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Postoperatif Santral Sinir Sistemi ‹nfeksiyonlar›
Postoperative Nervous System Infections
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ÖZET
Nozokomiyal santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonlar›
hastane infeksiyonlar› içinde s›k olmayan, fakat yüksek
morbidite ve mortalitesi ile ciddi sonuçlara yol açabilen
nozokomiyal infeksiyonlardand›r. Bu çal›ﬂmada 1 Ocak
2003-31 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda hastanemiz beyin cerrahisi klini¤inde yatan, kraniyal ve medulla spinalis operasyonlar› yap›lan hastalarda geliﬂen postoperatif SSS infeksiyonlar› de¤erlendirilmiﬂtir.
Bu süre içinde operasyon uygulanan 490 hastan›n 33
(%6.73)’ünde 52 (%10.6) postoperatif SSS infeksiyonu
geliﬂmiﬂtir (1.57 SSS infeksiyonu/hasta). Nozokomiyal
SSS infeksiyonu insidans› %10.6 (menenjit insidans›
%6.73) idi. Hastalar›n 20 (%60.61)’si acil, 13 (%39.39)’ü
elektif koﬂullarda operasyona al›nd› (p< 0.05). On alt›
(%48.5) hastada ekstraventriküler drenaj, 6 (%18.1)
hastada spinal drenaj uygulamas› vard› (p< 0.05). En
s›k izole edilen infeksiyon etkeni Acinetobacter spp. idi.
Olgular›n %19.2’sinde kan kültüründe üreme oldu.
Menenjit geliﬂen hastalar›n 14 (%63.6)’ünde menenjit
d›ﬂ› hastane infeksiyonu geliﬂti. En s›k geliﬂen hastane
infeksiyonu %40 oran› ile pnömoni idi. SSS infeksiyonu
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SUMMARY
Postoperative Nervous System Infections
Nosocomial central nervous system (CNS) infections
are rare among all hospital acquired infections, however they cause severe infections with high mortality
and morbidity. We design the study on patients who
had cranial or spinal cord operation, developed postoperative CNS infections between 1st January-31th December of 2003. According to our study results, 33
(6.73%) of 490 operated patients were developed 52
postoperative CNS infections (1.57 CNS infection/per
patient). Nosocomial CNS infection insidence was
10.6%. Nosocomial meningitis insidence was 6.73%.
Twenty (60.61%) patients had emergency operations
while 13 (39.39%) patients had elective operations (p<
0.05). Sixteen patients had extraventricular drainage
application, six patients had a spinal drainage application (p< 0.05). Acinetobacter spp. was the most frequently isolated pathogen. 19.2% of cases blood cultures
were given positive result. Fourteen (63.6%) of 22 patients with meningitis at least one another hospital infection were developed. The most common hospital infection was pneumonia. Fourteen (42.42%) of 33 patients
who developed CNS infections were died. The 12
(85.7%) died patients had had meningitis.
Key Words: Nosocomial, Central nervous system infections, Postoperative, Meningitis, Shunt infections.

