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ÖZET
Bu çal›flman›n amac›, gastro-enteritli olgularda baflta Campylobacter olmak üzere ba¤›rsak patojenlerinin s›kl›¤›n›
saptamak idi. Eylül 2000-fiubat 2001 tarihleri aras›nda de¤iflik yafl gruplar› aras›ndaki 367 diyareli olgunun d›flk›
örnekleri enterik patojenler ve Campylobacter infeksiyon s›kl›¤› aç›s›ndan incelendi. Diyareli olgular›n 17’sinde
patojen bakteri izole edildi. Toplam 317 d›flk› örne¤inden iki Campylobacter izole edildi; Campylobacter sufllar›ndan
biri C. jejuni, di¤eri C. coli olarak tan›nd›. Yine 317 d›flk› örne¤inden üç Shigella (%0.81) ve 12 Salmonella (%3.26)
soyutland›.

SUMMARY
The purpose of this study was to determine the incidence of enteric pathogens, particularly of Helicobacter spp. in
gastroenteritis. Between October 2000 and February 2001, stool samples from 367 subjects of various age with diarrhea
were examined to determine the incidence of Campylobacter infection. Enteric pathogens were isolated from 17 of
patients with diarrhea. Campylobacter species were isolated in two specimens one of which was identified as C. jejuni
and the other as C. coli. In the same period, the percentages of Shigella (3) and Salmonella (12) isolation from fecal
samples were 0.81% nd 3.26%, respectively.

G‹R‹fi
Akut gastro-enteritler az geliflmifl ve geliflmekte olan
ülkeler için önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak devam
etmektedir (1). Campylobacter jejuni subsp. jejuni ve
C. coli gastrointestinal infeksiyon etkeni olarak 1970’lerin
sonlar›na do¤ru tan›mlanm›flt›r (2). Ancak geliflmifl ülkelerde yap›lan araflt›rmalar sonucunda k›sa sürede diyarenin en s›k rastlanan bakteriyel patojenleri aras›na girmifltir
(3). Bu bakteriler geliflmekte olan ülkelerde %40’lara varan
oranda diyare etkeni olabilmektedir. Çal›flmalarda %4-35
gibi de¤iflik oranlarda Campylobacter izole edildi¤i bildirilmektedir. ‹zole edilen Campylobacter’lerin yaklafl›k
%90’›n›n C. jejuni, % 10’unun C. coli oldu¤u bildirilmektedir (4-6).

Çal›flmada hemen her yafltaki kifliyi infekte edebilen
Campylobacter infeksiyonlar›n›n bölgedeki s›kl›¤›n›n
saptanmas› hedeflenmifltir. Sonuçlar; birçok klinik mikrobiyoloji laboratuvar›nda aranmakta olan Salmonella,
Shigella gibi enterik patojenler ve parazitik ajanlarla
birlikte de¤erlendirilmifltir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Eylül 2000-fiubat 2001 tarihleri aras›nda Osmangazi
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde yatan veya
ayaktan izlenen gastro-enterit ön tan›l› hastalar›n d›flk›
örnekleri çal›flma kapsam›na al›nd›. Her yafl grubundan
367 diyareli hastan›n d›flk› örnekleri Campylobacter,
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Salmonella ve Shigella yönünden araflt›r›ld›. Örnekler
plastik tafl›y›c› veya Carry-Blair transport besiyerinde
laboratuvara ulaflt›. D›flk› örnekleri +4° C de tutularak gün
sonunda toplu olarak seçici besiyerine (%5 koyun kanl›
Columbia agar, sefaperazon, vankomisin, amphoterisin
B) ekildi. Mikroaerofilik ortam› sa¤lamak için katalizörlü
özel kit ile birlikte kavanozlara yerlefltirildi ve 42° C’de 48
saat inkübe edildi. D›flk› örneklerinde Salmonella-Shigella
izolasyonu için standart yöntemler kullan›ld›.
‹nkübasyon süresinin sonunda gri beyaz renkte kuflkulu
koloniler füksin ile boyanarak aç›k pembe renkte, mart›
kanad› veya spiral görünümde basiller gözlendi. Kolonilerin oksidaz ve katalaz özelliklerine bak›ld›. fiufllar daha
ileri idantifikasyon ifllemi için Api Campy teste al›nd›.
Testte oksidaz, katalaz, hippurat hidrolizi olumlu, nalidiksik
aside duyarl›, sefalotine dirençli sufllar C. jejuni; di¤er özellikleri ayn› olup, hippurat hidrolizi olumsuz olan sufllar
ise C. coli olarak tan›mland›. ATCC 29428 no.lu standart
sufl kontrolü olarak kullan›ld›.

