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ÖZET

Bu çal›flmada tonsillektomi endikasyonu konan rekürren kronik tonsillitli 15 çocuk ve 27 yetiflkine ait 76
tonsilin ön yüz, derin doku ve arka yüz kültür sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›. Çal›flma koflullar›
oluflturulamayan 8 tonsil kapsam d›fl› b›rak›ld›.

Tonsil kültürlerinde ön yüzde %29, derin dokuda %21, arka yüzde ise %18 oran›nda patojen bakteri sap-
tand›. Dört (%5) tonsilin derin dokusunda bakteri izole edilemedi. Tonsil yüzeyi, derin doku ve arka yüzde
patojen bakteri görülme oranlar› çocuklarda s›ras›yla %44, %37 ve %37; eriflkinlerde ise %20, %12 ve %8 ola-
rak belirlendi.

Tonsil dokusundan izole edilen Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis ve Haemophilus influenzae
sufllar›nda beta-laktamaz aktiviteleri tonsil yüzeyinde s›ras›yla %28, %59 ve %32, derin dokuda %23, %50 ve
%19, arka yüzde ise %34, %47 ve %25 olarak saptand›.

Sonuçlar›m›z, A grubu beta hemolitik streptokoklar›n tonsil yüzeyinde derin dokuya oranla daha fazla gö-
rüldü¤ünü ve eriflkinlere nazaran çocuklarda bu patojenle daha s›k karfl›lafl›ld›¤›n› ortaya koymufltur.
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SUMMARY

The Comparison of Anterior and Posterior Surfaces and Core of Tonsil Microflora in
Recurrent Acute Tonsillitis

This study was performed to evaluate the anterior and posterior surfaces and deep tissue localized flo-
ra cultures of 76 tonsils recovered from 15 children and 27 adults. As 8 of the tonsil specimens were not
appropriate, they were not included in the study.

The detection of pathogens at the anterior sides, the cores, and the posterior sides were 29%, 21%, and
18% in all of the tonsils. No bacteria were isolated from the cores of four materials. The detection of pat-
hogens at the anterior sides, the cores, and the posterior sides were 44%, 37%, and 37% in children and 20%,
12%, and 8% in adults respectively.



Tonsillit, toplumda en sık görülen hastalıklardan
biridir. Çocukluk çağında görülmeye başlar, zaman
zaman tekrarlayan epizotlar oluşturabilir. Akut ya da
tekrarlayan tonsillitlerin medikal tedavisinde tonsil
yüzeyinden kültür örneklerinin alınması antibiyotik
seçimi için en sık başvurulan bir yöntemdir. Ancak
tonsil yüzey kültürü ile derin doku kültürü arasında
farklılıkların olabileceğine dair çeşitli görüşler bulun-
maktadır[1,2]. Bu farklılık nedeniyle yüzey kültürlerin-
den izole edilen mikroorganizmaların her zaman
gerçek etkeni göstermeyebileceği öne sürülmekte-
dir[3-5].

Bu görüşlerden yola çıkarak bu çalışmada, kro-
nik tonsillit nedeniyle tonsillektomi uygulanan 42 ol-
guya ait 76 tonsilin ön yüz, derin doku ve arka yüz
kültür sonuçları karşılaştırılmış, tonsil yüzey kültürü-
nün derin doku patojen bakteri florasını yeterince
yansıtıp yansıtmadığı araştırılmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma Eylül 1998-Mayıs 1999 tarihleri ara-
sında Ağrı Asker Hastanesi KBB Kliniği’ne başvu-
ran, en az 2 yıl süresince yılda 7 defa akut atak ge-
çiren kronik tonsillitli olgularda yapıldı. Çalışmaya 5-
32 yaş arasında 6’sı bayan, 36’sı erkek olmak üze-
re, 15’i çocuk (≤ 15 yaş), 27’si erişkin (≥ 16 yaş) 42
olguya ait toplam 76 tonsil dahil edildi. Çalışma kap-
samına alınan 76 tonsilin 27’si çocuk yaş grubuna,
49’u erişkin yaş grubuna aitti. Çalışma koşulları
oluşturulamayan 8 tonsil kapsam dışı bırakıldı. Olgu-
ların ameliyat öncesi en az 1 ay süreyle antibiyotik
kullanmamış ve akut atak geçirmemiş olmalarına
dikkat edildi.