G‹R‹ﬁ
Beyin cerrahisi hastalar› hem cerrahi s›ras›nda
hem de sonras›nda infeksiyon riski alt›ndad›r.
Endojen lokal flora ya da ekzojen bakterilerin tamamen eradike edilememesi ile önceden deride
bulunan Staphylococcus aureus ya da koagülaznegatif stafilokoklar preoperatif temizleme ile
yok edilemezse cerrahi insizyon ile santral sinir
sistemi (SSS)’ne geçebilirler. Ayr›ca stafilokok ya
da gram-negatif bakteriler cerrahi iﬂlem ya da
postoperatif bak›m s›ras›nda hastane personeli
arac›l›¤› ile hastalara geçebilir, nöroﬂirürjik iﬂlem
ile iliﬂkisiz bir bak›m sonucu da infeksiyon geliﬂebilir (1-3).
Operasyon alan›n›n özelli¤inden dolay› genel olarak hastane infeksiyonlar› içinde az bir
oran tutan SSS infeksiyonlar› beyin cerrahisi klini¤inde oldukça s›k görülmektedir. Bu durum
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hastanede yat›ﬂ süresini uzatmakta, tedavi maliyetini ve mortaliteyi art›rmaktad›r. Mortalitenin
ve tedavi maliyetinin de oldukça yüksek olmas›
nedeni ile erken tan› ve uygun tedavi çok önemlidir (1,4).
Bu çal›ﬂmada hastanemizdeki beyin cerrahisi
klini¤inde yatan, operasyon uygulanan ve SSS infeksiyonu geliﬂen hastalarda yaﬂ, cinsiyet, operasyonun acil ya da elektif koﬂullarda yap›lmas›, operasyon ﬂekli (kraniyotomi, spinal cerrahi), ekstraventriküler ya da spinal drenaj uygulamas›, beyin
omurilik s›v›s› (BOS) bulgular›, izole edilen etken
mikroorganizma, uygulanan antibiyotik tedavisi ve
sonuçlar› de¤erlendirildi.
MATERYAL ve METOD
Hastalar
Bu çal›ﬂmaya 1 Ocak 2003-31 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini¤inde 340
(%69.38)’› kraniyal operasyon, 150 (%30.61)’si medulla spinalis operasyonu uygulanan 490 hastadan
postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂenler dahil edildi. Prospektif olarak yap›lan bu çal›ﬂmada hastalar
yaﬂ, cinsiyet, operasyonun acil ya da elektif koﬂullarda yap›lmas›, operasyon ﬂekli (kraniyotomi, spinal cerrahi), ekstraventriküler ya da spinal drenaj
uygulamas›, BOS bulgular›, izole edilen etken mikroorganizma, uygulanan antibiyotik tedavisi ve sonuçlar› aç›s›ndan de¤erlendirildi. Çal›ﬂmaya dahil
edilen tüm hastalara antibiyotik profilaksisi uyguland›. Hastalar›n infeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› ile infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan düzenli olarak günlük vizitleri yap›ld›.
Tan›mlar
Postoperatif SSS infeksiyonlar›n›n tan›mlanmas›nda “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” taraf›ndan belirlenen kriterler kullan›ld› (5-7).
Olgu tan›m›: Postoperatif dönemde ateﬂ ve bilinç düzeyi de¤iﬂiklikleri olan bir hastada SSS infeksiyonu tan›s›n›n konulmas›.
Menenjit veya ventrikülit tan›m›: Aﬂa¤›daki kriterlerden en az birisinin olmas›:
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Kriter 1: BOS’dan mikroorganizma izole edilmesi.
Kriter 2: Baﬂka nedenlerle aç›klanamayan ateﬂ
(> 38°C), baﬂ a¤r›s›, ense sertli¤i, meningeal belirtiler, kraniyal sinir belirtileri veya irritabiliteden birisinin bulunmas› ve aﬂa¤›dakilerden en az
birisi:
a. BOS’da lökosit art›ﬂ›, protein düzeyinde yükselme ve/veya glukoz düzeyinde azalma,
b. BOS’un Gram boyamas›nda mikroorganizma
görülmesi,
c. Kan kültüründen mikroorganizma izole edilmesi,
d. BOS, kan ve idrarda pozitif antijen testi,
e. Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört
kat art›ﬂ.
Kriter 3: Bir yaﬂ›ndan küçük hastalarda baﬂka
nedenlerle aç›klanamayan aﬂa¤›daki belirtilerin
en az birisinin olmas› ateﬂ (> 38°C), hipotermi (<
37°C), apne, bradikardi, meningeal belirtiler, kraniyal sinir belirtileri ya da irritabilite ve aﬂa¤›dakilerden en az birisi:
a. BOS’da lökosit art›ﬂ›, protein düzeyinde yükselme ve/veya glukoz düzeyinde azalma,
b. BOS’un Gram boyamas›nda mikroorganizma
görülmesi,
c. Kan kültüründen mikroorganizma izole edilmesi,
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lirtiler, bilinç durumunda de¤iﬂiklik veya konfüzyondan ikisinin bulunmas› ve aﬂa¤›dakilerden en
az birisi:
a. ‹¤ne aspirasyonu veya cerrahi operasyon s›ras›nda biyopsi ile ya da otopside al›nan beyin veya apse dokusunun mikroskobik incelemesinde
mikroorganizma görülmesi,
b. Kan veya idrarda pozitif antijen testi,
c. ‹nfeksiyona iliﬂkin radyolojik bulgular [bilgisayarl› tomografi (BT), manyetik rezosans görüntüleme (MRG)],
d. Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört
kat art›ﬂ.
Kriter 4: Bir yaﬂ›ndan küçük hastalarda baﬂka
nedenlerle aç›klanamayan aﬂa¤›daki belirtilerin en
az ikisinin olmas› ateﬂ (> 38°C), hipotermi (< 37°C),
apne, bradikardi, fokal nörolojik belirtiler, bilinç
düzeyinde de¤iﬂiklik olmas› ve aﬂa¤›dakilerden en
az birisi:
a. ‹¤ne aspirasyonu veya cerrahi operasyon s›ras›nda biyopsi ile ya da otopside al›nan beyin veya apse dokusunun mikroskobik incelemesinde
mikroorganizma görülmesi,
b. Kan veya idrarda pozitif antijen testi,
c. ‹nfeksiyona iliﬂkin radyolojik bulgular (BT,
MRG),

d. BOS, kan ve idrarda pozitif antijen testi,

d. Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört
kat art›ﬂ

e. Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört
kat art›ﬂ.

Nozokomiyal infeksiyonlara ba¤l› mortalite
tan›m›: Nozokomiyal infeksiyonlara ba¤l› olarak
geliﬂen mortalite.

‹ntrakraniyal infeksiyon (beyin apsesi, subdural ya da epidural infeksiyon) tan›m›: Aﬂa¤›daki
kriterlerden en az birisinin olmas›:
Kriter 1: Beyin dokusu ya da duradan al›nan
kültürde mikroorganizma üremesi
Kriter 2: Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik
incelemede apse veya intrakraniyal infeksiyon
bulgular›n›n saptanmas›
Kriter 3: Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan baﬂ
a¤r›s›, sersemlik, ateﬂ (> 38°C), fokal nörolojik be-
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Mikrobiyolojik ‹ncelemeler
Nozokomiyal SSS infeksiyonu düﬂünülen hastalardan BOS ve infeksiyon oda¤› olabilecek di¤er
bölgelerden al›nan örneklerden (idrar, d›ﬂk›, balgam, endotrakeal aspirat, parasentez, torasentez,
bronkoalveoler lavaj gibi) mikroskobik inceleme
yap›ld›, %5 koyun kanl› agar, Eozine-MethyleneBlue (EMB) agar, çikolata agar plaklar›na eﬂ zamanl› ekim yap›larak, plaklar aerobik, gerekli görülenler anaerobik ﬂartlarda 37ºC’de 24-48 saat süre ile inkübe edildi. Ayn› zamanda hastalardan al›-

