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ÖZET

‹nterlökin-10 (IL-10) antiinflamatuvar özellikleri olan bir sitokindir. Bu çal›flmada bakteriyel menenjitli
(n= 18), kabakulak menenjitli (n= 19) çocuklar ve kontrollerden (n= 10) elde edilen beyin-omurilik s›v›s›
(BOS) ve kan örneklerinde IL-10 konsantrasyonlar› ELISA yöntemiyle ölçülmüfltür. BOS IL-10 de¤erlerinin,
BOS protein düzeyi ve lökosit say›s›yla iliflkisi araflt›r›lm›flt›r. BOS IL-10 konsantrasyonlar› hem bakteriyel,
hem viral menenjitte anlaml› olarak yüksek bulunmufltur (s›ras›yla p= 0.001 ve p= 0.02). Ayr›ca bakteriyel me-
nenjitte IL-10'un serum ortalama de¤erleri (48.8 ± 117 pg/mL), viral menenjit (22.7 ± 46 pg/mL) ve kontrol-
lere göre (11.7 ± 10.4 pg/mL) hafifçe yüksek bulunmufltur. Menenjitli hastalarda BOS IL-10 de¤erleri serum
de¤erlerinden daha yüksek olup, aralar›nda korelasyon saptanmam›flt›r. BOS protein düzeyleri ile IL-10 dü-
zeyleri aras›nda belirgin bir korelasyon saptanmas› (r= 0.45, p= 0.001), kan-beyin bariyeri hasar› nedeniyle IL-
10'un BOS’ta yükseldi¤ini düflündürmektedir. Bununla birlikte yüksek BOS konsantrasyonlar› ve BOS lökosit
say›s›yla iliflkisi, IL-10'un intratekal sentezlendi¤inin de göstergesidir. Bu sonuçlara göre IL-10 meningeal infla-
masyonda ve menenjit fizyopatolojisinde önemli rol oynayan bir sitokindir, fakat fonksiyonu tam olarak bilin-
memektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel menenjit, Viral menenjit, Sitokinler, ‹nterlökin-10

SUMMARY

Serum and Cerebrospinal Fluid Interleukin-10 Levels in Children with Acute 

Bacterial and Viral Meningitis

Interleukin-10 (IL-10) is a cytokine with antiinflammatory effects. In this study, IL-10 concentrations we-
re measured by using ELISA in 47 paired cerebrospinal fluid (CSF)/blood samples obtained from children with
bacterial meningitis (n= 18), mumps meningitis (n= 19), and controls (n= 10). Its CSF concentrations were
compared with the intrathechal leukocyte recruitment and protein levels. CSF IL-10 levels were markedly
elevated in both bacterial and viral meningitis. In addition, in acute bacterial meningitis, mean serum IL-10 le-
vels were slightly higher (48.8 ± 117 pg/mL) than that in the serum samples of children with viral meningiti-
s (22.7 ± 46 pg/mL) and than in that of controls (11.7 ± 10.4 pg/mL). CSF IL-10 levels were higher than the
serum levels in the patients with meningitis and did not correlate with each other. There was a positive cor-
relation between CSF protein and CSF IL-10 levels (r=  0.45, p= 0.001) suggesting that a damaged blood-
brain barrier contributed to the elevated IL-10 concentrations in CSF. However, increased IL-10 levels in
CSF and correlation between CSF levels and CSF leukocyte counts also suggested intrathecal synthesis of IL-
10. These results indicate that IL-10 may play an immunoregulatory role in the meningeal inflammatory net-
work and it is an important cytokine in meningeal physiopathology but its exact physiologic role is not
known.
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Etkin antimikrobiyal ajanların kullanımına rağ-
men, bakteriyel menenjitler halen en ciddi sonuçla-
ra yol açabilen infeksiyon hastalıkları arasında yer al-
maktadır. Son yıllarda menenjit patogenezisi ve pa-
tofizyolojisi ile ilgili yeni bilgiler edinilmiş ve çalışma-
lar çok hız kazanmıştır[1]. Birçok mediyatörün me-
nenjit fizyopatolojisinde yer aldığı gözlenmektedir[2].
Pnömokok hücre duvarı veya Haemophilus influ-
enzae tip b (Hib) lipopolisakkaritinin subaraknoid
aralıkta interlökin (IL)-1 ve/veya tümör nekrozis fak-
tör (TNF)-α gibi mediyatörlerin salınımını sağlayarak
inflamasyona neden olduğu gösterilmiştir[3,4]. Tav-
şanlarda, deneysel pnömokok modelinde, insan re-
kombinant TNF-α, makrofaj inhibitör protein 1, 2
ve IL-1-α verilmesi beyin-omurilik sıvısında (BOS)
inflamasyona, kan-beyin bariyerinde geçirgenlikte
artmaya ve beyin ödemine yol açmıştır. Bu mediya-
törlere karşı antikor verilmesi de lökositoz ve beyin
ödeminde azalmaya yol açmıştır[5]. Bu gelişmeler te-
davide kortikosteroidler, nonsteroid antiinflamatuvar
ilaçlar, monoklonal antikorların kullanımı gibi yeni
değişimleri de gündeme getirmiştir[6]. TNF-α ve IL-1
dışındaki diğer sitokinlerin santral sinir sistemi infla-
masyonundaki rolü tam belirlenmiş değildir[7]. 

