
GİRİŞ

Antibiyotikler 50 yıldır kullanımda olmalarına
rağmen, bakteriyel menenjitler hala önemli bir mor-
talite ve morbidite nedenidir (1). Son 10 yılda has-
talığın patofizyolojisindeki yeni görüşler ve aşı geliş-
tirilmesi hastalığın gidişine olumlu katkılar sağlamış-
tır (2). Gelişmiş ülkelerde bakteriyel menenjit nede-
niyle ölüm, neonatal dönem haricinde etkili anti-
mikrobiyal kemoterapinin uygulamaya girmesinden
bu yana düşük orandadır. Ancak bakteriyel menen-

jitin neden olduğu nörolojik morbidite oldukça yük-
sektir (1-3). Bakteriyel menenjitlerde mortalite; sos-
yoekonomik durum, yaş ve etkenlere göre değiş-
kenlik göstermektedir. Örneğin İngiltere’de bir ço-
cuk hastanesinde altı yıllık bir dönemde pnömokok,
meningokok ve H. influenzae menenjitlerinde
mortalite sırasıyla %0, %2, %4 iken, gelişmekte
olan ülkelerdeki mortalitenin %25-30 oranlarında
olduğu bildirilmektedir (3). Bakteriyel menenjitlerde
genel olarak mortalite %25 oranındadır. S. pne-
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ÖZET

Bakteriyel menenjit yayg›n olarak görülen ve oldukça tahrip edici bir hastal›kt›r. Antimikrobik tedavideki
geliflmelere ra¤men genel morbidite ve mortalitesi yüksektir. Menenjit tedavisindeki baflar›, anamnez ve fizik
muayene, dikkatli bir beyin omurilik s›v›s› incelemesi ve en muhtemel ajan› ortaya koyacak klinik yaklafl›ma
ba¤l›d›r. Antimikrobiyal kemoterapi her ne kadar esas önemli olan ise de baz› yard›mc› tedaviler yarar sa¤la-
maktad›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Akut Bakteriyel Menenjit, Patogenez, Tedavi.

SUMMARY

Acute Bacterial Meningitis

Bacterial meningitis remains a common and devastating illness. In spite of recent advances in antimicro-
bial therapy, the overall morbidity and mortality remains high. To be effective, treatment of meningitis
should be based on the history and physical examination, careful examination of the cerebrospinal fluid, and
good clinical judgement regarding the most likely pathogen. Although antimicrobial chemotherapy is of
major importance some adjuncts to therapy are benefical.

KKeeyy  WWoorrddss  :: Acute Bacterial Meningitis, Pathogenesis, Therapy.



umoniae ve gram negatif basil menenjitlerinde ise
bu oran %36’ya kadar çıkmaktadır (2).

1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde
Hastalık Kontrol Merkezi tarafından prospektif, çok
merkezli yapılan ve 1990’da yayınlanan bir araştır-
manın sonuçlarına göre değişik yaş gruplarında me-
nenjit olgularında etken olarak en sık H. influenzae
(%45) identifiye edilmiş, bunu S. pneumoniae
(%18) ve N. meningitidis (%14) izlemiştir. Bu ajan-
lardan S. pneumoniae ile %19, N. meningitidis ile
%13, H. influenzae ile %3 mortalite görülmüştür.
Ancak bu oranlar da yaş gruplarına göre değişken-
lik göstermektedir. S. pneumoniae’ya bağlı ölüm
beş yaşın altında %3 iken, 60 yaşın üstünde %31
bulunmuştur (2). Başka bir çalışmada yetişkinlerinde
görülen S. pneumoniae menenjitinde mortalite
%20-30 bulunmuştur (1). Bazı ülkelerde iki aylık be-
beklerde H. influenzae tip b’ye karşı rutin olarak
uygulanan aşılar sayesinde H. influenzae tip b in-
feksiyonu ve menenjitinin küçük çocuklarda %90’a
varan oranlarda azalması sağlanmıştır (2,8).

Bakteriyel menenjit geçiren hastaların yarısında
nörolojik sekeller gelişmektedir. Yapılan bir çalış-
mada bakteriyel menenjit geçirip sağ kalan 185 ço-
cukta %10 oranında devamlı sensorionöral işitme
kaybı geliştiği, S. pneumoniae menenjiti geçirenler-
de bu oranın %31 olduğu bildirilmektedir (4). Eriş-
kinlerde S. pneumoniae menenjiti geçirenlerde %
50 den fazla nörolojik sekel gelişmektedir (2).
Avustralya’da H. influenzae tip b menenjitli çocuk-
larda %8.5 sensorionöral işitme kaybı, %12.7 öğ-
renme güçlüğü, %7 motor bozukluk, %7 konuşma
gecikmesi, %4.2 hiperaktivite, %2.8 körlük, %2.8
obstrüktif hidrosefalus, %2.8 epilepsi nöbetleri şek-
linde komplikasyonlar, %6.3 oranında ise mortalite
geliştiği bildirilmektedir (5). Gelişmiş ülkelerde güçlü
antimikrobiyallerin tedavide kullanılmasına rağmen
ve belki de bu sebepten bakteriyel menenjitte nöro-

lojik morbidite yüksek oranda kalmıştır (2,3).

Bakteriyel menenjitli hayvan modellerinde, bazı
antibiyotiklerin güçlü inflamasyona yol açtıkları ve
muhtemelen bu suretle morbiditeyi arttırmış olabile-
cekleri gösterilmiştir (3). Bu sahada daha iyiye doğ-
ru gelişmeler, daha iyi bakterisidal ajanların bulun-
masından çok, hastalığın mekanizmasının daha iyi
anlaşılmasıyla geliştirilecek tedavi biçimleri sayesin-
de olacaktır (1).

