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ÖZET

Escherichia coli pediatrik yaş grubunda bakteriyel menenjitin sık rastlanılan patojenlerinden biri olmasına rağmen erişkin yaş grubun-
da nadir etkenlerdendir. Bu yazıda immün sistem defekti olmayan, nöroşirürjik operasyonu ve transrektal prostat biyopsi öyküsü olma-
yan; 71 yaşındaki erkek hastada genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten E. coli’nin neden olduğu menenjit olgusu sunul-
maktadır. 
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SUMMARY

Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia coli Caused 
by Meningitis in a Non-Immunodeficient Adult Patient
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Although Escherichia coli is one of the most common bacterial pathogens of meningitis in the pediatric age group, it is an uncommon
cause of bacterial meningitis in adults. We report meningitis of a 71-year-old male patient who had no immune system defect and no
history of neurosurgical operation or transrectal prostate biopsy; the meningitis in this case was caused by an extended-spectrum be-
ta-lactamase (ESBL)-producing E. coli.
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GİRİŞ

Escherichia coli pediatrik yaş grubunda bakteri-
yel menenjitin sık rastlanılan patojenlerinden biri ol-
masına rağmen erişkin yaş grubunda nadir etkenler-
dendir. Erişkin yaş grubunda özellikle immünyetmez-
lik durumunda ya da nöroşirürjik cerrahi sonrasında
görülebilmektedir. Literatür taraması yapıldığında
transrektal prostat biyopsisi sonrasında gelişen E. co-
li’nin neden olduğu menenjit olgularının bildirildiği
görüldü. Bu yazıda immün sistem defekti ve nöroşi-
rürjik operasyon öyküsü olmayan erişkin bir hastada
görülen genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL)
üreten E. coli’nin neden olduğu menenjit sunulmak-
tadır.

OLGU SUNUMU

Yetmiş bir yaşında, kronik obstrüktif akciğer has-
talığı tanısı olan erkek hastanın, öyküsünde üç gündür
olan baş ağrısı, huzursuzluk ve yer, zaman, kişileri ka-
rıştırma nedeniyle dış merkeze götürüldüğü, bu mer-
kezde nöroloji bölümü tarafından hastaneye yatırıla-
rak takip ve tedavi edildiği öğrenildi. Bu merkezde ya-
pılan beyin manyetik rezonans görüntülemesinde
(MRG) oksipital bölgede akut infarkt saptanmakla bir-
likte, takiplerinde yüksek ateş tespit edilmesi nedeniy-
le ampirik olarak seftriakson 2 x 1 g ve siprofloksa-
sin 2 x 400 mg intravenöz (IV) başlanıldığı epikriz bil-
gilerinden belirlendi. Ancak ateş yüksekliğinin devam
etmesi, bulantı, kusma ve konfüzyon gelişmesi üzeri-
ne hastanın ileri takip ve tedavi amacıyla hastanemiz
nöroloji yoğun bakım ünitesine iskemik serebrovaskü-
ler hastalık ön tanısıyla sevk edildiği öğrenildi. Bölü-
mümüze “menenjit? ensefalit?” ön tanılarıyla konsül-
te edilen hastanın fizik muayenesinde; ateş: 36.2°C,
tansiyon: 110/70 mmHg, nabız: 113 atım/dakika,
genel durumu kötü, bilinci kapalı idi. Ense sertliği
mevcuttu. Kernig ve brudzinski pozitif bulundu. Pupil-
ler dilate, ışık refleksi bilateral pozitifti. Diğer sistem
muayene bulguları normal olarak saptandı. Laboratu-
var tetkiklerinde; beyaz küre: 12.900 K/mm3 (N:
4.500-11.000 K/mm3) (%96.30 granülosit, %2.46
lenfosit, %1.09 monosit), Hb: 13.80 g/dL (N: 14-18
g/L), trombosit: 229.000 K/mm3 (N: 130.000-
400.000 K/mm3), CRP: > 197 mg/L (N: 0-6
mg/L), eritrosit sedimentasyon hızı: 69 mm/saat (N:
0-20 mm/saat) olarak saptandı. Diğer biyokimyasal
laboratuvar testleri normal olarak bulundu. Hastaya
lumbal ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS)

glukozu; < 2 mg/dL (40-70 mg/dL) , eş zamanlı kan
şekeri: 197 mg/dL, BOS proteini: 334 mg/dL (15-
45 mg/dL) ve hücre sayımı: 24.320 hücre/mm3

(%96 granülosit, %4 lenfosit) bulundu. BOS Gram
boyamasında bol polimorfonükleer hücre görüldü.
Beyin MRG’sinde leptomeningeal kontrastlanma, bi-
lateral oksipitalde ve sol pariyetalde akut iskemik lez-
yonlar saptandı (Resim 1, 2). Hastaya akut bakteriyel
menenjit ön tanısıyla deksametazon 4 x 32 mg IV,
vankomisin 2 x 1 g IV, seftriakson 2 x 2 g IV ve am-
pisilin 6 x 2 g IV başlandı. Hastanın BOS ve kan kül-
türlerinin inkübasyonunun birinci gününde gram-ne-
gatif üremenin olduğu öğrenildiği için almakta olduğu
antibiyotik tedavileri kesilerek, meropenem 3 x 2 g
IV başlandı. Hastanın alınan BOS ve kan kültüründe
antibiyotik duyarlılığı aynı GSBL pozitif E. coli üre-
mesi saptandı. BOS ve kan kültüründe üreyen E. co-
li’nin yapılan antibiyogramında imipenem, merope-
nem, gentamisin ve sefoksitine duyarlı, ampisilin-sul-
baktam ve amoksisilin-klavulanik aside orta duyarlı ol-
duğu saptandı. Abdominal ultrasonografide prostat
boyutlarında ve mesane duvar kalınlığında artış görül-
dü. Hastanın 45 gündür idrar yaparken yanma yakın-
ması olması nedeniyle prostatit açısından üroloji bö-
lümü değerlendirdi. Üroloji bölümü prostatit düşün-
medi. Hasta yakınlarından; olgunun başvurusundan
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Resim 1. Kontrast sonrası T1 ağırlıklı görüntüde
leptomeningeal kontrastlanma.



