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After the introduction of antibiotics for bacterial meningitis treatment in the
1930s and 40s, complication rates significantly reduced, whereas once it
absolutely resulted in mortality. Since the emergence of new resistance patterns
in the responsible microorganisms is a serious problem, the importance of
treatment choice, which is usually started empirically, can be easily recognized.
Both morbidity and mortality are directly related to the timing of urgently
started antibiotherapy, which is usually empiric as the causative agent is still
unknown. Today, all the antibiotherapy must be parenteral and completed during
the hospital stay. Some special features should be considered for antibiotic
choice. First, they must pass the blood-brain barrier effectively and sustain
sufficient levels in the cerebrospinal fluid (CSF) where the infection is. Second,
the antibiotic must have bactericidal activity in order to achieve rapid eradication
of the microorganism. In consideration of the above - mentioned factors, the
recommended meningitis antibiotherapy according to age groups is as follows:
combination of ampicillin and third-generation cephalosporins (cefotaxime,
ceftriaxone) for neonates, combination of ampicillin and third-generation
cephalosporins for infants between 1-3 months, third-generation cephalosporins
for children up to five years, third-generation cephalosporins for cases over
five years, and a combination of ampicillin and third generation cephalosporins
for the geriatric population. Glycopeptides might be added to the therapy
regimen according to the resistance pattern in the relevant regimen for the
most common etiologic agent after five years of age, S. pneumonia. Therapy
should be directed if any organism is isolated. Since many of the complications
are related with inflammation, the combination of antimicrobial and antiinflammatory therapy is widely accepted.
Key words: meningitis, childhood, invasive infections, treatment.
ÖZET: Antibiyotiklerin 1930-40lý yýllarda klinik kullanýma girmesi ile hemem
hemen tamamen mortalite ile sonuçlanan menenjit vakalarýnda baþarýlý sonuçlar
alýnmaya baþlanmýþtýr. Tedavinin acil ve genellikle empirik baþlandýðý menenjit
için son yýllarda, etken ajanlarda deðiþiklikler ve direnç geliþimi tedavinin
planlanmasýnýn önemini artýrmýþtýr. Menenjitte gerek mortalite, gerekse
morbidite direkt olarak etkili antimikrobial tedavinin baþlangýç zamaný ile iliþkili
olduðu ve sýklýkla taný anýnda etken mikroorganizma kesin olarak
gösterilemediði için tedavinin ampirik olmasý zorunludur. Bugün için menenjit
tedavisinin tamamýnýn parenteral olarak hastanede yapýlmasý kabul gören klinik
uygulamadýr. Tedavide kullanýlacak ilaçlarýn birkaç özelliði saðlamasý gereklidir.
Birincisi; antimikrobiyal ajanýn enfeksiyon bölgesi olan beyin-omurilik sývýsýna
etkili oranda geçmesidir, burada kan-beyin engelinden geçiþ önem taþýr. Ýkincisi,
menenjit tedavisinde kullanýlacal antimikrobiyal ajanýn, hýzlý bakteri eradikasyonu
saðlamsý için bakterisidal olmasý gereklidir. Bir diðeri ise antimikrobial ajanýn
beyin-omurilik sývýsý içiresindeki metabolik süreci ve temizlenme süresidir. Tüm
bu faktörler diikate alýndýðýnda bugün için kabul gören antimikrobiyal tedavi
yaklaþýmý yaþ gruplarýna göre yenidoðan dönemi için ampisilin üçüncü kuþak
sefalosporin (sefotaksim, seftriakson) kombinasyonu, 1 ay - 3 ay, ampisilin,
üçüncü kuþak sefalosporin, 3 ay - 5 yaþ üçüncü kuþak sefalosporin, beþ yaþ ve
üzerinde üçüncü kuþak sefalosporin, geriatrik yaþ grubunda ampisilin, sefotaksim
veya seftriakson kombinasyonu þeklindedir. Beþ yaþtan sonra en sýk etken olan
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S. pneumonianýn bölgesel penisilin direnç durumuna göre tedavi planlamasýnda
glikopeptit (vankomisin veya teikoplanin) eklenmesi gerekli olabilir. Etken
gösterildiðinde tedavinin etkene yönelik olmasý gereklidir. Ayrýca menenjit
komplikasyonlarýnýn geliþiminde enflamasyon rol oynadýðý için anti-enflamatuar
tedavinin, antimikrobiyal tedavi ile kombine edilmesi kabul gören yaklaþýmdýr.