PATOGENEZ

S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningiti-
dis, E. coli gibi bakteriyel menenjit etkenlerinin nö-
rotropik potansiyelleri, konakçının defansından kur-
tulma yeteneğiyle ilişkilidir. Etken patojen, konakçı-
nın mukozal epitelinde kolonize olduktan sonra int-
ravasküler boşluğa geçer ve orada canlı kalır, daha
sonra da kan-beyin bariyerini geçerek BOS içinde
yaşamaya başlar (1,2,6). Patojen mikroorganizma-
nın konakçı mukozasına yerleşmesinden BOS için-
de çoğalmasına kadar gelişen bakteriyel nörotro-
pizm mekanizması Tablo 1’de gösterilmiştir (1).

Tabloda da görüldüğü gibi, konağın plazma hüc-
releri tarafından salgılanan IgA’yı S. pneumoniae,
H. influenzae ve N. meningitidis IgA proteaz sal-
gılayarak etkisiz hale getirir. N. meningitidis ve H.
influenzae nazofaringeal infeksiyona neden olduk-
larında silier epitel hücrelerini hasara uğratır ve sili-
er aktivite kaybolur. Mukus bariyeri ve silier aktivite-
yi geçen meningokoklar ve H. influenzae aynı do-
kuda siliası bulunmayan epitel hücrelerine bağlanır.
N. meningitidis ve birçok gram negatif mikroorga-
nizma pilileri aracılığı ile nazofarinks mukoza epite-
line tutunarak kolonize olur (1,6).

Tutunma ve mukozal invazyondan sonra damar
içine giren menenjit etkenlerinin çoğunda polisak-
karid yapıda bir kapsül vardır; bu kapsül nötrofiller-
ce fagosite edilmeyi önleyerek ve klasik komplema-
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Tablo 1. Bakteriyel Nörotropizmin Patogenetik Mekanizması.

Nörotropik Durum Konağın Savunması Patojenin Stratejisi

Kolonizasyon veya Sekretuar IgA IgA proteaz sekresyonu

mukozal invazyon Silier aktivite Siliostaz

Mukozal epitel Adeziv pili

İntravasküler yaşama Kompleman Polisakkarid kapsülleriyle alternatif

kompleman yolunu aşması

Kan-beyin bariyerinin geçilmesi Serebral endotel Adeziv pili

BOS içinde yaşama Zayıf opsonik aktivite Bakteri çoğalması
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na bağlı bakterisid etkinliğe direnç sağlayarak, kan
dolaşımında bakterinin varlığını kolaylaştırır. Daha
sonra meninks invazyonu olur. Menenjit patogene-
zinde en az anlaşılan aşama bakterinin kan-beyin
bariyerini geçmesi ve BOS’a girmesidir. Özellikle E.
coli menenjitlerinde gösterilen “S” fimbriası gibi pili-
lerin bu geçişte rolü olduğu ortaya konmuştur (1).

Bakteri BOS’a ulaştıktan sonra yaşama şansı
yüksektir. Çünkü konakçının humoral savunma me-
kanizmasını ve kompleman aktivitesini aşarak gel-
miştir. Normal kişlerin BOS’unda immünglobulin,
kompleman aktivitesi ve komplemanla ilişkili opso-
nik aktivite yoktur. Menenjitli hastaların ancak yarı-
sında ve düşük düzeyde opsonik aktivite bulundu-
ğundan prognoz kötü etkilenir ve bakteri BOS’ta
çoğalmaya devam eder (1,6,7).

PATOFİZYOLOJİ

Menenjit klinik olarak, BOS’daki mikroorganiz-
maya karşı konakçının verdiği cevapla ortaya çıkar.
Çeşitli deneysel ve klinik çalışmalarla menenjitte
BOS inflamasyonu, serebral ödem, intrakranial ba-
sınç değişiklikleri ve serebral kan akımı değişiklikleri
oluştuğu gösterilmiştir. Bu kompleks olaylar dizisi
çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşmaktadır. Bunlar:

A) Bakteriyel Virulans Faktörleri ve Kan-
Beyin Bariyerinin Bozulması

Deneysel infeksiyonlar, subaraknoid aralıktaki
inflamasyonun oluşumunda bakterinin subkapsüler
yüzey kompenentlerinin (hücre duvarı ve lipopoli-
sakkaridler), bakteriyel yüzey bileşenlerinden (poli-
sakkarid kapsül ve pili) daha önemli olduklarını or-
taya koymuştur. BOS içine pürifiye edilmiş hücre
duvarı bileşenlerinin verilmesi, canlı organizmanın
oluşturduğu inflamasyon ve protein eksudasyonuna
benzer bir reaksiyona yol açarken, kapsüler polisak-
karidin hastalığa yol açmadığı gösterilmiştir. Benzer
şekilde, H. influenzae tip b lipopolisakkaridi inokü-
lasyonuyla da kan-beyin bariyerinin bozulduğu ve
inflamasyon oluştuğu görülmüştür. Bu bulgular anti-
biyotik etkisiyle bakterinin parçalanması sonucu açı-
ğa çıkan pnömokok hücre duvarı ya da lipopolisak-
karidin inflamasyona yol açabileceğini göstermekte-
dir (1,7).

