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Onbeş Rekürren Menenjit Olgusu*
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ÖZET

Bu çal›flmada 1991-1994 y›llar›nda, klini¤imizde yat›r›larak izlenen 15 rekürren (yineleyen) menenjit olgu-
su de¤erlendirilmifltir. Olgular›n 13’ü (%87) erkek, 2’si (%13) kad›nd›r. Yafllar› 14-57 aras›nda, ortalama
29.93±12.63 olarak bulunmufltur. Bir olgu onüçüncü, bir olgu beflinci, 2 olgu dördüncü ve 11 olgu da ikinci
atak ile baflvurmufllard›r. Atefl, bafla¤r›s› ve meninks irritasyon bulgular› olgular›n tümünde gözlenmifltir. Bilinç,
olgular›n 5’inde (%33) kapal›, 7’sinde (%47) bulan›k, 3’ünde (%20) ise aç›kt›r. Hastalar, yak›nmalar› bafllad›ktan
itibaren ortalama 1.7 gün sonra klini¤imize ulaflabilmifllerdir. Dördüne, gelmeden önce antibiyotik tedavisi ve-
rilmifltir. Ondört olgu septik, bir olgu ise aseptik menenjit olarak de¤erlendirilmifltir. Septik menenjitlerin
7’sinden (%50) Streptococcus pneumoniae, birinden (%7.1) Neisseria meningitidis sorumlu bulunmufltur. Yi-
neleyen menenjite neden olabilecek predispozan faktörler araflt›r›ld›¤›nda 3’ünde (%20) kafa travmas› ve du-
ra defekti, 2’sinde (%13) kronik otit, 2’sinde (%13) kronik otit ve mastoidit, 3’ünde (%20) sinüzit, birinde na-
zal polip operasyonu tespit edilmifl; 4 olguda (%27) ise herhangi bir neden saptanamam›flt›r. Hastalar›n tümün-
de ayn› gün tedaviye bafllanm›flt›r. Olgular›n 14’ü (%93) iyileflmifl, biri (%7) ise kaybedilmifltir. Predispozan fak-
tör tespit edilen olgular ileri tetkik ve tedavi için Nöroflirürji veya Kulak-Burun-Bo¤az kliniklerine sevk edil-
mifllerdir. 
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SUMMARY

Fifteen Cases of Recurrent Meningitis

In this paper, 15 cases of recurrent meningitis admitted to our department between 1991 and 1994 we-
re evaluated. Thirteen (87%) of the patients were male and 2 (13%) were female. Mean age of the patients
was 29.93±12.63 with a range from 14 to 57. One patient had the 13th, one had the fifth, two had the fo-
urth and the other 11 had the second episodes at admittance. All of the patients had fever, headache and
meningeal irritation signs. Five (33%) of the patients were unconscious, 7 (47%) were semi-conscious and 3
(20%) were conscious. Patients were admitted to the hospital on average 1.7 days after their first compla-
ints had begun. Four of them had recieved antibiotic therapy before admittance. Fourteen cases were evalu-
ated as septic, one as aseptic meningitis. Seven (50%) of the septic cases were caused by Streptococcus pne-
umoniae and one (7.1%) by Neisseria meningitidis. As predisposing factors for recurrent meningitis, 3 (20%)
patients had head trauma and dura defect, 2 (13%) had chronic otitis, 2 (13%) had chronic otitis and masto-
iditis, 3 (20%) had sinusitis, 1 had nasal polyp operation and no pathological background was found for 4
(27%) patients. Treatment was started on the day of admittance. Fourteen (93%) of the patients recovered
and one (7%) died. The patients having predisposig factors were sent to Neurosurgical or Ear-Nose-Throat
departments for further evaluation and therapy.
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Menenjit, çeşitli infeksiyon etkenleri ve infeksi-
yon dışı nedenlerle oluşabilen, beyin zarlarının akut
veya kronik seyirli inflamatuvar bir hastalığıdır. Aynı
kişide birden fazla menenjit atağı gözlenmesi, rekür-
ren (yineleyen) menenjit olarak anılmaktadır.