Bugün anti-enflamatuar tedavi de steroid kullanýmý yaygýn olarak uygulanan
yaklaþým olmakla birlikte bir çok farklý ajan ile klinik çalýþmalar da devam
etmektedir.
Anahtar kelimeler: menenjit, çocuk, invazif enfeksiyonlar, tedavi.

Enfeksiyon hastalýklarý içerisinde, modern
tedavi yaklaþýmlarý ve antimikrobiyal tedavi
baþarýsýnýn en belirgin olduðu hastalýk gruplarýndan biri menenjitlerdir. Klinik tanýmlamanýn yapýldýðý 1805 yýlýndan, antimikrobiyal
ajan kullanýmýnýn baþladýðý 20. yüzyýlýn
ortalarýna kadar, hemen hemen kesin ölümcül
olan bakteriyel menenjit bir bakýma ölüm ile eþ
anlamlýydý. Antimikrobiyal ajanlarla mortalitesinde belirgin düþüþün saðlanmasýna raðmen,
morbiditesi bugün içinde ciddi problem olmaya
devam etmektedir. Bu nedenle hastanýn hayatta
kalmasý kadar, sonraki yaþam kalitesini artýrmak
için yapýlan çalýþmalarýn önem kazandýðý günümüzde, etkili ve hedefe yönelik tedavinin erken
dönemde baþlanmasýnýn önemi daha açýk olarak
ortaya çýkmaktadýr. Biz yazýmýzýn bu bölümünde, bakteriyel menenjit tedavisindeki temel
ilkeleri ortaya koyarak, deðiþen mikroorganizma
ve konak þartlarýnda tedavi planý üzerinde
durmak istiyoruz.
Santral sinir sistemi, gerek anatomik yapýsý
gerekse, kan-beyin engelinin fizyolojik özel-likleri
nedeni ile kapalý bir alandýr. Bu özellikler
enfeksiyondan korunmada avantaj saðlarken,
bakteriyel menenjitte bir bakýma, immün sistem
fonksiyonlarýnýn sýnýrlanmasý nedeni ile
dezavantaj oluþturmaktadýr. Özgün antikorlarýn
ve her iki kompleman yolunun tam olarak
bulunmamasý ve çalýþmamasý nedeni ile, santral
sinir sisteminde immün fonksiyonlar sýnýrlanmakta, bu nedenle menenjit bir bakýma
immün yetersizliðin olduðu alanda geliþen bir
enfeksiyon þeklindedir1,2. Bakteri opsonizasyonu
ve yýkýmý için gerekli olan kompleman ve özgün
antikor yokluðu, fagositozun vücudun bu
bölümünde yetersizliðine neden olur3. Böyle bir
ortamda bakteriler vücudun diðer bölgelerinden
çok daha hýzlý olarak çoðalýr ve beyin-omurilik
sývýsýnýn bir mililitresinde 10 milyon koloni
oluþturabilecek yoðunluða ulaþabilir1,2,4. Bu
nedenle bakteriyel menenjit tedavisinde

kullanýlacak olan antimikrobiyal ajanlarýn
bakterisidal olmalarý gerekir1,2. Bakterisidal
olmayan antimikrobiyal ajanlarla tedavi edilen
pnömokokkal ve gram negatif basillerin etken
olduðu menenjitlerde klinik sonuçlarýnýn
beklenen baþarýdan uzak olmasý da bu görüþü
destekler þekildedir5-7.
Bakteriyel menenjit tedavisinde kullanýlacak
antimikrobiyal ajanýn laboratuvar ortamýnda yani
in vitro bakterisidal olmasý da yeterli deðildir.
Menenjitin geliþtiði ortam kapalý bir alan ve kanbeyin engeli gibi etkili sýnýr kontrolü bulunan
bir ortam olduðu için, ajanýn bu alana
bakterisidal konsantrasyonlarda ulaþmasý
gerekir1. Bakterisidal konsantrasyonun saðlanmasýnda antimikrobiyal ajanýn üç önemli özelliði
rol oynar; (1) Kan-beyin engelini geçiþi,
(2) Pürülan beyin-omurilik sývýsý (BOS) içerisindeki antimikrobiyal etkinliði, (3) BOStaki
metabolizmasý ve temizlenme hýzý1,2. Tüm bu
özelliklerin ortak sonucu olarak menenjit
tedavisinde ideal antimikrobiyal ajana
yaklaþýlabilir. Bu nedenle bu özelliklerin ayrý ayrý
incelenmesi uygun olacaktýr.
