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ÖZET

Giriş: Bu çalışma, cerrahi sonrası gelişen menenjitlerde risk faktörlerini ve sonuçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya Ocak 2004-Aralık 2009 tarihleri arasında beyin cerrahisi operasyonu sonrasında izlemde menenjit ge-
lişen 163 hasta ile menenjit gelişmeyen 152 hasta dahil edilmiştir. Her bir hastanın demografik, klinik ve tedavi karakteristikleri tıbbi
kayıtlarından elde edilmiştir.

Bulgular: Hastaların izlendiği altı yıl içerisinde yapılan 4203 nöroşirürjik cerrahinin 163 (%3.9)’ünde nozokomiyal menenjit geliştiği be-
lirlenmiştir. Hastaların yaş ortalaması 45.6 ± 17.2 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 45.0 ± 17.1 yıl olarak bulunmuştur. Hasta-
ların klinik örneklerinde [beyin omurilik sıvısı (BOS) ve/veya kan] toplam 132 mikroorganizma izole edilmiştir. En sık gram-negatif pa-
tojenler (%51.5) etken olarak belirlenmiştir. Hastalar ve kontrol grubu risk faktörlerine göre karşılaştırıldığında, ventrikülo-peritoneal
şant varlığı, eksternal drenaj uygulaması, BOS kaçağı, operasyon sonrası mekanik ventilasyon uygulaması, postoperatif dönemde ste-
roid tedavisi ve santral venöz kateter uygulaması, hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bu-
lunmuştur. Kontrol grubunda mortalite oranı %4.6 iken, menenjit grubunda %26.3’tür. Beyin cerrahisi operasyonu geçiren hastalarda;
mekanik ventilasyon (OR: 7.97, %95 GA: 4.11-15.47), ileri yaş (OR: 3.21, %95 GA: 1.47-6.96), santral venöz kateter kullanımı (OR:
5.15, %95 GA: 2.52-10.51), BOS kaçağı (OR: 2.16, %95 GA: 1.12-4.18) ve menenjit tanısı (OR: 7.42, %95 GA: 3.43-17.06) morta-
lite için risk faktörleri olarak saptanmıştır. Menenjit grubunda ise multivaryate lojistik regresyon analiz sonucuna göre postoperatif ste-
roid kullanımı (OR: 6.54, %95 GA: 1.02-41.89) ve mikroorganizma türü (gram-negatif olması) (OR: 3.48, %95 GA: 1.09-11.11) mor-
taliteyi etkileyen bağımsız faktörler olarak saptanmıştır.

Sonuç: Cerrahi sonrası gelişen menenjitler, hem morbidite ve mortalite hem de sıklık açısından önemini korumaktadır. Eksternal ve in-
ternal drenaj sistemleri ve BOS kaçağı, hem infeksiyon gelişimi hem de mortalite için önemli risk faktörleri iken, ileri yaş ve gram-nega-
tif menenjit ile postoperatif steroid kullanımı menenjitte mortaliteyi artıran önemli risk faktörleri olarak belirlenmiştir.
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GİRİŞ

Cerrahi sonrası gelişen nozokomiyal menenjitler,
sık görülmemekle birlikte, yüksek morbidite ve morta-
lite nedeniyle özellikle beyin cerrahisi yoğun bakım
ünitelerinde önemli bir sağlık sorunudur. Cerrahi son-
rası gelişen menenjitlerde semptom ve bulgular altta
yatan nörolojik problem ya da cerrahiye sekonder olu-
şan klinik durumlar ve verilen tedaviler nedeniyle giz-
lenebilmekte ve tanıda zorluklara yol açmaktadır. No-
zokomiyal menenjit sıklıkla kraniyo-serebral travma ya
da tümör cerrahisi ile beyin omurilik sıvısı (BOS) dre-
najı için yabancı cisim implantasyonu sonrasında gö-
rülmektedir. İnsidansı %0.34 ile %3.4 arasında değiş-
mektedir[1-4]. Kraniyotomi sonrası menenjitlerin yak-
laşık üçte biri cerrahiden sonraki ilk hafta içerisinde,
üçte biri ikinci haftada meydana gelmektedir[5]. Posto-
peratif menenjit riski, özellikle de BOS kaçağı olasılı-

ğını azaltan dikkatli cerrahi tekniklerin uygulanmasıyla
azaltılabilir[6]. Hidrosefali tedavisinde sıklıkla kullanılan
serebrospinal şant gibi internal ventriküler kateterlerle
ilişkili menenjitler, sıklıkla kateterin cerrahi sırasında
kolonizasyonuna bağlı olmakta ve insidansı %4-17
arasında değişmektedir[7,8].

