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ÖZET

  Hastane kökenli santral sinir sistemi infeksiyon (HKSSSİ)’ları önemli morbidite ve mortalite nedeniyle ciddi hastane 
kökenli infeksiyon (HKİ)’lar arasında yer almaktadırlar. Bu çalışmada Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde HKSSSİ 
tanısıyle izlenen olguların klinik, laboratuvar, tedavi ve tedaviye yanıt bulgularının retrospektif olarak incelenerek verilerin 
paylaşılması amaçlanmıştır. Çalışma süresince hastanemizde tespit edilen 648 HKİ’nun 15 (% 2.3)’i HKSSSİ olgusu olmuş-
tur. Aynı sürede hastanemizde yatarak tedavi gören 116722 hastada HKSSSİ insidans hızı % 0.01 olarak tespit edilmiştir. 
HKSSSİ’da en sık izole edilen etkenler 2 metisiline dirençli koagulaz negatif stafilokok , 2 Acinetobacter spp., 1 Klebsiella spp., 
1 Enterococcus faecium, 1 metisiline duyarlı Staphylococcus aureus olarak saptanmıştır. Etkenler bir olguda subdural ampi-
yem materyalinden, bir olguda kandan, bir olguda kan ve BOS’dan, dört olguda BOS’dan izole edilmiştir. 2 (% 13) hastada 
şant revizyonu uygulanırken 3 (% 20) hasta eks olmuştur. Ampirik antibiyotik tedavisinin planlanması için daha geniş seri-
lere ihtiyacımız olmakla birlikte çalışmanın ülkemiz ve hastanemiz açısından önemli bir veri kaynağı oluşturacağı düşünül-
müştür. 
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SUMMARY

Hospital Acquired Central Nervous System Infections: Evaluation of 15 Cases 

 Hospital acquired central nervous system infections (HACNSI) are classified as serious hospital acquired infections 
(HAI) due to high mortality and morbidity rate. This study aims to investigate the clinical and laboratuar findings and tre-
atment response to treatment of HACNSI at Yunus Emre State Hospital. 15 (2.3 %) out of 648 HAI patients were HACNSI 
during the study period. The incidence of HACNSI among 116722 hospitilized patients were 0.01 % during the same period. 
The pathogens isolated in HACNSI were methicillin-resistant coagulase negative Staphylococcus 2, Acinetobacter spp. 2, 
Klebsiella spp. 1, Enterococcus faecium 1 and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus 1. Pathogens were isolated from 
subdural empyema in one case, from blood in one case, from blood and cerebrospinal fluid in one case, from cerebrospinal fluid 
in 4 cases. Shunt revision were applied to 2 (13 %) patients and 3 (20 %) patients died. Though we need larger series to plan 
the initiation of ampiric antibiotic treatment, this study may be an important data for our hospital and country.
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GİRİŞ

 Hastane kökenli infeksiyonlar (HKİ) geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 
halk sağlığı problemi olup, morbiditesi, neden 
olduğu mortalite ile maliyetten dolayı son yıl-

larda üzerinde yoğun olarak durulan bir konu 
haline gelmiştir(9). Hastane kökenli santral sinir 
sistemi infeksiyonları (HKSSSİ) HKİ’ler içinde 
az görülmekle birlikte önemli morbidite ve 
mortalite nedeniyle ciddi HKİ’ler arasında yer 
almaktadırlar. Bu infeksiyonlar yüzeyel yara 



