
İnvaziv A grubu streptokok (AGS) infeksiyonları
uzun yıllardan beri bilinmektedir. Antibiyotik öncesi
dönemlerde morbidite ve mortalitenin önemli ne-
denlerinden biri olan bu infeksiyonların sıklığı ve şid-
deti etkili antibiyotiklerin kullanılmaya başlanması,
yaşam koşullarının iyileşmesi ve mikroorganizmanın

virulansının azalması nedeniyle giderek azalmıştır
(1). Ancak 1980’li yılların sonlarına doğru ABD ve
pek çok Avrupa ülkesinde AGS infeksiyonlarının in-
sidansında artış olduğunu bildiren raporlar yayınlan-
maya başlanmış ve dikkatler yeniden bu konuya çe-
kilmiştir (1-3). 
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ÖZET

Antibiyotik öncesi dönemlerde ciddi A grubu streptokok infeksiyonlar› ve non-süpüratif sekelleri morbi-
dite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biriydi. Son 50 y›l içerisinde antibiyotik tedavisinin etkinli¤i, hayat
flartlar›n›n iyileflmesi ve mikroorganizman›n virulans›n›n azalmas› nedeniyle bu infeksiyonlar›n insidans› ve flid-
deti de azald›. Bununla birlikte 1985’ten beri dünyan›n bir çok yerinden s›kl›kla sa¤l›kl› genç eriflkinlerde gö-
rülen ve genellikle h›zl› ve fatal seyreden invaziv A grubu streptokok infeksiyonlar›n›n artt›¤›n› bildiren rapor-
lar yay›nlanmaya bafllad›. Epidemiyolojideki bu de¤ifliklikten mikroorganizman›n virülans›ndaki de¤iflme sorum-
lu tutuldu. 

Bu makalede son y›llarda görülen invaziv A grubu streptokok infeksiyonlar›n›n epidemiyolojisi, mikrobi-
yolojik özellikleri ve klinik formlar› gözden geçirildi. 
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SUMMARY

Invasive Group A Streptococcus Infections 

In the pre-antibiotic era, severe group A streptococcal infections and their non-suppurative sequelae we-
re major causes of mortality and morbidity. During the past 50 years, the incidence and severity of these in-
fections have declined largely because of the effect of antibiotic therapy, improved living conditions, and dec-
reased virulence of the infecting organisms. However since 1985 there has been an apparent increase in the
number of invasive group A streptococal infections reported worldwide. These infections were seen most-
ly in healthy young adults and the course were frequently rapid and fatal. The epidemiological differences we-
re due to the change in the virulence of organizms causing disease. In this paper epidemiology, microbiolo-
gical features and clinical forms of the invasive group A streptococcal infections seen recently, is reviewed.
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Epidemiyoloji

Son yıllarda artış gösteren ve epidemilerle seyre-
den invaziv AGS infeksiyonları çoğunlukla altta ya-
tan herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı adölesan
ve genç erişkinlerde görülmüş ve agresif seyrederek
yüksek mortaliteyle sonuçlanmıştır. İsveç (1988-
1989) ve Norveç’de (1987-1988) çıkan salgınlarda
genellikle sağlıklı erişkinler hastalığa yakalanmış ve
sırasıyla %28 ve %25 oranlarında mortalite tespit
edilmiştir (4-6). Kanada’da Demers ve arkadaşları
1887-1991 yılları arasında saptadıkları 50 vakada
hastaların yarısının 50 yaş altında sağlıklı kişiler ol-
duğunu ve %58 oranında mortal seyrettiğini bildir-
mişlerdir (7). ABD’den Stevens ve arkadaşları ise ya-
yınladıkları 20 vakada mortalitenin %30 olduğunu
ve hastaların %80’nin 50 yaşından küçük olduğunu
belirtmişlerdir (8). Avusturalya’dan da son yıllarda in-
vaziv AGS infeksiyonlarının sıklığının ve şiddetinin
arttığına dair raporlar bildirilmiştir (9). Dünyanın çe-
şitli bölgelerinden bildirilen bu epidemiler sırasında
en çok tespit edilen infeksiyon kaynakları nekrotizan
fasiit, miyozit ve selülit gibi deri ve yumuşak doku in-
feksiyonları olmuştur.

