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ÖZET

Giriş: Bu çalışma, akut bakteriyel menenjit tanısıyla kliniğimizde takip edilen olguların epidemiyolojik ve klinik özelliklerini, risk faktörle-
rini, tanıya yardımcı mikrobiyolojik ve biyokimyasal laboratuvar bulgularını ve tedavi süresi ile mortalite oranlarını irdelemek amacıyla
yapılmıştır. 

Materyal ve Metod: Kliniğimizde son 33 yılda akut bakteriyel menenjit tanısıyla takip edilen 110 olgu retrospektif olarak incelenmiştir.
Olguların demografik, klinik ve laboratuvar bulgularına dosya incelemesi sonucunda ulaşılmış ve istatistiksel analizler için SPSS 15.0
programı kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 110 olgunun 102 (%92.7)’si erkek, 8 (%7.3)’i kadın olup, ortalama yaş 22.5 ± 5.93 (14-59 yıl) olarak saptanmıştır.
Tekrarlayan menenjit atağı ile hastaneye başvuran hasta sayısı 10 (%9.1)’dur. Olgular ilk şikayetlerin başlamasından 3.5 ± 4.1 gün
sonra hastaneye başvurmuşlardır. En önemli fizik muayene bulguları ise ateş yüksekliği (%91.8), ense sertliği (%95.5) ve Kernig-Brud-
zinski pozitifliği (%84.5) iken, konfüzyon (%64.5) ise en önemli nörolojik bulgu olarak tespit edilmiştir. Beyin omurilik sıvısının mikro-
biyolojik incelemeleri neticesinde; Gram boyama ile olguların %40’ında etken gösterilebilmiştir. Bunların ise %75’i gram-negatif kok
morfolojisinde iken, %25’i gram-pozitif kok morfolojisinde tespit edilmiştir. Beyin omurilik sıvısı kültür incelemeleri neticesinde %27.3’ün-
de üreme tespit edilmiştir. 

Sonuç: Akut bakteriyel menenjit olgularında klinik ve fizik muayene bulgularının dikkatli olarak değerlendirilmesinin yanı sıra beyin omu-
rilik sıvısının Gram boyalı direkt preparatlarının incelenmesi tanı açısından oldukça önem taşımaktadır.
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GİRİŞ

Akut bakteriyel menenjit dünya genelinde ciddi
morbidite ve mortaliteye yol açan acil bir infeksiyon
hastalığıdır. Hızlı bir seyir göstererek, kalıcı nörolojik
hasara yol açabilen akut pürülan menenjitlerde mor-
talite oranı, tıptaki tüm gelişmelere karşın %5-10 ci-
varındadır[1]. Klasik triad olan ateş, baş ağrısı ve kus-
maya eşlik eden ense sertliğinin tespit edilmesi sonu-
cunda akut bakteriyel menenjit tanısı hemen hemen
kesin olarak konulabilmektedir[2]. Ancak tanı basa-
mağında yaşanan klinik ve laboratuvar güçlükler, et-
ken patojenlerin tanımlanmasını çoğu zaman zorlaş-
tırmaktadır. Bu nedenle Streptococcus pneumoniae
gibi mikroorganizmaların sebep olduğu bakteriyel
menenjit olgularının tanısında gecikmeler yaşanmak-
ta ve bunun sonucu olarak mortalite ve morbidite
yüksek seyredebilmektedir. 

