
Keratomikoz etkeni olarak en sık Candida, As-
pergillus ve Fusarium’a rastlanmakla birlikte, Acre-
monium’la ilgili keratomikoza nadiren rastlanmakta-
dır. Filamentöz tipteki monomorfik mantarların se-
bep olduğu keratomikoz genellikle travmadan sonra
ortaya çıkar. Bu yazıda, Acremonium spp. ile Pse-
udomonas mesophilica üretilen bir infektif keratit
olgusu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU

Yaşı 75 olan erkek hasta, 19 Ekim 2001 tarihin-
de sol gözde ağrı ve kızarıklık şikayeti ile hastanemiz
göz polikliniğine başvurdu. Otuzbeş gün önce sol gö-
züne taş çarpmış olan hasta, Antalya Devlet Hasta-
nesi’ne ilk başvurusunda yoğun inflamasyon nede-
niyle hospitalize edilerek tedavi altına alınmıştır.
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ÖZET

Korneal travma sonucunda infektif keratit geliflen bir hastada filamentöz tipteki monomorfik mantarlar-
dan Acremonium spp. (eski ad› Cephalosporium) ile Pseudomonas mesophilica üretildi. Bu olguda Acremo-
nium spp. ve P. mesophilica’n›n klinik ve mikrobiyolojik özellikleri sunulmufltur. 
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SUMMARY

Infective Keratitis Caused by Acremonium spp. and Pseudomonas mesophilica
(A Case Report)

Acremonium spp. (previously known as Cephalosporium) and Pseudomonas mesophilica were isolated
from a patient who had infective keratitis caused by corneal trauma. In this case, clinical and microbiological
findings of Acremonium spp. and P. mesophilica are presented.
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Hasta taburcu edildikten 10 gün sonra, sol gözde
şiddetli ağrı ve kızarıklık şikayeti ile Ankara’ya gele-
rek göz polikliniğimize başvurmuştur. Sol gözün eks-
ternal muayenesinde dermatoşalazis, konjunktivada
hiperemi ve yoğun sekresyon görüldü. Kornea alt
yarısında 9-10 mm çapında korneal apse tespit edil-
di. Korneanın üst yarısında ise korneal ödem ve ön
kamara inflamasyonu nedeniyle iris dokusu güçlükle
seçiliyordu. Hipopiyon görünümü yoktu. Sol fundus
aydınlanmadığı için değerlendirilemedi. Hasta hospi-
talize edilip sol gözden korneal kazıntı alınarak kan-
lı ve endo agara ekim yapıldı. Kanlı agarda 24 saat
sonra 37°C’de küf kolonileri görünür hale geldi. Bir-
kaç gün sonra pamuğumsu örgüde, ortası kabarık,
beyaz renkte küf kolonileri gözlendi (Resim 1). Kan-
lı agarda üreyen küf kolonilerine selofan bant iyice
bastırıldıktan sonra üzerine bir damla lakto fenol pa-
muk mavisi damlatılmış lam üzerine yapıştırılıp,
x1000 büyütme ile mikroskopta incelendi. Hiyalen,
septalı hifler ve bu hiflerden dallanma yapmadan dik
açıyla uzanan tüp şeklindeki fiyalidlerin ucunda kü-
meler halinde, ovalimsi, bir ucu kesik, tek hücreli ko-
nidiumlar gözlendi ve Acremonium spp. olduğuna
karar verildi. Kanlı agarda üretilen Acremonium ko-
lonilerinden “Sabouraud Dextrose Agar (SDA)”a pa-
saj yapılıp oda ısısında bekletildiğinde 3-4 gün sonra
üreme görüldü. Acremonium’un küf fazında olması-
na rağmen 37°C’de ikinci günde ürediği gözlendi
(Resim 2).