AGS infeksiyonları yakın temasla bulaşmaktadır.
İnsandan insana bulaş solunum sisteminden damla-
cık yoluyla ya da deriden direkt temas yoluyla olmak-
tadır. İnvaziv AGS infeksiyonlarında mikroorganiz-
manın giriş kapısı olarak çoğunlukla deri ve mukoza-
lar gösterilmektedir. Bununla birlikte vakaların
%45’inde bakterinin vücuda giriş yeri tespit edileme-
miştir (2). İnfeksiyonun genellikle deri bütünlüğünü
bozmayan küçük bir travma sonrasında oluştuğu bil-
dirilmektedir (2).

İnvaziv AGS infeksiyonlarının aile içerisinde,
hastanelerde ve bakımevlerinde küçük epidemiler
yaptığını bildiren yayınlar vardır (10,11). Aile içi ya-
yılımda infeksiyonu aileye genellikle çocuklar solu-
num yoluyla taşımaktadırlar. Kendileri çoğunlukla in-
feksiyonu hafif geçirdikleri halde erişkin aile fertleri
daha şiddetli hastalığa yakalanmaktadır (10). Hasta-
ne ve bakımevlerinde ise deriden bulaşın önem ka-
zandığı bildirilmektedir. Hastanelerde nozokomiyal
infeksiyon şeklinde görülebilmektedir (10). İnfeksi-
yon, deri lezyonları olan sağlık personeline hastanın
sekresyonlarından geçebildiği gibi kolonize olan sağ-
lık personelinden de hastalara cerrahi ve jinekolojik
işlemler sırasında bulaşabilmektedir. Hasta ile ilgile-
nen sağlık personelinde semptomatik faranjit gelişti-
ği de rapor edilmiştir (10).

İnvaziv AGS infeksiyonları bakımevlerinde de
salgınlar yapmaktadır (11,24). Burada sıklıkla pnö-

moni, deri infeksiyonları ve toksik şok sendromu
şeklinde görülmekte ve yüksek oranda mortal seyret-
mektedir. Taşıyıcıların infeksiyonun yayılmasındaki
rolü ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunlar-
dan birinde dört bakımevinde görülen bir salgın sıra-
sında hastalardan izole edilen suşlar tiplendirilmiştir
(11). Bunun yanında personelden ve orada kalan di-
ğer kişilerden boğaz ve yara kültürleri alınmıştır. Bu
kişilerin %4’ü ve personelin %1’i asemptomatik taşı-
yıcı olarak bulunmuştur. İnvaziv suşla aynı serotipte
olduğu tespit edilmiştir. Yara kültürlerinden ise pozi-
tif sonuç alınamamıştır. 

İnsandan insana bulaş tek bir suşla olduğu halde
farklı klinik semptomlar ortaya çıkmaktadır. İnfeksi-
yonun şiddetini hem kişinin immünitesi (anti-M anti-
korları) hem de mikroorganizmaya ait faktörler belir-
lemektedir. İnokülasyonun yeri ve inokülumun bü-
yüklüğü de önemlidir. 

Risk Faktörleri

İnvaziv AGS infeksiyonları için bilinen risk fak-
törleri şunlardır (3):

• Yaralar, iskemik dokular,

• Yaşlılık, diyabet, periferik damar hastalığı, varisel-
la infeksiyonu, 

• Lösemi, immün yetmezlik, İV ilaç alışkanlığı, al-
kolizm, 

• Puerperium ve neonatal dönem 

Bakterinin Mikrobiyolojik Özellikleri

M proteini streptokokların fagositozunu önleyen
önemli bir virulans faktörüdür. Son epidemiler sıra-
sında izole edilen suşlar üzerinde yapılan çalışmalar
M1 ve M3 tiplerinin çok arttığını göstermiştir (1-
6,12). Daha önceki yıllarda oldukça düşük oranlarda
izole edilen bu suşların invaziv AGS infeksiyonları ile
birlikte artış göstermesi bu tiplerin daha virulan ve
fatal olduğunu düşündürmüştür. 