Bu çalışma, cerrahi sonrası gelişen menenjitlerde
risk faktörlerini ve sonuçlarını belirlemek amacıyla
planlanmıştır.

HASTALAR ve METOD

Çalışma Ocak 2004-Aralık 2009 tarihleri arasın-
da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Has-
tanesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalında çeşitli ne-
denlerle opere edilen hastaları kapsamaktadır. Ope-
rasyon sonrası izlemde menenjit gelişen 163 hasta ile
menenjit gelişmeyen 152 hasta olgu kontrol değer-
lendirmesi için çalışmaya dahil edilmiştir. 
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SUMMARY
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Introduction: This study was planned to detect the risk factors and outcome of meningitis developed after surgery.

Patients and Methods: In the follow up of patients after neurosurgery, 163 meningitis and 152 control patients were included to the
study, between January 2004 and December 2009. Demographic, clinical and laboratory data were obtained from patient files.

Results: In the six-year follow up of 4203 neurosurgical procedures, nosocomial infection rate was found to be 3.9%. The mean age was
45.6 ± 17.2 years and 45.0 ± 17.1 years for the meningitis and control patients, respectively. One hundred and thirty two microorga-
nisms were isolated in cultures of clinical specimens [cerebrospinal fluid (CSF) and/or blood]. Gram-negative bacteria were found to be the
most frequent pathogen (51.5%). When patient and control groups were compared according to the risk factors, presence of ventriculo-
peritoneal shunt, external drainage, CSF leakage, mechanical ventilation after operation, postoperative steroid treatment and central ve-
nous catheterization were found to be higher in the patient group and the differences were statistically significantly. While mortality rate
was 4.6% in control group, it was 26.3% in meningitis patient groups. Mechanical ventilation (OR: 7.97, 95% CI 4.11-15.47), older age
groups (OR: 3.21, 95% CI: 1.47-6.96), central venous catheterization (OR: 5.15, 95% CI: 2.52-10.51), CSF leakage (OR: 2.16, 95% CI:
1.12-4.18) and diagnosis of meningitis (OR: 7.42, 95% CI: 3.43-17.06) found to be the risk factors for mortality for patients who had ne-
urosurgery. According to multivariate logistic regression analysis, age, postoperative steroid usage (OR: 6.54, 95% CI: 1.02-41.89) and
type of microorganism (gram-negative) (OR: 3.48, 95% CI: 1.09-11.11) were found to be the independent risk factors for mortality in
meningitis group.

Conclusion: As a result, meningitis developing after surgery is still important because of its morbidity, mortality and high rate. Exter-
nal and internal drainage systems and CSF leakage are important risk factors in the development of infection and mortality. And also,
advance age, gram-negative etiology and postoperative steroid usage were found to be related with mortality in meningitis patient.
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Nozokomiyal menenjit tanısı aşağıda belirtilen
“Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”
tanımına göre konulmuştur[9]. 

Menenjit tanısı aşağıdaki kriterlerden en az birini
içermiştir:

Kriter 1: Hastanın BOS kültüründe mikroorga-
nizma/lar üremesi ve/veya

Kriter 2: Başka açıklayan sebep olmaksızın has-
tada sayılan semptom ve bulgulardan en az birisinin
bulunması: Ateş (38°C), ense sertliği, meningeal bul-
gular, kafa çifti tutulumu veya irritabilite ve tanının an-
temortem konulması ve doktorun uygun antimikrobi-
yal tedavi başlamasıyla birlikte aşağıdakilerden en az
birinin olması:

a. BOS’ta artmış beyaz küre, yükselmiş protein
ve/veya azalmış glukoz,

b. BOS’un Gram boyasında mikroorganizma gö-
rülmesi,

c. Kanda mikroorganizma üremesi.

