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ÖZET

Atefl yüksekli¤i, sol kolda selülit ve pansitopenisi sebebiyle hastanemize sevk edilen 49 yafl›ndaki erkek
hasta, nötropenik atefl olarak kabul edildi ve kültürleri al›nd›ktan sonra ampirik olarak imipenem 4 x 500 mg
intravenöz (IV) ve klindamisin 4 x 600 mg IV tedavisi baflland›. On y›ld›r bilinen tip 2 diabetes mellitusu olan
hastaya yap›lan tetkikler sonucunda akut miyeloid lösemi (AML) tan›s› kondu. Sol kolda travma sonras› geli-
flen selülit etkeni olarak Aeromonas veronii biovar sobria izole edildi. Antibiyotik duyarl›l›k testi sonucuna
göre verilen imipenem tedavisine duyarl› olmas› nedeniyle mevcut tedaviye devam edildi. Takiplerinde genel
durumu kötü seyreden hasta yap›lan tüm destek tedavilerine ra¤men kaybedildi. 

Anahtar Kelimeler: Nötropeni ve atefl, Aeromonas veronii biovar sobria, Selülit, Akut miyeloid lösemi 

SUMMARY
Aeromonas veronii biovar sobria Infection in a Febrile Neutropenic Patient

A 49-year old man who was sent to our hospital because of high fever, cellulitis at left arm and pancy-
topenia was diagnosed as neutropenic fever, and treatment with imipenem 4 x 500 mg intravenous (IV) and
clindamycin 4 x 600 mg IV was started immediately after the cultures were taken. The patient had been fol-
lowed up for type 2 diabetes mellitus for ten years, and after our clinical and laboratory examinations he was
diagnosed as acute myeloid leukemia (AML). Aeromonas veronii biovar sobria was isolated as the agent of
cellulitis at the left arm after trauma. As the microorganism was sensitive to imipenem, treatment according
to antimicrobial susceptibility test, the present treatment was continued. The patient whose general condi-
tion worsened at the follow up died despite all supportive treatment. 
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Aeromonas türleri genellikle suda bulunmakta
ve insanlar dışında kurbağalar, balıklar, yılanlar ve
kuşlarda da hastalık oluşturmaktadır. 0.3 µm enin-
de,1-3 µm boyunda olup, gram-negatif genellikle
düz çomak bazen kokobasil şeklinde görülebilmekte-
dirler. Hem tatlı hem de tuzlu suda yaşarlar. Aero-
monadaceae ailesinde 14 tür bulunmasına rağmen
insanlarda A. hydrophila, A. caviae, A. veronii bi-
ovar sobria olmak üzere klinik olarak anlamlı üç tür
bilinmektedir[1]. Oluşturdukları sitotoksinler, entero-
toksinler ve invazyon yetenekleriyle insanlarda has-
talık oluşturmaktadırlar. Aeromonas türlerinin oluş-
turduğu infeksiyonlar; intestinal infeksiyonlar ve ba-
ğırsak dışı infeksiyonlar olarak iki grupta incelenir.
İntestinal infeksiyonlar en sık görülen klinik durum
olup, kontamine su ve gıdaların alınması sonucu olu-
şan, sulu ishal, karın ağrısı, bazen ateş, bulantı ve
kusma ile seyreden gastroenterit tablosu olarak gö-
rülür. Akut gastroenteritlerde en sık A. caviae ve da-
ha az oranda A. hydrophila sorumlu tutulmakta-
dır[1,2]. Deri ve yumuşak doku infeksiyonları, en sık
görülen bağırsak dışı infeksiyonlardır. Bu infeksiyon-
larda sıklıkla A. hydrophila izole edilmektedir[1,2].
Özellikle travma sonrasında kontamine su ve toprak-
la derinin teması sonrasında görülmektedir. A. vero-
nii biovar sobria da özellikle altta yatan ciddi hasta-
lığı olanlarda [diabetes mellitus (DM), kronik böbrek
yetmezliği, malignite, siroz gibi] nekrozitan fasiit ve
bakteremiye neden olan önemli bir Aeromonas tü-
rüdür. Aeromonas türlerinin ayrıca göz infeksiyonla-
rı, menenjit, osteomiyelit, endokardit, spontan bak-
teriyel peritonit, pnömoni, ampiyem, kolesistit ve
piyelonefrit gibi infeksiyonlara da neden olduğu bi-
linmektedir[1,2]. Bu makalede önceden bilinen tip 2
DM tanısı olan yeni tanı akut miyeloid lösemi
(AML)’li nötropenik hastada Aeromonas veronii bi-
ovar sobria’ya bağlı gelişen yumuşak doku infeksi-
yonu olgusu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

