
Klinik ‹puçlar›

Enterokokta antibiyotikler

Steril vücut s›v›lar›nda (örne¤in idrarda) üre-
yen bir enterokok üremesi durumda bunun ami-
noglikozid (normal dozda), klindamisin, 3. kuflak
sefalosporin, trimetoprim/sulfametoksazol ve
aztreonama intrensek dirençli oldu¤u bilinmek-
tedir. Bu nedenle bu antibiyotikler antibiyogram-
da test edilmemeli ve antibiyogramda duyarl›
bildirilse bile hastaya verilmemelidir. Ampisilin
duyarl› enterokoklar tüm di¤er aminopenisilinle-
re duyarl›d›r, birbirlerinin yerine verilebilir. Ampi-
silin duyarl› bir enterokokun beta laktamaz enzi-
mi salg›lamad›¤› kabul edilir ve ampisilin duyar-
l›l›¤› bu aç›dan bir beta laktamaz testi olarak ta
kabul edilebilir. 

Klinik de¤erlendirmede önemli 
olabilecek baz› Streptokok tipleri 

Lancefield s›n›flamas›na göre streptokok tip-
leri içerdikler temel antijenlere göre ayr›larak bü-
yük harflerle adland›r›l›r. Zaman zaman de¤iflik
mikrobiyoloji kültür raporlar›nda de¤iflik strepto-
koklar›n farkl› adlarla raporland›¤› görülebilir. Pe-
diatri prati¤inde bunlar›n önemli olanlar› afla¤›da
özetlenmifltir. 

Grup A streptokok (Streptococcus pyogenes)
esas olarak akut eksüdatif tonsilofarenjit ve bazen
di¤er enfeksiyonlara da yol açar. Pirojenik toksin ta-
fl›yan (eski ad›yla eritrojenik toksin) k›z›l etkenidir.
Komplikasyon olarak (non-supuratif sekel) akut ro-
matizmal atefl veya akut poststreptokoksik glome-
rulonefrite yol açabilir. 

Grup B streptokok (S. agalactica), yenido¤an›n
önemli enfeksiyon etkenlerindendir. 

Grup D streptokoklar: Enterokoklar bu grup
içindedir, bu grupta ayr›ca non-enterokokal olarak
S. bovis (ve ayr›ca S. equinus) te bulunur. 

Viridans grubu streptokoklar, genifl ve komp-
leks bir grup olup de¤iflik streptokok tiplerini (grup
D non-enterokokal S. bovis, a¤›zda bulunan 
S. mutans, S. mitis, S. salivarius gibi) içerebilir. 

Grup C ve G streptokoklar Grup A streptokok-
lar gibi bo¤az enfeksiyonuna yol açabilir ve kültür-
de de GAS gibi büyük koloniler yapar, ancak GAS
›n aksine non-supuratif komplikasyon ve sekellere
(akut romatizmal atefl ve glomerulonefrit gibi) ge-
nellikle yol açmaz

Grup A, B, C ve G kültürlerde beta hemoliz (tam
hemoliz) yapar, bir baflka deyiflle beta hemolitik
streptokok gruplar›d›r. Bu nedenle bir bo¤az kültü-
rü sonuç raporunda beta hemoliz yan›nda antijenik
grubun da belirtilmesi klinisyene yön verici olabilir.
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