1. Kan-beyin engelini geçiþ: Kan-beyin engeli,
sadece lipid çözünürlüðü iyi olan veya taþýyýcý
aracýlýklý özgün geçiþ mekanizmalarýnýn izin
verdiði moleküllerin geçiþine olanak tanýyan
oldukça etkili bir fizyolojik engeldir 8,9. Bu
nedenle antimikrobiyal ajanlarýn kan-beyin
engelinden geçiþlerinde (1) yaðda çözünürlükleri, (2) fizyolojik pHda iyonizasyon oranlarý
(elektrik yükleri), (3) serumda protein
baðlanma oranlarý, (4) moleküler büyüklükleri
ve yapýsal özellikleri, (5) Kan-beyin engelinin
durumu önem taþýr 1,2 . Kan-beyin engeli
fizyolojik özellikleri ile çift katmanlý lipid zarýn
özelliklerini gösterir. Bu nedenle antibiyotiðin
lipid çözünürlüðü ne kadar yüksekse kan-beyin
engelinden geçiþi de o kadar iyidir. Kloramfenikol örneðinde olduðu gibi, yüksek lipid
çözünürlüðü olan kloramfenikol yüksek
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oranlarda santral sinir sistemine geçerken, lipid
çözünürlükleri iyi olmayan beta-laktam
antibiyotiklerin normal koþullarda beyinomurilik sývýsýna geçiþleri ise sýnýrlýdýr10,11. Lipid
yapýnýn polar özelliði nedeni ile iyonize olmayan
moleküller daha rahat geçiþ gösterir11. Bunun
sonucu olarak fizyolojik serum ve beyinomurilik sývýsý pHsýnda antimikrobiyal ajanlar
ne kadar az iyonize olursa o kadar iyi geçiþ
özelliklerine sahiptir. Örneðin penisilin G
fizyolojik sýnýrlardaki serum pHsýnda yüksek
oranda iyonize olur, ayrýca düþük lipid
çözünürlüðü de bu özelliði ile birleþtirilirse
normal þartlarda BOSa geçiþinin neden çok
kýsýtlý olduðu rahatlýkla anlaþýlýr. Normal
koþullarda plazma (serum) ve BOS arasýnda 0.1
pH ünitelik fark bulunmaktadýr ve bu fark,
moleküllerin iyonizasyon deðerlerine göre
plazmadan BOSa geçiþ farklýlýðý, bir diðer ifade
þekli ile isteði yaratmaktadýr12. Ayrýca bu fark
pürülan menenjitte geçiþ isteðini artýracak
þekilde yükselmektedir. Pürülan menenjit
sýrasýnda BOS içerisinde artan laktat ve diðer
metabolik son ürünler ile bakteri ürünleri BOS
pHsýnda düþüþe ve aradaki pH farkýnýn artýþýna
neden olmaktadýr. Ancak metabolik asidoz gibi
plazma pHsýnda ortaya çýkan düþüþlerde
aradaki farkýn kapanmasýna ve geçiþ isteðinin
azalmasýna neden olmaktadýr.
Kan-beyin engelinden geçiþi belirleyen önemli
faktörlerden, molekül büyüklüðü ve protein
baðlanma oraný gibi bir kýsmý doðrudan
kullanýlan antimikrobiyal ajana baðlýdýr. Kanbeyin engelinden geçiþte, plazma ve BOS
arasýndaki serbest moleküllerin konsantrasyon
farký rol oynadýðý için plazmadaki serbest
antimikrobiyal ajan konsantrasyonu önemlidir12.
Yüksek protein baðlanma özellikleri olan
antibiyotiklerin BOSa geçiþleri, protein
baðlanma oranlarý düþük olan antibiyotiklere
göre daha düþüktür. Antibiyotiklerin etkinliðini
belirleyen önemli faktörlerden birisi bakteriyi
öldürmek için gerekli olan konsantrasyonun
(minimal bakterisidal konsantrasyon) üzerindeki konsantrasyonlarýn eldesi olduðu için
BOStaki konsantrasyonu istenilen düzeylerde
elde edilmesi önemlidir.
Yukarýda belirtilen faktörler antimikrobiyal
ajanýn BOSa geçiþinde önemli olmakla beraber
en önemli faktör, kan-beyin engelinin durumu,
enflamasyonun varlýðýdýr. Þiddetli olmayan
enflamasyon varlýðýnda bile kan-beyin engelinin
geçirgenliði belirgin þekilde artar. Pürülan
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menenjit varlýðýnda antimikrobiyal ajanlarýn
geçiþleri 100lü, 1000li katlarda artar.
