
Pastörizasyonun kullanılmaya başlaması ve yiye-
ceklerin buzdolabında saklanması olanaklarının

gelişmesinden sonra besin kaynaklı streptokokal fa-
renjit salgınlarının görülme sıklığı hayli azalmıştır.
Ancak 1940’lı yıllardan günümüze kadar, nadir de
olsa bildirilmeye devam etmektedir.

Bu tür salgınlar genellikle kurumlarda, okullarda
veya toplu katılımların olduğu kongre, yemek, parti,
piknik gibi çok sayıda kişinin ortak yemek yediği
olaylar sonucu ortaya çıkmakta, buna bağlı olarak da
hem atak oranları hem de hastalanan kişi sayısı yük-
sek olmaktadır.

Bu yazıda, Ocak 2004 tarihinde hastanemizde
görülen G grubu beta-hemolitik streptokok farenjiti
salgını nedeniyle incelenen literatür bilgileri derlen-
miş, benzer salgınlara ait bilgiler bulaş kaynakları,
atak oranları ve klinik belirtiler gibi özellikleri bakı-
mından irdelenmiştir[1].

ETKEN MİKROORGANİZMA

Bildirilmiş olan besin kaynaklı farenjit salgınları-
nın çoğunluğunda A grubu beta-hemolitik strepto-
koklar (AGBHS) etken olmuştur[2-13]. Ancak az sa-
yıda da olsa G grubu streptokokların etken olduğu
salgınlar da vardır[1,14-16].

SALGINA NEDEN OLAN YİYECEKLER

Pastörizasyonun kullanılmaya başlanmasından
önceki yıllarda bildirilen salgınlar genellikle süt kay-
naklıdır[17]. Sanitasyon koşullarının iyileşmesi ve yi-
yecekler için soğukta saklama sistemlerinin geliştiril-
mesiyle, besin kaynaklı streptokokal farenjit salgınla-
rı azalmakla beraber zaman zaman görülmeye de-
vam etmektedir. Salgına neden olan yiyecekler ara-
sında, hazırlanması sırasında içine çeşitli malzemele-
rin pişirilmeden ve elle karıştırıldığı salatalar başta
gelmektedir. En sık rastlananlar ise haşlanmış yu-
murtalı ve tavuklu salatalardır[6,7,10,14-16]. Salgına
neden olarak gösterilen diğer yiyecekler arasında
makarna salatası, lahana salatası, patates salatası,
kabuklu deniz ürünü salatası, peynirli makarna, iş-
lem görmüş beyaz peynir, haşlanmış yumurtalı sand-
viç, sebzeli bir tür pirinç yemeği ve kıyılmış domuz
eti ile yapılan sandviçler sayılabilir[2-5,8,12,18-21].

SALGINA NEDEN OLAN YİYECEKLERİN
STREPTOKOKLARLA BULAŞMA ŞEKLİ

Genellikle asemptomatik veya semptomatik bir
streptokok taşıyıcısı, solunum sekresyonları veya bu
sekresyonlarla bulaşmış elleriyle ve/veya ellerindeki
lezyonlarından mikroorganizmaları yiyeceğe bulaş-
tırmakta, yiyeceğin yenmeden 24 saat önce hazır-
lanması ve servis edilmeden önce oda ısısında veya
uygunsuz koşullarda birkaç saat bekletilmesi strepto-
kokların çoğalmasına yol açmaktadır[4,5,8,9,13,20].

Flora 2005;10(1):5-8 5

Besin Kaynaklı
Streptokokal Farenjit Salgınları

Nihal KARABİBER*

* Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA

Food-borne Epidemics of Streptococcal Pharyngitis

Key Words: Food contamination, Epidemics, Streptococcus,
Pharyngitis

Anahtar Kelimeler: Besinler, Salgınlar, Streptokok, Farenjit



SALGINLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI 
TOPLUMSAL OLAYLAR ve KURUMLAR

Bu tür salgınlarda ortak olan şey, çok sayıda insa-
nın aynı yemeği yemesi durumudur. Bildirilmiş olan
salgınlarda salgının ortaya çıktığı yer ve olaylar; okul-
lar, partiler, askeri okullar ve birlikler, resmi kurumlar,
hastaneler, hapishaneler, piknikler, otellerde verilen
toplantı yemekleri, yıllık kilise yemekleri ve restoranda
verilen düğün yemekleri olarak özetlenebilir[1-15,18-22].