Çocuklara genel anestezi altında tonsillektomi +
adenoidektomi, erişkinlere de lokal anestezi altında
tonsillektomi (diseksiyon) uygulandı.

Tonsil yüzey kültürü operasyon öncesinde, derin
doku ve arka yüz kültür örnekleri ise operasyon sıra-
sında alındı. Derin dokudan kültür alınırken tonsiller
30-45 saniye povidone-iodine solüsyonunda bekleti-
lip, serum fizyolojikten geçirildi. Ardından steril bis-
türi ile iki ayrı parçaya ayrılarak steril pamuk silgiç-

ler ile derin doku kültür örnekleri alındı. Bu mater-
yaller, kurumayı önlemek amacıyla tüpte bulunan
steril buyyon içine konarak mikrobiyoloji laboratuva-
rına ulaştırıldı. Kültür materyalleri %5 koyun kanlı
agar, Löffler serumu, EMB agar ve Haemophilus
grubu bakteriler için 300 mg/dL basitrasin içeren
%10 at kanlı çukulata agar besiyerlerine ekildi. Besi-
yerleri %5 CO2 içeren ortamda aerob ve fakültatif
anaerob bakterileri izole etmek amacıyla 37°C’de
24 saat süreyle inkübe edildi. İnkübasyon sonrası
üreme gösteren bakteriler, koloni yapıları, hemoliz
yapma ve boyanma özellikleri, biyokimyasal ve diğer
mikrobiyolojik özelliklerine göre klasik yöntemlerle
identifiye edildi. Çalışma esnasında her iki tonsilde
bulunan bakteriler tek koloni dahi olsa işleme alındı.
Ancak üçden fazla bakteri çeşidinin bulunduğu ton-
silde sayıca baskın olan ilk üç bakteri çalışma kapsa-
mına alındı.

Basitrasin içeren çukulata agarda küçük, şebnem
tanesine benzer kolonilerin satellit etkinlikleri
Staphylococcus aureus ile araştırıldı. Bu amaçla
plak yüzeyinde yapılmış olan S. aureus ekim çizgile-
ri çevresinde daha bol ve büyük üreme gösteren ko-
loniler triptikazlı soya agara ekilerek üzerine X ve V
faktörleri içeren diskler (Difco Laboratories) yerleşti-
rildi. 37°C’de bir gecelik inkübasyon sonrası X ve V
faktör diskleri çevresinde üreme gösteren bakteriler
Haemophilus influenzae olarak tanımlandı.

A grubu beta hemolitik streptokok (AGBHS) ay-
rımı için beta hemoliz, 0.04 ünite basitrasine duyar-
lılık ve 1.25 µg trimetoprim + 23.75 µg sülfometak-
sazol içeren disklere direnç, Streptococcus pne-
umoniae için alfa hemoliz, optokin duyarlılığı, safra-
da erime, S. aureus için katalaz aktivitesi ve koagü-
laz yapma özellikleri araştırıldı. 

Üreyen bakterilerden AGBHS (Streptococcus
pyogenes)’ler tonsil dokusu için patojen, diğerleri ise
normal boğaz florası olarak değerlendirildi. 

Üreyen bakteriler içerisinden S. aureus, Mora-
xella (Branhamella) catarrhalis ve H. influenzae
suşlarının GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İn-
feksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Labora-
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The beta-lactamase activities of S. aureus, M. catarrhalis and H. influenzae strains were 28%, 59% and
32% at the anterior side, 23%, 50%, and 19% at the core, 34%, 47%, and 25% at the posterior side respec-
tively.

