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ÖZET

Bu çal›flmada, S.B. Ankara D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikro-
biyoloji Klini¤i’nde Ocak 1998-Aral›k 2004 tarihleri aras›nda izlenen 244 santral sinir sistemi (SSS) infeksiyo-
nu olgusunun etyolojik faktörleri, morbidite ve fatalite oranlar› retrospektif olarak de¤erlendirilmifltir. SSS in-
feksiyonu tan›s› konulan 244 hastan›n 133 (%54.5)’ü akut bakteriyel menenjit, 81 (%33.2)’si viral meningoen-
sefalit, 21 (%8.6)’i tüberküloz (TB) menenjit, 8 (%3.3)’i nörobruselloz, 1 (%0.4)’i nörosifilizdi. Akut bakteriyel
menenjitli olgular›n beyin omurilik s›v›s› (BOS) kültürlerinin 23 (%17.3)’ünde etken izole edildi. Bunlar›n 16
(%12)’s›nda Streptococcus pneumoniae, 1 (%0.8)’inde Neisseria meningitidis, 1 (%0.8)’inde Acinetobacter
spp., 2 (%1.5)’sinde metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 2 (%1.5)’sinde Pseudomonas aeruginosa, 1
(%0.8)’inde Escherichia coli üredi. TB menenjitli 21 hastan›n 2 (%9.5)’sinde Mycobacterium tuberculosis izo-
le edildi. En yüksek komplikasyon oran› TB menenjitlerde saptand›. TB menenjitli 21 hastan›n 7 (%33.3)’sin-
de görme bozuklu¤u, 9 (%42.9)’unda bilinç bozuklu¤u, 8 (%38.1)’inde fokal nörolojik defisit, 10 (%47.6)’unda
hidrosefali mevcuttu. Yüzotuzüç bakteriyel menenjitli hastan›n 3 (%2.3)’ünde iflitme kayb›, 5 (%3.8)’inde gör-
me bozuklu¤u, 7 (%5.3)’sinde fokal nörolojik defisit görüldü. Herpes ensefaliti tan›s› alan hastalar›n 4
(%18.2)’ünde kal›c› kiflilik bozuklu¤u geliflti. Akut bakteriyel menenjitli 16 (%6.6), TB menenjitli 4 (%1.6) ve vi-
ral meningoensefalitli 7 (%2.9) hasta kaybedildi. Toplam fatalite oran› %11.1 idi.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Santral sinir sistemi infeksiyonu, Komplikasyon, Mortalite

SUMMARY

Evaluation of 244 Central Nervous System Infection Cases

In this study, etiologic factors, morbidity and mortality ratio were evaluated retrospectively in a total of
244 central nervous system infection cases, between January 1998 and December 2004, in S.B. Ankara D›fl-
kap› Teaching Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology. Of 244 cases, 133
(54.5%) were bacterial, 81 (33.2%) were viral, 21 (8.6%) were tuberculous, 8 (3.3%) were Brucella meningi-
tis and 1 (0.4%) was neurosyphilis. Cerebrospinal fluid cultures of 133 bacterial meningitis revealed Strepto-
coccus pneumoniae in 16 (12%) cases, Neisseria meningitidis in 1 (0.8%) case, Acinetobacter spp. in 1 (0.8%)
case, methicillin resistant Staphylococcus aureus in 2 (1.5%) cases, Pseudomonas aeruginosa in 2 (1.5%) ca-
ses, and Escherichia coli in 1 (0.8%) case. With regard to tuberculous meningitis cases, Mycobacterium tu-
berculosis was cultured in 2 (9.5%) cases. The highest morbidity ratio was in tuberculous meningitis cases
followed by acute bacterial and viral meningitis cases. Of the 21 tuberculous meningitis cases, 7 (33.3%) ca-
ses had visual disability, 9 (42.9%) cases had confusion, 8 (38.1%) cases had focal neurological deficit, 10
(47.6%) cases had hydrocephalus. In the patients with bacterial meningitis 3 (2.3%) cases had hearing loss, 5



Menenjit; çeşitli mikroorganizmaların neden ol-
duğu, beyin zarlarını ve beyin dokusunu zedeleyen,
beyin omurilik sıvısı (BOS)’nda hücresel ve biyokim-
yasal değişiklikler ve klinikte nörolojik bulgularla ka-
rakterize akut veya kronik gidişli inflamatuvar hasta-
lıktır[1]. Beyin parankimi ve medulla spinalisin infek-
siyonu sonucu oluşan hastalıklar ise ensefalomiyelit
adı altında incelenir[2].