SALGINDAN SORUMLU TUTULAN 
YİYECEK MADDESİNDE ETKEN 
MİKROORGANİZMANIN ÜRETİMİNE
YÖNELİK DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Salgınların çok azında etken mikroorganizmanın
kalan yiyecekten üretilebilmiş olması, bazı araştırıcı-
ları deneysel çalışmalara yöneltmiştir[3,12,20]. Claes-
son ve arkadaşları, salgın etkeni olarak saptanan
mikroorganizmaları (AGBHS) haşlanmış yumurtaya
inoküle ettikten sonra çeşitli sıcaklıklarda inkübe et-
mişler, streptokokların 13°C’de çoğalmadan kaldığı-
nı, altı saat inkübe edildiğinde, inoküle edilmiş olan
mikroorganizma sayısının, 20°C’de ikiye, 25°C’de
35’e, 36°C’de ise 4000’e katlandığını saptamışlar-
dır[9]. Ayrıca, soyulmuş yumurtalar bütün olarak
streptokok kültürüne daldırılmış, 13°C’de 24 saat
bekletildikten sonra dilimlenmiş ve 25°C’de inkübe
edilmiş, 28 ve 30 saat sonra streptokoklar yumurta-
nın sadece beyazında değil, sarısında da üretilmiş ve
buna göre yumurtanın, AGBHS’leri standart buy-
yonlar gibi ürettiği sonucuna varılmıştır.

Farley ve arkadaşları, streptokokların deneysel
olarak peynirli makarnada hızla ürediğini saptamış-
lar, Hill ve arkadaşları da kaynamış, dilimlenmiş yu-
murtalara laboratuvarda AGBHS inoküle etmişler,
58 F (14.4°C)’da 18 saat, 38 F (3.3°C)’da altı saat
bekletildikten sonra koloni sayısında 1 g’da altı kat
artış olduğunu saptamışlardır[5,10].

KLİNİK BELİRTİLER

Besin kaynaklı streptokokal farenjit, hafif bir ra-
hatsızlıktan işe gidememeye kadar değişen bir kli-
nik seyir göstermiş, bazı salgınlarda derin bir hal-
sizlik öne çıkarken, diğerlerinde bulantı, kusma, di-
yare gibi gastrointestinal semptomlar belirgin ol-
muştur[1,9-11,18-20]. Diğer yandan G grubu strepto-
koklarla meydana gelen farenjit salgınlarında rastla-
nan klinik bulgular A grubu streptokoklarla meydana
gelenlerden farklı olmamıştır[1,14-16].

İNKÜBASYON SÜRESİ

Besin kaynaklı streptokokal farenjit salgınlarında
inkübasyon süresi 6-72 saat arasında değişmekle be-
raber genellikle iki gün olarak bildirilmiştir. Bu tür

salgınlarda inkübasyon süresinin belirlenmesi, epide-
mik eğrinin oluşturulması için kullanılan verilerden
etkilenir. Örneğin; hastalananların doktora görünme
zamanı başlangıç olarak alındığında inkübasyon sü-
resi 24-32 saat kadar uzayabilir. Ayrıca, inkübasyon
süresi yiyecekteki bakteri yoğunluğuna bağlı olarak
da değişebilir. Yine de bugüne kadar bildirilmiş olan
tüm salgınlarda inkübasyon süresi bir-dört gün ara-
sında değişmektedir[2,3,8,9,11,12,15,19].

