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ÖZET

Listeria monocytogenes üçüncü en sık bakteriyel menenjit sebebi olmakla birlikte immün düşkün kişilerde hayatı tehdit eden santral sinir
sistemi infeksiyonlarının da önemli bir sebebidir. İmmün sağlam, 52 yaşındaki kronik alkol kullanan erkek hasta şuur değişikliği ve ateşle
acile başvurdu. Beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın incelenmesinde 800 lökosit (%70 nötrofil), BOS/serum glukoz oranı 0.58 olarak saptandı.
Seftriakson ve penisilin G başlandı. BOS kültüründe L. monocytogenes üredi. Penisilin G tedavisi 14 güne tamamlanan hasta taburcu
edildi. Sonuç olarak, alkolik, yaşlı ve menenjit semptomları olan hastalarda L. monocytogenes akla gelmelidir.
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SUMMARY

A Case of Adult Listeria monocytogenes Meningitis: Is Alcoholism a Risk Factor? 
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Listeria monocytogenes is the third common cause of bacterial meningitis. It is an important cause of life-threatening infections in
immunocompromised population. A 52-year-old immunocompetent man with chronic alcohol consumption was admitted to the emer-
gency department with fever and confusion. In cerebrospinal fluid (CSF), 800 leukocytes (neuthrophil 70%) per mL were found and
CSF/serum glucose rate was 0.58. Ceftriaxone and penicillin G were administered to the patient. L. monocytogenes grew from CSF sam-
ple. The patient was discharged after penicillin G treatment had been given for 14 days. In conclusion, L. monocytogenes should be
considered in elderly and alcoholic patients with clinical symptoms of meningitis.
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GİRİŞ

Listeria monocytogenes, yenidoğanlar, gebeler,
yaşlılar, immün baskılanmış transplant alıcıları ve hüc-
resel immünite bozukluğu olanlar gibi bazı gruplarda
hayatı tehdit eden bakteremi ve meningoensefalitin
önemli bir sebebidir[1]. En sık bakteriyel menenjit ne-
denleri Streptococcus pneumoniae, Neisseria me-
ningitidis’tir. L. monocytogenes ise bakteriyel me-
nenjitlerin dünyada üçüncü, ülkemizde ise ikinci en
sık sebebidir[2,3]. Klinik tablo ve beyin omurilik sıvısı
(BOS) bulguları diğer bakteriyel menenjitlerle benzer-
dir[4]. Burada, 52 yaşında ve kronik alkol kullanan bir
kişide oluşan L. monocytogenes menenjiti olgusu su-
nulmaktadır. 

OLGU SUNUMU

Elli iki yaşında kronik alkol kullanan erkek hasta
üç gün önce şuur kaybıyla Adıyaman Devlet Hastane-
si Acil Servisine getirilmiş, şuurunun düzelmesi üzeri-
ne taburcu edilmiş. Ertesi gün baş ağrısı ve ateşi baş-
layan hasta iki gün sonra sabah şuur bulanıklığı fark
edilmesi üzerine yakınları tarafından hastanemiz acil
servisine getirildi. Genel durum orta, şuur bulanık, uy-
kuya meyilli, sesli uyarana gözlerini açıyor ve emirle-
re uyuyordu. Kan basıncı 150/70 mmHg, ateş:
38.2°C, nabız: 96/dakika, konjunktivalar hiperemik,
ense sertliği ve Kernig bulgusu pozitif olan hastanın
diğer sistem muayenelerinde özellik yoktu. Hasta 10
yıldır hemen her akşam alkol kullanıyor ve dört yıldır
yüksek tansiyona sahipken düzenli ilaç almıyordu.

Laboratuvar incelemesinde periferik kanda lökosit
8460/mm3, hemoglobin 18.7 g/dL, trombosit sayı-
sı 83.000/mm3 olarak saptandı. Biyokimyasal testle-
rinden normal dışı olanlar AST 69 U/L (0-40), ALT
44 U/L (0-40), GGT 425 U/L, sodyum 133
mmol/L, potasyum 3.1 mmol/L olarak saptandı.
Brusella aglütinasyon testi negatifti. Hastaya yapılan
lumbal ponksiyonda BOS berraktı, mL’de 800 beyaz
küre (%70 nötrofil), 100 eritrosit görüldü. BOS glu-
kozu: 84 mg/dL, eş zamanlı kan glukozu 144 mg/dL
olarak ölçüldü. Hastanemizde mikroprotein çalışılma-
dığı için ölçülemedi. BOS Gram boyamasında her
alanda lökosit görüldü, fakat mikroorganizma saptan-
madı. BOS örneği, BacT/ALERT PF standart aero-
bik pediatrik otomatize kan kültür şişesine 0.5 cc ino-
küle edildi. Hastada akut menenjit düşünülerek seftri-
akson 4 g, ayrıca hastanın 50 yaş üzerinde ve kronik
alkol kullanımı olması üzerine penisilin G 20 milyon

ünite ve tedavi öncesi ilk dozu 8 mg ve sonrasında al-
tı saatte bir 4 mg yapılmak üzere deksametazon teda-
visi başlandı. İki gün sonra şuuru iyice açılan, ateşi
normale dönen hasta yoğun bakımdan servise çıkarıl-
dı. Deksametazon tedavisi doz azaltılarak dördüncü
günde kesildi.

