
Etkili antimikrobiyal tedaviye rağmen bakteriyel
menenjit (BM)’lerin mortalite ve nörolojik sekel-

lerinde son 30-40 yıl içinde önemli bir azalma olma-
mıştır. Günümüzde uygun antimikrobiyal tedaviye
rağmen hastaların %5-40’ı ölmekte, iyileşenlerin
yaklaşık %30’unda çeşitli nörolojik sekeller kalmak-
tadır[1]. Bu da antimikrobiyal tedaviye ek olarak yeni
tedavi arayışlarını gündeme getirmiştir. BM’de yeni
tedavi yaklaşımlarının geliştirilebilmesi için menenji-
tin fizyopatolojik mekanizmalarının daha iyi anlaşıl-
ması gerekmektedir. Bu nedenle, yeni tedavi arayış-
ları doğal olarak BM’lerin fizyopatolojik mekanizma-
ları üzerindeki çalışmaların yoğunlaşmasına neden
olmuştur. Son 3 dekaddaki çalışmalar göstermiştir
ki; santral sinir sistemi (SSS)’ne mikroorganizmala-
rın invazyonu, progresif bir inflamasyonu başlatan
konakçı cevabını tetiklemektedir. Bu inflamatuvar
süreçte rol alan bazı mediatörler de menenjitlerdeki
karakteristik fizyopatolojik değişikliklere ve nöronal
hasara neden olmaktadır[2]. 

Menenjite neden olan patojenler beyine 3 yol-
dan ulaşmaktadır:

1.Travma, ameliyat ve lomber ponksiyon esna-
sında direkt olarak,

2. Beyine komşu organların (paranazal sinüsler,
mastoid hücreleri, orta kulak) infeksiyonlarından
komşuluk yoluyla,

3. Kan yoluyla[3]. 

Menenjit olgularının büyük bir kısmında bakteriler
bu üçüncü yoldan SSS’ye ulaşmaktadır. Hematojen
yolla gelen bakterilerin menenjit oluşturma süreci bir-
birini takip eden 5 aşamayı içermektedir (Şekil 1).
Buna göre bir meningeal patojenin menenjit oluştu-
rabilmesi için; önce nazofarenkste kolonize olması,
daha sonra mukozadan kan dolaşımına geçerek bu-
rada yaşamını sürdürebilmesi, ardından subaraknoid
aralığa geçmesi ve burada çoğalması, son olarak da
meningeal inflamasyonun ve beyin hasarının başla-
ması gereklidir[4,5]. 

Hematojen yolla gelen patojenlerin kan-beyin
bariyeri (KBB)’ni geçmesi menenjit oluşumunda te-
mel basamaktır. KBB’yi anatomik olarak serebral
mikrovasküler endotel hücreleri, araknoid membran
ve koroid pleksus oluşturmaktadır[5]. KBB’nin özel-
likleri şöyle sıralanabilir: 

1. Endotel hücreleri arasında sıkı bağlantı (tight-
junction) bulunması, 

2. Kesintisiz bir bazal membrana sahip olması, 

3. Çok yüksek elektriksel direncinin bulunması, 

4. Diğer endotel hücrelerine göre daha fazla mi-
tokondri içermesi, 

5. Veziküler transportun daha az olması, 

6. Suda eriyen maddelere ve özellikle iyonlara
karşı geçirgenliğinin az olması[3]. 
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KBB bu eşsiz ultrastrüktürel yapısı ile SSS’nin
çeşitli makromoleküllere, patojenlere ve hücrelere
karşı korunmasında çok önemli bir görev üstlenir.
Bakterilerin bu bariyerleri nasıl geçtiği konusu halen
tartışmalı olmakla birlikte, bu geçişteki ilk adımın ko-
roid pleksus ve serebral kapiller endotel hücreleri
üzerindeki reseptörlere bakterinin tutunması olduğu
düşünülmektedir. Bu tutunma ve BOS’a geçişte pili
ve fimbriaların önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Sı-
çanlarda oluşturulan deneysel menenjitlerde Esche-
richia coli’nin S fimbriasının, meningeal damarların
endotel ve koriod pleksusun epitel hücrelerinin yüze-
yindeki siyalil-galaktozid birimine bağlandığı gösteril-
miştir[6]. Koroid pleksustaki kan akımının diğer böl-
gelere göre daha yüksek olması bakterinin buradan
invazyonunu kolaylaştıran bir diğer faktör olarak ka-
bul edilmektedir. KBB’ye tutunma gerçekleştikten
sonra bakteri, çeşitli yollardan bu bariyeri geçerek
BOS’a ulaşır. Bakteri hücre duvarı ürünleri veya en-