SALGINLARDAN ETKİLENENLERİN
SAYILARI

Bu tür salgınlar genellikle çok sayıda kişinin katıl-
mış olduğu parti, toplantı, piknik, kilise, düğün ye-
mekleri gibi toplumsal beraberlikler ve okul, üs, res-
mi kuruluş, hapishane gibi aynı yemeği yiyen çok sa-
yıda kişinin olduğu yerlerde çıktığı için, etkilenenle-
rin sayıları da çok olmuştur ve bu sayı en az 11 en
çok 1200 kadar tespit edilmiştir[1,3,8-10,13,14,21,22].

ATAK ORANLARI

Primer atak oranları %26 ile %76, sekonder atak
oranları ise %2 ile %17 arasında değişmektedir
[2,3,5,6,9-12,14,15]. Salgınların çoğunda hastalananlara
hemen antibiyotik verilmesi, hastalanmayanlara profi-
laktik olarak penisilin verilmesi, eğer salgın bir okulda
olmuşsa derslerin iptal edilmesi sekonder atakları ön-
lemede önemli olmuştur[1,3,7,9-11,14,19,22]. Atak
oranlarının, salgından sorumlu tutulan yiyeceğin ha-
zırlandığı saatle, yenildiği saat arasında geçen za-
manla orantılı olarak da yükseldiği görülmüştür. Ör-
neğin; bir kilisede, yılda bir kez verilen bir toplantı
yemeğinden sonra meydana gelen salgının incelen-
mesinde, salgına neden olan sandviçlerin hazırlan-
masında kullanılan domuz etinden, haşlandığı gün
yiyen dört kişiden hiçbiri hastalanmamış, 36 saat
sonra, kilisedeki yemek sırasında bu etlerle hazırlan-
mış sandviçlerden yiyen 116 kişiden 82 (%70.6)’si,
kilisedeki yemekten sonra evde, arta kalan sandviç-
lerden yiyen 14 kişiden 13 (%92.9)’ü, üç gün sonra
sandviç yapımından artan etten (sandviç hazırlanma-
sında kullanılmak üzere haşlanmış et evde kıyma hali-
ne getirilmiştir) yiyen altı kişinin tümü hastalanmış-
tır[20]. Primer atak oranları, salgın sırasında yapılan
kontrollerde asemptomatik olup, boğaz kültürlerinde
salgın suşu üreyenlerin vaka tanımına dahil edilip edil-
memesine bağlı olarak da değişebilir; eğer dahil edilir-
se, suçlanan yiyecekten yiyen herkesin kültürünün ya-
pılabildiği salgınlarda, atak oranını arttırdığı gözlen-
miştir[8]. Veri toplanmasının tam olduğu ve payda ola-
rak kuşkulu yiyeceği yiyenlerin tümünün sayısının kul-
lanıldığı salgınlarda atak oranları %80’e kadar çıkmış-
tır[13]. Bu tip salgınlarda sekonder yayılım olasılığını
etkileyen faktörler de çeşitlidir ve bu nedenle incelen-
mesi zordur. Genellikle, sekonder yayılımın solunum
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yoluyla bulaştığı kabul edilmektedir, ancak salgından
sonra görülen vakaların bazıları inokülumun düşüklü-
ğü nedeniyle geç ortaya çıkmış primer vaka veya ay-
nı infekte ahçı veya kontamine mutfak gereçleri nede-
niyle daha sonraki öğünlerde meydana gelen bulaş
nedeniyle olan bir primer infeksiyon olabilir[21].

KOMPLİKASYON, SEKEL ve MORTALİTE

Streptokokal farenjit salgınlarında genellikle non-
süpüratif bir sekel görülmemiştir[7,10-12,15,19]. An-
cak az da olsa peritonsiller apse, orta kulak infeksi-
yonu gibi süpüratif komplikasyonlar görülmüştür[10].
Getting ve arkadaşlarının bildirdiği salgında 24 kişi
kızıl olmuştur[20]. Bir salgında 45 yaşında bir erkek,
kilisede yapılan bir partiden dört gün sonra evinde
ölü bulunmuş, otopside alınan boğaz kültüründe yo-
ğun olarak salgına neden olan AGBHS suşu üremiş-
tir[9]. Aynı salgında 60 yaşında bir erkek hasta peri-
tonsiller apse nedeniyle tonsillektomi olmuş, 54 ya-
şında bir kadın hastanın partiden 16 saat sonra ku-
lak zarı perfore olmuş, 82 yaşında bir kadın artrit,
55 yaşında bir kadın perikardit olmuştur.

