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idrosefalide kullanılan şantlar, aşırı biriken BOS’un dışarı veya vücut boş-
luklarından herhangi birine (periton, plevra, atrium) boşaltan ve silikon
içeren malzemelerdir. Şant uygulama sonrasında görülen enfeksiyonlar

erişkin ve çocuk hidrosefali hastalarının major morbidite kaynağıdır. Şant enfek-
siyonları santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonlarının en sık görülen ve en ciddi
komplikasyonlarından biridir.1 Ayrıca %30-40 mortalite oranı ve bu yüksek mor-
talite oranı yanında entellektüel yıkım ve ciddi nörolojik defisitlere neden olabi-
lir.2-5

Şant Enfeksiyonları

ÖÖZZEETT  Hidrosefali tedavisinde kullanılan silikon içerikli şantların uygulama sonrası ortaya çıkan
en önemli komplikasyonlarından biri kuşkusuz enfeksiyonlardır. Sıklığı ortalama girişim başına
%4,5-14 olup etken çoğunlukla normal cilt florası kaynaklıdır. Klinik bulgular  kullanılan 
şant tipine ve lokalizasyona bağlı değişiklikler gösterebilmektedir. Şant enfeksiyonunda düşü-
nülen hastalarda beyin omurilik sıvısının (BOS) özellikle mikrobiyolojik incelemesi önemlidir.
Tanı konulan hastalarda antibiyotik tedavisi yanında şantın çıkarılması, external ventriküler
yol ile BOS drenajına geçilmesi ve daha sonra yeni şant uygulaması sık kullanılan, en güvenli 
ve en başarılı uygulama olarak bildirilmektedir. Şant enfeksiyonlarının engellenmesinde cer-
rahi alan enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli uygulamalar oldukça önem taşımakta-
dır. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Antibiyoterapi; merkezi sinir sistemi enfeksiyonları; beyin omurilik sıvısı şantları; 
antibakteriyel ajanlar; enfeksiyon  

AABBSSTTRRAACCTT  Infection is one the most important complication of silicon shunts that are used for
hydrocephalus management. The incidence is about 4.5-14% and  the etiologic agents  are  usually
from the normal skin flora. The clinical findings may differ according to the type of shunt mate-
rial. Microbiological evaluation of  cerebrospinal fluid (CSF) is to be considered for the patients suf-
fering from shunt infections. Besides antibiotherapy; shunt removal, CSF drainage via external
ventricular way and new shunt application are the most frequently performed ,safe and  successful
management modalities. Prevention of surgical field infections is of utmost importance for avoid-
ing shunt infections.

KKeeyy  WWoorrddss::  Antibiotherapy; central nervous system infections; cerebrospinal fluid shunts; 
anti-bacterial agents; infection 
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EPİDEMİYOLOJİ

Kaufman ve McLone girişim başına düşen enfeksiyon
oranının %4,5-14 ve hasta başına düşen enfeksiyon ora-
nının da %8-40 arasında değiştiğini saptamışlardır. Şant
enfeksiyonları hemen her zaman mekanik olarak şant
disfonksiyonuna neden olur. Yapılan çalışmalarda şant
enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu hasta grubunun
periventriküler kanamaya bağlı hidrosefali nedeniyle
şant uygulanan olgular olduğu bildirilmiştir.6,7 Ayrıca
ventriküloatrial ve ventriküloperitoneal şantlar arasında
enfeksiyon oranları açısından fark olmadığı belirtilmek-
tedir.8 Literatürdeki bazı seriler incelendiğinde menin-
gomyeloseli olan hidrosefalik olgularda daha yüksek
enfeksiyon oranı olduğu bildirilmiştir.9-11 Ancak bazı  ça-
lışmalarda ise hidrosefali etyolojisi ile şant enfeksiyonu
gelişimi arasında bir ilişki olmadığı belirtilmiştir.10,12,13

