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İnsan Isırığı Sonrası Gelişen
Sphingomonas paucimobilis’in Etken Olduğu
Nekrotizan Fasiyit Olgusu 
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ÖZET

İnsan kaynaklı ısırıklar daha çok 20-30 yaş arasındaki erkeklerde ve özellikle el parmakları, kol ve baş-boyun bölgesinde görülür. Bu ısı-
rıklar hafif yaralanmalardan ciddi infeksiyonlara kadar değişik komplikasyonlara neden olabilir. Bu komplikasyonlardan biri de nekroti-
zan fasiyittir. Bu raporda, insan ısırığı sonrası gelişen ve Sphingomonas paucimobilis’in etken olduğu bir nekrotizan fasiyit olgusu su-
nulmuştur. S. paucimobilis insanlarda nadir bir infeksiyon etkeni olarak akılda tutulmalı ve tedavisi antibiyotik duyarlılığına göre düzen-
lenmelidir. 
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SUMMARY

Necrotizing Fasciitis Resulting from Human Bite: A Case Report of Disease Caused by
Sphingomonas paucimobilis

Mehmet ULUĞ1

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Private Umit Hospital, Eskisehir, Turkey

Bites of human origin mostly occur in males between the ages of 20-30 years, and are seen especially on the arms, fingers and head-
neck regions. These bites can cause complications ranging from slight injuries to serious infections. Infections can originate from the bi-
ter’s oral cavity and victims’s skin flora. In this report, a case of necrotizing fasciitis due to human bite caused by Sphingomonas pa-
ucimobilis is presented. S. paucimobilis should be kept in mind as an infectious agent in humans, and the infections should be treated
according to the sensitivity test results.
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GİRİŞ

İnsan ısırıklarına bağlı yaralanmalar; delici, ezici
ve doku kaybı tarzındaki yaralanmalar olup, infeksi-
yon başta olmak üzere ciddi komplikasyonlara neden
olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda tüm ısırık olgula-
rının %2-3’ünün insan kaynaklı olduğu bildirilmekte-
dir[1]. Bu ısırıkların en sık görüldüğü bölge ise %37.1
oranında el ve el bileğidir[1,2]. İnfeksiyon, ısıran insa-
nın ağız florasındaki patojenlere bağlı olarak gelişebi-
leceği gibi, ısırılan kişinin deri florasındaki patojenler-
den de kaynaklanabilir[3]. İnsan ısırıkları hepatit B,
hepatit C, tüberküloz, herpes simpleks, sifiliz, tetanoz
ve insan immünyetmezlik virüsü açısından bulaş riski
taşımakla birlikte, infeksiyon nedeni olarak gösterilen
bakteriler genellikle ağız florasında yer alan alfa ve
beta-hemolitik streptokoklar, peptostreptokoklar,
Bacteroides fragilis, Enterobacteriaceae ailesi,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermi-
dis, Corynebacterium spp. ve Eikenella corro-
dens’tir[1,2,4]. İnsan ısırığı olgularında en sık izole edi-
len etkenler ise beta-hemolitik olmayan streptokoklar,
S. epidermidis ve S. aureus’tur[1,4,5]. Bu etkenlerin
nekrotizan fasiyit gibi ciddi yumuşak doku, eklem ve
kemik infeksiyonları oluşturma potansiyeli var-
dır[2,6,7]. Nekrotizan fasiyit; deri, subkütan dokular ve
fasiyaların ilerleyici nekrozuyla karakterize, yaşamı
tehdit eden bir yumuşak doku infeksiyonudur[7].

Sphingomonas paucimobilis; eskiden Pseudo-
monas grubunda yer alan, sarı pigment oluşturan,
aerobik, non-fermentatif, spor oluşturmayan oksidaz
ve katalaz pozitif gram-negatif bir çomaktır. Bu bak-
teri nadiren hayatı tehdit eden ciddi infeksiyonlara
neden olmakla birlikte, toplum ya da hastane köken-
li olarak bakteremi, kateterle ilişkili sepsis, peritonit,
menenjit, adenit, gastroenterit, viseral apse, splenik
apse, beyin apsesi, solunum yolu ve üriner sistem in-
feksiyonları etkeni olarak bildirilmektedir[8]. Bu rapor-
da, insan ısırığı dışında hiçbir risk faktörü bulunma-
yan, S. paucimobilis’in etken olduğu nekrotizan fasi-
yit ve sonrasında parmak amputasyonu yapılan bir ol-
gunun irdelenmesi amaçlanmıştır.