Her bir hastanın demografik, klinik ve tedavi ka-
rakteristikleri tıbbi kayıtlarından elde edilmiştir. Nozo-
komiyal menenjit için risk faktörleri taranmıştır: Nö-
rolojik girişimler, kafa travması, BOS kaçağı, şant
varlığı, mekanik ventilasyon, santral venöz kateter,
operasyon öncesi antibiyotik kullanımı (cerrahi profi-
laksi dışında), postoperatif dönemde steroid kullanı-
mı, operasyon öncesi hastanede yatış süresi. 

Steril tüp içerisinde mikrobiyoloji laboratuvarına
ulaşan BOS örneklerinden, Gram boyama ve kültür
işlemleri yapılmış, Gram boyama sonuçları kliniğe bil-
dirilmiştir. 

Kültürlerden izole edilen bakterilerin ve mantarla-
rın identifikasyonu için, konvansiyonel mikrobiyolojik
yöntemlerin yanında; ayrıca VITEK 2 (Biomerieux,
Fransa) gram-pozitif bakteri, gram-negatif bakteri, ye-
ast identifikasyon kartları (Biomerieux, Fransa) ve
API Candida stripleri (Biomerieux, Fransa) kullanıl-
mıştır. Elde edilen mikrobiyolojik veriler, üreme yeri
ve üreyen mikroorganizmalar kaydedilmiştir.

Kategorik ölçümlerin gruplar arasında karşılaştırıl-
masında ki-kare testi, normal dağılım göstermeyen
ölçümleri iki grup arasında karşılaştırmada Mann-
Whitney U testi kullanılmıştır. Menenjit gelişimini ve
hasta grubunda mortaliteyi etkileyen bağımsız faktör-
leri belirlemek amacıyla multivaryate lojistik regres-

yon analizi yapılmıştır. Tüm testlerde istatistiksel
önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Kategorik ölçüm-
ler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümler ise ortalama
ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve mini-
mum-maksimum) olarak özetlenmiştir. Verilerin ista-
tistiksel analizinde SPSS 17.0 paket programı kulla-
nılmıştır.

BULGULAR

Hastaların izlendiği altı yıl içerisinde 4203 nöroşi-
rürjik cerrahinin yapıldığı gözlenmiştir. Cerrahi yapı-
lan hastaların 163 (%3.88)’ünde nozokomiyal me-
nenjit geliştiği belirlenmiştir. Nozokomiyal menenjit
tanısı 119 hastada mikrobiyolojik verilerle desteklen-
miştir. Menenjit düşünülen 163 hastanın 143
(%88)’üne lomber ponksiyon uygulanabilmiş, geri ka-
lan 20 hastada kontrendikasyonlar nedeniyle BOS
örneği alınamamıştır. 

Hastaların yaş ortalaması 45.6 ± 17.2 yıl, ortan-
ca değeri 50 (min: 14-maks: 80) yıl, kontrol grubu-
nun yaş ortalaması ise 45.0 ± 17.1 yıl, ortanca değe-
ri 45 (min: 15-maks: 87) yıl olarak bulunmuştur (p=
0.572). Hastaların %55.8 (n= 91)’i kontrol grubunun
ise %61.8 (n= 96)’i erkektir (p= 0.166).

Hasta ve kontrol grubunda yapılan cerrahi giri-
şimler Tablo 1’de gösterilmiştir. Hastalarda operas-
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Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunda yapılan cer-
rahi girişimler

Hasta Kontrol 

Nöroşirürjik tanı Sayı % Sayı %

Tümör 88 53.9 81 53.3

Kafa travması 18 11.0 2 1.3

Spinal kord 0 0 9 5.9
kompresyonu

SAK + anevrizma 13 8.0 2 1.3

Anevrizma 6 3.7 14 9.2

Subdural hematom 11 6.7 6 3.9

Şant disfonksiyonu 4 2.5 1 0.7

Lomber herni 1 0.6 11 7.2

Chiari malformasyonu 1 0.6 3 2.0

Servikal fraktür 0 0 4 2.6

Epidural hematom 2 1.2 7 4.6

Diğer 6 3.7 10 6.6

SAK: Subaraknoid kanama.



yon ile menenjit tanısı arasında geçen ortanca süre
13 (min: 1-maks: 365) gün olarak belirlenmiştir.

