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Sphingomonas paucimobilis: Oldukça Nadir Görülen 
Bir Endokardit Olgusu
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ÖZET

Sphingomonas paucimobilis, sarı pigment oluşturan, aerop, nonfermentatif, sporsuz bir gram-negatif basildir. Doğal ortamda ve has-
tanede yaygın bir şekilde bulunmasına rağmen, nadiren insanlarda yaşamı tehdit eden infeksiyonlara yol açar. Özellikle hastanelerde 
immünsüpresif hastalarda salgınlara yol açtığı bildirilmiştir. İnfektif endokardit başta bakteriler olmak üzere mantar, virüs, klamidya ve 
riketsiya gibi çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu kalp kapaklarının, duvar endokardının veya damar endotelinin infeksiyonudur. 
En sık klinik semptomlar ve bulgular ateş, halsizlik, yorgunluk, artralji, miyalji, kilo kaybı ve terleme gibi nonspesifik olsa da, kalp yeter-
sizliği, üfürümde değişiklik, artrit, splenomegali ve immün yanıt-embolik fenomenlere bağlı nörolojik bulgular, peteşi, osler nodülleri, 
janeway lezyonları ve roth lekesi de görülebilir. Bu olguda S. paucimobilis’in etken olduğu bir endokardit olgusu sunulmuştur. On sekiz 
yaşında erkek hasta romatizmal mitral ve aort kapak tutulumu tanısıyla başka bir merkezde takip edilirken, ateş, halsizlik şikayetlerinin 
artması üzerine kliniğimize endokardit şüphesiyle sevk edildi. Transtorasik ekosunda ciddi aort yetersizliği, orta mitral yetersizliği ve 
orta derece triküspit kapak yetersizliği tespit edildi. Operasyon öncesi alınan iki kan kültüründe ve operasyon sırasında alınan kapak 
kültüründe S. paucimobilis üredi. Bu yazımızda ender rastlanan bir bakterinin neden olduğu endokardit olgusu ve bu olgunun cerrahi 
tedavisi sunulmaktadır.
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Sphingomonas paucimobilis, is a yellow-pigmented, aerobic, non-fermentative, non-spore-forming, gram-negative bacillus. Although 
widely found in nature and hospital environments, it rarely causes life threatening infections. Especially in hospitals, it has been reported 
to cause epidemics in immunocompromised patients. Infective endocarditis is an infection of the heart valves, vascular endothelial wall, 
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GİRİŞ

Sphingomonas paucimobilis sarı pigment oluş-
turan, aerop, nonfermentatif, sporsuz, oksidaz ve 
katalaz pozitif, yavaş hareket eden gram-negatif 
bir basildir. İlk olarak 1990 yılında tanımlanmış-
tır. Eskiden Pseudomonas’lar içerisinde yer alan 
bu basil çevrede, toprakta, suda ve hastane or-
tamlarında bulunur. Biyoteknolojide de kullanılan 
S. paucimobilis insanlarda nadiren yaşamı tehdit 
eden infeksiyonlara yol açar[1]. Özellikle hasta-
nelerde immünsüpresif hastalarda salgınlara yol 
açtığı bildirilmiştir[2]. 

İnfektif endokardit başta bakteriler olmak üzere 
mantar, virüs, klamidya ve riketsiya gibi çeşitli 
mikroorganizmaların neden olduğu kalp kapak-
larının, duvar endokardının veya damar endote-
linin infeksiyonudur. İnfektif endokardit insidansı 
ülkeden ülkeye değişmektedir, ortalama 100.000 
kişi-yıl başına 3-10 atak arasında görülmektedir[3]. 
Kan akımının türbülans yaparak hemodinamik 
travma oluşturduğu doğumsal kalp hastalıkları ve 
romatizmal kapak hastalıkları infektif endokardit 
için zemin hazırlar. En sık karşımıza çıkan ateş, 
halsizlik, yorgunluk, artralji, miyalji, kilo kaybı ve 
terleme gibi nonspesifik bulgular olsa da, kalp 
yetersizliği, üfürümde değişiklik, artrit, splenome-
gali ve immün yanıt-embolik fenomenlere bağlı 
nörolojik bulgular, peteşi, osler nodülleri, janeway 
lezyonları ve roth lekesi de görülebilir[4,5]. Bu 
yazıda S. paucimobilis’in etken olarak izole edil-
diği romatizmal kapak hastalığı olan genç bir 
hastada gelişen infektif endokardit olgusu takdim 
edilecektir.