Tamamen sağlıklı kişilerde yineleyen menenjit ol-
ması güçtür. Yineleyen infeksiyöz menenjit oluşma-
sını kolaylaştırıcı bazı faktörler söz konusudur ki bun-
lar arasında;

1. Travma veya intrakraniyal, otolojik, nazal, pa-
ranazal cerrahi girişimler,

2. Konjenital malformasyonlar, merkezi sinir sis-
temi tümörleri, 

3. Parameningeal infeksiyon odağının varlığı,

4. İmmünolojik defektler,

5. Uygulanan tedavinin yetersiz kalması sayılabi-
lir[1,2].

Sözkonusu predispozan faktörler arasında trav-
ma, sıklık açısından birinci sırayı almakta ve bu du-
rum genellikle rinore, daha az sıklıkla otore ile birlik-
te olmaktadır. 

Yineleyen menenjite predispozisyon yaratan
konjenital malformasyonlar, öncelikle meningomye-
losel, dermal sinüs ve iç kulağa ait bir malformasyon
olan Mondini deformitesi; tümoral oluşumlar ise der-
moid-epidermoid kist, kraniyofarinjioma ve kaver-
nöz hemanjiyomdur[2].

Parameningeal infeksiyon odağı olarak en sık yi-
neleyen menenjite neden olan durumlar mastoidit,
otit, sinüzit ve beyin apsesidir. Yineleyen menenjit
oluşmasında kolaylaştırıcı faktör olarak rol alan im-
münolojik defektler; terminal kompleman kompo-
nent eksikliği başta olmak üzere, splenektomi, di-
abetes mellitus, multipl myeloma, hipogamaglobuli-
nemi, lösemi, lenfoma gibi malignensiler, orak hüc-
re veya diğer hemoglobinopatiler, Bruton hastalığı
ve benzer humoral immün defektler ve “Acquired
immunodeficiency syndrom”(AIDS)’dur[3-5]. Tüm bu
faktörlerin dışında, yetersiz tedavi uygulanması da yi-
neleyen menenjite neden olmakta ve bu nedenle et-
yolojide akla getirilmesi gerekmektedir[2].

Kafa travmasına bağlı yineleyen bakteriyel me-
nenjit etkenleri arasında Streptococcus pneumoni-
ae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influ-
enzae sıklıkla karşımıza çıkmaktadır[1,6-8].

Kriptokokal menenjit ve Lyme hastalığı da za-
man zaman yineleyen menenjit şeklinde seyredebil-
mektedir[1,9]. 

Yukarıda sözü edilen yineleyen menenjit neden-
leri dışında, aseptik yineleyen menenjite neden olan
durumlar ise;

1. Virüsler (sıklıkla Herpes simpleks virüs tip 2),

2. Mollaret menenjiti,

3. İlaçlar (nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar,
azotioprin, trimetoprim, sulindak, tolmetin),

4. Kollajen vasküler hastalıklar veya vaskülit
sendromlar (sistemik lupus eritematosis, sarkoidoz,
Behçet hastalığı, ailevi Akdeniz ateşi),

5. Tümoral oluşumlar (hemanjiyom, menenji-
yom, teratomlar) olarak sıralanabilir[1,2]. 

Yineleyen menenjitlerde, altta yatan bu tür pato-
lojileri ortaya çıkarabilmek için bilgisayarlı beyin to-
mografisi (BBT), manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) ve sisternografi gibi incelemelerin yapılması
önerilmektedir[1].

Bu çalışmada, dört yıl süresince kliniğimizde ta-
kip ve tedavisi yapılan 15 yineleyen menenjit olgusu
klinik, laboratuvar ve tedavi özellikleri açısından de-
ğerlendirilmiş, ilgili literatürle karşılaştırılarak sunul-
muştur.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada 1991-1994 yılları arasında Hay-
darpaşa Numune Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde yineleyen menen-
jit tanısı ile izlenen 15 olgu, retrospektif olarak de-
ğerlendirilmiştir. 