yaklaşık üç ay öncesinden itibaren işeme zorluğu ol-
duğu ve son 45 gündür idrar yaparken yanma yakın-
maları nedeniyle adını bilmediği çeşitli antibiyotikleri
aralıklı olarak kullandığı öğrenildi. Hasta tedavisinin
beşinci günü kaybedildi.

TARTIŞMA

E. coli insanlarda hastanede ve toplumda gelişen
infeksiyonların en önemli etkenlerinden biridir[1]. Bu
infeksiyonlardan biri olan E. coli menenjiti yüksek
mortalite ve morbidite nedeniyle halen önemini koru-
maktadır[2]. Santral sinir sistemine penetrasyon için
E. coli’nin kan-beyin bariyerine geçişi şarttır ve bu-
nun için konağa ve bakteriye özgü sinyal molekülleri
gibi spesifik konak-bakteri faktörleri gerekmektedir[3].
Yapılan çalışmalar yüksek düzeyde baktereminin ge-
rekli olduğunu, ancak tek başına bunun kan-beyin ba-
riyerine bakterinin geçişi için yeterli olmadığını, ko-
nak-bakteri arasındaki birtakım hücresel sinyal mole-
küllerinin etkileşiminin gerektiğini göstermiştir[3]. E.
coli menenjiti sıklıkla üç yaş altı çocuklarda sık me-
nenjit etkeni olarak görülürken, erişkinlerde nadiren
menenjit etkenidir[4]. Erişkinde E. coli menenjiti daha
çok immünsüpresyon durumunda ve nöroşirürjik cer-
rahi sonrasında etken olarak karşımıza çıkmakta-
dır[5,6]. Ayrıca literatürde transrektal prostat biyopsisi

sonrasında infektif bir komplikasyon olarak E. coli’ye
bağlı menenjit olguları bildirilmiştir[4,7-10]. Olgumuz-
da diğer olgulardan farklı olarak bildirilen eşlik eden
ve immünsüpresyona neden olan bir hastalık, nöroşi-
rürjik girişim öyküsü ya da ürolojik girişim öyküsü bu-
lunmamaktadır. 

Son yıllarda antibiyotiklere karşı giderek artan di-
renç beraberinde tedavi sorununu getirmektedir. Bu
direnç mekanizmalarından biri olan GSBL gram-nega-
tiflerde beta-laktam antibiyotiklere direncin en önemli
mekanizmasıdır[11]. Başlangıçta karşımıza hastanede
gelişen infeksiyonlarda etken olarak çıkan GSBL üre-
ten E. coli, günümüzde toplumda gelişen infeksiyon-
larda giderek artan sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Ya-
pılan çalışmalarda daha önceki antibiyotik kullanımı
bu bakterinin neden olduğu infeksiyonlarda risk fak-
törlerinden biri olarak bulunmakla birlikte, olgumuzun
başvurusundan yaklaşık üç ay öncesinden itibaren işe-
me zorluğu ve idrar yaparken yanma yakınmaları ne-
deniyle adını bilmediği çeşitli antibiyotikleri aralıklı ola-
rak kullandığı öğrenildi[12]. Hastamızın idrar kültürün-
de üreme olmamasına rağmen BOS ve kan kültürle-
rinde GSBL üreten E. coli üredi. Hastamızın başvuru-
dan üç ay öncesinde işeme güçlüğü, son 45 gündür id-
rar yaparken yanma nedeniyle birçok antibiyotik kul-
lanım öyküsü olması, infeksiyon kaynağı olarak başka
bir odağın tespit edilmemesi nedeniyle primer kayna-
ğın üriner sistem olduğu düşünüldü. Literatür tarama-
sı yapıldığında olgu sunumları şeklinde toplumda
gelişen GSBL üreten bakterilerin neden olduğu me-
nenjit olgularına rastlanılmakla birlikte olgumuz, ülke-
mizden bildirilen ilk erişkin hastada görülen toplumda
gelişen GBSL üreten E. coli’nin neden olduğu me-
nenjit olgusudur[13,14]. Menenjit düşünülen, immün-
süpresyonu, nöroşirürjik cerrahisi ya da transrektal
prostat biyopsisi öyküsü olmayan, ileri yaşlı ve ürolo-
jik problemleri veya yakınmaları olan olgularda nadi-
ren de olsa dirençli gram-negatif mikroorganizmaların
etken olabileceğinin akılda tutulması gerektiğini dü-
şünmekteyiz.
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Resim 2. Difüzyon ağırlıklı görüntüde (DAG) akut
iskemik lezyon.
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