Akut bakteriyel menenjit, tanı ve tedavi basamağında
son derece dikkatli olunması ve hızlı davranılması ge-
reken bir klinik tablodur. Ancak çoğu zaman özellikle
tanı basamağında olguların şikayetleri diğer hastalık-
larla karışabilmekte ve atlanabilmektedir. Bunun so-

nucunda tanı basamağında yaşanan bu gecikmeler
hem etkenin tanımlanmasında hem de tedavi basa-
mağında gecikmeye yol açmaktadır. Bu çalışmamızda
olguların epidemiyolojik verilerinin, klinik ve labora-
tuvar bulguları ile tedaviye yanıt basamağının irdele-
nerek bu gecikmelerin önlenebilmesi açısından yol
gösterici olması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Bu çalışmada Ocak 1977-Ocak 2010 tarihleri
arasında infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyolo-
ji kliniğinde izlenen 110 akut bakteriyel menenjit ol-
gusu retrospektif olarak irdelenmiştir. Olgular demog-
rafik özellikler, başvuru şikayeti, öykü, risk faktörleri
(mastoidit, kafa travması, rinore, otore, immünsüp-
resyon vb.), fizik muayene bulgusu, laboratuvar bul-
guları, uygulanan tedavi rejimleri, gelişen komplikas-
yonlar ve mortalite açısından değerlendirilmiş, veriler
takip formlarına işlenmiştir. 

Akut bakteriyel menenjit tanısı konulmasında klinik
ve fizik muayene bulgularının yanı sıra beyin omurilik
sıvısı (BOS)’nın biyokimyasal ve mikrobiyolojik açıdan
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SUMMARY

Retrospective Evaluation of Cases with the Diagnosis of 
Acute Bacterial Meningitis Over a 33-Year Period

Hüsrev DİKTAŞ1, Mustafa HATİPOĞLU2, Vedat TURHAN2, Ali ACAR2, 
Oral ÖNCÜL2, Nafiz KOÇAK2, Levent GÖRENEK2

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Girne Military Hospital, Girne, Cyprus
2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy, Haydarpasa Training Hospital, 

Istanbul, Turkey 

Introduction: In this study, we retrospectively evaluated the epidemiological and clinical features, risk factors, laboratory findings, and
relations between the therapy duration and mortality rates of cases followed with the diagnosis of acute bacterial meningitis. 

Materials and Methods: We reviewed data of patients with acute bacterial meningitis admitted to our hospital over a period of 33 ye-
ars (1977-2010). Clinical, laboratory and demographic data were collected from the official records retrospectively. The data were
analyzed through SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version 15.0. 

Results: One hundred and two of (97.2%) 110 cases were male and 8 (7.3%) were female, and the average age was 22.5 ± 5.93 (mi-
nimum 14, maximum 59). Recurrent meningitis had been seen in 10 (9.1%) cases. First admission to the hospital was 3.5 ± 4.1 days
after the onset of complaints. While the most important physical examination findings were fever (91.8%), neck stiffness (95.5%) and
Kernig’s and Brudzinski signs (84.5%), the most common neurologic sign was confusion (64.5%). In the microbiological analysis of the
cerebrospinal fluid, pathogens were determined in 40% of all cases with Gram stain. While 75% of those showed gram-negative morp-
hology, 25% showed gram-positive coccus morphology. Cultivation was detected in 27.3% of cerebrospinal fluid cultures. 

Conclusion: For acute bacterial meningitis diagnosis, Gram stain examination of cerebrospinal fluid is very important as well as clini-
cal findings and physical examination.
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incelenmesi kullanılmıştır. Klinik bulgular olarak ateş
yüksekliği, baş ağrısı, şuur bulanıklığı, bulantı ve kus-
ma; fizik muayene bulguları arasında ise ense sertliği,
Kernig-Brudzinski bulgusu, kooperasyon ve oryantas-
yon bozukluğu gibi bulgular incelenmiştir. 

Biyokimyasal parametrelerden BOS glukoz ve prote-
in düzeyleri değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra he-
mogram, sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein
(CRP) düzeylerine bakılmıştır. Mikrobiyolojik tetkikler-
den BOS Gram boyama tekniği ile ilk basamakta in-
celenmiştir. Kültür basamağında ise elde edilen BOS
örneği zaman kaybetmeden hasta başında koyun
kanlı agar, çikolata agar ve Eosine-Methilen Blue aga-
ra (EMB) ekilmiştir. Koyun kanlı agar ve çikolata agar
örnekleri %10 CO2’li ortamda, EMB agar ise normal
ısı ve hava şartlarında etüve kaldırılmıştır. 