OLGU SUNUMU

Hastanemiz İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine
Temmuz 2011 tarihinde, ateş, üşüme titreme, sol
elinde şişlik, ağrı ve ısı artışı şikayetiyle gelen 51 ya-
şındaki kadın hasta değerlendirildi. Hastanın öykü-
sünden, 12 gün önce ekstrapiramidal tutulumlu Wil-

son hastası olan oğlu tarafından sol el üçüncü parma-
ğından ısırıldığı ve iki gün sonra ısırık bölgesinde kıza-
rıklık, ısı artışı ve akıntı olması üzerine başvurduğu
merkez tarafından antibiyotik tedavisi olarak sefazolin
2 g/gün başlandığı, yaraya acil şartlarında lokal pan-
suman yapıldığı ancak herhangi bir debridman uygu-
lanmadığı belirlendi. Hastanın uygulanan bu tedaviyi
10 gün kullanmasına rağmen şikayetlerinin artarak
devam etmesi üzerine polikliniğimize başvurduğu öğ-
renildi.

Hastanın yapılan fizik muayenesinde ateşi
37.8°C, kan basıncı: 110/60 mmHg, nabız 96/da-
kika, solunum sayısı 24/dakika iken, sol el kızarık,
ödemli ve ağrılıydı. Üçüncü parmak metakarp dorsu-
munda ise 4 x 1 cm kurutlu ve akıntılı yara tespit edi-
lirken, diğer sistem muayeneleri normaldi (Resim 1).
Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde; hemoglo-
bin 13.9 g/dL, hematokrit %42.5, total beyaz küre
17.630/mm3, C-reaktif protein 30 mg/dL, eritrosit
sedimentasyon hızı 36 mm/saat olarak saptandı. Bi-
yokimyasal incelemede; karaciğer ve böbrek fonksi-
yon testleri normal olarak tespit edildi. Hastanın çe-
kilen sol el direkt grafilerinde yumuşak doku şişliği dı-
şında patolojik bulgu saptanmadı. Sol el üçüncü par-
makta kapiller dolumda gecikme olan hastanın nek-
rotizan fasiyit ön tanısıyla servise yatışı yapıldı ve or-
topedi konsültasyonu istendi. Hastaya ortopedist ta-
rafından genel anestezi altında sol el dorsumundan
uzunlamasına kesi yapılarak, pürülan akıntı drene
edildi ve aspire edilen akıntı mikrobiyolojik inceleme
için laboratuvara gönderildi. Akıntı örneklerinin
Gram boyamasında gram-negatif basiller görülmesi
üzerine hastaya ampirik olarak siprofloksasin 1000
mg/gün başlandı. Hastaya bir gün sonra tekrar ame-
liyathane şartlarında debridman uygulandıktan sonra
günde iki defa olmak üzere açık pansumanla takip
edildi.

Bu arada hastadan alınan yara akıntı örneklerinin
Eozin-Metilen-Blue agar, %5 koyun kanlı agar ve çi-
kolatamsı agar besiyerlerine (Salibrus, İstanbul, Türki-
ye) ekimleri yapıldı ve plaklar 37°C’de aerobik ortam-
da 24 saat inkübe edildi. Besiyerlerinde üreyen bak-
terilerden yapılan Gram boyamada gram-negatif ba-
siller görüldü. Bununla birlikte, kanlı agarda sarı-yeşil
renkli pigment oluşturan, hareket testi negatif, kata-
laz ve oksidaz reaksiyonu pozitif olan bakteri, Vitek 2
Compact (bio-Merieux Inc, Mercy L’etoli, Fransa)
identifikasyon sistemiyle GN kartları kullanılarak S.
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paucimobilis olarak tanımlandı. Henüz standardize
edilmediğinden S. paucimobilis izolatının duyarlılık
testinde, Pseudomonas aeruginosa için “Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterleri
doğrultusunda önerilen zon çapları kullanıldı[9]. Bu
amaçla duyarlılık testinde Bioanalyse (Ankara, Türki-
ye) firmasının ürettiği diskler kullanıldı. Disk difüzyon
yöntemiyle yapılan kültür antibiyogram sonucuna gö-
re etkenin ampirik başlanan antibiyotiğe duyarlı oldu-
ğu görüldü.