B) BOS’da İnflamasyon Olayının Mediatörleri

Pnömokok hücre duvar bileşenleri ya da lipopo-
lisakkaridi, BOS’da tümör nekroz faktör-alfa (TNF-
α ) ve interlökin-1beta (IL-1ß) gibi çeşitli inflama-
tuvar sitokinlerin salınmasını sağlar. Bu sitokinler de
BOS’da inflamasyonun oluşumuna yol açar. Tav-

şanlarda meningokok lipopolisakkaridi intrasisternal
olarak verilmesinden 1-3 saat sonra TNF, IL-1, IL-
6’nın BOS’a geçerek inflamasyon oluşturduğu sap-
tanmıştır (1). H. influenzae lipopolisakkaridine kar-
şı inflamatuvar cevabın TNF ve IL-1ß’ye karşı anti-
korların verilmesiyle azaldığı fakat tamamen engel-
lenemediği görülmüş ve patogenezde başka birta-
kım inflamatuvar peptidlerin de sözkonusu olabile-
ceği düşünülmüştür. Gerçekten de tavşanlarda yeni
tespit edilen makrofaj orijinli, makrofaj inflamatuvar
protein tip 1 ve 2’ye karşı elde edilen antikorların,
intrasisternal S. pneumoniae enjekte edilen tavşan-
larda kullanılması, inflamatuvar süreci ve kan-beyin
bariyerinin bozulmasını geciktirdiğini göstermiştir
(1).

C) Lökosit ve Endotel Hücrelerinin Etkile-
şim Mekanizması (1)

Lökositlerin, özellikle de nötrofillerin endotelden
BOS’a geçişinin, sitokinler üzerinden sağlandığı
üzerine pek çok deneysel çalışma vardır. Adezyon,
endotel hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve nötrofil-
lerin yüzeyinde de karşılığı olan spesifik transmemb-
ran glikoproteinler aracılığıyla yönlendirilir. Bu etki-
leşimi yönlendiren adezyon molekülleri üç grupta
toplanır:

1- İmmünglobulin süper ailesi: Üyeleri arasında
T ve B lenfositlerinin antijen spesifik reseptörleri ve
iki intersellüler adezyon molekülü (ICAM-1 ve
ICAM-2) bulunmaktadır.

2- İntegrin ailesi: Alfa ve beta ünitlerinden olu-
şur. Beta üniti beta 1, beta 2 ve beta 3 alt grupla-
rından oluşur.

3- Selektin ailesi: Üç farklı role sahip molekül
vardır.

- GMP-140 (CD-62) endotel ve aynı zamanda
trombositlerde bulunur. Trombin veya histamin sti-
mülasyonuyla lökosit ve monositlerin endotele ya-
pışması için mobilize olur.

- Endotelial lökosit-adezyon molekül-1 (ELAM-1)
integrinlerden ve ICAM’dan bağımsız olarak lökosit-
lerin endotele bağlanmasını sağlar.

- Lökosit-adezyon molekül-1 (LAM-1), üçüncü
selektindir ve stimüle olmamış lenfosit ve nötrofiller
üzerinde bulunur.

Adezyon oluşumunda bu üç farklı adeziv glikop-
rotein ve sitokinler önemli rol alırlar. Özellikle IL-1,
IL-6 ve TNF gibi lokal inflamatuvar sitokinlerin akti-
viteleri sonucu endotel ve lökositlerde adeziv glikop-
rotein kompleks dizisinin ortaya çıkması ve bunu ta-



kiben lökositlerin diapedezi ile BOS’a geçişi görül-
mektedir. BOS’a geçen nötrofiller, yine lokal olarak
üretilen TNF, IL-1, IL-6 ve IL-8 gibi sitokinler aracı-
lığıyla uyarılırlar ve toksik O2 metabolitleri ve diğer
inflamatuvar ürünlerini salgılarlar. Serebral mikro-
dolaşımda oluşan bu hasar ve BOS’daki inflamas-
yon beyin ödemini kolaylaştırmakta, hem vazojenik
(kan beyin bariyerinin bozulması) hem de interstisi-
yel mekanizma (BOS rezorbsiyonunun azalması) ile
intrakranial basınç artmaktadır. İleri dönemde se-
rebral kan akımının azalması ve serebrovasküler
otoregülasyonun bozulması sonucu nörolojik sekel-
ler oluşur (1,2).

Bakteriyel menenjitin patogenez ve patofizyolo-
jisindeki olaylar şematik olarak Şekil 1’de gösteril-
miştir (2).

KLİNİK BELİRTİ ve BULGULAR

Akut bakteriyel menenjitli hastaların büyük ço-
ğunluğunda etyolojiye bağlı olmaksızın genellikle
teşhis koydurucu benzer belirti ve bulgular mevcut-
tur. Sıklıkla ateş, başağrısı, menenjizim ve serebral
disfonksiyon belirtileri (konfüzyon, delirium veya bi-
linç kaybı) bulunmaktadır.

Bakteriyel menenjitli hastalarda belirti ve bulgu-
ların dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir (8).

Meningokoksik menenjitli hastaların yaklaşık %
50’sinde peteşi ve purpura tarzında deri döküntüleri
vardır. Mikroorganizmanın endotoksinine bağlı ola-
rak gelişen dissemine intravasküler koagülasyon so-
nucu fulminan seyir gösterebilir (6,8).

Bakteriyel menenjitli hastalarda belirti ve bulgu-
lar akut veya subakut başlangıç gösterebilir. Akut
belirti ve bulgular ani olarak ortaya çıkar. Semp-
tomlar genellikle 24 saatten daha kısa süredir vardır
ve süratli seyir göstererek %50’ye varan mortaliteye
neden olur. Menenjitin akut belirtileri infeksiyöz
menenjitli hastaların %10’unda bulunur. Subakut
başlangıç gösterenlerde ise semptomlar 1-7 gün
içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Menenjitin sub-
akut belirtileri virüsler, piyojenik bakteriler, leptospi-
ra, tüberküloz basilleri, mantarlar ve parameningeal
inflamasyonlara bağlı olarak gelişir. Viral menenjit-
lerin hemen hemen tamamı, bakteriyel menenjitle-
rin ise %75’i menenjitin subakut belirtilerini göste-
rirler (6).