Araştırmada, retrospektif olarak elde edilen ham bil-
gilerin veri haline dönüştürülmesi ve analizi için SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) for Windows
15.0 istatistik yazılım paket programı kullanılmıştır.
Verilerin analizi yapılırken tanımlayıcı istatistiklerden
aritmetik ortalama (χ), standart sapma (SS), mini-
mum, maksimum, frekans ve yüzde kullanılmıştır. Bu-
nunla birlikte Gram boyama ile kültür izolasyonu gibi
iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Pear-
son regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. 

BULGULAR

Çalışmamıza yukarıdaki tanı kriterlerini karşılaya-
rak akut bakteriyel menenjit tanısı konulan 110 olgu
dahil edilmiştir. Bu olguların 102 (%92.7)’si erkek, 8
(%7.3)’i kadın olup, ortalama yaş 22.5 ± 5.93 (14-
59) yıl olarak saptanmıştır (Tablo 1). Tekrarlayan me-
nenjit atağı ile hastaneye başvuran hasta sayısı 10
(%9.1)’dur. Bu olgulardan altısında geçirilmiş kafa
travması öyküsü, ikisinde ise geçirilmiş beyin cerrahi-
si operasyonu öyküsü mevcuttu. Olguların ilk şikayet-
lerinin başlamasından itibaren hastaneye başvuru ara-
sında geçen süre 3.5 ± 4.1 gün idi. Hastaneye baş-
vuru esnasında tespit edilen en önemli şikayetler baş
ağrısı (%98.2), ateş (%91.8), bulantı (%88.2) ve kus-
ma (%88.2) olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). En
önemli fizik muayene bulguları ise ateş yüksekliği
(%91.8), ense sertliği (%95.5) ve Kernig-Brudzinski
pozitifliği (%84.5) iken, konfüzyon (%64.5) en önem-
li nörolojik bulgu olarak tespit edilmiştir. Olgularımı-
zın 26 (%23.6)’sının vücudunda peteşiyal tarzda dö-
küntü saptandı (Tablo 1). Laboratuvar incelemeleri

kan ve BOS tetkikleri olarak iki bölümde incelenmiş-
tir. Olgulardaki ortalama beyaz küre sayısı
18.723/µL (ND < 10.000/µL), CRP 86.84 mg/L
(ND < 10 mg/L), sedimentasyon hızı ise 50.43
mm/saat (ND < 10 mm/saat) olarak saptandı. BOS
incelemeleri neticesinde saptanan ortalama hücre sa-
yısı ise 7609/mm3 iken, tüm olgulardaki hücre dağı-
lımı polimorfonükleer hücre olarak olarak tespit edil-
miştir. Ortalama BOS proteini 2017 mg/L (ND:
150-450 mg/L) iken, BOS şekeri ise 33 mg/dL idi
(Tablo 2). BOS’un mikrobiyolojik incelemeleri netice-
sinde; Gram boyama ile olguların %40’ında etken
gösterilebilirken, bunların %75’i gram-negatif diplo-
kok, %25’i ise gram-pozitif kok morfolojisinde tespit
edilmiştir. BOS kültür incelemeleri neticesinde %27.3
olguda üreme tespit edilmiştir. Bu üremelerden
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Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik verileri

