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ÖZET:

SUMMARY:

Amaç: Streptococcus milleri grubunda yer alan Streptococcus constellatus nadir görülen apse etkenlerinden bir
tanesidir. Olgumuz 68 yaēında bayan hasta saĒ böĒür
bölgesinde meydana ēiēlik nedeniyle hastanemiz cerrahi
servisine baēvurmuētur. Apseden drenajla alınan örnekten
saf kültür halinde S. constellatus üretilmiētir. Olgu perkütan drenaj ve uygun antibiyotikle tedavi edilmiētir. Apse
örneklerinde S. constellatus gibi nadir ve zor üreyen bakterilerin de etken olabileceĒi göz önünde bulundurulmalıdır.

Objective: Streptococcus constellatus is included in the
Streptococcus milleri group which is a rare patogen bacteria isolated from abscess. We report a case of 68-yearold women who presented to our emergency ward with
swollen in her right psoas area. S. constellatus as a pure
culture grew in the culture of abscess specimen which is
obtained by percutaneous drainage.
The patient was succesfully treated with local drainage
and appropriate antimicrobials. S. constellatus is a rarely
isolated bacteria from abscess sample. It should be considered that slowly groving bacterias such as S. constellatus can be a potential pathogen of abscess.
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Balıkçı ve ArkadaĔları

GĐRĐđ
Streptococcus milleri ya da Streptococcus anginosus
grubu Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus ve Streptococcus anginosus olmak üzere üç
bakteriden oluēur. Bu bakteriler normal insan orofaringeal, gastrointestinal ve vajinal ﬂorasının bir parçası
olarak bulunabilirler. Bu organizmalar nadir olarak derin
doku apsesi, organ apseleri (beyin,karaciĒer), bakteriyemi, endokardit, diē enfeksiyonları ve sepsise neden
olurlar (1).
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Mikrobiyolojik inceleme:

Drenaj sırasında alınan apse örneĒi, yarım saat içersinde
mikrobiyoloji laboratuvarına ulaētırılmıētır. Gram boyama
yöntemiyle hazırlanan preparatın direkt mikroskopik
incelemesinde bol polimorf nüveli lökositler ve gram
pozitif koklar görülmüētür. (Resim 1.)

Kültür için örnek % 5 koyun kanlı agar, çikolatamsı
agar, Mc conkey agar, anaerop katı besiyeri ve sıvı besiyeri olarak da thioglikolatlı buyyona ekilmiētir. Anaerop
besiyeri %10 CO2 ‘li ortam olarak mumlu kavanozunda
o
S. intemedius ve S.constellatus bakterilerileri apse- iki gün, diĒer besiyerleri aerop ortamda 37 C ’de bir
lerden S. anginosus bakterilerisine göre daha sık izole gün inkübe edilmiētir.
edilirler. S. constellatus diĒerlerine göre daha sık olarak Đnkübasyon sonunda çikolatamsı agarda ince haeodontojenik, peripulmoner ve genitoüriner enfeksiyon- mophilus kolonilerine benzer zayıf bir üreme saptanmıē
lardan izole edilir. Özellikle diabetik ve intravenöz ilaç inkübasyon ikinci güne uzatılmıētır. Đkinci gün sonunda
baĒımlılarında deri ve yumuēak doku enfeksiyonlar; çikolatamsı ve anaerop besiyerinde saf kültür halinde
nötröpenik ve altta yatan hastalıĒa baĒlı ( iskemik kalp gram boyamada zayıf gram pozitif boyanan koloniler
hastalıĒı, kronik obstriktif AkciĒer hastaĒı v.b) sitoksik üremiētir. Kanlı besiyerinde ise ancak dördüncü günün
ilaç kullanan hastalarda fulminant bakteriyemiye ve sonunda beta hemoliz yapan koloniler üremiētir. Thiendokardite sebep olmaları önemlidir (2, 3).
oglukolatlı sıvı besiyerinden de Gram boyama yapılmıē
Bu yazıda lomber bölgeden alınan apse kültüründen zincir yapmıē gram pozitif koklar görülmüētür. Katalaz
S. constellatus üretilen, oral antibiyotik ve perkütan negatif olan kolonilerin streptokok oldukları düēünülmüē
eldeki saf kültürden API 20 Strep. hazır tanı kitleri
drenajla tedavi edilen bir olgu sunulmuētur.
(Biomerieux) ile S. constellatus tanısı konulmuētur.

OLGU
Klinik inceleme:

Altmıē sekiz yaēında kadın hasta saĒ böĒür bölgesinde aĒrı ve ēiēlik sebebiyle, Maltepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Acil PolikliniĒi’ne baēvurmuē
ve Cerrahi KliniĒine yatırılmıētır. Hasta, 2005 yılında
vajinal kanser sebebiyle opere edilmiē ve sonrasında
radyoterapi görmüētür. 2008 ve 2009 yıllarında birer
olmak üzere toplam iki defa ileus geçirmiētir. Öyküsünden yakınmalarının yaklaēık bir ay önce baēladıĒı, saĒ
böĒür bölgesinde baēlayan ēiēliĒin zamanla büyüyerek
ortasının kızardıĒı öĒrenilmiētir.

CLSI önerilerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon tekniĒi
ile yapılan antibiyotik duyarlılık testinde suē penisilin,
vankomisin, eritromisin, tetrasiklin ve trimethoprim/
sulfometaksazole duyarlı, klindamisine dirençli bulunmuētur (4).

Yapılan sistemik muayenesinde genel durumu iyi olan
hastanın saĒ sırt bölgesinde 15 x 20 cm. boyunda cilt
altı kitle tespit edildi. Kan basıncı 110/60 mmHg., nabız
72 /dk., ateē 36º C idi. Laboratuvar incelemelerinde ;
Hb 7.15 g/dl, BK 18.000/mm3 , hemotokrit % 23.81
bulunmuētur.
Hastaya, perkütanöz apse drenajı uygulanmıē ve apse
boēluĒuna dren yerleētirilerek takip edilmiētir.

Resim 1: Apse örneùinden yapılan Gram boyamada
zayıf gram pozitif boyanma özelliùi gösteren koklar.
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