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SSS İnfeksiyonlarının Önemi  

Ölüm ve sekel ile ilişkilidir: 

Gelişmekte olan ülkelerde:  
  - Daha sık görülür. 
  - Ölüm ve sekel oranı daha yüksektir. 
  - Tedaviye erken başlanması mortalitede azalma ve  
 daha iyi klinik sonlanım ile ilişkilidir.   

Ölüm %  Sekel %  

Bakteriyel menenjit 17-33  30-54 

TBC menenjit 44 47 

Japon ensefaliti 20-30 50 



Tanımlar  

SSS İnfeksiyonu 
Ensefalit↔ Menenjit ↔ Beyin absesi 

Menenjit:  
Meninkslerin inflamasyonu 
BOS’ında anormal sayıda lökosit olması 
 
Akut menenjit:  
Birkaç saat – gün içinde menenjit 
semptomlarının başlaması 
 
Kronik menenjit: 
Haftalar – aylar içinde gelişir 
Semptom, bulgu, BOS anomalileri ≥4 hf  



Mandell, Douglas, and Bennett’s 
Principles and Practice of Infectıous Diseases 2015 



Sinek: California, St. Louis,  
Eastern equine, West Nile virus 
Kene: Colorado tick fever 

Echovirus 
Coxsackievirus 

HSV-2 
HSV-1  
VZV 
CMV 
EBV 
HHV-6 

TMP, SMZ, TMP/SMZ 
Siprofloksasini penisilin 
İzoniazid, pirazinamid 
metronidazol, sefalosporin 

Kabakulak, kızamık, polio  
Boğmaca, kuduz, vaccinia 

İbuprofen, sulindak, naproksen,  
Tolmetin, diklofenak, ketoprofen 

Bağ doku hastalığı varsa  

Hava, izotip, antimikrobiyal  
Antineoplazik, kortikosteroid  
Radyolojik kontrast madde 

Beyin absesi, sinüzit, otit, mastoidit  
Subdural ampiyem, epidural abse 
Venöz sinüs tromboflebiti, pituiter abse 
Kraniyel osteomiyelit 

Mandell, Douglas, and Bennett’s 
Principles and Practice of Infectıous Diseases 2015 



Olgu 1 

o Öğleden sonra başlayan bilinç bulanıklığı ve inkontinans 

 yakınması nedeni ile yakınları tarafından acil servise  

 getirilmiş.  

o Ateş: 38,2 ⁰C, Nabız: 100/dk, TA: 130/80 mmHg, SS: 16/dk 

o Bilinç kapalı, kooperasyon kurulamıyor, ense sertliği + 

o Diğer fizik bakı bulguları normal.  

• 25.12.2015 

• 64 yaşında kadın hasta 



Menenjit tanısı için klinik semptomların duyarlılığı 
düşüktür.  

Metanaliz: The rational clinical examination. Does this adult patient have acute meningitis? 

 Baş ağrısı %50 

 Bulantı-kusma %30 

 Bilinç değişikliği %67 

 Triad: ateş + ense sertliği + bilinç değ: %44-%46               Attia J, JAMA 1999 

Görülme sıklığı, % 

Baş ağrısı ≥85 

Ateş ≥80 

Meninjismus ≥80 

Bilinç değişikliği ≥75 

Kusma 35 

Nöbet 30 

Fokal nörolojik bulgu 10-35 

Papil ödemi  <5 

Mandell, Douglas, and Bennett’s 
Principles and Practice of  
Infectıous Diseases 2015 



Menenjit tanısı için klinik semptomların duyarlılığı 
düşüktür.  

ABM: akut bakteriyel menenjit. 

N=493 ABM, erişkin hastalar 

Ateş + ense sertliği + bilinç bozukluğu: ~2/3 hastada pozitif 

En az 1 bulgu tüm hastalarda mevcut.  
 

Durand ML, et al. Acute bacterial meningitis in adults: a review of 493 episodes. N Engl J Med. 

1993;328:21-28 

N=696, toplum kökenli ABM, erişkin hastalar 
Ateş + ense sertliği + bilinç bozukluğu: %44 hastada pozitif 
Baş ağrısı, ateş, ense sertliği, bilinç bozukluğu: 4 semptomdan 2’si %95 var 
 
van de Beek D, et al. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. N 
Engl J Med. 2004;351:1849-1859. 