dotoksinlerinin etkisi ile interselüler endotel bağlan-
tılarının bozulması veya entotel hasarının oluşması
sonucunda bakteriler bu bariyeri paraselüler olarak
veya aktif ve pasif transitozla transselüler olarak ya
da monositler içinde diapetez yoluyla geçebilirler[5].
Streptococcus pneumoniae’nın KBB’yi hem trans-
selüler hem de paraselüler olarak geçebileceği, E.
coli’nin de transselüler geçişi sağlayan yüzey prote-
inlerinin bulunduğu gösterilmiştir[6,7]. Ölü Haemop-
hilus influenzae, E. coli ve S. pneumoniae kom-
ponentlerinin veya canlı bakterilerin serebral endotel
hücrelerinde hasara neden olduğu deneysel çalışma-
larda gösterilmiştir. Bu hasardan bakteri hücre duva-
rı ürünlerinin ve endotoksinlerin sorumlu olduğu bil-
dirilmektedir[5]

Kan-beyin bariyeri nötrofiller, plazma hücreleri,
immünglobülinler ve kompleman komponentlerinin
de BOS’a geçmesine engel olmaktadır. Subaraknoid
aralıkta kompleman komponentlerinin ve spesifik
kapsül antikorlarının olmaması, kapsüllü bakterilerin
opsonizasyonuna olanak vermemektedir. Bu neden-
le bakteri bir kez subaraknoid aralığa penetre oldu-
ğunda artık vücut savunma mekanizmaları yetersiz
kalır. Bakteri burada in vitro şartlardaki kadar kolay
bir şekilde çoğalmaya başlar[4]. Bu aşamadan sonra
bakteriyle vücut savunma sistemi arasında oldukça
karmaşık etkileşimler içeren ve halen birçok bilinme-
yeni olan bir savaş başlar (Şekil 2).

MENİNGEAL İNFLAMASYONUN
BAŞLAMASI ve NÖRONAL HASAR

Genel hatlarıyla bu süreçte; BOS’ta bakterilerin
replikasyonu, otolizi veya antibiyotik tedavisi ile lizi-
si lipopolisakkaridler (LPS), lipoteikoik asit, pepti-
doglikan ve bakteriyel toksinler gibi çeşitli bakteriyel
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Meninks inflamasyonu ve beyin hasarı

Şekil 1. Menenjit gelişimindeki basamaklar

Şekil 2. İnflamasyon ve nöronal hasarda temel mekanizmalar[1]
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komponentlerin serbestleşmesine neden olur. Bu
komponentler meningeal makrofajlar, glial hücreler,
epandimal hücreler, dışarıdan gelen inflamatuvar
hücreler ve beyin vasküler endotel hücrelerinden
proinflamatuvar proteinlerin üretimine ve serbestleş-
mesine yani BOS’ta inflamasyonun başlamasına ne-
den olur. Bu olayda kapsülün değil, bakteriyel hücre
duvarı elemanlarının önemli rolü olduğu gösterilmiş-
tir. Pnömokokların kapsülsüz suşlarının veya saflaştı-
rılmış hücre duvarı elemanlarının ya da H. influen-
zae lipopolisakkaridlerinin BOS’a intrasisternal ola-
rak inoküle edilmesi benzer şekilde meninks infla-
masyonuna ve KBB’nin bozulmasına yol açtığı hal-
de, kapsül polisakkaridlerinin inflamasyonu başlata-
madığı deneysel olarak gösterilmiştir[8,9]. Deneysel
menenjit çalışmaları sonucunda görülmüştür ki; can-
lı bakteri, bakteri hücre duvarı elemanları veya lipo-
polisakkaridlerin BOS’a verilmesi birbirine benzer
şekilde inflamasyonun ortaya çıkmasına neden ol-
makta ve bu inflamasyonun ortaya çıkması için 2-3
saatlik bir zaman geçmektedir. Bu da inflamasyonun
gelişmesinde konağa ait bazı ortak inflamasyon me-
diatörlerinin varlığını gündeme getirmiştir[10].
SSS’de astrositler, glial hücreler, endotel hücreleri,
epandimal hücreler, meningeal makrofajlar bakteri
yıkımına cevap olarak çeşitli sitokinler ve proinfla-
matuvar moleküller salgılama yeteneğinde olan hüc-
relerdir. Burada anahtar rolü oynayan sitokinler tü-
mör nekroz faktör alfa (TNF-α) ve interlökin 1 (IL-
1)’dir. BM’de ayrıca BOS’taki IL-6, IL-8 ve IL-10 dü-
zeyleri de artar[1,4,5,11]. TNF-α ve IL-1 sinerjistik et-
kiyle diğer inflamatuvar mediatörleri [interlökin, ke-
mokin, platelet aktive edici faktör (PAF), prostaglan-
din, matriks metalloproteinazları (MMP), nitrik oksit
(NO), reaktif oksijen türleri (ROT)] ve BOS’a lökosit
geçişini tetikler[5,12]. Deneysel çalışmalarda TNF-
α’nın BOS’a intrasisternal olarak uygulanması
KBB’de bozulmaya, beyin ödemine, intrakranial ba-
sınç artışına, beyin kan akışında, oksijen tüketimin-
de ve laktat düzeyinde artışa neden olmaktadır. IL-1
uygulanması da benzer sonuçlara yol açar[13,14].
Tavşanlarda oluşturulan deneysel menenjit modelin-
de insan rekombinant TNF-α, IL-1 ve makrofaj inf-
lamatuvar protein 1 ve 2’nin verilmesi KBB’ye ge-
çirgenliğin artmasına ve BOS’ta inflamasyona ve be-
yin ödemine yol açmış ve bu mediatörlere karşı oluş-
turulmuş antikorların verilmesiyle inflamasyonda ve
beyin ödeminde azalma olmuştur[14]. Bu ve benzeri
çalışmalar, BOS’daki inflamasyonu ve KBB’deki bo-
zulmayı sitokinlerin indüklediğini göstermektedir.
TNF-α ve IL-1ß’nın oluşturduğu inflamatuvar cevap
bunlara karşı oluşmuş antikorlarla kısmen önlenebil-