Antimikrobiyal ajanlar BOSa geçiþlerine göre
Tablo Ide gruplandýrýlmýþtýr; bu gruplama
menenjit tedavisinde fikir verici olabilir.
Tablo I. Antimikrobiyal ajanlarýn
beyin-omurilik sývýsýna geçiþleri
III. Normal þartlarda BOS'a geçiþleri iyi olanlar
Kloramfenikol
Sulfanamidler
Trimetoprim-kotrimoksazol
III. Meninks enflamasyonu varlýðýnda
geçiþi iyi olanlar
Penisilinler
Penisilin G
Ampisilin
Tikarsilin
Azlosilin
Mezlosilin
Piperasilin
Sefalosporinler
Sefuroksim
Sefotaksim
Seftriakson
Sefdizoksim
Seftazidim
Karbapenemler
Ýmipenem
Meropenem
Glikopeptiler
Vankomisin
Teikoplanin
Kuinolonlar
Rifampisin
III. Meninks enflamasyonu varlýðýnda bile geçiþi
iyi olmayan ajanlar
Aminoglikozitler (yenidoðan döneminde
BOS geçiþleri vardýr)
Gentamisin
Tobramisin
Netilmisin
Amikasin
Klindamisin
Eritromisin
Fusidik asit
Tetrasiklin

2. Pürülan BOS içerisindeki antimikrobiyal etkinliði:
Antimikrobiyal ajanýn bakterisidal etkinliðini
gösterebilmesi için, BOS içerisinde yeterli
konsantrasyonda serbest, aktif antibiyotik
konsantrasyonuna ulaþýlmasý gerekir. Ancak
pürülan menenjit sýrasýnda BOSun artmýþ
protein konsantrasyonu, kan-beyin engelinden
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BOSa geçen antimikrobiyal ajanlarýn proteinlere baðlanmasý nedeniyle serbest ilaç
miktarýnda azalmaya neden olur12. Optimal
etkinliði saðlanmasý için antimikrobiyal ajan
konsantrasyonunun in vitro belirlenen en düþük
inhibitör konsantrasyonun en az 10-20 kat
üzerinde olmasý gereklidir12. Yukarýda belirttiðimiz gibi BOS içerisinde bakteri konsantrasyonu çok yüksek sayýlara ulaþabilir, bu
özellikle beta-laktam antibiyotikler için
inokülum etkisine neden (özellikle penisilinler
aktif olarak çoðalan, duvar sentezi yapan
bakteriler üzerinde etkilidir, bakteri miktarýnýn
çok arttýðý durumlarda fiziksel yetersizlikler
nedeni ile bakteri çoðalmasýnda plato dönemine
geçilebilir, bunun sonucu olarak aktif çoðalma
ve sentez azalýr; göreceli olarak aktif çoðalma
döneminde veya penisilin gibi etkisini yapýsal
sentez üzerinde gerçekleþtiren ajanlar etkisiz
kalabilir).
3. Antimikrobiyal ajanlarýn etkinliðini belirleyen bir
diðer önemli faktör de BOS içerisindeki metabolizma
hýzlarý ve metabolik ürünlerin etkinlikleridir. Örneðin
sefalotin, hýzla metabolize edilir ve desasetilsefalotin oluþturulur, ancak bu metabolik
ürünün antimikrobiyal özelliði yeterli deðildir.
Bu nedenle sefalotin tedavide tercih edilen bir
ajan deðildir. Ancak sefotaksimin metabolik
ürünü olan desasetilsefotaksim, ajanýn kendisi
kadar etkilidir ve tedavide sýklýkla kullanýlan
ajandýr11.
Antimikrobiyal ajanlar BOStan araknoid
villuslardan basit emilim ile veya aktif olarak,
enerji harcanarak exit pompalarýndan atýlýr.
Exit pompalarý, zayýf asitler, salisilatlar ve
hatta menenjitin kendisi tarafýndan inhibe edilir.
Bu inhibisyon nedeni ile sefalosporinler gibi
BOStan uzaklaþtýrýlmalarý exit pompalarý ile
yapýlan antimikrobiyal ajanlarýn menenjit
sýrasýnda BOSta kalýþ süreleri uzar ve
konsantrasyonlarý daha yüksek düzeylere
ulaþabilir13.
