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Klinik Görüntü / Clinical Image

İki yaşında erkek hasta, ateş, halsizlik ve vücutta yaygın dö-
küntü şikâyetiyle getirildi. Hastanın ateşinin dört gün önce 
yükseldiği, vücut sıcaklığının 39.2°C ölçüldüğü öğrenildi. Vü-
cudunda giderek artan döküntüler ortaya çıkmış, genel du-
rumu bozulmuştu. Hastanın muayenesinde, yaygın peteşiyal 
döküntüleri vardı. Her iki gözünde subkonjunktival kanama-
sı da saptandı. BOS bulgularında menenjit ile uyumlu bulgu 
saptanmayan hasta meningokoksemi kabul edildi. Hastanın 
kan kültüründe Neisseria meningitidis ürediği bildirildi ancak 
serogrup tayini yapılmadı. Hastada trombositopeni, prot-
rombin ve aktive tromboplastin zamanı uzaması saptandı. 
Hastaya intravenöz sıvı tedavisi ile birlikte seftriakson, hid-
rokortizon, adrenalin, dopamin, albümin ve taze donmuş 
plazma verildi. Zamanla deri lezyonlarının çoğunluğu ve 
subkonjunktival kanaması geriledi. Nekrotik cilt lezyonları 
için debridman ve yara bakımı yapıldı. Hasta sorunsuz olarak 
iyileşti.

Neisseria meningitidis, meningokoksemi ve menenjit başta 
olmak üzere çeşitli invaziv enfeksiyonlara yol açar. Menin-
gokoksemide endotoksin salınımı, protein C, protein S, an-
titrombin III ve doku faktörü yol inhibitörü gibi faktörlerin 
azalması nedeniyle prokoagülan hemostatik ortam oluşma-

sına neden olur. Bu süreç, yaygın damar içi pıhtılaşması (DIC) 
ile sonuçlanır. DIC daha sonra mevcut pıhtılaştırıcı faktörlerin 
hızla tükenmesine ve ardından tüketim koagülopatisi olarak 
adlandırılan kanama eğilimine neden olur. Protrombin ve 
parsiyel tromboplastin zamanlarının uzaması ve trombosito-
peni, hastalarda purpura fulminansa kadar ilerleyebilen deri 
ve mukoz membran kanamalarının gelişimine katkıda bu-
lunur. Konjonktival peteşiyal lezyonlar meningokokseminin 
nispeten erken evrelerinde bulunabilir.
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