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ÖZET

Listeria monocytogenes özellikle immünsüprese hastalar, infantlar, gebeler ve yaşlılarda santral sinir sistemi infeksiyonunun sık görülen
etkenlerinden biridir, immünkompetanlarda ise daha nadirdir. Bu olgu sunumunda tanı konmuş immünsüpresyonu olmayan, 45 yaşın-
da, hidrosefaliyle komplike olmuş Listeria meningoensefaliti olgusu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Listeria monocytogenes, Meningoensefalit, Hidrosefali, İmmünkompetan, Komplikasyon, Antibiyoterapi

SUMMARY
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Listeria monocytogenes is a common cause of central nervous system infection, especially in immunosuppressed patients, infants, and
the elderly and in pregnancy; it is uncommon in individuals with immunocompetent status. In this case report, we aimed to present
the case of an immunocompetent 45-year-old patient who presented with meningoencephalitis due to Listeria, which was complicated
with hydrocephalus.
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GİRİŞ

Bakteriyel menenjit fatalite hızı yüksek olan ciddi
bir infeksiyon hastalığıdır. Erişkin popülasyonda insi-
dansı gelişmiş ülkelerde 4-6/100.000, gelişmekte
olan ülkelerde ise 10 kat daha yüksektir[1,2]. En sık
görülen etkenler Streptococcus pneumoniae ve Ne-
isseria meningitidis olup, Listeria monocytogenes
daha az sıklıkta etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Listeria türleri genellikle yenidoğanlar, gebeler, yaşlı-
lar, immünsüprese transplant alıcıları veya immün-
süpresyona neden olan diğer klinik tablolar varlığında
infeksiyona neden olmaktadır[2,3]. Bu yazıda immün-
kompetan bir hastada gelişen ve hidrosefali ile komp-
like olmuş bir L. monocytogenes meningoensefaliti
tablosunun paylaşılması amaçlanmıştır. 

OLGU SUNUMU

Kırk beş yaşında, önceden sağlıklı kadın hasta 10
Ağustos 2010 tarihinde ateş yüksekliği, baş ağrısı,
bulantı, kusma ve bilinç değişikliği şikayetleriyle acil
servise başvurdu. Başvurusundan üç gün önce şika-
yetleri başlayan hastanın bilinen hipertansiyon tanısı,
antihipertansif ajan kullanımı ve bir kez hipertansif
ensefalopati geçirme öyküsü mevcuttu. Listeriyozis
açısından altta yatan hastalığı ve predispozan faktörü
yoktu.

Fizik muayenede hastanın genel durumu kötü, bi-
linci konfüze, oryantasyonu ve kooperasyonu kısıtlıy-
dı. Aksiller vücut sıcaklığı 38.8°C, tansiyon arteryel
180/100 mmHg, nabız 100/dakika, solunum sayısı
28/dakika olarak saptandı. Ense sertliği dışında, diğer
sistem muayenelerinde patolojik bulgu saptanmadı. 

Başvurudaki laboratuvar incelemesinde beyaz kü-
re sayısı 28.4 x 109/L (%86 nötrofil), C-reaktif pro-
tein (CRP) 218 mg/L (0-5 mg/L), kreatinin 1.6
mg/dL, serum potasyumu 2.7 mmol/L olarak sap-
tandı. Koagülasyon göstergeleri, karaciğer enzimleri
ve karaciğer fonksiyon testleri normal sınırlarda idi.
Bilgisayarlı beyin tomografisinde patoloji izlenmedi.
Lomber ponksiyon ile alınan beyin omurilik sıvısı
(BOS)’nın (+) bulanık olduğu görüldü. Hücre sayımın-
da 450 lökosit/mm3 (%90 lenfosit) saptandı. Gram
boyamasında mikroorganizma görülmedi. BOS biyo-
kimyasal incelemesinde glukoz 33 mg/dL (eş zaman-
lı kan glukozu 156 mg/dL), protein 130 mg/dL ola-
rak bulundu. Hasta menenjit, meningoensefalit ön ta-
nıları ile hastaneye yatırıldı. Kan kültürleri alındıktan

