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ÖZET

Giriş: Sphingomonas paucimobilis sarı pigment oluşturan, aerop, nonfermentatif, spor oluşturmayan oksidaz ve katalaz pozitif gram-
negatif bir çomaktır. Toprakta ve suda bulunur. Eskiden Pseudomonas cinsinde yer alan bu bakteri, sepsis, pnömoni, peritonit, kateter
ilişkili infeksiyonlar ve yumuşak doku infeksiyonlarından önceki yıllara göre daha sık izole edilmesi nedeniyle önemi artan bir patojen
olarak kabul edilmektedir. Hastanede gelişen infeksiyonlarda da geçmişe oranla daha sık rol almaktadır. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2005-2012 yılları arasında başvuran hastalar-
dan S. paucimobilis üremiş olgu dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Bakterilerin izolasyonunda klasik yöntemler kullanılmış,
kanlı ve EMB agarda üreme saptanan kolonilerden Gram boyama yapılmıştır. Gram-negatif basillerden hareket testi negatif, oksidaz
ve katalaz testleri pozitif saptanan mikroorganizmaların tanımlanması ve antibiyogramı için BBL Crystal Enteric/Nonfermenter Manu-
al İdentifikasyon Kiti (Becton Dickinson, USA) ve Vitek 2 (bioMerieux, Fransa) identifikasyon sistemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Sekiz yıllık bir süre zarfında S. paucimobilis 83 defa izole edilmiş olup, olguların klinik örneklere göre dağılımları incelendiğin-
de; %38.5’inin balgam, %32.5’inin idrar, %14.4’ünün kan, %4.8’inin yara, %3.6’sının beyin omurilik sıvısı ve %2.4’ünün kulak oldu-
ğu görülmüştür. Tüm materyaller arasında en fazla üremenin balgamda olduğu saptanmıştır. Hastaların göğüs hastalıkları servisinde
yatarak ya da ayaktan tedavi oldukları tespit edilmiştir. Yara örneklerinde S. paucimobilis üreyen hastaların tamamı yanık ünitesinde
tedavi görmekte iken, idrar kültürlerinde üreme olan hastaların yoğun bakım ünitesi, dahiliye, infeksiyon hastalıkları ve nöroloji klinik-
lerinde tedavi gördükleri belirlenmiştir. Hastaların %33.8’i yoğun bakım ünitesi, %9.6’sı dahiliye, %4.8’i yanık ünitesi, %10.8’i nörolo-
ji, %20.5’i infeksiyon hastalıkları ve %20.5’i göğüs hastalıkları/göğüs cerrahi servislerinde ya da polikliniklerinde tedavi edilmiştir. S. pa-
ucimobilis olgularının cinsiyet dağılımlarında 49 (%59)’unun kadın, 34 (%41)’ünün erkek olduğu gözlemlenmiştir. İzolatların duyarlı-
lık testi sonuçları incelendiğinde, amoksisilin, trimetoprim-sülfametoksazol, sefazolin, sefiksim, sefalotin, sefuroksim, sefoperazon, me-
ropenem ve levofloksasine duyarlı, sefepim %10.8, ampisilin-sulbaktam %8.4, gentamisin %19.2, seftazidim %18, sefotaksim %2.4,
seftriakson %1.2, imipenem %9.6, amikasin %25.3, piperasilin-tazobaktam %10.8, siprofloksasin %9.6 ve amoksisilin-klavulanik asi-
de %2.4 oranlarında dirençli oldukları görülmüştür. En yüksek direncin amikasine karşı olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: S. paucimobilis’in doğal ortamlarda bulunabilmesine karşın, hastane ortamlarında da varlığı ve su kaynaklı bulaş yolu ile özel-
likle immünsüpresif hastalarda ciddi infeksiyonlara ve yoğun bakımlarda salgınlara yol açabilen bir bakteri olduğu unutulmamalıdır. 
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GİRİŞ

