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Olgu
• K.B., 62 yaşında, erkek hasta
• Şikayeti: Ateş, şiddetli baş ağrısı
• Hikayesi: Başvurudan üç gün önce başlayan kuru öksürük ve 

günde 2-3 defa olan bol sulu, kansız, mukussuz ishal.
• Yakınmalarına ateş yüksekliği ve şiddetli baş ağrısı eklenmesi 

üzerine hastanemiz acil servisine başvurmuş.
• Özgeçmişi: HT ve sağ talamik hematom- sol hemiparezi sekeli 

(2011)
• Soygeçmişi: Özellik yok
• Travma, seyahat öyküsü, hayvan teması, ilaç kullanım öyküsü 

yok.



üAcil tıp uzmanı tarafından değerlendirilmiş. 
üAni başlayan şiddetli baş ağrısı yakınması 

nedeni ile nöroloji konsültasyonu istenmiş.
üNöroloji hekimi tarafından BBT ile birlikte 

değerlendirilen hastada akut nöropatoloji 
saptanmamış.

üHasta SSS infeksiyonu ön tanısıyla tarafımıza 
danışıldı.



Fizik muayene

• Genel durumu orta. Bilinç açık. Oryante ve koopere.
• Glaskow Koma Skoru: 15 
• Vücut ısısı: 38.0°C
• TA: 140/75 mm/Hg
• Nabız: 108/dk, Ritmik
• Solunum sayısı: 27/dk. Ral veya ronkus duyulmadı.
• Ense sertliği ++
• Sol elde tremor
• Diğer sistem muayeneleri olağan



Laboratuvar bulguları



Laboratuvar bulguları



Hastaya yapılması kontrendike 
mi??

Lomber ponksiyon???



Curr Opin Infect Dis 2019, 32:233–8.

LP öncesi görüntüleme yapma endikasyonları



• SSS infeksiyonu ön tanısı ile LP yapıldı.
• BOS örneğinde;
– BOS basıncı: Artmış
– Görünüm: Bulanık
– Hücre sayımı: 9500 lök/mm3

• %90 PNL hakimiyeti
– PANDY : ++++
– Protein: 632.7 mg/dL
– Glukoz: Ölçülemeyecek kadar düşük 

• Eş zamanlı ölçülen kan şekeri: 139



Diğer testler?



• Akut bakteriyel menenjit; 
– Ampirik seftriakson 2x2 gr i.v, vankomisin 2x1 gr 

i.v. ve ampisilin 6x2 gr i.v. 
– Eş zamanlı 4x4 mg steroid i.v. + mannitol 4x200 

mg i.v. (toplam 4 gün) başlandı.

• Acil servis takibinde bilinci kapanan hasta 
entübe edilerek anestezi yoğun bakım 
ünitesine yatırıldı.



• BOS kültüründe tedavinin 2. gününde 
S. pneumoniae üremesi oldu.
• Kültür izolatı Halk Sağlığı Referans 

Laboratuvarı’na serotip tayini için gönderildi.













İzlem 

• Yatışının ikinci günü;
– Sağ pupilin sol pupilden ılımlı geniş, sağda IR zayıf, 

sağda pitozis, sağ iç, yukarı ve aşağı bakış kısıtlılığı
– Nöroloji görüşü alındı.

• Menenjite bağlı 3. kranial sinir tutulumu



İzlem

• Yatışının beşinci günü;
– Solunum fonksiyonlarında kötüleşme
– Akciğer görüntülemelerinde pnömonik infiltrasyonla 

uyumlu görüntü 

• Tedavi; 
meropenem 3x2 gr i.v + vankomisin 2x1 gr i.v + tigesiklin 1x100 
mg i.v yükleme; 12 saat sonra 2x50 mg i.v idame 



• Bilinç durumu düzelen, vital bulguları stabil 
seyreden hasta yatışının yedinci gününde 
infeksiyon hastalıkları servisine devralındı.

• Trakeal aspirat kültürü: ESBL+ K. pneumoniae
– Tedavi değişimi düşünülmedi.

İzlem



İzlem

• Pnömoni ve menenjit açısından tedavisi 
tamamlandı.
– Nörolojik bulgularda ilerleme 
– Multipl kraniyal nöropati 
– Quadripleji 
– Beyin MRG beyin sapı sol yanda yeni gelişen 

lezyon 
• Hasta yakın izlem ve tetkiki amacıyla Nöroloji 

YBÜ‘ ne devredildi.



İzlem 

• Nörolojik bulgularında kısmi gerileme olan 
hastada kliniğin septik embolik olaya bağlı 
olduğu düşünüldü.



Kontrol LP 
(Tedavinin 21. günü)

– BOS örneğinde:
• BOS basıncı: Normal
• Görünüm: Berrak
• Hücre sayımı: 40 lök/mm3
• PANDY : Negatif
• Protein: 43,5 mg/dL
• Glukoz: 71 mg/dL
• Eş zamanlı kan şekeri: 106

• BOS kültüründe üreme olmadı.



İzlem 

• Hastanın klinik durumu stabil seyrettiğinden 
nöroloji servisine alındı.

• Antibiyotik tedavisi kesildi.
• Toplam beş gün antibiyotiksiz servis izlemi 

sonrası triplejik ve sağ pitozis sekelli şekilde 
FTR önerileri ile taburcu edildi.

• Taburcu edilmeden önce konjuge pnömokok 
aşısı yapıldı. 