Akut menenjit, meningeal semptomların saatler-
le birkaç gün içinde ortaya çıktığı klinik tablodur. En
erken semptom genellikle baş ağrısıdır, bunu konfüz-
yon veya koma takip edebilir. Kronik menenjit tab-
losunun oluşması haftaları alabilir. Akut menenjit
semptomları bazı durumlarda kronik menenjit ve en-
sefalit semptomlarından ayrılamaz[3]. Klinik tablola-
rın birbirinden ayrılamadığı durumlarda meningoen-
sefalomiyelit terimi de kullanılabilir[2].

Menenjitlerin etyolojik dağılımı; yaş, coğrafi fark-
lılıklar, mevsim, popülasyonun belirli etkenlere karşı
duyarlı olup olmaması, genetik yapı, sosyoekonomik
koşullar ve lokal endemik faktörlere bağlı olarak
önemli değişimler gösterir[1]. Tanı ve antimikrobiyal
tedavideki gelişmelere rağmen, menenjit ve ensefa-
litler insanlarda ölüm ve kalıcı sekellerin en önemli
nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir[4].

Bu çalışmada, kliniğimizde izlenmiş akut bakteri-
yel, viral ve tüberküloz (TB) menenjit olgularının da-
ğılımını, etyolojik faktörleri, morbidite ve fatalite
oranlarını araştırmak ve tartışmak amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Ocak 1998-Aralık 2004 tarihleri arasında S.B.
Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde
santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonu tanısı ile izlenen
244 olgu retrospektif olarak klinik özellikler, uygula-
nan tedaviler ve sonuçları açısından değerlendirildi.

SSS infeksiyonu tanısı; öykü ve fizik muayene
bulguları (ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ense sertli-
ği, Kernig ve Brudzinsky bulguları, bilinç bulanıklığı,
konvülziyon, fokal nörolojik belirtiler) ile BOS incele-
meleri [basınç, görünüm, hücre sayısı ve tipi, BOS’un
Gram, metilen mavisi, Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN)

boyamaları, BOS protein ve şeker incelemeleri,
BOS kültürleri, gereken durumlarda BOS’un serolo-
jik incelemesi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)]
ile konuldu.

Akut bakteriyel menenjit olgularının tanısında;
öykü, semptomlar ve klinik bulguların yanında aşa-
ğıdaki kriterler de göz önüne alınmıştır[3]:

a. BOS’un kültürünün pozitif olması (kesin bak-
teriyel menenjit),

b. BOS’un pürülan görünümü, BOS’ta pleositoz
(hücre sayısının mm3’te 100-10.000 olması,
%80’den fazlasının nötrofil) olması, protein miktarı-
nın 100 mg/dL’nin üzerinde olması, şeker miktarı-
nın 40 mg/dL’nin altında olması, Gram boyamasın-
da bakterinin görülmesi.

Viral menenjit olgularında tanı; anamnez, klinik
semptom ve bulguların (menenjit belirtileri ortaya
çıkmadan önce hastalarda prodromal grip benzeri
bir sendrom bulunması, yüksek ateş, baş ağrısı, hal-
sizlik, kusma, uykuya eğilim olması) yanında aşağı-
daki kriterler göz önüne alınarak konulmuştur[1,3]:

a. BOS’un berrak görünümü, BOS’ta pleositoz
(hücre sayısının mm3’te 1000’in altında olması, tek-
rarlayan lomber ponksiyonlarda alınan BOS’ta len-
fosit hakimiyeti, BOS’ta şeker miktarının eş zaman-
lı alınan kan şekerinin 2/3’üne eşit veya hafif azal-
mış olması, protein miktarının normal düzeylerde
veya hafif artmış olması,

b. BOS’ta viral göstergeler, elektroensefalografi
(EEG) ve kranial manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) bulguları ile tanının desteklenmesi.