İlk olarak 1990’lı yıllarda tanımlanan Sphingo-
monas paucimobilis, nadiren hastane infeksiyonları-
na yol açan aerop, gram-negatif, sarı pigmentler
oluşturan, oksidaz ve katalaz pozitif, nonfermentatif
basildir. Yapılan filogenetik incelemelerde Sphingo-
monas genusu içinde 30’dan fazla tür saptanmıştır[1].
Toprakta ve özellikle temiz sularda, ayrıca tüm su de-
poları ile dağıtım kanallarında yaşayabileceği gözlen-
miştir. Sphingomonas cinsinin bazıları, özellikle S.
paucimobilis, insanlardaki infeksiyonlarda rol oynar.
Tedaviye rahat ve kolay yanıt verebilen, geçmiş yıllar-
da nadiren olsa da son dönemlerde sıklıkla karşımıza
çıkan nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak bildiril-

miştir[1]. Bu bakteri, nadiren hayatı tehdit eden ciddi
infeksiyonlara neden olmakla birlikte, toplumda ya da
hastanede gelişen primer bakteremi, kateterle ilişkili
sepsis, peritonit, menenjit, adenit, gastroenterit, vise-
ral apse, splenik apse, beyin apsesi, solunum yolu ve
üriner sistem infeksiyonlarının etkeni olarak bildiril-
mektedir[2]. 

S. paucimobilis hastanelerde özellikle de immün-
yetmezliği bulunan hastaların takip edildiği hematolo-
ji ve onkoloji ünitelerinde epidemilere yol açabilmek-
tedir[3]. 

Bu çalışmada sekiz yıllık süreçte Diyarbakır Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve tedavi
edilen hastaların çeşitli materyallerinde üreyen S. pa-
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SUMMARY

Sphingomonas paucimobilis Infection over an Eight-Year Period

Nezire Mine TURHANOĞLU1, Fulya BAYINDIR BİLMAN1

1 Clinic of Microbiology, Diyarbakir Training and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey

Introduction: Sphingomonas paucimobilis, a yellow-pigmented, aerobic, glucose nonfermenting, Gram-negative bacillus, is a rare
cause of human infection. The bacterium is commonly observed in land and water habitats. S. paucimobilis, which can cause sepsis,
pneumonia, catheter-related infections, and soft tissue infections, is considered a much more significant pathogen today compared to
previous years. Because it has been isolated more often as the responsible pathogen in hospital infections and has taken a weightier
role in infections than before, it has been suggested that this bacteria should be considered substantially. 

Materials and Methods: Patient files from all patients applying to the Diyarbakir Training and Research Hospital between 2005 and
2012 were reviewed retrospectively, and those with a record of S. paucimobilis growth were considered in the study. Conventional meth-
ods were used throughout bacterial isolation. Gram staining was performed in colonies in which bacterial growth was identified in blood
and eosin-methylene blue (EMB) agars. In the Gram staining, as gram-negative bacilli were seen, BBL Crystal Enteric/Nonfermenter
manual identification kit (Becton Dickinson, USA) and Vitek 2 (bioMérieux, France) identification system were used for the identifica-
tion and antibiogram of the microorganisms that were determined to have negative motion, oxidase and catalase tests.

