Örneklerden laboratuvarda %5 koyun kanlı agar
besiyerine ekim yapıldı. Plaklar etüvde 37°C’de 24
saat inkübe edildikten sonra, üreyen mikroorganizmalar koloni morfolojisi ve hemolitik özelliklerine
göre değerlendirildi. Beta hemoliz saptanan kolonilerde basitrasin duyarlılığı araştırılarak ve gerek görüldüğünde lateks aglutinasyon (Oxoid) yöntemi ile
GAS tanımlandı.
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Grup A streptokok (GAS)’lar insanlarda sıklıkla
akut farenjit, daha nadir olarak da değişik mukokütanöz ve sistemik infeksiyonlara neden olan önemli
bakteriyel patojenlerdir[1]. Özellikle okul çağı çocuklarında akut tonsillofarenjitlerin büyük bir kısmında
GAS’ler izole edilmektedir. Bu yaştaki çocuklarda
çalışılan sezona ve coğrafi bölgeye göre değişmekle
birlikte, %15-20 oranında asemptomatik boğaz taşıyıcılığı da görülmektedir[1]. Erişkinlerde asemptomatik boğaz taşıyıcılığı ile ilgili net bir oran olmamakla
birlikte, çocuklara göre daha düşük olduğu tahmin
edilmektedir[1,2]. Bu çalışmada, toplu yaşanılan yerlerde, değişik yaş gruplarında, boğazda GAS taşıyıcılık oranlarının saptanması amaçlanmıştır.
MATERYAL ve METOD
Çalışma Ocak 2005 tarihinde planlandı. Çalışmaya Afyon Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan ve
yaşları 10-17 arasında değişen 37 (birinci grup) kişi,
Afyon Polis Okulu öğrencilerinden yaşları 20-25
arasında değişen 60 (ikinci grup) kişi ve Afyon Huzur evinde kalan ve yaşları 60-90 arasında değişen
37 (üçüncü grup) kişi olmak üzere, farklı yaş gruplarından toplam 134 kişi dahil edildi.
Bu kişilerin kaldıkları kurumlara gidilerek, çalışma öncesi bireylere yapılacak işlem ve amaçları hakkında bilgi verildi. Boğaz kültürü vermek istemeyen
ve son bir hafta içinde antibiyotik kullanmış olanlar
çalışma dışında bırakıldı. Çalışmayı kabul eden her
bireyden tek bir boğaz sürüntü örneği alındı. Örnekler Stuart transport besiyerinde mikrobiyoloji laboratuvarına ulaştırıldı.
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Kültür sonuçları değerlendirildikten sonra, kurumlara tekrar gidilerek boğaz sürüntü örneklerinde
GAS saptanan kişilere yeniden orofarengeal ve sistemik muayene yapıldı. Semptomatik olup tonsillofarenjit saptananlara penisilin ile tedavi verildi,
asemptomatik olanlar taşıyıcı kabul edilerek tedavi
edilmedi.
BULGULAR
Çalışmaya alınanların yaş ortalamaları birinci
grupta 15.4 ± 1.6, ikinci grupta 21.4 ± 1.1, üçüncü grupta ise 74.83 ± 8.7 idi. İlk iki gruptakilerin tamamı erkek iken üçüncü gruptakilerin 17 (%46)’si
kadın, 20 (%54)’si erkekti.
İlk grupta 21 (%56.8, 21/37) kişinin, ikinci
grupta 19 (%31.7, 19/60) kişinin ve üçüncü grupta
ise 7 (%18.9, 7/37) kişinin boğaz sürüntü örneklerinde GAS tespit edildi. Yapılan fizik muayeneler sonucunda birinci grupta GAS saptanan 11 kişide,
ikinci grupta üç kişide, üçüncü grupta ise bir kişide
tonsillofarenjit saptandı ve bu kişiler semptomatik
kabul edilerek tedavi edildi. Geri kalan ilk gruptaki
10 (%27, 10/37) kişide, ikinci gruptaki 16 (%26,
16/60) kişide ve üçüncü gruptaki 6 (%16.2, 6/37)
kişide fizik muayene ile pozitif bulgu tespit edilmediği için izolasyonlar asemptomatik taşıyıcılık olarak
kabul edildi.
TARTIŞMA
GAS’lerin neden olduğu infeksiyonlar, süpüratif
ve akut romatizmal ateş (ARA), akut glomerülonefrit gibi nonsüpüratif sekelleri nedeniyle tüm dünyada hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sağlıklı
çocuklarda boğazda GAS taşıyıcılığı ortalama %1520 kabul edilmekle birlikte, literatürde %28.8’e kadar çıkan oranlar bildirilmektedir[1,3,4]. Ülkemizden
bildirilen oranlar %5-46 arasında değişmektedir[5-7].
Bu çalışmada yaş ortalaması 15.4 ± 1.6 olan çocuklarda asemptomatik taşıyıcılık oranı %27 bulundu. Saptanan oran literatür verileriyle uyumlu görünmektedir. Yaş ortalaması 21.4 ± 1.1 olan genç
erişkinlerde ise boğazda GAS taşıyıcılığı oranı %26
olup, çocuklardaki taşıyıcılık oranlarına yakın bulunmuştur. Literatürde genç erişkinlerde boğazda GAS
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taşıyıcılığının araştırıldığı az sayıda çalışma mevcuttur. Amerika’da yapılan bir çalışmada %9.6’lık bir
oran bildirilmiştir[8].
Ülkemizde yapılan boğazda GAS taşıyıcılığının
araştırıldığı bir çalışmada, erişkinlerde taşıyıcılık oranı
%9 olarak bulunmuştur[5]. Literatürde erişkinlerde
orofarengeal GAS taşıyıcılık oranlarının düşük olduğu bildirilmiştir[9]. Bu çalışmada, yaş ortalaması
74.83 ± 8.7 olan yaşlı popülasyonda orofarengeal
GAS taşıyıcılık oranı %16.2 bulunmuştur. Bulunan
oran birinci gruptan düşük olmakla birlikte, literatüre
göre oldukça yüksektir. Çalışma grubunun toplu yaşanan bir mekandan seçilmiş olması bu yüksek oranı
açıklayabilir. Literatürde özellikle havalandırmanın iyi
olmadığı yatılı kalınan ve toplu yaşanılan yerlerde hava yolu ile bulaşın arttığı bildirilmektedir[10].
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Çalışma sonunda, ikinci ve üçüncü gruplarda elde edilen yüksek oranlar, özellikle toplu yaşanan
yerlerde, ileri yaşlarda bile taşıyıcılığın yüksek olabileceği konusunda uyarıcı olmalıdır. Ancak, bu sonucun daha geniş çalışma gruplarında doğrulanması
gerekir.
Sonuç olarak; çocuk esirgeme kurumları, yatılı
okullar ya da huzur evleri gibi, toplu yaşanan ve yatılı olarak kalınan yerlerde, boğazda GAS taşıyıcılığı
yaşa göre beklenenden daha yüksek olabilir.
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