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Apseden zole Edilen 
Streptococcus Constellatus
Olgu Sunumu

Streptococcus Constellatus Isolated

From an Abscess: A Case Report
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ÖZET:
Amaç: Streptococcus milleri grubunda yer alan Strepto-
coccus constellatus nadir görülen apse etkenlerinden bir 
tanesidir. Olgumuz 68 ya ında bayan hasta sa  bö ür 
bölgesinde meydana i lik nedeniyle hastanemiz cerrahi 
servisine ba vurmu tur. Apseden drenajla alınan örnekten 
saf kültür halinde S. constellatus üretilmi tir. Olgu perkü-
tan drenaj ve uygun antibiyotikle tedavi edilmi tir. Apse 
örneklerinde S. constellatus gibi nadir ve zor üreyen bakte-
rilerin de etken olabilece i göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: streptococcus constellatus, abse.

SUMMARY:
Objective: Streptococcus constellatus is included in the 
Streptococcus milleri group which is a rare patogen bac-
teria isolated from abscess. We report a case of 68-year-
old 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 con-
sidered that slowly groving bacterias such as S. constel-
latus can be a potential pathogen of abscess.
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G R
Streptococcus milleri ya da Streptococcus anginosus 

grubu Streptococcus intermedius, Streptococcus cons-
tellatus ve Streptococcus anginosus olmak üzere üç 
bakteriden olu ur. Bu bakteriler normal insan orofa-
ringeal, gastrointestinal ve vajinal fl orasının bir parçası
olarak bulunabilirler. Bu organizmalar nadir olarak derin 
doku apsesi, organ apseleri (beyin,karaci er), bakteri-
yemi, endokardit, di  enfeksiyonları ve sepsise neden 
olurlar (1).

S. intemedius ve S.constellatus bakterilerileri apse-
lerden S. anginosus bakterilerisine göre daha sık izole 
edilirler. S. constellatus di erlerine göre daha sık olarak 
odontojenik, peripulmoner ve genitoüriner enfeksiyon-
lardan izole edilir. Özellikle diabetik  ve intravenöz ilaç 
ba ımlılarında deri ve yumu ak doku enfeksiyonlar; 
nötröpenik ve altta yatan hastalı a ba lı ( iskemik kalp 
hastalı ı, kronik obstriktif Akci er hasta ı v.b) sitoksik 
ilaç kullanan hastalarda fulminant bakteriyemiye ve 
endokardite sebep olmaları önemlidir (2, 3). 

Bu yazıda lomber bölgeden alınan apse kültüründen 
S. constellatus üretilen, oral antibiyotik ve perkütan 
drenajla tedavi edilen bir olgu sunulmu tur.

OLGU
Klinik inceleme:

Altmı  sekiz ya ında kadın hasta sa  bö ür bölge-
sinde a rı ve i lik sebebiyle, Maltepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Poliklini i’ne ba vurmu
ve Cerrahi Klini ine yatırılmı tır. Hasta, 2005 yılında
vajinal kanser sebebiyle opere edilmi  ve sonrasında
radyoterapi görmü tür. 2008 ve 2009 yıllarında birer 
olmak üzere toplam iki defa ileus geçirmi tir. Öyküsün-
den yakınmalarının yakla ık bir ay önce ba ladı ı, sa
bö ür bölgesinde ba layan i li in zamanla büyüyerek 
ortasının kızardı ı ö renilmi tir. 

Yapılan sistemik muayenesinde genel durumu iyi olan 
hastanın sa  sırt bölgesinde 15 x 20 cm. boyunda cilt 
altı kitle tespit edildi. Kan basıncı 110/60 mmHg., nabız
72 /dk., ate  36º C idi. Laboratuvar incelemelerinde ; 
Hb 7.15 g/dl, BK 18.000/mm3 , hemotokrit % 23.81 
bulunmu tur.

Hastaya, perkütanöz apse drenajı uygulanmı  ve apse 
bo lu una dren yerle tirilerek takip edilmi tir. 

Mikrobiyolojik inceleme:

Drenaj sırasında alınan apse örne i, yarım saat içersinde 
mikrobiyoloji laboratuvarına ula tırılmı tır. Gram boyama 
yöntemiyle hazırlanan preparatın direkt mikroskopik 
incelemesinde bol polimorf nüveli lökositler ve gram 
pozitif koklar görülmü tür. (Resim 1.)