Results: During this eight-year period, 83 S. paucimobilis infections were identified, and when the cases were distributed by clinical sam-
ples, it was demonstrated that 38.5% were from sputum, 32.5% from urine, 3.6% from cerebrospinal fluid (CSF), 14.4% from blood,
2.4% from the ear, and 4.8% from wounds. Among the clinical samples, it was found that the most intensive growth was in sputum
samples, and these cases were treated in the Department of Pulmonary Diseases as outpatients and/or hospitalized patients. While all
patients with S. paucimobilis growth observed in their wound samples were treated in burn units, patients with growth in their urine
samples were treated in the Intensive Care Unit (ICU) and Internal Medicine, Infectious Diseases and Neurology wards. It was con-
firmed that 9.6% of the patients were treated in the wards or outpatient clinics of Internal Medicine, 33.8% in the ICU, 4.8% in the
burn unit, 10.8% in Neurology, 20.5% in Infectious Diseases, and 20.5% in Pulmonary Diseases/Thoracic Surgery. As for the gender
distribution of S. paucimobilis cases, 49 (59%) were female and 34 (41%) were male. As the susceptibility patterns of the patients were
studied, it was seen that this microorganism, which is usually considerably susceptible, was susceptible to amoxicillin, trimethoprim/sul-
famethoxazole, cefazolin, cefixime, cephalothin, cefuroxime, cefoperazone, meropenem, and levofloxacin, and was resistant to
cefepime (10.8%), ampicillin/sulbactam (8.4%), gentamicin (19.2%), ceftazidime (18%), cefotaxime (2.4%), ceftriaxone (1.2%),
imipenem (9.6%), amikacin (25.3%), piperacillin/tazobactam (10.8%), ciprofloxacin (9.6%), and amoxicillin/clavulanate (2.4%). It
was determined that the highest resistance was to amikacin. 

Conclusion: S. paucimobilis may cause serious infections in both previously healthy and immunocompromised patients.

Key Words: Sphingomonas paucimobilis, hospital, infection.



ucimobilis izolatlarının geriye dönük araştırılması
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

01 Ocak 2005-31 Aralık 2012 tarihleri arasında
Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kli-
nik ve polikliniklerinde, çeşitli tanılarla ayaktan ya da
yatarak tedavi gören 83 hasta dosyası veri tabanın-
dan geriye dönük olarak incelenmiştir. Bu hastaların
kan, beyin omurilik sıvısı (BOS), idrar, boğaz, yara ve
balgam numuneleri kültür istemi ile mikrobiyoloji la-
boratuvarına gönderilmiştir. Tüm örneklerin uygun
besiyerlerine ekimleri yapıldıktan sonra kanlı ve EMB
agarda (Merck, Almanya) üreme saptanan koloniler-
den yapılan Gram boyamada, gram-negatif basiller
görüldüğünde hareket oksidaz ve katalaz testine alın-
mış, hareketsiz katalaz ve oksidaz pozitif olan bakte-
rilerin tanımlaması ve antibiyogramı için BBL Crystal
Enteric/Nonfermenter Manual identifikasyon kiti
(Becton Dickinson, USA) ve Vitek 2 (bioMerieux
Fransa) identifikasyon sistemi kullanılmıştır.

Amoksisilin, amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin-
sulbaktam, sefazolin, seftazidim, sefiksim, sefalotin,
sefuroksim, sefotaksim, seftriakson, gentamisin, ami-
kasin, sefoperazon-sulbaktam, piperasilin-tazobak-
tam, imipenem, meropenem, trimetoprim-sülfame-
toksazol, siprofloksasin ve levofloksasin antibiyotikle-
ri ile duyarlılık testleri “Clinical and Laboratory Stan-
dard Institute (CLSI)” kriterlerine göre çalışılmıştır[4].

Kolonizasyon ile infeksiyon ayrımı, dosyalardaki
veriler, pnömoni için klinik bulgular, göğüs radyogra-
fisi ve balgamda 25’ten fazla polimorfonükleer löko-
sit, 10’dan az epitel görülmesi, primer bakteremiler
bir infeksiyon odağı bulunamazken sepsis kliniği ve
sistemik inflamasyon bulguları varlığı, yara kültürle-
rinde pü içeren materyalin alındığı bölgede inflamas-
yonun belirtilerinin olup olmamasına göre değerlen-
dirilmiştir. Kulak kültürlerinde, dahiliye servisinde ya-
tan hastaların birinde dış kulak yolunda ağrı ve hassa-
siyet nedeniyle %70’lik alkolle dış kulak yolu silindik-
ten sonra steril eküvyon çubukla alınan sürüntüden
yapılan mikroskobik incelemede gram-negatif basil ve
polimorfonükleer lökositlerin görülmesi ve kültürde
S. paucimobilis üremesiyle tanı konulmuştur. Diğer
hastada ise akut otitis media ön tanısıyla hastanın dış
kulak yolundan steril eküvyon kullanılarak alınan sü-
rüntü örneğinin kültürü yapılarak, S. paucimobilis
üremesi tespit edilmiştir. 