Akut bakteriyel menejitte etken sýklýkla
tedavinin baþlanacaðý dönemde belirlenemez, bu
nedenle tedavinin ampirik olarak özellikle
hastanýn yaþ grubuna ve bulunan bölgenin
özelliklerine göre baþlanmasý gereklidir.
Yazýmýzda etkenlere göre tedavi planýný daha
sonra ampirik tedavi protokolü üzerinde
tartýþacaðýz.
H. influenzae tip b
H. influenzae tip b aþýsýnýn rutin uygulanmadýðý
yörelerde, iki ayýn üzerindeki çocuklarda üç
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yaþýna kadar en sýk tespit edilen mikroorganizma H. influenzaedýr. Uzun yýllara H.
influenzae tip b (Hib) tedavisinde ampisilin ve
kloramfenikol tedavisi ilk tercih tedavi olarak
uygulanmýþtýr, ancak 1980li yýllardan itibaren
yapýlmýþ olan çalýþmalarda üçüncü kuþak
sefalosporinlerin (sefotaksim, seftriakson) en az
kombinasyon tedavisi kadar etkili olduðunun
gösterilmesi ile tedavi tercihi bu yönde deðiþmiþtir. Üçüncü kuþak sefalosporin tedavisinin
kombinasyon tedavisine göre avantajlarý
(1) serum kloramfenikol monitörizasyonu
ihtiyacýnýn ortadan kalkmasý, (2) kloramfenikolün olasý toksik etkilerinin önlenmesi,
(3) günlük antibiyotik doz sayýsýnda azalma,
(4) beta-laktamaz üretimi nedeni ile ampisilin
dirençli hale gelen Hib oranýndaki artýþ nedeni
ile ampisilinin etkinliðinde azalma, ayrýca
kloramfenikol asetiltransferaz üretimi nedeni ile
kloramfenikol direncinin ortaya çýkýþý ile
tedavinin etkisiz kalma riski, (5) üçüncü kuþak
sefalosporinlerin daha hýzlý BOS sterilizasyon
etkisinin varlýðý gibi avantajlarý bulunmaktadýr.
Ampisilin dirençli hale gelen Hib suþlarýnýn
mutlaka kloramfenikol için de duyarlýlýðýn
araþtýrmasýnýn yapýlmasý gereklidir.
Sefotaksim ve seftriakson bakteriyel menenjit
tedavisinde ilk tercih antibiyotikler arasýnda yer
almaktadýr ve iki ajan arasýnda çok sýnýrlý
farklýlýklar bulunmaktadýr. Her iki ajan da klasik
bakteriyel menenjit etkenlerine karþý oldukça
etkilidir; BOS kültürlerinde hýzlý eradikasyon
saðlarlar ve yan etkileri az olan güvenilir
ajanlardýr. Sefotaksim sekiz saatte bir 75-100
mg/kg doz baþýna þeklinde kullanýlýrken,
seftriakson uzun yarý ömrü nedeni ile iki dozda
kullanýlýr11.
Hib menenjittinde bugün için kabul edilen
tedavi süresi 7-10 gündür. Komplike olmayan
erken tespit edilen vakalarda yedi günlük tedavi
yeterlidir1,2.
Neisseria meningitidis
N. meningitidis izolatlarýnýn çoðu penisilin ve
ampisiline duyarlýdýr. Penisilin G 250.000 U/kg/
gün, dört saatte bir veya ampisilin 300-400 mg/
kg/gün, dört saatte bir þeklinde önerilmektedir.
Klasik olarak yedi günlük tedavi süresi
yeterlidir1,2. Son yýllarda seyrek olmakla birlikte
penisilin dirençli N. meningitidis izolatlarý
bildirilmektedir. Özellikle Avrupadan bildirilen
vakalar olduðu için ülkemizde de izolatlarýn bu
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yönden çalýþýlmasý gereklidir. Penisilin dirençli
vakalarda da beta-laktamaz üretimi söz konusu
olmadýðý için (çok çok seyrek olmakla birlikte)
penisilin baðlayýcý proteinin afinitisinde
deðiþiklikten söz edilmektedir. Bu nedenle
penisiline yüksek direnç göstermeyen vakalar
penilisilinle baþarý ile tedavi edilebilirler. Ancak
yine de izole edilen N. meningitidis penisiline
dirençli ise (MIC >0.1 µg/ml) tedavide üçüncü
kuþak sefalosporinler tercih edilmelidir.