The results of our study indicated that S. pyogenes was seen at tonsil surface at higher rates than tonsil
core and encountered in children’s tonsils more than adults tonsils.
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# 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (3-8 Ekim 1999, Antalya)’nde bildiri olarak sunulmuştur.



tuvarı’nda kromojenik sefalosporin (cefinase disk) ve
iyodometrik süzgeç kağıdı kullanılarak beta-laktamaz
aktiviteleri araştırıldı.

BULGULAR

Bu çalışmada kronik rekürren tonsillit nedeniyle
tonsillektomi uygulanan 42 olguya ait toplam 76
tonsilin ön yüz, derin doku ve arka yüz kültür sonuç-
ları karşılaştırılmıştır.

Elliyedi (%75) tonsilin yüzey ve derin doku kültür
sonuçları birbirinden farklı bulunmuştur. Bunların
içinde patojen bakterilerden dolayı farklılık gösteren
tonsil sayısı 10 (%13)’dur. Sekiz tonsilde ön yüzde
patojen bakteri olduğu esnada derin dokuda, 2 ton-
silde de derin dokuda bulunduğu esnada tonsil yüze-
yinde patojen bakteri izole edilememiştir. Geriye ka-
lan 47 tonsilde saptanan farklılıklar, normal boğaz
flora üyelerinden kaynaklanmaktadır. Dört tonsilin
derin doku kültüründen bakteri izole edilememiştir,
bunların 2’sinde tonsil yüzeyinde normal flora bak-
terileri, diğer 2’sinde ise AGBHS soyutlanmıştır.

Çalışma kapsamına alınan 76 tonsilin 22
(%29)’sinde ön yüzde, 16 (%21)’sında derin dokuda,
14 (%18)’ünde de arka yüzde patojen bakteri izole
edilmiştir. Tonsil yüzeyi, derin doku ve arka yüzde

patojen bakteri görülme oranları sırasıyla çocuk yaş
grubu tonsillerde %44, %37 ve %37; erişkin yaş
grubu tonsillerde ise %20, %12 ve %8 olarak bulun-
muştur.

Olgulara göre tonsil yüzeyi, derin doku ve arka yü-
zün patolojik ve normal bakteri dağılımı Tablo 1’de,
patojen ve normal floranın çocuk ve erişkinlerde ton-
sil dokusuna göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Olgulara ait tonsil ön yüz, derin doku ve arka yüz
kültür sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tonsil yüzeyinden izole edilen S. aureus, M. ca-
tarrhalis ve H. influenzae suşlarındaki beta-lakta-
maz aktiviteleri sırasıyla %28, %59 ve %32, derin
dokuda %23, %50 ve %19, arka yüzde ise %34,
%47 ve %25 oranında saptandı (Tablo 4).

TARTIŞMA

Akut ve kronik tonsillitlerde en sık sorumlu tutu-
lan etken S. pyogenes’dir. Tekrarlayan atakların ro-
matizmal ateş ve akut glomerulonefrite yol açabilme-
si ve penisilinle tedavinin kolayca sağlanması açısın-
dan S. pyogenes’in tonsillit etkenleri arasında özel
bir yeri vardır.

Tonsil yüzey kültürü, akut ve kronik tonsillitlerde
uygun antibiyotik tedavisinin sağlanmasına yönelik
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Tablo 1. Patojen ve normal floranın çocuk ve erişkinlerde tonsil dokusuna göre dağılımı

Patojen Normal flora

Tonsil Çocuk (s: 27) Erişkin (s: 49) Çocuk (s: 27) Erişkin (s: 49)

• Ön yüz 12 (%44) 10 (%20) 15 (%56) 39 (%80)

• Derin doku 10 (%37) 6 (%12) 17 (%63) 43 (%88)

• Arka yüz 10 (%37) 4 (%8) 17 (%63) 45 (%92)

Tablo 2. Tonsil yüzeyi, derin doku ve arka yüzün patolojik ve normal bakteri dağılımı

Sayı (76)

