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ÖZET

Diyabetik ayak infeksiyonu bir sendromlar bütünüdür; bu durum tanı ve tedavide zorluklar oluşturmaktadır. Diyabetik ayak; infra-
malleolar bölgede gelişen, minör vasküler ve nöropatik lezyonlardan, osteomiyelit ve gangrene varan ve amputasyonla sonuçlanabilen,
patogenezi karmaşık, klinik görünümü değişken bir tablodur. Diyabetik ayak infeksiyonunda risk faktörleri; diyabetin süresi, kötü ayak
hijyeni, sigara, alkol kullanımı, minör travmalar, periferik nöropati, periferik anjiyopati, önceden geçirilmiş diyabetik ayak varlığı ve
immün sistem bozukluğudur. Diyabetik ayak infeksiyonları çoğunlukla polimikrobiyaldir. Bu çalışmada; birçok sistemi tutan altta yatan
hastalıkları olan 65 yaşında, çiftçilik yapan erkek hastada, sağ ayak dördüncü ve beşinci metatars ile sağ lateral yüzden başlayıp plan-
tar yüze uzanan, akıntılı, derin, ülsere, yumuşak doku tutulumlu, Wagner sınıflamasına göre evre 3 olduğu saptanan; genişlemiş spek-
turumlu beta-laktamaz pozitif Escherichia coli ve Aeromonas sobria’nın etken olduğu, ertapenem ile tedavi edilen, multidisipliner olarak
takip edilen bir diyabetik ayak olgusu sunulmuştur.
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SUMMARY

A Case of Diabetic Foot due to Aeromonas sobria and
Extended Spectrum Beta-Lactamases Positive Escherichia coli
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Diabetic foot has a complicated pathogenesis and is a clinically variable situation that can range from minor vascular and neuropat-
hic lesions to osteomyelitis and necrosis, which result in amputation; this non-stable disorder appears in the inframalleolar region. The
risk factors are the duration of diabetes, improper foot hygiene, minor trauma, presence of smoking and alcohol use, peripheral neuro-
pathy, peripheral angiopathy, and history of diabetic foot and immune system deficiency. Diabetic foot infections are commonly poly-
microbial. We present in this study the case of a 65-year-old male farmer with diabetic foot who had several other underlying disor-
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GİRİŞ

Diyabetik ayak infeksiyonu; yumuşak doku infek-
siyonu, yüzeyel, derin ülserler, selülit, apse, flegmon,
paronişi, minör nöropatik lezyonlar, intermittan klo-
dikasyon, osteomiyelit ve gangren şeklinde klinik tab-
lolar oluşturabilir.

Diyabetik ayak ülserlerinin sınıflamasında çeşitli
skorlama sistemleri kullanılmıştır. Bunlardan en yaygın
kullanılanı Wagner sınıflamasıdır. Bu sistemde ayak ül-
serleri, yaranın derinliği ve yara nekrozunun genişliği-
ne göre altı sınıfa ayrılmıştır. Diğer sınıflamalar: Shea
(1975’te yapılan ilk sınıflama), Forgest ve Gamberg
Nielsen (1984), SSS (Simple Staging System), PEDİS
(Perfusion, Extend/size, Depth/tissue loss, Infection
and Sentation systems) ve San Antonio’dur[1].

Bu çalışmada nadir rastlanan etkenlerden Aero-
monas sobria ve genişlemiş spektrumlu beta-lakta-
maz (GSBL) pozitif Escherichia coli’nin etken oldu-
ğu bir diyabetik ayak olgusu sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

On yedi yıldır diyabet tanılı (akşamları 20 U, sabah
15 U uzun etkili insülin kullanmakta) 65 yaşındaki er-
kek hastaya, üç yıl önce sol ayağında başlayan ülserli,
medikal tedavi ile iyileşmeyen diyabetik yara nedeniy-

le bir ay önce beşinci metatars amputasyonu yapıldığı
öğrenildi. Hasta bize sağ ayak lateral yüzden plantara
uzanan, dördüncü ve beşinci metatarsı tutan derin, ül-
sere, akıntılı yara ile başvurdu (Resim 1). Hastanın sol
ayağındaki diyabetik ayak yarasından bir ay önce ya-
pılan derin doku kültüründe metisiline dirençli Staphy-
lococcus aureus (MRSA) üremesi ve 15 gün boyunca
400 mg teikoplanin intravenöz (IV)/gün kullanım öy-
küsü mevcuttu. Özgeçmişinde; diabetes mellitus, hi-
pertansiyon, hiperlipidemi, periferik arter hastalığı, ön
duvar miyokard infarktüsünü izleyerek koroner by-
pass operasyonu (üç hafta önce), kalp yetmezliği, nef-
ropati ve nöropati öyküsü mevcuttu. Hasta ayakkabı-
sız dolaştığını ve ayaktaki yara yerinin bahçe toprağı
ve kanalizasyon sularıyla teması olduğunu ifade etti.
Yara yerinden derin doku kültürü alındı. Alınan mater-
yal aerop ve anaerop koşullarda ekildi. 35°C’de 24
saat inkübe edildi. İzole edilen bakteriler konvansiyo-
nel yöntemlerle ve Vitek 2 Compact System (Biome-
rieux, Fransa) kullanılarak E. coli ve A. sobria olarak
identifiye edildi (Resim 2). Çift disk sinerji yöntemiyle
E. coli’de GSBL pozitif bulundu. Antibiyotik duyarlılı-
ğı Mueller- Hinton besiyerinde “Clinical and Labora-
tory Standards Institute (CLSI)” önerilerine göre disk
difüzyon yöntemiyle değerlendirildi. A. sobria için so-
nuçlar; ampisilin, seftriakson, sefuroksim sodyum ve