Stretococcus pneumoniae
Penisilin G, ampisilin ve üçüncü kuþak
sefolosporinler tercih edilen antimikrobiyal
ajanlardýr. Amerika Birleþik Devletlerinde yýllýk
pnömokok menenjit insidansý yaklaþýk olarak
100000de 1-2 olarak bildirilmekte, özellikle 624 ay arasýndaki çocuklarda menenjit en yüksek
düzeylere ulaþmaktadýr. H. influenzae tip b
aþýsýnýn rutin olarak kullanýldýðý ülkelerde S.
pneumoniae en sýk menenjit etkeni olarak
bulunmaktadýr. Bu rakamlardan pnömokokun
menenjit etkeni olarak ön plana çýkacaðý yorumu
yapýlabilir. Bir diðer epidemiyolojik deðiþiklik de
pnömokok izolatlarýnda artan penisilin direncidir. 1980li yýllarda dikkate gelen penisilin
direnci, bugün artýk tüm dünyadan farklý oranlarda olmak üzere bildirilmektedir. Ýspanyada
saptanan (geliþen) ilk dirençli suþ 23F çok kýsa
süre içerisinde tüm dünyaya yayýldý. Bugün artýk
pnömokoklardaki penisilin direnci önemli bir
klinik sorun olmuþtur. Direnç oranlarý ayný ülke
içerisinde farklý coðrafik özelliklere ve kültürel
farklýlýklara göre de deðiþiklik göstermektedir;
bu nedenle yerel durumun bilinmesi tedavi
planý için gereklidir. Özellikle belirli S.
pneumoniae serotiplerinin daha yoðun direnç
paterni taþýdýðý da bilinmektedir. Türkiyedeki
direnç 1997deki çalýþmamýzda 88 tür üzerinde;
27'si (%31) penisilin dirençli, ikisi yüksek
dirençli olarak bulunmuþ14; ayrýca eritromisine
%5, TMP/SMXe %42, kloramfenikole %2
direnç gösterilmiþtir. Türkiyenin dört ayrý
hastanesinde S. pneumoniae direnci toplam 820
izolat ile 1996-1999 arasýnda yapýlan çalýþmada
Penisilin-direnci çocuklarda (%36), yetiþkinlere
(%25) göre daha yüksek bulunmuþtur 15 .
Penisilin direnci; kan ve BOS izolatlarýnda %23,
solunum yolu izolatlarýnda %36 olarak
bulunmuþtur15. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda
da ülkemizde dirençli suþlarýn varlýðý gösterilmiþ
ancak, yüksek oranlara ulaþmadýðý da belirlenmiþtir. Penisiline duyarlý (MIC <0.1 µg/ml)
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S.pneumoniae suþlarýnda penisilin G veya
ampisilin kullanýlabilir. Penisiline orta derecede
direnç (MIC = 0.1-1.0 µg/ml) varsa ve izole
edilen suþ sefalosporinlere duyarlý ise (MIC <
0.5 µg/ml) sefotaksim veya seftriakson ile tedavi
tercih edilir. Pnömokok penisiline direçli (MIC
>1.0 µg/ml) ise sefalosporinlere duyarlýlýðý da
saptanmalýdýr. Üçüncü kuþak sefalosporinlere
direnç olmadýðý gösterilir ise sefalosporinler,
direnç varlýðýnda (MIC ³ 0.5 µg/ml) ise
sefotaksim veya seftriakson ile birlikte
vankomisin kullanýlmalýdýr1,2.
Penisilin-dirençli pnömokoklarda penisilin
direncini gösteren MIC (minimum inhibitör
konsantrasyon) deðeri arttýkça diðer antimikrobiyal ajanlara karþý da direnç artmaktadýr.
Penisilin-dirençli sefolosporin (sefotaksim,
seftraikson) dirençli vakalarda tedavi seçeneði
olarak vankomisin gündeme gelmektedir.
Vankomisin tedavisindeki temel sýkýntý ise
vankomisinin BOSa geçiþidir, özellikle
yetiþkinlerde vankomisinin BOS konsantrasyonlarýnýn düþük kaldýðýný gösteren çalýþmalar bulunmaktadýr. Bu nedenle dirençli
vakalarda tedavi seceneði olarak vankomisin,
üçüncü kuþak sefalosporin kombinasyonu
önerilmektedir1,2. Bu kombinasyonun dirençli
pnömokok üzerinde sinerjistik etkisi bulunmaktadýr. Ancak özellikle deksametazon
kullanýlan vakalarda enflamasyon hýzla düzeldiði
için antimikrobiyal ajanlarýn BOSa geçiþi daha
tartýþmalý hale geleceðinden rifampisinde
eklenmesi önerilmektedir. Biz kendi klinik
uygulamamýzda penisilin dirençli vakalarda
vankomisin, üçüncü kuþak sefalosporin kombinasyonu uyguluyoruz ve steroid tedavisi alan
vakalarýmýzda da rifampin ekliyoruz.