195

Postoperative Nervous System Infections

nan kan kültür örneklerinin de kan kültür vasat›na
ekimi yap›larak 37ºC’de yedi gün süre ile inkübe
edildi. Kültürde üreyen mikroorganizmalar standart mikrobiyolojik teknikler ile identifiye edildi.
‹zole edilen etkenlerin antibiyotik duyarl›l›klar›
“National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)” kriterlerine göre agar disk difüzyon yöntemi (Kirby-Bauer) ile yap›ld› (8).
‹statistiksel ‹ncelemeler
Çal›ﬂmada elde edilen verilerin istatistiksel
analizlerinde SPSS for Windows 10.0 program› kullan›ld›. Verilerin niteliksel karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda kikare testi, Fisher’s exact testi kullan›ld›. Sonuçlar
%95’lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p< 0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.
BULGULAR
Çal›ﬂmaya dahil edilen 490 hastan›n 195
(%39.79)’i acil, 295 (%60.20)’i elektif koﬂullarda
opere edildi. Hastalar›n 235 (%47.95)’i kad›n, 255
(%52)’i erkek idi. Bu tarihler aras›nda 22 (%4.48)
hastada menenjit, beﬂ hastada ﬂant infeksiyonu,
iki hastada beyin apsesi, iki hastada epidural apse, bir hastada subdural apse, bir hastada subdural ampiyem olmak üzere 33 (%6.73) hastada 52
postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂti (1.57 SSS infeksiyonu/hasta). Nozokomiyal SSS infeksiyonu
insidans› %10.6 idi (postoperatif menenjit insidans› %6.73). Yirmi iki menenjit hastas›n›n 16
(%72.72)’s›nda bir, 5 (%20.8)’inde iki, birinde yedi
menenjit ata¤› olmak üzere 33 menenjit ata¤› tespit edildi. ﬁant infeksiyonu geliﬂen beﬂ hastan›n
üçünde üç defa, birisinde iki defa olmak üzere 11
ﬂant infeksiyonu oluﬂtu. Di¤er SSS infeksiyonu
geliﬂen alt› hastadan ikisinde (birisi SSS apsesi,
di¤eri subdural ampiyem) iki defa SSS infeksiyonu geliﬂti. Postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂen
hastalar›n yat›ﬂ tan›s› 6 (%18.2)’s›nda intrakraniyal
kitle, 5 (%15.2)’inde intraventriküler hemoraji, 5
(%15.2)’inde spinal kitle, 4 (%12.1)’ünde subaraknoid kanama, 3 (%9)’ünde ﬂant disfonksiyonu, 2
(%6.1)’sinde tüberküloz menenjite ba¤l› hidrosefali, 2 (%6.1)’sinde spinal fraktür, 2 (%6.1)’sinde
kafa travmas›, 1 (%3)’inde arteiovenöz malformasyon, 1 (%3)’inde anevrizma, 1 (%3)’inde subdural
ampiyem, 1 (%3)’inde ventriküler dilatasyon idi.
Postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂen hastalar›n
özellikleri Tablo l’de özetlendi.
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Tablo 1. Postoperatif santral sinir sistemi infeksiyonu geliﬂen hastalar›n özellikleri
Özellik

De¤er (n= 33)

Cinsiyet
Erkek
Kad›n

20
13

Yaﬂ
Menenjit
ﬁant infeksiyonu
Di¤er

49.54 (15-74)
6.24 (8 ay-19 yaﬂ)
43.16 (21-73)

Gerçekleﬂtirilen operasyon ﬂekli
Kraniyotomi
Spinal cerrahi

26
7

Operasyon durumu
Acil
Elektif

20
13

YBÜ’de kalan hasta say›s›
YBÜ’de kal›nan gün

10
15 (1-54)

Glasgow Koma Skoru
10’un alt›nda olan hasta say›s›

9

YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi.

Kraniyal operasyon uygulanan 340 hastan›n 26
(%7.64)’s›nda, spinal operasyon uygulanan 150
hastan›n 7 (%4.6)’sinde postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂti. Operasyon türüne göre SSS infeksiyonlar›n›n da¤›l›m› Tablo 2’de özetlendi.
Yirmi iki menenjit hastas›nda menenjit geliﬂme
süresi operasyondan sonra ortalama 11.27 (3-56)
gün, ﬂant infeksiyonu geliﬂen 5 hastada ﬂant infeksiyonu geliﬂme süresi ortalama 19.4 (5-60) gün, di¤er SSS infeksiyonu geliﬂen 6 hastada ise infeksiyonun geliﬂme süresi 30.08 (10-50) gün idi. Beyin
cerrahisi servisinde yatan hastalar›n hastanede ortalama yat›ﬂ süresi 12.6 gün, postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂen hastalar›n hastanede yat›ﬂ süresi ise ortalama 60.93 (13-248) gün idi.
Hastalar›n 20 (%60.61)’si acil, 13 (%39.39)’ü elektif koﬂullarda operasyona al›nd› (Tablo 3, p< 0.05).
Yirmi (%36.5) olgunun operasyon süresi dört saatin
üzerinde idi. Otuz üç hastan›n 16 (%48.5)’s›nda ekstraventriküler drenaj 6 (%18.1)’s›nda spinal drenaj
uygulamas› vard› (Tablo 3, p< 0.001). Ekstraventriküler drenaj (p< 0.0001) ve spinal drenaj (p= 0.04)
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Tablo 2. Operasyon türüne göre santral sinir sistemi infeksiyonlar›n›n da¤›l›m›
Kraniyal operasyon
Say›
%

