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SUMMARY
Nosocomial Meningitis in Akdeniz University Hospital
Fifty-five nosocomial meningitis cases were observed
in Akdeniz University Hospital between 1993 and 1998
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and analyzed retrospectively. The definition of nosocomial meningitis were done by using the criteria proposed by Centers for Disaese Control and Prevention
(CDC) in 1988. Ventriculoperitoneal shunt (VPS) had

ÖZET

been performed in 26 episodes and other neurosurgi-

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 1993-1998 y›llar›
aras›nda geliﬂen 55 nozokomiyal menenjit olgusu retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Olgu tan›lar› Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) 1988 hastane infeksiyonlar› tan›m kriterlerine göre yap›lm›ﬂt›r. Olgular›n 26’s›na (%47) ventriküloperitoneal ﬂant (VPﬁ) konulmuﬂ, di¤er 29 ata¤›n 26’s›na bir cerrahi giriﬂim uygulanm›ﬂ, 3 atakta ise travmaya sekonder fraktür mevcut
olup herhangi bir nöroﬂirürjikal cerrahi giriﬂim uygulanmam›ﬂt›. Ellibeﬂ olgunun 38’inde (%69) BOS kültüründe
üreme saptand› ve bu üremelerin 8’i polimikrobiyaldi.
‹zole edilen tüm etkenler aras›nda Staphylococcus aureus 16 olgu (%33) ve Acinetobacter spp. 13 olgu (%27)
ile ilk s›ralar› al›yordu. S. aureus’lar›n 13’ü VPﬁ uygulanan olgularda iken, Acinetobacter izole edilen olgular›n
sadece 3’ü bu grupta yer al›yordu. Takip edilen 55 olgudan 6’s› (%11) kaybedilmiﬂtir. Bu veriler ›ﬂ›¤›nda, her
hastan›n altta yatan hastal›k ve uygulanan cerrahi giriﬂim yönünden ayr› ayr› incelenmesi gerekti¤i, özellikle
ﬂant tak›lan hastalar ile di¤er nöroﬂirurjikal cerrahi uygulanan hastalar›n farkl› de¤erlendirilmesi ve tedavinin
bunlara göre yönlendirilmesi gerekti¤i sonucuna var›ld›.

cal procedures had been done in 26 episodes and in
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the remaining 3 episodes there had been a skull fracture and no neurosurgical procedure. The causative organisms had been isolated in 38 episodes (33%) which
were polimicrobial in 8 cases. Staphylococcus aureus
(33%) and Acinetobacter spp. (27%) were the two most
frequently isolated microorganisms. While 13 S. aureus
isolates were in the VPS performed group, only 3 Acine-

tobacter spp. strains were isolated in that group. Six patients died. In conclusion; according to these results
every patient must be evaluated seperately according
to his/her underlying disease and to the performed neurosurgical procedure.
Key Words: Nosocomial Meningitis, Ventriculoperitoneal
Shunt.