Ampirik tedavi
Yenidoðan döneminde tedavide olasý etkenler
olan group B streptokoklar, E. coli, K. pneumoniae, L. monocytogenes, S. faecalis,
P. aeruginosaya yönelik olmalýdýr; bir diðer ifade
þekli ile tedavi hem gram pozitif hem de gram
negatif spektrumlu olmalýdýr. Bugün önerilen
tedavi yaklaþýmý penisilin G (ampisilin) ve
aminoglikozit kombinasyonu veya penisilin G
(ampisilin) ve üçüncü kuþak sefalosporin
kombinasyonu þeklindedir. Son yýllarda
aminoglikozit olasý toksisitesi nedeni ile üçüncü
kuþak sefalosporin kombinasyonu daha sýk
tercih edilir hale gelmiþtir.
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Bir ile üç ay arasýnda group B streptokoklar,
E. coli, L. monocytogenes, H. influenzae type b,
S. pneumoniae olasý etkenlerdir. Penisilin G ve
üçüncü kuþak sefalosporinler tercih edilen
tedavi yaklaþýmýdýr. Bu dönemde aminoglikozitler kan-beyin engelini geçmediði için
tercih edilmezler.
Üç ay ve üzerinde, olasý etkenler H. influenzae
type b, S. pneumoniae , N. meningitidistir.
Tedavi tercihi 1950-1965 arasý penisilin,
kloramfenikol ve sulfadiazin kombinasyonu,
1965-1975 arasý ampisilin, 1975 sonrasýnda
ampisilin ve kloramfenikol þeklinde olmuþtur.
1980li yýllardan sonra ise tercih üçüncü kuþak
sefaloporinlere dönmüþtür. Ayrýca tedavide
sulbaktam ampisilin kombinasyonuda baþarý ile
kullanýlmaktadýr. Pnömokok penisilin direncindeki artýþ nedeni ile direnç oraný yüksek olan
yörelerde pnömokok olasýlýðýnda ampirik
tedavinin vankomisin üçüncü kuþak sefalosporin kombinasyonu þeklinde baþlanmasý
önerilmektedir16.
BOS örneði eldesi ile yapýlan Gram boyama
bulgularýna göre tedavi planý Tablo IIdeki
þekilde verilebilir.
Tablo II. BOS bulgularýna göre tedavi yaklaþýmý
Gram boyama
 Kok
Gram-pozitif
Gram-negatif
 Basil
Gram-pozitif
Gram-negatif
Kültür
S. pneumoniae
Hib
N. meningitidis
L. monocytogenes
Grup B streptokok
Enterobacteriacea
Pseudomonas

Vankomisin + Sefalosporin
Penicillin G
Ampisilin (penisilin G) + Sefalosporin
Sefalosporin
Vankomisin + Sefalosporin
Sefalosporin
Penisilin G
Ampisilin + Aminoglikozit
Penisilin G
Sefalosporin + Aminoglikozit
Seftazidim + Aminoglikozit

Uzun süredir intravasküler kateteri olan vakalarda stafilokoklarýn etken olabileceðinin deðerlendirilmesi gerekir ve ampirik tedavi; antistafilokokkal penisilin veya vankomisin ile
baþlanmalýdýr. Hipotansiyon ve/veya þokta olan
vakalarda aminoglikozitlerin ve kloramfenikolün
etkili olmayacaðý bilinmelidir.