Bakteriyel menenjit teşhisi konulan hastalarda
tedaviye ne kadar çabuk başlanırsa başarılı bir so-
nuç elde etme şansı o kadar fazladır. Papilla ödemi
ve fokal nörolojik bulgu yoksa, alınan BOS örneğin-
de incelemeler kısa sürede tamamlanmalı ve en geç
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Tablo 2. Bakteriyel Menenjitli Hastalarda
Belirti ve Bulgular.

Belirti ve Bulgular Sıklığı (%)

Başağrısı ≥ 90

Ateş ≥ 90

Ense sertliği > 80

Bilinç değişikliği > 80

Kernig ≥ 50

Brudzinski ≥ 50

Bulantı ~ 35

Konvülsiyon ~ 30

Fokal nörolojik bulgular 10-20

Papilla ödemi < 1

Bakterinin mukozal kolonizasyonu

↓

Bakterinin kan dolaşımına invazyonu ve

orada yaşaması

↓

Kan-beyin bariyerine penetrasyon ve BOS’a geçiş

↓

BOS’da inflamatuvar sitokinlerin lokal salınımı

↓

Lökositlerin beyin endoteline adezyonu ve 

BOS’a diapedezi

↓

Meningeal venüllerin açık intersellüler

birleşim yerlerinden albümin eksudasyonu

↓

Beyin ödemi, intrakranial basınçda artma,

serebral kan akımında değişiklik

↓

Kranial sinir hasarı, felçler, hipoksik-

iskemik beyin hasarı, herniasyon

Şekil 1. Bakteriyel menenjitin patogenez ve
patofizyolojisi.
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30 dakika içinde tedavi başlanmalıdır. Eğer papilla
ödemi ve fokal nörolojik defekt varsa bilgisayarlı be-
yin tomografisi (BBT) yapılıncaya kadar kan kültürü
ve diğer uygun vücut bölgesi materyallerinin kültürü
yapıldıktan sonra tedaviye başlanmalıdır. Menenjitli
bir hastada uygulanması gereken işlemler Şekil 2’de
şematik olarak gösterilmiştir (8).

LABORATUVAR BULGULARI ve AYIRICI TANI

BOS’da lökosit sayısının milimetreküpte
1000’den fazla olması ve nötrofil oranının %80 ol-
ması bakteriyel menenjiti düşündürür. Pnömokoksik
menenjitli bazı hastalarda BOS hücre ihtiva etmez,
fakat mikroorganizma ile dolu olabilir. Bu yüzden

menenjit düşünülen hastalarda BOS lökosit sayısın-
da artma olmasa bile Gram boyası yapılmalıdır.
BOS’un direkt olarak mikroskopta incelenmesiyle
monosite benzer görünümdeki hücrenin ameboid
hareketi amiplerin varlığını düşündürür. Çini mürek-
kebi boyasıyla kriptokok tespit edilebilir. Karşıt im-
münelektroforez ve lateks aglütinasyonu gibi hızlı
teşhis sağlayan testler özellikle BOS’un Gram boya-
sı negatif olan olgularda özellikle uygulanmalıdır. Bu
testlerle meningokok, H. influenzae tip b, pnömo-
kok, B grubu streptokok ve E. coli menenjitlerinde,
BOS’da bakterilerin spesifik polisakkarid kapsül an-
tijenlerinin tespitinde oldukça değerlidir. Lateks ag-
lütinasyon testi karşıt immünelektroforezden daha

Şekil 2. Akut bakteriyel menenjitli hastada uygulanacak yöntemler.

Başağrısı, Ateş, Menenjizm, Serebral disfonksiyon belirtileri

Kan KültürleriKan Kültürleri ve

Lomber Ponksiyon

Bakteriyel Menenjitle Uyumlu BOS

Gram Boyama veya Bakteriyel

Antijen Testi Pozitif

Hayır

Ampirik Antimikrobial

Tedaviye Başla

Evet

Etkene Yönelik

Tedavi

Antimikrobial Tedaviye Başla

Bilgisayarlı Beyin Tomografisi

Kitle Lezyonu Lezyon Yok

Lumber Ponksiyon

BOS Bakteriyel
Menenjitle
Uyumlu İse
Antimikrobiyal
Tedaviye Devam

Beyin Absesi,

Epidural Abse,

Subdural Ampiyem

Cerrahi

Akut Subakut

Fokal Nörolojik İşaretler / Papilla Ödemi Varlığı

Yok Mevcut



değerlidir ve 10-15 dakika içinde daha hızlı sonuç
verir. Lateks aglütinasyon testi kültür ile saptanmış
bakteriyel menenjit vakalarının %80-90’ında antije-
ni saptamaktadır. Limulus lizat testi gram negatif
bakteri menenjitlerinde bakteri endotoksininin var-
lığını ortaya koymada oldukça sensitif (%93) ve spe-
sifik (%99.4) dir. Ayrıca BOS’da laktik asit düzeyi-
nin %35 mg ve üzerinde olması bakteriyel menenjiti
düşündürür. Son yıllarda meningokok ve Listeria
menenjitlerinin tanısında polimeraz zincir reksiyonu
tekniğinden yararlanılmaktadır. Sensitivite ve spesi-
fisitesi yaklaşık %90’dır (6,8,9).