Ancak pansumanlarında pürülan drenajı devam
eden, üçüncü parmakta soğukluk ve morarma başla-
yan hastanın, üçüncü parmak her iki dijital arterinde
septik tromboz oluştuğu düşünüldü. İlk debridmandan
üç gün sonra distal interfalangeal eklem seviyesinde
amputasyon uygulandı. Amputasyon sonrası pansu-
manları temiz seyreden ve mevcut antibiyotik tedavi-
sini 14 güne tamamlanması önerilen hasta poliklinik
kontrollerine gelmek üzere taburcu edildi. Bu arada
hastaya el hareketlerine yönelik fizik tedavi ve rehabi-
litasyon bölümü tarafından ev egzersiz programı veril-
di. Hasta ilk üç ay aylık, sonrasında ise üç ay arayla
yedi ay boyunca takip edildi ve yapılan bu rutin polik-
linik kontrollerinde herhangi bir infeksiyon bulgusu
görülmedi (Resim 2).

TARTIŞMA

İnsan kaynaklı ısırıklar daha çok 20-30 yaş arasın-
daki erkeklerde ve özellikle el parmakları, kol ve baş-
boyun bölgesinde görülmektedir[1]. İnsan ısırığına
bağlı yaralanmalar az görülmesine rağmen, infeksi-
yon gelişimi açısından en büyük riske (%10-50) sahip

olan yaralanmalardır[10]. Delici ve ezilme tarzında
tendon, eklem, kemik ve vasküler dokuya penetre
olan yaralanmalarla el, yüz, ayak ve genital bölge ya-
ralanmalarında infeksiyon gelişimi riski yüksektir. Bu
yaralanmalarda hafif deri infeksiyonundan septik art-
rit, osteomiyelit ve kompartıman sendromu gibi ciddi
seyirli infeksiyonlara kadar değişik komplikasyonlar
görülebilir[1]. Ayrıca, 50 yaş ve üstü hastalar, proste-
tik eklem ve kalp kapakçığı varlığı, sağlık kuruluşuna
geç müracaat (> 12 saat), diabetes mellitus, aspleni,
lenf ödem, sistemik lupus eritematozus, böbrek yet-
mezliği ve immün sistem bozukluğu yaralanma sonra-
sı infeksiyon gelişimi açısından belirlenmiş diğer risk
faktörleridir[1-3]. Sunulan rapordaki olgu da 51 yaşın-
da olup, el parmağından ısırılmış ve hastanemize 10
gün sonra başvurmuş bir nekrotizan fasiyit olgusu idi.
Olgu infeksiyon gelişimi yönünden değerlendirildiğin-
de bazı risk faktörlerine sahip olduğu görülmektedir.

Nekrotizan fasiyit, cilt altı damar yapısında trom-
boza ve ciltte nekroza neden olan, mortalite ve mor-
biditesi yüksek ciddi bir bakteriyel infeksiyondur[11].
Hastalığın erken döneminde ani başlayan ağrı, şişlik
ve ciltte eritem görülebilir. Olgumuzda da olduğu gibi
bu erken dönem bulgular sıklıkla selüliti taklit eder ve
bu nedenle olguların çoğunda tanı gecikir. Ancak
nekrotizan fasiyit için en belirleyici klinik bulgu, lezyo-
nun fiziksel görünümüyle uyumsuz şiddetli ağrı ve
hassasiyettir[7]. Nekrotizan fasiyitte etken çoğunlukla
grup A streptokokların virülan formudur. Literatürde
en sık rapor edilen bakteriler; streptokok ve entero-
kok gibi gram-pozitif aeroplar, Escherichia coli ve P.
aeruginosa gibi gram-negatif aeroplar ile Peptost-
reptococcus magnus, Clostridium spp. ve Bactero-
ides spp. gibi anaeroplardır[12]. Bununla beraber, ba-
zen de olgularda %31 oranında etken patojen izole
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Resim 2. Lezyonun amputasyon sonrası altıncı ay-
daki durumu.

Resim 1. Sol el üçüncü parmakta ısırık sonrası geli-
şen nekrotizan fasiyit tablosu.



edilememektedir[7]. Bu çalışmada sunulan olgunun
ise derin yara kültüründen nadir görülen S. paucimo-
bilis izole edilmiştir.