BULGULAR

Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiş çeşitli ma-
teryallerin kültüründe, sekiz yıllık süre zarfında 83 defa
izole edilen S. paucimobilis infeksiyonlu hastaların
dosya verileri incelenerek üremelerin kolonizasyon ol-
madığı, klinik, radyoloji ve laboratuvar bulgularıyla in-
feksiyonun desteklendiği görülmüştür. Olguların cinsi-
yet dağılımları incelendiğinde 49 (%59)’u kadın, 34
(%41)’ü erkektir. Bakterinin en sık ürediği materyal bal-
gam olup (%38.5), diğer klinik örneklerin dağılımları
Tablo 1’de görülmektedir. Hastaların klinik tablolarına
bakıldığında; 32’sinde pnömoni, 12’sinde primer bak-
teremi, 27’sinde idrar yolu infeksiyonu (bir olguda me-
ni kültüründe üreme), dördünde yara infeksiyonu ve
üçünde santral sinir sistemi infeksiyonu görülmüştür.

S. paucimobilis’in izole edildiği örneklerin gön-
derildiği birimler %20.4 infeksiyon hastalıkları,
%20.4 göğüs hastalıkları/göğüs cerrahi, %10.8 nö-
roloji, %9.6 dahiliye servisleri ya da poliklinikleri ve
%4.8 yanık ünitesi olarak belirlenmiştir (Tablo 2).

Antibiyotik duyarlılık testi sonuçları Tablo 3’te ve-
rilmiştir.

TARTIŞMA

Doğal ortamlarda ve sularda bulunan ve hastane
ortamlarında da su sistemlerinin kolonizasyonu nede-
niyle sepsis, pnömoni, peritonit, kateterle ilişkili in-
feksiyonlar ve yumuşak doku infeksiyonlarına neden
olabildiği bilinen S. paucimobilis, önemi gitgide ar-
tan bir patojen olarak kabul edilmektedir.
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Tablo 1. Suşların izole edildiği klinik örnekler ve
cinsiyete göre dağılımları [S. paucimobilis (n= 83)]

Sayı %

Cinsiyet

Kadın 49 59

Erkek 34 41

Klinik örnekler

BOS 3 3.6

Balgam 32 38.5

Kan 12 14.4

İdrar 27 32.5

Kulak 2 2.4

Yara 4 4.8

BOS: Beyin omurilik sıvısı.



Kontamine solüsyonlar, hemodiyaliz sıvıları ve ste-
ril ilaç solüsyonlarıyla bulaşarak bakteremi ve septise-
milere neden olduğunu bildiren çalışmalar bulunmak-
tadır[1]. Finlandiya’da, lösemi hastalarında tekrarla-
yan septisemilerden sorumlu olan S. paucimobilis’in,
hematoloji ünitesi su deposundan kaynaklı hastane
salgınlarına sebep olduğu tespit edilmiştir[5]. Ülkemiz-
de 2009 yılında yapılan çalışmada Meriç ve arkadaş-
ları yoğun bakım ünitesinde su kaynaklı bir epidemi-
de bu bakteriyi izole etmişlerdir[6]. 

Ryan ve Adley tarafından yayınlanmış olan çalış-
mada S. paucimobilis’in etken olarak bildirildiği top-
lam 240 olguda kolonizasyon ve infeksiyon durumu
değerlendirilmiş, 52 olguda 55 infeksiyon odağı sap-
tandığı bildirilmiştir. Farklı 52 klinik olguda S. pauci-
mobilis’in %38 bakteremi/septisemi, %10 peritonit,
%6 üriner sistem infeksiyonu ve %4 oranında da en-
doftalmite neden olduğu saptanmıştır[1]. Çalışmamız-

da izolatların özellikle balgam, idrar ve kan kültürle-
rinde üredikleri ve çoğunlukla yoğun bakımda tedavi
gören hastalardan izole edildikleri gözlenmiştir. 