Nozokomiyal menenjiti olan hastaların 44’ü klinik
tanı ile takip edilirken, 119’unda mikrobiyolojik kanıt
elde edilebilmiştir. Bu 119 hastanın klinik örneklerin-
de (BOS ve/veya kan) toplam 132 mikroorganizma
izole edilmiştir. Menenjitlerin 106’sı tekli, 13’ü ikili
üremeye (polimikrobiyal) sahipti. En sık gram-negatif
patojenler (%51.5) etken olarak saptanırken, Acine-
tobacter baumannii sıklık açısından ilk sırayı almıştır.
Üreyen mikroorganizmalar Tablo 2’de gösterilmiştir.

Hastalar ve kontrol grubu risk faktörlerine göre
karşılaştırıldığında, ventrikülo-peritoneal şant varlığı,

eksternal drenaj uygulaması, BOS kaçağı, operasyon
sonrası mekanik ventilasyon uygulaması, postoperatif
dönemde steroid tedavisi, santral venöz kateter uygu-
laması, hasta grubunda kontrol grubuna göre istatis-
tiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.
Operasyon öncesi antibiyotik kullanımı ile hastalık
gelişimi arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Menenjit gelişen hastalarda mortalite oranı (%26.4)
kontrol grubuna göre (%4.6) anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur (Tablo 3). 

Hastalar ile kontroller arasında operasyon öncesi
hastanede yatış süresi açısından anlamlı fark saptan-
mazken, hastaların hem yoğun bakım ünitesi hem de
hastanede toplam yatış süresinin, kontrol grubuna
göre anlamlı şekilde uzun olduğu belirlenmiştir (Tablo
4). Menenjit tanısı ile ölüm arasında geçen ortalama
süre 19.7 ± 17.3 gün, ortanca süre 19 (min: 2-maks:
80) gündür. Menenjit gelişmesini etkileyen bağımsız
faktörleri belirlemek amacıyla uygulanan çok değiş-
kenli (multivaryate) lojistik regresyon analiz sonuçları-
na göre; yaş (OR: 1.03, %95 GA: 1.01-1.06), has-
tanede toplam yatış süresi (OR: 1.10, %95 GA:
1.06-1.13), dren tedavisi (OR: 4.61, %95 GA: 1.82-
11.72), BOS kaçağı (OR: 28.24, %95 GA: 7.49-
106.53), mekanik ventilasyon (OR: 11.97, %95 GA:
3.65-39.21) ve operasyon öncesi antibiyotik kullanı-
mı (OR: 0.15, %95 GA: 0.06-0.43) menenjit gelişi-
mini etkileyen bağımsız faktörler olarak saptanmıştır
(Tablo 5).

Beyin cerrahisi operasyonu geçiren hastalarda
mortalite için risk faktörleri Tablo 6’da özetlenmiştir.
Mekanik ventilasyon (OR: 7.97, %95 GA: 4.11-
15.47), ileri yaş (OR: 3.21, %95 GA: 1.47-6.96),
santral venöz kateter varlığı (OR: 5.15, %95 GA:
2.52-10.51), BOS kaçağı (OR: 2.16, %95 GA:
1.12-4.18), menenjit tanısı (OR: 7.42, %95 GA:
3.43-17.06) ve menenjit grubunda klinik örneklerde
mikroorganizma üremesi (OR: 2.85, %95 GA: 1.11-
7.34) mortaliteyi artıran risk faktörleri olarak belirlen-
miştir.