İnterlökin-10, son yıllarda keşfedilen antiinflama-
tuvar bir sitokin olup, yardımcı Th 2 lenfositler, mo-
nositler, makrofajlar, keratinosit ve B lenfositlerden
üretildiği gösterilmiştir[8,9]. In vitro birçok etkisi sap-
tanmış olup, TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8 gibi proinfla-
matuvar sitokinlerin üretimini inhibe etmektedir[10-

12]. Bakteriyel menenjitlerde yüksek konsantrasyon-
da tespit edilmiş olup, inflamatuvar yanıtı azalttığı
düşünülmüştür[13].

Bu çalışmada, akut bakteriyel ve viral menenjitli
çocukların kan ve BOS örneklerinde IL-10 konsant-
rasyonları ölçülmüş, sonuçlar birbiriyle ve kontrol
grubuyla karşılaştırılmıştır. Amaç; IL-10'un akut bak-
teriyel ve viral menenjitte değişimini ve klinik olarak
önemini araştırmaktır.

MATERYAL ve METOD

Hastalar: Çalışmaya SSK Ankara Çocuk Sağlı-
ğı ve Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Has-
talıkları Kliniğine Ekim 1997-Ağustos 1998 tarihle-
ri arasında başvuran ve akut bakteriyel menenjit ta-
nısı konan 18 hasta ve kabakulak menenjiti tanısı
konan 19 hasta dahil edildi. Hastaneye başvurma-
dan önce antibiyotik ve/veya kortikosteroid kullan-
mış olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Öykü ve klinik olarak meningeal irritasyon bulgu-
ları olan hastalara lomber ponksiyon yapıldı. BOS
örneklerinden hücre sayımı, Gram boyama, protein,

glukoz ölçümü ve rutin kültür ekimi yapıldı. Lateks
aglutinasyon yöntemiyle bakteri antijenleri arandı.
Hastalardan kan kültür örnekleri alındı. Akut bakte-
riyel menenjit tanısı; BOS'ta nötrofil predominant
hücre artışı ve bakteriyal etkenin saptanması ile ko-
nuldu. Kabakulak menenjiti tanısı; hastanın hastane-
ye başvurduğunda veya son bir hafta içinde kabaku-
lak tanısı alması, öykü ve klinik olarak menenjit bul-
guları, BOS’ta predominant mononükleer hücre
saptanması ve bakteriyel etken saptanmaması ile ko-
nuldu. Bu hastaların hepsinde kabakulak IgM pozitif-
liği saptandı. Bakteriyel menenjitli olgulara başlan-
gıçta seftriakson, antiinflamatuvar tedavi (glukokorti-
koid) ve destekleyici tedavi uygulandı. Kültür-antibi-
yogram sonucuna göre gerekenlere düzenleme ya-
pıldı. Kabakulak menenjitli hastalara sadece destek-
leyici tedavi uygulandı.

