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ÖZET

Kistik fibrozis (KF) tan›s›yla izlenen çocuklardan al›nan 288 balgam örne¤inde, rutin kullan›ma uygun se-
lektif zenginlefltirilmifl Columbia agar besiyeri kullan›larak Haemophilus influenzae varl›¤› araflt›r›lm›flt›r. ‹nce-
lenen örneklerden 33 sufl ile H. influenzae en s›k izole edilen (%11.4) etken olarak saptan›rken, Pseudomo-
nas aeruginosa 32 sufl ile ikinci s›ray› (%11.1) almaktayd›. Serotiplemesi ve biyotiplemesi yap›lan H. influenzae
izolatlar›n›n ço¤unlu¤unu tiplendirilemeyen sufllar (%33.3) ve biyotip-1 (%54.5) oluflturmaktayd›. Sufllar›n
Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemiyle yap›lan antibiyotik duyarl›l›k testleri sonucunda;  ampisilin duyarl›l›¤›
%75.7 olarak bulunurken, imipenem duyarl›l›¤› %100, sefalotin duyarl›l›¤› ise %51.5 olarak saptand›. KF olgu-
lar›nda prognozu etkileyen bir patojen olarak H. influenzae, araflt›r›lmas› gereken bir etken olarak görülmek-
tedir.
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SUMMARY

Haemophilus influenzae in Cystic Fibrosis Cases: 

A Lower Respiratory Tract Infection Agent

In 288 sputum samples collected from children with cystic fibrosis (CF), Haemophilus influenzae was exa-
mined by enriched Columbia agar which is a selective media for routine practice. H. influenzae was the most
frequent pathogen (11.4%) with 33 strains, the following one was Pseudomonas aeruginosa (11.1%) with 32
strains. After typing procedures, most of the isolates were found as non-typable strains (33.3%) and among
the Biotype-1 (54.5%). The strains were studied for antibiotic susceptibility by Kirby-Bauer disk diffussion
method; for ampicillin, as an empiric therapeutic agent, it was found 75.7%. The susceptibility ratios were
100% for imipenem and 51.5% for cephalotin. In CF cases, H. influenzae as a pathogen affecting the progno-
sis, seems to be an agent that must be investigated.
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Bronşit, bronşiektazi ve pnömoni gibi klinik tab-
lolarda hem kapsüllü hem de kapsülsüz Haemophi-
lus influenzae suşlarının ciddi seyirli infeksiyonlara
neden olabildiği saptanmıştır[1,2]. Kistik fibrozis (KF)
gibi normal konakçı metabolizmasının etkilendiği
hastalıklarda H. influenzae sık izole edilen önemli
bir infeksiyon ajanıdır[3]. KF kronik obstrüktif bir ak-
ciğer hastalığı olup, ekzokrin yetmezliğe bağlı oluşan
visköz sekresyon bakteriyel infeksiyonlara zemin ha-
zırlamaktadır[4]. KF’li hastalarda, alt solunum yolları
infeksiyonlarının (ASYİ) primer etyolojik ajanları
Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aerugi-
nosa olarak kabul edilmektedir. Bunun yanısıra,
özellikle tiplendirilemeyen H. influenzae suşlarının
bu tip hastaların solunum sisteminde sıklıkla koloni-
zasyon göstererek ASYİ nedeni olabileceği bildiril-
mektedir[5].

H. influenzae infeksiyonlarının hızlı ve doğru
teşhisi gerek klinik tablonun farklılığı, gerekse etkile-
diği yaş grubu nedeniyle önemlidir. Ancak dış ortam
koşullarına dirençsiz, üremek için özel maddeler ve
zengin bir ortam gerektiren bir bakteri olması nede-
niyle izolasyonu oldukça zordur[6,7]. Özellikle KF’li
hastalarda S. aureus ve P. aeruginosa gibi sık rast-
lanan bakteriler aşırı üremeleri ile H. influenzae ko-
lonilerinin gözden kaçmasına neden olabilmekte-
dir[8,9]. Bu nedenle, balgam ve diğer solunum siste-
mi örneklerinin çalışılmasında H. influenzae üreme-
sine ve kolayca saptanabilmesine olanak sağlayacak
besiyerlerinin de kullanılması gerekmektedir[6].