S. paucimobilis virülansı düşük bir bakteri olup,
toplum veya hastane kökenli infeksiyonlara neden
olabilmektedir[13]. Bu durumun sebebi tam olarak bi-
linmemekle birlikte, hücre duvarı yapısında lipopoli-
sakkaridlerin olmaması ve dolayısıyla endotoksin etki-
lerinin bulunmaması olarak düşünülmektedir. Ayrıca,
hücre duvarı yapısında lipopolisakkaridler yerine gli-
kosfingolipidlerin bulunması, yeterli antijenik etki gös-
terse de, içerdikleri karbonhidrat parçalarının daha kı-
sa olması, bakterilere hidrofobik özellik kazandırmak-
ta ve hidrofobik olmayan antibiyotiklere karşı direnci-
ni artırmaktadır[8]. S. paucimobilis’e bağlı ciddi infek-
siyonların, özellikle kronik akciğer hastalığı, kronik
böbrek yetmezliği, alkol ve intravenöz ilaç kullanımı,
steroid veya immünsüpresif ilaç kullanımı gibi altta ya-
tan hastalığı olan kişilerde geliştiği de bildirilmekle bir-
likte, bu hastalarda kaynak çoğunlukla saptanama-
makta ve endojen orijinli olduğu kabul edilmekte-
dir[8,13,14]. Sunulan olguda da altta yatan bir hastalık
tespit edilememiştir. Bununla birlikte, Ryan ve Adley
tarafından yapılan çalışmada S. paucimobilis’in et-
ken olarak bildirildiği makaleler değerlendirilmiş ve
toplam 240 olguda kolonizasyon ve infeksiyon duru-
mu irdelendiğinde, 52 olguda 55 infeksiyon odağı
saptandığı bildirilmiştir[15]. Bu çalışmada baktere-
mi/sepsis ve peritonit başlıca görülen klinik formlar
olarak dikkati çekmiştir. Ayrıca, olgumuza benzer şe-
kilde bir olguda yara yeri infeksiyonu, bir olguda mi-
yozit ve iki olguda bacak ülseri tespit edilmiştir. Olgu-
ların %46’sında infeksiyonun hastane kökenli olduğu,
%50 olguda ise kaynağın açıklanamadığı belirtilmiştir.
Yapılan çalışmalarda S. paucimobilis genel olarak
penisilinlere, birinci ve ikinci kuşak sefalosporinlere
ve kolistine dirençli; karbapenem, trimetoprim-sülfa-
metoksazol (TMP-SMZ) ve tetrasiklinlere ise duyarlı
olarak bulunmuştur. Aminoglikozidler, antipsödomo-
nal penisilinler, üçüncü kuşak sefalosporinler ve kino-
lonlara duyarlılığıyla ilgili olarak, farklı çalışmalarda
farklı sonuçlar alınmıştır[8,13,14]. Sunulan olguda izole
edilen kökenin ise üçüncü kuşak sefalosporinler (seft-
riakson, seftazidim), TMP-SMZ, tetrasiklin, siproflok-
sasin ve imipeneme duyarlı, buna karşın ampisilin, se-
fazolin, gentamisin ve kolistine dirençli olduğu görül-
müştür. Dolayısıyla hastaya başlanan siprofloksasin
tedavisine devam edilmiş ve 14 güne tamamlanmıştır.

Nekrotizan fasiyit olgularında tedavinin temelini
erken tanı, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, geri-
de nekrotik doku kalmayacak şekilde sağlam dokula-
ra kadar ulaşan ve gerektiğinde tekrarlanan debrid-
manlar, sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi, infek-
te bölgenin yeterli oksijenizasyonuyla birlikte yeterli
nütrisyonel destek ve analjezinin sağlanması oluştur-
maktadır[7]. Etken patojen izole edildikten sonra daha
önceden başlanmış olan geniş spektrumlu antibiyotik-
ler, kültür antibiyogram sonucuna göre, gerektiği tak-
dirde değiştirilebilir. Ancak antibiyotik tedavisinin, cer-
rahi girişim sırasında alınan örneklerden yapılacak
Gram boyama sonucuna göre başlanması daha uygun
olacaktır. Çalışmada sunulan olguda da başlangıçta,
derin yara kültürü için alınan örnekten yapılan yayma-
nın Gram boyamasında gram-negatif basillerin görül-
mesi sonucu tedavi protokolü değiştirilmemiş ve ana-
erop etkili bir antibiyotik eklenme ihtiyacı duyulma-
mıştır. Bununla birlikte, yapılan amputasyon sonrası
hasta antibiyotik tedavisine yanıt vermiş ve kliniğinde
hızlı bir düzelme görülmüştür. Hastaya daha sonra el
hareketlerine yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon bö-
lümü tarafından ev egzersiz programı verilmiş ve yak-
laşık bir ay sonra eski sağlığına kavuşmuştur.