Ön yüz Derin doku Arka yüz Çocuk (s: 27) Erişkin (s: 49) Toplam

• Patolojik Patolojik Patolojik 6 (%22) 2 (%4) 8

• Patolojik Normal Patolojik 2 (%7) - 2

• Patolojik Normal Normal 2 (%7) 4 (%8) 6

• Normal Patolojik Patolojik 2 (%7) - 2

• Normal Normal Patolojik - 2 (%4) 2

• Normal Normal Normal 13 (%48) 37 (%76) 50

• Normal Patolojik Normal - - 0

• Patolojik Patolojik Normal 2 (%7) 4 (%8) 6
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Tablo 3. Tonsil ön yüz, derin doku ve arka yüz kültür sonuçları

No Olgu Yaş Ön yüz Derin doku Arka yüz
1 MY 5 S. pneum, H. inf* H. inf*, S. pneum S. pneum, H. inf*

2 AK 8 A-HS, S. aureus H. inf, A-HS, S. aureus H. inf, S. pneum

3 EY 7 S. pneum, S. aureus S. pneum, S. aureus, H. inf H. inf, S. pneum, N-HS

4 RP 6 AGBHS, S. aureus AGBHS, H. inf H. inf, A-HS, S. aureus

5 UÜ 7 H. inf, AGBHS, S. aureus H. inf, S. aureus, AGBHS H. inf, AGBHS, S. aureus

6 İL 6 S. pneum, H. inf* S. pneum, H. inf S. aureus, H. inf, S. pneum 

7 LY 11 H. inf, AGBHS H. inf, AGBHS S. pneum, H. inf, AGBHS

8 MA 9 H. inf, AGBHS H. inf, AGBHS AGBHS, M. catar, S. pneum

9 AU 10 H. inf, AGBHS H. inf N-HS, S. pneum

10 MB 7 H. inf, M. catar*, S. pneum H. inf, M. catar, S. pneum M. catar*, A-HS

11 SA 7 S. pneum, A-HS H. inf, AGBHS, S. pneum AGBHS, S. aureus

12 VC 12 S. pneum, Difteroid H. inf, S. pneum S. aureus, Difteroid, A-HS

13 ZA 9 S. pneum, S. epid, S. aureus* H. inf, S. pneum S. epid, A-HS, S. aureus*

14 AM 7 AGBHS, M. catar H. inf, A-HS, S. aureus* AGBHS, M. catar

15 OT 14 E. coli, S. pneum H. inf*, M. catar, S. pneum H. inf*, M. catar

16 AD 21 S. aureus, H. inf S. aureus, H. inf S. aureus, S. pneum, H. inf

17 KN 22 S. aureus, N-HS, M. catar H. inf, S. aureus S. pneum, H. inf, S. aureus 

18 OS 24 S. pneum, S. aureus, M. catar H. inf, S. aureus, M. catar H. inf, S. pneum, S. aureus*

19 TY 23 S. aureus, M. catar, H. inf H. inf, S. aureus, M. catar H. inf, S. pneum, S. aureus

20 SK 25 S. aureus, Candida S. aureus, S. pneum, H. inf H. inf, S. pneum

21 AT 31 S. pneum, A-HS, S. aureus S. aureus, H. inf H. inf, AGBHS

22 HP 29 S. pneum, S. aureus, AGBHS AGBHS, H. inf S. aureus, H. inf, A-HS

23 TY 23 S. aureus, M. catar* S. aureus, H. inf H. inf, S. aureus

24 AE 22 A-HS, S. aureus H. inf, A-HS S. aureus, H. inf, A-HS

25 TA 22 S. pneum, S. aureus* H. inf S. pneum, H. inf*, S. aureus*

26 AU 20 S. pneum, S. aureus H. inf, S. pneum H. inf, S. aureus

27 EU 24 S. aureus*, M. catar*, A-HS H. inf, S. aureus*, A-HS H. inf, S. aureus*, M. catar*

28 YS 22 S. aureus*, M. catar* M. catar*, H. inf* H. inf*, S. aureus*, M. catar

29 AO 22 S. aureus, Candida, A-HS H. inf, S. pneum, A-HS S. pneum, H. inf, A-HS

30 GA 20 N-HS, S. aureus* S. aureus*, H. inf* H. inf*, N-HS, S. aureus*

31 EY 28 N-HS, S.aureus S. aureus, H. inf S. aureus, H. inf, A-HS

32 AB 25 M. catar*, A-HS H. inf*, A-HS, S. pneum M. catar*, S. pneum