Herpes ensefaliti tanısı; ELISA ile BOS’ta herpes
simpleks virüs (HSV) tip 1 IgM pozitifliği ve/veya kli-
nik bulgu ve semptomların (baş ağrısı, ense sertliği,
yüksek ateş, epileptik nöbetler, lisan bozuklukları,
amnezi, psikotik davranış bozuklukları, stupor, koma)
yanında EEG bulguları (anterior temporal alanda pe-
riyodik diken ve yavaş dalgalar) ve MRG’de fronto-
temporal alanda tutulum saptanmasıyla kondu[1,3].

Nörobruselloz olgularında tanı; öykü (çiğ sütten
yapılmış peynir yeme, hayvancılıkla uğraşma),
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(3.8%) cases had visual disability, 7 (5.3%) cases had focal neurological deficit. Four of the patients with her-
pes encephalitis had behavioral disability. Sixteen (6.6%) bacterial meningitis, 8 (1.6%) tuberculous meningitis
and 7 (2.9%) viral encephalitis were died. Case fatality rate was 11.1%.

Key Words: Meningitis, Central nervous system infection, Complications, Mortality



semptom ve klinik bulgular (baş ağrısı, ense sertliği,
yüksek ateş), BOS bulguları (daha çok lenfositlerin
hakim olduğu pleositoz, protein miktarının artması)
yanında brusella standart tüp aglutinasyon testinin
serumda ≥ 1/160 ve üzeri, BOS’ta ≥ 1/4 ve üzeri
olması ile konuldu. Tüm hastalardan kan ve BOS
kültürleri alındı. Bifazik kan kültürü vasatları (Biome-
rieux) kullanıldı. Kültürler dört hafta bekletildi[5].

TB menenjit olgularında tanı; öykü, klinik semp-
tom ve bulguların (subakut menenjit bulguları ile bir-
likte başka bir TB odağının olması, yüksek ateş, şuur
bozukluğu, nörolojik defisit) yanında aşağıdaki kriter-
ler göz önüne alınarak konulmuştur[1]:

a. BOS’un EZN boyamasında asido rezistan ba-
sil (ARB) görülmesi, Löwenstein-Jensen besiyerinde
Mycobacterium tuberculosis’in üretilmesi (kesin TB
menenjit tanısı),

b. BOS’ta PCR ile M. tuberculosis’in saptanma-
sı, TB menenjitini düşündüren BOS bulgularının ol-
ması (proteinin fazla miktarda yükselmesi, şekerin
fazla miktarda düşmesi, lenfosit hakimiyeti) ya da
kranial MRG ile TB menenjitini destekleyen patolo-
jik bulguların olması.

Nörosifiliz tanısı; öykü, klinik semptom ve bulgu-
ların yanında serumda ve BOS’ta “Veneral Diseases
Research Laboratory (VDRL)” pozitifliği ile kondu[3].

BULGULAR

Kliniğimizde takip edilen 244 hastanın 111
(%45.5)’i kadın, 133 (%54.5)’ü erkekti. Bu hastala-
rın 133 (%54.5)’ünde bakteriyel menenjit, 81
(%33.2)’sinde viral meningoensefalit, 21 (%8.6)’inde
TB menenjit, 8 (%3.3)’inde nörobruselloz, 1
(%0.4)’inde nörosifiliz saptandı (Şekil 1). Viral menin-

goensefalitli hastaların 22 (%27.2)’si herpes ensefali-
tiydi. Bakteriyel menenjitlerde ortalama yaş 41.4, vi-
ral menenjitlerde 36.8, TB menenjitlerde 37.5, nö-
robrusellozda 43.5 olarak bulundu. Tüm hastaların
yaş ortalaması 39.8 idi.