Daha önce en az bir kez menenjit geçirme öykü-
sü bulunan bu olgularda, yineleyen menenjite neden
olabilecek predispozan faktörleri saptayabilmek
amacıyla; travma veya operasyon öyküsü, aile birey-
lerinde benzer bir durumun gözlenip gözlenmediği,
varsa almakta olduğu ilaçlar sorgulanmış; olası sinü-
zit, mastoidit, otit veya konjenital malformasyonlar
açısından ayrıntılı bir kulak burun boğaz muayenesi
gerçekleştirilmiş; direkt radyolojik incelemelere ek
olarak BBT ve MRG gibi incelemeler yapılmıştır.
Travma öyküsü olmayan ve rutin tetkiklerinde sonu-
ca varılamayan olgularda, serum protein, komple-
man ve immünglobulin düzeyleri incelenmiş, anti-
HIV testi gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR

Olgularımızın 13’ü (%87) erkek, 2’si (%13) ka-
dındır. Yaşları 14-57 arasında, ortalama 29.93
±12.63 olarak bulunmuştur. Hastaların, hastalığın
başlangıcından itibaren kliniğimize başvurularına ka-
dar geçirdikleri süre 1-3 gün arasında, ortalama 1.7
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gün olarak saptanmıştır. İlk gelişlerinde alınan öykü
ve yapılan fizik muayenede, olguların tümünde ateş,
başağrısı ve meninks irritasyon bulguları tespit edil-
miştir. Bilinç 3 olguda açık (%20), 7 olguda bulanık
(%47) ve 5 olguda kapalı (%33) olarak değerlendiril-
miştir.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) hücre sayısı mm3‘de
1.000’in üzerinde olan ve hücre tipi polimorfonük-
leer lökosit (PMNL) olarak belirlenen 14 olgu (%93)
septik menenjit, BOS hücre sayısı 200/mm3 olup,
mononükleer hücre üstünlüğü saptanan bir olgu
aseptik menenjit olarak değerlendirilmiştir. BOS
proteini tüm olgularda yüksek (65-660 mg/dL);
BOS glukozu 3 olguda kan şekerinin 2/3’üne yakla-
şırken, geri kalan 12 olguda düşük bulunmuştur. 

BOS Gram boyama ve kültür sonuçları birlikte
değerlendirilerek, 7 olguda etkenin S. pneumoniae
(%50), 1 olguda ise N. meningitidis (%7) olduğu
saptanmıştır. Gram boyama veya kültür sonucu ile
etken hakkında fikir edinilemeyen olgulardan ikisin-
de de olmak üzere, toplam dört olguda hastaneye
getirilmeden önce antibiyotik kullanma öyküsü sap-
tanmıştır. 

Olguların atak sayıları soruşturulduğunda, bir ol-
guda onüçüncü, birinde beşinci, ikisinde dördüncü
ve 11’inde ikinci atak olduğu öğrenilmiştir. 

Onüçüncü kez menenjit atağı geçiren olgu, 23
yaşında bir erkek hasta olup, altı yaşında trafik kaza-
sı geçirme öyküsü vardır. Son beş yılda altı atak ge-
çirdiği öğrenilen hastada, bu ataklar sırasında yapı-
lan BBT’de sağ frontal kemik ve frontal sinüs naza-
linde defekt tespit edilmiş; hasta, bu ataklar sırasın-
da cerrahi girişimi reddettiğini ifade etmiştir. Onun-
cu atak sonrasında kendisine pnömokok aşısı uygu-
landığı ve aylık benzatin penisilin G proflaksisinin
başlandığı, ancak bu tarihten sonra iki atak daha ge-
çirdiği, kliniğimizde yatışından altı ay önce askerliği
sırasında yapılan incelemelerde rinore saptandığı ve
frontal kraniotomi yoluyla duraplasti operasyonu uy-
gulandığı öğrenilmiştir. Kliniğimize onüçüncü atak
ile başvuran hastada etken S. pneumoniae’dır. On-
beş gün süre ile 2 g/gün seftriakson uygulanan has-
tada, taburcu edildikten sonraki radyolojik tetkikle-
rinde dura defektinin halen var olduğu görülmüş ve
beyin cerrahisi tarafından ekstrakraniyal teknikle
tekrar opere edilmiştir. Bu operasyonun üzerinden
24 ay geçmiş olmasına karşın, yeni bir menenjit ata-
ğı gözlenmemiştir. Hastanın izlemi halen sürdürül-
mektedir. 

Beşinci kez menenjit atağı geçiren 16 yaşındaki
erkek hasta, bu atakları son sekiz yılda geçirmiştir.

