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Olgu  

• OA

• 43

• Erkek 

• İstanbul 

• Evli

• Bir çocuk sahibi

• Otomotiv sektöründe boyama 

işleri yapıyor



Şikayetleri 

• Ateş, üşüme, titreme

• Baş ağrısı

• Bulantı ve kusma

• Kulakta akıntı

• Anlamsız konuşma, konuşulanlara cevap verememe

• Saldırgan davranışlar sergileme



Özellikleri 

• Özgeçmiş; 

üÖzellik yok.

• Soygeçmiş; 

üAnne ve ablada şizofreni öyküsü 

var

• Alışkanlıklar;

üSigara kullanmıyor,

üAlkol sosyal içici,

üMadde kullanımı mevcut (10 

yıldır bonzai)



Fizik muayene 

• Genel durumu kötü, bilinci kapalı, rastgele hareketleri mevcut

• Oryantasyon ve kooperasyon kurulamadı

• Ateş:38,2°C

• TA:175/95 mm/Hg  

• KTA:90/dk (ritmik)  

• SS:22/dk



Fizik muayene 

• Cilt ve mukozalar normal

• Yaklaşık 1,5 cm boyutlarında, ele gelen, düzgün sınırlı, mobil 

karakterde bilateral aksiller lenfadenopati

• Her iki kulakta koyu kıvamlı sarı renkli akıntı

• Kooperasyon kısıtlılığından ötürü orofaringeal muayene



Fizik muayene 

• Göz hareketleri değerlendirilemedi

• Işık refleksi bilateral pozitif, pupiller izokorikti

• Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor ve ral veya ronküs

duyulmadı

• Kalp sesleri ritmikti, S1 ve S2 duyuldu, ek ses ve üfürüm duyulmadı



Fizik muayene 

• Batını palpasyonla rahattı

• Kostovertebral açı hassasiyeti değerlendirilemedi

• Nörolojik muayenede ense sertliği pozitifti

• Kerning- brudzinski negatifti

• Herhangi bir nörolojik defisit saptanmadı



Laboratuvar bulguları

• WBC: 12700 /mm3

• NE: 10880/ mm3 (%85,7) 

• LY: 960/mm3 (%7,6)

• EO: 0/ mm3 (%0)

• HB: 13,1 g/dl

• HTC: %45,6

• PLT: 220000/mm³

• Glukoz: 188 mg/dl

• Üre: 39,7 mg/dl

• Kreatinin:0,91 mg/dl 

• AST: 20 U/L

• ALT: 10 U/L

• Na: 133 mEq/L

• PT:13 sn,  INR:1,1 

• CRP: 332 mg/dl (0-5) 

• PCT: 11 (0,12) ng/ml

• TİT: dansite 1020,  protein 

+++, eritrosit+++ , lökosit ++

• İdrarda lökosit:20/mm³



Pozitif bulgular

• Ateş

• Baş ağrısı, bulantı, kusma

• Bilinç değişikliği

• Kulakta akıntı

• Ense sertliği pozitif

• Nötrofil hakimiyetinde lökositoz

• CRP ve prokalsitonin yüksekliği



Ön tanılar

• Akut bakteriyel menenjit

• Meningoensefalit

• Nörosifiliz

• Beyin apsesi

• Subdural ampiyem

• Epidural apse

• Sinüs tromboflebiti

• Akut sinüzit

• Akut otitis media 

• Üriner sistem infeksiyonu 

• Sepsis

• SVO

• Madde yoksunluğu 

• Akut HIV infeksiyonu 



• Baş ağrısı                          %87

• Ense sertliği                     %83

• Ateş                                   %77

• Mide Bulantısı                 %74

• Döküntü                           %26

• GKS<14                             %69

• Fokal nörolojik defisit    %33

• Ateş

• Baş ağrısı

• Ense sertliği

Klasik üçlü bulgu hastaların %44’ünde ,

En az üçünden ikisi hastaların %95’inde  mevcut 



Olgu 

• 2 set kan kültürü
• İdrar kültürü alındı

• MSS infeksiyonları???                 Lomber ponksiyon



LP öncesi görüntüleme yapma endikasyonları

• Herniasyon riskini azaltır

• Endikasyonlar;

üFokal nörolojik defisit (kranial sinir tutulumu)

üYeni gelişen nöbet

üMental durumda ciddi bozukluk (GKS <10)

üCiddi immünsüprese hastalarGörüntüleme antibiyoterapinin gecikmesine neden olmamalıdır!...