Erişkin hastalarda, meninks irritasyon bulgularının 
menenjiti öngörmedeki tanısal doğruluğu 

Duyarlılık düşüktür, olmaması menenjiti dışlatmaz: 

 - Brudzinski %5 

 - Kernig %5 

 - Ense sertliği %30  

Özgüllük: Kernig ve Brudzinski için %95  
 

      Thomas KE, CID 2002; 35: 46-52 

Klinik bulgular ‘’tanıyı dışlanmada’’ daha yararlı olabilir.  
Ateş,  ense sertliği veya bilinç bozukluğu: hiçbiri yoksa tanıyı %99-%100 ekarte 
ettirir. 
 
      Attia J, JAMA 1999, Durand ML, NEJM 1993 



Erişkin hastalarda, ABM klinik bulguları 1  
 

ABM: akut bakteriyel menenjit. 

Kraniyel sinir felci (özellikle III, IV, VI, VII: sinirler): %10-%20 
  Sinir kılıfının araknoid zar içinde eksuda ile sarılması  

  Artmış kafa içi basınç  

Fokal nörolojik bulgular %10-%20 

Nöbet: %30 
  Subaraknoid aralıkta, kan damarlarının inflamasyonu ve trombozu sonucu oluşan 

  kortikal ve subkortikal iskemi sonucu 

N=696, toplum kökenli ABM, erişkin hastalar* 
Nöbet: n= 174 (%25)  
 Pnömokok menenjiti olan hastaların %36’sında (128/352) 
 Serebral infarkt olanların %62’sinde istenmeyen klinik sonlanım 
Pnömokok menenjiti: diffüz serebral DİK da serebral infarkt oluşturabilir.** 
 
*van de Beek D, Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. N Engl 
J Med. 2004;351:1849-1859; Vergouwen MDI, Neurocrit Care 2010 



Erişkin hastalarda, ABM klinik bulguları 2  
 
Kafa içi basınç artması bulguları 

 Koma 

 Hipertansiyon 

 Bradikardi 

 III. kraniyel sinir felci (N. occulomotorius) 

Yaşlı hastalar, özellikle DM, kardiyopulmoner hastalığı olanlar: 
 Menenjit tanısı daha zordur. Tipik meningeal irritasyon bulguları ve ateş 

olmayabilir.  
 Letarji, küntlük ile başvurabilir. 
 Konfüzyon sıktır: Pnömokok menenjiti %92 
       Gram negatif basil menenjiti %78 
 Öncesinde veya eş zamanlı bronşit, pnömoni, paranazal sinüzit olabilir. 
 <65 yaş ile karşılaştırıldığında, yaşlı hastalarda nörolojik bozukluk daha 

ağırdır, ilk başvuruda koma, nöbet, hemiparezi daha çok görülür. 

Chot C, CID 2001; Gorse GJ Arch Intern Med 1989; Cabellos C, Medicine 2009. 



Erişkin hastalarda, ABM klinik bulguları 3 

Kafa travması olan hastalar: 

 Travmaya bağlı hasar menenjit olmadan, meninks irritasyonu semptom ve 
bulguları oluşturabilir.  

 Bazal kafatası kırığı: subaraknoid aralık ile nazal kavite, paranazal sinüsler 
veya kulak arasında dural fistül oluşabilir: rinore, otore 

Nötropenik hastalar:  
 Subaraknoid aralıkta inflamasyon yetersizdir. 
 Herhangibir bilinç değişikliği olan hastada, öncelikle BOS incelemesi ile 

menenjit olmadığı gösterilmelidir.  

Patojen ilişkili spesifik bulgular:  
 Meningokok: döküntü 
 Listeria monocytogenes: nöbet, fokal defisit, rombensefalit bulguları 

(ataksi, kraniyel sinir felci, nistagmus) 



25.12.2015 Olgu 2 



25.12.2015 

BOS 
 >1000 lökosit, PNL hakimiyeti  
>1000 eritrosit 
BOS/kan glikoz oranı  
                  5/140=0.04 

Olgu 3 

Beyin BT: Posterior fossada serebellar hemisferik yapılar ve beyin sapı oluşumları 
normaldir.  4. ventrikül normal genişliktedir.  
Sellar parasellar alan normaldir.  
Her iki yanda yan ventrikül posterior hornu atrium düzeyinde genişleme mevcut 
olup simetrik gelişimli koroid pleksus kistini düşündürmektedir.   
Supratentorial BOS mesafeleri, serebral parankim dansitesi normaldir. Orta hatta 
yer değişikliği saptanmamıştır.  
Falks superiorunda 2-3 mm lik küçük lipomatöz lezyon mevcuttur.  