Toksik şok sendromu gibi ciddi streptokok infek-
siyonlarında pirojenik ekzotoksinler önemli rol oyna-
maktadır. ABD’de yapılan araştırmalar sonucunda
son yıllarda streptokokal toksik şok sendromlarında
izole edilen suşların %90’nın pirojenik ekzotoksin A
ürettiği, buna karşın 1976-1986 yılları arasında pi-
rojenik ekzotoksin A’ya rastlanmadığı bildirilmekte-
dir. Avrupa ülkelerinde ise son salgınlar sırasında
izole edilen suşlarda fazla miktarda pirojenik ekzo-
toksin B üretildiği, priojenik ekzotoksin A üretiminin
çok az olduğu; pirojenik ekzotoksin B ve M1, M3
tiplerine karşı yüksek titrede antikoru olan kişilerin
hastalığa yakalanmadıkları; ölen hastaların antikor
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titrelerinin çok düşük olduğu tespit edilmiştir (4).
Böylece infeksiyonun ortaya çıkışında toksin tipinin
değil, toksin miktarının ve immünitenin rol oynadığı
anlaşılmıştır (13).

Bütün bu bilgilerin ışığında invaziv AGS infeksi-
yonlarının epidemiyolojisini, kliniğini ve sonucun
mikrobiyal virulans faktörleri ve kişinin immün duru-
munun belirlediği düşünülmektedir. Agresif bir mik-
roorganizmanın ortaya çıkması, toplumda tip spesi-
fik ve antitoksin immünitesinin olmaması invaziv ve
fatal seyreden AGS infeksiyonlarının ortaya çıkması-
na neden olmaktadır (5).

Klinik Formlar

İnvaziv AGS infeksiyonları iki başlık altında ince-
lenmektedir (14):

1-Streptokokal toksik şok sendromu (TSS)

2-Diğer invaziv streptokok infeksiyonları

a- Fokal infeksiyonlar (bakteriyemi ile birlikte
veya bakteriyemisiz)

Menenjit, peritonit, pnömoni, osteomiyelit, sep-
tik artrit, cerrahi yara infeksiyonu, nekrotizan fasiit,
miyozit, selülit, erizipel, puerperal sepsis, neonatal
sepsis/omfalit vs.

b- Bakteriyemi (fokal odak tespit edilemeyen)

Streptokokal Toksik Şok Sendromu 

İlk kez 1987 yılında Cone ve arkadaşları tarafın-
dan tanımlanmıştır. Stafilokokal toksik şok sendro-
muna benzediği için bu isim verilmiştir. Daha sonra
1989’da Stevens ve arkadaşları 20 streptokokal tok-
sik şok sendromu (TSS) vakası yayınlamışlardır (8). 

Streptokokal TSS’nin tanı kriterleri şu şekilde
özetlenmiştir (14):

1-A grubu streptokokun izolasyonu 

a- Steril bölgeden (kan, BOS vs.) 

b- Nonsteril bölgeden (boğaz, balgam, deri vs.)

2-Klinik bulgular:

a- Hipotansiyon

b- Aşağıdaki bulgulardan 2 ya da daha fazlası:

• Renal yetmezlik

• Koagülopati

• Karaciğer tutulumu

• Akciğer ödemi (Adult respiratory distress 
syndrome)

• Jeneralize eritematöz maküler döküntüler

• Yumuşak doku nekrozu

1a ve 2 (a ve b) kriterlerine sahip hastalarda ke-
sin tanı konulabilir 1b ve 2 (a ve b) kriterlerinde ise
başka ir etiyolojik ajan bulunamadığı takdirde tanı
muhtemeldir. 

