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ÖZET

Toplum kökenli bakteriyel menenjit yüksek morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir ve Streptococcus pneumoniae en sık etken olarak bildiril-
mektedir. Literatürde gebelik sırasında pnömokoksik menenjit gelişen birkaç vaka sunumu ve iki küçük olgu serisi bildirilmiştir. Biz ülke-
mizden ilk kez 18 yaşında gebe kadın hastada gelişen bir pnömokoksik menenjit olgusu sunduk. Hasta 33. gebelik haftasında ateş, bu-
lantı, kusma ve ani gelişen bilinç değişikliği şikayetleriyle acil servisimize başvurdu. Lomber ponksiyon bulgularına göre hastaya akut
bakteriyel menenjit tanısı konuldu, seftriakson (2 x 2 g/gün) ve vankomisin (4 x 500 mg/gün) ampirik tedavisi başlandı. Hastaya ya-
tışının altıncı günü uterin kontraksiyon ve erken membran rüptürü gelişmesi nedeniyle acil sezaryen operasyonu uygulandı. Hem anne-
nin sekelsiz iyileştiği hem de bebekte herhangi bir sağlık problemi olmadığı gözlendi. Erken tanı ve uygun tedavi ile gebelikte oluşan
pnömokoksik menenjit olgularında da, hem anne hem de bebek için yüz güldürücü sonuçlar mümkün olabilmektedir.  
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Community acquired bacterial meningitis is associated with high morbidity and mortality, and the most common bacterial pathogen
is Streptococcus pneumoniae. Few case reports and two small case series of pneumococcal meningitis during pregnancy have been re-
ported in the literature. This is the first case report of pneumococcal meningitis in an 18 year-old pregnant woman from Turkey. She
was admitted to our emergency department at 33rd week of gestation with the complaints of fever, nausea, vomiting and sudden on-
set of confusion. The diagnosis of acute bacterial meningitis was made according to the findings of lumbar puncture. Empirical treat-
ment with ceftriaxone (2 x 2 g/day) and vancomycin (4 x 500 mg/day) were started immediately. Caesarean section was performed
on the sixth day of hospitalization (34th week of gestation) because of the premature rupture of membrane. Both mother and the in-
fant survived without any sequela. Successful results for both mother and infant can be achieved with early diagnosis and appropriate
treatment in cases of pneumococcal meningitis during pregnancy.    
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GİRİŞ

Yetişkinlerde toplum kökenli bakteriyel menenjit-
lerin yıllık görülme insidansı 4-6/100.000 olarak bil-
dirilmekte ve yaklaşık olarak her yıl dünya genelinde
135.000 ölüme neden olduğu belirtilmektedir. Ha-
emophilus influenzae tip B aşısının yaygın olarak
uygulanmasından sonra Streptococcus pneumoniae
en sık menenjit etkeni olarak izole edilmiş ve %19-37
arasında değişen oranlarda mortaliteye neden olduğu
bildirilmiştir[1-3]. Hayatta kalan hastaların yaklaşık
%35’inde konvülziyon, işitme kaybı veya mental du-
rumda bozulma gibi nörolojik sekellerin geliştiği bildi-
rilmektedir[4].

Gebelikte veya postpartum dönemde S. pneumo-
niae’nın etken olduğu maternal menenjit olguları ol-
dukça nadir olarak bildirilmektedir[4]. Ulaşılabilen
kaynaklar incelendiğinde, ülkemizden bildirilmiş her-
hangi bir olgu sunumuna rastlanmamıştır. Biz bu ya-
zıda, 33 haftalık gebe bir kadında S. pneumoni-
ae’nın neden olduğu menenjit olgusunu sunduk.     