Bakteriyel menenjitte tipik BOS bulguları 1 

BOS parametresi Tipik bulgular 

Açılış basıncı 200-500 mm HO2 

Lökosit sayısı 1000-5000/mm3 

(<100 ile >10,000 arası) 

Nötrofil yüzdesi >%80 

Protein 100-500 mg/dL 

Glikoz ≤40 mg/dL 

BOS/Serum glikoz oranı ≤0.4 

Gram boyama %60-%80 pozitif 

Kültür  %70-%85 pozitif 



Bakteriyel menenjitte tipik BOS bulguları 2 

BOS parametresi Tipik bulgular 

Açılış basıncı 200-500 mm HO2 

Lökosit sayısı 1000-5000/mm3 
(<100 ile >10,000 arası) 

Nötrofil yüzdesi >%80 

Protein 100-500 mg/dL 

Glikoz ≤40 mg/dL 

BOS/Serum glikoz oranı ≤0.4 

Gram boyama %60-%80 pozitif 

Kültür  %70-%85 pozitif 

Basınç >600 mm HO2 

• Beyin ödemi 
• İntrakraniyel süpüratif odak  
• Komünikan hidrosefali  

Pleositoz olmaması: %4 
• Prematür yenidoğan 
• < 4 haftalık bebeklerde  
Lökosit sayısının normal olması: 
• Meningokok menenjiti: %10 
Lenfosit hakimiyeti: %10 
• GNB ve Listeria menenjiti 

• Glikoz <40 mg/dL: %60 
BOS/Kan glikoz <0.31: %70 

• Protein: genellikle artmıştır 

Hücre sayısı ve protein normal: 
• Yenidoğan GNB menenjiti 
• Ağır immünyetmezlik 

GNB: Gram negatif basil 



BOS Gram Boyama  

Duyarlılık BOS bakteri miktarı ve bakteri cinsi ile ilişkili: 

• ≤103 CFU ise %25  

• ≥105 CFU ise %97 

• S. pneumoniae %90 

• H. influenzae %86 

• N. meningitidis %75 

• Gram negatif basil: %50 

• L. monocytogenes <%50 

Özgüllük: %100’e ulaşmakta 
 



BOS Kültürü 

• Tanıda altın standard 

• Toplum kökenli menenjitte,  

 BOS antibiyotik tedavisi öncesi alınmışsa %80-%90 pozitif;  

 BOS antibiyotik tedavisi sonrası alınmışsa %50 pozitif. 

• Antibiyotik tedavisi sonrası BOS sterilizasyonu: 
• 24-36 saat içinde %90-%100 

• Meningokok için 2 saat içinde 

• Pnömokok için 4 saat içinde   Kanegaye JT, Pediatrics 2001 

 



Bakteriyel menenjit: Hızlı tanı testleri 1 

• H. influenzae tip b 

• S. pneumoniae  

• N. meningitidis  

• E. coli K1  

• B grubu streptokok 

Lateks aglütinasyon (LA) 

B grubu meningokok polisakkaridi:  
 - İmmünojenitesi düşük; birçok testte yer almaz. 
Yalancı pozitiflik var.  
Rutin kullanımı önerilmiyor.  



Bakteriyel menenjit: Hızlı tanı testleri 2 

Mossi JC, et al. Enhanced diagnosis of pneumococcal meningitis using the Binax NOW® S. 
pneumoniae immuno-chromatographic test: a multi-site study. CID 2009. 

N=1173 BOS (menenjit şüphesi olan)  
Pnömokok menenjiti:  
• Kültür pozitif (n=69): %98.6’sında İKT pozitif 
• Kültür negatif (n=125): %99.3’ünde İKT negatif 
 
Kültür ve LA testi ile pnömokok menenjiti saptanma oranı:  
 Asya: %7.4; Afrika: %15.6 
İKT ile Bangladeş’te pnömokok saptanma oranı %21.6’ya yükselmiş.  
 
Kültür negatif olgularda İKT pozitiflik oranını etkileyen faktörler:  
• Bölgesel farklılık Asya: %18.8; Afrika: %8.5; (p<0.001),  
• Önceden antibiyotik kullanımı: %24.2 (ab+) vs %12.2 (ab-) ; (p<0.001)  
• Lökosit sayısı: WBC=10-99 ise %9.0; WBC=100-999 ise %22.1; WBC≥1000 ise %25.4; 
(p<0.001). 

İmmünokromatografik test (İKT) 
Hem duyarlı, hem özgül.   