Bakteriyel menenjitli hastaların sekizi postopera-
tif, yedisi posttravmatikti. Üç olguda ventriküloperi-
toneal şant infeksiyonuna bağlı menenjit gelişmişti.
Onbir hastada beraberinde mastoidit, beş hastada
subdural ampiyem, üç hastada beyin apsesi, üç has-
tada da hidrosefali saptandı. Bir hastada mastoidit
ile beraber beyin apsesi, bir hastada da mastoidit ile
beraber subdural ampiyem mevcuttu. Sekiz hasta ise
rekürren menenjit idi.

Bakteriyel menenjitli hastaların 38 (%28.5)’inde
etken mikroorganizma saptandı. Kültür pozitifliği 23
(%17.3) hastada mevcuttu. Bunların 16 (%12)’sında
Streptococcus pneumoniae, 1 (%0.8)’inde Neisse-
ria meningitidis, 1 (%0.8)’inde Acinetobacter
spp., 2 (%1.5)’sinde metisiline dirençli Staphylococ-
cus aureus (MRSA), 2 (%1.5)’sinde Pseudomonas
aeruginosa, 1 (%0.8)’inde Escherichia coli üredi.
Kültürde üremesi olmayan 15 hastanın BOS’un
Gram boyamasında gram-pozitif diplokoklar görül-
dü. Etken izole edilemeyen olguların 43’ünde yatış
öncesi 72 saat içinde şüpheli parenteral antibiyotik
kullanım öyküsü mevcuttu. Bu olgularda tanı öykü,
fizik muayene ve BOS bulguları ile kondu.

TB menenjitli hastaların sadece 2 (%9.5)’sinin
BOS kültürlerinde M. tuberculosis izole edildi. Bu
hastaların birinde BOS’ta EZN boyamasıyla ARB
pozitif, TB PCR negatif bulundu. Diğer hastada ise
TB PCR ve ARB negatifti. İki hastada ise TB PCR
pozitif iken kültürde üreme olmadı ve ARB negatif-
ti. Diğer 17 hastada ise kültür, ARB ve PCR nega-
tifti. Bu hastalarda tanı klinik bulgular, BOS bulgula-
rı ve MRG ile TB menenjite özgü bulguların saptan-
masıyla kondu.

Nörobruselloz tanısı alan hastaların tanıları kli-
nik, serum ve BOS’ta Wright aglutinasyon testi po-
zitifliği ile kondu. Hiçbir hastada kan ve BOS kültür-
lerinde etken mikroorganizma üretilemedi. Nörosifi-
liz tanısı alan bir hastada serum ve BOS’ta VDRL
testi pozitifliği ile tanı kondu.

Herpes ensefaliti tanısı 22 hastadan dördünde
BOS’ta HSV tip 1 IgM pozitifliği ile kondu. Diğer
tüm hastalarda tanı klinik, EEG ve MRG’deki spesi-
fik frontotemporal tutulum ile kondu.

Onbeş hastada lomber ponksiyon yapılamadı.
Bu hastalardan birinde vertebra deformitesi, yedisin-
de beyin ödemi ve genel durum bozukluğu, yedisin-
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Şekil 1. Santral sinir sistemi infeksiyonlarının dağı-
lımı.

Bakteriyel
menenjit

133 (%54.5)

Viral
menenjit

81 (%33.2)

Tüberküloz
menenjit

21 (%8.6)

Diğer
9 (%3.7)



de de bilgisayarlı beyin tomografisi hipodens lezyon
gibi kontrendikasyonlar mevcuttu. Bu hastalarda ta-
nı klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleriyle
desteklendi.

Bakteriyel menenjitli 133 hastanın 3 (%2.3)’ünde
işitme kaybı, 5 (%3.8)’inde görme bozukluğu, 7
(%5.3)’sinde fokal nörolojik defisit görüldü. Herpes en-
sefaliti tanısı alan 4 (%18.2) hastada kalıcı kişilik bo-
zukluğu gelişti. İkiyüzkırkdört vakanın 47 (%19.3)’sin-
de en az bir kez olan epileptik nöbet gözlendi. TB
menenjitli 21 hastanın 7 (%33.3)’sinde görme bo-
zukluğu, 9 (%42.9)’unda bilinç bozukluğu, 8
(%38.1)’inde fokal nörolojik defisit, 10 (%47.6)’un-
da hidrosefali mevcuttu.