BOS’un görünümü, hücre sayısı, hücre tipi, pro-
tein, şeker ve klorür düzeyleri menenjitlerin ayırıcı
tanısında oldukça değerlidir. BOS bulgularının de-
ğerlendirilmesi Tablo 3’de özetlenmiştir (6, 8,9).

Gram boyası ile boyanmış BOS sedimentinin
dikkatle incelenmesi bakteriyel menenjit ihtimali
olan hastaların değerlendirilmesinde son derece
önemlidir. BOS kültüründe olumlu sonuç alınan
hastaların %90’ının BOS sedimentinin gram boya-
masında mikroorganizma görülür. Daha önceden
antibiyotik alan hastalarda Gram boyamada bakteri
görülme şansı %60’a düşer. Bakteriyel antijen test-
leri etken olan mikroorganizmayı tespit etmede ol-
dukça değerlidir. Pnömokok, meningokok, H. inf-
luenzae, B grubu streptokok ve kriptokok antijenle-
rine spesifik antibakteriyel serumlarla hızlı ve olduk-
ça güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.

TEDAVİ

Gram boyası veya bakteriyel antijen testleriyle
menenjitin spesifik etyolojik ajanı tespit edilemezse
hastanın yaşı ve altta yatan hastalığa göre tedaviye
başlanmalıdır.

Etkenin belirlenemediği durumlarda yaş ve altta
yatan hastalığa göre, bakteriyel menenjitli hastalar-
da Tablo 4 ve 5’deki ampirik antibiyotik tedavisine

derhal başlanılmalıdır (6,8,10).

N. meningitidis infeksiyonlarında penisilin G
veya ampisilin kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda
birkaç bölgede, özellikle İspanya’da meningokoklar
da penisilin bağlayan protein 2 ve 3 (PBP 2 ve 3)
afinitesinde azalma ortaya çıkmasıyla penisiline re-
latif dirençli (MİK 0.1-0.7 µg/ml) meningokok suş-
ları tanımlanmıştır (2,8,10). Penisiline relatif direnç-
li suşlar klinikte standart penisilin tedavisinden yarar
görmektedir, ancak nadir de olsa beta laktamaz
üreten bazı meningokok suşları penisiline mutlak di-
rençlidir (MİK>250 µg/ml) ve bu durumda üçüncü
jenerasyon bir sefalosporin veya vankomisin kulla-
nılmalıdır. Ancak bugüne kadar ülkemizde penisili-
ne dirençli meningokok gösterilmemiştir. Meningo-
koksik menenjit tedavisinde daha kısa süreli tedavi
rejimleri denenmekteyse de genellikle yedi gün ola-
rak tavsiye edilmektedir (8-10).

S. pneumoniae menenjitinin tedavisinde penisi-
lin G veya ampisilin halen ilk seçilecek ilaçtır. An-
cak son yıllarda birçok merkezde penisiline hatta
sefalosporinlere dirençli pnömokok suşlarının orta-
ya çıkması, pnömokoksik menenjitte penisilin teda-
visi uygulaması yanında antibiyotik hassasiyet testi-
nin mutlaka yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
Eskiden pnömokokların in-vitro penisiline duyarlık-
ları MİK < 0.06 µg/ml iken son yıllarda birçok mer-
kezin sonuçlarına göre, penisiline relatif dirençli
(MİK=0.1-1 µg/ml) pnömokok suşlarına ilave ola-
rak yüksek dirençli suşlar (MİK ≥ 2 µg/ml) bildiril-
mektedir (11-13). Ülkemizde yapılan bir çalışmada
%30 oranında relatif penisilin direnci (0.12-1
µg/ml), %17 oranında ise yüksek düzeyde penisilin
direnci (MİK ≥ 2 µg/ml) olduğu tespit edilmiştir
(14). Standart parenteral dozlarda penisilin tedavi-
siyle BOS penisilin konsantrasyonunun yaklaşık pik
değerinin 1 µg/ml olması nedeniyle, relatif dirençli
pnömokok suşları izole edildiğinde veya şüphelenil-
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Tablo 3. Menenjitlerde BOS Bulguları.

Basınç Görünüm Hücre Sayısı Hücre Tipi Protein Şeker Klorür

mm H2O % mg % mg % mg

Normal 60-180 Berrak 0-10 Lenfosit 10-40 mg Kan şekerinin 750

% 40 ından fazla

Akut İrinli Artar Bulanık 1000-5000 Nötrofil 100-500 mg Azalır Azalır

Akut İrinsiz Artar Berrak 100-1000 Lenfosit 10-70 mg Normal Normal

Kronik İrinli Artar Opelesan, 500’ün altında Lenfosit 10-70 mg Azalır Normal

berrak veya nötrofil

Kronik İrinsiz Artar Opelesan 500’ün altında Lenfosit 100-500 mg Azalır Azalır



diğinde sefotaksim, seftriakson, seftizoksim gibi
üçüncü jenerasyon sefalosporinler; yüksek dirençli
suşlar izole edildiğinde ise vankomisin verilmesi tav-
siye edilmektedir (2,8,10,12,13,15,16). Son yıllar-
da sefalosporin dirençli pnömokok suşlarında gide-
rek artış olması sebebiyle alternatif tedavi modelleri
üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Eğer sefotok-
sim veya seftriakson duyarlığı MİK ≥ 0.5 µg/ml ise
klinik başarısızlık şansı artacağından vankomisin ve-
ya vankomisinle birlikte seftriakson veya rifampin
kullanıldığında sinerjistik etki ile daha iyi sonuç alı-

nacağı bildirilmektedir (2,10,13,15). Pnömokoksik
menenjitin tedavi süresi 10-14 gün olarak tavsiye
edilmektedir (8,9).