Bakteriyel menenjit: Hızlı tanı testleri 3 

Polimerize zincir reaksiyonu (PZR): DNA amplifikasyonu 
• Meningokok menenjiti: BOS’sında PZR duyarlılık ve özgüllüğü %91 
• “Broad-based“ bakteriyel PZR: 1 

  bacterial 16S RNA gene (5 -GGAGGAAGGTGGGGATGACG -3 and 5 -ATGGTGTGACGGGCGGTGTG-3 ): 
  “universal” primer  

 Duyarlılık %100, özgüllük %98.2, PPD %98.2, NPD %100 
• "Multiplex PZR“: N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae tip b: 2 

 Duyarlılık, özgüllük, PPD %100, NPD %99.1-%99.3 
• “Broad-based“ bakteriyel PZR ile kültürün karşılatırması:3 
 Duyarlılığı kültürden yüksek: %59 vs %43; özgüllük her ikisi için %97 
 Sık rastlanan mikroorganizmalar tek bir testte saptanabilir. 
• PZR: Kısa sürede (2 saat) sonuç verir. Antibiyotik tedavisinden etkilenmez. 

Canlı olmayan mikroorganizmaları da saptar.  
• Pnömokok menenjiti: BOS için duyarlılık %92-%100; özgüllük %1004 
• RT-PZR: in-vitro antibiyotik duyarlılığını saptamak için 5  

 
 

 

 

PPD: pozitif prediktif değer.  
NPD: negatif prediktif değer.  

1. Saravolatz LD, CID 2003. 2. Tzanakaki, CMI 2005. 3. C. 
Welinder-Olsson, CMI 2007. 4. Werno, CID 2008. 5. Kearns, J 
Clin Microbiol 2002.   



Bakteriyel menenjit  ile viral menenjit ayrımı 1 

Pediatrik hastalarda yapılmış skorlama çalışmaları var. 

N=422, >1 aylık olan hastalar 
• BOS glikoz <34 mg/dL 
• BOS/Kan glikoz oranı < 0.23 
• BOS protein >220 mg/dL 
• BOS lökosit sayısı >2000  
• BOS PNL >1180 
Her biri bakteriyel menenjit  için 
öngördürücü. Kesinlik ≥%99 

Meta-analiz: 8 çalışma 
Pediatrik, BOS pleositozu olan hastalar 
- N=5312 hasta değerlendirilmiş 
- N=4896 hasta uygun bulunmuş 
Bakteriyel Menenjit Skoru 
• Gram boyama negatif 
• BOS nötrofil sayısı <1000/mm3 

• BOS protein <80 mg/dL 
• Kan nötrofil sayısı <10,000 ise 
     ABM riski çok düşük 
 Duyarlılık: %99,3  
 Özgüllük: %62,1  
 NPD: %99,7  

- Sonuçlar tüm hastalara 
uygulanmamalı. Çalışmalardaki yaş 
grupları ile sınırlı olmalı. 
- Klinik olarak ABM tanısı koyup 
tedaviye başlanması daha önemli.   



Bakteriyel menenjit  ile viral menenjit ayrımı 2 

CRP  
Yüksek ise bakteriyel menenjit 
lehinedir. 
BOS Gram boyama negatif ise:   
- Duy: %96, Özg: %93, NVD %99 

 
Prokalsitonin  
>0.2 ng/mL 
- Duyarlılık ve özgüllük ~ %100 
- Yalancı negatiflik olabilir. 

>0.28 n/mL 
- Duy: %95, Özg: %100, NVD %100, 
  PPD: %97 
 

BOS Gram boyama negatif ise 
CRP veya prokalsitonin ≤ normal ise 
bakteriyel menenjit için NPD 
yüksek 

BOS laktat düzeyi  
Meta-analizler:  
- 25 çalışma: n=1692, erişkin ve çocuk 
- 31 çalışma: n=1885 
 
Bakteriyel / viral menenjit ayrımı için 
tanısal doğruluğu: 
 BOS lökosit sayısı, 
 BOS glikoz düzeyi ve 
 BOS protein düzeyinden daha üstün 
Duyarlılık: %93-%97;  
Özgüllük: %96-%94  

 
Önceden antibiyotik almış olanlarda 
duyarlılık düşmekte: %49 
 
Huy NT, Crit Care 2010; Sakushima K, JID 2011 



ABM: Radyolojik tetkiklerin yeri 1 

Beyin BT veya MRI tanıda yardımcı değildir. 

Erken dönemde normal olabilir. 

İlk başvuruda ne zaman gerekli? 

• >60 yaş, immün yetmezlik, SSS hastalığı öyküsü  

• KİBA bulgularının olması 

• Fokal nörolojik bulgular veya nöbet (son 1 hafta içinde) 

İzlem sırasında:  

• Persistan / uzun süre devam eden ateş 

• YD: kafa çevresinde genişleme 

• Persistan nörolojik disfonksiyon 

• BOS parametre veya kültüründe persistan bozukluk 

Gadolinium-MRI: en duyarlı yöntem.  
- Özellikle infarkt (difüzyon ağırlıklı) ve ventrikülit açısından. 

