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Soru(n)

Meningokok infeksiyonları çocukluk çağında yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden önemli bir sağlık so-

runudur.

Olay/Olgu

Bu olgu sunumunda ateş, baş ağrısı, kusma ile başvuru sonrasında meningokokal menenjit tip B tanısı alan ve 3 

aydır Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmen 11 yaşında kız hasta sunulmuştur. Suriyeli kız hastanın, 2 gündür olan 

baş ağrısı, ateş ve kusma şikayetleriyle dış merkeze başvurduğu, hastanın fizik muayenesinde bilinç bulanıklığı 

ve ense sertliğinin saptanması nedeniyle menenjit ön tanısıyla hastanemize yönlendirildiği öğrenildi. Başvuru 

muayenesinde dış merkezde saptanmayan, alt ekstremitelerde daha fazla olan peteşiyal döküntülerinin olması, 

ense sertliği, Kernig ve Brudzinski belirtilerinin pozitif olması nedeniyle meningokoksik menenjit ön tanısıyla 

lomber ponksiyonu ve ilk doz intravenöz seft riaksonu yapıldı. Laboratuvar incelemesinde tam kan sayımında 

lökositozunun [32.000/μL (N= 3.4-10.8 x 103/μL)] ve C-reaktif protein [26 mg/dL (N= 0-0.5)], eritosit sedi-

mentasyon hızı [N= 30 mm/saat (0-20)], aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) [45.9 saniye (N= 25-38)] 

yüksekliğinin olduğu saptandı. Hastanın beyin omurilik sıvısının (BOS) bakısında Giemsa boyamada silme 

polimorfonükleer lökosit, Gram boyamada gram-negatif kokların varlığı saptandı, BOS glukozu 40 mg/dL (N= 

40-70), protein 341 mg/dL (N= 15-45) ve eş zamanlı kan şekeri 108 mg/dL olarak tespit edildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın BOS örneğinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile incelenmesi sonucunda Neisseria meningitidis

tip B izole edildi. Kan, peteşiyal kazıntı ve BOS kültüründe üreme saptanmadı. Hasta 10 gün seft riakson tedavisi 

aldıktan sonra şifa ile taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Olgumuz meningokok tip B infeksiyonuna karşı ülkemizde olası yeni vakalara karşı dikkatli olunması açısından 

önem taşımaktadır. 
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