SALGININ BESİN KAYNAKLI OLDUĞUNU
DÜŞÜNDÜREN ETKENLER

Streptokokal bir farenjit salgınının besin kaynak-
lı olma olasılığı, çok sayıda olgunun bir anda, patla-
ma şeklinde ortaya çıkması, inkübasyon süresinin kı-
sa olması ve atak oranının yüksek olması ile düşünül-
mektedir. Bazen de hastalananların kendileri bir epi-
demi olduğunu fark etmedikleri sürece sağlık görev-
lilerinin toplumda besin kaynaklı bir streptokokal fa-
renjit salgınını tespit etmeleri zordur. Örneğin; Cla-
esson ve arkadaşlarının bildirdiği salgında, hastalıkla-
rının kilisedeki yemekle ilişkili olabileceği hastalar ta-
rafından düşünülmüştür[9]. Aynı salgında, yemeğe
katılmayan fakat kalan yiyeceklerden yiyen birkaç ki-
şinin hastalandığını fark eden bir hasta, olayın ye-
mekle ilgili olduğunu öne sürmüş, sağlık personeli
bundan sonra araştırmaya koyulmuştur. Yemeğe ka-
tılmayan fakat kalan yiyeceklerden yedikten sonra
hastalananların olması başka salgınların aydınlatıl-
masında da önemli rol oynamıştır[4,12,20]. Bazı sal-
gınlarda ise hastalanan kişilere dağıtılan anket form-
larının doldurulmasıyla elde edilen bilgiler doğrultu-
sunda yapılan araştırmalarla bir öğün veya bir ye-
mek infeksiyon kaynağı olarak belirlenmiştir[6,13,22].

Besin kaynaklı salgınlar belki de bildirilenlerden
daha çok sayıda olmuştur ve olmaktadır. Ancak etki-
lenenler toplumda geniş bir alana dağılmış oldukları
için, bazıları salgın olarak değerlendirilemeden gözden
kaçmış olabilir. Çünkü boğaz ağrısı olan insanların çok
azı doktora gider ve tedavi alır, eğer farklı yerleşim
yerlerinden gelip söz konusu yemeğe katılmışlarsa,
herkes birkaç gün içinde kendi yerine döneceğinden

hastalananlar da dağılmış olacak, tümünün birlikte de-
ğerlendirilmesi mümkün olamayacaktır. Örneğin;
Porto-Rico salgınının tanınması hastalananların bazı-
larının aynı ofiste çalışıyor olması ve ofis müdürünün
bunu fark etmesi sayesinde mümkün olmuştur[3]. Di-
ğer yandan bu tip salgınlarda besin kaynaklı hastalık
tanısı koymak bilgiye ve buna bağlı olarak şüphelen-
meye de dayalıdır. Salgınların çok azında etken mik-
roorganizma suçlanan yiyecekten üretilebilmiş-
tir[3,12,20]. Bazılarında kültür yapılmış, fakat etken
üretilememiş çoğunlukla da kültür yapabilmek için yi-
yecek kalmadığından bu mümkün olmamış ve besin
kaynaklı salgın tanısı epidemiyolojik verilere dayandı-
rılmıştır[1,2,5,9-11,15,19,22]. Salgının besin kaynaklı ol-
duğunu düşündüren bir diğer ve belki de en önemli
husus, salgına neden olan suşun yemeği hazırlayan
görevlilerin boğaz kültürlerinden ve/veya ellerindeki
lezyonlardan üretilmesidir[1,4,5,8,13,15,16,20-22].