4 Kasım 2006 tarihinde; 10 yıldır bilinen tip 2
DM tanısı olan 49 yaşında erkek hasta yüksek ateş,
sol kolda selülit, pansitopeni ve genel durum bozuk-
luğu nedeniyle hastanemize sevk edilmişti. Hastanın
öyküsünde bir hafta önce pis boru tamiratı yaparken
travma sonrası sol kol ön yüzünde 1-2 cm’lik kesi
yaralanması olduğu belirlendi. Bir-iki gün içinde sol
kolunda giderek artan şişlik, kızarıklık, ısı artışı oldu-
ğu, sonrasında travma yerinde kötü kokulu bir akın-
tı oluştuğu ve bu şikayetlerle bir başka hastaneye
başvuran hastanın diyabetik ketoasidoz ve selülit ta-
nılarıyla yatırıldığı, yapılan tetkiklerinde pansitopeni

saptanması ve kontrol edilemeyen ateş yüksekliği ol-
ması üzerine hastanemize sevk edildiği öğrenildi.
Hastanın fizik muayenesinde şuuru açık oryante ve
koopere idi. Kan basıncı 100/60 mmHg, vücut ısı-
sı: 38.5°C, nabız: 104/dakika, solunum sayısı:
22/dakika idi. Sol kol şiş ve kızarıktı. Sol kol ön yü-
zünde 2 x 1 cm çapında kötü kokulu ve akıntılı ya-
rası mevcuttu. Solum sesleri her iki akciğerde dinle-
mekle kaba ve bilateral akciğer bazalinde ral mevcut-
tu. Hastanemiz acil serviste değerlendirilen hastanın
yapılan tetkiklerinde hemoglobin: 6.3 g/dL, lökosit:
2300/mm3, nötrofil: 230/mm3 trombosit:
46000/mm3, glikoz: 426 mg/dL, kreatinin: 1.6
mg/dL BUN: 64 mg/dL, ALT: 374 U/L, AST: 393
U/L, total bilirübin: 9.9 mg/dL, direkt bilirübin: 8.2
mg/dL, LDH: 1141 U/L, ALP: 1212 U/L, Na+:
128 mEq/l, K+: 5 mEq/L, Ca: 8 mg/dL, C-reaktif
protein: 29 mg/dL, ürik asit: 9.5 mg/dL idi. Genel
durumunun orta olması üzerine, pansitopeni, kara-
ciğer enzim yüksekliği ve bilirübin yüksekliği etyolo-
jisini araştırmak amacıyla dahiliye yoğun bakım üni-
tesine yatırıldı. İntravenöz (IV) serum fizyolojik infüz-
yonu başlandı. Kan ve idrar kültürleri alındı. Bilinen
diyabet hastalığı, nötropenisi ve yara yerinde kötü
kokulu akıntısı olması sebebiyle nötropenik ateş, se-
lülit tanılarıyla imipenem 4 x 500 mg IV, klindami-
sin 4 x 600 mg IV başlandı. İnsülin infüzyonu ile kan
şekeri regülasyonu sağlandı. Pansitopeni araştırmak
için yapılan periferik yayma incelemesinde görünen
lökositlerin %60’ı 1-2 nükleol içeren bazıları mono-
sitoid vasıfta blastik hücreler olarak değerlendirildi.
Trombositler nadir izlendi. Kemik iliği aspirasyonu
yapıldı ve kemik iliğinden flow sitometri gönderildi.
Kemik iliği aspirasyonu incelemesi sonucunda görü-
len hücrelerin %80-90’ı blast ve blastların çoğunlu-
ğunun monositoid vasıfta olması üzerine AML M5
olarak kabul edildi. Genel durumu kısmen düzelen
hasta hematoloji servisine alındı. Hastaya 7+3
(ARA-C + idarubisin) remisyon indüksiyon kemote-
rapisi başlandı. Klinik takiplerinde ateşi devam etti.
Sol kolda gelişen selülitte tedavi ile gerileme olmadı.
Hastanın kol üzerinde yeni gelişen ağrı şikayeti ol-
ması üzerine nekrotizan fasiit ön tanısıyla plastik cer-
rahi uzmanı tarafından lokal anestezi altında 2-3
cm’lik kesi yapıldı, nekroz görülmedi, intraoperatif
püy kültürü gönderildi. Eş zamanlı kan ve idrar kül-
türleri tekrar alındı. Gönderilen püy kültüründe üre-
yen bakteri konvansiyonel yöntemler [kanlı agarda
beta hemoliz yapan koloniler, modifiye CIN agarda
ortası pembe koloniler, oksidaz (+), katalaz (+), indol
(+), voges –proskauer (+), lizin dekarboksilaz (+), ar-
ginin dihidroaz (+), ornitin dekarboksilaz (-), eskulin
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(-) ve sefalotine duyarlı, gram negatif basil] ve Pho-
enix (Becton Dickinson, USA) otomatize identifikas-
yon ve antibiyotik duyarlılık saptama sistemi kullanı-
larak Aeromonas veronii biovar sobria olarak tip-
lendirildi. Kan ve idrar kültürleri steril geldi. Antibi-
yotik duyarlılık testi Phoenix (Becton Dickinson,
USA) otomatize identifikasyon ve antibiyotik duyar-
lılık saptama sistemi kullanılarak yapıldı. İzole edilen
suş piperasilin, piperasilin-tazobaktam, imipenem,
meropenem, sefotaksim, sefepim, sefeperazon-sul-
baktam, gentamisin, amikasin, aztreonam, trime-
toprim-sülfametoksazol duyarlı ve ampisilin, ampisi-
lin-sulbaktam dirençli olarak bulundu. İmipeneme
duyarlı olduğu için mevcut antibiyotik tedavisine de-
vam edildi. Tedavinin yedinci gününde ateşinin de-
vam etmesi üzerine mevcut tedaviye ampirik olarak
amfoterisin B deoksikolat 1 x 50 mg IV eklendi. Re-
misyon indüksiyon kemoterapisi tamamlanan hasta-
nın laboratuvar takiplerinde karaciğer enzimleri nor-
male döndü. Bilirubinler; total bilirubin: 2.7mg/dL,
direkt bilirubin: 1.5 mg/dL’ye geriledi. Laboratuvar
değerlerinde büyük oranda düzelme olmasına rağ-
men antibiyotik tedavisine ateş cevabı alınamadı.
Sol koldaki selülit infeksiyonunda düzelme olmayan
hastanın genel durumu giderek bozuldu. Kardiyak
arrest gelişmesi sonucu resüsite edilerek tekrar da-
hiliye yoğun bakım ünitesine alındı. Mekanik venti-
latöre bağlanarak yaşamsal destek tedavisi sağlan-
dı.Yapılan tüm destek tedavilerine cevap vermeyen
hasta iki gün sonra kaybedildi. 