• Bilinç bozukluğu 
• Ardışık 2 soruyu cevaplayamama  
• Ardışık 2 emri yerine getirememe 
• Bakış felci  
• Anormal görme alanı  
• Fasiyel paralizi 
• Kol veya bacak sürükleme 
• Konuşma bozukluğu 



ABM: Radyolojik tetkiklerin yeri 2 

MR anjiyografi ve perfüzyon ağırlıklı görüntüleme: 

Vasküler komplikasyonları daha iyi gösterir. 
- Fokal stenoz, major intrakraniyel arterlerde düzensizlik gibi. 

Beyin MRI veya BT:  

Yenidoğan: antibiyotik tedavisi bitiminde, mutlaka önerilir.  
- Komplikasyon olmadığını kesin olarak göstermek için. 

Bazal kafatası kırığı, BOS kaçağı varsa BT ile  
• Hava-sıvı seviyesi 

• Paranazal sinüslerde opasite 

• İntrakraniyel hava varlığı  



Erişkin hastalar için bakteriyel menenjit yaklaşım algoritması 

1. BOS değerlendirilmesi gerekir.  

2. LP yapabilir miyim? 

2a. EVET 2b. HAYIR 

Göz dibi: papil ödemi 

Fokal nörolojik bulgu 

Pürülan BOS 

3. BOS Gram boyama 

3a. Etken var  3b. Etken yok  

Etkene yönelik 
antimikrobiyal tedavi 

Ampirik 

antimikrobiyal tedavi 

Yaş  

Altta yatan hastalık 

Beyin BT  

LP yapılamıyorsa 

LP yapılması zaman alacaksa  

Kan kültürü alınmalı 

Kan kültürü 

Dekzametazon Dekzametazon 



 



Bakteriyel menenjitte ampirik antimikrobiyal tedavinin önemi 

• Tedavide gecikme istenmeyen sonlanım ile ilişkili. 

• Erken tedavi ile mortalite azalıyor. 

• Bilinç bozukluğu gelişmeden (Glasgow Koma Skalası <10) tedaviye 
başlanması iyi sonlanım ve sürvi ile ilişkili. 

• Menenjite özgü semptomları takiben  

 >6 saat gecikme ~ ölüm riskinde 8.4 X artış 

• N=286 toplum kökenli bakteriyel menenjit 

•  Erken ve yeterli tedavi ~ iyi sonlanım (OR=11.19)  

 

• N=177 kültür pozitif bakteriyel menenjit,  

     N=39’u önceden antimikrobiyal tdv almış: 

     Kan kültürü + Gram boyama ± LA: %92 etken bakteri saptanmış. 

 

Proulx N, QJM 2005; Lepur D, Infection 2007; Coant PN, Pediatr Emerg care 1992 LA: Lateks aglütinasyon 





Bakteriyel menenjitte ampirik antimikrobiyal tedavi 1 

Predispozan faktör Bakteriyel etken  

Yaş  

• <1 ay 

• 1-23 ay 

 

• 2-50 yaş 

• >50 yaş 

 

S. agalactiae, E. coli, L. monocytogenes,  
 
S. agalactiae, E. coli, H.influenzae, S. pneumoniae, 
N. meningitidis 
 
S. pneumoniae, N. meningitidis 
S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, 
aerob GNB 

İmmüniteyi bozan durum S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, 
aerob GNB (P. aeruginosa dahil) 

Bazal kafatası kırığı S. pneumoniae; H. influenzae; A grubu β-hemolitik 
Streptococci 

Kafa travması, NRŞ girişimi S. aureus, KN- Staphylococci (özellikle S. epidermidis), 
aerob GNB (P. aeruginosa dahil) 



Bakteriyel menenjitte ampirik antimikrobiyal tedavi 2 

Predispozan faktör Antimikrobiyal tedavi 

Yaş  

• <1 ay 

 

• 1-23 ay 

• 2-50 yaş 

• >50 yaş 

 

Ampisilin + Sefotaksim 

Ampisilin + Aminoglikozid 

Vankomisin + 3. Kuşak Sefalosporin1 

Vankomisin + 3. Kuşak sefalosporin 1,2 

Vankomisin + Ampisilin + 3. Kuşak Sefalosporin 

İmmüniteyi bozan durum Vankomisin + Ampisilin + Sefepim veya Meropenem 

Bazal kafatası kırığı Vankomisin + 3. Kuşak Sefalosporin 

Kafa travması, NRŞ girişimi Vankomisin + Setazidim / Sefepim / Meropenem 

3. Kuşak Sefalosporin: Seftriakson veya sefotaksim. 
1 Dekzametazon veriliyorsa bazı uzmanlar rifampin eklemekte. 
2 Listeria monocytogenes şüphesi varsa ampisilin ekle.   