Onaltı (%12) bakteriyel menenjit, 4 (%19) TB
menenjit, 7 (%8.5) viral meningoensefalit [4
(%18.2)’ü herpes ensefaliti, 3 (%5)’ü viral menenjit]
tanısı alan toplam 27 hasta öldü. Mortalite oranı
%11.1 olarak saptandı. BOS kültürü pozitif olanlar-
da mortalite oranı (%37.5), BOS kültürü negatif
olanlara göre (%14.5) belirgin olarak yüksekti. BOS

kültüründe S. pneumoniae üreyen 16 hastanın be-
şi, BOS’un direkt yaymasında gram-pozitif diplokok
görülen 15 hastanın altısı öldü.

Çalışmamızdaki hastaların genel özellikleri Tablo
1’de özetlenmiştir.

Viral menenjit tanısı alan ve genel durumu iyi olan
sekiz hasta tedavisiz izlendi ve üç günlük takip sonra-
sı semptomları tamamen düzeldikten sonra taburcu
edildi. Viral menenjit tanısı alan diğer hastalarda Lis-
teria monocytogenes menenjiti dışlanamadığından,
kan ve BOS kültür sonuçları çıkana kadar ampisilin +
asiklovir tedavisi uygulandı. Kültürde üreme olmayan
hastalarda ampisilin tedavisi kesildi, herpes meningo-
ensefaliti olasılığı nedeniyle asiklovir tedavisi 10-14
gün uygulandı. Komplikasyonu olmayan bakteriyel
menenjitli hastalara 10-14 gün süreyle seftriakson te-
davisi verildi. Postoperatif menenjitli hastalara vanko-
misin + seftazidim kombinasyonu en az dört hafta sü-
reyle verildi. İzleminde mastoidit, beyin apsesi, subdu-
ral ampiyem saptanan hastaların tedavileri merope-
nem, meropenem + vankomisin veya seftriakson +
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Tablo 1. Menenjitli hastalarımızın genel özellikleri

Bakteriyel menenjit Viral menenjit TB menenjit Nörobruselloz/nörosifiliz

(n= 133) (n= 81) (n= 21) (n= 9)*

• Ortalama yaş 41.4 36.8 37.5 43.5

• Erkek/kadın 74/59 44/38 10/11 6/3

• Komplikasyon

Subdural ampiyem 5 (%3.8) - - -

Beyin apsesi 4 (%3) - - -

Hidrosefali 3 (%2.3) - 10 (%47.6) -

Nörolojik defisit 7 (%5.3) - 8 (%38.1) -

Epileptik nöbet 28 (%21) 16 (%19.5) 3 (%14.3) -

Kişilik bozukluğu - 4 (%4.9) - -

Görme bozukluğu 5 (%3.8) - 7 (%33.3) -

İşitme kaybı 3 (%2.3) - - -

• Kültür

Pnömokok 16 (%12)

Meningokok 1 (%0.8)

S. aureus 2 (%1.5)

Acinetobacter spp. 1 (%0.8)

P. aeruginosa 2 (%1.5)

E. coli 1 (%0.8)

M. tuberculosis 2 (%9.5)

• Mortalite 16 (%12) 7 (%8.5) 4 (%19)

* Sekiz hasta nörobruselloz, bir hasta nörosifiliz tanısı aldı.



metronidazol kombinasyon tedavileri ile değiştirildi.
Nörobruselloz tanısı alan sekiz hastaya üç hafta seftri-
akson + doksisiklin + rifampisin tedavisi uygulandı.
Tedavi trimetoprim-sülfametoksazol + doksisiklin + ri-
fampisin olarak üç aya tamamlandı. TB menenjitli
hastalarda rifampisin + izoniazid + etambutol + mor-
fozinamid şeklinde dörtlü anti-TB tedavi ilk iki ay ve-
rildi, sonrasında tedavi izoniazid + rifampisin olarak
12 aya tamamlandı.