mekte, ancak tamamen ortadan kaldırılamamakta-
dır. Bu olay, başka inflamatuvar maddelerin de bu
süreçte rol aldığını düşündürmektedir. Bakteriyel
menenjitlerdeki inflamatuvar süreçte sitokinlere ek
olarak kemokinler, araşidonik asit metabolitleri
(prostaglandinler, tromboksanlar, lökotrienler), PAF,
kompleman faktörleri, reaktif oksijen ve nitrojen tür-
leri, MMP ve eksitatör aminoasitler (EAA)’de rol oy-
namaktadır[1]. 

SİTOKİNLER

Hormon benzeri maddeler olup, reseptöre bağ-
lanma mekanizması ile işlev görürler. BM’lerde rolü
olan sitokinler ve etkileri:

Tümör Nekroz Faktör-α

Lenfositler, astrositler, mikroglial hücreler ve na-
turel killer hücreler tarafından üretilir. Antibiyotik te-
davisi bakteri lizisini hızlandırdığı için tedavinin he-
men başında belirgin derecede yüksek BOS TNF-α
seviyelerine erişilir[1,5]. BOS’a TNF-α uygulanması,
bakteriyel menenjitin karakteristik patofizyolojik de-
ğişikliklerine yol açar. Bunlar; KBB’de bozulma,
BOS’a lökosit girişinde artma, beyin ödemi ve int-
rakraniyal basınçta artma, BOS laktat düzeyinde art-
ma, serebral kan akımı ve serebral oksijen alınımın-
da azalma ve nöronal apopitozistir[5,15,17].

İnterlökin-1

SSS’de mononükleer fagositler, glial hücreler ve
endotel hücrelerince üretilir. BM’de inflamatuvar pa-
rametrelerle korele olarak BOS’ta bulunur. Deneysel
olarak, belirgin TNF-α aktivitesi olmaksızın menin-
geal inflamasyonu tetiklediği gösterilmiştir. TNF-α
ve IL-1’in aynı anda beraber verilmeleri BOS’a löko-
sit akımında sinerjist etki gösterir. BOS’taki IL-1 dü-
zeylerinin hastalığın ciddiyeti ile korele olduğu, fakat
TNF-α düzeyleri ile hastalığın ciddiyeti arasında ko-
relasyon olmadığı gösterilmiştir[18]. Deksametazon
tedavisi ile BOS IL-1 seviyesi düşerken, TNF-α sevi-
yesi etkilenmemektedir. TNF-α ve IL-1, sekonder si-
tokinler olan IL-6, IL-8, IL-10’u da indüklerler[5].

İnterlökin-6

IL-1’e cevap olarak monosit, astrosit ve endotel
hücrelerinde üretilir. Menenjitlerde BOS’ta TNF-α
ve IL-1’den sonra bulunur, fakat bunlardan daha
uzun süre kalır. Ancak BOS düzeyi meningeal infla-
masyonun derecesi ve hastalığın ciddiyeti ile korelas-
yon göstermez[19]. IL-6, öncelikle proinflamatuvar
etki gösterir. Akut faz proteinleri, ateş, lökositoz,
kompleman ve pıhtılaşma kaskatlarının potent bir
uyarıcısıdır. Ayrıca in vitro olarak TNF-α ve IL-1 üre-
timinin inhibisyonu, IL-1 reseptör antagonistlerinin
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indüksiyonu gibi bazı antiinflamatuvar etkileri de
gösterilmiştir[5,16].