Endo besiyerinde, 37°C’de, 4 gün sonra çok kü-
çük laktoz negatif koloniler üredi. Gram-negatif, ok-
sidaz ve katalaz pozitif olan bu bakterinin tür düze-
yindeki identifikasyonu APİ 20 NE kiti ile P. mesop-

hilica olarak tanımlandı. Biyokimyasal açıdan P. me-
sophilica ile diğer Pseudomonas türleri arasındaki
ayırdedici özellikler şunlardır; P. mesophilica’da üre
hidroliz testi ile arjinin dihidrolaz testi negatif iken,
diğer Pseudomonas türlerinde genellikle pozitiftir.
P. mesophilica’da jelatin hidroliz testi ile malat, gli-
koz, mannit, caprat, N aseltil glukozamin asimilas-
yon testleri negatif iken, diğer Pseudomonas türle-
rinde ise genellikle pozitiftir. Üreyen bakteri; pipera-
silin-tazobaktam, sefepim, sefaperazon, imipenem,
siprofloksasin ve amikasine duyarlı, piperasilin, gen-
tamisin, tobramisin ve netilmisine dirençli olarak
saptandı.

Tedavide hastaya sistemik olarak 2 x 750 mg
siprofloksasin ile 100 mg 2 x 1 flukonazol, topikal
olarak da 3 x 1 %1’lik atropin sülfat ile saat başı uy-
gulanmak üzere topik fortifiye vankomisin ve amika-
sin verildi. İlerleme görülmeyince hasta 24 Ekim
2001 tarihinde taburcu edildi. Bir hafta sonra şid-
detli ağrı nedeniyle tekrar hastanemize başvurdu.
Korneada incelme ve şiddetli periorbital ağrı nede-
niyle hastanın da onayı alınarak evisserasyon işlemi
gerçekleştirildi.

TARTIŞMA

Fungal keratit etkeni olarak Hindistan’da Asper-
gillus’a, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Fusa-
rium’a sık olarak rastlanmaktadır. Genellikle korneal
travmadan sonra oluşan fungal keratit olgularında ba-
zen travma öyküsü bulunmamaktadır. Örneğin bazı
çalışmalarda travma sonucu Acremonium’un sebep
olduğu keratomikoz olgusuna %3.2 oranında rastla-
nırken, başka bir çalışmada korneadan üretilen 18
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Resim 1. Kanlı agarda Acremonium kolonisi

Resim 2. SDA’da Acremonium kolonisi



Acremonium olgusunun sadece 12’sinde travma
öyküsü mevcuttur. Travma dışında kullanılan topikal
steroidler, diyabet, yumuşak kontakt lens ve herpe-
tik keratit de Acremonium keratiti için birer risk fak-
törüdürler[1]. İspanya’da yapılan bir çalışmada, kor-
neadan üretilen Acremonium cinsi Acremonium
potronii, ABD’de üretilen Acremonium cinsi ise
Acremonium atrogriseum olarak tanımlanmıştır[2].
Ancak ülkemizde tür düzeyinde identifikasyon yapı-
lamadığı için sadece cins düzeyinde bildirilmiştir.

Acremonium spp. toprakta ve özellikle bitkiler-
de bulunan saprofit mantarlardır. Predispozan fak-
törlere bağlı olarak hem keratomikoz hem de oniko-
mikoz etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır[3]. Acre-
monium spp. ile birlikte ürettiğimiz P. mesophilica
daha önce Vibrio extorquens, Protaminobacter
ruber, Mycoplana rubra, Pseudomonas methanica
olarak anılmakta idi[4-6]. Sonradan metanı tek kar-
bon kaynağı olarak kullanan, pembe-kırmızı renkte
pigment oluşturan, gram-negatif, nonfermentatif,
oksidaz pozitif, katalaz pozitif, üreaz pozitif olup
25°C’de üreyen tüm basiller Methylobacterium cin-
si altında toplanmıştır. Bu cinsin içinde 9 tür bulun-
maktadır. Bunlar sırasıyla; Methylobacterium ami-
novorans, Methylobacterium extorquens, Methy-
lobacterium organophilum, Methylobacterium ra-
diotolerans, Methylobacterium rhodinum, Methy-
lobacterium rhodesianum, Methylobacterium zat-
manii, Methylobacterium fujisawaense, Methylo-
bacterium methanica (eski adı P. mesophilica) tür-
leridir. Bu çalışmada kullanılan APİ 20 NE panelin-
de P. mesophilica olarak yer aldığı için M. methani-
ca ismi kullanılmadı. 