Ateş etyolojisi araştırılan ve tanı koymak amacıy-
la lomber ponksiyon yapılan ama BOS bulguları
normal olan 10 hasta kontrol grubu olarak alındı.

IL-10 ölçümü: Hastalardan ilk başvurdukların-
da alınan kan ve BOS örnekleri kullanıldı. Serum ve
santrifüje edilmiş BOS örnekleri, çalışma gününe
dek -70°C’de saklandı. Serum ve BOS IL-10 düzey-
leri ticari kit (CytElisa, CYTImmune Sciences, ABD)
kullanılarak, ELISA yöntemiyle ölçüldü. Test çalış-
ması, üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapıl-
dı. Sonuçlar optik okuyucuda 492 nm dalga boyun-
da okundu. Testte kullanılan standart sonuçlarına
göre standart eğri çizildi ve hasta sonuçları pg/mL
olarak hesaplandı. Kullanılan kitin duyarlılığı; 1.6
pg/mL idi. 

İstatistiksel analiz: Gruplar arası karşılaştır-
mada student t test kullanıldı. Korelasyon için, Spe-
arman rank korelasyon testi kullanıldı. p < 0.05
önemli olarak alındı.

BULGULAR

Bakteriyel menenjitli hastaların 8'i kız, 10'u er-
kek olup, yaşları 2 ay-10 yıl (yaş ortalaması; 3.9 ±
3.3 yıl) arasında değişmekteydi. Kabakulak menen-
jitli hastaların 6'sı kız, 13'ü erkek olup yaşları 9 ay-
10 yıl (yaş ortalaması; 6.8 ± 2.4 yıl) arasında değiş-
mekteydi. Kontrol grubunun 3'ü kız, 7'si erkek olup,
yaşları 3 ay-12 yıl (yaş ortalaması; 7.4 ± 4.2) arasın-
daydı. Bakteriyel menenjitte etkenler; 7'sinde
(%38.5) Streptococcus pneumoniae, 6'sında (%33)
H. influenzae, 2'sinde (%11) Neisseria meningiti-
dis ve birer olguda (%5.5) Proteus spp., B grubu
sreptokok ve Salmonella spp. olarak saptandı. Bir
olguda subdural ampiyem gelişti, cerrahi girişimle
düzeldi. Diğer olgularda prognoz iyi seyretti. Hasta
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ve kontrollerin laboratuvar bulguları ve IL-10 düzey-
leri Tablo 1'de gösterilmiştir. 

Serum IL-10 konsantrasyonları bakteriyel me-
nenjitli hastalarda daha yüksek olmasına rağmen
gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
tespit edilmemiştir (p > 0.05). BOS’ta IL-10; bakte-
riyel menenjitli hastaların 14'ünde (%77.8), viral me-
nenjitlilerin 15'inde (%78.9), kontrollerin 2'sinde
(%20) tespit edilmiştir. Bakteriyel menenjitli 12
(%66.7), viral menenjitli 13 hastanın (%68.4) BOS
IL-10 değerleri, kontrollerin BOS IL-10 ortalaması
+3 standart sapma değerinden daha yüksek bulun-
muştur. Hem bakteriyel, hem de viral menenjitli has-
taların BOS IL-10 konsantrasyonları kontrollerden
anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=
0.001 ve p= 0.02) ( Şekil 1). Bakteriyel menenjitte
BOS IL-10 ortalaması (88.3 ± 149.6 pg/mL), viral
menenjitlere (61.9 ± 87 pg/mL) göre biraz yüksek
olmasına rağmen, aradaki fark istatistiksel olarak an-
lamlı değildir (p > 0.05). Serum ve BOS IL-10 dü-
zeyleri arasında bir ilişki bulunamamıştır (r= 0.11,
p= 0.2). Bakteriyel ve viral menenjitli hastaların
BOS IL-10 düzeylerinin serum düzeylerinden daha
yüksek olduğu görülmüştür ama sadece viral menen-
jitli grupta aradaki fark önemli bulunmuştur (p=
0.04). BOS IL-10 konsantrasyonları ile BOS beyaz
küre sayısı arasında ilişki olduğu gözlenmiştir (r=
0.4, p= 0.02). BOS IL-10 ve protein konsantras-
yonları arasında daha güçlü bir ilişki saptanmıştır (r=
0.45, p= 0.001).