sonra ampirik olarak intravenöz seftriakson (12 saat-
te bir 2 g) ile Gram boyamasında mikroorganizma
görülmemesi, viral meningoensefalitin ekarte edile-
memesi nedeniyle intravenöz asiklovir (10 mg/kg/8
saatte bir) birlikte başlandı. Hastanın izleminde tansi-
yon arteryel değerleri devamlı olarak 190/100
mmHg değerlerinin üzerinde seyretti. Gliserol trinit-
rat infüzyonu ile hipertansif atağın kontrol altına alı-
namaması üzerine sodyum nitroprussid tedavisine ge-
çildi. BOS’da çalışılan mikobakteri polimeraz zincir
reaksiyonu (PCR), brusella Rose Bengal ve tüp aglü-
tinasyon testi, aside dirençli basil (ARB) negatif olarak
sonuçlandı. Elektroensefalografi (EEG)’de yaygın be-
yin hasarı olduğu görüldü. Nöroloji konsültasyonunda
hastanın EEG’sindeki patolojik değişikliklerin hiper-
tansif ensefalopatiye de bağlı olabileceği belirtildi. An-
timikrobiyal tedavinin 48. saatinde hastanın genel du-
rumunda kötüleşme olması ve bilincinin tamamen ka-
panması nedeniyle kontrol amaçlı lomber ponksiyon
yapıldı; BOS görünümü (++) bulanıktı. Hücre sayı-
mında 930 lökosit/mm3 saptandı. BOS glukozu 14
mg/dL (eş zamanlı kan glukozu: 170 mg/dL), prote-
in 122 mg/dL olarak bulundu. Hastanın seftriakson
tedavisi ikinci günde kesilerek asiklovir tedavisine int-
ravenöz meropenem (2 g/8 saatte bir) ve ampisilin (3
g/6 saatte bir) eklendi. Oksijenizasyonunun bozulma-
sı nedeniyle elektif şartlarda entübe edilen hasta, ge-
nel yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Bilincinin
kapalı olması nedeniyle hastaya sedasyon uygulan-
madı ve günlük bilinç ve motor fonksiyon takibi yapıl-
dı. Tedavisinin beşinci gününde kan kültür vasatına
ekilen BOS’da L. monocytogenes üremesi olması
nedeniyle asiklovir ve meropenem tedavileri kesilerek
ampisilinle antibiyoterapiye devam edildi. Tedavinin
altıncı gününde jeneralize konvülziyonlarının olması
nedeniyle nöroloji tarafından değerlendirilerek anti-
epileptik tedavi başlandı. Hastanın ateş yüksekliğinin
olmaması, lökosit ve CRP değerinin normale dönmüş
olmasına rağmen bilincinin düzelmemesi nedeniyle
tedavinin 10. gününde lomber ponksiyon işlemi tek-
rarlandı. BOS’da hücreye rastlanmadı, BOS proteini
normal sınırlarda tespit edildi ve kültürde üreme ol-
madı. Tekrarlanan beyin tomografisinde mezensefa-
lon sağ yarısı ve serebellum sol hemisferde meningo-
ensefalit ile uyumlu olduğu düşünülen infarkt alanları
ve hidrosefali ile uyumlu bulgu saptandı. Hastanın ta-
kiplerinde CRP değeri normal sınırlarda seyretti ve
ateş yüksekliği saptanmadı. Antibiyoterapi dört hafta-
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ya tamamlanarak kesildi. Tedavi sonunda tekrarlanan
beyin tomografisinde patolojik bulguların düzeldiği gö-
rüldü. Ancak hastada ventilatörle ilişkili pnömoni tab-
losu gelişmiş olması nedeniyle yoğun bakım ünitesin-
de izlenmeye devam edildi. Hasta izlemin 53. günün-
de Klebsiella pneumoniae’ya bağlı ventilatörle ilişkili
pnömoni ve sekonder sepsis nedeniyle eksitus oldu.

TARTIŞMA

L. monocytogenes sıklıkla yaşlı popülasyonda ve
immünsüprese konakta infeksiyona neden olmakta-
dır[2]. Otuz Listeria menenjiti atağının değerlendirildiği
bir çalışmada olguların %67’si immünsüpresif iken, im-
münkompetan grupta yer alanların hepsi 50 yaş üze-
rinde saptanmıştır[4]. L. monocytogenes’e bağlı sepsis
ve menenjit olgularının derlendiği bir başka çalışmada
ise tüm hastalarda altta yatan immünsüpresif ilaç kulla-
nımı, hematolojik malignite veya kemoterapi öyküsü
olduğu bildirilmiştir[5]. Ancak izole olgu bildirimleri şek-
linde immünkompetan hasta popülasyonunda listeria
menenjiti olguları literatürde yer almaktadır[6-9]. 