Hasta

Özellikler Sayı %

Cinsiyet

Kadın 8 7.3

Erkek 102 92.7

Geçirilmiş menenjit

Evet 10 9.1

Hayır 100 90.9

Şikayetler

Ateş 101 98.1

Bulantı 97 88.2

Kusma 97 88.2

Baş ağrısı 108 98.2

Nörolojik bulgular

Konfüzyon 71 64.5

Konuşma bozukluğu 17 15.5

Diplopi 2 1.8

Nöbet 3 2.7

Yürüme bozukluğu 6 5.5

Fizik muayene 

Ense sertliği 105 95.5

Kernig-Brudzinski 93 84.5

Peteşiyal döküntü 26 23.6

Herpes labialis 14 12.7



%73.3’ü Neisseria meningitidis, %26.7’si ise S.
pneumoniae olarak tespit edilmiştir. (Tablo 3). Kan
kültürlerinde ise iki olguda S. pneumoniae, bir olgu-
da N. meningitidis üremesi eş zamanlı olarak tespit
edilmiştir. Gram boyama sonucu ile kültürde tespit
edilen üremeler arasında yapılan regresyon analiziyle
orta düzeyde anlamlılık tespit edilmiştir (Pearson ana-
lizi ile r= 0.467; p< 0.005). Ortalama tedavi süresi
12.53 ± 3.53 gün; tedavi altındayken ateş yüksekli-
ğinin kontrol altına alınması 5.07 ± 2.43 gün, sant-
ral sinir sistemi (SSS) bulgularının kontrol altına alın-
ması ise 4.18 ± 2.53 gün idi. Tedavide kullanılan an-
timikrobiyaller içinde en çok kullanılan seftriakson
(%32.27) iken, bunu kristalize penisilin (%27.77),
kloramfenikol (%18.18) ve sefotaksim (%15.45) ta-
kip etmektedir. Olgularımızda %96.4 oranında sağka-
lım mevcuttu. Komplikasyon ise sadece beş olguda
gelişmiş ve en önemli komplikasyon beyin apsesi ola-
rak tespit edilmiştir.

TARTIŞMA

Bu çalışmada, 33 yıllık verilerimiz sonucunda akut
bakteriyel menenjit tanısı konulan olgularımız klinik
tabloları, fizik muayene bulguları, risk faktörleri ve la-

boratuvar parametreleriyle uygulanan antimikrobiyal
tedavi şekilleri açısından incelenmiştir. Olgularımızın
çok büyük grubunun genç ve erkek hasta nüfusundan
oluşması kliniğimize başvuran hastaların asker olma-
sından kaynaklanmaktadır. Bu durum toplu yaşama
şartlarının sonucunda karşılaştığımız menenjit olgula-
rının epidemiyolojik ve klinik özelliklerini göstermesi
açısından da değerlidir. Olgularımızın 10’unda tekrar-
layan menenjit tespit edilmiş olup, bu olguların altısın-
da kafa travması öyküsü mevcuttu. Kapalı kafa trav-
maları daha önce yapılan çalışmalarda da benzer şe-
kilde tekrarlayan menenjitlerin en önemli sebebi ola-
rak kabul edilmektedir[3,4]. Bu olgularda mutlaka ri-
nore ve otore bulgularının dikkatli bir şekilde sorgu-
lanması, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezo-
nans sisternografi gibi görüntüleme yöntemlerinin
kullanılması ve multidisipliner bir yaklaşımla gerekli
cerrahi müdahalelerin yapılması rekürrensin önlen-
mesi açısından çok önemlidir. Olgularımızın ilk şika-
yetlerinin başlamasından sonra hastaneye başvurma
arasında geçen süre 3.5 gün idi. Bu süre üçüncü ba-
samak bir hastane olarak kliniğimize başvurma süresi
olarak uzun bir süredir. Başvuru süresinin uzun olma-
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Tablo 2. Hastaların laboratuvar bulguları

Kan değerleri Sonuç Normal değer BOS değerleri Sonuç Normal değer

Beyaz küre 18.723 3500-10.000/µL Hücre sayısı 7609 0 

Sedimentasyon 50.43 0-10 mm/saat Protein 2017 150-450 mg/L 

CRP 86.84 0-8 mg/L Glukoz 33 > AKŞ x %60 (mg/dL)

BOS: Beyin omurilik sıvısı, CRP: C-reaktif protein, AKŞ: Açlık kan şekeri.