Gram boyama sonucuna göre antimikrobiyal tedavi seçimi 3 

Mikroorganizma  Antimikrobiyal tedavi  

H.influenzae tip b 3. Kuşak sefalosporin 

N. meningitidis 3. Kuşak sefalosporin 

S. pneumoniae Vankomisin + 3. Kuşak sefalosporin* 

L. monocytogenes Ampisilin veya penisilin G** 

S. agalactiae Ampisilin veya penisilin G** 

E. coli 3. Kuşak sefalosporin 

  *Bazı uzmanlar dekzametazon alan hastalar için rifampin eklemekte.  
**Aminoglikozid eklenmesi açısından gözden geçirilmeli.  



28.12.2015 
Olgu 4 

26/12/15: Normal sınırlarda kranial diffüzyon MR incelemesi. 
 
Seftriakson 2*2 g/gün tedavisi almakta. 
Ateş devam etmekte. Tedaviye vankomisin 2*1 g/gün eklendi.   



31.12.2015 
Olgu 5 

BOS berrak 
260 eritrosit/mm3 

110 lökosit/mm3, %90 mononükleer 

08/01/2016: taburcu  



Türkiye’de erişkin hastalarda akut bakteriyel menenjit 1   

Toplum Kökenli Menenjit/Meningoensefalitler: Beş Yılın Retrospektif Değerlendirilmesi. 
Demiroğlu YZ. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):218-26 

 
ABM: N=29; 15 olguda (%51.7) etken izole edildi; 10'unda (%34.4) Streptococcus 
pneumoniae, üçünde (%10.34) Listeria monocytogenes, birinde (%3.4) Staphylococcus 
aureus, birinde (%3.4) Streptococcus pyogenes.  

BOS’larından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları 
Üsküdar Güçlü A, Gülhane Med J 2005.  (Ocak 2000-Aralık 2003) 
 

N=889 BOS örneği; 74'ünde (%8.3) mikroorganizma izole edilmiştir. Staphylococcus 
aureus (%33.8) ve koagülaz negatif stafilokok (%14.9) en sık izole edilen etkenler 
olmuştur. Bunları sırasıyla, Streptococcus pneumoniae (%8.1), Neisseria meningitidis 
(%6.7) izlemiştir. Oksasilin direnci, S.aureus izolatları arasında %42, koagülaz negatif 
stafilokoklarda ise %70 olarak saptanmıştır. S. pneumoniae izolatları arasında penisilin 
G direnci gözlenmez iken, ampisiline %50 oranında direnç görülmüştür. N.meningitidis 
ise, penisilin grubu antibiyotiklerin tamamına duyarlı bulunmuştur 



Türkiye’de erişkin hastalarda akut bakteriyel menenjit 2  

• Fırat Üniversitesi, 1995-2002, 121 menenjit 

 N=75 bakteriyel menenjit: 41 (%54.7), S.pneumoniae; 17 (%22.7) 
N.meningitidis;  2 (%2.7) S. aureus.   

 

• Erzurum Atatürk Üniversitesi, 1995:  

 Son 10 yıl içerisinde 126 menenjit olgusunda N. meningitidis (%52.4) ve 
S.pneumoniae (%28.5) 

 

• Hacettepe Üniversitesi, 1459 BOS 

 84'ünde (%5.8) bakteriyel etken saptanmış, Acinetobacter türleri (%26.2), 
koagülaz negatif stafilokok (%20.2), E. coli (%14.3), S. aureus (%7.1), 
Enterococcus türleri (%7.1),  

Çelik I, Klimik Dergisi 2003; Kaya A, Mikrobiyoloji Bülteni 1995; Köseoğlu Ö, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 
2001. 



• 28 merkez, >50 yaş 
• Toplum kökenli ABM 
• Kültür pozitif 
Yaşlı hastalarda Listeria mutlaka 
tedavide kapsanmalı.  