33 RM 34 S. epid, AGBHS H. inf, AGBHS S. epid

34 NK 20 N-HS, E. coli H. inf, S. pneum S. pneum, A-HS, N-HS

35 SA 21 S. epid, H. inf* S. epid, H. inf S. epid, A-HS

36 AB 22 S. aureus*, H. inf* - S. aureus*, A-HS

37 UY 21 Difteroid, A-HS M. catar*, H. inf* M. catar*, S. pneum

38 SN 23 H. inf, A-HS M. catar*, H. inf*, S. epid M. catar, H. inf*, S. epid

39 NÖ 20 S. epid, N-HS Candida S. pneum, Candida, N-HS

40 YC 21 AGBHS, S. aureus AGBHS, S. aureus S. aureus, A-HS, AGBHS

41 SA 21 S. aureus, A-HS, AGBHS - A-HS

42 AT 21 H. inf, AGBHS H. inf Candida, A-HS

No: 1-15; çocuk yaş grubu, 16-42; erişkin yaş grubu olgulardır.
* Beta-laktamaz salgılayan suşlar.
H. inf: Haemophilus influenzae, M. catar: Moraxella catarrhalis, S. pneum: Streptococcus pneumoniae, Difteroid: Difteroid basil, 
A-HS: Alfa hemolitik streptokok, AGBHS: A grubu beta hemolitik streptokok, N-HS: Nonhemolitik streptokok, S. epid: Staphy-
lococcus epidermidis.
3, 12, 15, 16, 18, 20, 26 ve 34 nolu olgularda tek tonsil işleme alınmıştır. 



en sık başvurulan bir yöntemdir. Ancak yüzey sürün-
tü kültürlerinin her zaman gerçek patojenleri göster-
mediği ve bu antibiyogram sonuçlarına göre yapılan
tedavilerin zaman zaman başarısızlıkla sonuçlandığı
öne sürülmektedir[1,2]. Akut tonsillit esnasında bak-
teriler doku içine invaze olmakta ve burada çoğala-
rak infeksiyonun kronikleşmesine neden olmakta-
dır[6]. İnfeksiyonun tekrarlayan ataklar göstermesin-
de asıl neden, tonsilin derin dokusu içine yerleşmiş
bulunan patojen bakterilerdir. Bu durum yüzey kültür
sonucuna göre uygulanan antibiyotik tedavisinde
karşılaşılabilen başarısızlıkların bir nedenini oluştur-
maktadır.

Son 60 yıl içerisinde kronik rekürren tonsillit et-
keni olabilecek mikroorganizmaların sürekli değişik-
lik gösterdiği bilinmektedir. 1929’da tonsillitlerde en
sık sorumlu tutulan ajanların S. pyogenes (%91) ve
S. aureus (%88) olduğu bildirilmiş, sonraki yıllarda
S. pyogenes tek başına patojen olarak kabul edilme-
ye başlanmıştır[3,4,7]. Ancak kronik tonsillitlerin re-
kürren ataklarında S. aureus, H. influenzae, M. ca-
tarrhalis ve Bacteroides gibi beta-laktamaz yapan
etkenlerin de patojen olabilecekleri öne sürülmekte-
dir[8]. Coğrafik değişiklikler de etken dağılımını belir-
leyen önemli faktörlerdendir. Kuzey Amerika’da
anaerobik bakteriler ve pnömokokların, Hindis-
tan’da S. aureus’un, İsrail’de ise H. influenzae’nin
kronik tonsillit ataklarından en sık sorumlu olan et-
kenler olduğu belirtilmektedir [1,3,4,7]. Ancak oluştur-
dukları klinik tablo ve akut eklem romatizması, kar-
dit, glomerulonefrit gibi komplikasyonları nedeniyle
burada patojen olan asıl mikroorganizma S. pyoge-
nes’dir. S. pyogenes toplumun %5-25’inde saptan-
makta olup daha sıklıkla 5-15 yaş grubunda görül-
mektedir. 15 yaşından sonra görülme olasılığı azal-
maktadır[9]. Çalışmamızda çocuk yaş grubuna ait 27