Bu olguda daha önceki ataklara ait epikriz olmayıp,
öyküsünden, daha önce predispozan faktör araştır-
ması yapılmadığı anlaşılmıştır. Hastada travma, aile-
de başka bir kişide benzer durum öyküsü bulunma-
maktadır. Ekonomik nedenlerle BBT incelemesi
yaptırılamayan hastada, direkt radyolojik tetkikler ve
KBB konsültasyonu sonrası kronik otit tanısı konul-
muştur. Hastaya uygulanan kristalize penisilin G te-
davisine iyi yanıt alınmış ve KBB kliniğinde takip ve
tedavi edilmek üzere taburcu edilmiştir.

Dördüncü kez menenjit atağı geçiren iki olgudan
ilki 26 yaşında bir erkek olup, daha öncesine ait bir
travma veya operasyon öyküsü bulunmamaktadır.
Hasta, predispozan faktör araştırması yapılamadan,
yatışının ikinci gününde kaybedilmiştir. 

Dördüncü kez menenjit atağı geçiren ikinci olgu
37 yaşında erkek olup, ateşli silahla yaralanma öy-
küsü bulunmaktadır. BBT’de dura defekti görülmüş,
uygulanan kristalize penisilin G tedavisiyle olumlu
yanıt alınmış ve dura defektinin onarımı için Nöroşi-
rürji kliniğine sevk edilmiştir.

İkinci menenjit atağını geçiren 11 olgudan 10’u
septik, birisi aseptik menenjittir. Septik menenjitler-
de 5’inde etken S. pneumoniae, birinde ise N. me-
ningitis’tir.

İkinci kez menenjit atağı geçiren olgulardan 57
yaşındaki erkek hastada üç yıl önce ateşli silah yara-
lanması ve 1.5 yıl önce farkedilen rinore öyküsü
mevcuttur. Daha önceki atağının 1.5 yıl önce oldu-
ğu öğrenilip, BBT’de dura defekti saptanmıştır. Bu
gruptaki bir diğer olgunun da nazal polip operasyo-
nu geçirdiği ve bu operasyondan sonra üç yıl içinde
iki kez menenjit atağı geliştiği belirlenmiştir. 

İki kez menenjit atağı geçiren diğer olgularda ka-
fa travması ve aile öyküsü soruşturulmuş, KBB ve
nöroşirurji konsültasyonları yapılmış, 6 olguda BBT,
2 olguda MRG incelemesi yapılmış, ekonomik ko-
şulları uygun olmayan ve ilgili nöroradyolojik incele-
melerin yapılamadığı hastalarda Water’s ve Schüller
grafileri, N. meningitidis üreyen bir olguda da ayrı-
ca serum immünglobulin ve kompleman düzeyleri
araştırılmıştır. 

Sonuçta, aseptik menenjit olarak değerlendirilen
hasta da dahil olmak üzere iki atak geçiren 11 olgu-
dan üçünde predispozan faktör saptanamamış; bi-
rinde kronik otit, ikisinde kronik otit ve mastoidit,
üçünde sinüzit, birinde ateşli silah yaralanması sonu-
cu dura defekti, birinde ise nazal polip operasyonu
tespit edilmiştir. 

Onbeş olgu birlikte göz önüne alındığında, uygu-
lanan tedaviler; 7 olguya kristalize penisilin G + klo-
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ramfenikol, üç olguya kristalize penisilin G ve dört
olguya seftriakson şeklindedir. Kliniğimizde son yıl-
larda akut pürülan menenjitlerin tedavisine, olası pa-
tojenlere olan etkinliği ve uygulanım kolaylığı nede-
niyle seftriakson ile başlanmakta ve aksi bir durum
görülmedikçe bununla tamamlanmaktadır. Seftriak-
son sağlanamadığı durumlarda ise kristalize penisilin
G kullanılmaktadır. Olgularımızda kullanılmış olan
penisilin G + kloramfenikol tedavisi, incelemenin ya-
pıldığı ilk yıllara ait olup, daha önceki yıllarda kliniği-
mizce uygulanan protokol nedeniyledir.

Yatışının ikinci gününde kaybedilen bir olgu dı-
şındaki tüm olgular komplikasyonsuz olarak iyileş-
miştir. Olgularımızın tümüne taburcu edilmeden ön-
ce pnömokok aşısı yapılmış, predispozan faktör sap-
tanan hastalar, bu yönde tedavi edilmek üzere ilgili
kliniklere sevk edilmiştir. 

