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ÖZET

Kronik süpüratif otitis media, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi komplikasyonlarla seyredebilen bir infeksiyon hastalığıdır. Otolog infek-
siyonlara sekonder intrakraniyal apseler sıklıkla temporal lob ve serebellumda oluşur. Bu durum mikroorganizmaların direkt komşuluk 
yoluyla yayılımına işaret eder. Kronik süpüratif otitis media ilişkili menenjit komplikasyonu olarak gelişen beyin apselerinde Proteus spp., 
streptokoklar, anaeroplar ve gram-negatif bakteriler en sık bildirilen patojenlerdir. Kronik süpüratif otitis media ilişkili menenjit varlığın-
da uygun tedavi altında bile beyin apsesi gelişebileceği için bu hastaların takibi oldukça önemlidir. Kronik süpüratif otitis media ilişkili 
menenjit komplikasyonu olarak gelişen beyin apseleri varlığında ampirik antibiyotik tedavisine ek olarak cerrahi yaklaşım da gereke-
bilir. Cerrahi ve medikal tedavinin birlikte uygulandığı ve kültür ile etkenin saptandığı hastalarda tedavi yanıtı iyidir. Bu yazıda, kronik 
süpüratif otitis media ilişkili akut bakteriyel menenjit tanısıyla izlenen uygun tedavi altında beyin apsesi gelişen iki olguya yaklaşım, 
takip ve tedavi yönetimi irdelenmiştir.
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SUMMARY

Brain Abscess Following Acute Meningitis Associated  
Chronic Suppurative Otitis Media: Two Case Report
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Chronic suppurative otitis media is an infectious disease associated with meningitis and brain abscess. Intracranial abscesses secondary 
to autologous infections commonly occur in the temporal lobe and cerebellum, suggesting dissemination of the microorganism via direct 
contact. Proteus spp., streptococci, anaerobes, and gram-negative bacteria are the most commonly reported pathogens in the cerebral 
abscesses developing as a complication of chronic suppurative otitis media-related meningitis. The follow-up of these patients is import-
ant since despite appropriate treatment, brain abscess may develop in case of chronic suppurative otitis media associated meningitis. 
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GİRİŞ

Kronik süpüratif otitis media (KSOM) ciddi 
komplikasyonlara neden olabileceği için dikkatli 
tedavi edilmesi gereken bir infeksiyon hastalığıdır. 
Antibiyotiklerin uygun kullanımı sonrası KSOM 
ilişkili komplikasyonlar azalmakla birlikte görül-
meye devam etmektedir[1-3]. Özellikle KSOM’un 
intrakraniyal komplikasyonları olan ekstradural, 
epidural, subdural, perisigmoid sinüs ve beyin 
apseleri, lateral sinüs trombofilebiti, menenjit ve 
otitik hidrosefali mortalitesi yüksek komplikasyon-
lar olarak bildirilmektedir[4,5].

İntrakraniyal komplikasyonlar arasında en sık 
görülenler menenjit ve beyin apsesidir. KSOM 
ilişkili menenjit varlığında uygun tedavi altında bile 
beyin apsesi gelişebileceği için bu hastaların takibi 
oldukça önemlidir. Hastaların tedavi altında yakın 
takibi yapılarak beyin apsesi gibi diğer komplikas-
yonların gelişimi yakından izlenmelidir[3,6,7]. 

Bu yazıda,  KSOM ilişkili akut bakteriyel me-
nenjit tanısıyla izlenen uygun tedavi altında beyin 
apsesi gelişen iki olgu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1 

Kırk sekiz yaşında erkek hasta ateş, baş ağrısı 
ve bulantı-kusma şikayetleriyle acil servise baş-
vurdu. KSOM tanısıyla amoksisilin-klavulanik asit, 
sefuroksim aksetil ve sefiksim kullanım öyküsü 
olan hastanın sağ kulak akıntısı vardı. Hastanın 
altta yatan başka hastalığı yoktu. Acil serviste 
yapılan fizik muayenesinde ateş 38.5°C, nabız 
105/dakika ve tansiyon arteryel 110/70 mmHg 
idi. Şuuru açık, oryante ve koopere olan hasta-
nın, ense sertliği (+), burdzinsky (+), kernig (-) 
olarak saptandı.  Kontrastlı beyin MR’de sağ 
kulakta otitis media varlığı ve beyin dokusunda 
menenjitle uyumlu kontrastlanma artışı saptandı. 
Lomber ponksiyon (LP) yapılan hastanın beyin 
omurilik sıvısı (BOS) pürülan görünümdeydi. BOS 
mikroskopisinde mebzul polimorfonükleer lökosit 