OLGU SUNUMU

On sekiz yaşında erkek hasta daha önce Su-
riye’de romatizmal mitral ve aort kapak tutulumu 

tanısıyla takip edilirken, ateş ve halsizlik şikayetle-
rinin artması üzerine kliniğimize şüpheli endokardit 
tanısıyla sevk edildi. Fizik muayenede nabız: 114/
dakika, tansiyon: 115/50 mmHg, ateş ≥ 38°C, 
dinlemekle mezokardiyak odakta 3-4/6 diyasto-
lik üfürüm mitral odakta 2-3/6 sistolik üfürüm 
tespit edildi. Yapılan ilk tetkiklerde beyaz küre 
15.100 K/mm3, hemoglobin 9.1 g/dL, hematok-
rit %30.7, trombosit 309.000/mm3, sedimentas-
yon 47 mm/saat, C-reaktif protein 12.7 mg/dL 
idi. Hastanın yapılan transtorasik ekosunda ciddi 
aort yetersizliği, orta mitral yetersizliği ve orta 
derece triküspit kapak yetersizliği tespit edildi. 

Bunların yanı sıra her iki kapakta da vejetas-
yon görülmedi. 

Sol ventrikül sonu diyastolik çapı 7.59 cm, 
sol atriyum çapı 6.0 cm ölçüldü. Hastanın trans 
özefageal ekosu için hazırlık yapıldığında klinik 
durumunda ani değişiklik olması üzerine acil entü-
basyon yapıldı ve hasta uyutularak ventilatöre bağ-
landı. Hızlı bir şekilde cerrahi planlaması yapıldı 
ve hasta operasyona alındı. Operasyon esnasında 
aort kapak sol koroner liflet üzerinde 0.2 cm 
boyutlarında, mitral kapakta ise posterior kapak 
üzerinde 0.3 cm’lik multipl vejetasyonlar tespit 
edildi (Resim 1). Her iki kapak vejetasyonlarıyla 
beraber eksize edildi. Mitral pozisyona 28 mm, 
aort pozisyonuna ise 20 mm Medtronic ATS 
medical AP serisi protez kapak replasmanı yapıldı 
(Resim 2). Postoperatif dönemde inotrop desteği 
ve intraaortik balon pompası desteğiyle yoğun 
bakıma alınan hastanın takipleri olağan seyretti. 

Hastanın operasyon öncesi ateşinin olduğu dö-
nemde alınan iki kan kültüründe ve operasyon 
sırasında alınan kapak kültüründe S. paucimobilis 
üredi. Etken mikroorganizma sarı pigmentli, ok-
sidaz pozitif, nonfermentatif gram-negatif basildi. 

and endocardium of heart wall caused by various microorganisms such as fungi, viruses, chlamydia, rickettsia, and especially bacteria. 
The most common clinical symptoms and signs are fever, malaise, fatigue, arthralgia, myalgia, weight loss and sweating, which are 
nonspecific symptoms and signs. In addition, heart failure, changes in murmur, arthritis, splenomegaly and neurological findings de-
pending on immune response-embolic phenomena such as petechiae, janeway lesions, roth spots and osler’s nodes may occur. In this 
report,a case of endocarditis infection due to S. paucimobilisis presented. An 18 year-old male patient with rheumatic mitral and aortic 
valve involvement was referred to our clinic due to suspected endocarditis caused by an increase in fever and malaise. Severe aortic 
regurgitation, moderate mitral regurgitation and moderate tricuspid regurgitation were detected by transthoracic echocardiography. 
In two blood cultures before the operation and in the culture of the specimen taken at the operation, S. paucimobilis bacterium was 
isolated. In this article, a case of endocarditis caused by a very rare bacteria is presented.
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Tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testi “Vitec 2 
compact” cihazıyla yapıldı. Sefoperazon-sulbaktam, 
tigesiklin, amikasin, sefepim, seftazidim, siprof-
loksasin, kolistin, gentamisin, ampisilin-sulbaktam, 
tetrasiklin, trimetoprim, piperasilin ile yapılan an-
tibiyotik duyarlılık testinde tüm bu antibiyotiklere 
duyarlı olduğu görüldü. Hastaya ampisilin-sulbak-
tam 1.5 g (1 g ampisilin + 0.5 g sulbaktam) 4 
x 1 intravenöz olarak başlandı. Üç haftalık tedavi 
sonunda hasta taburcu edildi. Bu süreç içerisinde 
herhangi bir şikayet ve semptomu olmadı. Tedavi 
altı haftaya tamamlandı ve sonrasındaki kontrolle-
rinde de herhangi bir semptom izlenmedi.

