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ÖZET

Aerococcus viridans su, hava, toz, toprak gibi çevresel ortamlarda yayg›nd›r. Az say›da da olsa insan üst
solunum yolu ve deri floras›nda bulunabilmektedir. Virülans ve patojenitesi düflük bir bakteri olan A. viridans,
insanlarda f›rsatç› patojen olarak, nadiren endokardit, bakteremi, menenjit, üriner sistem infeksiyonu,
osteomiyelit, septik artrit ve yara infeksiyonlar›na neden olabilmektedir. Bu yaz›da, kronik lenfositik lösemili
52 yafl›ndaki erkek hastada A. viridans’›n neden oldu¤u bir menenjit olgusu sunulmufltur.

Anahtar Kelimeler: Aerococcus viridans, Menenjit, Hematolojik kanser

SUMMARY

Aerococcus viridans Meningitis in a Patient with Hematological Malignancy: 
A Case Report

Aerococcus viridans, is commonly present in the environment as water, air, dust, soil and it can be rarely
found in the flora of upper respiratory tract and skin. A. viridans, which has low virulence and pathogenity,
may rarely cause endocarditis, bacteremia, meningitis, urinary tract infection, osteomyelitis, septic arthritis
and wound infection. We report a case of meningitis caused by A. viridans in a 52 year-old male with chron-
ic lymphocytic leukemia.
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Olgu Sunumu/Case Report

Aerokoklar, gram-pozitif, katalaz-negatif, tetrat
ve küme oluşturan koklardır. Katalaz-negatif, tetrat
ve küme oluşturan diğer koklardan (Alloiococcus,
Dolosigranulum, Gemella, Helcococcus, Pedi-
ococcus ve Tetragenococcus) fenotipik özellikleri ile
ayırımları yapılmaktadır[1]. Aerokoklardan ilk tanım-
lanan tür Aerococcus viridans’tır ve 1992 yılından
sonra diğer türler tanımlanmıştır. Türler arasındaki
ayırım da fenotipik testlerle yapılabilmektedir[2]. Ae-
rokoklar menenjit, endokardit, sepsis gibi yaşamı

tehdit edici infeksiyonlarda etken olarak nadiren bil-
dirilmektedir[3-6]. 

Ciddi A. viridans infeksiyonları ile immün baskı-
layıcı hastalıklar arasında ilişki bulunmaktadır[5,7].
Bu yazıda kronik lenfositik lösemi (KLL) olan bir
hastada gelişen A. viridans menenjiti tartışılmıştır.

OLGU SUNUMU

KLL nedeni ile takip edilen, 52 yaşında erkek
hasta, kuru öksürük, bir gündür üşeme ve titremey-



le yükselen ateş ve sağ üst kadran ağrısı yakınmala-
rıyla yatırıldı. Yapılan fizik muayenesinde 38.5°C
ateş ve maksiller bölge hassasiyeti saptandı. Radyog-
rafik incelemede sağ maksiller sinüzit ile uyumlu gö-
rünüm tespit edilen hastaya parenteral sefuroksim
aksetil tedavisi başlandı. Tedavinin 3. gününde şid-
detli baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve klinik durumun-
da bozulma gelişti. Yapılan muayenede ense sertliği
saptandı. Lomber ponksiyonda beyin omurilik sıvısı
(BOS) görünümü bulanık, basınç artmış, lökosit
850/mm3 (%60 polimorfonükleer lökosit), protein
334  mg/dL, glukoz 7 mg/dL (eş zamanlı kan glu-
kozu 105 mg/dL) olarak bulundu. Hasta menenjit
tanısı ile kliniğimize devir alındı ve tedavisi Listeria
monocytogenes’i de kapsayacak şekilde seftriakson
ve ampisilin olarak düzenlendi. Hastaneye yatışının
1. gününde alınan 4 kan kültürünün 3’ünde alfa-he-
molitik streptokok üredi. Bu izolat, koloni morfoloji-
si, Gram boyama, katalaz testi, optokin duyarlılık
testi, safralı eskülini hidroliz etme ve %6.5 NaCl’de
üreme gibi standart testlerle değerlendirildi[7-10]. Da-
ha sonra API 20 STREP (bioMerieux) ile A. viridans
olarak tanımlandı. Antibiyotik duyarlılıkları, pnömo-
kok dışı streptokoklar için “Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI)” tarafından önerilen kri-
terlere göre çalışıldı[11]. Disk difüzyon yöntemi ile
penisilin, klindamisin, eritromisin, kloramfenikol,
vankomisin, sefotaksim ve seftriakson duyarlı bulun-
du. Minimum inhibitör konsantrasyonlarının penisi-
lin için 0.016 µg/mL, sefotaksim için 0.16 µg/mL,
vankomisin için 0.32 µg/mL olarak saptanması üze-
rine, hastanın tedavisine seftriakson ile devam edil-
di. Hastanın yapılan ekokardiyografisinde endokar-
dit lehine bulgu saptanmadı. Kontrol lomber ponksi-
yon bulguları normal olan hasta, tedavisinin 14 gü-
ne tamamlanması sonrasında taburcu edildi. Hasta
bir hafta sonraki kontrolünde de normal olarak de-
ğerlendirildi.