İnterlökin-8

Geniş bir kemokin ailesinin ilk gösterilen üyesi-
dir. Birçok kemokin gibi bakteriyel ve nonbakteriyel
menenjitlerde lökositlerin aktivasyonu ve inflamas-
yon bölgesine saldırısında nötrofil kemotaktik faktör
rolüne sahiptir[20]. IL-8, TNF-α ve IL-1 bakteriyel
ürünlerce stimüle olan monositler, makrofajlar, löko-
sitler, astrositler, mikroglialar, nöronlar ve endotel
hücrelerince üretilir. BM esnasında BOS’ta başka
kemokinler de bulunmaktadır. Bunlar subaraknoid
aralıktaki hücre infiltratının yoğunluk ve kompozis-
yonunda belirleyicidir[1,21]. 

İnterlökin-10

Kaynağı monositler ile birlikte T ve B lenfositler
olan antiinflamatuvar etkili bir sitokindir. Bu sitokin
TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8’in üretimlerini ve beyin öde-
mini önler. Deneysel menenjit oluşturulmuş tavşan-
lara IL-10 uygulanması subaraknoid mesafedeki inf-
lamasyonu baskılar. Transforming growth faktör 1-
beta (TGF-1ß)’nın da menenjitlerde antiinflamatuvar
özelliğe sahip olduğu gösterilmiştir[1,5,18].

KEMOKİNLER

Üyeleri hızla artan küçük, indüklenebilir kemoat-
raktan sitokinlerden oluşan inflamasyon hızlandırıcı-
larıdır. Bunlar BM’de inflamasyonun başlangıç ve
modülasyonunda önemli rol oynarlar. C-X-C ve C-C
kemokinler olarak 2 gruba ayrılırlar. C-X-C kemo-
kinler temel olarak nötrofillerle etkileşirken, C-C ke-
mokinler monositler ve T hücreleri ile etkileşirler.
İntrasisternal olarak uygulandıklarında BOS’a lökosit
geçişine, BOS proteininde ve beyin su içeriğinde ar-
tışa neden olurlar[1,21].

MATRİKS METALLOPROTEİNAZLARI

Çinko bağımlı bir endopeptidaz ailesidir. TNF-α
lökositlerden, vasküler endotel hücrelerinden, astro-
sitlerden, nöronlardan ve mikroglialardan MMP salı-
nımını uyarır. Bunlar KBB’nin subendotelyal bazal
laminasının komponenti olan kollajen IV-V’i yıkar-
lar. KBB’den lökosit migrasyonunu kolaylaştırırlar.
Glial ve nöronal hücre ölümüne neden olurlar. TNF-
α’nın pro formunu, solubl forma çevirerek inflamas-
yonun devamına da yardımcı olurlar[5,22]. BM esna-
sında BOS MMP-9 düzeyinin arttığı ve bunun KBB
bozulmasına katkıda bulunduğu deneysel ve klinik
çalışmalarla gösterilmiştir[22-24]. Deneysel meningo-
kok menenjiti oluşturulan sıçanların beyin dokusun-
da MMP-9 mRNA’nın arttığı ve buna proteolitik ak-
tivitedeki artışın ve KKB’de bozulmanın eşlik ettiği

bildirilmektedir[23]. Deneysel menenjit modellerinde
MMP inhibitörü olan GM6001 ile yapılan tedavinin
BOS’taki MMP-9 ve TNF-α düzeyini düşürdüğü,
KBB geçirgenliğini, beyin ödemini ve nöronal hasa-
rı azalttığı bildirilmektedir[22]. Yine bir MMP inhibitö-
rü olan batimastatın (BB-94) verilmesiyle KBB’deki
bozulmanın ve intrakranial basınç artışının anlamlı
bir şekilde azaldığı, ancak BOS lökosit sayısında
önemli bir azalmanın olmadığı meningokoklarla
oluşturulan deneysel sıçan menenjitlerinde gösteril-
miştir[24]. 

ARAŞİDONİK ASİT ÜRÜNLERİ

Bakteriyel antijenler, TNF-α ve IL-1’e yanıt ola-
rak bazı hücre tiplerinde fosfolipaz A2 aktivitesinin
artışına neden olurlar. Aktive fosfolipaz A2 hücre
membran fosfolipidlerindeki aroşidonat esterlerini
ve uzun zincirli yağ açil gruplarını (sıklıkla araşidonik
asit) hidrolize ederek sonuçta araşidonat ve PAF üre-
timini sağlar. Daha sonra siklooksijenaz enzimi ile
prostoglandin ve tromboksanlar, lipooksijenaz ile lö-
kotrienler meydana gelir. Bu lipid otokoidler birlikte
hareket ederek inflamatuvar proçesin değişik aşa-
malarında yer alırlar[1]. Bu ürünlerin oluşumunun
steroid veya nonsteroid antiinflamatuvar ajanlarla
bloke edilmesinin, BM’lerde ortaya çıkan inflamas-
yonu ve inflamasyonun zararlı etkilerini kısmen
kontrol altına aldığı bildirilmektedir[25,26].