Akut Bakteriyel Menenjit

• Akut bakteriyel menenjit (ABM), menenks ve 
subaraknoid aralığın akut bir infeksiyonudur.1

• Dünyada infeksiyon hastalıklarına bağlı ölüm 
nedenleri sıralamasında ilk on hastalık 
içerisinde yer alır. 2

1. Tülek N., Fışgın Taşdelen .N. Akut Bakteriyel Menenjitler. In: Wıllke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M. 
eds. İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi.İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2017: 1275-1299

2. Allan R Tunkel .Clinical features and diagnosis of acute bacterial meningitis in adults .Available at: 
https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-acute-bacterial-meningitis-
in-adults.last updated: Aug 30, 2018.

https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-acute-bacterial-meningitis-in-adults


• Tanı : Beyin omurilik sıvısı (BOS)’ nda lökosit 
artışı, glukoz düşüşü, protein artışı ve etkenin 
izolasyonu

ü Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, And Bennett’ s Principles and Practice of 
İnfectious Diseases, 7th ed. New York, USA. 2010; 1189-2010



Akut Bakteriyel Menenjit

• Bakteriyel menenjit, tedavi edilmezse vakaların % 
50'sinde ölümcül 

• Erken tanı ve uygun şekilde tedavi ile bile, % 8-15
hastada, semptomların başlamasından 24- 48 saat 
sonra ölüm

• Hayatta kalanların % 10-20'sinde
– beyin hasarı, 
– işitme kaybı ve öğrenme güçlüğü gibi kalıcı nörolojik 

sekeller

ü Meningococcal meningitis .World Health Organization (WHO) : Fact sheet 2017 [updated 
December 2017; cited 2017 November 
9]. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/


Akut Bakteriyel Menenjit
• Etiyolojik ajanlar yaş gruplarına göre değişir.

– Yenidoğanlar: Group B Streptococcus, Streptococcus 
pneumoniae, Listeria monocytogenes, Escherichia coli

– Bebekler ve çocuklar: Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis, Haemophilus influenzae type b (Hib), group 
B Streptococcus

– Ergenlik çağı ve genç erişkinlerde: Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae

– Yetişkinlerde: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, 
Haemophilus influenzae type b (Hib), group B Streptococcus, 
Listeria monocytogenes

ü Bacterial Meningitis. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2017 
[updated January 25, 2017]. https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html

https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html


Akut Bakteriyel Menenjit

• Son 20 yıldaki aşılama stratejileri, bakteriyel 
menenjit epidemiyolojisini oldukça 
değiştirmiştir. 

• Bebeklik çağında Hib aşısı yapılan ülkelerde, 
– Hastalık daha çok erişkinlerde 
– Yenidoğan döneminden sonra en sık görülen 

patojen Streptococcus pneumoniae

ü Tülek N., Fışgın Taşdelen .N. Akut Bakteriyel Menenjitler. In: Wıllke Topçu A, 
Söyletir G, Doğanay M. eds. İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. 4. baskı. 
İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2017: 1275-1299



Akut Bakteriyel Menenjit

• S. pneumoniae’ ya karşı yapılan aşılama 
sonrasında <5 yaş ABM insidansında azalma 

• İnsidans yüksekliği daha büyük yaşlara kaymış
• Aşı kapsamında olmayan pnömokok 

serotiplerinde göreceli artış

ü Tülek N., Fışgın Taşdelen .N. Akut Bakteriyel Menenjitler. In: Wıllke Topçu A, 
Söyletir G, Doğanay M. eds. İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. 4. 
baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2017: 1275-1299



Akut Bakteriyel Menenjit

• Pnömokokal menenjitli hastalarda tedaviye 
yaklaşım son 20 yılda önemli ölçüde değişmiştir.
– Penisiline orta derecede duyarlı ya da oldukça dirençli 

olan pnömokok suşları
• Penisilin varsayılan pnömokokal menenjit için 

ampirik tedavi olarak önerilmemektedir.

ü Hameed, N., & Tunkel, A. R. (2010). Treatment of Drug-resistant 
Pneumococcal Meningitis. Current Infectious Disease Reports, 12(4), 
274–281. doi:10.1007/s11908-010-0110-7



Akut Bakteriyel Menenjit



Akut Bakteriyel Menenjit
• Ampirik tedavide:
– Vankomisin ve üçüncü kuşak sefalosporinin (sefotaksim 

veya seftriakson) kombinasyonu
• Yüksek penisilin veya sefalosporin dirençli suşlarda, 
– organizmanın in vitro duyarlı olması durumunda 
– beklenen klinik veya bakteriyolojik yanıt gecikmişse 
– pnömokokal izolatta sefotaksim veya seftriakson MİK > 4 

μg / mL
• Tedaviye rifampin eklenmesi düşünülebilir.

ü Hameed, N., & Tunkel, A. R. (2010). Treatment of Drug-resistant 
Pneumococcal Meningitis. Current Infectious Disease Reports, 12(4), 
274–281. doi:10.1007/s11908-010-0110-7



Akut Bakteriyel Menenjit
• Meropenem sefotaksim ve seftriaksonunkine benzer 

klinik ve mikrobiyolojik sonuçlara sahip
• Yüksek penisilin veya sefalosporin dirençli suşların 

monoterapisi için iyi bir seçenek değil
• Standart tedaviden yanıt alınamayan hastalarda 

kullanılırsa; 
– S. pneumoniae'ye karşı in vitro aktiviteye sahip bir 

florokinolon (özellikle moxifloxacin) veya
– üçüncü kuşak sefalosporin veya
– vankomisin ile  kombine edilmeli.

ü Hameed, N., & Tunkel, A. R. (2010). Treatment of Drug-resistant 
Pneumococcal Meningitis. Current Infectious Disease Reports, 12(4), 
274–281. doi:10.1007/s11908-010-0110-7





• Teşekkür ederim.