TARTIŞMA 

Ülkemizde son yıllarda hayli azalmış olmasına 
rağmen halen romatizmal kapak hastalığı ve buna 
eşlik nativ kapak endokarditi olguları izlenebilmek-
tedir. Yedi batı ülkesinde (Danimarka, Fransa, 
İtalya, Hollanda, İsveç, ABD ve İngiltere) 2371 
endokardit hastasını kapsayan 15 çalışmanın irde-

lendiği epidemiyolojik bir çalışmada romatizmal 
kapak hastalığının azaldığı rapor edilmiştir[6]. En-
dokardit infeksiyonlarında en sık izole edilen pato-
jenler gram-pozitif bakterilerdir. Bunların içerisinde 
en sık Staphylococcus aureus izole edilmektedir. 
Ayrıca streptokoklar ve enterokokların yanı sıra 
gram-negatif basiller de etken olarak görülmekte-
dir[7]. 

S. paucimobilis ilk olarak 1979 yılında in-
sanda infeksiyon etkeni olarak izole edilmiş ve 
o dönemde Pseudomonas paucimobilis olarak 
adlandırılmıştır. 1990 yılına gelindiğinde ise fi-
logenetik olarak değerlendirilip, S. paucimobilis 
olarak yeniden adlandırılmıştır. Doğada ve has-
tane ortamında yaygın olarak bulunur. Nadiren 
hayatı tehdit eden infeksiyonlara yol açmaktadır. 
Kateter ilişkili infeksiyonlar (%34.8) ve takiben 
gelişen primer bakteremi (%26.1), sürekli ayaktan 
periton diyalizi peritoniti (%13.0) ve gastrointesti-
nal infeksiyonlar (%8.7) S. paucimobilis’in en sık 
etken olduğu infeksiyonlardır. Bakteremi olguları, 

Resim 1. Preoperatif transtorasik ekokardiyografi görüntüsü.

Resim 2. Postoperatif transtorasik ekokardiyografi.
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özellikle kalıcı invaziv cihaz yerleştirilmiş olan, 
nötropenik immünyetmezliği ve hematopoietik kök 
hücre nakli yapılmış hastalarda rapor edilmiştir[8]. 
Bir çalışmada hastane çalışanları aracılığıyla veya 
kontamine sıvılar yoluyla bulaştığı gösterilmiştir[9].

S. paucimobilis immünsüpresif hastalarda oldu-
ğu gibi sağlıklı bireylerde de infeksiyona yol aça-
bilir[10,11]. Literatürdeki olguların çoğu hastanede 
gelişen infeksiyonlardır. Toplumda gelişen olgular 
oldukça nadirdir. Diabetes mellitus ve alkolizm 
bakteremi için başlıca risk faktörleridir. Bizim has-
tamızda bu iki risk faktörü de mevcut değildi. 
Ayrıca, herhangi bir invaziv cihaz kullanılmamış 
veya herhangi bir girişimsel işlem yapılmamıştı. 

Hastanın Suriye’de hangi şartlarda hastaneye 
yatırıldığı bilinmemektedir. Fakat immünyetmezlik 
tablosu tespit edilmediği gibi nötropeni de görül-
memiştir. Virülansı her ne kadar düşük de olsa 
immünsüpresif olmayan bir hastada S. paucimobilis, 
infektif endokardite yol açabilmiştir. Üstelik hastane-
de gelişen değil de toplumda gelişen bir infeksiyon 
tablosu olması yönünden de oldukça dikkat çeki-
cidir[12]. Literatürde osteomiyelitle seyreden septik 
artrit, menenjit olguları rapor edilmiş ancak bugüne 
kadar endokardite yol açtığı bildirilmemiştir[13].

Sonuçta nadir olarak infeksiyona yol açan bu 
bakteri, romatizmal kapak hastalığı dışında ek 
bir patolojisi bulunmayan bu genç olguda klinik 
tabloyu hızla bozmuştur. Bizim hastamızda her iki 
kapak tutulumu da izlenmiş ve Resim 1’de izlenen 
infekte doku başarılı bir şekilde tamamen debride 
edilerek çift kapak replasmanı yapılmıştır.

Etkin antibiyotik kombinasyonuyla sonraki ta-
kiplerinde endokardit lehine bir bulguya rastlan-
mamıştır.
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