S. paucimobilis’in primer bakteremiye sık neden
olmadığı bilinmekle birlikte, Tayvan’daki dört yıllık bir
çalışmada 16 hastanın kan kültürlerinde S. paucimo-
bilis üremiş ve bu bakterinin yol açtığı hastanede ge-
lişen infeksiyonların oranı %69 olarak tespit edilmiş-
tir[7]. Türkiye’den bir çalışmada, Bulut ve arkadaşları,
farklı zamanlarda iki kez ventriküloperitoneal şant
operasyonu geçiren hastada gelişen hastane kaynak-
lı S. paucimobilis bakteremisi bildirmişlerdir[2]. İz-
mir’de çocuk hastanesinde sekiz yıllık verilerin değer-
lendirildiği bir araştırmada 24 bakteremi ve kateterle
ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu olgusuna dikkat çekil-
miştir[8]. Yine İzmir’de S. paucimobilis’e bağlı bir
cerrahi alan infeksiyonu olgusu bildirilmiştir[9]. Özde-
mir ve arkadaşları Down sendromlu bir pediatrik has-
tada bakteremi etkeni olarak S. paucimobilis izole
etmişlerdir[10]. Diktaş ve arkadaşları, iki hematolojik
maligniteli olguda ortaya çıkan S. paucimobilis kay-
naklı iki nozokomiyal bakteremi olgusu sunmuşlar-
dır[3]. Trabzon’da Mutlu ve arkadaşları yenidoğan üni-
tesinde 13 bebeği kapsayan S. paucimobilis’in etke-
ni olduğu bir salgın rapor etmişlerdir[11]. S. paucimo-
bilis olgularımızın %14.4’ünde kan kültürlerinde üre-
miştir. Bu hastalar, başka bir infeksiyon odağı buluna-
mazken, sepsis kliniği ve sistemik inflamasyon bulgu-
ları varlığına göre primer bakteremi olarak değerlen-
dirilmiştir. Hastaların tamamı yetişkin yaş grubunda-
dır. Kan kültürlerinin çoğunluğu yoğun bakım hasta-
larından gönderilmiştir.

İntravenöz fentanil solüsyonu verilen bir nöroloji
hastasında, kan dolaşımı infeksiyonuna yol açması bu
solüsyonun hazırlanması sırasındaki kontaminasyonu
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Tablo 2. Sphingomonas paucimobilis’in izole edildiği örneklerin gönderildiği birimler

Klinikler Kan BOS Balgam İdrar Kulak Boğaz Yara

Yoğun bakım 5 3 8 12 - - -

Dahiliye 2 - 2 2 2 - -

Yanık ünitesi - - - - - - 4

Göğüs hastalıkları ve cerrahisi - - 17 - - - -

İnfeksiyon hastalıkları 3 - 3 8 - 3 -

Nöroloji 2 - 2 5 - - -

BOS: Beyin omurilik sıvısı.

Tablo 3. Sphingomonas paucimobilis izolatlarında
antibiyotik direnç oranları

Sayı %

Sefepim 9 10.8

Ampisilin-sulbaktam 7 8.4

Gentamisin 16 19.2

Sefotaksim 2 2.4

Amikasin 21 25.3

Siprofloksasin 8 9.6

Amoksisilin-klavulanik asit 2 2.4

Piperasilin-tazobaktam 9 10.8

Seftazidim 15 18



düşündürmüştür[12]. Bir diğer ilginç olgu, sağ sub-
mandibüler beze yapılan masaj ile Wharton kanal ağ-
zından gelen pürülan akıntıdan S. paucimobilis’in
üretilmesidir. Araştırmacılar bu olgunun S. paucimo-
bilis üretilen ilk siyaladenit olgusu olduğunu bildir-
mektedirler ve olgu 14 günlük intravenöz ampisilin-
sulbaktam tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edil-
miştir[13]. 

