocuklarda
sayý olarak diðer yaþlardan daha fazla taþýyýcý
tespit edildi, ancak alýnan örnek sayýsý dikkate
alýnýrsa taþýyýcýlýðýn dört ve beþ kardeþli
çocuklarda arttýðý görülmektedir. Tek çocuk
olanlarla, iki ve üç kardeþ olan çocuklarda
taþýyýcýlýk yüzdesi 6.2 ile 6.7 arasýnda
deðiþirken, dört kardeþ olanlarda % 8.1, beþ
kardeþ ve üstü olanlarda % 18e kadar
yükselmiþtir. Bu durum grafik 2de 4 ve 5
kardeþli çocuklarda eðrilerin birbirine
yaklaþýmýyla daha iyi görülmektedir.
Grafik 2. Taþýyýcýlýk ile kardeþ sayýsý iliþkisi

Elde edilen suþlarýn Penisilin G için E
test yöntemi ile bakýlan MÝK deðerleri; iki
serogrup A suþunda, bir Y/W135 suþunda,

N. meningitidis'in tek kaynaðý insandýr ve
saðlýklý kiþilerdeki taþýyýcýlýk oranlarý çeþitli
çalýþmalarda epidemiler dýþýnda % 210
arasýnda bildirilmiþtir(1,7,8). Yaptýðýmýz bu
çalýþmada sýnýflar arasý ve yaþlar arasý
farklýlýklar vardýr, ancak ortalama taþýyýcýlýk
oraný %7 olarak bulunmuþtur. Bazý sýnýflarda
taþýyýcýlýk %16ya kadar yükselirken bazý
sýnýflarda hiç taþýyýcý tespit edilmemiþtir. En
yüksek oranýn en kalabalýk sýnýfta, en düþük
taþýyýcýlýðýn da en az öðrenci bulunan sýnýfta
olmamasý, okullarda mevcudu fazla sýnýfta
olmanýn taþýyýcýlýkta çok önemli bir risk faktörü
olmadýðýný düþündürmektedir.
Bakýr ve arkadaþlarý(9) yaþlarý 010
arasýnda deðiþen asemptomatik çocuklardaki
bakteri taþýyýcýlýðýný %1,23 bulmuþ, serogrup
sýklýðýný Y, B, A, D ve W135 þeklinde
bildirmiþtir. Serogrup C hiç tespit edilmemiþtir.
Punar ve arkadaþlarý(10), Ýstanbulda 911 yaþ
arasý 84 öðrencideki N. meningitidis
taþýyýcýlýðýný %21 olarak tespit etmiþ, izole
edilen suþlarýn sýrasýyla C, A, B ve W135
serogrubundan olduðu görülmüþtür. Suþlarýn
yaklaþýk yarýsý sero gruplandýrýlamamýþtýr.
Manisa(11) ve Ýzmirde(12) taþýyýcýlýk oranlarý
sýrasýyla %6,3 ve %28 olarak bulunmuþ, ilk
sýrada serogrup C bildirilmiþtir. Türkiyede
farklý zaman ve bölgelerde yapýlan her üç