Hastalara ait klinik, predispozan faktör, laboratu-
var, tedavi ve sonuç özellikleri Tablo 1’de gösteril-
miştir. 
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Tablo 1. Yineleyen menenjit olgularında bazı klinik ve laboratuvar özellikler

Etken Uygulanan
Olgu Atak Gram Olası predispozan medikal
No Cinsiyet Yaş sayısı boyama Kültür faktörler tedavi Sonuç

1 E 44 2 _ _ Kronik otit, mastoidit P Şifa

2 K 29 2 gr (+)  Nazal polip operasyonu P+K Şifa

diplokok _

3 E 26 4 gr (+) P+K Ex

diplokok _

4 E 16 5 _ _ Kronik otit P Şifa

5 K 18 2 gr (+) Sinüzit P+K Şifa

diplokok _

6 E 46 2 gr (+) S Şifa

diplokok S. pneumoniae

7 E 24 2 _ _ Sinüzit P+K Şifa

8 E 30 2 _ _ Kronik otit, mastoidit S Şifa

9 E 40 2 _ _ Kronik otit P+K Şifa

10 E 57 2 _ _   Ateşli silah   . P+K Şifa

yaralanması, 

dura defekti

11* E 15 2 _ _ Şifa

12 E 23 13 gr (+)

diplokok _ Kafa travması, S Şifa

dura defekti

13 E 30 2 _ S. pneumoniae Sinüzit P+K Şifa

14 E 14 2 gr (-) P Şifa

diplokok N. meningitidis 

15 E 37 4 gr (+) Ateşli, silah P Şifa

diplokok S. pneumoniae yaralanması, 

dura defekti

P: Penisilin, K: Kloramfenikol, S: Seftriakson * :aseptik menenjit 



TARTIŞMA

Yineleyen menenjit atakları, infeksiyon oluşumu-
na predispozisyon yaratan faktörler açısından dik-
katli araştırmayı gerektirir. 

Yineleyen menenjite neden olan infeksiyöz et-
kenlerin başında S. pneumoniae gelmektedir. S.
pneumoniae’nın neden olduğu yineleyen menenjit-
ler sıklıkla kafa travması ve kırıkları sonrası gelişen
duramater defekti, rinore veya otore ile birliktedir.
Rinore; travma, intrakraniyal, otolojik, nazal, para-
nazal cerrahi ve nadiren infeksiyöz veya neoplastik
nedenlerle ortaya çıkan duramater defekti sonucu
veya konjenital defektlere bağlı oluşabilir[8]. Otore
ise subaraknoid mesafe ile dış kulak yolu arasında
ilişki olduğunu gösterir ve travma dışında Mondini
displazisi gibi konjenital bir malformasyondan kay-
naklanabilir[3]. Bu nedenlerle, yineleyen menenjitler-
de etken olan bakteriler de sıklıkla üst solunum yolu
flora elemanlarından oluşmaktadır. En sık yineleyen
menenjit etkeni bakteriler, görülme sıklığına göre S.
pneumoniae, N. meningitidis ve H. influen-
zae’dir[8]. 

Çalışmamızdaki 14 yineleyen septik menenjit ol-
gusunun 7’sinde S. pneumoniae etken olarak sap-
tanıp, ilk sırayı almıştır. Özyürek ve arkadaşlarının
yaptığı bir çalışmada da 12 yineleyen menenjit olgu-
sunun 6’sında S. pneumoniae izole edilmiştir[10].
Yurtdışından yapılmış yineleyen menenjit olgularının
incelendiği birçok bildiride de en sık karşılaşılan et-
ken S. pneumoniae’dır[11-15]. Yineleyen bakteriyel
menenjitlerde sıklıkla S. pneumoniae tip 19’un izo-
le edildiği bildirilmektedir[11,12]. 

Ülkemizde Müezzinoğlu ve arkadaşları, diabetes
mellitus ve multipl myeloma nedeniyle immün siste-
mi baskılanmış bir olguda S. pneumoniae’ya bağlı
yineleyen menenjit olgusu bildirmişlerdir[4] . Yine ül-
kemizden Kanra ve arkadaşları, sık tekrarlayan siste-
mik infeksiyon ve rekürren bakteriyel menenjitli bir
çocukta Bruton hastalığına bağlı immün yetmezlik
saptadıklarını belirtmişlerdir[5]. 