Türkiye, Erişkin, TK-ABM 
Pnömokok %28-32 etken 
 
 
Kaya A, Mikrobiyol Bul 1995;  
Ulusoy S, İnfek Derg 1995  



Erdem H, CMI 2010 
%29 hastada %50 hastada 

S. pneumoniae 
 
Pen: 14/110, %13 
CXN: 1/110, %1 
RIF: 2/101, %2 direnç 

Listeria   
Tüm suşlar penisilin 
ve ampisilin duyarlı 

Türkiye, S. pneumoniae 
Pen MIC90: 1 μg/mL 
Tedavi başarısızlığı !!!! 

CLSI 2008: S. pneumoniae, menenjit için:  
 Penisilin MIC  ≤0.06 µg/mL ise ≥18 MÜ/gün dozunda kullanılabilir. 
Mozaik PBP: Pen MIC düşük, sefotaksim veya amoksisilin MIC yüksek olabilir 



Erdem H, CMI 2010 Fatalite için RF’leri 



Mortalite:  Risk faktörleri  

• ≥60 yaş 

• İlk başvuruda mental küntlük olması 

• İlk 24 saat içinde nöbet 

• Otit veya sinüzit varlığı 

• Düşük Glasgow Koma Skoru 

• Döküntü olmaması 

• Taşikardi 

• Kan kültüründe üreme olması 

• ESH yüksekliği, trombositopeni 

• BOS lökosit sayısının düşük olması 

• Alkolizm (alkolik vs alkolik olmayan: %67 vs %33) 



Bakteriyel menenjit: Antibiyotik kullanımı  

• BOS’na penetre olabilmeli 
 Kan-Beyin Bariyeri 

 Tüm tedavi süresince maksimum dozda antibiyotik 

• Pürülan BOS’nda etkin olmalı 

 Laktat  pH ↓  

 BOS protein: proteine bağlanan antibiyotik / serbest ilaç düzeyi 

• BOS’nda bakterisidal aktivite olmalı 
 Konak savunma mekanizmalarının yetersiz olduğu bir alan  

• Antibiyotiğin farmakodinamik özelliklerine dikkat edilmeli 

 



Spesifik antimikrobiyal tedavi: S. pneumoniae 
 

Penisilin direnci ~ PBP değişikliği 

• Dirençli suşlar ile serotipler ilişkili: 6, 14, 19, 23 

• Direnç 23F klonundan yayıldı (1978 İspanya) 

• Penisilin duyarlı olmayan pnömokok oranı: ABD %25-50, Latin 
Amerika %60, Asya %80 

• Risk faktörleri: yaş, immünsupresyon, uzun süreli 
hospitalizasyon, antibiyotik maruziyeti 

3. kuşak sefalosporin 

• Tedavi başarısızlıkları bildirilmekte. 

• Direnç bildirilmekte (MIC ≥2 µ/mL) 



Spesifik antimikrobiyal tedavi: S. pneumoniae 
 

Vankomisin  

• Deksametazon ile birlikte kullanıldığnda BOS’na geçişi azalır. 

• Tolerans gelişimi bildirilmiş.  Yüksek doz!! 

• Vankomisin + 3. kuşak sefalosporin: Sinerjik 

• Rifampin eklenmeli mi? İzolat duyarlı ise; tedaviye yanıt yetersiz ise; 
izolatın 3. kuşak sefalosporin MIC >4 µ/mL ise  

• Vankomisin ilk dozu 3. kuşak sefalosporin verildikten >2 saat 
sonra olmalı: <2 saat  ise işitme kaybı ile ilişkili 

• 3. kuşak sefalosporin MIC >2 µ/mL ise mutlaka kontrol LP 
yapılmalı (36-48 saat sonra)  

Meropenem  

• Penisilin dirençli suşlara etkili;  penisilin, sefalosporin yüksek 
düzey direnç varsa meropenem direnci olabilir.  



Spesifik antimikrobiyal tedavi: H. influenzae 
 

• BL’az üretimi: %24 - %32 (ABD) - >%50 (İspanya).  

• Gelişmekte olan ülkelerde kloramfenikol direnci var 

• 3. kuşak sefalosporin önerilir. 

• Seftriakson, sefuroksimden üstün. 

• Sefepim, sefotaksim ile benzer etkinlikte.  

  



Spesifik antimikrobiyal tedavi: N. meningitidis 
 

Penisilin G veya ampisilin önerilir.   