H. influenzae tip b suşlarında %32’ye varan be-
ta-laktamaz üretimi nedeniyle ampisilin ve kloram-
fenikole karşı dünyanın değişik bölgelerinde yüksek
oranlara varan direnç ile karşılaşılmaktadır. Üçüncü
jenerasyon sefalosporinler ve fluorokinolonlara kar-
şı henüz in-vitro H. influenzae direnci tespit edil-
memiştir. Yenidoğan ve çocuklarda H. influenzae
tip b menenjiti düşünüldüğü durumlarda üçüncü je-
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Tablo 4. Pürülan Menenjit Etkenlerinin Yaşlara Göre Dağılımı ve Ampirik Tedavisi.

Yaş Etken Tercih Edilen Tedavi Alternatif Tedavi

0-4 Hafta E. coli, Ampisilin Ampisilin
Grup B streptokok, + +
Enterokok, Aminoglikozid Sefotaksim
L. monocytogenes

4-12 Hafta E. coli, Ampisilin Ampisilin
Grup B streptokok, L. monocytogenes, + +
H. influenzae, S. pneumoniae Sefotaksim veya Seftriakson Aminoglikozid

3 ay-17yaş H. influenzae, Sefotaksim Ampisilin
S. pneumoniae, veya +
N. meningitidis Seftriakson Kloramfenikol

18-50 yaş S. pneumoniae, Sefotaksim Vankomisin
N. meningitidis veya Seftriakson

50 yaş üzerinde S. pneumoniae, Ampisilin TMP-SMZ
N. meningitidis, + +
L. monocytogenes, Sefotaksim Sefotaksim
Gr (-) aerob basiller veya Seftriakson veya Seftriakson

Tablo 5. Pürülan Menenjit Etkenlerinin Altta Yatan Hastalığa Göre Dağılımı ve Ampirik Tedavisi.

Predispoze Durum Etken Tedavi

İmmünsupresif S. pneumoniae, N. meningitidis, Ampisilin + Seftazidim

L. monocytogenes, Aerob gram negatif basiller

Baziler kafa kırığı S. pneumoniae, H. influenzae, Sefotaksim veya Seftriakson

A grubu beta hem.streptokok

Kafa travması; S. aureus, S. epidermidis, Vankomisin + Seftazidim

Nöroşirürji sonrası Gram negatif basiller

Serebrospinal sıvı S. epidermidis, S. aureus, Vankomisin + Seftazidim

‘shunt’ ı yapılanlar Gram negatif basiller, Difteroidler



nerasyon sefalosporin tavsiye edilmekte ve yedi
günlük tedavinin yeterli olduğu bildirilmektedir (8-
10).

Gram negatif enterik basillerle oluşan menenjit
tedavisinde sefotaksim veya seftriakson en çok ter-
cih edilen antibiyotiklerdir. Tedavi üç hafta sürdürül-
melidir. P. aeruginosa menenjitinde ise seftazidim
en iyi ajandır ve bir aminoglikozid ilavesi ile tedavi-
de başarı oranı artmaktadır. imipenem ve merope-
nem P. aeruginosa’yı da içine alan birçok menin-
geal patojene karşı geniş antimikrobial aktiviteye sa-
hiptir. Sistemik tedaviye cevap vermeyen durumlar-
da intratekal veya intraventriküler aminoglikozid te-
davisi düşünülebilir ancak bu tedaviye günümüzde
nadiren ihtiyaç duyulmaktadır (3,8-10).

Üçüncü jenerasyon sefalosporinlerin geniş anti-
mikrobiyal spektrumuna rağmen yaşlılar, yenido-
ğanlar, maligniteli, transplant alıcısı, diabetik ve al-
kolik hastalarda muhtemel etyolojik ajan olan Liste-
ria monocytogenes’e karşı etkili değildir. Böyle du-
rumlarda tedavi penisilin G veya ampisilinden oluş-
malı ve in-vitro sinerjistik etkisi nedeniyle bir ami-
noglikozid ilave edilmelidir (17). Penisiline allerjik
hastalarda TMP-SMZ alternatif ajan olarak seçilme-
lidir. Tedavi süresi üç hafta olarak tavsiye edilmekte-
dir (6,8,10).

Yenidoğanlarda B grubu streptokok (Strepto-
coccus agalactiae) ile oluşan menenjitlerde penisilin
G veya ampisilin bir aminoglikozidle kombine edil-
melidir. Penisilin allerjisi olduğunda vankomisin se-
çilmelidir. Üçüncü jenerasyon sefalosporinler alter-
natif ajanlardır. Tedavi süresi üç haftadır. Entero-
koklar tarafından oluşturulan menenjitlerde de peni-
lin G veya ampisilin ile bir aminoglikozid kombinas-
yonu seçilmelidir. Penisilin allerjisi durumunda van-
komisin ile bir aminoglikozid uygulanmalıdır (8-
10,17).