Tedavinin ve yatışının beşinci gününde BOS ino-
küle edilen kültür şişesinden pozitif sinyal alındı. Şişe-
den alınan örneğin boyamasında gram-pozitif çomak-
lar görüldü. Kan kültür şişesinden kanlı agar ve EMB
(eosin metilen blue) agara subkültürler yapıldı. Bir ge-
celik inkübasyonu takiben değerlendirilen kültür plak-
larından EMB agarda üreme görülmezken, kanlı
agarda dar beta-hemoliz yapan pigmentsiz, orta bü-
yüklükte, S tipi koloniler izlendi. Katalaz aktivitesi po-
zitifti. Kanlı agardaki bakteri tanımlama için VITEK 2
ID-GP (gram-pozitif tanımlama) kartına inoküle edildi
ve sistem tarafından L. monocytogenes olarak ta-
nımlandı. Kökene Staphylococcus aureus suşu kulla-
nılarak CAMP (Christine, Atkins, Munch-Peterson)
testi yapıldı ve pozitif olarak saptandı. İzolat L. mo-
nocytogenes olarak tanımlanıp rapor edildi.

Tedavinin yedinci gününde seftriakson kesildi.
Penisilin G tedavisine devam edildi. Yapılan kontrol
lumbal ponksiyonda BOS’da 160 lökosit (%90 len-
fosit) görüldü. BOS glukozu 72 mg/dL, eş zamanlı
kan glukozu 110 mg/dL olarak ölçüldü. Penisilin G
tedavisi 14 gün sürdürülen, klinik bulguları normale
dönen, sodyum, potasyum, AST, ALT değerleri nor-
mal, GGT 277 U/L olarak ölçülen hasta taburcu
edildi. GGT yüksekliğinin alkolizme bağlı olduğu dü-
şünüldü. Üç ay takipte relaps ya da komplikasyona
rastlanmadı. 

TARTIŞMA 

L. monocytogenes, immün düşkün hastalarda
menenjite daha sık sebep olurken hastaların yaklaşık
1/3 (%36)’ünde herhangi bir risk faktörü bulunama-
maktadır[1]. Kronik alkol tüketiminin, L. monocyto-
genes’e karşı T hücre aracılı bağışıklığın gelişmesini
ve ilerlemesini bozduğu hayvan modelinde gösteril-
miştir[5]. Fakat, alkolizm/siroz, kapsamlı bir klinik ça-
lışmada %13 oranında rastlanan bir risk faktörü ola-
rak bildirilirken başka çalışmalarda ise siroz risk faktö-
rü olarak bildirilmiş ancak alkolden bahsedilmemiştir.
Alkolizm ile Listeria menenjiti ilişkisi hala net değil-
dir[6-8]. Bu olguda sunulan hastanın kronik alkol içici-
liği ve yaşı risk faktörüydü. 
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Listeria menenjitinin semptom ve bulguları daha
sık karşılaşılan etkenlerin neden olduğu bakteriyel
menenjitlere benzerdir[9]. Ateş en sık (%90) rastlanan
bulgu iken baş ağrısı, şuur değişikliği diğer sık rastla-
nan bulgulardır. Ense sertliği %75 oranında rastlanır-
ken ateş, ense sertliği ve şuur değişikliği birlikteliği
hastaların yarısında görülebilmektedir[2,7]. Olguda
anılan hasta acil servise ateş ve şuur değişikliğiyle baş-
vurmuş, muayenede ense sertliği de saptanan tipik
triada sahip bir hastaydı.

Kapsamlı çalışmalarda BOS hücre sayısı %46-50
oranında 100-999 arasındayken, %37-39 oranında
999’dan fazla bildirilmiştir. Ayrıca, immün sağlam
hastaların hepsi 50 yaş üzerinde bulunmuştur. İmmün
sağlamlık veya yaşla düşük BOS lökosit sayısı arasın-
da ilişki bulunamamıştır. Hastaların %60-70’inde
Gram boyamada etken gösterilememiştir[2,7]. Bu ol-
gu sunumunda da Gram boyamada mikroorganizma
görülememesine rağmen kültür pozitifti. Ayrıca,
BOS/plazma glukoz oranı Listeria menenjitinde nor-
mal düzeylerde görülebilmektedir[4]. 

Listeryozun tedavisinde başlıca penisilinler kulla-
nılmaktadır. Beta-laktamlar, L. monocytogenes’e
karşı in vitro bakteriyostatiktir ve aminoglikozid ek-
lenmesi bakterisidal etki ortaya çıkarmaktadır. İki haf-
tadan az tedavi alanlarda relaps veya tedavi yetmezli-
ği bildirildiğinden menenjitli olgularda tedavi süresi üç
hafta olarak önerilmektedir[1,6]. Bu olguda penisilin
G intravenöz olarak 14 gün kullanıldı ve komplikas-
yon veya relaps gözlenmedi.

Kültür sistemlerindeki ilerlemeler, ampirik tedavi
başlanmadan önce BOS alınması ve mikrobiyolojik
incelemelerin yaygınlaşması ikinci basamak hastane-
lerde de Listeria izolasyonu bildirimlerinde artışa ne-
den olabilir. 

Erken ve uygun tedavinin başlanmasının menen-
jitlerde sağkalım ve komplikasyonları önleme üzerine
etkisi tartışmasızdır. Menenjit gelişen 50 yaşından bü-
yük, kronik alkol kullanımı olan olgularda L. monocy-
togenes akılda tutulmalıdır.
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