TARTIŞMA

Bu çalışmada bakteriyel ve viral menenjitli hasta-
ların serum ve BOS örneklerinde, antiinflamatuvar
bir sitokin olarak bilinen IL-10 düzeyleri araştırılmış-
tır. Menenjitli hastalarda serum IL-10 düzeylerinin
kontrollere göre hafifçe yükseldiği görülmüştür. BOS

IL-10 konsantrasyonları ise hem bakteriyel, hem de
viral menenjitte anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
BOS IL-10 düzeylerinin menenjitli grupta kan sevi-
yesinden yüksek olduğu, viral menenjitli hastalarda
bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit
edilmiştir. IL-10'un BOS’ta yüksek konsantrasyonda
olması, menenjitte subaraknoid aralıkta salınımı ol-
duğunu düşündürmektedir. Menenjitli hastalarda
hem kan hem BOS seviyesi yüksekliği IL-10'un, bu
infeksiyonlarda önemli bir rolü olduğunun gösterge-
sidir.

Birçok araştırmada sepsis ve bakteriyel menenjit-
li çocuklarda, serum ve BOS’ta IL-10 artışı yayınlan-
mıştır[13-16]. BOS IL-10 düzeylerinin, BOS protein
düzeyleri ile korelasyon göstermesi, menenjitlerde
BOS’ta tespit edilen IL-10'un, bozulmuş kan-beyin
bariyerine bağlı olduğunu düşündürebilir. Bununla
birlikte IL-10 BOS konsantrasyonlarının yüksek ol-
ması, lökosit sayısı ile korelasyonu, intratekal sente-
zi olduğunu da düşündürmektedir. Lipopolisakkaritin
ve bakteriyel süper antijenlerin, monosit, makrofaj,
mikroglial hücre ve astrositlerden IL-10 salınımını
uyardığı gösterilmiştir[11,17,18]. Sepsiste IL-10 serum
konsantrasyonunun TNF-α konsantrasyonuyla kore-
le gittiği ve şokta daha yüksek seviyelerin tespit edil-
diği yayınlanmıştır[19,20]. Yüksek IL-10 seviyelerinin
Schistosoma, Trypanosoma infeksiyonlarında, Lis-
teria menenjiti ve meningokoksemide; ilerleyici has-
talık ve kötü prognozla birlikte gittiğini gösteren ça-
lışmalar da mevcuttur[14,15,21]. Bu çalışmada prog-
noz tüm hastalarda iyi seyrettiği için, IL-10 kon-
santrasyonuyla prognoz arası bir ilişki kurulamamış-
tır.

Normal kişilerin serumlarında IL-10 çok düşük
konsantrasyonlarda tespit edilmiştir[20]. Bizim çalış-
mamızda kontrol grubu sağlıklı çocuklardan oluştu-

Tablo 1. Bakteriyel, kabakulak menenjiti ve kontrollerin laboratuvar bulguları

Bakteriyel menenjit Viral menenjit Kontrol

(n= 18) (n= 19) (n= 10)

• Kan beyaz küre ort. (sayı/mm3) 19 844 ± 10 707 9 674 ± 3078 17 500 ± 10 500

• Kan glukoz ortalaması (mg/dL) 88.6 ± 39.9 90.5 ± 15 91.3 ± 18.7

• BOS glukoz ortalaması (mg/dL) 32.6 ± 23.7 51.8 ± 11.9 58.1 ± 9

• BOS protein ortalaması (mg/dL) 204.7 ± 100.9 51.5 ± 29.5 28.5 ± 11.6

• BOS beyaz küre ort. (sayı/mm3) 8528 ± 5908 553 ± 324 —

• Kan IL-10 ortalaması (pg/mL) 48.8 ± 117 22.2 ± 46.3 11.7 ± 10.4

• BOS IL-10 ortalaması (pg/mL) 88.3 ± 149.6 61.9 ± 87 2.6 ± 6.9



rulamamakla birlikte, yine de serum IL-10 düzeyleri
daha düşük olup, 0-26 pg/mL arasında bulunmuş-
tur. IL-10 sağlıklı kişilerin BOS'larında tespit edilme-
miştir[13,14,16]. Bu çalışmada da kontrol grubunun
%80'inde BOS’ta IL-10 tespit edilmemiştir. Bulunan
IL-10 değerleri de oldukça düşük düzeydedir (4 ve
22 pg/mL). 