Spinal operasyon
Say›
%

Menenjit

16

61.6

6

85.7

ﬁant infeksiyonu

5

19.3

-

-

Beyin apsesi

2

7.7

-

-

Subdural apse

1

3.8

-

-

Kraniyal epidural apse

1

3.8

-

-

Subdural ampiyem

1

3.8

-

-

Spinal epidural apse

-

-

1

14.3

26

100

7

100

Toplam

Tablo 3. SSS infeksiyonu geliﬂimi ile operasyon durumu, uygulanan iﬂlem iliﬂkisi
SSS infeksiyonu geliﬂen

SSS infeksiyonu geliﬂmeyen

Say›

%

Say›

%

p

Operasyonun durumu
Acil operasyon
Elektif operasyon

20
13

10.25
4.40

175
282

89.7
95.6

0.011

Uygulanan iﬂlem
Ekstraventriküler drenaj uygulamas›
Spinal drenaj uygulamas›

16
6

17.0
15.0

78
34

83.0
85.0

< 0.0001
0.04

SSS: Santral sinir sistemi.

uygulamas› ile SSS infeksiyonu varl›¤› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki bulundu. Postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂen olgularda en s›k saptanan bulgular ateﬂ, C-reaktif protein (CRP) ve sedimentasyon art›ﬂ› idi (Tablo 4).
Otuz üç menenjit ata¤›n›n 18 (%54.54)’inde
BOS’da say›lamayacak kadar çok hücre tespit edildi, 22 atakta BOS protein düzeyi ≥ 200 mg/dL idi.
On bir ﬂant infeksiyonu ata¤›n›n 6 (%54.5)’s›nda
hücre say›lamayacak kadar çok, 6 atakta BOS protein düzeyi ≥ 200 mg/dL, 8 atakta BOS glukoz düzeyi ≤ 30 mg/dL idi (Tablo 5).
SSS infeksiyonlar›n›n 46’s›nda BOS kültürü
al›nd›, 34 (%73.9) atakta üreme oldu. Menenjit
ataklar›n›n 24 (%72.72)’ünde üreme oldu. 10
(%30)’unda etken Acinetobacter spp. idi. ﬁant infeksiyonu geliﬂen 11 olgudan 10’unda al›nan kültürde üreme oldu (Tablo 5). Di¤er sekiz SSS in-
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feksiyonu ata¤›nda kültürlerde üreme olmad›.
Kraniyal epidural apse geliﬂen bir hastan›n Gram
boyas›nda gram-negatif çomak görüldü. On
(%19.2) olgunun kan kültüründe üreme oldu. Kan
kültüründe üreme olan hastalar›n 8 (%15.3)’i menenjit, birisi ﬂant infeksiyonu, birisi ise subdural
ampiyem tan›s› alm›ﬂ idi. Kan kültürlerinde üreyen etkenler üç olguda metisiline dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA), iki olguda Enterobacter spp., bir olguda Acinetobacter spp., bir olguda
Pseudomonas aeruginosa, iki olguda metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok (MRKNS), bir
olguda metisiline duyarl› Staphylococcus aureus
(MSSA) idi.
Acinetobacter spp.’nin etken oldu¤u 10 menenjit olgusunun 5’inde meropenem (3 x 2 g IV) +
amikasin (1 x 1000 mg IV), üçünde sefoperazon
sulbaktam (3 x 2 g IV) + amikasin (1 x 1000 mg IV),

197

Postoperative Nervous System Infections

Tablo 4. Elli iki SSS infeksiyonu ata¤›nda fizik inceleme
ve laboratuvar bulgular›
Özellik

Say› (%) (n= 52)

Fizik inceleme bulgular›
Ateﬂ
Menenjit olgular›

48 (92.1)
33 (100.0)

ﬁant infeksiyonu olgular›

10 (90.9)

SSS apsesi olan olgular

4 (66.6)

Subdural ampiyemi
olan olgular

1 (50.0)

Bilinç de¤iﬂikli¤i

30 (57.6)

Menenjit

19 (60.6)

Bilinç kapal›l›¤›

11 (21.1)

Ense sertli¤i

38 (72.7)

Laboratuvar bulgular›
Lökositoz

44 (86.3)

Menenjit olgular›

28 (84.8)

ﬁant infeksiyonu olgular›

11 (100.0)

SSS apsesi olan olgular

3 (50.0)

Subdural ampiyemi olan olgular

2 (100.0)

Sola kayma

52 (100.0)

CRP art›ﬂ›

50 (96.1)

Menenjit olgular›

33 (100.0)

ﬁant infeksiyonu olgular›

11 (100.0)

SSS apsesi olan olgular

4 (66.0)

Subdural ampiyemi olan olgular

2 (100.0)

Sedimentasyon h›z›nda art›ﬂ

44 (86.3)

Menenjit olgular›

29 (87.8)

ﬁant infeksiyonu olgular›

11 (100.0)

SSS apsesi olan olgular

2 (33.0)

Subdural ampiyemi olan olgular

2 (100.0)

SSS: Santral sinir sistemi, CRP: C-reaktif protein.