Menenjit tedavisinde kullanýlan ajanlarýn
pozolojisi Tablo IIIte verilmiþtir. Bakteriyel
menenjit sýrasýnda çoðalan ve bakterisidal tedavi
sýrasýnda lizise uðrayan bakterilerden BOS içine
salýnan hücre duvarý yapýlarýnýn sitokinler ve
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kemoatraktanlarýn enflamasyonu þiddetlendirdiði bilinmektedir17. Günümüzde bakterinin antibiyotiklerle eradike edilmesi yanýnda
konaðýn savunma mekanizmalarýnýn neden
olduðu zararlý etkilerin de azaltýlmasý veya
önlenmesi önem kazanmýþtýr. Kortikosteroidler
bakteriyel menenjit tedavisinde enflamasyonu
modüle edici ve azaltýcý etkileri nedeni ile
tedavide yer almaktadýr
Deksametazon
Hayvan deneylerinde deksametazon tedavisinin
meningeal enflamasyonu, serebral ödemi,
intrakranial basýncý ve beyin zedelenmesini
önlediði gösterilmiþtir18. In vitro çalýþmalar
deksamatazonun endotoksin salýnýmýndan önce
uygulandýðýnda, TNF-a ve IL-1 yapýmýný inhibe
ettiðini göstermiþtir. Deksametazon fosfolipaz
aktivitesini inhibe ederek PAF (platelet
activating factor) ve araþidonik asit metabolitleri
oluþumunu azaltýr. Bakteriyel menenjitli
çocuklarda yapýlan çalýþmalar deksametazonun
meningeal enflamasyonu azaltarak klinik
bulgularý düzelttiðini, iþitme kaybý, nörolojik
sekel ve ölümleri azalttýðýný göstermiþtir18,19. Bu
çalýþmalarýn büyük bir kýsmýnda vakalarýn
çoðunluðunu H. influenzae tip b menenjitli
hastalar oluþturmaktadýr. Pnömokoksik
menenjitli hastalarda deksametazon kullanýmý
ile ilgili az sayýdaki çalýþma da deksametazonun
faydalý etkilerini göstermiþtir. Çocuklarda
bakteriyel menenjit tedavisinin ilk dört gününde
0.15 mg/kg/doz intravenöz deksametazonun
altý saatte bir uygulanmasý kabul görmüþtür. Ýki
gün süre ile 12 saatte bir 0.4 mg/kg/doz
intravenöz deksametazon kullanýmýnýn iþitme
kaybý ve nörolojik sekeller açýsýndan etkinliðinin
dört günlük deksametazon uygulamasýndan
farklý olmadýðý gösterilmiþtir. Günümüzde altý
hafta veya iki aylýktan büyük bakteriyel menenjitli çocuklara intravenöz antibiyotik uygulanmadan önce deksametazon verilmesi önerilmektedir 18-20. Bakteriyel menenjitli çocuklarda
yapýlan çalýþmalar H. influenzae tip b menenjitinde deksametazonun parenteral antibiyotik
tedavisinden önce, tedavi sýrasýnda veya
antibiyotikten sonra uygulanmasýnýn þiddetli
(60 dB veya üzerinde bilateral sensorinöral
iþitme kaybý veya bilateral iþitme cihazý
gerektiren iþitme kaybý) iþitme kaybýný
azalttýðýný göstermiþtir. Pnömokok menenjitinde
ise deksametazon antibiyotikten önce (15-20
dakika) veya antibiyotikle birlikte verildiðinde
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Tablo III. Çocuklarda önerilen antibiyotik dozlarý
Antibiyotik

Günlük doz
(mg/kg/gün)

Doz aralýðý
(saat)

Penisilin G
Ampisilin
Kloramfenikol
Seftriakson
Sefotaksim
Seftazidim
Nafsilin
Vankomisin
Rifampisin
Gentamisin
Amikasin
Trimetoprim-sulfametaksazol

250000-400000 U
200-300
75-100
80-100
200
125-150
200
40-60
10-20
7.5
20
10(trimetoprime baðlý)

4-6
4-6
6
12-24*
6
8
6
6
12-24
8
8
12

* Eðer günde bir doz þeklinde uygulanacaksa, ilk gün dozunu 12. ve 24. saatlerde 80 mg/kg doz baþýna daha sonra 24 saatte bir verilmesini öneriyoruz.

þiddetli iþitme kaybýný azalttýðýný göstermiþtir.
Bakteriyel menenjite neden olan tüm organizmalar gözönüne alýndýðýnda deksametazonun
nörolojik defisitleri azalttýðý görülmekle birlikte
en önemli etkisinin þiddetli iþitme kaybýný
azaltmak olduðu gösterilmiþtir.
Menenjit tedavisinde etkili ajan kullanýmý kadar
ve belki daha önemli olan nokta tedavinin
zamanýnda baþlanmasý ve uygun tibbi destek
tedavisi ile izlemi mortalitenin yanýnda morbiditeyi de belirgin ölçüde düþürecektir.
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