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Olgu 

•  yaş, erkek hasta 

 

Yakı a 

• Kulak ağrısı, aş ağrısı, ili ç ula ıklığı 



   Öykü 
• O  gü  ö e sağ kulakta ağrısı aşla ış. 
• Başka ir sağlık erkezi e aşvura  hastaya sefiksim tedavisi 

aşla ış.  
• Bir hafta ila ı kulla a  hastada, alı  ölgesi de daha yoğu  ola  aş 

ağrısı yakı ası aşla ış.  
• Eşlik ede  sol gözü de şişlik ve düşüklük ol uş. Ay ı sağlık 

erkezi e aşvura  hasta, si üzit olarak değerle diril iş. Başka ir 
sefalosporin gru u a ti iyotik tedavisi aşla ış. 

• Hasta ilaçları ı kulla a ış.  
• Yakı aları ı  . gü ü de halsizlik, uyku hali, ili ç ula ıklığı 

geliş iş. Sorulara a la sız evaplar ver e, a la sız ko uş aları 
ol uş. 

• Bu yakı aları a so   gü de ateş de eşlik ediyor uş.  
• Mide ula tısı var ış. Kus ası ol a ış. 

 



• Hasta u yakı alarıyla aşka ir sağlık erkezi e 
aşvur uş. İlk değerle diril esi yapıla  hasta 

tarafı ıza yö le diril iş. 



Özgeç iş 
 

• Za a ı da doğu , doğu  ö esi, doğu  ve doğu  
so rası izle i de özellik yok.  

• Bili e  hastalık yok. 
• Sürekli kulla dığı ila ı yok.  
• Ameliyat öyküsü yok. 

• Hasta eye yatışı yok. 

 



Soy-geç iş 
 

• A e :  yaş  guatr  

• Ba a :  yaş  sağ, sağlıklı 
 

• A e a a arası da akra alık yok 
 

• .ço uk : Hasta ız 

• .ço uk :  yaş, kız, sağ-sağlıklı 
• .ço uk :  yaş, erkek, sağ-sağlıklı 

 



Fizik Bakı 
 

• Ateş: 3 ,  ° C 
• Na ız: /dk 
• Solu u  sayısı: /dk  
• Ka  ası ı: /  /Hg  (<90 persantil) 
• Oksijen saturasyonu oda havası da %  

 
• Boy: 141 cm (75 persantil) 
• Kilo: 28 kg (10-25 persantil) 

 



Fizik Bakı 

• Genel durumu orta-kötü,  
• Bili ç ula ık, kişi orya tasyo u ev ut. Yer-zaman 

oryantasyonu yok. 
• Letarjik görünümde 
• Nörolojik değerle dir esi de,  
 

– Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik nistagmus yok 
– Kas gücü bilateral alt ve üst ekstremitede 5/5 
– Kraniyal si ir uaye esi doğal  
– Derin tendon refleksleri  +/+  
– Ataksi yok  
– E se sertliği + , kerning (-), brudzinski (+) 
 

• Diğer siste leri  uaye esi de patolojik özellik yok. 



Laboratuvar  
Biyokimya    
• Bun :8 mg/dL 
• Üre: 17mg/dL 
• Kreatinin: 0,38 mg/dL 
• Total protein:7,71 g/dL 
• Albumin:3,97 g/dL 
• Na: 130 mEq/L 
• K: 4,0 mEq/L 
• Cl: 95 mEq/L 
• Ca: 9,2 mEq/L 
• Mg: 2,54 mEq/L 
• P: 3,01 mEq/L 
• Ürik asit :2,62 mEq/L 

 
 

 
 

Hemogram 
• Beyaz küre: 31500 /mm3 
• Nötrofil :28500 /mm3 
• Lenfosit:566 /mm3 
• Hemoglobin : 12 gr/dl 
• Hemotokrit : 35,61 
• Trombosit sayısı: 449000 /mm3 

 
• CRP: 12,3 mg/dl  
• Periferik yayma :%60 PNL %36 

Lenfosit %3 Monosit 
Ka  gazı: 
• ph: 7,36 
• Pco2: 389 mmHg 
• Po2: mmHg 
• cHCO3: 21 mMol/L 

 



 Olgu 
Patolojik Bulgular 

• Geçiril iş otit 

• Bili ç ula ıklığı, uykuya eğili  

• Yüksek ateş  
• Mide ula tısı 
• Akut faz belirteçlerinde yükselme  

• E se sertliği, brudzinski ulgusu pozitifliği 



ÖN TANILAR ? 