Bu çalışmada, rutin kullanıma uygun yeni bir be-
siyeri seçilerek, KF tanısı ile izlenmekte olan pediat-
rik hastalardan alınan örneklerde H. influenzae izo-
lasyonu amaçlandı. Böylece bu bakterinin KF’li has-
talardaki yeri ve antibiyotik duyarlılığı da test edile-
rek tedavi yaklaşımına etkisi araştırıldı.

MATERYAL ve METOD

Çalışma kapsamında Hacettepe Üniversitesi İh-
san Doğramacı Çocuk Hastanesi, Göğüs Hastalıkla-
rı Bölümü’nce, KF tanısıyla izlenmekte olan 288 ço-
cuk hastadan bir yıl boyunca, akut ASYİ atakları sı-
rasında alınan örnekler incelenmiştir. Hastaların
157’si erkek, 131’i kız olup; yaş ortalaması 7.3 (4
ay-17 yaş) şeklindeydi.

Hastalardan alınan balgam örnekleri H. influen-
zae açısından, Tripticase soy broth (Oxoid,UK) taşı-
ma besiyeri ile Refik Saydam Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Bölümü laboratuvarlarına nakledildi.
Paralel alınan eş balgam örneklerinin direkt mikros-
kobi ile kalitesi değerlendirildikten sonra, uygun bu-

lunanlar inceleme kapsamına alındı[10]. Taşıma besi-
yeri ile gelen örnekler H. influenzae yönünden Co-
lumbia agar base (Oxoid, UK), 5 g/L Yeast extract
(Difco, IL), 15 µg/mL Hemin (Sigma, IL), 15 µg/mL
NAD (Sigma, IL) ve 20 U/mL Bacitracin (Sigma, IL)
içeren zenginleştirilmiş Columbia agara (ZCA) ve
çikolatamsı agara ekilerek %5-10 CO2’li ortamda
37°C’de bir gece inkübe edildi, gerektiğinde inkü-
basyon bir gün uzatıldı[11]. Diğer patojenler açısın-
dan eşzamanlı olarak %5 koyun kanlı agar ve Eosin
metilen blue agar (Oxoid, UK) ekimleri de yapılarak
beraber değerlendirildi.

Tüm besiyerlerindeki üremeler, direkt mikrosko-
bileri ve Gram preparatları ile birlikte değerlendirildi.
Anlamlı üreme gösteren koloniler patojen etken ola-
rak değerlendirilip incelemeye alındı[12]. H. influen-
zae yönünden kuşkulanılan kolonilerden gram-nega-
tif kokobasil olduğu saptananlar için X, V ve XV
diskleri (Oxoid, UK) kullanılarak idantifikasyona gi-
dildi. Şüpheli suşların tanımlanması APINH (BioMe-
rieux, FR) ile desteklendi.

H. influenzae olarak tanımlanan suşların, poli-
valan ve monovalan (a-f) antiserumlar (Difco, IL) kul-
lanılarak serotipleri belirlendi. Polivalan antiserum
ile reaksiyon vermeyen suşlar “tiplendirilemeyen
(NT)” H. influenzae olarak kabul edildi. Yanısıra
suşlar Kilian’ın şeması kullanılarak üreaz, ornitin de-
karboksilaz ve indol reaksiyonlarına göre biyotiplen-
dirildi[7].