OLGU SUNUMU

On sekiz yaşında 33 haftalık ilk gebeliği olan genç
kadın hasta 3-4 gündür olan ateş, bulantı, kusma şi-
kayetlerine bilinç bulanıklığının da eklenmesi nede-
niyle acil servisimize başvurdu. Hasta yakınlarından
hastanın dört yaşında menenjit geçirdiği ve sekelsiz
iyileştiği öğrenildi. Başvuru sırasında vücut sıcaklığı
38.2°C, kalp hızı 84/dakika, solunum sayısı 22/da-
kika ve kan basıncı 90/60 mmHg olarak ölçüldü.
Hastanın bilinci bulanık, uykuya eğilimli, kooperas-
yon ve oryantasyonu kısıtlı ve ara ara ajitasyonları
mevcuttu. Glasgow koma skoru 11 (4 puan; gözleri
spontan açma, 3 puan; anlamsız sözler, 4 puan; ağ-
rıyı lokalize etme) idi. Ense sertliği olan hastada pato-
lojik refleks saptanmadı. Uterusta kasılma tespit edil-
medi ve vajinal muayenesinde silinme veya servikste
dilatasyon saptanmadı. Belirlenen gebelik yaşı ve
normal amniyotik sıvı indeksi ile fetüsün büyüklüğü ve
tepe noktasının tutarlı olduğu görüldü. Diğer fizik mu-
ayene bulguları normaldi. Fetal kalp sesleri 130-
140/dakika olarak saptandı. Kan sayımında lökositoz
(24.3 x 103 hücre/µL), periferik yaymada sola kay-
ma (%82 polimorfonükleer lökosit) mevcuttu. Fetüs
korunularak kraniyal tomografisi çekildi. Tomografi-
de patoloji saptanmaması üzerine hastaya lomber
ponksiyon (LP) yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS)
basıncı normal, görünümü bulanık, lökosit sayısı

1300/mm3 (%95 polimorfonükleer lökosit), glukoz 5
mg/dL, eş zamanlı kan şekeri 82 mg/dL ve protein
669 mg/dL idi. BOS Gram boyamada gram-pozitif
ikili koklar görüldü. Akut bakteriyel menenjit tanısıyla
hastaya ampirik olarak seftriakson (2 x 2 g/gün) ve
vankomisin (4 x 500 mg/gün) intravenöz (IV) tedavi-
si başlandı. Alınan BOS örneği kan kültürü şişesine
ekildi. BOS kültüründe S. pneumoniae üredi. Antibi-
yotik duyarlılıkları “Clinical and Laboratory Standars
Institute (CLSI)” kriterlerine göre belirlendi, penisilin
ve diğer antibiyotiklere (sefotaksim, sefepim, kloram-
fenikol, klindamisin, eritromisin, meropenem, tetra-
siklin, trimetoprim-sülfametoksazol, linezolid ve van-
komisin) duyarlı olduğu görüldü ve vankomisin teda-
visi kesildi. Kan kültürlerinde üreme saptanmadı.
Hastanın uykuya eğilimi devam etmekle birlikte, ara
ara kooperasyon ve oryantasyonun sağlandığı ve aji-
tasyonlarının gerilediği gözlendi. Tedavinin dördüncü
günü yapılan kontrol LP’de BOS’ta lökosit sayısının
100/mm3’e gerilediği gözlendi, protein 268 mg/dL,
glukoz 12 mg/dL ve eş zamanlı kan şekeri 94 mg/dL
olarak saptandı. BOS Gram boyamada mikroorga-
nizma saptanmadı ve kültürde üreme olmadı. Seftri-
akson tedavisine devam edildi. Hasta günlük fetal
monitörizasyon için kadın hastalıkları ve doğum bölü-
mü tarafından izlendi. Tedavinin beşinci günü hasta-
nın konfüzyonunda artış, kooperasyon ve oryantas-
yonunda gerileme gözlendi. Tekrar ajitasyonları geliş-
ti ve 39°C’ye ulaşan ateşleri oldu. Menenjit kompli-
kasyonları (serebrit, beyin apsesi, subdural efüzyon,
ampiyem, sinüs trombozu ve hidrosefali vb.) açısın-
dan kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
planlandı, fakat hastanın ajitasyonlarının devam et-
mesi nedeniyle çekilemedi. Seftriakson tedavisi kesi-
lerek meropenem 3 x 2 g/IV ve deksametazon (8 mg
yükleme ve sonrasında 4 x 4 mg IV idame şeklinde,
üç günde bir 4 mg azaltılması planlanarak) başlandı.
Hastanın yatışının altıncı günü meropenem tedavisi-
nin ikinci günü erken membran rüptürü gelişmesi ne-
deniyle hasta acil sezaryen operasyonuna alındı ve 34
haftalık, 2300 g preterm bir erkek çocuk doğumu
yaptırıldı. Sezaryen sonrasında kraniyal tomografi
tekrarlandı ve beyin apsesi, ampiyem ve hidrosefali
saptanmadı. Hastada sezaryen sonrasında hızlı bir kli-
nik iyileşme gözlendi. Konfüzyonu geriledi ve ajitas-
yonları olmadı. Paranazal tomografide sol etmoid si-
nüste mukozal kalınlaşma ve inflamasyon tespit edil-
di ve menenjit için primer odak olabileceği düşünül-
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dü. Meropenem tedavisi 14 güne tamamlandı. Teda-
vi sonrası 15. günde anne ve bebeğin sağlıklı olduğu,
bebeğin anne sütü ile beslendiği ve annede menenjit
ile ilişkili bir sekel bulgunun olmadığı gözlendi. 