• Me e jit ö  ta ısıyla hastaya lumbar po ksiyo  yapıl ası 
pla la dı. 

• Lumbar po ksiyo  ö esi yapıla  göz di i i ele esi, bilateral 
fundus uaye esi de optik disk sı ırları düze li, papil ödem yok, 
makula doğal olarak değerle dirildi. 

 

Beyin-o urilik sıvısı i ele esi de; 
• Protein: 175,26 mg/dl 

• Glikoz: , g/dl Eş za a lı Ka  Şekeri: 170 ) 

• Hücre sayı ı: Bol lökosit görüldü. 
• Gram boyama: Bol lökosit görüldü. Mikroorganizma görülmedi. 

• BOS ve kan kültürü gönderildi, so uçları ekle iyor. 

 



• Hasta ı  lumbar po ksiyo  ö esi de yapıla  
kranyial MR – Difüzyon MR görüntülemeleri radyoloji 
bölümünce değerle dirildi, pansinüzit izlendi. 

 



TANI  

AKUT BAKTERİ MENENJİTİ 



MENENJİT 

• Leptomeninkslerin ve araknoid ile pia zarları 
arası daki subaraknoid aralıkta dolaşa  eyi -omurilik 
sıvısı ı  enflamasyonudur. 

 

 



• Enflamasyon sonucu araknoid zardaki kıl al 
da arları  ütü lüğü ü  ozul asıyla ka -beyin 

ariyeri i  geçirge liği artar.  
• Sıvı, protei  ve lökositleri  BOS’a geç esi kolaylaşır. 

 



 
        

 
Etiyoloji 
 

Bakteri menenjiti 
Aseptik menenjit 

 
 
• Virüsler (enterovirüsler, herpes virüsler, kabakulak, kıza ık …  
• Spiroketler 
• Mantarlar 
• Protozoalar 
• Riketsiyalar 
• İ ü olojik nedenli menenjitler 
• İlaçlar 
• Tümörler, kafa içi tromboz, emboli 

 
 
** Aseptik e e jiti  sık etke i virüslerdir  E  sık e terovirüsler ). 

 
 
 



Ye idoğa  menenjiti: 
• Grup B streptekok 
•Escherichia coli 
• Listeria monocytogenes  

1 ay -3 ay arası 
Ye idoğa  dönemi etkenleri, 
>3 ay etkenleri 

>3 ay -1  yaş arası 
• Streptococcus pneumoniae 

• Neisseria meningitidis 

• Haemophilus influenzae tip b 
 ( H.influenzae tip b uygulalanan Hib aşısı so rası da ülke izde görül e ektedir.  

Bakteri menenjiti 



Patogenez 

 
Bakteri e e jiti de akteriler, eyi  zarları a üç yolla ulaşır: 
• Ka  dolaşı ı üyük çoğu lukla  

• Doğruda  ulaşı  kaza; ör . aş ta a ı kırığı  

• Yakı  ir e feksiyo  odağı da  ko şuluk yolu mastoidit, 
sinüzit, orbita enfeksiyonu) 

 

• Pnömoni, özellikle pnömokok pnömonisi, bakteremi yoluyla 
menenjite yol açabilir.  

• Öte yandan, sinüzit ya da otit varlığı da, aş içi deki yapılara 
yakı  ko şulukta  ötürü, etke  sub-araknoid aralığa 
ko şuluk yoluyla geçerek e e jit yapa ilir. 
 



Kolaylaştırı ı et e ler   
 

● Meningokok ya da Hib menenjiti olan bir kişiyle yakı  za a da 
karşılaş a öyküsü  
● Yeni enfeksiyon (özellikle solunum sistemi  ya da kulak  
enfeksiyonu) 

● Penetran kafa trav ası 
● Beyin omurilik sıvısı sızı tısı  otore ya da rinore) 

● Koklear implant ihazları özellikle pnömokok menenjiti için 
risk faktörüdür.) 

 



● A ato ik ozukluklar ör eği , dermal sinüs veya üriner 
sistem anomalisi) veya yeni öroşirürjik prosedür ör eği , 
ventriküler şa t yerleşi i , S.aureus, koagülaz negatif stafilokok 
ve enterik gram- egatif orga iz alara ağlı menenjitler için risk 
etmenidir.  

 

● İ ü  siste i  doğu sal veya edinsel ozuklukları 
e feksiyo a eğili i artırır, fırsatçı  ikroorga iz alar e e jite 
yol açabilir. 