Sonuç olarak, nekrotizan fasiyit tedavi edilmediği
takdirde ölümcül bir hastalık olup erken tanı, yeterli
debridman ve uygun antibiyotik tedavisiyle başarılı so-
nuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca, nekrotizan fasiyit
ülkemiz şartlarında tanısı geç konulan ve halen birçok
hekim tarafından yeterince bilinmeyen bir patoloji ol-
maya devam etmektedir. Dolayısıyla bu olguların tanı
ve tedavisinde multidisipliner yaklaşım gerekmekte-
dir. Bununla birlikte, S. paucimobilis insanlarda na-
dir bir infeksiyon etkeni olarak akılda tutulmalı ve te-
davisi antibiyotik duyarlılığına göre düzenlenmelidir.

KAYNAKLAR
1. Karakaş A, İlhan H, Turhan V. Hayvan ve insan ısırıkları:

Profilaksi ve tedavi yaklaşımları. Türk Hij Den Biyol Derg
2010;67:153-60.

2. Akgülle HA, Kocaoğlu B, Erol B, Tetik C. İnsan ısırığı sonrası
elde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu ve parmak ampu-
tasyonu: Olgu sunumu. Ulus Travma Acil Cerrahi Deg
2009;15:201-4.

3. Dendle C, Looke D. Management of mammalian bites. Aust
Fam Physician 2009;38:868-74.

4. Cartotto RC. Managing human bite infections of the hand.
Can Fam Physician 1986;32:593-6.

190

Necrotizing Fasciitis Resulting from Human Bite: A Case
Report of Disease Caused by Sphingomonas paucimobilisUluğ M.

FLORA 2012;17(4):187-191



Uluğ M.
İnsan Isırığı Sonrası Gelişen Sphingomonas paucimobilis’in
Etken Olduğu Nekrotizan Fasiyit Olgusu 

191FLORA 2012;17(4):187-191

5. Chuinard RG, D’Ambrosia RD. Human bite infections of the
hand. J Bone Joint Surg Am 1977;59:416-8.

6. Sikora CA, Spielman J, Macdonald K, Tyrrell GJ, Embil JM.
Necrotizing fasciitis resulting from human bites: a report of
two cases of disease caused by group A streptococcus. Can
J Infect Dis Med Microbiol 2005;16:221-4.

7. Uluğ M, Çelen MK, Geyik MF, Hoşoğlu S, Ayaz C. İntramus-
küler enjeksiyon sonrası gelişen nekrotizan fasiit olgusu ve
literatürün irdelenmesi. Klimik Dergisi 2009;22:103-5.

8. Bulut C, Yetkin MA, Tekin-Koruk S, Erdinç FŞ, Alp-Karakoç E.
Sphingomonas paucimobilis: nadir bir hastane kaynaklı
bakteriyemi etkeni. Mikrobiyol Bul 2008;42:685-8.

9. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Perfor-
mance standards for antimicrobial susceptibility testing;
twenty-first informational supplement. M100-S21. Wayne,
PA: CLSI; 2011.

10. Griego RD, Rosen T, Orengo IF, Wolf JE. Dog, cat, and hu-
man bites: a review. J Am Acad Dermatol 1995;33:1019-
29.

11. Uluğ M, Gedik E, Girgin S, Celen MK, Ayaz C. The evaluati-
on of microbiology and Fournier’s gangrene severity index
with 27 patients. Int J Infect Dis 2009;13:e424-30.

12. Brook I, Frazier EH. Clinical and microbiological features of
necrotizing fasciitis. J Clin Microbiol 1995;33:2382-7.

13. Erdem Kıvrak E, Işıkgöz Taşbakan M, Öztürk AM, Sipahi
OR, Tünger A, Pullukçu H ve ark. Nadir bir cerrahi alan in-
feksiyonu etkeni: Sphingomonas paucimobilis (Olgu sunu-
mu). ANKEM 2010;24:234-6.

14. Diktaş H, Acar A, Turhan V. Hematolojik maligniteli iki has-
tada nadir bir hastane infeksiyonu etkeni olarak Sphingo-
monas paucimobilis bakteremisi. FLORA 2011;6:47-50. 

15. Ryan MP, Adley CC. Sphingomonas paucimobilis: a persis-
tent gram-negative nosocomial infectious organism. J Hosp
Infect 2010;75:153-7.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Uzm. Dr. Mehmet ULUĞ

Özel Ümit Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği  
Eskişehir-Türkiye

E-posta: mehmetulug21@yahoo.com