TARTIŞMA 

Aeromonas türleri başta gastrointestinal sistem
ve yumuşak doku infeksiyonları olmak üzere perito-
nit, pnömoni, ampiyem, menenjit, osteomiyelit, en-
dokardit, kolesistit, piyelonefrit, ve sepsise neden
olabilir [2]. Ülkemizde Aeromonas türlerinin neden
olduğu az sayıda yayına ulaşabildik. Bunlar arasında
Öztürk ve arkadaşlarının bir çalışmasında, değişik
yaş gruplarında 1980 ishalli olgu ve 432 sağlıklı ki-
şinin dışkıları patojen bakteriler açısından incelen-
miştir. Beş yüz yetmiş sekiz ishalli olguda patojen
bakteri saptanmış ve bu olguların da 52 (%9)’sinde
Aeromonas spp. izole edildiği bildirilmiştir. Sağlıklı
kişilerin dışkılarında ise Aeromonas türleri saptan-
mamıştır[3]. 2004 yılında Karaoğlan ve arkadaşları
akut nekrotizan pankreatit gelişen bir hastada A.
hydrophila’nın etken olarak saptandığı psoas apsesi
olgusunu, Uncu ve arkadaşları diyabetik nefropatiye
bağlı kronik böbrek yetmezliği hastasında A. hydrop-