ders affecting several systems. Diabetic foot (right) initiated from the lateral region of the fourth and fifth metatarsals and extended to
the plantar surface, and had a purulent, deep, ulcerous soft tissue involvement. The patient was evaluated as grade III according to
Wagner classification with the etiology of extended spectrum beta-lactamase positive Escherichia coli and Aeromonas sobria. He is un-
der a multidisciplinary treatment with ertapenem.
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Resim 1. Tedavi öncesi olgunun ayağı. Resim 2. Kanlı agar besiyerinde A. sobria kolonileri.
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amoksisilin-klavulanik asit dirençli; imipenem, kloram-
fenikol ve rifampisin duyarlı şeklindeydi. 

Hasta servise yatırıldı. Ertapenem 1 g IV günde
bir kez verildi. Yara bakımı, hiperbarik O2 tedavisi ve
medikal tedavi ile hasta izlendi. Hastamızda gelişinde
ateş 36.8°C, kalp tepe atımı: 88/dakika, tansiyon ar-
teryel: 130/80 mmHg idi. Laboratuvar bulguları:
WBC: 3100/mm3, C-reaktif protein (CRP): 0.8
mg/dL (normal değer: 0-0.05), açlık kan şekeri: 86
mg/dL, üre: 81 mg/dL, kreatinin: 2.3 mg/dL idi.
Genel durumu iyi, bilinci açık, oryante ve kooperey-
di. Ayakta osteomiyelit varlığını araştırmak için çeki-
len direkt grafide özellik saptanmadı. Manyetik rezo-
nans görüntüleme (MRG) planlandı ancak kreatinini
2.5 mg/dL olduğu için çekilemedi. 

TARTIŞMA 

Ayak infeksiyonları diyabetik hastalarda hafif-orta
dereceli infeksiyonlardan amputasyona kadar seyre-
den ağır tablolara yol açabilir. Hafif infeksiyonlarda
genellikle gram-pozitif bakteriler görülürken, ciddi in-
feksiyonlarda gram-negatif bakteriler ön plandadır.
Daha önce tedavi görmemiş akut yüzeyel infeksiyon-
larda en sık rastlanan etkenler gram-pozitif koklardır.
Özellikle S. aureus ve beta-hemolitik streptokoklar
(başlıca grup B olmak üzere grup A, C ve G) büyük
oranda izole edilmektedir. Derin doku infeksiyonu ve
kronik infeksiyonlarda; önceden antibiyotik kullanımı
ve hastanede yatış öyküsü olanlarda; ek olarak ente-
rokoklar, E. coli, Klebsiella spp., Proteus ve Citro-
bacter türleri, anaeroplardan Bacteroides fragilis,
Fusobacterium cinsi, peptostreptokoklar, psödomo-
nas türleri ve diğer nonfermenter basiller de izole edi-
lebilmektedir[2,3].

Sunulan diyabetik olguda altta yatan hipertansi-
yon, hiperlipidemi, periferik arter hastalığı, kardiyo-
vasküler problemler yanında nefropati ve nöropati
de mevcuttu. Bütün bunlar uzun yıllardır diabetes
mellitusu olan hastaların hemen hepsinde az ya da
çok var olan sorunlardır ve diyabetik ayak tablosu-
nun oluşmasında ve seyrinin şiddetinde etkilidir. Bu
olguda izole edilen bakterilerden birinin nadir rastla-
nılan bir etken olması yanında diyabetik ayak olgu-
larındaki tedavi seçeneklerinin kısıtlılığı kadar hasta-
nın var olan diğer problemleri nedeniyle tedavisinin
zorluklarına da dikkat çekilmiştir. Olgumuzun diya-
betik ayak lezyonundan GSBL pozitif E. coli ve A.
sobria üretilmiştir. 