infeksiyonlarından ventriküler şant infeksiyon-
larına, beyin parenkiminin derin yerleşimli 
apselerine kadar geniş bir spektruma 
sahiptirler(1,7,12). 
 Bu makalede Eskişehir Yunus Emre Devlet 
Hastanesi’nde HKSSSİ tanısıyle izlenen olgula-
rın klinik, laboratuvar, tedavi ve tedaviye yanıt 
bulgularının retrospektif olarak incelenerek 
verilerin paylaşılması amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 
670 yatak kapasitelidir. Tüm yatan hastalar 
infeksiyon kontrol hekimi ve hemşiresi tarafın-
dan HKİ’ler açısından izlenmekte, HKİ gelişen 
hasta verileri hazırlanan formlara kaydedilerek 
aktif sürveyans yapılmaktadır. Ocak 2004 ve 
Ocak 2008 tarihleri arasında Eskişehir Yunus 
Emre Devlet Hastanesi infeksiyon kontrol ekibi 
tarafından HKSSSİ tanısıyle izlenen hastaların 
zemindeki hastalıkları, rutin laboratuvar, mikro-
biyolojik ve radyolojik verileri, klinik özellikleri 
ve tedavileri retrospektif olarak incelenmiştir. 
 HKSSSİ insidans hızı, çalışma süresince 
saptanan HKSSSİ sayısının aynı sürede yatan 
hasta sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyle 
hesaplanmıştır(10). HKSSSİ düşünülen hastalar-
dan beyin omurilik sıvısı (BOS) ve infeksiyon 
odağı olabilecek diğer bölgelerden alınan örnek-
lerden mikroskobik inceleme (hücre sayımı, 
Gram boyama, aside dirençli boyama), % 5 
koyun kanlı agar, EMB agar, çukolatamsı agar 
plaklarına eş zamanlı ekim yapılmıştır. Kültürde 
üreyen mikroorganizmalar standart mikrobiyo-
lojik teknikler ile identifiye edilmiştir. İzole edi-
len etkenlerin antibiyotik duyarlılıkları Clinical 
and Laboratory Standards Institute önerileri 
doğrultusunda disk difüzyon yöntemi (Kirby-
Bauer) ile belirlenmiştir(11). HKSSSİ tanısı Centers 
for Diseases Control and Prevention kriterlerine 
göre konmuştur(8).

BULGULAR

 Çalışma süresince hastanemizde tespit 
edilen 648 HKİ’nun 15 (% 2.3)’i HKSSSİ olgusu 

olmuştur. Aynı sürede hastanemizde yatarak 
tedavi gören 116722 hastada HKSSSİ insidans 
hızı % 0.01 olarak tespit edilmiştir. Olguların 
yaşları 1 ile 72 arasında, ortalama 37.8±24.2 yıl 
ve 8’i erkek, 7’si kadın olarak belirlenmiştir. 
Olguların beşinde malignensi, üçünde diabetus 
mellitus, birinde Arnold-Chiari malformasyo-
nu ve birinde travma predispozan faktör ola-
rak tespit edilmiştir. Olguların dördünde vent-
riküloperitoneal şant, üçünde intrakranial 
hematom, ikisinde intrakranial kitle, ikisinde 
intrakranial kitle ve ventriküloperitoneal şant, 
birinde spinal kitle, birinde Arnold-Chiari mal-
formasyonu olmak üzere 13 olguda nöroşirür-
jik operasyon öyküsü alınmıştır. Tanı konuldu-
ğunda 13 olgu nöroşirurji, bir olgu hematoloji 
ve bir olgu üroloji kliniğinde yatmaktaydı. 12 
olguda tanı öncesinde antibiyotik kullanımı 
vardı. 12 olguya yapılan LP sonrası BOS’da 
mm3’de ortalama 181.7±63.2 (80-300) lökosit 
tespit edilmiştir. Hasta özellikleri tablo 1’de 
verilmiştir. 

 HKSSSİ’li 15 olgunun yedisinden izole 
edilen etkenler tablo 2’de gösterilmiştir. Sekiz 
olguda kültürde üreme olmamıştır. Etkenler bir 
olguda subdural ampiyem materyalinden, bir 
olguda kandan, bir olguda kan ve BOS’dan, dört 
olguda BOS’dan izole edilmiştir. Tedavide mero-
penem 11, vankomisin 10, seftriakson 4 ve ami-
kasin 3 hastada tek veya kombine kullanılmıştır. 
İki hasta şant revizyonu uygulanırken olmak 
üzere üç hasta eksitus olmuştur. 
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Tablo 1. Hastane kökenli santral sinir sistemi infeksiyonlu hastala-
rın özellikleri.

Yaş (Ort+SD)
Erkek cinsiyet
Nörosirürjik operasyon
Öncesinde antibiyotik kulanımı
Predispozan faktörler
   Malignensi
   Diabetus mellitus
   Arnold-Chiari
   Travma
Ateş
Hipotermi 
Lökositoz
CRP yüksekliği
Sedimentasyon yüksekliği
BOS hücre (Ort±SD)

37.8±24.02
    8 (% 53)
  13 (% 87)
  12 (% 80)

    5 (% 33)
    3 (% 20)
    1   (% 7)
    1   (% 7)
  13 (% 87)
    2 (% 13)
  11 (% 73)
    6 (% 40)
    6 (% 40)
181.7±63.2

Hastane kökenli santral sinir sistemi infeksiyonları: 15 olgunun değerlendirilmesi