G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonu olarak menenjitler göreceli olarak az görülse de saptanan vakalarda tan›
ve tedavi güçlü¤ü nedeni ile önemli bir morbidite ve mortalite art›ﬂ›na neden olmakta ve hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas›na ve tedavi mali-
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yetinde art›ﬂlara yol açmaktad›r (1). Nozokomiyal menenjitler genellikle nöroﬂirürji hastalar›nda görülmekte ve oran› altta yatan hastal›k ve
uygulanan giriﬂime ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir.
Kafa travmas›ndan sonra nozokomiyal menenjit
geliﬂme oran› %0.2 ile %17 aras›nda iken, ﬂant tak›lan hastalarda %4.5 ile %14 aras›nda, di¤er nöroﬂirurjikal giriﬂimlerde ise %0.4 ile %2 aras›nda
bulunmaktad›r (1). Etkenler yukar›da belirtilen
faktörlere ek olarak hastaneden hastaneye de
de¤iﬂiklik gösterebilir. Bu nedenlerle hastanemizde görülen nozokomiyal menenjit olgular› ve
etkenleri gözden geçirilmiﬂtir.
MATERYAL ve METOD
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 19931998 y›llar› aras›nda infeksiyon kontrol komitesince nozokomiyal menenjit olarak saptanan 52
hastada 55 atak çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Veriler hastane infeksiyon kontrol hemﬂiresi ve infeksiyon
kontrol uzman› taraf›ndan günlük olarak mikrobiyoloji laboratuvar› kay›tlar›ndan ve servis ziyaretleri ile hastane infeksiyonu izleme formu doldurularak toplanm›ﬂt›r. Gerekli durumlarda hastay› izleyen hekim ve/veya hemﬂire görüﬂlerine
baﬂvurulmuﬂtur. Nozokomiyal menenjit tan›mlamas›nda Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 1988 kriterleri kullan›lm›ﬂt›r (2).
E¤er tedavi tamamland›ktan sonra de¤iﬂik bir
mikroorganizma izole edilmiﬂ ise ikinci bir atak
olarak kabul edilmiﬂtir. Ataklara al›nan yan›tlar
hasta dosyalar› incelenerek elde edilmiﬂtir.
BULGULAR
Saptanan olgular›n hepsi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda yatmakta olan hastalard›. Ortanca
yaﬂ 29 idi (4 ay-68 y›l aras›nda). Yirmialt› atakta
hastalarda ventriküloperitoneal ﬂant (VPﬁ) mevcuttu. Hidrosefali nedeni ile ﬂant tak›lan hastalar›n 4’ünde hidrosefali travmaya sekonder, 4’ünde de intrakraniyal kitle operasyonuna sekonder
idi. Di¤er 29 ata¤›n 26’s›nda bir cerrahi giriﬂim
var iken 3 atakta travmaya sekonder fraktür mevcuttu ve herhangi bir nöroﬂirürjikal cerrahi giriﬂim uygulanmam›ﬂt› (Tablo 1).
Ellibeﬂ ata¤›n 38’inde (%69) BOS kültüründe
ve/veya ﬂant kültüründe üreme saptand›, bu
üremelerin 8’i polimikrobiyaldi. ‹zole edilen
mikroorganizmalar›n 29’u gram negatif, 20’si
gram pozitif bakteri idi. ‹zole edilen tüm etkenler aras›nda Staphylococcus aureus 16 atak (%33) ve
Acinetobacter spp. 13 atak (%27) ile ilk s›ralar› al›-
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yordu. Ventriküloperitoneal ﬂant uygulanan
ataklar›n 20’sinde etken izole edilirken bunun
13’ünde S. aureus ve sadece 3’ünde Acinetobacter
spp. saptand› (Tablo 2).
Toplam 55 atakta 6 hasta kaybedildi. Üç hasta infeksiyon nedeni ile kaybedilirken, 3 hastada
infeksiyon kontrol alt›nda iken geliﬂen intrakranial kanama ölüme yol açm›ﬂt›.
TARTIﬁMA
Nöroﬂirürjikal tedavi son 50 y›l içinde özellikle infeksiyon komplikasyonlar›n›n azalmas›na
ba¤l› olarak büyük ilerleme göstermiﬂtir. Ancak
hala santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonlar› geç
tan› konabilmesi ve tedavi güçlü¤ü nedeni ile
önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir (1).
Hastanemizde 5 y›l içinde 55 nozokomiyal menenjit olgusu görülmüﬂtür ve bu olgular›n
%47’sinde ventriküloperitoneal ﬂant uygulamas›
mevcuttu. Eksternal ventriküler BOS drenaj› uygulanan hastalar, dosya kay›tlar›n›n yetersizli¤i
nedeniyle tam olarak de¤erlendirilememesine
ra¤men, olgular›n büyük ço¤unlu¤u ﬂant uygulamas› ile iliﬂkiliydi. K›rkdört olgunun incelendi¤i
Elald› ve arkadaﬂlar›n›n bir bildirisinde eksternal ve internal ﬂant uygulamas› tüm olgular›n
%62’sinde mevcuttu (3). Durand ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada ise 151 nozokomiyal
menenjit olgusunun sadece %20’sinde ﬂant uyTablo 1. Nozokomiyal Menenjit Ataklar›nda Altta
Yatan Hastal›k.
Altta yatan hastal›k

Say›

Ventriküloperitoneal ﬂant uygulamas›

26

Sadece hidrosefali

18

‹ntrakraniyal kitle + hidrosefali

4

Travma + hidrosefali

4

‹ntrakranial kitle operasyonu

16

Disk operasyonu

3

Anevrizma operasyonu

2

Subaraknoid kanama

2

‹ntrakranial hematom boﬂalt›lmas›

1

Dura tamiri

1

Gerilmiﬂ kord

1

Kafa travmas› + fraktür(operasyon yok)

3

Toplam

55
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Tablo 2. Nozokomiyal Menenjit Ataklar›nda Saptanan Etkenler.
Etken

VPﬁ uygulanan

Di¤er operasyonlar

Operasyon yok

Toplam

S. aureus

13

2

1

16

Acinetobacter spp.

3

8

2

13

KNS

3

1

4

Klebsiella spp.

1

3

4

Enterobacter spp.

1

2

Escherichia coli

1

3

4
3

Pseudomonas spp.

2

1

Serratia spp.

1

1

Proteus spp.