(PMNL) saptanan hastanın BOS biyokimyasında 
mikroprotein: 5255 mg/dL, glukoz: 1 mg/dL (eş 
zamanlı kan glukozu: 169 mg/dL), LDH: 2263 
u/L olarak tespit edildi. BOS’dan kültür ve Gram 
boyama gönderildi. BOS Gram boyamasında bol 
PMNL görüldü fakat mikroorganizma saptanmadı. 
Hasta infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobi-
yoloji kliniğine akut bakteriyel menenjit tanısıyla 
yatırılarak seftriakson 4 g/gün başlandı. Hastanın 
acil servisten gönderilen BOS kültüründe üreme 
olmadı. Tedavinin dördüncü gününde hastanın 
ateşinin devam etmesi ve genel durumunda düzel-
me olmaması üzerine kontrastlı beyin MR ve LP 
tekrarlandı. Kontrastlı beyin MR’de sağ kulakta 
otitis media ile sağ serebellar hemisferde yaklaşık 
3 cm çapında apse ve sağ serebellar hemisfer 
posterior kısmında lateral çapı 3.5 cm, ön-arka 
çapı 1.5 cm ve kraniyokaudal çapı yaklaşık 1.5 
cm olan subdural ampiyem ve dördüncü ventrikü-
le bası nedeniyle nonkominikan hidrosefali tespit 
edildi (Resim 1). İkinci LP’de BOS bulanık görü-
nümde olup, BOS mikroskopisinde 1210 hücre/
mm3 (%90 PMNL) saptanan hastanın BOS bi-
yokimyasında mikroprotein: 3375 mg/dL, glukoz: 
38 mg/dL (eş zamanlı kan glukozu: 103 mg/
dL), LDH: 1980 u/L olarak saptandı.  Teda-
visi meropenem 6 g/gün, vankomisin 2 g/gün, 
metronidazol 2 g/gün ile değiştirilen hasta beyin 
cerrahisi kliniği tarafından operasyona alındı. Sağ 
suboksipital kraniyotomi yapılarak sağ serebellar 
hemisferdeki apse, kapsülüyle birlikte eksize edil-
di. Subdural ampiyem drenajı yapıldı. Operasyon 
sırasında alınan kültürde Proteus mirabilis üremesi 
saptandı. Üreyen mikroorganizmanın meropeneme 
duyarlı olduğunun tespit edilmesi üzerine hastanın 
tedavisi meropenem 6 g/gün ve metronidazol 2 
g/gün şeklinde düzenlendi. Operasyon sırasında 
sağ kulaktan alınan materyalin patolojik incele-
mesi kolestoatom ile uyumlu geldi. Takiplerinde 
hastanın şikayetleri düzeldi. Kontrol beyin MR’le-
rinde apse kavitesinde anlamlı düzelmeler saptandı 
(Resim 2). Yapılan kontrol LP’lerde de hücre 

Surgical intervention in addition to empirical antimicrobial treatment may be warranted in the presence of a cerebral abscess developing 
as a complication of chronic suppurative otitis media-related meningitis. Response to treatment is better when surgery and medical 
treatments are given concurrently and the pathogen is detected in culture. In this case report, two cases developing brain abscess while 
inappropriate treatment for chronic suppurative otitis media associated acute bacterial meningitis were evaluated.
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sayısında ve protein düzeyinde azalma izlendi. 
Hastanın antibiyotik tedavisi operasyon sonrası 
dört haftaya tamamlanarak kesildi. BOS bulguları 
normale dönen hasta taburcu edildi. Hastanın 
ayaktan takipleri devam etmektedir.