Menenjit gelişen hastalardaki mortaliteyi etkileyen
faktörleri belirlemek amacıyla yapılan tek değişkenli
analizde mekanik ventilasyon, ileri yaş, santral venöz
kateter varlığı ve BOS kaçağı mortaliteyi artıran risk
faktörleri olarak belirlenmiştir. Tek değişkenli analizde
ve klinik olarak anlamlı bulunan faktörler kullanılarak
hasta grubunda mortaliteyi etkileyen bağımsız faktör-
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Tablo 2. Nozokomiyal menenjitli hastaların BOS
kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların
dağılımı

Sayı %

Gram-negatif bakteriler 68 51.5

Acinetobacter baumannii 40 30.3

Pseudomonas aeruginosa 9 6.8

Escherichia coli 3 2.3

Klebsiella pneumoniae 7 5.3

Enterobacter cloacae 3 2.3

Enterobacter aerogenes 1 0.8

Citrobacter koseri 1 0.8

Morganella morganii 1 0.8

Aeromonas hydrophila 1 0.8

Achromobacter xylosoxidans 1 0.8

Serratia marcescens 1 0.8

Gram-pozitif bakteriler 56 42.5

Koagülaz-negatif stafilokoklar 31 23.5

Staphylococcus aureus 16 12.1

Enterococcus faecalis 5 3.8

Enterococcus faecium 3 2.3

Streptococcus pneumoniae 1 0.8

Mantarlar 8 6.0

Candida albicans 4 3.0

Candida parapsilosis 1 0.8

Candida kefyr 1 0.8

Candida krusei 1 0.8

Candida tropicalis 1 0.8

BOS: Beyin omurilik sıvısı.
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Tablo 3. Hasta ve kontrol grubunun risk faktörlerinin karşılaştırılması

Hasta Kontrol 

Sayı % Sayı % p 

Şant varlığı

Var 23 14.1 10 6.6

Yok 140 85.9 142 93.4 0.022

Eksternal drenaj tedavisi 

(ventrikülostomi ya da lumbar drenaj)

Var 70 42.9 19 12.5

Yok 93 57.1 133 87.5 0.0001

BOS kaçağı

Var 63 38.7 5 3.3

Yok 100 61.3 147 96.7 0.0001

Mekanik ventilasyon

Var 51 31.3 10 6.6

Yok 112 68.7 142 93.4 0.0001

Santral venöz kateter

Var 97 59.5 50 32.9

Yok 66 40.5 102 67.1 0.0001

Steroid kullanımı

Var 143 88.7 111 73.0

Yok 20 12.3 41 27.0 0.001

Operasyon öncesi antibiyotik kullanımı

Var 40 24.5 52 34.2

Yok 123 75.5 100 65.8 0.059

Sonuç

Taburcu 120 73.6 145 95.4

Eksitus 43 26.4 7 4.6 0.0001

BOS: Beyin omurilik sıvısı.

Tablo 4. Hasta ve kontrol grubunun operasyon öncesi yatış süreleri ile yoğun bakım ve hastanede toplam
yatış süreleri 

Hasta Kontrol 

Ortanca Ortanca
Ortalama (min-maks) Ortalama (min-maks) p

Operasyon öncesi 10.6 ± 11.7 9 (0-99) 8.3 ± 7.3 6.5 (0-42) 0.250
yatış süresi

YBÜ’de kalış süresi 35.5 ± 29.1 32 (0-177) 6.9 ± 10.3 3 (0-60) 0.0001

Hastanede toplam 46.8 ± 34.4 41 (2-240) 17.5 ± 13.3 15 (2-82) 0.0001
yatış süresi

YBÜ: Yoğun bakım ünitesi.
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Tablo 5. Menenjit gelişimini etkileyen faktörler için uygulanan lojistik regresyon analizi sonuçları

B OR %95 GA p

Yaş 0.03 1.03 1.01-1.06 0.016

Cinsiyet (K) -0.32 0.73 0.33-1.60 0.426

Hastanede toplam yatış süresi 0.09 1.10 1.06-1.13 0.000

Şant varlığı 1.10 3.01 0.77-11.75 0.112

Dren tedavisi 1.53 4.61 1.82-11.72 0.001

BOS kaçağı olması 3.34 28.24 7.49-106.53 0.000

Mekanik ventilasyon 2.48 11.97 3.65-39.21 0.000

Kateter kullanılması -0.06 0.95 0.39-2.31 0.903

Steroid kullanımı 0.09 1.10 0.37-3.29 0.868

Operasyon öncesi -1.87 0.15 0.06-0.43 0.000
antibiyotik kullanımı

BOS: Beyin omurilik sıvısı.