hila’nın neden olduğu katetere bağlı bakteremi olgu-
su bildirmişlerdir [4,5]. Ülkemizde febril nötropeni et-
keni olarak izole edilmiş ve yayınlanmış Aeromonas
veronii biovar sobria infeksiyonuna rastlamadık.
Hematolojik maligniteli hastalarda Aeromonas’lara
bağlı en fazla vaka 1997 yılında Funada ve Matsuda
tarafından yayınlanmıştır. Bu çalışmada; 23 yıl bo-
yunca hematolojik maligniteli hastalarda 17 Aero-
monas bakteremisi bildirilmiştir. Hematolojik malig-
nitelerin %85’ini akut lösemili hastaların oluşturduğu
belirtilmiştir. Etken izole edilen ve tiplendirilebilen
son yedi hastanın beşinde A. sobria infeksiyonu ve
ikisinde A. hydrophila infeksiyonu saptandığı olgu-
ların 12 (%71)’sinde hafif gastroenteritten ciddi en-
terokolite kadar uzanan klinik tablo olduğu rapor
edilmiştir. Mortalite oranı %35 olarak bildirilmiştir[6].
Martino ve arkadaşları 1997 yılında akut non-lenfob-
lastik lösemili (AML) nötropenik iki hastada Aeromo-
nas’lara bağlı gelişen akut rabdomiyoliz ve miyonek-
rozis olgusu yayınlamışlardır. Olgulardan ilki konsoli-
dasyon kemoterapisi altında A. hydrophila baktere-
misi gelişen bir olgudur. İkinci olgu ise allojeneik
transplantasyon sonrası sitomegalovirüs infeksiyonu-
nun gansiklovir ile tedavisi sırasında oluşan nötrope-
nik dönemde görülen ve hızla çoklu organ yetmezli-
ğine ilerleyerek kaybedilen bir olgu olarak bildirilmiş-
tir. Bu iki hastada infeksiyonun giriş yeri saptanama-
dığı rapor edilmiştir[7]. Thomsen ve Kristanse Dani-
marka’dan üç A. veronii biovar sobria bakteremisi
bildirmişlerdir. İki hastada akut lösemi ve HIV bulu-
nurken üçüncü hastada yıllar sonra konan kolorektal
kanser tanısı olduğu bildirilmiştir. Tüm hastaların kli-
nik sunumu; bilinen herhangi bir infeksiyöz odak ol-
maksızın gelişen, sepsise ilerleyen, ateşle birlikte sey-
reden göğüs ve/veya abdominal ağrı olarak tanım-
lanmıştır[8]. Travma ile kontamine su ve toprakla de-
rinin teması sonrasında Aeromonas türlerine bağlı
yumuşak doku infeksiyonları görülmektedir[9,10].
Voss ve arkadaşlarının bir çalışmasında, Aeromonas
türlerine bağlı yumuşak doku infeksiyonlarının
%82’si penetran bir yaralanma sonrası ortaya çık-
mış; bu infeksiyonların da %43’ünün suyla temas
sonrası olduğu bildirilmiştir[11]. Aeromonas türleri ile
gelişen infeksiyonlarda predispozan faktörler arasın-
da ciddi altta yatan hastalık (malignite, DM, kronik
böbrek yetmezliği, siroz, kronik hepatit gibi) ve or-
gan transplantasyonu gibi immünsüpresif durumlar
bulunmaktadır[1,2]. Bizim hastamız bu faktörler açı-
sından değerlendirildiğinde bilinen DM hastalığı ve
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eş zamanlı saptanan hematolojik malignitesi vardı.
Hastanın öyküsünde hastaneye yatışından bir hafta
önce pis boru tamiratı sırasında travma sonrası ko-
lunda kesi yarası olmuştu. Dolayısıyla toplum köken-
li bir infeksiyon olarak kabul edildi. 

Sonuç olarak, önceden bilinen diyabeti olan ye-
ni tanı AML hastasında görülen febril nötropeni ve
A. veronii biovar sobria’ya bağlı selülit infeksiyonu
ile karşı karşıya kaldık. Ülkemizde daha önce febril
nötropeni etkeni olarak bildirilmemiş ve literatürde
de nötropenik hastalarda nadiren bildirilmiş bir mik-
roorganizma ile oluşan bir olguyu sunduk. Özellikle
hematolojik maligniteli immünsüpresif hastalarda
her türlü mikroorganizmanın infeksiyon etkeni olabi-
leceğini, travma ve kirli suyla temas hikayesi var ise
bu etkenin özellikle düşünülmesi gerektiğini vurgula-
mak istedik. 
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