Genellikle nöroşirürjikal işlemler veya travmayı
takiben karşılaşılan S. aureus ile oluşan menenjitli
hastalar, nafsilin veya oksasilin ile tedavi edilmelidir.
Anti-stafilokoksik penisilinlerin ticari preparatlarının
ülkemizde bulunmaması nedeniyle metisilin-duyarlı
stafilokok infeksiyonlarında, duyarlık durumları dik-
kate alınarak BOS’a geçebilen 2. jenerasyon sefa-
losporinlerden sefuroksim; 3. jenerasyon sefalospo-
rinlerden sefotaksim, seftriakson, seftazidim; karba-
penemlerden imipenem, meropenem; kinolonlar-
dan pefloksasin; TMP-SMZ veya rifampinden her-
hangi biri alternatif olarak seçilebilir. Beta-laktamaz
inhibitörlerinin BOS’a geçişi konusunda yeterli de-
neyim olmadığı için bu ilaçlar tavsiye edilmemekte-

dir. Vankomisin, penisiline allerjik hastalar veya
metisilin-dirençli suşlar için rezerv olarak saklanma-
lıdır. BOS ‘shunt’ infeksiyonu gelişen hastalarda en
yaygın etken olan koagülaz negatif stafilokoklardır
ve bu nosokomial suşların 1/3’ü metisiline dirençli
olduğu için vankomisin ile tedavi edilmelidir. Teda-
viye cevap vermeyen durumlarda rifampisin ilavesi
düşünülmelidir. Optimum tedaviyi elde etmek için
‘shunt’ın çıkarılması sıklıkla gereklidir (8-10).

Tedavinin ilk 24-48 saatinde yeterli iyileşme
göstermeyen hastalarda lomber ponksiyon ile BOS
incelemesi tekrarlanmalı, BOS, kan ve diğer bölge-
lerden alınmış olan kültürler değerlendirilmeli ve
üreme varsa antibiyotik hassasiyet testleri sonucuna
göre uygun antibiyotik seçilmelidir.

Gram boyası, bakteriyel antijen testleri ve kültür
sonucuna göre etken olan mikroorganizma tespit
edildiğinde ise seçilecek en uygun antibiyotik Tablo
6’da görülmektedir (2,3,6,8-10).

Bakteriyel menenjitlerde antibiyotiklerin tavsiye
edilen dozları Tablo 7’de gösterilmiştir. Tedavi intra-
venöz olarak uygulanmalıdır (8-10).

YARDIMCI TEDAVİ

Bakteri subaraknoid aralığa girdiği zaman yoğun
bir inflamatuvar cevap gelişir. Bu cevap organizma-
ların hızlı lizisi ve bakteriyel virulans faktörlerinin su-
baraknoid aralığa geçmesine neden olan antibiyotik
tedavisi ile şiddetlenebilir (10,17). Bakteriyel me-
nenjitin mortalite ve morbiditesi iltihabi cevap nede-
niyle olmaktadır. Antiinflamatuvar ilaç kullanılması
bu cevabı engellemeye çalışır. Deksametazon alan
hastalarda BOS TNF-α ve IL-1 ß konsantrasyonları
bariz olarak düşük bulunmuştur (1,3,7,17).

Antiinflamatuvar ajan olan kortikosteroidlerden
deksametazon ile birçok klinik çalışma yapılmıştır.
Halen bakteriyel menenjitli bütün hastalarda rutin
deksametazon kullanılmasıyla ilgili tartışmalar de-
vam etmektedir. Bugün için sadece H. influenzae
tip b menenjitli bebek ve çocuklarda yardımcı dek-
sametazon tedavisi kullanılması tavsiye edilmekte-
dir. Mevcut bilgilerimize göre yetişkinlerde, iki aylık-
tan küçük bebeklerde ve diğer mikroorganizmalarla
oluşan menenjitlerde rutin olarak deksametazon
tavsiye edilmez. Bununla birlikte deksametazon te-
davisinin inflamasyonu azalttığı, BOS parametrele-
rini (glukoz, protein ve laktat) daha hızlı normalleş-
tirdiği, beyin ödemi ve artmış BOS basıncını azalt-
mada etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca hastalarda
ateş daha kısa sürede normal değerlere inmiş, nöro-
lojik sekeller ve bilateral işitme kaybı anlamlı ölçüde
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azalmıştır, ancak mortalite üzerine etkisi bulunma-
mıştır (1,3,7,9,10,18).

Pnömokoksik menenjitte deksametazon kullanıl-
masıyla nörolojik veya odyolojik sekellerde azalma
tespit edilmesine rağmen penisilin ve sefalosporin
dirençli pnömokoklarla oluşan menenjitlerde deksa-
metazonun yararı henüz ortaya konamamıştır (2,

19). Ayrıca konjuge H. influenzae aşılarının rutin
olarak kullanıldığı ülkelerde, bebek ve çocuklarda
bakteriyel menenjit etyolojisindeki değişiklikler de
dikkate alındığında deksametazon tedavisine başlar-
ken etyolojik ajanın tespitine özen gösterilmelidir
(19).

Bazı araştırmacılara göre de BOS’un Gram bo-
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Tablo 6. Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Spesifik Antimikrobiyal Tedavisi.

Organizma Tercih edilecek tedavi Alternatif tedavi

N. meningitidis PenisilinG Sefotaksim
(Penisiline relatif rezistan; veya veya Seftriakson veya
MİK, 0.1-0.7 µg/ml) Ampisilin Kloramfenikol

N. meningitidis Sefotaksim veya Vankomisin
(Beta-laktamaz pozitif) Seftriakson

S. pneumoniae Penisilin G veya Sefotaksim veya
(Penisilin MİK, < 0.1 µg/ml) Ampisilin Seftriakson

S. pneumoniae Seftriakson Vankomisin
(Penisiline relatif-rezistan; veya (Seftriakson veya Sefotaksim için
MİK, 0.1-1.0 µg/ml) sefotaksim MİK, ≥ 0.5 µg/ml ise)