TARTIŞMA

Su, hava, toz, toprak gibi çevresel ortamlarda
yaygın olarak bulunan A. viridans, insan üst solu-
num yolu ve deri normal florasında az sayıda yer ala-
bilmektedir[8,12]. Bu mikroorganizma, insanlarda
nadiren de olsa fırsatçı infeksiyonlara neden olmak-
tadır.  Literatürde endokardit, bakteremi, menenjit,
üriner sistem infeksiyonu, osteomiyelit, septik artrit
ve yara infeksiyonlarının yer aldığı çeşitli infeksiyon-
lara neden olduğu bildirilmiştir[5,6,13-18]. Nötropenik
ve oral mukoziti olan hematolojik kanserli olgularda,
A. viridans bakteremileri bildirilmiş ve nötropeni ile
oral mukozit, A. viridans bakteremisi için önemli
risk faktörü olarak düşünülmüştür[5]. Bir diğer olgu

sunumunda da, yine nötropenik bir hastada, bu bak-
teriye bağlı bakteremi bildirilmiştir[7]. Olgumuz her
ne kadar nötropenik olmasa da KLL tanısı ile takip
edilmekteydi ve antibiyotik tedavisi öncesi, yatışının
ilk gününde alınan kan kültürlerinde A. viridans üre-
di. Sefuroksim aksetil tedavisinin 3. gününde, me-
nenjit kliniği gelişti. BOS bulguları menenjitle uyum-
lu bulunmasına karşın, kültür öncesi antibiyotik teda-
visi nedeniyle BOS kültüründe üreme olmadığı düşü-
nüldü. Literatürde, A. viridans menenjit olgularının
çok az sayıda olduğu görüldü[6,19]. A. viridans me-
nenjiti saptanan 3 çocuk hastanın sunulduğu maka-
lede; çocukların 2’sinde menenjit gelişimi öncesi so-
lunum sistemi infeksiyonu olduğu ve menenjit tablo-
su öncesi hastalık döneminin göreceli olarak uzun
olduğu raporlanmıştır. Üçüncü olgu ise intestinal ve
solunum sistemi infeksiyonu tanıları ile izlenmiş, 12.
günde ölüm sonrası yapılan incelemede menenjit
saptanmıştır[6]. Olgumuzda da benzer şekilde me-
nenjit kliniği, sinüzit şikayetlerinin başlamasından 4
gün sonra gelişmiştir.

A. viridans suşları, diğer streptokoklarla benzer
olarak, doğal olarak penisilinler, makrolidler, tetra-
siklinler ve kloramfenikole duyarlı iken, aminogliko-
zidlere karşı düşük düzeyde intrensek direnç göster-
mektedir[12]. Bununla birlikte önce penisilin direnç-
li, ardından penisilin direnci ile birlikte sefotaksim
dirençli suşlar izole edilmiştir[20,21]. Uh ve arkadaş-
ları da, 2002 yılında penisilin, seftriakson, eritromi-
sin ve klindamisin direnci gösteren A. viridans bak-
teremisi bildirmişlerdir[7]. Kalp transplantasyonlu
bir hastada da penisilin, amikasin, siprofloksasin,
seftriakson, piperasilin, aztreonam ve gentamisin
dirençli A. viridans’ın etken olduğu paraaortik ap-
se rapor edilmiştir[22]. Olgumuzdan izole edilen suş
ise penisilin, seftriakson ve vankomisine duyarlı ola-
rak saptanmıştır.

A. viridans, insanlarda nadiren infeksiyon etke-
ni olarak izole edilse de, immün sistemi baskılanmış
olan hastalarda, bu mikroorganizma gibi düşük virü-
lans ve patojenite gösteren mikroorganizmalar da
menenjit etkeni olarak akla gelmelidir.
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