Olgu 2 

Otuz yedi yaşında erkek hasta sol kulakta 
KSOM tanısıyla kulak burun boğaz kliniğinde 
takip edilirken ateş yüksekliği ve bilinç bulanık-
lığı nedeniyle infeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji kliniği tarafından konsülte edildi. 
Hastanın altta yatan başka hastalığı yoktu. Fizik 
muayenesinde ateş: 38°C, nabız: 95/dakika ve 
tansiyon arteryel: 100/80 mmHg idi. Hastanın 
şuuru açık olmakla birlikte oryantasyonu ve ko-
operasyonu bozuktu. Ense sertliği (+), burdzinsky 
(+), kernig (-) olarak belirlendi. Hastaya kraniyal 
MR çekilerek LP yapıldı. Kraniyal MR’de solda 
orta kulakta ve mastoid hücrelerde inflamatuvar 
sinyal değişiklikleri dışında patoloji saptanmadı. 
LP’sinde BOS bulanık görünümdeydi. BOS mik-
roskopisinde 242 hücre/mm3 (%90 PMNL) sap-
tanan hastanın BOS biyokimyasında mikroprote-
in: 298 mg/dL, glukoz: 25 mg/dL (eş zamanlı 
kan glukozu: 116 mg/dL), LDH: 202 u/L olarak 
saptandı. BOS Gram boyamasında bol PMNL 

görüldü fakat mikroorganizma saptanmadı. Hasta 
akut bakteriyel menenjit tanısıyla infeksiyon has-
talıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğine yatırılarak 
seftriakson 4 g/gün başlandı. Hastanın BOS 
kültüründe üreme olmadı. Yatışının dördüncü gü-
nünde hastanın ateşinin ve şikayetlerinin devam 
etmesi üzerine kontrastlı beyin MR çekildi ve LP 
tekrarlandı. İkinci LP’de BOS bulanık görünüm-
deydi. BOS mikroskopisinde mebzul PMNL sap-
tanan hastanın BOS biyokimyasında mikroprote-
in: 375 mg/dL, glukoz: 23 mg/dL (eş zamanlı 
kan glukozu: 112 mg/dL), LDH: 278 u/L olarak 
saptandı. Kontrastlı beyin MR’de sol temporal 
lobda büyüğü yaklaşık 3.5 cm, küçüğü yaklaşık 
17 mm çapında bilobe karakterde apse varlığı 
ile lezyon bölgesinde dural ve leptomeningeal 
kontrastlanmalar saptandı (Resim 3). Hastanın te-
davisi meropenem 6 g/gün, vankomisin 2 g/gün 
ve metronidazol 2 g/gün ile değiştirildi. Hasta 
beyin cerrahi kliniği ve KBB klinikleri tarafından 
aynı seansta opere edildi. Sol temporal krani-
yotomi ile apse, kapsülüyle birlikte eksize edildi 
ve sol radikal mastoidektomi yapıldı. Operasyon 
sırasında gönderilen apse kültüründe Morganella 
morgagni ve Enterococcus avium üredi. Üreyen 
mikroorganizmaların duyarlılık paternlerine göre 
hastanın antibiyotik tedavisine aynı şekilde devam 

Resim 1. Sağ kulakta otitis media ile sağ serebellar hemis-
ferde yaklaşık 3 cm çapında apse ve sağ serebellar hemisfer 
posterior kısmında lateral çapı 3.5 cm, ön-arka çapı 1.5 
cm ve kraniyokaudal çapı yaklaşık 1.5 cm olan subdural 
ampiyem.

Resim 2. Postoperatif sağ serebellar hemisferde yaklaşık 1 
cm çapında pürülan materyal içermeyen apse zemini, sağ 
orta kulak ve mastoid hücrelerde efüzyon ve postoperatif 
değişiklikler.
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edildi. Takiplerinde hastanın şikayetleri düzeldi. 
Kontrol beyin MR’lerinde apse kavitesinde kü-
çülme ve düzelme saptandı (Resim 4). Yapılan 
kontrol LP’lerde de hücre sayısında ve protein 
düzeyinde azalma izlendi. Hastanın antibiyotik te-
davisi 30 güne tamamlanarak kesildi. BOS bulgu-
ları normale dönen hasta taburcu edildi. Hastanın 
ayaktan takipleri devam etmektedir.