N. meningitidis’in etken olduğu yineleyen me-
nenjitler genellikle humoral immünite defektine bağ-
lı olup, özellikle C5, 6, 7, 8, 9 gibi terminal komp-
leman komponentlerinde eksiklik olan kişilerde gö-
rülmektedir. Kompleman komponentlerinin eksikli-
ğinin ailevi olabileceği düşünülmektedir. Zoppi tara-
fından, yineleyen meningokoksik menenjitli bir olgu-
nun hem kendisinde, hem de aile bireylerinde C9
eksikliği olduğu gösterilmiştir[13]. Yine Nürnberger
tarafından da yineleyen meningokoksik menenjitli
hastalarda ailevi C7 eksikliği bildirilmiştir[14]. Bunla-

rın dışında yapılmış birçok çalışmada da yineleyen
N. meningitidis menenjitlerinde C6 ve C7 eksikliği
bildirilmiştir. Yinelemelerde en sık olarak serotip Y
ile karşılaşıldığı belirtilmektedir[15]. 

Kliniğimizde ikinci atak sırasında izlediğimiz, N.
meningitidis izole edilmiş yineleyen menenjit olgu-
sunda kompleman düzeyleri normal bulunmuştur. 

Yineleyen menenjit etkeni olarak sık karşılaşıl-
mayan etkenler arasında; bu durum dışında nadiren
patojen olan Neisseria lactamica ve Staphylococ-
cus aureus sayılabilir. Dış kulak yolu ile bağlantılı yi-
neleyen menenjitlerde Pseudomonas aeruginosa,
proflaktik antibiyotik kullananlarda ise Escherichia
coli’nin etken olabileceği bildirilmektedir[9]. Bunların
dışında, bazı özel durumlarda etkenler değişkenlik
gösterebilir. Bir bildiride, abdominal kist nedeniyle
opere edilmiş ventriküloperitoneal şantlı bir olguda
yineleyen menenjit etkeni olarak Streptococcus
sanguis izole edilmiş; etkenin ya spontan bakteriye-
mi ya da manüplasyonlar sırasında subaraknoid boş-
luğa girmiş olabileceği düşünülmüş ve şant çıkarıl-
madığı için yinelemenin olduğu sonucuna varılmış-
tır[16]. Ceccarelli ve arkadaşları tarafından epidermo-
id kistli bir olguda Proteus mirabilis’in etken olduğu
yineleyen menenjit atakları bildirilmiştir[17].

Çalışmamızdaki bir olgu aseptik menenjittir.
Aseptik yineleyen menenjitlerin bir kısmından virüs-
ler, en sık da HSV tip 2 sorumlu tutulmaktadır.
Bergström tarafından yapılmış bir çalışmada, HSV’
ye bağlı 6 yineleyen menenjit olgusu sunulmuş ve
bunların tümünün HSV tip 2 olduğu bildirilmiştir[18].
Tedder tarafından yapılmış bir çalışmada ise 13
aseptik rekürren menenjit olgusunun 12’sinde HSV
tip 2, birinde HSV tip 1 etken olarak bildirilmiş-
tir[19]. Başka bir bildirimde ise, HSV tip 2’ye bağlı
26 kez yineleyen bir olgu sunulmuştur. Bu olguda,
BOS’ta HSV tip 2’ye karşı oluşmuş IgG antikorları
immunoblot yöntemiyle, en erken üçüncü günde
gösterilmiştir. Bu çalışmada, yineleyen HSV tip 2
menenjit ataklarının önlenmesinde asiklovir proflak-
sisinin uygun olabileceği öne sürülmüştür[18].

Yineleyen aseptik menenjitler içinde, sık karşıla-
şılmamasına karşın "Mollaret menenjiti"nin de akılda
tutulması uygundur. Mollaret menenjiti, klinik olarak
ateş, baş ağrısı ve ense sertliği ile ortaya çıkan, yine-
lemelerle seyreden ve 1-3 günde kendiliğinden geri-
leyen bir tablodur. Bu tabloda BOS’da epitelyal ka-
rakterde Mollaret hücrelerinin birkaç saat süreyle var
olduğu ve Papanicolaou gibi özel boyalarla görülebil-
diği, BOS’da ilk günlerde PNL, daha sonraki günler-
de ise mononükleer pleositoz olduğu bildirilmekte-
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dir. 1944 yılında ilk kez Mollaret tarafından tanımla-
nan bu tablonun o yıllarda viral nedenli olabileceği
düşünülmüş, ancak bu düşünce epidemiyolojik veri-
ler ve virüs kültürleri ile desteklenememiştir[2]. Ac-
hard tarfından bildirilen bir olgu sunusunda, epider-
moid kist ile Mollaret menenjitinin aynı olay olabile-
ceği öne sürülmüştür[20]. Picard tarafından yapılmış
bir çalışmada ise, Mollaret menenjitli üç olguda
BOS’da HSV tip 2 DNA’sı saptanmış ve HSV’lerin
bu tür yineleyen menenjitin etkeni olabileceği ileri
sürülmüştür[21].