BULGULAR
Eylül 2000- fiubat 2001 tarihleri aras›ndaki alt› ayl›k
sürede diyare yak›nmalar› ile baflvuran toplam 367 hastan›n d›flk› örne¤i çal›flma kapsam›na al›nd› ve 367 d›flk›
örne¤inin 317’sinde Campylobacter araflt›r›ld› (%86.37).
‹zole edilen etkenlerin da¤›l›m› Tablo 1’de yer almaktad›r.
Toplam 367 örne¤in 12’sinde (%3.26) Salmonella türleri,
üçünde (%0.81) Shigella türleri (biri S. flexneri, ikisi
sonnei), 317 örne¤in ikisinden (%0.63) Campylobacter
türleri olmak üzere toplam 17 hastadan patojen bakteri
izole edildi. Salmonella cinsi bakterilerin serotip da¤›l›m›
Tablo 2’de görülmektedir. Ayr›ca d›flk›da parazit iste¤i ile
gönderilen örneklerde (%11.44) parazit saptand›. Bu
parazitlerin 30’u (%8.17) E. histolytica kist ve trofozoitleri,
dokuzu (%2.45) G. intestinalis kisti, üçü (%0.82) Enterobius
vermicularis yumurtas› olarak belirlendi.
‹ki hastadan izole edilen Campylobacter türlerinin API
Campy ile tiplendirilmesinde biri C. jejuni, biri C. coli
olarak adland›r›ld›. Sufllar Aral›k ve Ocak aylar›nda izole
edildi. Her iki hasta da 18 ve 20 yafl›nda erkek ö¤renci
olup bir haftad›r süren, günde 8-10 defa sulu d›flk›lama
yak›nmas› ile baflvurmufllard›. ‹zole edilen etkenlerin
aylara göre da¤›l›m› Tablo 3’de görülmektedir.

Tablo 1. D›flk› örneklerinden izole edilen etkenlerin da¤›l›m›
Etken

D›flk› örne¤i

Say›

%

Salmonella spp.

367

12

3.26

Shigella spp.

367

3

0.81

Campylobacter spp.

317

2

0.63

Tablo 2. ‹zole edilen Salmonella cinsi bakterilerin serotipleri
Salmonella

Say›

%

S. enteritidis

4

33.3

S. typhimurium

4

33.3

S. typhi

2

16.6

Di¤erleri

2

16.3

TARTIfiMA
Endrüstri ülkelerinde diyareye ba¤l› mortalite ve morbidite
geliflmifl ekonomi ve sanitasyonla azalm›fl durumdad›r.
Amerika Birleflik Devletleri (ABD)’nde diyare insidans›
y›lda her çocuk için 1-2.5 kez aras›ndad›r. Y›lda yaklafl›k
38 milyon olgu, 2-3.7 milyon doktor muayenesi, 220 bin
hastaneye yat›fl ve 325-425 ölüm olmaktad›r (7).
Hemen hemen tüm bakteriyoloji laboratuvar›nda d›flk›
örnekleri Salmonella ve Shigella yönünden araflt›r›lmaktad›r. Son 20 y›ld›r yap›lan çal›flmalarda d›flk› patojeni
olarak termofilik Campylobacter türlerinin en az Salmonella,
Shigella kadar önemli oldu¤u görülmüfltür. Hatta geliflmifl
ülkelerin baz› bölgelerinde C. jejuni’nin Salmonella ve
Shigella’dan daha s›k izole edilebildi¤i bildirilmektedir (7, 8).
C. jejuni gastroenteritleri dünyada yayg›n olarak görülmekle birlikte oran› de¤iflkenlik göstermektedir. Amerika
Birleflik Devletleri (ABD)’nde Michigan’da %4.3, Colarado’da
%5, California’da %2.1, Suudi Arabistan’da %28 ve di¤er
ülkelerde %5.1-11 aras›nda C. jejuni ve C. coli izole
edilmifltir (9). ‹ngiltere’deki verilere göre, y›lda 32.000
Campylobacter infeksiyonu rapor edilmektedir. Bu durum
y›ll›k 80/100 000 insidans›n› yans›tmaktad›r. Benzer
oranlar Avrupa ve Kuzey Amerika’ daki çal›flmalarda da
bildirilmifltir (10).
‹sveç’te %10.9 C. jejuni, %7.2 Salmonella, %3.5 Shigella;
ABD’de %4.6 C. jejuni, %2.3 Salmonella, %1 Shigella