ÖNERİLEN KONTROL ÖNLEMLERİ

Ryder ve arkadaşları kontrol önlemi olarak, yemek
hazırlama işinde çalışanlar için aktif sürveyans ve
semptomatik hastaların derhal tedavisini önermişler-
dir[11]. Diğer yandan hem sağlık personelinin hem de
toplumun bu konuda bilgi sahibi olması, salgınların or-
taya çıkarılmasında önemli rol oynayacaktır. Kurumlar-
da meydana gelen besin kaynaklı streptokokal farenjit
salgınlarında, infeksiyonun son derece bulaşıcı olduğu
bilinmektedir. Salgının araştırılması sırasında strepto-
kokların mutfak önlüğünden ve kesme tahtasından izo-
le edilmesi, bu mikroorganizmaların çevrede uzun bir
süre canlı kalabildiğini göstermektedir[9,21]. Yemekleri
hazırlayan kişiler, özellikle de inkübasyon periyodunda
olanlar ve üst solunum yolu infeksiyonu semptomları
olanlar, streptokokları yemeğe solunum sekresyonları
ile veya bu sekresyonlarla bulaşmış elleriyle bulaştırır.
Hamburger ve Robertson, bir nazal taşıyıcının hapşır-
dığı zaman çok sayıda damlacık çıkardığını ve bu dam-
lacıkların 1.5 feet uzakta bulunan kültür plaklarının
üzerine hızla düştüğünü saptamışlardır[23]. Bu nedenle
mutfak çalışanlarının, inkübasyon periyodunda olanlar
değilse bile semptomları olanların derhal kültürleri alın-
malı ve gereken tedavi yapılmalıdır. Yiyecekler hazırla-
nırken de son derece dikkatli olunmalı, özellikle haşlan-
mış yumurta ve et içeren salatalar ve sandviçler servis-
ten hemen önce hazırlanmalı, bu yapılamıyorsa soğuk-
ta saklama koşullarına kesinlikle uyulmalıdır. Ayrıca, yi-
yecekleri hazırlayan ve/veya dağıtan kişilerin eldiven
giymesi ve maske takması inkübasyon döneminde
olanlardan bulaşı önleyecektir. Eldiven giyilmesi özel-
likle ellerinde lezyonları olanlar için çok önemlidir.
Çünkü, etken mikroorganizma bir salgında sadece bir
ahçının elindeki yaradan izole edilmiş, iki salgında da
ahçıların hem boğaz sürüntüsünden hem de ellerinde-
ki yaradan izole edilmiştir[13,22].
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Bu konuda kendimize sormamız gereken bazı so-
rular vardır:

1. Bu tür salgınlar bildirilenlerden daha sık oluyor
olabilir mi?

2. Besin kaynaklı bulaşın tekrarlayan infeksiyon-
lardaki rolü nedir?

3. Besin kaynaklı bulaş aile içi infeksiyonlarda da
yaygın mıdır?

Bu sorulara cevap verebilmek için belki de hasta-
ların öyküsü alınırken, yakın zamanda topluca yeni-
len bir yemeğe katılıp katılmadığı, aile içinde sık sık
streptokokal farenjit geçiren bir veya birkaç kişi olup
olmadığı sorulabilir.

Sonuç olarak; besin kaynaklı streptokokal farenjit
salgınları, sık rastlanan olaylardan değildir. Böyle bir
salgının tanınması, bulaş kaynaklarına yönelik çalış-
maların başlatılması için gerekli araştırmaların plan-
lanması, önlenmesi ve kontrolü için yapılacak çalış-
malar bilgi ve farkındalık ile olabilecek şeylerdir. Bu
yazı, başlıca, bu konu ile doğrudan veya dolaylı ola-
rak ilgili olmaları nedeniyle, salgının tanısını koyacak
ve etkeni izole edecek olan mikrobiyoloji uzmanları-
nı, kurum mutfaklarını ve yemeklerin hazırlanma ve
saklanma koşullarını denetlemekten ve yemek hazır-
lama işlerinde çalışan kişilerin kontrollerinden sorum-
lu diyet uzmanlarını ve olağandan fazla sayıda faren-
jit olgusuyla karşılaştığında, böyle bir salgın olabilece-
ğinden şüphelenmesi için yol göstermek amacıyla
kurum hekimlerini bilgilendirmek için yazılmıştır.
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