Yineleyen menenjit tablosu, infeksiyon dışı ne-
denlerle de oluşabilmektedir. Bu tip nedenler arasın-
da çeşitli ilaçları, otoimmün ya da etyolojisi net ola-
rak aydınlatılamamış çeşitli hastalıkları ve merkezi si-
nir sistemi yerleşimli tümörleri saymak mümkündür. 

Yineleyen menenjite neden olabilen ilaçlar ara-
sında ibuprofen, tolmetin, sulindak, azotioprin, izo-
niazid, penisilin, kotrimaksazol, sefotaksim sayılabi-
lir[1,2]. Carlson ve Wiholm tarafından yapılmış bir ça-
lışmada trimetoprim alımından sonra tekrarlayan
menenjit atakları saptanmış olup, ilacın kesilmesiyle
dramatik iyileşme gözlendiği belirtilmiştir. Burada,
menenjit mekanizması tam açıklanamamış olmakla
birlikte, meninksleri etkileyen akut hipersensitivite-
nin rol oynayabileceği düşünülmüştür[22]. 

SLE’deki nörolojik bulgular hastalığın aktif döne-
minde artar ve yinelemelerle seyredebilir. Yineleyen
menenjit atağı görülen SLE’li hastaların %50’sinde
BOS protein düzeyinde, %30’unda ise BOS’da mo-
nonükleer hücrelerde artış söz konusudur[1]. 

Sarkoidozda %5 oranında sinir sistemi bulguları
mevcut olup, bunların bazıları kendisini yineleyen
menenjit şeklinde gösterebilir. Behçet hastalığı sıra-
sında da aseptik menenjit ve yineleyen menenjit gö-
rülebilir. Ayrıca santral sinir sistemi tutulumu olan
bruselloz, leptospiroz, kriptokokkoz gibi kronik in-
feksiyonlarda da bulguların dalgalanmalar göstere-
rek yineleyen menenjiti taklit edebileceği bildirilmek-
tedir[1].

Literatürde bir olguda, BOS’da mononükleer
hücre artışı, yüksek protein ve düşük glukoz seviye-
leri ile seyreden ve dokuzuncu kez geçirilen menen-
jit atağında, ancak MRG ile saptanabilen intraventri-
küler hemanjiyom bildirilmiştir[6]. Bunun dışında bir-
çok çalışmada da meningiom veya teratom gibi tü-
mörlere bağlı yineleyen aseptik menenjitler bildiril-
miş, menenjit mekanizmasında tümoral hücrelere
karşı gelişen inflamatuvar yanıtın rolü olabileceği ile-
ri sürülmüştür[2,12].

Gözlenen atak sayıları dikkate alındığında, olgu-
larımızın birinde 13, birinde beş, ikisinde dört ve
11’de de iki atak olduğu saptanmıştır. Yineleyen me-
nenjitlerle ilgili yapılmış çalışmalarda olguların genel-
likle 2-3 atak geçirdiği bildirilmekle birlikte, Bergst-
röm tarafından 26[19], Grunda tarafından 18[23], Iz-
guerde[24] ve Frieten[7] tarafından 9 ve Hayashi[25]

tarafından da yedi atak geçiren olgu bildirimleri ya-
pılmıştır. Yine Hoşoğlu ve arkadaşlarının bir çalışma-
sında yedi hastanın toplam atak sayısı 28 olarak bil-
dirilmiştir. Aynı çalışmada, yineleyen menenjit gözle-
nen hastalarda gerekli incelemelerin hemen yapıla-
rak altta yatan faktörün saptanması ve ortadan kal-
dırılmasının atak sayısını azaltmada önemli rolü ol-
duğu belirtilmektedir[26]. 