Tablo 3. BOS’un mikrobiyolojik inceleme sonuçları

Tetkik Sayı %

Gram boyama 44 40

Gram-negatif diplokok 33 82.5

Gram-pozitif kok 11 17.5

Kültür pozitifliği 30 27.3

Neisseria meningitidis 22 73.3

Streptococcus pneumoniae 8 26.7

Gram boyama-Kültür pozitif birlikteliği 26 23.63

Gram-pozitif-S. pneumoniae birlikteliği 6 5.45

Gram-negatif-N. meningitidis birlikteliği 20 18.18

BOS: Beyin omurilik sıvısı.



sı hastaların ilk şikayetlerinin başladığı anda birinci
basamak sağlık kuruluşlarına başvurmaları sonucunda
nonspesifik antibiyoterapiye başlanmış olabileceğini
göstermektedir. Hastalarımız en çok ateş, bulantı ve
kusma şikayetleri ile kliniğimize başvurmuştu. Bu so-
nuçlarımız Van de Beek ve arkadaşları ile Hussein ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışma sonuçlarıyla
benzerdir[5,6]. Ateş, bulantı, kusma gibi şikayetlerle
acil servise başvuran hastalarda sıklıkla ilk olarak gast-
rointestinal sistemi tutan infeksiyon hastalıkları akla
gelmektedir. Ancak bu olguların fizik muayeneleri es-
nasında mental durum değişikliği ve ense sertliği dik-
katli bir şekilde irdelenmeli ve akut bakteriyel menen-
jit olgularının da gastrointestinal sistem infeksiyonla-
rına benzer şekilde ilk olarak ateş, bulantı ve kusma
ile başvurabileceği unutulmamalıdır. Olguların fizik
muayene bulgusu olarak ense sertliği ve Kernig-Brud-
zinski pozitifliği en sık saptanan bulgulardır. Akut bak-
teriyel menenjit olgularında gözlenen meningismus
bulgularının patogenezinde meninksleri innerve eden
trigeminal sinir duyusal liflerinin inflamasyonu sonu-
cunda oluştuğu saptanmıştır[7]. Meningismus bulgula-
rının özellikle hastalığın erken dönemlerinde, derin
komada gelen olgularda, immünsüprese veya sirotik
olgularda saptanamayabileceği unutulmamalıdır[8].
Akut bakteriyel menenjit olgularının klasik triadı ola-
rak düşünülen ateş, ense sertliği ve mental durum bo-
zukluğunun aynı esnada saptanması bizim olguları-
mızda da birçok araştırmanın gösterdiği gibi %50’nin
altında saptanmıştır[9]. Deri döküntüleri özellikle de
peteşiyal tarzda döküntüler N. meningitidis’e bağlı
menenjit olgularında sık gözlenebilmektedir. Bunun
yanı sıra S. aureus veya streptokoklara bağlı sepsis
tablosunda da peteşiyal döküntüler gözlenebilmekte-
dir ve ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. 

Akut bakteriyel menenjit tanısındaki en önemli basa-
mak kan ve BOS incelemeleridir. Bu çerçevede kan
tetkikleri içinde sedimentasyon hızı, CRP ve beyaz
küre sayımı tanıda değerli olmakla birlikte özellikle
atipik olgularda sınırlı değere sahiptir. Bunun yanı sı-
ra serum prokalsitonin düzeyi gibi inflamasyon gös-
tergeleri de kullanılabilmektedir[10]. Tanıdaki en
önemli basamak ise lomber ponksiyon sonrasında
BOS’un biyokimyasal ve mikrobiyolojik incelemesi-
dir. BOS’un biyokimyasal incelemeleri sonucunda
protein düzeylerindeki ve beyaz küre sayısındaki artış
kan beyin bariyerinin hasarlanması neticesinde ol-
maktadır ve infeksiyon açısından çok önemli fikirler