Kore’den bildirilen başka bir çalışmada da, intra-
vitreal seftazidim enjeksiyonuyla yıkama yapılmış ol-
duğu halde, katarakt ekstraksiyonundan sonra gelişen
postoperatif S. paucimobilis endoftalmiti olgusu ta-
nımlanmıştır[14]. Genital örneklerle ilgili İsveç’te yapı-
lan bir çalışmada 239 uterin sürüntü örneğinin sade-
ce birinde üretilmiştir[15].

Riyad’da akut miyeloid lösemili bir hastada, he-
matopoietik kök hücre nakli olmadan önce septik şok
gelişen S. paucimobilis bakteremisi rapor edilmiş-
tir[16].

Kuo ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, asep-
tik artrit ve septik pulmoner emboli ile ilişkili S. pa-
ucimobilis bakteremisinin immün sistemi baskılanmış
diyabetik hastalarda oluşabileceği gösterilmiştir[17].

Üriner sistemde bu bakteriye ilişkin infeksiyonlara
bağlı olgular bildirildiği halde, literatür taramalarında
meni kültüründen S. paucimobilis izolasyonuna rast-
lanmamıştır. Ancak çalışmamızda bir hastanın meni
kültüründen izole edildiği belirlenmiş olup, yapılan in-
celemede pelvik bölgede ağrı ve kötü kokulu semen
sıvısı şikayetiyle üroloji kliniğine ayaktan başvuran
hasta olduğu ve seftriakson tedavisine olumlu yanıt
alındığı görülmüştür.

Çalışmamızda yara kültürlerinde üreyen izolatların
tamamı yanık ünitesinde tedavi edilen hastalarda tes-
pit edilmiştir. Literatür taramasında yanık bölgesi ya-
ra kültürlerinde S. paucimobilis’in ürediğine dair bir
veriye rastlanılmamıştır. 

Farklı çalışmalarda antibiyotik duyarlılık sonuçla-
rı incelendiğinde, izolatların bir kısmı antibiyotikle-
rin tümüne duyarlı iken, bazılarında ise aminogliko-
zidlere, kinolonlara ve bazı sefalosporinlere direnç
tespit edilmiştir. Ankara’dan Kılıç ve arkadaşları, he-
matoloji/onkoloji servisinde gelişen bir salgında
dört hastada ve iki hastane su sisteminde ürettikleri
S.paucimobilis izolatlarının, siprofloksasin, trime-
toprim-sülfametoksazol, imipenem, meropenem,

amikasin, sefotaksim, gentamisin ve piperasilin-ta-
zobaktama E-test yöntemiyle duyarlı olduğunu bil-
dirmişlerdir[18]. Eskişehir’de insan ısırığı sonrası ge-
lişen, S. paucimobilis’in etken olduğu bir nekroti-
zan fasiyit olgusunda izolatın seftazidim, seftriakson,
trimetoprim-sülfametoksazol, tetrasiklin, siproflok-
sasin ve imipeneme duyarlı, buna karşın ampisilin,
sefazolin, gentamisin ve kolistine dirençli olduğu gö-
rülmüştür[19]. Bizim araştırmamızda antibiyotik du-
yarlılık sonuçlarımızın diğer çalışmalarla benzer ol-
duğu gözlemlenmiştir.

Günümüzde, tedaviye iyi yanıt vermesi, geniş an-
tibiyotik duyarlılığına sahip olmasına karşın, gelecek-
te direnç mekanizmalarını geliştirerek, dirençli non-
fermentatifler gibi tedavisi güç olan bakteriler arasın-
da anılmasından endişe duyulmaktadır.

Sonuç olarak, S. paucimobilis’in doğal ortamlar-
da bulunabilmesine karşın, hastane ortamlarında da
varlığı ve su kaynaklı bulaş yoluyla özellikle immün-
yetmezliği olan hastalarda ciddi infeksiyonlara ve yo-
ğun bakımlarda salgınlara yol açabilen bir bakteri ol-
duğu unutulmamalıdır. 
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