Çalışmamıza dahil edilmiş 15 olgunun predispo-
zan faktörleri incelendiğinde 3’ünde (%20) kafa trav-
ması, 4’ünde (%27) kronik otit ve mastoidit, 3’ünde
(%20) sinüzit, birinde (%6) ise daha önce geçirilmiş
nazal polip operasyonu olmak üzere toplam %73
oranında predispozan faktör saptanmıştır. Dört ol-
guda ise (%27) altta yatan bir patoloji saptanama-
mıştır. Hoşoğlu ve arkadaşlarının çalışmasında da
benzer sonuçlar elde edilmiş olup, bir olguda (%14)
predispozan faktör belirlenememiştir[26]. 

Bu çalışmada incelemeye alınmış 15 yineleyen
menenjit olgusunda kadın erkek oranı 2/13’tür. Ya-
pılan başka çalışmalarda da erkeklerde, kadınlara
oranla daha çok menenjit görüldüğü bildirilmiştir. Bu
durumun nedenleri irdelenmemiş olmakla birlikte,
erkeklerin ağır ve travmaya açık işlerde daha çok ça-
lışmasının bu sonuca yol açabileceği düşünülmekte-
dir[26].

İzlediğimiz 15 yineleyen menenjit olgusunun
14’ü (%93) tamamen iyileşerek taburcu olmuş, bir
olgu (%7) ise kaybedilmiştir. Değişik çalışmalarda yi-
neleyen menejitlerde mortalite oranları %6-42 ara-
sında değişmektedir[9,25]. 

Hastaların yakınmalarının başlamasından itiba-
ren kliniğimize başvuruları arasında geçen süre orta-
lama 1.7 gün olup, 4’ü (%27) başvurusundan önce
antibiyotik kullanmıştır. Coşkun ve arkadaşlarınca,
akut bakteriyel menenjitlerde başvuru süresi ortala-
ma 2.8 gün, başvurudan önce antibiyotik kullanım
öyküsü ise %70 olarak bildirilmiştir[27]. Yineleyen
menenjitli hastaların hastaneye erken başvurusu,
hastalık semptomlarını iyi tanıdıklarını ve bu konuda
deneyimli olduklarını düşündürmektedir. Bu da, et-
kenin, çoğunlukla kötü prognoz kriteri olarak değer-
lendirilen S. pneumoniae olduğu olgularda düşük
mortalite nedenini açıklayabilir. 
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Sonuç olarak, yineleyen menenjitlerin büyük bir
kısmında neden infeksiyöz, özellikle de bakteriyeldir.
Yineleyen menenjitlerde en doğru yaklaşım, mevcut
atağın tedavisi sürdürülürken, mümkün olan en kısa
sürede predispozan faktörlerin araştırılması ve orta-
dan kaldırılmasıdır. Direkt kafa grafileri dışında, aksi-
yal ve koronal düzlemlerde alınan BBT ve MRG gö-
rüntülemeleri, bu amaçla ilk yapılacak incelemeler-
dendir. Rutin tomografik incelemelerle defekt sapta-
namayan olgularda 2 mm’lik koronal tomografi ile
başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir[28]. Özellikle
pnömokoksik menenjitlerde, BOS kaçağı varlığında
kontrast sisternografi de önerilen incelemeler ara-
sındadır. Predispozan faktör saptandıktan sonra, or-
tadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Bu faktörleri kaldır-
manın olası olmadığı durumlarda (splenektomi vb)
pnömokok aşısı yapılmalı, ancak bu immünizasyo-
nun atakları tamamen önleyemeyebileceği de akılda
tutulmalıdır. BOS kaçağı saptanan olgularda proflak-
tik antibiyotik kullanımı hem menenjit ataklarını ön-
leyemediği, hem de dirençli bakterilerle infeksiyona
neden olabileceği için önerilmemektedir. Bunun ye-
rine, hasta ve yakınlarına menenjitin başlangıç
semptom ve bulgularının öğretilerek hastaneye er-
ken dönemde başvurmalarını sağlamak daha önem-
lidir[7]. Yineleyen aseptik viral menenjitler genellikle
hafif seyirli olmakla birlikte, bu tabloyla karışabilecek
infeksiyon dışı nedenler akılda tutulmalı, bunlara yö-
nelik araştırma ve gereken tedaviler gerçekleştiril-
melidir. 
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