TARTIŞMA

Bakteriyel menenjitler genelde çocukluk çağı has-
talığı olup, olguların %70’i beş yaş altında görülmek-
tedir. Erişkinlerde ise en sık genç yaşlarda görülmek-
tedir[6]. Ancak Haemophilus influenzae tip b ve
S. pneumoniae’ya karşı aşılama programları ile me-
nenjitlerdeki yaş dağılımı daha yaşlı popülasyona kay-
maktadır[7]. Yapılan çeşitli çalışmalarda yaş ortalama-
ları 29-57 arasında değişmektedir[8-10]. Bizim çalış-
mamızdaki bakteriyel menenjitli hastalarda yaş ortala-
ması 41.4, tüm grupta da 39.8 olarak bulunmuştur.

Çalışmamızda SSS infeksiyonu tanısı almış has-
taların %54.5’i bakteriyel menenjit, %33.2’si viral
menenjit, %8.6’sı TB menenjit olarak saptanmıştır.
Bu oranlar Coşkun ve arkadaşlarının 160 erişkin
hastada yaptıkları çalışmadaki %58.8 bakteriyel me-
nenjit, %28.8 viral menenjit ve %12.5 TB menenjit
oranlarıyla benzerdir[11].

Akut bakteriyel menenjitlerde BOS’un Gram bo-
yası ile incelemesinde etken görülme oranı %60-90
arasında, kültürde bakteri üretebilme olasılığı ise
%70 olarak bildirilmektedir[6]. Çalışmamızda bakte-
riyel menenjitli hastaların kültürde üreme oranları
%17.3 olarak bulundu. 1970-1995 yılları arasında
269 hastada Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
yapılan bir çalışmada, kültürde etken %84 olguda
üretilmiş, Türkiye’de ise Ulusoy ve arkadaşlarının
yaptıkları bir çalışmada, bu oran %46.5, Hoşoğlu ve
arkadaşlarının yaptıkları başka bir çalışmada ise
%28 olarak bulunmuştur[8,10,12]. Bu oranlar bizim
çalışmamızdakine göre belirgin olarak yüksektir. Ça-
lışmamızdaki bakteriyolojik identifikasyon oranının
düşüklüğü, hastalarda bize başvurmadan önce anti-
biyotik kullanım oranının yüksek olmasına bağlan-
mıştır. Hastaların antibiyotik kullanımlarıyla ilgili
anamnez güvenilir olmadığından, oranlar net olarak
belirtilememiştir. Çalışmamızda kültürde üreme ol-
madığı halde 15 hastada gram-pozitif diplokoklar
görülmüştür. Ulusoy ve arkadaşları da benzer şekilde
148 olguda yaptıkları çalışmada, 28 olguda BOS’un
direkt boyalı preparat incelemesinde etkeni sapta-
mış, kültürde üreme saptayamamışlardır[12]. TB me-

nenjitli 21 hastamızda kültür pozitifliği %9.5 olarak
bulunmuştur. TB menenjitli olgularda BOS’ta M. tu-
berculosis üretilme oranları değişik çalışmalarda
%44.7, %21 ve %11.8 gibi farklı oranlarda bildiril-
miştir[13-15].

Menenjitlerde antibiyotikler mikroorganizmaların
eradikasyonunda başarılı olmasına karşın hala
önemli nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkmakta-
dır. En uygun tedavi koşullarında bile komplikasyon
ve morbidite oranı yüksek olmakta, kurtulanların bir
çoğunda hayat boyu sekeller kalmaktadır. Çalışma-
mızda bakteriyel menenjite eşlik eden en sık komp-
likasyonlar olarak subdural ampiyem altı hastada,
beyin apsesi dört hastada, hidrosefali üç hastada
saptanmıştır. Bunlar benzer çalışmalarda da sıklıkla
rastlanan komplikasyonlardır[8,11,16].