PLATELET AKTİVE EDİCİ FAKTÖR

Endotel hücreleri, nötrofiller, makrofajlar ve
trombositlerden köken alan güçlü bir fosfolipid infla-
matuvar mediatördür. PAF’ın nöronal farklılaşma,
KBB geçirgenliğinde artış, beyin ödemi, subarakno-
id aralığa lökosit geçişi gibi, SSS’deki birçok fizyolo-
jik ve patolojik olayda rol oynadığı ve beyin hasarı-
nın gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmekte-
dir[1,27,28]. Deneysel tavşan modellerinde, PAF re-
septör antagonisti L-659, 989’un uygulanması ile
pnömokokların indüklediği hücresel ve kimyasal
BOS değişiklikleri azaldığı halde, H. influenzae’nın
indüklediği değişikliklerde bir azalma gösterileme-
miştir[27]. Bu da PAF’ın özellikle pnömokokal hasta-
lıklarda rolü olduğunu düşündürmektedir.

KOMPLEMAN KOMPONENTLERİ

Normal BOS’ta oldukça düşük düzeyde bulun-
maktadır. Meningeal inflamasyonun varlığında bu
düzey bir miktar artmakla birlikte yine de BM’ye ne-
den olan kapsüllü patojenlerin opsonizasyonunu
sağlayacak düzeye ulaşamamaktadır[18]. BM’den
başka birçok nörolojik hastalıkta da BOS komple-
man düzeyi artar. İnflamasyon varlığında nöronlar,
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astrositler, mikroglialar ve endotel hücrelerinde C5a
reseptör sayıları artar. Bakteriyel hücre duvarı bile-
şenleri, BOS kompleman aktivasyonunu tetikler.
BOS’taki kompleman kaskadının aktivasyonu ve
kompleman reseptörlerinin artışı potansiyel olarak
birtakım direkt mekanizmalar ile beyin hasarına ne-
den olur. Ayrıca kompleman faktörleri (C5a) kemo-
taktik etki ile BOS’ta lökosit artışına neden olarak
indirekt etkiyle de beyin hasarına yol açmaktadır.
Kompleman komponentlerinin BM’deki en önemli
etkilerinin, inflamasyonu ve beyin hasarını hızlandır-
mak olduğu düşünülmektedir[1].

SSS İNFLAMASYONUNDA FİNAL
MEDİATÖRLER

Bu mediatörler inflamasyon sonucunda ortaya
çıkan ve direkt sitotoksik etkileri olan düşük molekül
ağırlıklı maddelerdir. Bu grupta ROT, reaktif nitrojen
türleri (RNT) ve EAA bulunmaktadır.

ROT; superoksit radikali (O-
2), hidrojen peroksit

(H2O2), hidroksil radikali (OH-) ve hipoklorik asitten
ibarettir. Bunlar serbest radikal özellikleri nedeniyle
oksijenden daha reaktif ve sitotoksiktirler. Oldukça
güçlü oksidatif hasar potansiyeline sahip maddeler-
dir. Bu maddeler konsantrasyonlarına bağlı olarak
çeşitli hücrelerde apoptotik ve nekrotik hücre ölü-
müne neden olabilirler. Beyin hücreleri, yüksek lokal
oksijen basıncı, yüksek düzeylerdeki poliansatüre
yağ asitleri ve demir konsantrasyonları ile rölatif ola-
rak düşük düzeylerdeki lokal endojen antioksidanlar
nedeniyle ROT’un zararlı etkilerine oldukça açıktır.
ROT, menenjit dışında serebral iskemi, nörodejene-
ratif hastalıklar, Alzheimer hastalığı, Parkinson has-
talığı ve kafa travması gibi birçok durumda da nöro-
nal hasara aracılık etmektedir. Süperoksit dismutaz,
N-asetil sistein, katalaz gibi antioksidanlar; beyin
ödemini, intrakraniyal basıncı ve BOS lökositozunu
azaltıcı etkiye sahiptirler[1,5,29].

