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Neisseria gonorrhoeae, cinsel yolla bulaşan has-
talık etkenleri arasında ilk sırada yer alan patojen bir
mikroorganizmadır. Gonore, erkeklerde sıklıkla üret-
rit, kadınlarda ise alt ya da üst genital sistem infeksi-
yonu şeklinde seyreder. Rektum, orofarinks ve kon-
jonktiva daha az sıklıkla tutulan bölgelerdir. Hastalı-
ğın geçişi genellikle cinsel temas ya da perinatal yol-
la olur. Prepubertal dönemdeki kız çocuklannda go-
norenin primer bulgusu pürülan vajinittir (1).

İkibuçuk yaşındaki kız hasta, Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana-
bilim Dalı’na vajinal akıntı yakınması nedeniyle geti-
rildi. Öyküsünden, akıntının iki aydır devam ettiği,
daha önce akıntıdan kültür alındığı ancak üreme ol-
madığı, onar gün süreyle penisilin ve linkomisin te-
davisi verildiği ancak yarar görmediği öğrenildi. Öz-
geçmişinde ve soygeçmişinde bir özellik olmayan
hastanın evde bir bakıcı gözetiminde kaldığı, annede
ve bakıcıda vajinal akıntı, babada üretral akıntı şika-
yetinin olmadığı öğrenildi. Cinsel tacize ilişkin öykü
alınmadı. Fizik muayenesinde vulvada hafif kızarıklık
ve yeşil renkli pürülan görünümlü vajinal akıntı dışın-
da bir patoloji ve cinsel taciz bulgusuna rastlanmadı.

Vajinal akıntı yayması metilen mavisi ve Gram
boyama yöntemiyle mikroskopik olarak incelendi-
ğinde, çok sayıda polimorfonükleer lökosit ile intra-
sellüler ve ekstrasellüler Gram negatif diplokokların
olduğu görüldü. Akıntıdan çikolata besiyerine ekim

yapıldı ve %10 CO2’li ortamda 35°C’de 48 saat in-
kübe edildi. İnkübasyon sonunda, yaklaşık 1 mm,
çapında, yüzeyden kabarık, gri-beyaz, opak koloni-
lerden oluşan saf bir üreme olduğu gözlendi. Bu ko-
lonilerin mikroskopik olarak Gram negatif diplokok
olduğu saptandı ve oksidaz pozitif olduğu belirlendi.
Üreyen bakteri, API NH (Biomerieux) sistemi kulla-
nılarak N. gonorrhoeae olarak tanımlandı. Aynı sis-
temle ve nitrosefin solüsyonu (Oxoid) ile, suşun ß-
laktamaz aktivitesinin pozitif olduğu da tesbit edildi.

Suşun, penisilin ve seftriaksona in vitro duyarlılı-
ğı disk diffüzyon yöntemiyle, NCCLS (2) önerileri
doğrultusunda ve %1 Isovitalex (BBL) eklemniş GC
agar besiyeri kullanılarak araştırıldı, penisiline di-
rençli (zon çapı = 15 mm), seftriaksona duyarlı (zon
çapı = 38 mm) olduğu saptandı. Testte kontrol ama-
cıyla N. gonorrhoeae ATCC 49226 suşu kullanıldı
ve kabul edilebilir sınırlarda zon çapı elde edildi.
Hastanın akıntı şikayeti 125 mg tek doz intramuskü-
ler seftriakson tedavisini takiben tamamen kayboldu.

Prepubertal dönemdeki çocuklar kornifiye olma-
mış ince vajinal epitelyuma sahiptir. Bu dönemde va-
jinal müsinin alkali pH da olması ve östrojenin vaji-
nal epitelyum üzerine kornifikasyon etkisinin olması
vulvovajinit riskini arttırmaktadır (1). Bir yaşından
sonra, en sık görüllen bulaşma yolunun cinsel yol ol-
duğu düşünülmekle birlikte, infeksiyonun havlu, çar-
şaf gibi eşyalarla ya da nonseksüel temasla geçiş sık-
lığının ne olduğu tam olarak bilinmemekte, doğum-
dan itibaren uzun süreli asemptomatik taşıyıcılığın
da söz konusu olabileceği düşünülmektedir. Bu ko-
nuda yapılan çalışmalarda, N. gonorrhoeae infeksi-
yonunun 1-4 yaş grubunda %35-75, 5-12 yaş gru-
bunda ise %90-100 oranında cinsel temasla ilişkili
olduğu saptanmıştır. Bu nedenle, çocukluk çağında-
ki gonore olgularının tümünden cinsel temas açısın-
dan öykü alınması gerekmektedir. Ancak, bunun
eğitim görmüş kişiler tarafından yapılmasının gerek-
li olduğu ve yıllar içinde birden fazla kez yapılan gö-
rüşmeler sonucunda doğru öykünün alınabildiği gö-
rülmüştür (3). Ülkemizde, N. gonorrhoeae’nin et-
ken olduğu gösterilen 4.5 yaşındaki bir vulvovajinit
olgusu Aydın ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir
(4).