 



Klinik 
Ye idoğa  döneminde 
 

•Emmeme, huzursuzluk 

• Sürekli ağla a 

•Nöbet 

• Apne 

• Kusma 

• Hipotoni 

 



Çocukluk döneminde 

• Ateş 

• Baş ağrısı 
• Bula tı, kusma 

• Letarji veya bilinç 
seviyesi de değişiklik 

• Huzursuzluk 

• Solu u  siste i ulguları 
• Fotofobi  

 

 

 

• E se sertliği 
• Purpurik veya peteşiyal 

döküntü 

• Nöbet 

• Fokal nörolojik bulgu 
(kraniyal sinir tutulumu) 

 



• Klasik triad aş ağrısı, ateş ve kus a elirtileridir. Bu lara eşlik eden 
e se sertliği i  varlığı da e e jit ta ısı hemen hemen kesindir. 

• Bulgular menenjit için özgün olmayan genel şikayetler şekli de 
olmakla birlikte, meningeal irritasyon ulguları ı  irisi ya da farklı 
kombinasyonlarda birden fazlası ı  varlığı da menenjitten 
şüphele il elidir. 

• Menengeal ulgular hastaları  çoğu da aşvuruda ol akla birlikte, 
her za a  ev ut değildir.  

• Bir aydan büyük çocuklarda akut akteri e e jiti vakaları da  
yapıla  bir derlemede % 1.5 hastada hastaneye yatış süreleri 
boyunca meningiyal bulgu ver ediği görül üştür. 

• Buna ek olarak, e se sertliği, özellikle küçük ço uklarda, geç gelişi  
gösterebilir. 

 



• En sık görüle  ulgu ateştir.  Bakteri e e jiti ta ılı ço ukları  
%94- ’sı da 38.5° C’ i  üzeri de ateş vardır. 

• Ateşi ol aya  olgularda sıklıkla hipotermi kli ik ta loya eşlik 
eder ve hipotermi klinik seyrin kötü ola ağı ı  işaretidir. 

• Kusma, ateşte  so ra e  sık karşılaşıla  yakı asdır, olguları  
yaklaşık % ’ i de vardır.  



• Cilt Bulguları peteşi ve purpura, akteriyel patojenlerden 
herha gi iri de görüle ilir a ak e  sık Neisseria 

meningitidis  menenjitlerinde görülür. 

 

• Lezyonlar genellikle ekstremitelerde daha belirgindir ve bunun 
öncesinde bir eritemli makulopapüler erüpsiyon olabilir.  



• Nöbet, akut bakteri menejitli ço ukları  % ’u da ve 
genellikle ilk  günde görülür.         

 

• Streptecoccus pneumoniae ve Haemophilus influenzae 

menenjitlerinde, menengokoksik menenjitlerden daha sık 
görülmektedir. 

 



• Fokal örolojik ulgu, ge ellikle kafa içi ası ç artışı, eyi  
iskemisi ve infarktlara ağlı olarak gelişir. 

•  Kraniyal nöropatiler, kranial sinirlerin inflamasyonu ile 
gelişe ilir. 

•  İç kulağı  enflamasyona katıl ası ile işit e kay ı ve ataksi 
gelişe ilir. 

 



Fizik Bakı 
• Ateş 

• Menenks irritasyon bulguları 
(Ense sertliği, Kerning, Brudzinski) 

• Fontanel ka arıklığı 
• Peteşi 
• Fokal nörolojik bulgular 



Menenks irritasyon Bulguları 

• Merkez sinir sisteminde menenkslerin enflamasyonu sonucu, 

sinir köklerinin çekil esi e ağlı olarak ortaya çıka  uaye e 
ulgularıdır. 

 

– E se sertliği 
– Kerning 

– Brudzinski 



E se sertliği 
• Çe e i  göğse yerleştirile e esi, boyun pasif 

fleksiyona getirilirke  ortaya çıka  dire çtir.  
• E se sertliği, subaraknoid oşlukta ka a a ya da 

pürülan eksüda ı  yarattığı irritasyona ağlı olarak 
ortaya çıka  e e jiti  patognomik bulgusudur. 

 

• Kerning ve brudzinski işaretleri ile ke di i gösterir. 

 



 

• Menenjitin ede  olduğu e se sertliği de sıklıkla pasif 
fleksiyona karşı dire ç varke , aşı  sağa-sola pasif hareketleri 
serbesttir.  

• Diğer ede lerle gelişe  e se- oyu  ağrıları da ve 
sertlikleri de ise  u hareketler  sırası da  da  dire ç vardır.  