Görüntüleme bulgusu olarak, olgumuzda olduğu
gibi hidrosefali ve meningoensefalit çok sık olmamak-
la beraber bildirilmektedir. Bir derlemede hastaların
%17’sinde bilgisayarlı tomografide hidrosefali bulgu-
larına rastlanmıştır[10]. Nonobstrüktif gross hidrosefa-
li saptanan bir olgu antibiyoterapi ve BOS drenajı ile
tedavi edilmiştir[9]. Olgumuzda ise hidrosefali medikal
tedavi ile gerilemiştir.

Rombensefalit ile seyreden olgular da bildirilmek-
tedir. Bu tabloda hastalarda sıklıkla asimetrik kraniyal
sinir paralizileri, bilinç değişikliği, motor, duyusal ve
serebellar defisitler, dolaşım ve solunum yetmezliği
görülmektedir[11]. Ülkemizden yayınlanmış bir olgu
sunumunda 19 yaşında bir hastada listerianın neden
olduğu rombensefalit olgusu başarılı bir şekilde tedavi
edilmiştir ve söz konusu olguda da altta yatan immün-
süpresif bir hastalık olmadığı bildirilmiştir[12]. Diğer
klinik tablolardan daha nadir olarak santral sinir siste-
minde granülomatöz lezyonların izlendiği olgular lite-
ratürde yerini almıştır[13,14].

L. monocytogenes menenjitinde BOS bulguları
değişkendir. BOS Gram incelemesinde mikroorganiz-
ma görülme oranı %30-40 olup, BOS glukoz değeri
hastaların %60’ında normal sınırlardadır. Nötrofil ha-
kimiyeti %70 civarındadır[4]. Bu veriler doğrultusunda
listeria menenjiti tanısının başlangıç BOS bulguları ile

koyulmasının zor olduğu görülmektedir. Bizim olgu-
muzda da Gram boyamada mikroorganizma görül-
memesi ve lenfosit hakimiyeti saptanmış olması tanı-
da güçlüğe yol açmıştır.

L. monocytogenes’in neden olduğu menenjitin
standart tedavisi ampisilin veya penisilin G olup, al-
ternatif tedavide trimetoprim-sülfametoksazol veya
meropenem önerilmektedir. Gentamisinin sinerjistik
etkinliği nedeniyle ampisilin veya penisilin tedavisine
eklenebileceği belirtilmektedir[15,16]. Deksametazon
kullanımı ile ilgili veriler sınırlı olup tedavi başarısına
katkısının olduğu izole olgular bildirilmiştir, ancak bu
konuda geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır [17].

Ülkemizde yapılmış olan yaşlı hasta popülasyo-
nunda toplum kökenli menenjit olgularının değerlen-
dirildiği çok merkezli bir çalışmada L. monocytoge-
nes’in S. pneumoniae’dan sonra en sık görülen ikin-
ci etken olduğu gösterilmiştir, fakat genç popülasyon-
daki epidemiyolojik verilerimiz sınırlıdır[18].

İspanya’da yapılan çok merkezli bir çalışmada
278 akut bakteriyel menenjit atağının 46 (%16.5)’sı-
nın L. monocytogenes’e bağlı olduğu ve mortalite
oranının %28 olduğu gösterilmiştir. Mortalitenin im-
münkompetan grupta daha yüksek olduğu görülmüş-
tür[19]. Mitjá ve arkadaşları tarafından 102 Listeria
menenjiti epizodunun değerlendirildiği diğer bir çalış-
mada mortalite oranı %20.6 olarak saptanmıştır[20].
Rombensefalit olgularında ise mortalite %51 oranın-
da olup, uygun antibiyotik tedavisinin erken başlan-
masıyla sağkalım oranı %70’lere çıkmaktadır[21]. 

L. monocytogenes’in immünkompetan ve yaşlı ol-
mayan popülasyonda da menenjit etkeni olarak karşı-
mıza çıktığı ve santral sinir sistemiyle ilgili ciddi komp-
likasyonlara neden olduğu görülmektedir. Menenjitte
erken tedavinin sağkalıma ve komplikasyonları önle-
meye olan katkısı tartışılmazdır. Listerianın altta yatan
immünsüpresyonu olmayan bireylerde de menenjit et-
keni olabildiği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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