birinde siprofloksasin (3 x 400 mg) + amikasin (1
x 1000 mg IV) tedavisi uyguland›. Bir olguda hastaya spesifik tedavi baﬂlamadan olmak üzere
dört hasta yaﬂam›n› kaybetti. Beﬂ MRSA, üç
MRKNS ve bir MSSA menenjitli olgularda vankomisin (2 x 1 g IV, 10 mg intratekal) kullan›ld›.
MRSA menenjiti olan hastalardan ikisi yaﬂam›n›
kaybetti. ‹ki Escherichia coli menenjitinde meropenem (3 x 2 g IV) + amikasin (1 x 1000 mg IV) kullan›ld›, iki hasta da yaﬂam›n› kaybetti. ‹ki Enterobacter spp. menenjitinin birinde baﬂlang›çta sefoperazon-sulbaktam (3 x 2 g IV) + amikasin (1 x 1000
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mg IV) kullan›ld›, bu hasta yaﬂam›n› kaybetti. Di¤er Enterobacter spp. menenjitinde meropenem (3
x 2 g IV) + amikasin (1 x 1000 mg IV) kullan›ld›,
hasta salah ile taburcu edildi. Bir olguda P. aeruginosa menenjiti geliﬂti, hasta meropenem (3 x 2 g
IV) + amikasin (1 x 1000 mg IV) tedavisi ald›, bu
hasta da yaﬂam›n› kaybetti.
Acinetobacter spp.’nin etken oldu¤u iki ﬂant infeksiyonunun birinde meropenem (3 x 2 g IV) +
amikasin (1 x 1000 mg IV) verildi; bu hasta yaﬂam›n› kaybetti. Di¤er hastada ise sefoperazon-sulbaktam (3 x 2 g IV) + amikasin (1 x 1000 mg IV) kullan›ld›, bu hasta salah ile taburcu edildi. ﬁant infeksiyonu olan bir hastada iki P. aeruginosa ata¤› geliﬂti. ‹lk atakta önce meropenem (3 x 2 g IV) + amikasin (1 x 1000 mg IV) baﬂland›, klinik ve laboratuvar
bulgular› düzelmeyince, tedavi piperasilin-tazobaktam (4 x 4.5 g IV) + amikasin (1 x 1000 mg IV)
ﬂeklinde de¤iﬂtirildi. Bu tedaviye de yan›t al›namay›nca ﬂant sistemi tamamen ç›kar›l›p yeni ﬂant
tak›ld›. S. aureus’un etken oldu¤u ﬂant infeksiyonlar›nda vankomisin (2 x 1 g IV, 10 mg intratekal) kullan›ld›, hastalar salah ile taburcu edildi. SSS apsesi ya da ampiyem geliﬂen olgularda ampirik tedavide seftriakson (2 x 2 g IV) ve metronidazol (4 x
500 mg, IV) kullan›ld›.
1 Ocak 2003-31 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda
beyin cerrahisi klini¤inde yatarak takip edilen
1094 hastan›n 53 (%4.84)’ü yaﬂam›n› kaybetti. Bu
hastalar›n 14 (%26.4)’ünde postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂti. Postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂen 33 hastan›n ise 14 (%42.42)’ü hayat›n› kaybetti.
On iki (%85.71)’si menenjit, biri ﬂant infeksiyonu,
biri ise beyin apsesi idi. Baﬂka bir ifade ile menenjit geliﬂen 22 hastan›n 12 (%54.54)’si, ﬂant infeksiyonu geliﬂen 5 hastan›n 1 (%20)’i, intrakraniyal apse geliﬂen 5 hastan›n 1 (%20)’i yaﬂam›n› kaybetti.
Hayat›n› kaybeden hastalar›n 6 (%18.18)’s› kad›n, 8
(%24.24)’i erkek idi. Hastalar›n 10 (%30.30)’u acil
koﬂullarda, 4 (%12.12)’ü elektif koﬂullarda opere
edildi. Üç hasta ilk 72 saat içinde yaﬂam›n› kaybetti. On bir hastan›n yaﬂ› 50’nin üzerinde olup, 8’i yaﬂam›n› kaybetti. Yedi hastan›n Glasgow Koma Skoru 10’un alt›nda idi. Dokuz (%42.8) hastada gramnegatif etyoloji vard›. Beﬂ hastada Acinetobacter
spp., iki hastada MRSA etken idi.
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Tablo 5. Menenjit ve ﬂant infeksiyonu ataklar›nda baﬂlang›ç BOS bulgular›, izole edilen mikroorganizmalar

Bulgu

Menenjit (n= 33)
Say›
%

ﬁant infeksiyonu (n= 11)
Say›
%

Lökosit say›s› (mm3)
< 100
100-999
≥1000

8
7
18

24.24
21.21
54.54

4
1
6

36.3
9.9
54.5

Nötrofil yüzdesi
≥ 80

33

100

11

100

Glukoz düzeyi (mg/dL)
≥ 50
41-50
31-40
21-30
≤ 20

1
4
13
13
2

3.03
12.12
39.39
39.39
6.06

0
1
2
6
2

0
9.9
18.1
54.5
18.1

Protein düzeyi (mg/dL)
≤ 45
46-199
≥ 200

1
10
22

3.03
30.30
66.66

0
5
6

0
45.4
54.5

Gram boya pozitifli¤i
Kültür pozitifli¤i

15
24

45.45
72.72

11
10

100.0
90.9

Etken
Acinetobacter spp.
MRSA
Pseudomonas aeruginosa
MRKNS
MSSA
Enterobacter spp.
Escherichia coli

Menenjitli olgular (n= 24)
Say›
%
10
5
1
3
1
2
2

30
15
3
9
3
6
6

ﬁant infeksiyonlu
olgular (n= 10)
Say›
%
2
4
2
2
-

20
40
20
20
-

BOS: Beyin omurilik s›v›s›, MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, MRKNS: Metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok, MSSA:
Metisiline duyarl› S. aureus.