Çalışmamızda saptanan %19.3’lük epileptik nö-
bet insidansı çeşitli serilerde %5-23 olarak belirtil-
miştir. ABD’de yapılan 12 yıllık bir çalışmada nöbet
insidansının %28 olduğu ve %76 vakada da ilk 24
saatte ortaya çıktığı saptanmıştır[9]. Bu oranlar bizim
çalışmamızla uyumludur. Akut bakteriyel menenjitli
olgularımızda fokal nörolojik defisit %5.3 olarak bu-
lunmuştur. Bu oran çeşitli çalışmalarda %7.3-50 ara-
sında bildirilmiştir[8,10,17,18]. Göktaş ve arkadaşları-
nın 38 erişkin TB menenjitli hastada yaptıkları çalış-
mada, bilinç değişikliği %66, fokal nörolojik bulgular
%30 hastada saptanmıştır[14]. Değişik çalışmalarda
da TB menenjitte sekel oranları %20-25 arasında
bildirilmiştir[11,13]. Bizim çalışmamızda da literatürle
uyumlu olarak TB menenjitli olgularda yüksek oran-
larda komplikasyon gelişmiştir. Coşkun ve arkadaş-
larının çalışmasında, viral menenjitlerde sekel sap-
tanmamışken, çalışmamızdaki 22 herpes ensefaliti
tanısı almış hastanın 4 (%18.2)’ünde kalıcı kişilik bo-
zukluğu gelişmiştir[11].

Antibiyotik alanındaki hızlı gelişmelere bağlı ola-
rak menenjitlerde ölüm oranı son yıllarda azalması-
na karşın halen önemini korumaktadır. Ölüm oranı-
nın daha da düşürülmesi erken tanı ve tedavi ile sağ-
lanabilir. Çalışmamızda incelenen 244 hastanın 27
(%11.1)’si ölmüştür. Mortalite oranları her grup için
ayrı ayrı değerlendirildiğinde akut bakteriyel menen-
jitlerde %12, TB menenjitlerde %19, viral menenjit-
lerde %8.5 olarak saptanmıştır. Karakartal ve arka-
daşları, 1974-1986 yılları arasında İzmir ve çevresin-
deki 644 menenjit olgusunu değerlendirdikleri çalış-
mada, 305 bakteriyel menenjitli olgunun %19’unun,
190 TB menenjitli olgunun %14.2’sinin, 131 viral
menenjit olgusunun ise %3’ünün ölümle sonuçlandı-
ğını bildirmişlerdir[19]. Hussein ve arkadaşlarının,
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ABD’de yaptıkları 12 yıllık bir çalışmada, 103 hasta-
da mortalite oranı %18 olarak belirlenmiştir[9].
Dörtyüzdoksanüç akut bakteriyel menenjit epizodu-
nun incelendiği bir çalışmada ise mortalite oranı %25
olarak bulunmuş ve 27 yılda anlamlı değişiklik göz-
lenmediği saptanmıştır[17]. Literatürle uyumlu olarak
TB menenjitli hastalarımızın yaklaşık beşte biri öl-
müştür[14,15,20]. Beghi ve arkadaşları, ensefalitlerde
mortaliteyi %3.8, viral menenjitlerde ise %0 olarak
bildirmişlerdir[21]. Bizim çalışmamızda da herpes en-
sefaliti tanısı alan hastalarda mortalite %18.2, viral
menenjitlerde %5 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda-
ki viral menenjit olgularındaki toplam mortalite ora-
nının yüksekliği (%8.5) herpes ensefalitli olguların
fazlalığına bağlanmıştır.

Literatürde akut bakteriyel menenjitlerde uygula-
nan antibiyotikler ve bunların prognoza etkilerini
araştıran çalışmalar sınırlıdır. Bu da her ülke ya da
klinikte yerleşmiş değişik tedavi protokollerinin varlı-
ğına bağlanmıştır. Kliniğimizde bakteriyel menenjit-
lerde seftriakson ile tedaviye başlanmakta, hastanın
klinik yanıtsızlığı ve komplikasyon gelişmesi gibi du-
rumlarda tedavi değişiklikleri yapılmaktadır.

Çalışmamızda TB menenjitinin morbidite ve mor-
talite açısından en ciddi prognozlu menenjit olduğu,
bunu akut bakteriyel ve viral menenjitlerin izlediği gö-
rülmüştür. Menenjitlerin hızlı progresyon göstermesi
ve kalıcı nörolojik hasara sebep olması nedeniyle kli-
nik ve laboratuvar olarak çabuk tanı konması ve etkin
tedaviye kısa sürede başlanması önemlidir.
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