Bu çalışmada sunulan olgudan cinsel temasa iliş-
kin bir öykü alınamamış ve infeksiyonun bulaşma
yolu belirlenememiştir. Erkeklerde gonorenin %20-
40 oranında asemptomatik seyredebileceği (5) düşü-
nülerek babadan üretral sürüntü kültürü alınması
planlanmış ancak gerçekleştirilememiştir.

Gonore tanısı genellikle Gram boyama yönte-
miyle intrasellüller diplokokların görülmesi ve mik-
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rorganizmanın kültürde üretilerek mikrobiyolojik ta-
nının doğrulanması ile konmaktadır. Günümüzde
ELISA, immünfloresans, DNA probları ve genetik
transformasyon gibi alternatif tanı yöntemleri de de-
nenmekle birlikte, duyarlılık, özgüllük, maliyet ve za-
man gibi faktörler gözönüne alındığında bugün için
hem erkek hem de kadınlarda kültür ilk seçilecek ta-
nı yöntemidir (6). Burada sunulan olguda tanı mik-
roskopik inceleme ile konmuş, etkenin kültürde üre-
tilmesi ile doğrulanmıştır.

Kültürde mikroorganizmanın izole edilebilmesi-
nin sağladığı bir diğer avantaj, antibiyotik duyarlılık
çalışmalarının yapılabilmesine olanak sağlamasıdır.
Penisilinin kullanıma girmesinden sonra N. gonorr-
hoeae suşlarının bu antibiyotiğe duyarlılığında belir-
gin bir azalma ortaya çıkmıştır. Penisilinaz salgılayan
ilk gonokok suşu 1976 yılında bildirilmiş ve bunu iz-
leyen yıllarda ß-laktamaz salgılayan suşlar tüm dün-
yada önemli bir sorun haline gelmiştir (7). 1987 ve
1988 yıllarında 6204 suşun dahil edildiği bir çalış-
mada, izolatların %21’inin penisilin, tetrasiklin, se-
foksitin veya spektinomisine dirençli olduğu saptan-
mıştır (5). Komplike olmayan gonore infeksiyonları-
nın tedavisinde seftriakson veya spektinomisin kulla-
nılması önerilmekte, eşlik eden olası bir Chlamydia
infeksiyonuna karşı da tedaviye doksisiklin eklenme-
si uygun görülmektedir. Aynca sefotaksim, seftizok-
sim ve imipenem-silastatin ile başarılı sonuçlar alın-
mıştır. Sefiksim ve kinolon grubu antibiyotikler oral
kullanım olanağı sağlamaları nedeniyle etkin alterna-
tif tedavi yaklaşımları olarak görülmekle birlikte ki-
nolonların çocuklarda, gebelerde ve laktasyon döne-
minde kontrendike olması kullanım alanını sınırla-
maktadır (5). Bu çalışmada sunulan olgunun daha
önce verilen penisilin tedavisine cevap vermediği
öğrenilmiş, izole edilen suşun ß-laktamaz salgıladığı
gösterilmiş ve in vitro duyarlılık testleri ile penisiline
dirençli olduğu doğrulanmıştır. Tedavi için kullanılan
seftriakson in vitro testlerde etken mikroorganizma-
ya etkili bulunmuş ve klinik başarı sağlanmıştır. Yapı-
lan çalışmalar bazı N. gonorrhoeae suşlarında seftri-
aksona in vitro duyarlılığın azaldığını göstermektedir
ki, bu konu gelecekte uygun tedavi seçeneklerinin
belirlenebilmesi için dikkatle değerlendirilmelidir (5).

Prepubertal dönemde N. gonorrhoeae, nadir
görülen infeksiyon etkenlerinden biridir. Kronik vaji-
nal akıntısı olan hastalarda cinsel temas öyküsü araş-
tırılmalı, kültürlerde N. gonorrhoeae özellikle ince-

lenmeli, gonokok suşlarında önemli bir sorun haline
gelen antibiyotik direnci gözönüne alınarak in vitro
direnç çalışmaları yapılmalı ve uygun tedavi seçenek-
leri belirlenmelidir.
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