SSS infeksiyonu geliﬂen 33 hastan›n (22’si menenjitli) 16’s›nda SSS d›ﬂ› hastane infeksiyonu geliﬂti. SSS d›ﬂ› hastane infeksiyonu geliﬂen hastalar›n 14 (%63.6)’ü menenjitli idi. Menenjitli hastalarda en s›k geliﬂen hastane infeksiyonu %40 oran› ile
pnömoni idi. Di¤er hastane infeksiyonlar› %36 oran› ile bakteremi, %32 oran› ile yara yeri infeksiyonu,
%27 oran› ile idrar yolu infeksiyonu ve %4.5 oran› ile
santral venöz kateter infeksiyonu ﬂeklinde idi. ﬁant
infeksiyonu olan hastalar›n ise birinde yara yeri infeksiyonu, di¤erinde bakteremi olmak üzere iki
hastada SSS d›ﬂ› hastane infeksiyonu geliﬂti. Bera-
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berinde SSS d›ﬂ› hastane infeksiyonu geliﬂen 14
menenjitli hastan›n 10 (%71.4)’u, iki ﬂant infeksiyonu olan hastan›n da biri yaﬂam›n› kaybetti.
TARTIﬁMA
Nozokomiyal SSS infeksiyonlar› önemli morbidite ve mortaliteye yol açmaktad›r. Morbidite
paresteziden kal›c› paraliziye kadar de¤iﬂen derecelerde nörolojik zarar ile kendini göstermektedir.
T›bbi sorunlar› olan kritik hastalarda SSS infeksiyonuna ba¤l› mortaliteyi saptamak da s›kl›kla güç
olmaktad›r. Baﬂl›ca nozokomiyal SSS infeksiyonla-
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r› nozokomiyal menenjit ve ﬂant infeksiyonlar›
ﬂeklindedir (1-3).
Tüm nozokomiyal SSS infeksiyonlar›n›n
%90’›ndan fazlas›ndan menenjitler sorumludur.
Hemen tüm nozokomiyal menenjitlerin tümü
postoperatiftir (9). Yap›lan çal›ﬂmalara göre beyin
cerrahisi operasyonlar› sonras› nozokomiyal menenjit insidans› %1-3.5 olarak bildirilmiﬂtir (10).
Korinek ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda 10 nöroﬂirürji ünitesinin infeksiyon insidans›n›n %1.5-10.2
aras›nda oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (11). Reichert
ve arkadaﬂlar› kraniyotomi sonras› menenjit insidans›n› %8.9 olarak bildirmiﬂlerdir (12). Nozokomiyal SSS infeksiyonlar›n›n insidanslar› aras›nda
büyük de¤iﬂiklikler olmas› olgu tan›mlama ve sürveyans mekanizmalar› farkl›l›klar›ndan kaynaklanabilir. Baz› çal›ﬂmalarda tüm kraniyotomilerin
(temiz, temiz-kontamine, kontamine, kirli) sonuçlar› bildirilmiﬂ, di¤er çal›ﬂmalarda sadece temiz
kraniyotomiler seçilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda tüm kraniyotomi sonuçlar› bildirilmiﬂtir. ﬁant infeksiyonlar›n› bildiren çal›ﬂmalarda ise sonuçlar daha az
farkl›d›r. Büyük serilerde yap›lan iﬂlem baﬂ›na infeksiyon h›z› %7-12, her hasta için infeksiyon h›z›
%18-28’dir (3). Bizim çal›ﬂma sonuçlar›m›za göre
postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂen 33 hastan›n
26’s›na kraniyal operasyon, 7 hastaya da spinal
operasyon uyguland›. Yirmi iki (%4.48) hastada
menenjit olmak üzere 33 (%6.73) hastada 52 postoperatif SSS infeksiyonu geliﬂti (1.57 SSS infeksiyonu/hasta). Nozokomiyal SSS infeksiyonu insidans› %10.6 idi (postoperatif nozokomiyal menenjit insidans› %6.73).
Nozokomiyal menenjit için menenjitten klinik
ﬂüphelenme ve bunun desteklenmesi gerekir.
Ventriküler ﬂant infeksiyonlar› hariç beyin cerrahisini takiben geliﬂen menenjit olgular›n›n ço¤u erken postoperatif dönemde tan›mlan›r. Birçok seride olgular›n büyük bir ço¤unlu¤unun cerrahi iﬂlemden 10 gün sonra geliﬂti¤i ve hemen tümünün
28 gün içinde tan›mland›¤› gösterilmiﬂtir (1,2,13).
Bizim çal›ﬂmam›zda menenjit geliﬂme süresi operasyondan sonra ortalama 11.27 (3-56) gün, ﬂant infeksiyonu geliﬂme süresi ortalama 19.4 (5-60) gün,
di¤er SSS infeksiyonu geliﬂme süresi 30.08 (10-50)
gün idi.
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Nozokomiyal SSS infeksiyonlar›nda risk faktörleri çeﬂitli çal›ﬂmalarda belirtilmiﬂtir. Nozokomiyal
SSS infeksiyonlar› geliﬂiminde en büyük riski olan