Aeromonas veronii, Aeromonas biovar sobria,
Aeromonaceae ailesinden, 1-3.5 µm uzunluğunda,
0.3-1.0 µm genişliğinde, gram-negatif, fakültatif ana-
erop, hareketli, glukozu fermente eden, sitokrom ok-
sidaz enzimi, katalaz, H2S, indol ve Voges Prouska-
uer testi pozitif bakteridir. Polar yerleşimli tek flagel-
lası vardır[4]. Aeromonas cinsinde 16 tür tanımlan-
mıştır, en sık görülen ve majör klinik öneme sahip
olanlar A. hydrophila, A. caviae ve A. sobria’dır.
Bakteri en çok tatlı ve tuzlu kontamine sularla temas
yoluyla bulaşır ve gastrointestinal ve bağırsak dışı bul-
gular oluşturur. Gastroenterit, miyonekroz, hemolitik
üremik sendrom, selülit, yara infeksiyonları ve sepsis
tablosu yapabilir. Kabuklu deniz hayvanları ve balık
yenmesiyle bulaşma yoktur[5-7]. Bu çalışmada diyabe-
tik hastada gelişen ayak infeksiyonunda GSBL pozitif
E. coli ile yara infeksiyonlarında nadir rastlanan A.
sobria üretildi. Diyabetik ayak infeksiyonları polimik-
robiyal karakterli olup, etkenin izole edilmesi için uy-
gun doku kültürleri ve aspirasyon örneklerinin alın-
ması önemlidir. Hastanın ayağındaki yara nedeniyle
evinde ve bahçesinde yalın ayak dolaşıyor olması ve
evlerinde tuvaletin ev dışında olup kanalizasyonun şe-
hir şebekesine bağlı olmadığını ifade etmesi nedeniy-
le kirli sularla kontaminasyonun oluştuğu ve A. sob-
ria bulaşının bu yolla oluşabileceği düşünüldü.

Aeromonas cinsi bakterileri, polimikrobiyal kül-
türden izole etmek zordur. Besiyerleri içine 10 veya
30 µg/mL ampisilin konabilir ya da “cefsulodin-irga-
san-novobiocin” (CIN Agar) agar kullanılabilir. Aero-
monaslar ampisilin ve penisiline dirençlidir, tikarsilin
ve sefazoline de sıklıkla dirençli olarak saptanır.
Üçüncü kuşak sefalosporinler, piperasilin, tikarsilin-
klavulanik asit, karbapenem ve aztreonam için değiş-
ken duyarlılıktadır[4]. A. sobria’nın diğer sık görülen
A. hydrophila ve A. caviae’ya göre sefazolin duyar-
lılığı daha yüksektir (%74)[8]. Bakteri beta-laktamaz,
penisilinaz, sefalosporinaz ve metallo-karbapenemaz
enzimleri üretir. Birçok virülans faktörü -hemolizin, si-
totoksin, enterotoksin, endotoksin, proteaz, aeroli-
sin, lökosidin, adezin, lipaz, proteaz- mevcuttur[9].
Bazı suşlar tikarsilin ve trimetoprim-sülfametoksazol
(TMP-SMZ)’e dirençlidir, florokinolonlara oldukça du-
yarlıdır. Fakat gyrA geni kinolonlara direnci oldukça
artırabilmektedir[4,9].

Hastanede yatan, cerrahi operasyon uygulanmış,
geniş spektrumlu antibiyotik kullanım öyküsü olanlar-
da dirençli mikroorganizmaların olabileceği unutul-
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mamalıdır. MRSA, vankomisine dirençli enterokok,
GSBL üreten enterik gram-negatif çomaklar çoklu di-
rençli Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter
baumannii etken olarak saptanabilir[3,10,11]. Hasta-
mız da bir ay önce hastaneye yatmış ve diğer ayak be-
şinci metatars amputasyonu uygulanmıştır. Bu yönüy-
le dirençli bakteri infeksiyonu için risk faktörlerini ta-
şımaktadır. 

Diyabetik ayak hastalarında önemli bir morbidite
ve mortalite nedeni olan infeksiyonların tedavisi için
olası mikroorganizmaların bilinmesi ve duyarlılıkları-
nın saptanması önemlidir. Medikal tedavi ile beraber
hiperbarik O2 tedavisinin bir yıllık tedavi sonrası ma-
jör amputasyon riskini azalttığı bildirilmiştir[12]. An-
cak amputasyonla sonuçlanan olguların yarısında iki
yıl içinde diğer ekstremitede de amputasyon yapılma
olasılığının yüksek olduğunu gösteren çalışmalar mev-
cuttur. Granülosit koloni stimülan faktör ile yapılan
çalışmalarda cerrahi girişimin anlamlı derecede azal-
dığı gösterilmiştir. Vakum drenaj sistemleri, debrid-
man, deri flebleri, yara bakımı etkili tedavi yöntemle-
ri arasındadır[13,14]. Hastamızda da yara bakımında
vakum drenaj sistemi, tekrarlayan debridmanlar ve hi-
perbarik oksijen tedavisi uygulanmıştır.

Hastaların diyabet ve oluşturabileceği komplikas-
yonlar ile ilgili eğitimleri ve hastalığın yönetimi ile il-
gili becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir.
Özellikle diyabetik ayak oluşmadan önce, bu çok cid-
di komplikasyonun ayak bakımı ve korunma yolları-
nın öğretilmesiyle önlenebileceği ya da en azından
ötelenebileceği ya da şiddetinin kontrol edilebileceği
gerçeğine hem hastaların hem de hekimlerin bilinçli
bir yaklaşımı gereklidir. Diyabetik hastaların izlemleri-
nin multidisipliner yapılması, hasta ve yakınlarında bu
farkındalığın erken oluşmasını sağlamada yararlı ola-
caktır.
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