Streptokokal TSS’nin en önemli özelliklerinden
biri infeksiyonun erken safhasında şok ve multiorgan
yetmezliğinin ortaya çıkmasıdır. Hatta bazı hastalar-
da infeksiyon odağı saptanamadan nonspesifik
prodromal belirtileri takiben şok bulguları ortaya çı-
kabilmektedir. 

Streptokokal TSS’de bakterinin esas giriş yolu
deri ve mukozalardır. En sık neden nekrotizan fasiit,
miyozit, selülit gibi deri ve yumuşak doku infeksiyon-
larıdır. Peritonit, pnömoni, osteomiyelit gibi bazı lo-
kal infeksiyonlar da streptokokal TSS’ye yol açabilir-
ler. 

Stofilokokal TSS ile streptokokal TSS arasında
bazı farklılıklar vardır: Streptokokal TSS’de bakteri-
yemi sık görülür. Deri döküntüleri ve deskuamasyon
ise daha azdır. Stafilokokal TSS’de odak minimaldir
ya da asemptomatik kolonizasyon vardır. Streptoko-
kal TSS’de ise ciddi bir infeksiyon odağı ve geniş bir
yumuşak doku infeksiyonu söz konusudur. Sıklıkla
cerrahi girişim endikedir. Streptokokal TSS’de mor-
talite %30’un üzerinde iken stafilokokal TSS’de
%5’in altındadır.

Streptokokal TSS hızlı ilerleyen bir tablodur.
Hastaneye ilk başvuru sırasında ya da başvurudan 4-
8 saat sonra şok bulguları gelişebilir (2). Ölümlerin
çoğu şok ve solunum yetmezliğine sekonderdir.

Başarılı bir tedavi için erken tanı şarttır. Destek-
leyici ve antibiyotik tedavisinin yanında yumuşak do-
ku nekrozu için acil cerrahi girişim de yapılmalıdır. 

Diğer İnvaziv Streptokok İnfeksiyonları 

Nekrotizan Fasiit: Nekrotizan fasiit süperfisyal
ve/veya derin fasyayı tutan, bazen de deriye kadar
yayılabilen bir derin doku infeksiyonudur. İlk defa
1924 yılında Meleney tarafından hemolitik strepto-
kokal gangren adı altında yayınlanmıştır. Ancak da-
ha sonradan etken olarak başka mikroorganizmalar
da izole edilince nekrotizan fasiit denmesi uygun gö-
rülmüştür. En sık alt ekstremiteleri, özellikle de ba-
cakları tutar. İkinci sırada karın duvarı ve perine yer
alır. İnfeksiyonun kaynağı derideki mikroorganizma-
lar ya da barsak florası elamanlarıdır. 

Barsak florası ve perine kaynaklı infeksiyonlar
tip 1 diye anılır (15). Genellikle polimikrobiyaldir.
Anaerob ve fakültatif aerob mikroorganizmalar (sık-
lıkla gram negatif basiller) rol oynar. Etken vücuda
abdominal cerrahi sırasında veya divertiküler abse
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gibi küçük bir enterik odaktan girer. Deriden kaynak-
lanan infeksiyonlara ise tip 2 infeksiyonlar denir. Et-
ken A grubu streptokoklardır. Tek başlarına ya da di-
ğer mikroorganizmalarla (en sık Staphylococcus au-
reus) birlikte bulunurlar. Vücuda minör bir travma-
dan (abrazyon, kesik, ezik vs.) sonra girerler. Tüm
nekrotizan fasiit vakalarının %60’ını oluştururlar. 