-117-

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ

CÝLT: 38 YIL : 2007 SAYI: 3

çalýþmanýn sonuçlarýna göre en sýk serogrup C
tespit edilmiþ olmasýna raðmen bizim
çalýþmamýzda 24 N. meningitidisten sadece 1
tanesi serogrup C olarak bulundu. Bu nedenle
C serogrubu N. meningitidis suþlarý hakkýnda
daha fazla veri ve araþtýrmaya ihtiyaç vardýr.
Elimizdeki bulgular dikkate alýnýrsa ülkemiz
için serogruplandýrýlabilen suþlar arasýnda çeþitli
çalýþmalarda en sýk görülen serogruplar Y/W135
ve C serogruplarýdýr. Taþýyýcýlýk oranlarý ise
saðlýklý çocuklarda %6 ile %28 arasýndadýr.
Fransada meningokok enfeksiyonlarýnýn
%50den fazlasýnýn serogrup B ile oluþtuðu
tespit edilmiþ, serogrup Cnin de artan bir
insidans gösterdiði gözlenmiþtir(13). Son
yýllarda Akdeniz ülkelerinde de C serogrubunun
arttýðýna iliþkin veriler mevcuttur(14). N.
meningitidis serogrup W135e baðlý ilk salgýn
2000 yýlýnda hac mevsiminde Suudi
Arabistanda bildirilmiþtir. Bu salgýnda
gruplandýrýlabilen serogruplardan sýk görülenler
W135 ve A olmuþtur(15). Salgýn nedeni N.
meningitidis serogrup W135 suþlarýnýn daha
önce hiç tespit edilmediði diðer Afrika
ülkelerine de taþýndýðý tespit edilmiþtir(16). N.
meningitidis serogrup A, Afrikada 1987de
ilk kez bildirilmesinden beri çeþitli salgýnlara
yol açmýþtýr(17).Genel olarak asemptomatik
çocuklarda taþýyýcýlýk tespit edildiðinde
bakterinin eliminasyonu önerilmemektedir.
Eradikasyon çalýþmalarý ile toplumdaki
taþýyýcýlýk ve salgýnlarýn önlenebildiðine dair
veri de yoktur(7). Ýnsanlar için invaziv hastalýk
yapan N. meningitidis suþlarýnýn serogrup
daðýlýmýnda da serogruplandýrýlamayan suþlar
olmasý bu bakterilerin de önemli olduðunu ve
serogrup tayini için daha hassas metotlara
ihtiyaç duyduðumuzu göstermektedir.
Çalýþmamýzda kalabalýk aile çocuklarýnda
taþýyýcýlýk oraný %18lere kadar çýkmýþ olmakla
beraber, kalabalýk sýnýfta bulunma belirli bir
risk faktörü olarak tespit edilmemiþtir. Bu, aile
içi temasýn daha önemli olduðunu
düþündürmektedir. Eþit sayýda örnekleme
yapýldýðý halde kýz öðrencilerde ve oranlara
bakýldýðýnda 6 yaþ çocuklarda taþýyýcýlýk yüksek
bulunmuþtur. Ancak bu verilerin daha geniþ
gruplarda onaylanmasý gerekmektedir.N.
meningitidise baðlý enfeksiyonlarda nadir de
olsa orta düzey penisilin direnci görülebilir ve
bu direnç penisilin baðlayan proteinlere,
(özellikle PBP 2 ve 3) baðlanma ilgisinin

azalmasý þeklinde geliþir(3). Bugüne kadar
ülkemizde penisiline dirençli meningokok
bildirilmemiþtir(18). Çalýþmamýzda elde edilen
suþlarýn penisiline çoðunlukla duyarlý olduðu
görülmüþ, beþ suþta orta düzey penisilin direnci
tespit edilmiþtir. Özellikle salgýnlara neden
olan N. meningitidis serogrup A suþlarýndan
ikisinde orta düzey direnç saptanmasý dikkat
çekicidir. Meningokoklarla oluþan invaziv
hastalýðý önlemek ve salgýnlar oluþmasýna
engel olmak için kalabalýk yaþam koþullarýnýn
olduðu durumlarda aþý uygulamasý
yapýlmaktadýr. Ancak toplum saðlýðýný
koruyabilmek için yapýlan aþýnýn o an için
toplumda dolaþan serogruplarý içermesi
gereklidir. Bu nedenle de hastalýklarý oluþturan
suþlar kadar hastalýk dönemleri arasýnda
toplumda taþýnan suþlarýn serolojik
daðýlýmlarýnýn bilinmesi de önem taþýmaktadýr.
Çünkü hiçbir semptom olmaksýzýn boðazda
N. meningitidisin insidensi arttýðýnda bir
epidemi ihtimali de artacaktýr.
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