ESCMID guideline. Clin Microbiol Infect. 2016; 22(3): 37-62



GKS= 9



Kraniyal BT: Yer kaplayan lezyon, kanama bulgusu yok,
maksiller ve sfenoid sinüs duvarlarında kalınlık artışı var

Olgu- kraniyal görüntüleme



Olgu- BOS bulguları

• BOS makroskobisi;

• BOS bulanık

• BOS basıncı 140 mmH₂O

• BOS un mikroskobisi;

ülökosit:10800/mm³ (%95 PNL) 

üeritrosit: 10/mm³

• BOS biyokimyası; 

üBOS glukozu: 30 mg/dL (eş zamanlı kan 

glukozu: 177 mg/dL, %17)

üBOS proteini: 582 mg/dL

• BOS Gram boyaması; bol lökosit ve 

Gram pozitif diplokoklar görüldü



BOS bulgularına göre MSS infeksiyonları
Etken Hücre Sayısı 

(hücre/mm3) 
Baskın Hücre 

Tipi 
Glikoz (mg/dL) Protein (mg/dL) 

Viral 50-1000 Mononükleer2 >45 <200 

Bakteriyel 1000-5000 Nötrofilik3 <40 100-500 

Tüberküloz 50-300 Mononükleer <45 50-300 

Kriptokokal 20-5001 Mononükleer <40 >45 

1AIDS’li hastaların %75’den fazlasında hücre sayısı mm3 ’de 20’den azdır
2Hastalığın erken döneminde nötrofil hakimiyeti olabilir
3Hastaların %10’unda BOS’da lenfosit hakimiyeti vardır



Ülkeler göre erişkin yaş grubunda bakteriyel menenjit 
etkenlerinin sıklığı

Ülkeler Danimarka Türkiye Birleşik

Krallık

Çek

Cumhuriyeti

Hollanda Toplam

(%)

Periyot 1998-2012 1994-2003 1997-2002 1994-2004 2006-2012

N. meningitidis 42 251 550 75 171 1082 (27)

S. pneumoniae 92 457 525 82 1001 2157 (53)

H. influenzae 3 2 48 3 56 112 (3)

L. monocytogenes 5 5 48 21 74 154 (4)

Diğer 30 68 124 35 291 548 (13)

Toplam 172 784 1295 216 1593 4060

S. Pneumoniae

N. meningitidis

H. influenzae

%83

ESCMID guideline. Clin Microbiol Infect. 2016; 22(3): 37-62



Etkene göre antibiyotik tedavisi

ESCMID guideline. Clin Microbiol Infect. 2016; 22(3): 37-62



• Beş şehir

• Altı merkez

• 301 S. pneumoniae suşu

• Penisiline duyarlı olmayan S. pneumoniae suşları %32,2 

• Bölgelere göre penisiline duyarlı olmayan S. pneumoniae suşları ise %50,7’ye 
vardığı görülmüştür



Ampirik antibiyotik tedavisi

ESCMID guideline. Clin Microbiol Infect. 2016; 22(3): 37-62



Olgu- tedavi

• Seftriakson 2*2 gr 
• Vankomisin 4*500 mg 



Akut bakteriyel menenjitte kortikosteroid
kullanımı

• İşitme kaybı ve nörolojik sekellerde azalma

• Pnömokok dışı etkenlerin neden olduğu akut bakteriyel menenjitlerde 

mortaliteye etkisi yok

• Pnömokok menenjitinde mortaliteyi azaltmakta 

Brouwer MC, Cochrane Database Syst Rev. 2013;6:CD004405.



Akut bakteriyel menenjitte kortikosteroid
kullanımı

• En sık deksametazon kullanılmakta

• 6 saatte bir 10 mg, 4 gün

• Antibiyotikten önce veya ilk doz ile birlikte



Olgu- tedavi

• BOS Gram boyaması; bol lökosit ve Gram pozitif diplokoklar görüldü

• Deksametazon 4*8 mg başlandı

• Hasta yataklı servise alındı



Olgu- klinik gidiş

• Yatış tetkikleri

üPeriferik yayma: Eritrositler normokrom normositer, PNL:%90, Çomak: %4, 

lenfosit:%4,  monosit:%2 idi, trombositler yeterli sayıda idi

ü1. Saat sedimantasyon hızı: 100

üAnti-HIV: pozitif

üHBsAg: pozitif, Anti-HBc total: pozitif,  Anti-HBs: negatif

üAnti-HBe: pozitif,  Anti-HAV total: pozitif, delta antikoru: negatif,  Anti-HCV: negatif 