Semptomlar akut olarak başlar. İnfeksiyon saha-
sında şiddetli ağrı, ateş, titreme, düşkünlük ve toksik
görünüm belirgin klinik bulgulardır. Hastalığın erken
döneminde fizik muayene bulguları pek göze çarpıcı
değildir. Sadece deride hafif kızarıklık görülür. Şid-
detli ağrı ve gerginlik hissi vardır. İnfeksiyon saatler
içerisinde proksimale ve distale doğru hızla ilerler.
Semptomlar şiddetlenir, deri değişiklikleri belirginle-
şir. Koyu renkli eritem ve ödem ortaya çıkar. Üzerin-
de sarı sıvı içeren büller oluşur. Dördüncü ve beşinci
günlerde gangren, yedinci ve onuncu günlerde de-
markasyon hattı oluşur. Kutanöz sinirlerdeki infarkt
sonucu gergin bölgede anestezi meydana gelebilir.
İntoksikasyon nedeniyle hastada konfüzyon, bilinç
bulanıklığı, metastatik abseler, bronkopnömoni, DIC
ve şok gelişebilir. 

Nekrotizan fasiit şüphesinde erken cerrahi eksp-
lorasyon şarttır. Bazı yazarlar bu işlemin 12 saat içe-
risinde yapılmasını önermektedirler (15). Hem tanı
hem de tedavi için cerrahi girişim önemlidir. Operas-
yon sırasında ‘frozen-section’ ile tanı konulması mor-
taliteyi azaltmıştır (16,17). Kesitlerde fasyada infla-
masyon ve nekroz görüldüğü halde kas grupları sağ-
lamdır. İnfeksiyon genellikle klinik bulgu veren saha-
nın çok daha ötesine yayılmıştır. Geniş çaplı debrid-
man gereklidir. Bunun yanısıra penisilin tedavisi de
(6x4 milyon Ü/gün kristalize penisilin) başlanmalı-
dır. Mortalite oranı %20 ile %30 arasındadır.

Miyozit: Sıklıkla tropikal bölgelerde görülen mi-
yozit ilk defa Scriba tarafından tanımlanmıştır. Etken
genellikle S. aureus’tur. A grubu streptokoklar çok
nadir görülür. Adam ve arkadaşları 1900-1985 yılla-
rı arasında bildirilen sadece 20 vaka toplayabilmiş-
lerdir (2).

İnfeksiyon genellikle spontan veya minör bir
travmaya sekonder olarak gelişir. Çoğu vakada tek
bir kas grubu tutulur. Bakteriyemi sık olduğundan
multipl miyozit alanları ve kas içi abseler oluşabilir. O
bölgedeki deri ve fasya infeksiyona çok az katılır ya
da hiç etkilenmez. En duyarlı kaslar proksimal ekst-
remite kasları, gluteal kaslar ve pektoral kaslardır
(18).

Hastalığın ortaya çıkışı genellikle subakuttur. An-

cak fulminan formları da tanımlanmıştır (19). İlk
semptom şişme, gerilme ve şiddetli ağrıdır. Fizik mu-
ayenede ilk saptanan bulgu eritem ve ödemdir. Da-
ha sonra siyanoz gelişerek hızla kompartman send-
romuna ilerleyebilir. Ateş, miyalji, kırgınlık gibi
semptomlarda ortaya çıkabilir. 

Nekrotizan fasiit ve miyozit klinik olarak birbiriy-
le karışır. Cerrahi eksplorasyon veya insizyonel bi-
yopsi ile kolayca ayrılabilirler. Nekroz ve inflamas-
yon kaslara kadar yayılmışşa miyozit, sadece fasya-
da sınırlı kalmışsa nekrotizan fasiittir. 

Miyozitte mortalite oldukça yüksektir (%80-
%100). Başarılı tedavi için hızlı tanı şarttır. Ancak
kas derinde olduğu için erken tanı güçlüğü vardır.
Bazı yayınlarda tomografinin tanısal değeri olduğu
belirtilmektedir (20). Tedavide erken ve agresif cer-
rahi debridman çok önemlidir, yüksek doz penisilin
tedavisi de (24 milyon Ü/gün kristalize penisilin)
başlanmalıdır. 