TARTIŞMA

 Massachusentts General Hospital’da 27 
yıllık izlemde 16 yaş üzeri 493 bakteriyel menen-
jit atağının % 40’ının hastane kökenli olduğu 
bildirilmiştir(5). Ülkemizde Palabıyıkoğlu ve 
ark.(13) 9 yıllık sürede yatan 51133 hastanın 
9632’sinde HKİ tespit etmiş ve hastane kökenli 
menenjit insidansını % 0.34, HKİ’ler içindeki 
oranını % 0.53 olarak bildirmişlerdir. Hastane-
mizde de HKSSSİ’nun HKİ’ler içinde % 2.3 gibi 
düşük oranda olduğu saptanmıştır.
 HKSSSİ’ları için en önemli risk faktörleri; 
nöroşirürjik operasyon veya aletin varlığıdır. 
Bunların dışında baş boyun infeksiyonları, dia-
betus mellitus, alkolizm, malignensi ve kafa 
travması diğer risk faktörleridir(1,5). Olguları-
mızda da nörosirürjik operasyon, ventrikülope-
ritoneal şant, malignensi, diabetes mellitus ve 
travma saptanan risk faktörleri olmuştur. 
 Toplam yedi olguda etken izole edilmiştir. 
Etken izolasyon oranımızın düşüklüğü 12 olgu-
da tanı öncesi antibiyotik kullanımına bağlı ola-
bilir. Toplum kökenli bakteriyel menenjitlerde 
en sık etkenler Streptococcus pneumoniae, Neisseria 
meningitidis, Listeria monocytogenes, S.aureus ve 
Haemophilus influenzae iken HKSSSİ’larında sta-
filokoklar ve Gram negatif etkenler ön plana 
çıkmaktadır(5,13,15,17). Ülkemizde yapılan çalışma-
larda Saba ve ark.(14) S.aureus ve Acinetobacter 
spp., Elaldı ve ark.(6) stafilokok ve S.pneumoniae, 
Bulut ve ark.(4) Acinetobacter spp. ve Klebsiella 
pneumoniae, Aktaş ve ark.(2) MSSA ve Pseudomonas 
aeruginosa, Palabıyıkoğlu ve ark.(13) stafilokok ve 
Gram negatif bakterileri en sık etken olarak sap-
tamışlardır. Çalışmamızda ise MRKNS ve 
Acinetobacter spp. ikişer olguda saptanmıştır.
 Toplum kökenli bakteriyel menenjitlerin 
irdelendiği bir çalışmada 696 atakda % 21 mor-
talite saptanmıştır(15). 445 hastada gelişen 493 

bakteriyel menenjit atağında, tek ataklı olgular-
da % 25, tekrarlayan ataklı toplum kökenli 
menenjit olgularında % 6 mortalite saptanırken, 
hastane kökenli menenjit olgularında tek ve tek-
rarlayan ataklarda mortalite sırasıyle % 35 ve 
% 16 olarak saptanmıştır(5). Weisfelt ve ark.(17) 

yaptıkları prospektif çalışmada 50 hastane 
kökenli menenjit olgusunda mortaliteyi % 16, 
Wang ve ark.(16) yaptıkları retrospektif inceleme-
de nöroşirürjik operasyonlar sonrası saptanan 
62 hastane kökenli menenjit olgusunda mortali-
teyi % 33.9 olarak saptamışlardır. Ülkemizde 
yapılan çalışmalarda benzer şekilde Elaldı ve 
ark.(6) % 27.3, Bulut ve ark.(4) % 47 ve Avcı ve 
ark.(3) ise % 18.1 mortalite bildirmişlerdir. 
Çalışmamızda, diğer çalışmalarda olduğu gibi 
% 20 oranında mortalite tespit edilmiştir. 
 Sonuç olarak HKSSSİ’larının HKİ’ler için-
de insidansının düşük olduğu, sıklıkla nöroşi-
rürjik operasyonlar sonrası geliştiği ve mortali-
tesinin yüksek olduğunu saptanmıştır. Ampirik 
antibiyotik tedavisinin planlanması için daha 
geniş serilere ihtiyacımız olmakla birlikte çalış-
manın ülkemiz ve hastanemiz açısından önemli 
bir veri kaynağı oluşturacağı düşünülmüştür. 
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Tablo 2. HKSSSİ’lerinde etken mikroorganizmalar [n].

MRKNS
Acinetobacter spp.
Klebsiella spp.
Enterococcus faecium
MSSA
Kültür negatif

2 
2 
1   
1  
1   
8 

MRKNS: metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok
 MSSA: metisiline duyarlı Staphyloccoccus aureus

H. Naz ve ark.
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