H. influenzae suşlarının antibiyotik duyarlılığı
%5 lize at kanlı (LAK) Mueller-Hinton agarda (Oxo-
id, UK) “National Committee for Clinical Labora-
tory Standards (NCCLS)” tarafından önerilen antibi-
yotikler kullanılarak, Kirby-Bauer disk diffüzyon yön-
temi ile test edildi[11,13].

BULGULAR

Çalışma kapsamında değerlendirilen 288 örnek-
ten toplam 132 mikroorganizma (%45.8) patojen
etken olarak izole edilirken, 156 örnekte flora bak-
terileri üredi. Örneklerden izole edilen bakterilere
bakıldığında, H. influenzae 33 suş (%11.4) ile ilk sı-
rayı alırken, onu sırasıyla P. aeruginosa (%11.1) ve
S. aureus (%9.0) izlemekteydi. Tüm izolatların dağı-
lımı Tablo 1’de görülmektedir.

H. influenzae izole edilen hastalar arasında cin-
siyet farkı bulunmazken (%54.5’e karşı %45.5), ço-
ğunluğu %69.7 (23/33) ile 5 yaş altında idi. Mev-
simsel dağılıma bakıldığında, ilkbahar (%30.3) ve
sonbaharda (%27.2) iki pik görülmekteydi.

Flora 2000;5(1):44-48 45

Kistik Fibrozis Olgularında Haemophilus influenzae:
Bir Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Etkeni

Aktepe OC, Özçelik U, Çöplü N, Uluutku S, 
Kiper N, Göçmen A.



İzole edilen H. influenzae suşlarının serotipleme
ve biyotipleme işlemleri sonucunda; NT suşlar 11
izolat (%33.3) ile ilk sırayı alırken, onları %21.2 ile
H. influenzae tip b (Hib) izlemekteydi (Tablo 2). Bi-
yotip-1 %54.5 ile en yüksek oranda saptanan biyo-
tip iken, ikinci sırayı %24.2 ile biyotip-2 almaktaydı
(Tablo 3).

Değişik zamanlarda aynı hastalardan alınan ör-
neklerde, üç hastada iki kez ve bir hastada üç kez H.
influenzae izole edilmiş, ancak bu izolatların hiç bi-
risinde serotip ve biyotip uyumu gözlenmemiştir.

Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına bakıldığında,
H. influenzae suşlarının imipeneme duyarlılığı
%100 iken, sefalotin için bu oran %51.5’e düşmüş-
tü. Ampirik tedavide sıkça kullanılan ampisilin için
ise, H. influenzae suşlarının duyarlılığı %75.7 ola-
rak saptandı. H. influenzae suşlarının antibiyotik
duyarlılık sonuçları Tablo 4’te özetlenmiştir.

TARTIŞMA

KF, kronik bronşit ve bronşiektazi gibi progresif
hasarlı akciğer hastalıklarında, NT suşlar başta ol-
mak üzere H. influenzae izolasyon oranı yüksek-
tir[14]. Özellikle KF’li hastalarda gerek rastlanma sık-
lığı, gerekse hastalığın seyrine etkisinin anlaşılması
ile son yıllarda önemli patojenlerden biri olarak ka-
bul edilmektedir. Ancak bu hastalardan bakterinin
izolasyonunda güçlüklerle karşılaşılmaktadır[5].

KF’li hastalardan sıklıkla izole edilen P. aerugino-
sa, S. aureus ve diğer enterik bakteriler H. influen-
zae’nın üremesini baskılayarak, kolonilerinin saptan-
masını ve izolasyonunu engelleyebilmektedirler[8,15].
Dolayısı ile laboratuvar çalışmalarında bu bakterinin
saptanmasına yönelik özel şartlar sağlanmaz ise, izo-
lasyon oranının düşük kalacağı açıktır. Bu nedenle
çalışma için, klasik selektif besiyeri olarak kabul edi-
len Levinthal agara alternatif olarak Barbour tarafın-
dan önerilen ve uygulama kolaylığı sağlayan ZCA
besiyerini tercih ettik[11].