Bakteriyemi: Streptokokal bakteriyemi ilk defa
1897’de Pasteur tarafından tanımlanmıştır. Antibi-
yotik öncesi dönemde %70 mortalite ile bakteriye-
milerin başında yer alırken daha sonra yerini gram
negatif basillere ve anaeroblara bırakmış ve bakteri-
yemilerin nadir sebeplerinden biri olmuştur (21).
Mortalitesi %7 ile % 26 arasında değişmektedir. 

AGS bakteriyemilerinde genellikle identifiye edi-
lebilen bir odak vardır. Sıklıkla çok genç ve çok yaş-
lılarda görülür. Çocuklar için predispozan faktörler
kızıl (%3), su çiçeği, malignite, immünsüpresyon ve
iki yaş altıdır. Kızılda bakteriyeminin kaynağı farinks
iken yanık ve su çiçeğinde deridir. Su çiçeğinde bak-
teriyemi veziküller kurutlanınca ortaya çıkar. Dökün-
tünün dördüncü gününde veya sonrasında ateşi düş-
meyen çocuklarda invaziv AGS infeksiyonu akla gel-
melidir (22). Yaşlı kişilerde ise bakteriyeminin kayna-
ğı çoğunlukla deridir. Yumuşak doku infeksiyonların-
dan sonra ortaya çıkar. Daha sonra pnömoniler ge-
lir. Predispozan faktörler diyabet, periferik damar
hastalığı, malignite, immünsüpresyon, alkolizm ve
renal yetmezliktir. Geçmiş yıllarda 14-40 yaş gru-
bunda AGS bakteriyemisi nadirdi. Ancak son yıllar-
da bu grupta İV ilaç kullanımının artması bakteriye-
mi insidansını da artırmıştır. 

Semptomlar ateş ve titreme ile başlar. Primer in-
feksiyon odağına ait bulgular ortaya çıkar. Nonspesi-
fik gastrointestinal şikayetler olabilir. Karın ağrısı ba-
zen asıl şikayet olarak ortaya çıkar ve intraabdomi-
nal bir patolojiyi taklit ederek tanı ve tedavinin gecik-
mesine yol açabilir (23).
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Korunma

İnvaziv AGS infeksiyonlarından korunmak için
bilinen etkili bir yöntem yoktur. Hastanelerde ve ba-
kımevlerinde infekte kişilerin antibiyotik tedavisin-
den en az 24 saat sonrasına kadar izole edilmesi
önerilmektedir (10,11). Sağlık personelinden ve di-
ğer hastalardan kültür alınması ve antimikrobiyal
profilaksi başlanması henüz açıklık kazanmamıştır
(11). Çünkü streptokokal taşıyıcılık oranı düşüktür.
Tüm sağlık personeli ve hastaların tedavisi gereksiz
olabilmektedir. Bununla birlikte bakımevlerinde böy-
le bir infeksiyonun ortaya çıkması halinde orada ka-
lan tüm insanlardan ve sağlık personelinden boğaz
kültürü alınması ve pozitif olanlarda tedaviye başlan-
ması önerilmektedir (10,11,24). Etrafa bulaşta rol
oynadığı düşünülen asemtomatik taşıyıcıların tedavi-
sinde penisilin yetersiz kalmaktadır. Penisilin ve ri-
fampin kombinasyonunu yararlı bulanlar vardır
(10,24).

Hastanelerde invaziv AGS infeksiyonlarının ya-
yılmasında en önemli giriş kapısı deridir. Korunma-
da sağlık personelinin hastanın sekresyonları ile te-
masının engellenmesi önemlidir (10). Bu hastalarla
temas edenlerin eldiven ve önlük giyinmesi gerek-
mektedir. 
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