• Pen G orta-duyarlı suşlar var: MIC 0.1–1.0 µ/mL (İspanya)  

• İspanya, 1989: %20 Pen G orta duyarlı: PBP 2 ve 3 affinite azalması 

• Birçok ülkeden bildirilmiş: Yunanistan, İsviçre, Romanya, Fransa, Belçika, 

İngiltere, Kanada, Hırvatistan, Türkiye, Malawi, Güney Afrika  

• Yüksek düzey direnç: BL’az üretimi. MIC ≥64 µ/mL olabilir 

• Penisiline azalmış duyarlılık: klinik öneri? 
 ABD: 3/100 izolat, Kanada %22 

 İspanya: 213 çocuk, %34’ünde saptanmış, ölüm ve sekel oranı daha yüksek 

Bazı uzmanlar 3. kuşak sefalosporin öneriyor.  



Spesifik antimikrobiyal tedavi: L. monocytogenes 
 

• Sefalosporinler inaktif.  

• Ampisilin veya Pen G + Aminoglikozid (AG): sinerjik 

• SSS infeksiyonu ise ilk 1 hf tedaviye AG eklenmesi öneriliyor.  

• Ampisilin vs ampisilin + AG: mortalite benzer 

• TMP/SMZ: in-vitro bakterisidal  

• TMP/SMZ + Ampisilin vs AG + Ampisilin  

• İlk grupta tedavi başarısızlığı ve sekel oranı daha az.  

• Vankomisin in-vitro duyarlı, ancak etkinliği yetersiz.  

• Florokinolon, linezolid: klinik deneyim kısıtlı, in-vitro etkili.  



Erişkin akut bakteriyel menenjiti: Kortikosteroid kullanımı 1 

de Gans J, NEJM 2002 

N=301 ABM 

Dekzametazon alan vs almayan:  

- İstenmeyen sonlanım: %15 vs %25, p=.003 

- Ölüm: %7 vs %15, p=.04 

S. pneumoniae alt grubunda 

-  İstenmeyen sonlanım : %26 vs %52, p=.006 

- Ölüm: %14 vs %34, p=.02 

Nörolojik sekel: fark yok, ancak daha ağır hastalık olup yaşayan hastalar steroid 

grubunda daha fazla 

Dekzametazon alanlarda ciddi advers olay yok.  

Rutin olarak verilmeli. Antibiyotiğin ilk dozundan önce veya ilk dozu ile birlikte.  

ABM: akut bakteriyel menenjit. 



Erişkin akut bakteriyel menenjiti: Kortikosteroid kullanımı 2 

N=357 pnömokok menenjiti, Hollanda, 2006-2009 

Dekzametazon yaygın olarak kullanılmakta  

Progrozda iyileşme, mortalitede azalma: %30  %20 

Steroid alanlarda geç serebral tromboz olguları bildirilmiş. Steroid ilişkili?? 
       Wetsfeld M, Ann Neurol 2006 

Gelişmekte olan ülkelerde: dekzametazon alan vs almayan 
-Vietnam: ÇK, RKÇ: 1 ayda ölüm azalmış (RR 0.43),  
     6 ayda ölüm, sakatlık azalmış (RR0.56) 
- Malawi: ÇK, RKÇ:  40 günde mortalitede fark yok (%56 vs %53) 
     S. pneumoniae alt grubu: fark yok (%53 vs %50) 
     %90 HIV pozitif hasta 
     Mai, NEJM 2007, Scarborough, NEJM 2007 

ABM: akut bakteriyel menenjit. 



Erişkin akut bakteriyel menenjiti: Kortikosteroid kullanımı 3 

Cochrane: 24 çalışmanın analizi, N=4041 

- Genel mortalite azalmamış; ancak erişkinlerde azalma trendi mevcut. 

- İşitme kaybı ve nörolojik sekel oranı azalmış.  

- H. influenzae: işitme kaybı azalmış. 

- S. pneumoniae: mortalite azalmış.  
      Brouwer MC, Cochrane Database Syst Rev 2010

        

ABM: akut bakteriyel menenjit. 



Bakteriyel menenjit (BM) epidemiyolojisi son yıllarda değişmiştir. 
BM’e neden olan ve sık görülen bakterilere etkili olan çocukluk çağı aşıları sonucu  
genel olarak insidans azalmış, etken dağılımı değişmiş ve en sık etkilenen yaş grubu  
değişmiştir.  

Effect of vaccines on bacterial meningitis worldwide. Peter B McIntyre, Lancet 2012 



Sonuç olarak 

• Aşılama çalışmaları kitle immünitesi açısından önemlidir.  

 

• Yerel sürveyans çalışmalarına ihtiyaç vardır: 

 Etken dağılımı, antibiyotik duyarlılığı, aşıların etkisi  vs. 

 

• Mortalitenin azaltılması açısından erken tanı ve gecikmeden 
doğru tedavinin başlanması önemlidir.   

 

• Ülkemiz için rehber ihtiyacı? 