P. mesophilica en fazla yaprak yüzeylerinde,
çeşme sularında, toprakta bulunur ve immünsüpres-
yonu olan kişilerde infeksiyona neden olur[6]. Bazı
suşlarının içerisinde vakuoller bulunduğu için Cory-
nebacterium’lar gibi homojen boyanmadığı ancak
bazı suşlarınında daha kısa ve vakuolsüz olduğu bil-
dirilmiştir[5]. Bu olguda izole edilen suş da vakuolsüz
olup homojen olarak boyanmıştır. Yine araştırmacı-
lara göre en iyi üremenin SDA’da ve 30°C’de oldu-
ğu tespit edilmiş olup, bu besiyerinde bazı P. me-
sophilica kolonilerinin 4-5 günde, 2 mm çapında
mukoid koloniler oluşturduğu bildirilmiştir[5,7]. Bazı
suşların da 42°C’de ürediği ve öteki suşlardan fark-
lı olarak asetatı kullandıkları bildirilmiştir[5]. Bu olgu-
da üretilen suşun endo besiyerinde 37°C’de üre-
mekle birlikte asetatı kullanmamasıyla Gilardi ve ar-
kadaşlarının izole ettikleri suşlardan farklı olduğu
gözlenmiştir[5].

Smith ve arkadaşları kanserli bir hastada bakte-
remi etkeni olarak izole ettikleri P. mesophilica su-
şunu 25-30-35°C olmak üzere 3 ayrı ısı derecesin-
de “Brain Heart İnfüzyon (BHİ)” buyyon, “Buffered
Charcoal Yeast Extract (BCYE)”, kanlı agar, “Lö-
wenstein-Jensen” besiyeri, “MacConcey” agar,
“Mueller Hinton” agar, “Nutrient” agar, %5 koyun
kanlı + Kl + “Shaedler” agar ve %5 koyun kanlı
“Trypticase” soy agara ekerek yaparak en iyi üreme-
nin 35°C’de BCYE ve “Nutrient” agarda olduğunu
bildirmişlerdir[6].

“Mueller Hinton” agarda yukarıda anılan ısı de-
recelerinin hiçbirinde üreme olmadığı bildirilmişse
de bizim üretmiş olduğumuz suş Gilardi ve arkadaş-
larının çeşitli klinik örneklerden ve çevreden izole et-
tikleri 21 adet P. mesophilica suşunda olduğu gibi
“Mueller Hinton” agarda üretilerek antibiyotik du-
yarlılık testi yapılmıştır[5]. Rutherford ve arkadaşları-
nın peritoneal diyaliz hastasında peritonite neden
olan P. mesophilica ile aynı hastanın evindeki çeş-
me suyundan izole ettikleri P. mesophilica suşlarının
antibiyotik duyarlılık testinde çeşme suyunda üretilen
P. mesophilica suşunun “Mueller Hinton” agarda
çok zayıf üremesi nedeniyle hem kanlı agarda hem
“Mueller Hinton” agarda 30°C’de antibiyotik duyar-
lılık testinin yapıldığı ancak ampisiline karşı duyarlı-
lık testinde farklı sonuçların alındığı bildirilmiştir[4].
Yukarıdan da anlaşıldığı gibi P. mesophilica’nın üre-
tildiği besiyerleri ile ilgili daha geniş çaplı araştırma-
lara ihtiyaç vardır. Legionella ile P. mesophilica
arasında paralellik olduğu, her iki bakterinin de im-
münsüpresyonu olan hastalarda infeksiyon yaptıkla-
rı, aynı çevre ortamında bulundukları, aynı besiyerle-
rine ve aynı ısı derecesine gereksinim duymaları ne-
deniyle infeksiyon kaynağını araştırırken, çeşme su-
larında Legionella ile P. mesophilica’nın birlikte
araştırılmalarının mümkün olabileceği bildirilmiştir[6]. 