• Ense sertliği, e e jit gi i hayatı tehdit ede  kli ik  ta loda  
servikal lenfadenit gi i daha asit e feksiyo ları  so u u da 
da ortaya çıka ilir.  



 Kerning işareti  
•  Kalça ve diz 90º defleksiyondayken sırtüstü 

pozisyo da hasta ı  dizi i º'de  fazla 
uzata a ası ve / veya karşıt dizi de fleksiyon 
ol ası duru u da kerning işareti pozitifdir. 

 





 Brudzinski işareti  
 

• Ensenin pasif fleksiyona gelişi ile kalça ve dizlerde fleksiyonun 
geliş esi pozitif olarak ka ul edilir. 
 

• Eş kontralateral refleks ulgusu, hasta sırtüstü yatar durumda 
iken kalça ve dizin pasif olarak fleksiyona getirilişi ile 
kontralateral ayağı  fleksiyona geçişidir. 
 

• Ters kontralateral refleks bulgusu ise, kalça ve diz fleksiyona 
getirildiği de, kontralateral ayağı  fleksiyona geçtikten sonra 
spontan olarak ekstansiyona geçişidir. 





• Bugü  fizik uaye ede e  sık kulla ıla  Brudzi ski’ i  ense 
gerilmesi ile menengiyal irritasyonun değerle diril esidir. 

 





Ta ı 
•Öykü ve fizik uaye e ile kli ik kuşku   
•BOS incelemesi 
     Tek ö elikli ta ısal la oratuvar i ele esi; BOS’u  

incelenmesidir. 

     Me e jit düşü üle  olguya sakı a yoksa lomber ponksiyon 
yapıl alıdır. 



 

• Bakteri menenjitini, aseptik e e jitte  ayrı ı da kli ik 
ulgular, ta  ka  sayı ı ve BOS’u  laboratuvar incelemeleri 

yardı ı para etreler olup, bakteri menenjiti kesi  ta ısı BOS 
kültüründe etken patojenin üretilmesi ve/veya BOS’da gram 

oya a ile akteri i  gösteril esi ile ko ul aktadır. 
 

•  e e jitli hastayla yapıla  ir çalış ada hastaları  
yal ız a % , ’si de BOS kültürü de üre e ildiril iştir. 
 



• Se pto lar e e jit  içi   özgü   ol aya   ge el   şikayetler 
şekli de  ol akla  irlikte  menengiyal irritasyon ulguları ı   

irisi  veya  farklı ko i asyo larda  irde   fazlası ı   
varlığı da e e jitte   şüphele il elidir. 

 



  Beyi  o urilik sıvısı 
 
Akut bakteri menenjitlerinde BOS’da genellikle 
• Yüksek düzeyde hücre artışı 
• PMNL hakimiyeti  
• Protein seviyesi i  yüksel esi ve glikoz seviyesi i  eş za a lı ka  şekeri e ora ı ı  

% ’ i  altı da ol ası ekle irke  
 

 Tüberküloz menenjitte  
• Orta seviyede hücre artışı 
• Lenfosit tipte hücre hakimiyeti 
• Protein seviyesi i  yüksel esi ve glikoz seviyesi i  eş za a lı ka  şekeri e ora ı ı  

% ’ i  altı da ol ası ekle ir. 
 

  Virüs nedenli menenjitlerde 
• BOS hü re artışı orta düzeydedir. 
• Lenfosit seri hâkimiyeti mevcuttur. 
• Hafif protei  artışı vardır ve glikoz seviyesi i  eş za a lı ka  şekeri e ora ı %  

seviyelerindedir.  
 
 



Lomber ponksiyon yapıl a ası gereke  
durumlar 

 

• Beyin ödemi, papil öde  eşlik et esi 
• Kafa içinde yer kaplayan kitle 

• Trombositopeni < 50.000/ mm3 

• Pıhtılaş a ozukluğu 

• LP yapıla ak el ölgesi de e feksiyo  



Laboratuvar  
 

• Bakteri menenjiti, aseptik ve tüberküloz menenjitli hastaları  
ayırı ı ta ısı da eyaz küre sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı 
ve CRP değeri e e jiti  tipi i elirle ede ö e lidir. 
 

• Akut bakteri menenjitlerinde kan lökosit seviyesi virüs nedenli  
menenjit ve tüberküloz menenjitlerden daha yüksektir. 

 

• Eritrosit sedi a tasyo  hızı bakteri menenjitinde, virüs 
nedenli menenjit olguları a oranla yüksek olarak bulunurken 
bakteri menenjiti ve tüberküloz e e jiti olguları da arası da 
a la lı farklılık sapta a ıştır. 
 