NİTRİK OKSİT

Bir reaktif nitrojen türü olan NO, membranlar-
dan kolayca difüze olabilen gaz yapısında bir serbest
radikaldir. NO çeşitli bakteriyel ve viral ürünlere ce-
vap olarak inflamatuvar hücrelerden, vasküler endo-
tel hücrelerinden ve bazı beyin hücrelerinden salınır.
NO, L-arjininin, nitrik oksit sentetaz (NOS)’la L-sit-
rulline dönüşümü esnasında sentezlenir. NO sentez
reaksiyonunu katalizleyen NO sentetaz enziminin 2
izoformu vardır: 

1.Yapısal NO sentetaz enzimi (cNOS), 

2. İndüklenebilen NO sentetaz enzimi (iNOS)
[16,17,30,31]. 

cNOS tarafından devamlı, fakat düşük miktarlar-
da sentezlenen NO, in vitro olarak nötrofil agregas-
yonunu azaltıp, lizozomal enzim salınımını inhibe
ederek ve CD11/18 inhibisyonu yoluyla lökositlerin
damar duvarına adezyonunu azaltarak antiinflamatu-
var etki gösterir. iNOS enzimi bakteriyel lipopolisak-
karidler, TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6 gibi inflamatuvar si-
tokinler tarafından indüklenir. Antiinflamatuvar et-
kinlik gösteren IL-10, TGF-1ß gibi sitokinler ve glu-
kokortikoidler iNOS indüksiyonunu inhibe eder.
iNOS bir kere indüklenince kaynak hücrenin ömrü
boyunca veya NO sentezi için gerekli substratlar bi-
tinceye kadar bol ve sürekli NO sentezler[16,17,30]. 

İndüklenebilir nitrik oksit sentatazın indüklemesi
sonucu bol miktarda yapılan NO, nötrofillerin hedef
hücreleri ortadan kaldırmada diğer toksik O2 ürünle-
ri ile birlikte kullandıkları bir silahtır. Sıçanlarda oluş-
turulan bir deneysel menenjit modelinde antibiyotik-
ten önce verilen NOS inhibitörleri BOS’ta yüksek
bakteri varlığına neden olmuştur. Bu bulgu NO’nun
antibakteriyel etkisini desteklemektedir[32].

Nitrik oksitin mikrovasküler hasar, beyin ödemi,
oligodendroglialarda nekrotik hücre ölümü ve BOS
pleositozu oluşumunda rol oynadığı ve nörolojik ha-
sardan sorumlu olduğu kabul edilmektedir[1,5,15,33].
İnflamasyonda NO etkilerinin doza bağlı olduğu dü-
şünülmektedir. Aşırı NO sentezi inflamasyonu arttırır
ve konakta doku hasarına neden olur. Deneysel me-
nenjit modellerinde iNOS tarafından indüklenen aşı-
rı NO’nun inflamasyonu arttırarak KBB geçirgenliği-
ni bozduğu, beyin kan akımını ve kafa içi basıncı art-
tırdığı, serebral ödeme, BOS’a lökosit geçişine ve
nöronal hasara neden olduğu ve bu değişikliklerin N-
nitro-L-arjinin ve süperoksit dismutaz ile önlenebildi-
ği gösterilmiştir[34]. NO’nun kendisi de sitotoksik ve
sitostatik olmasına karşılık, bazı durumlarda sitotok-
sisitesini güçlendirecek moleküller üretmek için oksi-
jen kökenli radikallerle etkileşimde bulunabilir. NO
ile süperoksit anyonu, peroksinitrit radikali üretmek
üzere reaksiyona girerler ve oluşan peroksinitrit,
güçlü oksidan ve toksik maddeler olan hidroksil radi-
kali ve azot diokside ayrışır[19,30]. Peroksinitrit, final
nöronal toksin olarak kabul edilmektedir. Deneysel
BM’lerde, NO üretiminin bir göstergesi olarak BOS
nitrit düzeyinin arttığı ve NO sentezinin bir inhibitö-
rü olan N-nitro, L-arjinin intratekal olarak verildiğin-
de bölgesel serebral kan akım artışının inhibe oldu-
ğu, menenjitin erken dönemlerinde intrakraniyal ba-
sıncın düştüğü gösterilmiştir[34]. Yine bir NOS inhibi-
törü olan aminoguanidinin kullanılmasıyla deneysel
menenjitlerde KBB permeabilitesindeki bozulmanın
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önlenebildiği gösterilmiştir[35]. Aynı zamanda potent
bir vazodilatatör olan NO’nun, menenjitin ileri dö-
nemlerindeki inhibisyonunun, serebral hipoperfüz-
yon ve iskemik nöronal hasara neden olarak klinik
tabloyu kötüleştirdiği bildirilmektedir[1,17]. NO inhibi-
törlerinin menenjit tedavisinde kullanımları henüz
tartışmalıdır.