Çalışmaların çoğunda viral menenjitte BOS’ta
IL-10 tespit edilmemiştir[13,14,16]. Aseptik menenjit-
li hastalarda, semptomatik safhada BOS’ta IL-10
düzeylerinin yüksek olduğunu bildiren bir çalışma da
bulunmaktadır[22]. Bizim çalışmamızda kabakulak
menenjitli hastalarda kanda ve BOS’ta IL-10 düzey-

lerinin yükseldiği, BOS IL-10 düzeylerinin ise serum-
dan anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bu bulgu da IL-10'un sadece bakteriyel menenjitler-
de değil, viral menenjitlerde de önemli bir sitokin ol-
duğunu, viral menenjitlerde de intratekal sentezi ola-
bileceğini düşündürmektedir.

IL-10'un hastalığa karşı savunma mekanizmala-
rında yararlı ya da zararlı etkisinin olduğu tam olarak
aydınlatılamamıştır. IL-10'un immünsüpresif ve anti-
inflamatuvar özellikleri olup, dolaylı olarak antijene
özgül T hücre proliferasyonunu önlemektedir[23]. Bu
özellikleri, menenjit gibi proinflamatuvar sitokinlerin
yüksek konsantrasyonlarının kötü prognozla ilişkili
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gittiği hastalıklarda yararlı olabileceğini düşündürebi-
lir[5,7]. Çünkü; yapılan çalışmalarda IL-10'un proinf-
lamatuvar sitokinlerin monosit ve nötrofillerden salı-
nımını baskıladığı ve monosit-makrofaj fonksiyonu-
nu inhibe ettiği gösterilmiştir[24]. BOS içine verilen
IL-10'un, lipopolisakkarit, Hib ve Listeria monocy-
togenes inokülasyonuyla indüklenmiş TNF-α ve lak-
tat konsantrasyonunu belirgin şekilde azalttığı göz-
lenmiştir[25]. Sepsis ve peritonit hayvan modelleriyle
yapılan çalışmalarda, IL-10'un TNF salınımını azalt-
tığı ve yaşam süresini arttırdığı, anti-IL-10 verilmesi-
nin de bu etkiyi önlediği bildirilmiştir[26]. Bu verilerin
tersine, anti IL-10 verilmesi deneysel Klebsiella
pnömonisinde yaşam süresini uzatmıştır[27]. Deney-
sel pnömokok menenjitinde de intravenöz verilen
IL-10; serebral kan akımını, kafa içi basıncını ve IL-
6 konsantrasyonunu arttırmıştır, intrakranial veril-
mesi de infekte olmayanlarda meningeal inflamasyo-
nu arttırmıştır[28]. Meningokoksik menenjitte de,
IL’nin yüksek serum seviyeleri ile prognoz arasında
olumsuz bir ilişki saptanmıştır[15]. IL-10'un CD8+ T
hücrelerinde kemotaktik etkisi olduğu gösterilmiş-
tir[29]. IL-10'un sadece inhibitör bir sitokin olmayıp,
immün sistemde birçok etkisinin olduğunu gösteren
çalışmalar da mevcuttur[30,31].

Sonuç olarak; menenjitte IL-10 düzeylerinin artı-
şı BOS’ta inflamasyonun bir göstergesi olup, lokal
olarak üretimine bağlı olabilir. IL-10’un intratekal
sentezi, menenjitte viral ve bakteriyel ajanlara karşı
savunma mekanizmasında rol oynadığını düşündür-
mektedir. IL-10 menenjit fizyopatolojisinde önemli
bir sitokin olup, mekanizmadaki rolünü belirlemek
için yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
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