Bu çalışmada KF’li hastaların balgam örneklerin-
den en sık izole edilen ajan 33 suş (%11.4) ile H.
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Tablo 1. Balgam örneklerinden izolasyon oran-
larının dağılımı

Mikroorganizma Sayı %

• Haemophilus influenzae 33 11.4

• Pseudomonas aeruginosa 32 11.1 

• Staphylococcus aureus 26 9.0

• Klebsiella pneumoniae 15 5.2

• Streptococcus pneumoniae 6 2.0

• Diğer etkenler 20 6.9

• Patojen etkenlerin toplamı 132 45.8

• Flora bakterileri 156 54.2

Tablo 3. H. influenzae izolatlarının biyotiplere
göre dağılımı

Biyotip 1 2 3 4 5

Sayı 18 8 3 2 2

% 54.5 24.2 9.1 6.1 6.1

Tablo 4. H. influenzae suşlarının antibiyotik du-
yarlılık oranları

Antibiyotik Sayı %

• Penisilin G 18/33 54.5

• Ampisilin 25/33 75.7

• Ampisilin-sulbaktam 31/33 93.9

• Kotrimoksazol 26/33 78.7

• Aztreonam 30/33 90.9 

• İmipenem 33/33 100

•Sefalotin 17/33 51.5 

• Sefotaksim 32/33 96.9

• Eritromisin 14/33 42.4

• Tetrasiklin 32/33 96.9

• Siprofloksasin 32/33 96.9

• Kloramfenikol 31/33 93.9

Tablo 2. H. influenzae izolatlarının serotiplere göre dağılımı

Serotip NT* Tip a Tip b Tip c Tip d Tip e Tip f

Sayı 11 4 7 2 2 3 4

% 33.3 12.1 21.2 6.1 6.1 9.1 12.1

* NT: Tiplendirilemeyen.



influenzae olurken, onu hemen 32 suş ile klasik
olarak bilinen patojenlerden P. aeruginosa izlemek-
teydi. KF’li çocuklarda spesifik N-Acetyl-D-Glucosa-
mine besiyeri kullanılarak yapılan bir çalışmada H.
influenzae için %41 oranı bulunarak, çikolatamsı
agara göre (%23) izolasyon oranının arttırılabileceği
bildirilmiştir[16]. Yine aynı besiyeri ile KF’li hastaların
balgam örneklerinde %28.3 H. influenzae pozitifli-
ği bulunurken, immünperoksidaz boyama ile aynı
örneklerde %60.5 oranına ulaşılmıştır[17]. Ülkemiz-
de de çeşitli örneklerde %2.9 ile %48 arasında izo-
lasyon oranları bildirilmiştir[18,19]. Şener ve arkadaş-
ları tarafından KF’li hastalarda yapılan bir çalışmada
kontrol ve alevlenme dönemlerinde, sırasıyla %5.9
ve %24.2 oranında H. influenzae izolasyonu rapor
edilmiştir[20]. Örneklerin alındığı hastaların yer aldığı
yaş grubunun bu değişik izolasyon oranlarına etkisi
olabileceği düşünülmektedir. İzolatlarımızın çoğunun
5 yaş altı grupta yer alması bu durumla uyumlu gö-
rünmektedir.

H. influenzae’nın yol açtığı ASYİ’de kapsülsüz
veya tip b dışı kapsüllü suşların ön plana çıktığı,
Hib’in ise invaziv hastalıklarda primer rol oynadığı
bilinmektedir[21]. İzole edilen H. influenzae suşları-
nın çoğunun (%33.3) NT olması bu bilgilerle uygun-
luk göstermektedir. Çalışmada Hib %21.2 oranında
bulunurken, NT ve diğer serotipler %78.8 gibi yük-
sek bir oranda yer almıştır. Şener ve arkadaşları ta-
rafından benzer hasta grubu için bu oran %79.9 ola-
rak bildirilmiştir[20].