üVDRL/TPHA: negatif



• Yedi yıllık periyot

• 1354 bakteriyel menenjit

• 13 HIV-pozitif olgu

ü 9 S. pneumoniae

ü 3 N. meningitidis

ü 1 S. aureus



• Akut bakteriyel menenjit sıklığı HIV-pozitif bireylerde 8 ile 150 kat 

artmakta

• Semptom ve klinik bulgular HIV-negatif bireylerde olduğu gibidir

• En yaygın etken S. pneumoniae

• L. monocytogenes ve Salmonella türlerine daha sık rastlanır

HIV ve akut bakteriyel menenjit

van Veen KE. J Infect 2016 Mar, 72(3):362-8.



Temporal kemik BT: Her iki mastoid hava hücrelerinde masif inflamatuar opasifikasyon
Orta kulak kavitesi içinde mukoperiosteal kalınlık artışı

Olgu- temporal görüntüleme



Olgu- klinik gidiş

• Mastoidit olabileceği düşünüldü 

• Tedavinin 3. gününde 

üMetronidazol 4*500 mg IV eklendi

üSteroid tedavisi kesildi 

• Antibioterapinin 4. gününde 

üBOS kültüründe Streptococcus mitis üremesi olduğu öğrenildi



Streptococcus mitis

• Virülans ve patojenitesi düşüktür

• Orofaringeal, genital, deri ve gastrointestinal sistem forasında bulunur

• İmmün sistemi baskılanmış kişilerde infeksiyonlara neden olabilir

• Endokardit

• Menenjit



• Menenjit

üSpinal anestezi uygulanmış

üBeyin omurilik cerrahisi geçirmiş

üMalignitesi olan

üBakteriyel endokarditi olup nörolojik komplikasyon gelişen

üAlkolik hastalarda

Streptococcus mitis



• S. mitis penisilin ve sefalosporin MIC değerleri >2mg /L

• Vankomisin 15/mg/kg/gün dört dozda + seftriakson 100 mg/kg/gün 

iki dozda + GCSF



Olgu- tedavi

• Tedavinin beşinci gününde şuuru açıldı, oral alımı normale döndü
• S. mitis; 

üPenisilin orta duyarlı, 
üSeftriakson duyarlı, MIC değeri 0.5 μg/mL

• Tedavinin yedinci gününde vankomisin kesildi



• 37 HIV-pozitif birey

• 37 HIV-negatif birey 

• S. mitis HIV-negatif bireylerde anlamlı yüksek



• Biyolojik yapısı nedeni mukozal aşı ve terapötik vektör

• HIV zarf proteinini eksprese eden mutant S. mitis

• Fare modelinde denenmiş

• Kolonize hayvanlarda antijene spesifik T hücre töleransı geliştiği



Olgu- klinik gidiş

• HIV RNA: 50.000 kopya/ml, CD4 T lenfosit sayısı: 86/ mm³

• HBV DNA: 8400 kopya/ml

• Lopinavir- ritonavir 2*2 tablet + tenofovir disoproksil fumarat-emtrisitabin 
1*1 tablet 

• Profilaktik trimetoptim- sulfametoksazol fort tablet 1*1 başlandı



Toraks BT: Akciğer üst lob apekslerde paraseptal amfizem, her iki akciğer alt lob ve üst lob
posteriorunda nodüler infiltrasyon, mediastende birkaç adet küçük lenfadenopati

Olgu- toraks görüntüleme



Olgu- klinik gidiş

• Solunum izolasyonu uygulandı

• Balgamda mikobakteri PCR bakıldı, negatif olarak sonuçlandı

• Solunum izolasyonu kaldırıldı

• Ateşli dönemlerde alınmış olan 3 set kan kültüründe üreme olmadı 

• EKO da vejetasyon saptanmadı



Olgu- klinik gidiş

• Antibiyoterapi 14 güne tamamlandı 

• Pnömokok aşılaması başlatıldı

• Hasta poliklinik takip programına alınarak taburcu edildi



Teşekkür ederim