• Bakteri e e jitli hastaları  ortala a seru  CRP 
ko sa trasyo ları virüs nedenli e e jitli hastaları ki de  
daha yüksek olduğu, tüberküloz e e jitli hastaları  CRP 
değerleri i  ise virüs nedenli menenjit ve bakteri menenjiti 
değerleri arası da yer aldığı ildiril iştir. 

 



Görüntüleme  
 

• Lomber ponksiyona kontrendikasyon oluştura ak kafa içi 
bir patolojiyi dışla ak içi , ilgisayarlı to ografi (BT) 
tara ası yapılırke  lomber ponksiyon gecikebilir. 

 

• Çocuklarda LP so rası herniasyon ile ilgili e dişeler 
ev ut ol ası a rağ e , literatür gözde  geçirildiği de 

fokal nörolojik ulguları  ol adığı ve ili i kapalı 
olmayan hastalarda, fıtıklaş a ı  bakteri menenjiti olan 
çocuklarda olası ol adığı görül ektedir. 



    Bakteri menenjitinden şüphele ile  ço uklarda LP 
öncesi görüntüleme e dikasyo ları  

 

•Koma 

•Beyin o urilik sıvısı (BOS) şa tı ı  varlığı 
• Hidrosefali öyküsü 

•MSS trav ası yada yakı  za a da eyi  errahisi operasyo u öyküsü 

•Papilödem 

•Fokal nörolojik bulgu (kafa siniri VI [abducens sinir] veya VII [fasyal 
sinir] felci hariç 

 

    LP öncesi görüntüleme gereksinimi olan çocuklarda kan 
kültürleri alı alı ve a pirik a ti iyotikler 
görüntüleme öncesi uygula alıdır.  
 

 



Tedavi 
 

• Klinik olarak e e jit açısı da  yüksek şüphe varsa 
LP’de  he e  so ra a ti iyotik tedavisi aşla alıdır. 
 

• Şok ya da sıvı eksikliği olmayan çocukta uygunsuz ADH 
salı ı dışla adığı süre e orta düzeyde sıvı kısıtla ası 
önerilmektedir. (1200 ml/m2/gün) 

 

• Süt ço uğu ve ir yaşta  üyük ço uklarda bakteri 
menenjiti için verilecek ampirik tedavi antibiyotik dirençli 
Streptococcus pneumonia ve Neisseria meningitidis’i 
kapsa alıdır. 
 



Tedavi 

 Ye idoğa  dönemi 

• Ampisilin+ .kuşak sefalosporin (sefotaksim) 

• Ampisilin+ aminoglikozid (amikasin-gentamisin) 

 

 > 1 ay 

• .kuşak sefalosporin (sefotaksim/seftriakson )  

+ dire çli p ö okok e feksiyo u düşü ülerek  Vankomisin  

 

1-3 ay arası dö e de tedavi ; ye idoğa  gi i yapılır. +/- 
va ko isi  tedavisi düşü üle ilir. 
 



• Kontrol LP, aşla gıç BOS kültürü egatif ola  fakat e e jit 
kli ik ulguları deva  ede  ço ukta yapıl alıdır. 
 

• İlk alı a  ör ekte BOS kültürü ü  egatif so uçla ası, ta ıyı 
dışla az. Klinik bulgular menenjit belirtileri gösteriyorsa, 
LP' i  tekrarla ası gerekebilir.  



Prognoz 
 

• Kuşkulu akteri e e jiti, a il tı i ir duru dur ve uygu   
tedavi i  aşlatıla il esi a a ıyla etke i belirlemek için acil 
ta ı adı ları atıl alıdır. 

• Tedavi edilmeyen bakteri menenjitinde ölüm  ora ı %100'e 
yaklaş aktadır.  

• Uygu  tedavi altı da bile ölü le ya da kalı ı soru larla 
sonuçlanabilir. 

• Kalı ı örolojik soru  izle e sıklığı % ’a kadar 
çıka il ektedir. 



 Hasta ı  Kli ik İzle i 
 

• Ço uk e feksiyo  hastalıkları a da ışılarak hastaya 
antibiyotik tedavisi seftriakson 100 mg/kg/gün  ve 
vankomisin  g/kg/gü  dozu da aşla dı.  

• Tedavi i  . gü ü de, ge el duru u iyi, ili ç ula ıklığı 
ve ateş yakı ası geriledi. 

• Ka  kültürü de ve BOS kültürü so uçları ekle iyor.   

 

 



Teşekkür ederi  