Tablo 3. ‹zole edilen etkenlerin aylara göre da¤›l›m›

Kültür say›s›

Eylül

Ekim

Kas›m

Aral›k

Ocak

fiubat

Toplam

116

70

98

63

67

51

367

Salmonella

6

1

3

-

1

1

12

Shigella

1

2

-

-

-

-

3

Campylobacter

-

-

-

1

1

-

2
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saptanm›flt›r. ‹spanya’da %7.3 C. jejuni, %10.2 Salmonella,
%5.4 Shigella saptanm›flt›r (6). Türkiye’deki çal›flmalarda
da farkl› sonuçlar al›nm›flt›r. ‹stanbul’da Öztürk ve ark.
(4) iki y›ll›k bir çal›flma sonucunda %10.8 Campylobacter
spp., %6.29 Salmonella spp., %10.89 Shigella spp. gibi
oldukça yüksek oranlarda izolasyon yapm›fllard›r. Özen
ve ark. (11) Denizli’de yaz dönemini kapsayan alt› ayl›k
bir çal›flmada %1.5 Campylobacter, %1.5 Salmonella,
%8.5 Shigella spp. izole etmifllerdir. Zarakolu ve ark.
(12) ise Ankara’da çocuk yafl grubunda %6 C. jejuni,
%2.4 Salmonella, % 4.5 Shigella saptam›fllard›r. Özkan
ve Günhan (13) ‹zmir’de tüm yafl gruplar› dahil edildi¤inde %2.01, s›f›r-bir yafl grubunda %8.7 oranlar›nda
C. jejuni saptam›fllard›r. Uysal ve ark. (14) yine Ankara’da
1 ay-14 yafl aras› çocuklarda %8.3 Campylobacter,
%1.3 Salmonella, %13.8 Shigella infeksiyonu bulmufllard›r.
Çal›flmada 367 akut gastro-enteritli hastada %0.61
Campylobacter spp., %0.81Shigella spp., en yüksek oranda
da %3.26 Salmonella spp. izolasyonu yap›lm›flt›r. Salmonella
izolasyonlar› Türkkiye’de %1.1-6.2; ve Shigella izolasyonlar› %4.4-10.8 aras›ndad›r (11). Saptanan Salmonella
say›s› bu çal›flmalarla uyumlu iken Shigella yüzdeleri
oldukça düflük bulunmufltur. Zarakolu ve ark. (15)'n›n
Ankara’da May›s 1995-Haziran 1997 tarihleri aras›nda
yapt›klar› çal›flmada; Haziran, Temmuz, A¤ustos, Eylül
aylar›nda yüksek oranlarda, ancak Ekim, Kas›m, Mart
aylar›n›n her birinde ikifler, Ocak ay›nda ise bir sufl izole
edilmifltir. Shigelloz olgular›n›n mevsimsel da¤›l›m› gözönünde tutuldu¤unda, sunulan çal›flman›n sonbahar ve
k›fl aylar›n› kapsamas› nedeniyle bu oran›n düflüklü¤ü
aç›klanabilir. Ayr›ca 1989 y›l›nda Akgün ve ark. (16)

Eskiflehir ‹li’nde yapt›¤› bir çal›flmada; Salmonella spp.
%4.2 ve Shigella spp. %1 benzer oranlarda bulunmufltur.
Geliflmekte olan ülkelerde eriflkin dönemde Campylobacter
infeksiyon s›kl›¤› azal›rken 5 yafl alt› çocuklarda daha
s›k izlenmektedir. Geliflmifl ülkelerde ise iki zamanl› yafl
da¤›l›m› ön plandad›r. ‹nfeksiyon 5 yafltan küçük çocuklarda ve genç eriflkin erkeklerde (erkek/kad›n=1.7/1) en
yüksek düzeye ulaflmaktad›r (11-13). Bu çal›flmada
Campylobacter izolasyonu yap›lan iki hasta 18 ve 20
yafllar›nda erkek ö¤rencilerdi.
Campylobacter jejuni infeksiyonu genel olarak yaz mevsiminde belirgin bir art›fl göstermektedir (5). Öztürk ve ark.
(4) çal›flmalar›nda; May›s ay›ndan itibaren artarak A¤ustos
ay›nda pik yapt›¤›n›, Aral›k-Nisan aylar› aras›nda ise
izolasyon oran›n›n düfltü¤ünü bulmufllard›r. Y›ld›r›m ve
Fazl› (17) bir y›l süren çal›flmalar›nda, Haziran-Ekim aylar›
aras›nda Campylobacter’i üretebildiklerini bildirmifllerdir.
Özkan ve Günhan (13) ise Ekim ve Mart aylar› aras› k›fl
döneminde yapt›klar› çal›flmada 191 d›flk› örne¤inin
dördünde (%2.01) C. jejuni izole edebilmifllerdir. Campylobacter izolasyonlar› aras›nda farkl›l›¤a yol açan en önemli
nedenler, hedef al›nan yafl gruplar› ve çal›flman›n yap›ld›¤› mevsimsel dönemdir.
K›fl döneminde yap›lan bu çal›flmada bulunan oran, bu
gözlemlere uygun olarak (4) düflük düzeyde saptanm›flt›r. Ayn› hastanede yap›lan bir baflka çal›flmada (16);
1985 May›s-1987 Ekim tarihleri aras›n› kapsayan yaklafl›k 2.5 y›ll›k süre içinde 500 hastan›n yedisinde (%1.4)
C. jejuni üretilmifltir. Bu de¤erler Eskiflehir ‹l merkezinin
Campylobacter infeksiyonlar› aç›s›ndan düflük riskli bir
bölge olma özelli¤ini devam ettirdi¤ini düflündürmektedir.
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