S. pneumoniae Vankomisin İmipenem
(Penisiline yüksek rezistan; + veya
MİK ≥ 2 µg/ml) Rifampin Meropenem

H. influenzae Ampisilin Sefotaksim veya
(Beta-laktamaz negatif) Seftriakson

H. influenzae Sefotaksim Kloramfenikol veya
(Beta-laktamaz pozitif) veya Seftriakson Kinolon veya Aztreonam

Grup B streptokok Penisilin G veya Ampisilin Sefotaksim veya Seftriakson
+ veya Vankomisin
Aminoglikozid

L. monocytogenes Penisilin G veya Ampisilin TMP-SMZ
+
Aminoglikozid

S. aureus (Metisillin-duyarlı) Nafsilin veya Oksasilin Vankomisin

S. aureus (Metisilin-dirençli) Vankomisin -

S. epidermidis (Metisilin-dirençli) Vankomisin + Rifampin -

Enterokok Penisilin G veya Ampisilin Vankomisin
+ +
Aminoglikozid Aminoglikozid

Enterobakteriler Sefotaksim Aztreonam veya TMP-SMZ
veya Seftriakson veya Kinolon

P. aeruginosa Seftazidim + Aminoglikozid Aztreonam veya Kinolon



yasında fazla miktarda bakteri görülen yetişkinlerde,
bakteriolizise bağlı inflamasyonun alevlenme riski
fazla olacağından, özellikle intrakranial basınç art-
ması bulguları da gösteriyorsa yardımcı kortikoste-
roid tedavisi tavsiye edilmektedir (1).

Eğer deksametazon kullanılacaksa veriliş zamanı
çok önemlidir. Antibiyotik tedavisi ile birlikte veya
10 dakika önce uygulama, subaraknoid aralıktaki
inflamatuvar cevabı azaltmak için en uygun olanıdır.
Uygulama doz ve aralıkları çeşitli araştırıcılara göre
0.15 mg/kg’lık dozun altı saat arayla dört gün veya
0.4 mg/kg’lık dozun 12 saat arayla iki gün verilme-
si şeklinde tavsiye edilmektedir (7,10,18,19).

Diğer antiinflamatuvar ajanlar:

- Metilprednizolon,

- İndometazin,

- Pentoksifilin (Fosfodiesteraz inhibitörü),

- IB4 (Beta-2 integrine karşı monoklonal anti-
kor),

- IL-1, TNF ve diğer adeziv glukoproteinlere
karşı monoklonal antikorlar,

- Sitokin inhibitörleri (TNF bağlayan protein ve
IL-1 reseptör antagonistleri),

- Toksik oksijen serbest radikal inhibitörleridir.

Bu ajanlardan metilprednizolon ve indometazi-
nin deneysel olarak hayvan modellerinde beyin öde-
mini azalttığı ancak artmış BOS basıncı ve laktat
konsantrasyonunu etkilemediği gösterilmiştir (1,7).
Yine yapılan eksperimental çalışmalarda, pentoksi-
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Tablo 7. Menenjit Tedavisinde Uygulanan Antibiyotiklerin Erişkin ve Çocuklarda Dozları.

Total Günlük Doz (Doz Aralıkları “Saat”)

Antibiyotik Erişkinler Bebek ve Çocuklar Yeni Doğanlar

(0-7 Gün) (8-28 Gün)

Ampisilin 12 gr 200-300 mg/kg 100-150mg/kg 50-200 mg/kg
(4) (6) (8 veya 12) (6 veya 8)

Penisilin G 24 milyon Ü 250.000 Ü/kg 100-150.000 Ü/kg 150-200.000 U/kg
(4) (4 veya 6) (8 veya 12) (6 veya 8)

Sefotaksim 8-12 gr 200 mg/kg 100 mg/kg 150-200 mg/kg
(4) (6 veya 8) (12) (6 veya 8)

Seftriakson 4-6 gr 80-100 mg/kg - -
(12) (12 veya 24)

Seftazidim 6-12 gr 125-150 mg/kg 100 mg/kg 150 mg/kg
(8) (8) (8 veya 12) (8)

Kloramfenikol 4-6 gr 75-100 mg/kg 25 mg/kg 25-50 mg/kg
(6) (6) (24) (12 veya 24)

TMP-SMZ 10 mg/kg (TMP) 10 mg/kg(TMP) - -
(12) (12)

Vankomisin 2 gr 50-60 mg/kg 20-30 mg/kg 30-40 mg/kg
(12) (6) (12) (8)

Rifampin 600 mg 10-20 mg/kg - -
(24) (12 veya 24)

Nafsilin 9-12 gr 200 mg/kg 100-150 mg/kg 150-200 mg/kg
(4) (6) (8 veya 12) (6 veya 8)

Gentamisin 3-5 mg/kg 7.5 mg/kg 5 mg/kg 7.5 mg/kg
(8) (8) (12) (8)

Tobramisin 3-5 mg/kg 7.5 mg/kg 5 mg/kg 7.5 mg/kg
(8) (8) (12) (8)



filinin endotoksinin uyardığı mononükleer hücreler-
den TNF-α üretimini; sitokinle aktive olmuş nötro-
fillerin endotele bağlanmasını; nötrofil süperoksid
oluşumu ve granül salınımını azaltan kuvvetli antiinf-
lamatuvar bir ajan olduğu gösterilmiştir (1,7). IB4
ve diğer monoklonal antikorlar da deneysel olarak
inflamasyonu ve beyin ödemini azaltmada etkin bu-
lunmuş, ancak birbirini tutmayan etkiler ve potansi-
yel toksisiteleri nedeniyle henüz insanlarda kullanıl-
ma aşamasına gelmemiştir (1,2,7).
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