tonsilin 12 (%44)’sinde, erişkin yaş grubuna ait 49
tonsilin ise 10 (%20)’unda S. pyogenes soyutlanmış-
tır. Çocuk yaş grubu tonsillerde S. pyogenes izolas-
yon sıklığı erişkinlere göre daha yüksek bulunmuştur.

Tonsil yüzey kültürüyle, derin doku kültür sonuç-
larının farklılığı konusunda birçok çalışma bulunmak-
tadır. Döner ve arkadaşları tarafından yapılan bir ça-
lışmada, kronik tonsillitli 30 olgunun yüzey ve derin
doku kültürleri karşılaştırılmış ve 9 (%30) olguda
farklılık gözlenmiştir[10]. 

Bu farklılığı Selimoğlu ve arkadaşları %41.6, Al-
tuğ ve arkadaşları %27 olarak bildirmişlerdir[2,11].
Yılmaz ve arkadaşları tonsilin derin dokusunda S.
pyogenes’in yüzeye göre %35, Rosen ve arkadaşla-
rı ise %48 oranında daha fazla rastlandığını bildir-
mişlerdir[4,12].

Bu çalışmaların aksine tonsil yüzeyinde derin do-
kuya oranla patojen bakterinin daha fazla bulundu-
ğunu öne süren çalışmalar da bulunmaktadır. Osma
ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada tonsil
yüzeyinde patojen bakterilerin derin dokuya göre
%3.2 oranında daha fazla görüldüğü öne sürülmek-
tedir[13]. Çalışmamızda tonsil yüzeyinde patojen bak-
teri derin dokuya göre %11 oranında daha fazla so-
yutlanmıştır. Bu sonuçlar Osma ve arkadaşlarının
yapmış olduğu çalışma ile uyum göstermektedir.

Kronik tonsillitlerde, tonsil yüzeyinde yerleşen
bakterilerin derin dokuya invaze olmaları ve orada
latent kalmaları sonraki infeksiyonlara zemin hazırla-
maktadır. Yaşanan çevrenin değişmesi, kapalı or-
tam, antibiyotik kullanımı ve sigara gibi faktörler
tonsil yüzey florasının değişmesine neden olmakta-
dır. Çalışmamızda derin dokuda bulunmaksızın tonsil
yüzeyinde patojen bakterinin saptandığı 8 (%11)
tonsil, yüzeyden farklı olarak derin dokudan patojen
bakterinin soyutlandığı 2 (%3) tonsil bulunmaktadır.
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Tablo 4. S. aureus, M. catarrhalis ve H. influenzae suşlarında beta-laktamaz pozitifliği (%)

Beta-laktamaz aktiviteleri (%)

Ön yüz Derin doku Arka yüz Genel toplam

Erişkin Çocuk Toplam Erişkin Çocuk Toplam Erişkin Çocuk Toplam Erişkin Çocuk Toplam

• S. aureus 10/34 2/9 12/43 4/19 2/7 6/26 11/27 2/11 13/38 25/80 6/27 31/107
(29) (22) (28) (21) (29) (23) (41) (18) (34) (31) (22) (29)

• M. catarrhalis 8/13 2/4 10/17 6/9 0/3 6/12 6/10 2/7 8/17 20/32 4/14 24/46
(62) (50) (59) (67) (0) (50) (60) (29) (47) (63) (29) (52)