vermektedir[11]. Bunun yanı sıra BOS’un mikrobiyo-
lojik incelemeleri de tanıya gidişte önemli bir basa-
maktır. Yapılan birçok çalışmada Gram boyama ve
kültürler çok farklı duyarlılık oranlarında verilmekle
beraber %60 ile %90 oranlarında etkeni gösterebil-
mektedir[12,13]. Bizim olgularımızda bu oranlar düşük
olmakla beraber, üçüncü basamak sağlık kuruluşu ol-
mamız sebebiyle olguların birçoğunun antibiyotik te-
davisi başlandıktan sonra başvurmaları etkenlerin
saptanmasındaki en önemli engel olarak gözlenmek-
tedir. Gram boyama ile mikroorganizmanın gösterile-
bildiği olgularda bakteriyel menenjit tanısı kolaylıkla
konulabilmekte ancak gösterilemeyen olgularda ise
bu tanı dışlanamamaktadır[14]. BOS kültürü, hem
muhtemel mikroorganizmaların dış ortam koşullarına
oldukça duyarlı olmaları hem de kültür koşullarının
zorluğundan dolayı oldukça güçtür. Yapılan birçok ça-
lışmada kültür pozitifliği oranları değişmekle beraber
ülkemizden yapılan çalışmalarda bu oranlar %17 ile
%35 arasında saptanmıştır[15,16]. Kültür pozitifliği,
ülkemiz standartları açısından değerlendirildiğinde
benzer gözlenmekle beraber yurt dışından yapılan bir-
çok çalışmada bu oranlar daha yüksek saptanmış-
tır[17]. Bununla birlikte üreyen mikroorganizmaların
dağılımı da bizim çalışmamızda farklı saptanmıştır. S.
pneumoniae birçok çalışmada en sık üretilen mikro-
organizma iken, bizim çalışmamızda N. meningitidis
en sık üretilen mikroorganizma olarak saptanmış-
tır[18]. Bu mikroorganizmanın yurtlar, koğuşlar ve ba-
kımevleri gibi toplu yaşamın sürdürüldüğü yerlerde
endemik hastalığa yol açabilmesi bizim kültür sonuç-
larımızda daha fazla saptanmış olmasına neden ol-
muştur. Gram boyama ile kültür sonuçları arasında
yapılan analizler sonucunda orta düzeyde anlamlılık
saptanmış olup bu durum altın standart olarak kabul
edilen mikrobiyolojik incelemelerin yanı sıra klinik
tablonun ve fizik muayenenin önemini bir kez daha
göstermiştir. Çalışmamız mortalite açısından değer-
lendirildiğinde oranımız %3.6 olarak saptanmıştır.
Arda ve arkadaşlarının ülkemizden yapmış oldukları
çalışmada ise mortalite oranı %17.6, etkene yönelik
mortalite oranı ise özellikle N. meningitidis için %6
olarak saptanmıştır[19]. Bizim çalışmamızda da olgu-
larımızın birçoğunun genç erkek nüfustan oluşması
mortalite oranlarının daha düşük olmasının sebebi
olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte toplu yaşa-
ma şeklinin olgularımızda yüksek olması sebebiyle N.
meningitidis’in daha fazla etken olabileceği düşünül-
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müş olup, mortalite oranlarımız Arda ve arkadaşları-
nın çalışmasıyla paralel saptanmıştır. Bununla birlikte
olgularımıza 1993 yılından itibaren bivalan meningo-
kok aşısı yapılmakla birlikte bu aşılamanın da morta-
lite oranlarımız üzerine olumlu etkileri olduğu düşü-
nülmektedir. 

Sonuç olarak, akut bakteriyel menenjit olgularında
klinik ve fizik muayenenin yanı sıra BOS’un mikrobi-
yolojik incelemelerinden özellikle de Gram boyama
tanı basamağında son derece önemli bir yöntemdir.
Bu kolay yöntem aracılığıyla mortalitesi ve morbidite-
si çok yüksek olan bir hastalık olan bakteriyel menen-
jitlerde, etken mikroorganizma erken dönemde ta-
nımlanabilmekte ve preemptif antimikrobiyal tedavi-
ye hızlıca başlanabilmektedir. 
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