Tablo 6. Cerrahi operasyon geçiren hastalarda mortalite için risk faktörleri

Taburcu Eksitus OR (%95 GA)

Sayı % Sayı % p

Cinsiyet

Kadın 159 85.9 26 14.1 0.94 (0.75-2.54)

Erkek 106 81.5 18 18.5 0.292

Yaş grubu

0-44 yıl 130 92.2 11 7.8 Ref.**

45-59 yıl 81 78.6 22 21.4 3.72 (1.63-8.46)

60+ yıl 54 76.1 17 23.9 3.21 (1.47-6.96)

0.002

Şant varlığı

Var 28 84.8 5 15.2 0.94 (0.34-2.56)

Yok 237 84.0 45 16.0 0.570

Cerrahi sınıflama

Spinal cerrahi 29 96.7 1 3.3 Ref.**

Kraniyotomi 214 82.6 45 17.4 6.10 (0.84-44.6)

İnternal-eksternal kateter 22 84.6 4 15.4 5.27 (0.57-48.60)

yerleştirme-şant dahil 0.241

BOS kaçağı

Var 51 75.0 17 25.0 2.16 (1.12-4.18)

Yok 214 86.6 33 13.4 0.019

Mekanik ventilasyon

Var 34 55.7 27 44.3 7.97 (4.11-15.47)

Yok 231 90.9 23 9.1 0.0001



166

Risk Factors and Outcomes of Postoperative Meningitis
Kurtaran B, Candevir A, Taşova Y, İnal AS, 
Yılmaz DM, Kömür S, Sarıtürk Ç, Aksu HSZ.

FLORA 2011;16(4):160-168

Tablo 6. Cerrahi operasyonu geçiren hastalarda mortalite için risk faktörleri (devamı)

Taburcu Eksitus OR (%95 GA)

Sayı % Sayı % p

Santral venöz kateter

Var 108 73.5 39 26.5 5.15 (2.52-10.51)

Yok 157 93.5 11 6.5 0.0001

Steroid kullanımı

Var 207 81.5 47 18.5 4.39 (1.32-14.61)

Yok 58 95.1 3 4.9 0.004

Operasyon öncesi 
antibiyotik kullanımı

Var 78 84.8 14 15.2 0.93 (0.47-1.82)

Yok 187 83.9 36 16.1 0.493

Menenjit

Var (hasta grubu) 120 73.6 43 26.4 7.42 (3.43-17.06)

Yok (kontrol grubu) 145 95.4 7 4.6 0.0001

Klinik örneklerde 
mikroorganizma üremesi*

Var 82 68.9 37 31.1 2.85 (1.11-7.34)

Yok 38 86.4 6 13.6 0.025

Mikroorganizma türü*

Gram-pozitif 37 75.5 12 24.5 Ref.**

Gram-negatif 40 64.5 22 35.5 1.69 (0.74-3.90)

Mantar 5 62.5 3 37.5 1.85 (0.38-8.91)

0.426

Toplam 265 84.1 50 15.9

* Hasta grubunda.
** Referans grup.