grup nöroﬂirürji hastalar› (ventriküler ﬂantl› ya da
ﬂants›z özellikle kafa travmas› geçiren hastalar) ve
tan›sal ya da tedavi amac› ile SSS’ye iﬂlem uygulanan hastalard›r (1,2). Beyin cerrahisi kliniklerinde
geliﬂen infeksiyonlarda risk faktörleri retrospektif
olarak yap›lan çal›ﬂmalarda tan›mlanm›ﬂ, risk indeksi skorlamas› geliﬂtirilmiﬂtir. Glasgow Koma
Skoru 10 ya da alt›nda olmas›, acil cerrahi giriﬂim
uygulamas›, BOS drenaj› olmas›, BOS s›z›nt›s› ve
yara yerinin tamamen t›raﬂlanmas›, erken reopere
olma derin yara infeksiyonu geliﬂimi için ba¤›ms›z
risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir (1,3,14-17). Çal›ﬂma sonuçlar›m›za göre hastalarda operasyonun
acil koﬂullarda yap›lmas›, ekstraventriküler drenaj
ve spinal drenaj uygulamas› SSS infeksiyonu geliﬂiminde etkili idi.
Postoperatif menenjit toplum kökenli menenjitten çok farkl›d›r, genellikle sinsi baﬂlang›çl›d›r.
Ateﬂ ya da gecikmiﬂ düzelme hali (postoperatif
deprese düzeyden) olan her hastan›n menenjit
aç›s›ndan de¤erlendirilmesi önerilmektedir. ﬁant
infeksiyonlar›nda sistemik bulgular içinde en anlaml› olan› ateﬂin görülmesidir, a¤r›, ﬂant›n subkütanöz bölgesindeki yara yerinden pürülan ak›nt›
olmas› ya da inflamasyon bulgular› (eritem, ﬂiﬂlik,
s›cakl›k) destekleyici olabilir. Nozokomiyal beyin
apselerinde en s›k görülen semptom baﬂ a¤r›s›
olup, hemen tüm hastalarda bulunmaktad›r.
Semptomlar s›kl›kla lezyonun kitle etkisine ba¤l›d›r. Daha ileri dönemlerde ﬂuur bulan›kl›¤› da tabloya eklenir. Ne yaz›k ki bu semptom ve bulgular›n ço¤unu beyin cerrahisi hastas›nda yorumlamak
güç olabilir (1-3). Çal›ﬂmam›zda 52 postoperatif
SSS infeksiyonu ata¤›n›n %92.1’inde ateﬂ yüksek
idi. Otuz (%57.6) olguda bilinç de¤iﬂikli¤i vard›.
Otuz sekiz (72.72) olguda ense sertli¤i tespit edildi (Tablo 4).
Toplum kökenli menenjitlerde oldu¤u gibi nozokomiyal menenjit olgular›n›n ço¤unda BOS’da
lökosit say›s› artm›ﬂt›r, BOS glukoz düzeyi azalm›ﬂ, protein düzeyi artm›ﬂt›r. Nozokomiyal menenjit olgular›n›n ço¤unda BOS protein düzeyi
100 mg’dan fazla olup, glukoz seviyesi 40 mg’dan
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daha azd›r (1-3,13). BOS’un Gram boyas›nda etkeni görme olas›l›¤› toplum kökenli olgulardan daha
az olup yaklaﬂ›k olarak %50’dir. ﬁant infeksiyonlar›nda alt›n standart olan BOS kültürünün ﬂant›n
musluk k›sm›ndan al›nmas›d›r. Postoperatif SSS
infeksiyonlar›n›n tan›s›nda CRP tayini de yard›mc›
olmaktad›r. Asl›nda operasyonun kendisi de CRP
seviyesinde yükselmeye yol açmakla birlikte, en
az›ndan ateﬂi olan hastalarda günlük CRP seviyesinin takibi önerilmektedir (1-3,16-21). Çal›ﬂmam›zda menenjit ataklar›n›n hepsinde CRP art›ﬂ›
vard›, BOS kültür pozitifli¤i %72.72 idi. Ataklar›n
18 (%54.54)’inde BOS’da say›lamayacak kadar çok
hücre tespit edildi, tüm olgularda hücre morfolojisi %85-90 polimorfonükleer lökosit (PNL) idi. Yirmi
iki (%66.6) atakta BOS protein düzeyi ≥ 200 mg/dL
idi. ﬁant infeksiyonu ataklar›n›n 6 (%54.5)’s›nda
hücre say›lamayacak kadar çok, 4 olguda BOS hücre say›s› 100’ün alt›nda, hücre morfolojisi %80-90
PNL idi. BOS kültür pozitifli¤i %90.9, BOS Gram boya pozitifli¤i %100 idi. Di¤er SSS infeksiyonlar›ndan SSS apsesi geliﬂenlerde CRP pozitifli¤i oran›
%66 idi.
Nozokomiyal SSS infeksiyonlar›nda etkenler
çeﬂitli çal›ﬂmalarda gram-negatif çomaklar ve stafilokoklar olarak bildirilmiﬂtir. Durand ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda en s›k tan›mlanan patojenler %39 oran› ile gram-negatif basiller olmuﬂtur (13). Mombelli ve arkadaﬂlar› baﬂl›ca izole
edilen gram-negatif etkenlerin P. aeruginosa ve
Klebsiella spp. oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (22). Kan
kültür pozitifli¤i %38 bulunmuﬂtur. Ülkemizden