Kültür için örnek % 5 koyun kanlı agar, çikolatamsı
agar, Mc conkey agar, anaerop katı besiyeri ve sıvı besi-
yeri olarak da thioglikolatlı buyyona ekilmi tir. Anaerop 
besiyeri %10 CO2 ‘li ortam olarak mumlu kavanozunda 
iki gün, di er besiyerleri aerop ortamda 37 Co’de bir 
gün inkübe edilmi tir.

nkübasyon sonunda çikolatamsı agarda ince hae-
mophilus kolonilerine benzer zayıf bir üreme saptanmı
inkübasyon ikinci güne uzatılmı tır. kinci gün sonunda 
çikolatamsı ve anaerop besiyerinde saf kültür halinde 
gram boyamada zayıf gram pozitif boyanan koloniler 
üremi tir. Kanlı besiyerinde ise ancak dördüncü günün 
sonunda beta hemoliz yapan koloniler üremi tir. Thi-
oglukolatlı sıvı besiyerinden de Gram boyama yapılmı
zincir yapmı  gram pozitif koklar görülmü tür. Katalaz 
negatif olan kolonilerin streptokok oldukları dü ünülmü
eldeki saf kültürden API 20 Strep. hazır tanı kitleri 
(Biomerieux) ile S. constellatus tanısı konulmu tur.

CLSI önerilerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon tekni i
ile yapılan antibiyotik duyarlılık testinde su  penisilin, 
vankomisin, eritromisin, tetrasiklin ve trimethoprim/
sulfometaksazole duyarlı, klindamisine dirençli bulun-
mu tur (4).

Resim 1: Apse örne inden yapılan Gram boyamada 
zayıf gram pozitif boyanma özelli i gösteren koklar.
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TARTI MA
Apse örneklerinden en sık izole edilen mikroorganiz-

malar; Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 
Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus spp.  ve anaerop bakterilerdir (2).

S.constellatus’un içinde bulundu u S. anginosus grubu 
bakteriler sıklıkla normal fl orada bulunurlar. S. angi-
nosus grubu içinde S. intermedius ve S.constellatu,s S. 
anginosus’a göre daha sık apse lezyonlarına neden olurlar. 
S.constellatus sıklıkla diz apselerinden izole edilmekle 
birlikte kom uluk ve hematojen yayılımla solid organ 
apselerine ve septik oka sebep olabilir ( beyin,akci er, 
karaci er vb.). 

S.constellatus’un polisakkarit kapsülü, lenfosit-fi b-
roblast proliferasyon önleyen proteinleri ve hyalunori-
daz sentezinin patogenezinde rol aldı ı gösterilmi tir. 
Unsworth’ün yaptı ı bir çalı mada hyaluronidaz enzimin 
hücre matriksini çözerek apse olu umuna katkıda bu-
lundu u gösterilmi tir (5, 6, 7).

Söz konusu olguda hastanın sırt bölgesinde kısa sü-
rede apse geli mi tir. Hastanın ya lı olması ve vajinal 
tümör nedeniyle opere edilip radyoterapi almı  olma-
sının S.constellatus’a ba lı apse geli imini kolayla tırdı ı
dü ünülmektedir. 

zole edilen su , penisilin, eritromisin ve tetrasiklin’e 
duyarlı klindamisin’e dirençli bulunmu tur. Yapılan çe-
itli çalı malarda S. anginosus grubu bakterilerin genel 

olarak penisilin grubu antibiyotiklere duyarlı, tetrasiklin, 
klindamisin ve eritromisin’e duyarlı veya dirençli olabildi i
bildirilmi tir (8).

Sonuç olarak, yumu ak doku ve solid organ apseleri 
geli en olgularda, sık görülen etkenlerin yanı sıra geç 
üreyen S. anginosus grubu bakterilerin de etken olabi-
lece i dü ünülmelidir. Uygun tedavi uygulanmazsa, bu 
bakterilerin sebep oldu u primer apselere ek olarak, 
metastatik yayılımla, ya amı tehdit edici organ apselerine 
de neden olabilecekleri göz önünde tutulmalıdır.
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