TARTIŞMA

Bakteriyel menenjit erken tanının ve uygun teda-
vinin hızla başlanması gereken önemli infeksiyöz acil-
lerden biridir. Erken tanı ve uygun ampirik tedavinin
mortaliteyi ve komplikasyonları azaltmada etkili oldu-
ğu gösterilmiştir. Ampirik antibiyotik seçimi olası pa-
tojenlere ve bunların antibiyotik duyarlılıklarına göre
yapılmalıdır[1]. Pnömokoklardaki artan penisilin di-
renci, özellikle menenjit ve sepsis gibi invaziv infeksi-
yonlarda tedavi başarısızlıklarına neden olmakta-
dır[5,6]. 2008 yılında CLSI, S. pneumoniae suşların-
da infeksiyon bölgesine göre penisilin için yeni sınır
değerler yayınlamıştır. 2008 yılı öncesinde orta düzey
penisiline dirençli (MİK ≥ 0.12 - ≤ 1 µg/mL) olarak
kabul edilen menenjit etkeni suşlar yeni kriterlere gö-
re dirençli (MİK ≥ 0.12 µg/mL) olarak kabul edilmiş-
tir[7,8]. Yeni sınır değerlere göre yapılan çalışmalarda
menenjit etkeni suşlarda penisilin direncinde artış bil-
dirilmektedir. Bir çalışmada menenjit etkeni pnömo-
kok suşlarında önceki değerlere göre %10.7 olan pe-
nisilin direncinin %27.5’e yükseldiği görülmüştür[9].
Ülkemizde yapılan bir çalışmada menenjit suşlarında
penisilin direncinin %6.6’dan %33.3’e yükseldiği bil-
dirilmiştir[10]. Yine ülkemizden başka bir çalışmada
menenjit suşlarında 2008 yılı öncesi sınır değerlere

göre yüksek düzey penisilin direnci saptanmamış, ye-
ni sınır değerlere göre ise yüksek düzey penisilin di-
renci %19.4 olarak bulunmuştur[10,11]. Dünyada yük-
sek düzey penisiline dirençli pnömokokların giderek
artması nedeniyle üçüncü kuşak bir sefalosporine (se-
fotaksim veya seftriakson) vankomisin eklenmesi am-
pirik antibiyotik seçiminde standart tedavi yaklaşımı
olarak kabul edilmektedir[1,4]. Ülkemizde yapılan sı-
nırlı sayıdaki çalışmada pnömokoklarda üçüncü kuşak
sefalosporin (sefotaksim veya seftriakson) direnci dü-
şük düzeyde saptanmış, daha geniş çalışmaların ge-
rekliliğine vurgu yapılmıştır[12].

Literatürde gebelik sırasında pnömokoksik me-
nenjit gelişen sekiz olgu sunumu ve iki küçük olgu se-
risi yayınlanmıştır. Olgu sunumu şeklinde yayınlanan
sekiz hastadan üçü mortaliteyle sonuçlanmıştır. Yaşa-
yan beş hastada term dönemde doğan üç bebekten
birinde pnömokoksik menenjit gelişmiş ve bebek kay-
bedilmiştir. İki preterm bebeğin sağlıklı bir şekilde ge-
lişimine devam ettiği bildirilmiştir[1,13-19]. Olgu sunu-
mu şeklinde yayınlanan bildiriler Tablo 1’de sunul-
muştur.  