• H. influenzae 4/11 4/14 8/25 10/41 3/27 13/68 8/30 3/14 11/44 22/72 10/55 32/127
(36) (29) (32) (24) (11) (19) (27) (21) (25) (31) (18) (25)



Yalnızca tonsil yüzeyinden patojen bakterinin soyut-
landığı 8 tonsilin 4’ü çocuk, 4’ü de erişkin yaş gru-
buna aittir. Sadece derin dokuda patojen bakterinin
soyutlandığı 2 tonsil ise çocuk yaş grubuna ait bulun-
muştur.

Sıklıkla 5 yaş altı çocukların üst solunum yolu flo-
rasında bulunan H. influenzae, kapalı topluluklarda
yaşayan ileri yaştaki bireylerin üst solunum yolu flo-
rasında da yerleşim gösterebilmektedir. Sağlıklı kişi-
lerin üst solunum yolu florasında %32-80 oranında
H. influenzae’ya rastlamak mümkündür[14,15]. Bu
bakterilerin çocukluk döneminden itibaren tonsilin
derin dokusuna yerleşerek latent kalabildiği de düşü-
nülmektedir[16,17]. Önceki virüs infeksiyonları, sık
tekrarlayan tonsillofarenjitler, allerjik reaksiyonlar,
immün sistem bozuklukları ve toplu yaşam alanların-
da bulunma, bu bakterilerin kolonizasyon olasılığını
arttıran faktörlerdir[16]. Çalışmamızda H. influenzae
beklenenden daha yüksek oranda soyutlanmıştır.
Kültür plaklarında saptanan tek koloninin dahi işle-
me alınmış olması bu oranları arttırmış olabilir.

Akut ve kronik rekürren tonsillitlerin tedavisinde
penisilin ilk tercih edilecek antibiyotiklerdir. Penisilin
kullanımı mikrobiyal florada beta-laktamaz yapan H.
influenzae, M. catarrhalis, S. aureus ve Bacte-
roides suşlarının artmasına ve olasılıkla penisilin te-
davisine yanıt alınamamasına neden olmaktadır[18].
Beta-laktamaz aktivite yüzdeleri tonsil yüzeyinde ve
derin dokuda S. aureus için %28 ve %23, M. ca-
tarrhalis için %59 ve %50, H. influenzae için %32
ve %19 bulunmuştur. Bu bakterilerin beta-laktamaz
aktiviteleri ile ilgili değişik bildirimler mevcuttur. Ti-
mon ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada tonsil
derin dokusunda en sık izole edilen bakterinin H.
influenzae olduğu ve bunların yaklaşık 1/3’ünün
beta-laktamaz salgıladığı belirtilmektedir. Ülkemizde
Kocabeyoğlu ve arkadaşları tarafından yapılan çalış-
malarda, 97 M. catarrhalis suşunda %73, 611 H.
influenzae suşunda ise %23 oranında beta-laktamaz
aktivitesi gösterilmiştir[19,20]. 

Bakterilerin beta-laktamaz aktiviteleri antibiyotik
kullanım öyküsü ile yakından ilişkili olup ileri yaşlara
doğru artış göstermektedir[21,22]. Özellikle ampisili-
nin sık uygulanması H. influenzae suşlarında beta-
laktamaz üretimini kolaylaştırmaktadır[23,24]. Çalış-
mamızda her üç bakteri için de beta-laktamaz üreti-
mi çocuklara kıyasla erişkin yaş grubunda daha yük-
sek oranlarda bulunmuştur.

Sonuç olarak, çalışmamızda tonsil yüzeyinde de-
rin dokuya göre daha fazla oranda patojen bakteri-

nin bulunduğu saptanmış, tonsil yüzey kültürünün
olası etkenleri belirlemeye yönelik öncelikle başvu-
rulması gereken önemli bir tanı yöntemi olarak ha-
len geçerliliğini koruduğu kanaatine varılmıştır. 
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