EKSİTATÖR AMİNOASİTLER

Serebral iskemi ve epileptik nöbet gibi birçok be-
yin hastalığında nöronal hasara kısmen aracılık eder-
ler. Ayrıca direkt nöronal hasara da neden olurlar.
Deneysel menenjit modellerinde glutamat, aspartat,
GABA ve taurinin BOS düzeylerinin arttığı gösteril-
miştir. Bu aminoasitlerin kesin kaynağı bilinmemek-
le birlikte PNL’ler hariç BOS makrofajları ve mik-
rogliaların kaynak olabileceği bildirilmektedir. Gluta-
mat antagonisti olan kinurenik asit ve N-metil D-as-
partat antagonisti olan HU-211 gibi EAA antago-
nistlerinin kullanıldığı deneysel menenjitlerde beyin
ödeminin ve nöronal hasarın azaldığı bildirilmekte-
dir[1,5,36-38]. 

Meningeal inflamasyonun sonucunda nötrofille-
rin BOS içerisine göçü başlamaktadır. Bu olay infla-
masyonunun yıkıcı yönlerinden sorumlu tutulmakta-
dır. Sitokinler, kemokinler ve diğer kemotaktik sti-
mülasyonlara cevap olarak nötrofiller ve/veya lenfo-
sitler mikrovasküler bazal membrana penetre olarak
kan akışı içerisinden BOS’a geçerler ve BM’nin ka-
rakteristik özelliği olan BOS pleositozuna neden
olurlar[4,5]. Bunun tam mekanizması bilinmemekle
birlikte C5a’nın BOS’a lökosit geçişinde kemotaktik
bir faktör olduğu tavşan deneylerinde gösterilmiş-
tir[39]. Ayrıca endotel hücrelerinin in vitro olarak li-
popolisakkaridlerle uyarılmasının, damar endoteline
nötrofil yapışmasını arttırdığı bildirilmektedir[2]. Lö-
kositlerin BOS’a geçiş sürecinde immünglobülin, in-
tegrin ve selektin aileleri, endotel hücreleri ve tüm
bunları uyarabilme yeteneğine sahip sitokinler de rol
almaktadır. İmmünglobülin, integrin ve selektin aile-
leri adezyon molekül aileleri olarak da adlandırılmak-
tadır. Bunlardan immünglobülin üst ailesinde T ve B
lenfositlerin antijen tanıyan spesifik reseptörleri ile,
interselüler adezyon molekülü 1 ve 2 (ICAM-1,
ICAM-2) yer almaktadır. ICAM-1 endotelin inflama-
tuvar sitokinlerle uyarılmasıyla indüklenebilir. İntegrin
ailesi α ve ß alt gruplarına ayrılır. ß alt grubunda ß1,
ß2, ß3 integrinler bulunmaktadır. ß2 integrinler
(CD18) lökosit integrinler olarak da adlandırılır ve
yalnızca lökositlerin yüzeyinde bulunurlar. Selektin ai-
lesi endotelyal lökosit adezyon molekülü-1 (ELAM-1),
CD62 ve lökosit adezyon molekülü-1 (LAM-1)’i içer-

mektedir. Bunlardan ELAM-1, endotel hücresi yüze-
yinde TNF-α ve IL-1’in uyarısıyla geçici olarak in-
düklenebilir. Normalde endotel hücrelerinde depola-
nan CD62, trombin veya histamin uyarısından son-
ra hızlı bir şekilde hücre yüzeyine ulaşır. CD62 nöt-
rofillerin ve monositlerin endotel hücrelerine adez-
yonunu kolaylaştırır. LAM-1 uyarılmamış nötrofil ve
lenfositlerin yüzeyinde bulunur. Bu hücrelerin endo-
tele yapışmasına aracılık eder. Nötrofillerin TNF ve-
ya granülosit-monosit koloni stimüle edici faktörle
aktive olması LAM-1’in endoteldeki spesifik reseptö-
rüne bağlanma yeteneğini arttırır. Adezyon molekül-
lerinin aracılığı ile lökositlerin BOS’a girişi 3 evrede
gerçekleşir:

1. Lökositlerin endotel hücreleri boyunca birikti-
ği ve yuvarlandığı evre. Bu evre ELAM-1 ve CD62
gibi selektinlere bağımlıdır. 

2. Endotel hücrelerine bağlanma evresi. Bu evre
endotel üzerindeki ICAM-1 ve lökosit üzerindeki
CD11/18 integrin molekülleri arasındaki etkileşime
bağımlıdır. 