Saba ve arkadaﬂlar› olgular›n %33’ünde S. aureus,
%27’sinde Acinetobacter spp. izole etmiﬂlerdir (23).
Elald› ve arkadaﬂlar›n›n bildirisinde nozokomiyal
menenjit etkenleri aras›nda ilk s›ray› stafilokoklar alm›ﬂt›r (24). Köseo¤lu ve arkadaﬂlar› koagülaz-negatif stafilokoklar, Acinetobacter spp. ve E. coli’nin en s›k izole edilen nozokomiyal menenjit
etkenleri oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (25). Çal›ﬂmam›zda en s›k izole edilen etken menenjitlerde
Acinetobacter spp. ve MRSA, ﬂant infeksiyonlar›nda
MRSA idi. Kan kültürü pozitiflik oran› %19 olarak
bulundu.
Nozokomiyal menenjitteki tedavi yaklaﬂ›m›
toplum kökenli menenjitteki ilkeler temel al›na-
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rak yap›l›r. Baﬂlang›çta ampirik tedavi ile hem S.
aureus hem de aerobik gram-negatif çomaklara
(Pseudomonas spp.) etkili olmal› ve yeterli BOS düzeyi sa¤lanmal›d›r (1-3,14,26,27). ﬁant infeksiyonunda ideal tedavi ﬂant›n uzaklaﬂt›r›lmas›d›r, fakat hidrosefali varl›¤›nda ﬂant›n sürekli kalmas›
gerekir. Antimikrobiyaller tek baﬂ›na verildiklerinde %36-41 oran›nda kür bildirilmiﬂtir. Tedavi
süresi kesin olarak belirtilmemiﬂtir. Baz› yazarlar
parenteral ve intraventriküler tedavinin kesilmeden 48 saat öncesinde BOS rezervuar›ndan al›nan
beﬂ kültürün negatif olmas› koﬂulunu önerirler.
Nadir durumlarda kültür pozitifli¤i persistan olabilir, bu durumda ﬂant›n uzaklaﬂt›r›lmas› gerekir
(2). Beyin apselerinde apsenin tam rezeksiyonu
yap›lm›ﬂsa antibiyotik uygulamas› yüksek dozda
parenteral olarak 3-4 hafta antibiyotik uygulamas› ﬂeklindedir (1,22,23). Çal›ﬂmam›zda postoperatif SSS infeksiyonlar›nda ampirik tedavisi hem S.
aureus hem de aerobik gram-negatif çomaklara
(Pseudomonas spp.) etkili olacak ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Etken izole edildi¤inde de spesifik tedavi
uygulanm›ﬂt›r. ﬁant infeksiyonu geliﬂen bir hastada tedaviye yan›t al›namad›¤›ndan ﬂant de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Nozokomiyal SSS infeksiyonlar›n›n morbidite
ve mortalitesi yüksektir. Krcmery ve arkadaﬂlar›
nozokomiyal menenjitlere ba¤l› mortaliteyi %14.9
olarak bildirmiﬂlerdir (10). Yüksek mortalite nedenlerini SSS anormalli¤i, polimikrobiyal infeksiyon ile birlikte bakteremi olmas› ﬂeklinde özetlemiﬂlerdir. Reichert ve arkadaﬂlar› kraniyotomili
hastalardaki nozokomiyal menenjite ba¤l› mortaliteyi %30 olarak bildirmiﬂlerdir (12). Mombelli ve
arkadaﬂlar› gram-negatif basil menenjitlerini içeren çal›ﬂmalar›nda hastalar›n %30’unun yaﬂad›¤›n›,
%15’inin tan› konduktan sonraki ilk 48 saat içinde
öldü¤ünü, bunlardan %24’ünde öldü¤ünde persistan pozitif BOS kültürü oldu¤unu bildirmiﬂlerdir
(22). Çal›ﬂmam›zda postoperatif SSS infeksiyonu
geliﬂen 33 hastan›n 14 (%42.42)’ü yaﬂam›n› kaybetti. On iki (%85.71)’si postoperatif menenjit, birisi BOS ﬂant infeksiyonu, birisi ise beyin apsesi
idi. Yedi hastan›n Glasgow Koma Skoru 10’un alt›nda idi. Beraberinde baﬂka bir hastane infeksiyonu geliﬂen 14 menenjitli hastan›n 10 (%71.4)’u,
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iki ﬂant infeksiyonu olan hastan›n da biri yaﬂam›n› kaybetti.
Sonuç olarak nozokomiyal SSS infeksiyonlar›
morbidite ve mortalitesi göz önüne al›nd›¤›nda tan›, tedavi ve önlenmesi iyi bir organizasyon gerektirir. Çal›ﬂma sonuçlar›m›za göre hastanemiz beyin
cerrahisi servisinde postoperatif SSS infeksiyonlar› içinde en s›k görülen infeksiyon menenjittir. En
s›k izole edilen infeksiyon etkeni Acinetobacter spp.
olmuﬂtur. Acil koﬂullarda operasyon olmas›, ekstraventriküler drenaj ve spinal drenaj uygulamas›
SSS infeksiyonu geliﬂiminde etkili faktörler olarak
bulunmuﬂtur.
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