Tablo 7. Menenjit gelişen hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler için lojistik regresyon analizi sonuçları

B OR %95 GA p

Yaş 0.04 1.04 1.00-1.08 0.050

Cinsiyet (K) -0.80 0.45 0.16-1.29 0.138

Dren tedavisi 0.20 1.22 0.40-3.73 0.724

BOS kaçağı olması 0.35 1.42 0.48-4.24 0.528

Kateter kullanılması 0.71 2.03 0.63-6.56 0.235

Steroid kullanımı 1.88 6.54 1.02-41.89 0.048

Mikroorganizma türü

Gram-pozitif Ref.* 0.094

Gram-negatif 1.25 3.48 1.09-11.11 0.035

Mantar 1.43 4.17 0.40-43.94 0.235

BOS: Beyin omurilik sıvısı.
* Referans grup.



leri belirlemek amacıyla çok değişkenli (multivaryate)
lojistik regresyon analiz uygulanmıştır. Elde edilen so-
nuçlara göre hastanın yaşı (OR: 1.04, %95 GA:
1.00-1.08), postoperatif steroid kullanımı (OR: 6.54,
%95 GA: 1.02-41.89) ve mikroorganizma türü
(gram-negatif olması) (OR: 3.48, %95 GA: 1.09-
11.11) hasta grubunda mortaliteyi etkileyen bağımsız
faktörler olarak saptanmıştır (Tablo 7).

TARTIŞMA

Nozokomiyal menenjitlerin büyük çoğunluğu cer-
rahi sonrası gelişmektedir ve hastanede yatan hasta-
larda ciddi bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Da-
ha önceki çalışmalar cerrahi girişim, BOS kaçağı ve
kafa travmasını önemli risk faktörleri arasında say-
maktadır. Toplum kökenli menenjitten atipik klinik
görünümü, etkenin beklenmedik mikroorganizmalar
olması ve yüksek oranda kötü sonuçlanması gibi özel-
likleriyle ayrılmaktadır[5,10,11]. Bu çalışmada hasta ve
kontrol grubunun büyük bir kısmı, başta tümör ve se-
rebral hemoraji nedeniyle kraniyotomi cerrahisi ol-
muştur. Kontrol grubunda spinal cerrahi girişimlerin
daha az olduğu gözlenmiştir. Spinal cerrahi sonrası
menenjit nadir bir durumdur. Yapılan üç yıllık retros-
pektif bir çalışmada spinal cerrahi sonrası bakteriyel
menenjit insidansı %0.18 olarak belirlenmiştir. Bu ça-
lışmada da spinal cerrahi sonrası menenjit iki hastada
gelişmiştir. Literatürde spinal cerrahi sonrası menen-
jitlerin seyri ve sonuçlarının da iyi olduğu bildirilmiş-
tir[12]. Oysa kraniyotomi yapılan hastalarda bakteriyel
menenjit komplikasyonu %0.8-1.5 arasında değiş-
mektedir[5,13]. Kraniyotomi yapılan ve menenjit geli-
şen hastaların yaklaşık 2/3’ünde cerrahi sonrası ilk
iki haftada menenjit gelişmektedir[5]. Bu çalışmadaki
hasta grubunda da operasyon ile menenjit tanısı ara-
sında geçen ortanca süre 13 (1-365) gün olarak be-
lirlenmiştir ve bulgu literatürle uyumludur[5]. Bu ne-
denle cerrahi sonrası erken dönemde menenjit açısın-
dan dikkatli olmak gerekmektedir. 

Cerrahi sonrası gelişen menenjitler sıklıkla stafilo-
koklar ya da aerobik gram-negatif basillerce oluşturul-
maktadır. Bu hastalarda daha önceleri en sık infeksiyon
etkeni olarak stafilokoklar gösterilmekteydi[14,15]. An-
cak yıllar içinde gram-negatif basillerle olan menenjitle-
rin sıklığında artış meydana gelmiştir. Bu çalışmada en
sık izole edilen mikroorganizma A. baumannii olup, bu
durum hastanemiz genelindeki nozokomiyal infeksiyon
etkenlerinin sıklığı ile paralellik göstermektedir. Ancak

Staphylococcus aureus ve koagülaz-negatif stafilokok-
lar (KNS) ile birlikte tüm stafilokokların oranı, izole edi-
len mikroorganizmaların üçte birini geçmektedir (yakla-
şık %36).