TARTIŞMA 

KSOM akıntı ve işitme kaybıyla seyreden orta 
kulak ve mastoidin kronik infeksiyonu ve inflamas-
yonudur. Bu hastalıkta tedavinin amacı, infeksiyo-
nu eradike etmek, komplikasyonları önlemek, kulak 
zarının tamirini sağlamak ve işitmeyi düzeltmektir. 
Hastalık erken dönemde tanınmazsa veya uygun 
tedavisi yapılmazsa ciddi komplikasyonlar gelişe-
bilir[8]. Günümüzde medikal gelişmelere rağmen 
KSOM komplikasyonları halen görülmektedir[1,3]. 
En yaygın intrakraniyal komplikasyonu menenjit 
ve menenjiti takiben gelişen beyin apseleridir, bu-
nun dışında lateral sinüs trombozu, epidural apse, 
subdural ampiyem, otik hidrosefali gibi mortalitesi 
%16’lara kadar çıkabilen komplikasyonlar bildi-
rilmektedir. Bu komplikasyonlar hastanın yaşına, 
komorbiditesine, otitis medianın akut veya kronik 
olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir[2]. 
Bu makalede KSOM tedavisi alırken intrakraniyal 
komplikasyonlardan akut menenjit ve beyin apsesi 
gelişimi izlenen iki olgu sunulmuştur.

KSOM, her yaşta ve her iki cinsiyette gö-
rülebilen bir infeksiyon hastalığıdır. Dubey ve 
Larawin’in çalışmalarında KSOM’da intrakraniyal 
komplikasyonların üçüncü dekadda ve erkeklerde 
daha yaygın olduğu bildirilmiştir[2]. Bizim olguları-
mızın her ikisi de yaşamlarının üçüncü ve dördün-
cü dekadlarında olan erkek hastalardı.

Otolog infeksiyonlara sekonder intrakraniyal ap-
seler sıklıkla temporal lob ve serebellumda oluşur. 
Bu durum mikroorganizmaların direkt komşuluk 
yoluyla yayılımına işaret eder. Özellikle KSOM’un 
etkilediği kulak tarafındaki beyin dokusunda etkile-
nim ön plandadır[2,9]. Bizim olgularımızda gelişen 
beyin apselerinin biri sağ serebellar hemisferde,  
diğeri ise sol temporal lopta saptandı. Her iki 
olguda da KSOM’un etkilediği kulak tarafındaki 
beyin dokusunda etkilenim mevcuttu.

KSOM ilişkili menenjit komplikasyonu olarak 
gelişen beyin apselerinde Proteus spp., streptokok-
lar, anaeroplar ve gram-negatifler en sık bildirilen 
patojenlerdir. Bu durumda esas olan operasyon 
sırasında kültür alınarak etkenin saptanmasıdır[9]. 
Bizim olgularımızın birinin apse kültüründe M. mor-
gagni ve E. avium, diğerinde ise P. mirabilis üredi.

KSOM ilişkili menenjit komplikasyonu olarak 
gelişen beyin apseleri varlığında ampirik tedavide 

Resim 3. Kontrastlı kraniyal MR’de sol temporal lobda 
büyüğü yaklaşık 3.5 cm, küçüğü yaklaşık 17 mm çapında 
bilobe karakterde apse varlığı ile lezyon bölgesinde dural 
ve leptomeningeal kontrastlanmalar.

Resim 4. Sol temporal lobda parankimde daha önceki ap-
seye bağlı değişiklikler.
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seftriakson, vankomisin ve metronidazol tedavisi 
altı hafta boyunca önerilir. Bu hastalarda geli-
şen apsenin boyutlarına göre cerrahi müdahaleye 
ihtiyaç duyulabilir. Cerrahi ve medikal tedavinin 
birlikte uygulandığı ve kültürle etkenin saptandığı 
hastalarda tedavi yanıtı iyidir. Fakat apse boyut-
larının küçük ve birden fazla olduğu durumlarda 
sadece medikal tedaviyle takip önerilir. Takip sı-
rasında apse boyutlarında büyüme olursa hastanın 
cerrahi açıdan tekrar değerlendirilmesi gerekir[2]. 
Olgularımıza önce menenjit tanısıyla ampirik ola-
rak seftriakson 4 g/gün tedavisi başlandı. Tedavi 
altında beyin apsesi gelişimi üzerine tedavileri me-
ropenem, metronidazol ve vankomisin kombinas-
yonu olarak değiştirildi. Apse boyutlarının büyük 
olması nedeniyle opere edilen hastaların kültür 
antibiyogram sonuçlarına göre tedavileri düzen-
lendi. Cerrahi ve medikal tedaviyle hastalarımızın 
ikisi de sekelsiz olarak iyileşti.

Sonuç olarak; KSOM intrakraniyal komplikas-
yonlarla seyredebilen bir infeksiyon hastalığıdır. 
KSOM ilişkili menenjit varlığında uygun tedavi al-
tında bile beyin apsesi gelişebileceği unutulmamalı, 
bu hastaların yakın takipleri yapılmalıdır. 
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