Lucas, yapmış olduğu bir çalışmada, pnömokok-
sik menenjit gelişen 15 gebe hastanın üçünün spon-
tan abortus, ölü doğum veya neonatal ölümler nede-
niyle 15 bebeğin 7 (%47)’sinin kaybedildiğini bildir-
miştir[20]. Adriani ve arkadaşları, pnömokoksik me-
nenjit gelişen altı gebe hastanın sunulduğu bir olgu
serisi yayınlamışlardır[21]. Altı gebeden ikisi kaybe-
dilmiş, ilk trimestırda olan sadece bir hastada spon-
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Tablo 1. Gebelik sırasında gelişen pnömokoksik menenjit olgu sunumları

Kaynak Yıl Yaş Gebelik haftası Maternal sonuç Fetal sonuç

Probst RE, et al. 1962 21 6 hafta Yaşıyor Term kız bebek, 

Rennard M, et al. 1965 23 27 hafta Yaşıyor Term kız bebek, 

Tempest B, et al. 1974 35 40 hafta Yaşıyor Term erkek bebek, 
neonatal ölüm

Steiner ZP, et al. 1978 35 8 (ay) Ölüm Preterm erkek bebek

Hutchison CP, et al. 1984 27 30 hafta Ölüm Preterm kız bebek, 
neonatal ölüm

Vives A, et al. 1996 36 27 hafta Ölüm Preterm erkek bebek

Felisati G, et al. 2004 39 34 hafta Yaşıyor Preterm bebek 

Landrum LM, et al. 2009 38 35 hafta Yaşıyor Term erkek bebek

Sunulan olgu 2011 18 33 hafta Yaşıyor Preterm erkek bebek



tan abortus gerçekleşmiştir. Ölen iki hasta da dahil
beş hastada sağlıklı beş bebek sezaryenle doğurtul-
muştur. Bizim hastamızda da 34. haftada preterm
2300 g bir erkek bebek doğumu yaptırıldı. Üç haf-
ta küvözde takibi yapılan bebeğin normal gelişim
gösterdiği belirlendi. İkinci ayında tekrar değerlendi-
rilen bebeğin anne sütü ile beslendiği ve sağlıklı ol-
duğu gözlendi. 

Yayınlanmış olan çalışmalarda ilk trimestırda
pnömokoksik menenjit gelişen beş hastanın üçünde
spontan abortus gelişmiş olup, anne ölümü gözlen-
memiştir. Üçüncü trimestırda pnömokoksik menenjit
gelişen 15 hastanın dördü kaybedilmiş, üç neonatal,
bir ölü doğum şeklinde dört bebek ölümü gerçekleş-
miştir[1,13-21]. Ayrıca, Landrum ve arkadaşları, ma-
ternal hastalık başlama zamanıyla doğum arasındaki
süre kısaldıkça (< 36 saat) fetal ya da maternal mor-
talitenin arttığını, süre uzadıkça hem anne hem de
bebek için prognozun daha iyi olduğunu bildirmekte-
dirler[1]. Bizim hastamızda da maternal hastalık geli-
şiminin yedinci gününde acil sezaryen uygulandı ve
literatürle uyumlu olarak fetal ya da maternal morta-
lite izlenmedi.

Gebelikte oluşan immünolojik değişikliklerin be-
lirli hücre içi patojenlere (virüsler, intraselüler bakte-
riler ve parazitler) karşı duyarlılığı artırdığı düşünül-
mektedir[22]. Bununla birlikte gebelikte S. pneumo-
niae infeksiyonlarına karşı artmış bir duyarlılık sap-
tanmamıştır ve genel toplumda olduğu gibi gebeler-
de de bakteriyel menenjitin en sık etkeni S. pne-
umoniae olarak bildirilmektedir[1]. Sunulan olgu
normal popülasyonla benzer şekilde, erken tanı ve
uygun tedavi ile gebelikte gelişen pnömokoksik me-
nenjitlerde de yüz güldürücü sonuçlara ulaşılabilece-
ği düşündürmektedir. 
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