Suşların biyotiplerine bakıldığında %54.5 ile bi-
yotip-1 ilk sırayı almaktadır. Daha az sıklıkta biyotip-
2 bulunurken diğerleri sporadik olarak yer almakta-
dır. Ekici tarafından yapılan çalışmada da biyotip-1
%35.7 ile ilk sırada bildirilirken, onu biyotip-2’nin iz-
lediği belirtilmiştir[22]. Long ve arkadaşları tarafından
KF’li ve normal çocuklarda yapılan bir çalışmada,
KF’li grupta biyotip-1 suşların çoğunluğu oluşturdu-
ğu ve NT suşlar ile biyotip-1 birlikteliğinin yüksek
oranda olduğu bildirilmiştir[23]. Bu durum H. influ-
enzae biyotip-1’in insan solunum sistemine özel bir
afinitesi olması, dolayısı ile kapsül varlığından ba-
ğımsız olarak solunum yolları epiteline diğer biyotip-
lerden daha kolay kolonize olabileceği ile açıklan-
maktadır[3,23,24].

KF hastalarında H. influenzae infeksiyonları
hastalığın prognozunu etkilemektedir. Bu nedenle
infeksiyonun hızlı ve doğru tedavisi, altta yatan has-
talığın hasarını da azaltmaktadır. Özellikle ataklarda,
H. influenzae izolasyonunun miktara bakılmaksızın
tedavi endikasyonu olduğu söylenmektedir[5]. Ancak
H. influenzae infeksiyonlarının tedavisi amacıyla

kullanılan antibiyotiklere direnç son yıllarda gittikçe
artmaktadır[23,25]. Tedavi amacıyla ampirik olarak
kullanılan ampisiline direnç her geçen gün artmakta-
dır ve KF merkezlerinde diğer bölge izolatlarından
daha yüksek olarak bildirilmektedir[25].

Istre ve arkadaşları tarafından, çocukluk yaş gru-
bu H. influenzae izolatlarında ampisilin direncinin
1977 yılında %4.2 iken, 1981’de %31.3 oranına
yükseldiği rapor edilmiştir[26]. Yine Gomez ve arka-
daşları tarafından benzer grupta ampisilin duyarlılığı-
nın 1983’te %80 oranından 1992’de %65 düzeyine
indiği belirtilmiştir[27]. Long ve arkadaşları tarafından
KF’li hastalarda yapılan bir çalışmada ampisilin du-
yarlılığı %85 olarak bildirilmiştir[23]. Ülkemizde bu ko-
nuda fazla çalışma olmamakla birlikte, Durmaz ve ar-
kadaşları[28] ile Yarkın’ın[29] değişik anatomik bölge
izolatlarından elde ettikleri veriler bizim oranlarımızla
benzerlikler göstermektedir. Doğal olarak KF’li grup-
ta elde ettiğimiz %75.7 ampisilin duyarlılığı, Yar-
kın[29] tarafından bildirilen %90.2 oranından farklılık
göstermektedir. KF’li hastalarda en sık rastlanan di-
ğer patojenler de gözönüne alındığında ajana yönelik
doğru antibiyotiğin seçiminin önemi açıktır.

Sonuç olarak ASYİ, KF’li çocuklarda hastalığın
seyri açısından sürekli takip edilmesi gereken bir fe-
nomen olarak görülmekte ve H. influenzae bu
grupta önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Do-
layısı ile KF’li hastalarda bu etkenin izole edilebilme-
si ve ajana yönelik uygun antibiyotiğin seçimi hasta-
lığın prognozu açısından bir zorunluluk olarak görül-
mektedir. Özellikle direnç probleminin ortaya konul-
masına yönelik çalışmaların en azından belli merkez-
lerce yürütülmesi, standart ampirik tedavi protokol-
lerinin düzenlenmesine yol gösterici olacaktır.
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