Egbert ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, rekür-
ren panüveitli bir hastanın korneasından izole edilen
P. mesophilica’nın antibiyotik duyarlılık testinde sip-
rofloksasin ve sefaperazona duyarlılık göstermesi bi-
zim sonuçlarımızla benzerlik göstermiştir[8]. 

Gilchrist ve arkadaşlarının aynı odayı paylaşan
transplantasyonlu immünsüpresyonlu olan hastala-
rın kanından ve çevreden izole ettikleri P. mesophi-
lica suşlarında aminoglikozidlerin büyük bir kısmına
karşı duyarlılık gözlenirken, bizim izole ettiğimiz suş-
ta sadece amikasine duyarlılık görülmüştür[9]. 

Tekrarlayan keratit olgularında ve immünsüpres-
yonu olan hastaların rutin kültürlerinde bakteri üre-
miyor ancak direkt preparatta gram-negatif basiller
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görülüyorsa P. mesophilica düşünülmeli, sınırlı besi-
ne ve düşük ısıya ihtiyaç duyması nedeniyle mutlaka
ya SDA’ya ya “Nutrient” agara ya da BCYE agara
ekim yapılarak kültürlerin bir haftadan önce atılma-
ması önerilmektedir. Ayrıca, P. mesophilica’dan
şüpheleniliyorsa empirik olarak tetrasiklin-siproflok-
sasin-eritromisin olmak üzere üçlü antibiyotik veril-
mesi tavsiye edilmektedir[9]. 

Bu olguda topik fortifiye vankomisin, amikasin
kombinasyonuna ek olarak P. mesophilica için sis-
temik kinolon ve Acremonium spp. için sistemik
flukonazol, tedavi protokolümüzde yer almıştır. İnt-
ravitreal (vitreus içine enjeksiyon) amfoterisin B, bu
olgu için uygun bir seçenek olarak değerlendirilme-
miştir. 

Uygulanan bu tedavi protokolümüz ile korneal
apsede gerileme görülmemiştir. Ayrıca, gözde ışık
hissinin şüpheli olması ve şiddetli ağrının klinik tab-
loya eklenmesi nedeniyle, bu göze evisserasyon işle-
mi uygulanmıştır. 

Gerek gözdeki infeksiyonun ağırlığı gerekse et-
yolojide yer alan ajan patojenlerin çeşitliliği kanımız-
ca tedavinin başarısızlığı ile sonuçlanmıştır.

Acremonium keratiti ve bu fungal ajana bağlı
endoftalmi nadir görülmektedir. Gerek travma ge-
rekse intraoküler cerrahiden sonra bildirilmiş sınırlı
sayıda olgu bulunmaktadır. Oküler tutulumun tedavi-
sinde intravitreal amfoterisin B ile sistemik flukona-
zol ya da sistemik itrakonazol kullanılabilmektedir.
Ancak intravitreal amfoterisin B’nin tedavide başarı-
sız olduğu olgular da bildirilmiştir[1,10-12]. 

Bazı araştırmacılara göre tedaviye başlanırken
geniş spektrumlu ve oküler toksisitesi az olan ikili an-
tibiyotikler seçilmelidir ki bunlar vankomisin-amika-
sin kombinasyonudur[13]. Özellikle travmatik olgular-
da sık karşılaşılan Staphylococcus epidermidis ge-
nellikle metisilin dirençli olduğundan vankomisin se-
çilmelidir. Ayrıca, penisilin allerjisi olanlarda da van-
komisin kullanılmaktadır. Bu nedenle başlangıç teda-
visi olarak vankomisin tercih edilmiştir.

Bu olgu, ulaşılabilen kaynaklardan anlaşıldığı ka-
darıyla P. mesophilica ve Acremonium spp.’nin bir-
likte bulunduğu keratit vakasına rastlanmadığı için
sunulmuştur. P. mesophilica 3-4 gün gibi uzun süre-
de ürediği için immün sistemi bastırılmış tüm hasta-
ların kültürlerinin SDA’ya da ekilip izlenmesinin uy-
gun olacağı düşünülmüştür.
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