1

1

Toplam

25

19

5

3
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gulamas› mevcuttu (4). ﬁant gibi prostetik araç
uygulamalar› nöroﬂirürjikal cerrahi içinde en s›k
yap›lan giriﬂimlerdendir. Dolay›s›yla klinikte karﬂ›laﬂ›lan nozokomiyal menenjitlerin büyük k›sm›
ﬂant infeksiyonu ﬂeklindedir. ﬁant infeksiyonu
dört mekanizma ile meydana gelebilir;
1. Distal uçtan retrograd yol ile,
2. Yara veya ciltten komﬂuluk yolu ile,
3. Hematojen yol ile,
4. Cerrahi giriﬂim s›ras›nda kolonizasyon ile.
VPﬁ uygulanan hastalarda en çok 4. ve 2. mekanizma ile infeksiyon meydana gelir. Bu yüzden
etken olarak s›kl›kla normal cilt floras›nda bulunan ve ﬂant materyaline yap›ﬂabilme ve infeksiyon oluﬂturma özelli¤i olan stafilokoklar saptan›r. Bizim serimizde de VPﬁ uygulanan ve etken
saptanabilen 20 ata¤›n 16’s›nda etken/etkenlerden biri stafilokoktu (13 S. aureus, 3 KNS). Konu
ile iliﬂkili çal›ﬂmalarda ﬂant infeksiyonlar›n›n büyük ço¤unlu¤unda etken olarak KNS’ler saptanm›ﬂt›r (1,5). Ancak bizim sonuçlar›m›zda S. aureus
ön planda idi. Bunun olas› sebebleri, bu çal›ﬂmada hasta kay›tlar› retrospektif olarak incelendi¤inden, mikrobiyolojik identifikasyonda hata veya KNS’lerin kontaminasyon olarak de¤erlendirilip bildirilmemesi veya klinisyen taraf›ndan kontaminasyon olarak de¤erlendirilmesi olabilir.
‹kibindokuzyüzk›rkdört hastan›n takip edildi¤i prospektif çokmerkezli bir çal›ﬂmada kraniotomi sonras› derin yara infeksiyonu (menenjit,
intraserebral apse) geliﬂen olgularda sadece
Glaskow koma skalas›n›n 10’un alt›nda olmas› ve
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operasyonlar›n J Hastanesinde yap›lmas› ba¤›ms›z risk faktörü olarak saptanm›ﬂt›r (6). Ayn› çal›ﬂmada en s›k saptanan etkenler stafilokoklar olmas›na ra¤men gram negatif basiller de önemli
bir yer tutmaktad›r (62 olgunun 20’sinde etken
gram negatif basil). Hastanemizde ﬂant uygulamas› hariç di¤er cerrahi giriﬂim yap›lan hastalar›n
etken izole edilebilen 15’inin 7’sinde ve herhangi bir nöroﬂirürjikal giriﬂim uygulanmayan ve etken izole edilebilen 3 hastan›n 2’sinde etken veya etkenlerden biri Acinetobacter spp. idi. Acinetobacter spp.’ler son y›llarda h›zla artan ve önem
kazanan nozokomiyal etkenlerden biridir. Acinetobacter’ler patojenitesi düﬂük bakteriler olmas›na ra¤men, fibrialar›n epitelyal dokulara adezyon yetene¤i ve %14’ünde görülen slime oluﬂturma özelli¤i gibi virülans faktörleri mevcuttur.
Uzun süreli hospitalizasyon, geniﬂ spektrumlu
antibiyotiklerin uzun süre kullan›m›, mekanik
ventilasyon, cerrahi giriﬂim, ilerlemiﬂ yaﬂ gibi nöroﬂirürji hastalar›nda s›k gözlenen durumlar Acinetobacter infeksiyonlar› için risk faktörleridir (7).
Tüm hastalar›n 6’s› kaybedilmiﬂtir. Üç hasta
infeksiyon nedeni ile kaybedilirken 3 hastada
infeksiyon kontrol alt›nda iken geliﬂen intrakraniyal kanama ölüme yol açm›ﬂt›r. ‹nfeksiyon nedeni ile kaybedilen 3 hastan›n 2’sinde etken S.
aureus, birinde ise Acinetobacter spp. idi. Baz› çal›ﬂmalarda gram negatif mikroorganizmalar›n neden oldu¤u menenjitlerde mortalite aç›s›ndan
gram pozitif mikroorganizmalara göre bir farkl›l›k
saptanm›ﬂt›r (3,8). Vaka say›s› az olmakla birlikte
bizim çal›ﬂmam›zda böyle bir sonuca var›lmam›ﬂt›r.
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Sonuç olarak nozokomiyal menenjitlerin tek
bir antite olarak görülmemesi, her hastan›n altta
yatan hastal›k ve uygulanan cerrahi giriﬂim yönünden ayr› ayr› incelenmesi ve özellikle ﬂant
tak›lan hastalar ile di¤er nöroﬂirürjikal cerrahi
uygulanan hastalar›n farkl› de¤erlendirilmesi ve
mutlaka kültür ile mikroorganizman›n izole edilmeye çal›ﬂ›lmas› gerekti¤i görüﬂündeyiz.
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