Postoperatif menenjit riski, titiz cerrahi tekniklerin
uygulanması ve özellikle de BOS kaçağı olasılığının
azaltılmasıyla düşürülebilmektedir[5]. BOS kaçağı hasta
grubumuzun %39’unda belirlenmiştir ve kontrol grubu-
na göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yakın
zamanda yapılmış bir çalışmada, menenjit gelişimi için
en güçlü risk faktörünün BOS kaçağı olduğu belirlen-
miştir[5]. BOS kaçağının önlenmesi için özenli cerrahi
tekniklerin uygulanması ve oluştuğunda acil olarak te-
davi edilmesi önerilmektedir[16]. Operasyon sonrası
bakteriyel menenjitlerin değerlendirildiği bir retrospek-
tif çalışmada, kraniyotomiler sonrası %0.8, internal
BOS şantı ya da ventrikülostomi sonrası %2.6 olmak
üzere toplam infeksiyon insidansı %1.4 olarak belirlen-
miştir. Aynı çalışmada eksternal drenajlı ventrikülosto-
minin menenjit gelişimi için bağımsız risk faktörü oldu-
ğu ifade edilmiştir[17]. Çalışmamızda BOS kaçağının
yanı sıra internal ve eksternal drenaj tedavilerinin de
menenjit gelişimi için risk faktörü olduğu belirlenmiştir.
Postoperatif dönemde mekanik ventilasyon, santral ve-
nöz kateter kullanımı ve steroid kullanımı gibi faktörler,
hastanın genel sağlık durumunu bozarak, ek organ so-
runları oluşturarak ve immün sistemi düşkün hale geti-
rerek menenjit gelişimi riskini artırmaktadır.

Operasyon öncesi yatış süresinin uzunluğu cerra-
hi alan infeksiyonu hızını artırdığı bilinen bir risk fak-
törüdür[18]. Yaptığımız çalışmada kontrol grubuyla is-
tatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da, menenjit ge-
lişen hasta grubunda operasyon öncesi yatış süresinin
daha uzun olduğu gözlenmiştir. Yine menenjit gelişen
hasta grubunda hem yoğun bakımda hem de toplam-
da, hastanede yatış süresinin kontrol grubu ile kıyas-
landığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha
uzun olduğu gözlenmiştir. Bu değerler hastalığın oluş-
turduğu morbidite ve sağlık maliyetindeki artışa sebep
olabilecek nedenleri sergilemektedir.

Menenjit tanısının cerrahi operasyon geçiren hasta-
larda mortalite riskini 7.4 kat artırdığı (OR: 7.42, %95
GA: 3.43-17.06) gözlenmiştir. Bu çalışmada değerlen-
dirilen parametrelerin içerisinde tek değişkenli analizde
postoperatif dönemde mekanik ventilasyon, ileri yaş ve
santral venöz kateter varlığı, BOS kaçağı menenjit ta-
nısı ile mikrobiyolojik olarak desteklenmiş menenjitle-
rin, cerrahi hastalarında mortalite için risk faktörleri ol-
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dukları belirlenmiştir. Multivaryate lojistik regresyon
analizi sonucuna göre ise, hastanın yaşı, postoperatif
steroid kullanımı ve mikroorganizma türü (gram-nega-
tif olması) menenjitli hastalarda mortaliteyi etkileyen
bağımsız faktörler olarak saptanmıştır. Çeşitli çalışma-
larda da, yüksek APACHE II skoru, gram-negatif etyo-
loji, düşük BOS glukoz seviyesi, düşük Glasgow koma
skalası, eşlik eden nozokomiyal infeksiyon varlığı, bak-
teremi varlığı, sebep olan mikroorganizmanın tipi ve
primer beyin hastalığı mortalite ile ilişkilendirilmiş-
tir[15,17,19].

Sonuç olarak; cerrahi sonrası gelişen menenjitler,
hem morbiditesi ve mortalitesi hem de sıklığı açısın-
dan önemini korumaktadır. Eksternal ve internal dre-
naj sistemleri ve BOS kaçağı infeksiyon gelişiminde
önemli risk faktörleridir. Postoperatif dönemde me-
kanik ventilasyon ve santral ven kateterizasyonu ise,
hem menenjit gelişimi hem de mortalite için risk fak-
törleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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