3. Lökositlerin damar duvarından geçişi. Bu evre
de kemokinlere (IL-8) bağımlıdır[2,4,5]. 

Buna göre BOS’ta çoğalan ve lizise uğrayan bak-
teri TNF-α ve IL-1 gibi sitokinlerin lokal salınımını
uyararak lökositlerin BOS’a geçiş sürecini başlatır.
Bu sitokinler nötrofillerin endotele selektin bağımlı
yapışmasına yol açar. Yapışma başlangıçta ELAM-1
ve CD62’ye bağlı olarak meydana gelirken, daha
sonra LAM-1 bunu güçlendirir. Sitokinlere uzun sü-
re maruz kalan endotelden salınan IL-8 nötrofil üze-
rindeki LAM-1’i uzaklaştırarak ELAM-1 aracılıklı
bağlanmayı inhibe eder ve nötrofil üzerinde CD18
integrin oluşumunu arttırır. Sitokinler eş zamanlı ola-
rak ICAM-1 oluşumu için endoteli de uyarır. Bundan
sonra nötrofillerin endotele selektin aracılıklı yapış-
ması yerini integrin aracılıklı yapışmaya bırakır ve
böylece lökositlerin diapetezi gerçekleşir. Bu aşama-
dan sonra, BOS’a geçen lökositler buradaki sitokin-
lerle aktive olarak vazoaktif lipid otokoidleri (PAF,
prostaglandin, lökotrien), toksik oksijen ve/veya nit-
rojen radikalleri salgılayarak KKB’yi bozarlar[2,4].
KBB’nin bozulması ve BOS inflamasyonu sonucun-
da, KKB permeabilitesi artar, bu da normalde
KBB’den geçemeyen birçok makromolekülün ve al-
buminin BOS’a geçmesine neden olur. Sonuçta be-
yin ödemi oluşur. BM’de beyin ödemi üç farklı me-
kanizmayla gelişebilir. KBB permeabilitesindeki artı-
şa bağlı olarak vazojenik ödem, bakteri ve nötrofille-
rin toksik ürünlere bağlı olarak hücresel homeosta-
zın bozulması sonucu sitotoksik ödem ve BOS akı-
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mının bozulması sonucu interstisyel ödem oluşur[4].
Beyin ödeminin oluşmasıyla kafa içi basıncı artar,
beyin kan akımı bozulur ve serebral hipoksi gelişir.
Bunlar da nöronal hasara, kraniyal ve spinal sinir
disfonksiyonuna neden olur.

NÖRONAL HASARIN GELİŞİMİ

BM’nin en önemli sonucu nöronal hasarın geliş-
mesidir. Bu hasardan KBB permeabilitesindeki bo-
zulma, intrakraniyal basınç artışı, serebral kan akımı
değişiklikleri (hiperperfüzyon/hipoperfüzyon), bazı
bakteri ürünleri, TNF-α, ROT, RNT ve EAA’lar ve
peroksinitrit sorumlu tutulmaktadır[2,4,5]. Nöronal
hasara bağlı olarak hastalarda mental retardasyon,
duyu ve motor bozukluklar, kortikal körlük, işitme
bozukluğu ve epileptik nöbetler meydana gelebi-
lir[1,4,18].

BM tedavisinde antibiyotikler bakteri ölümünü
sağlayarak infeksiyon etkenini eradike ederler, fakat
inflamasyon sebeplerini ortadan kaldırmazlar. Üste-
lik hızlı bakteriyolizise neden olarak çok miktarda
bakteri hücre duvarı ürününün veya lipopolisakkari-
din açığa çıkmasına ve inflamatuvar cevabın alevlen-
mesine neden olabilirler. Bu inflamatuvar cevap,
menenjite bağlı nörolojik sekellerden ve ölümden so-
rumludur. Bu nedenle tedavide antibiyotiklerle pato-
jenin eradikasyonuna ilave olarak, menenjitin pato-
fizyolojisinde rolü olan inflamatuvar mediatörlerin
hasarlandırıcı etkisini ortadan kaldırmaya yönelik
yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Deneysel çalışmalar
BM’lerdeki inflamatuvar cevabın çeşitli ajanlarla or-
tadan kaldırılmasının yararlı olduğuna işaret etmek-
tedir. Nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar, antilökosit
antikorları, antisitokin antikorları, antiinflamatuvar
sitokinler, ROS, NO ve EAA reseptör inhibitörleri,
PAF antagonistleri, pentoksifilin ve talidomidin de-
neysel çalışmalarda iyileştirici etkileri gözlenmiş-
tir[4,40]. Ancak bu ilaçların menenjit tedavisinde kli-
nik kullanıma girebilmesi için çok sayıda çalışma ya-
pılması gerekmektedir. BM’de potansiyel partner
ilaç olarak fayda umulanlar arasında sadece deksa-
metazon klinikte kullanılmaktadır. 

Yıllardır mortalite ve morbiditelerinde belirgin bir
düzelme sağlanamayan BM’lerin tedavisindeki ilerle-
melerin, inflamasyonun karmaşık ve yoğun etkile-
şimler içeren mekanizmasının aydınlatılmasına bağlı
olduğu son yıllardaki çalışmaların ana fikridir. 
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