Şant enfeksiyonlarında en sık kabul edilen enfek-
siyon şekli kolonizasyondur. En sık izole edilen mikro-
organizma ise enfeksiyonların yaklaşık %40’ını oluştu-
ran Stafilokok epidermidis olup ikinci sırada %20 ile Sta-
filokok aureustur.14-20 Bu mikroorganizmalar sıklıkla
normal cilt florasının bir parçasıdır ve çoğu şant enfek-
siyonu şantın takılmasını takip eden ilk 2 ay içinde or-
taya çıkar.14-17,21 Hastadan ya da cerrahi personelden
(cerrahi eldiven ya da cerrahi aletlerin hasta florası ile
kontaminasyonu) endojen yayılım mevcuttur. Diğer
izole edilen mikroorganizmalar ise Coryneforms, Strep-
tokok, Enterekok, aerobik gram negatif çomaklar ve ma-
yalardır.22 Yapılan başka çalışmalarda ise şant enfeksi-
yonlarının büyük bir kısmının tipik cilt mikroorganiz-
malarından kaynaklandığını diğer kontaminasyon odak-
larının ise oldukça az öneme sahip olduklarını saptamış-
lardır.19,20,23

BAKTERİYEL VIRÜLANS FAKTÖRLERİ

Şant enfeksiyonlarında en sık görülen mikroorganizma
stafilokoklardır ve şant yerleşimi sırasında kazanılmak-
tadırlar. Bu mikroorganizma, prostetik materyale direkt
olarak yapışmakta ve ürettiği substratlar sayesinde anti-
mikrobiyal ajanlardan ve fagositozdan korunmaktadır.24

Yapışma yabancı materyal enfeksiyonlarında en önemli
basamaktır. Bir diğer mekanizma; bakterinin slime fak-
tör üretimidir. Slime, suda eriyen %40 şeker ve %27 pro-
teinden oluşan (bu oranlar her mikroorganizma için
farklı olabilir) bir üründür. Slime faktör, daha çok koa-
gülaz negatif stafilokoklarda çalışılmıştır.25 Ancak pseu-
domonas aeruginosa ve corynbacterium spp. gibi
bakterilerin de slime faktör ürettiği bilinmektedir.26 Or-

taya çıkan bu biyotabakanın pek çok bilinen antikor,
beyaz kan hücreleri, sürfaktan, antibiyotik gibi antibak-
teryel ajanlara karşı önemli miktarda koruma sağladığı
gösterilmiştir.27-32 Sonuçta bu biyotabakanın koruyucu
etkileri şant enfeksiyonuna karşı aşırı kullanılan siste-
mik ve/veya intraventriküler antibiyotik tedavisinin gö-
receli olarak yetersiz kalmasını açıklayabilmektedir.33-36

Agresif antimikrobiyal tedavisi akut inflamasyonu te-
mizlemekte fakat biyotabakanın içindeki çok sayıda or-
ganizma kalmakta, nadiren eradike olmaktadır. Bundan
dolayı bakteri kaynağı kalmakta, biyotabaka bakterileri
çevreye dökebildiği içinde antibiyotiğin kesilmesinden
sonra akut enfeksiyon tekrar başlamaktadır.31,32 Biyota-
bakadaki büyüme tarzı farklı enfeksiyon ajanları ile sık
rastlanan farklı klinik tablolar açıklanabilmektedir.22

Staf. aureusun şant yüzeyine bağlanma yeteneği dü-
şüktür, bunun yanında stafilokok epidermitis gibi ext-
rasellüler sümüksü sıvı üreten organizmalarda şant
materyaline bağlanma yeteneği güçlü olup gerçek bir
şant kolonizasyonu gösterirler.

ŞANT ENFEKSİYONLARININ SINIFLANDIRILMASI

Şant enfeksiyonlari erken yada geç; internal yada exter-
nal olarak sınıflandırılabilir. Şant enfeksiyonlarının iki
ayrı semptomatolojiye neden olması sebebiyle internal
ve eksternal diye ikiye ayırmanın yararlı olacağını savu-
nanlar vardır.37,38 İnternal şant enfeksiyonunda ventri-
külit, kolonizasyona bağlı ventriküloatrial (VA) şanta
bağlı bakteriyemi ya da ventriküloperitoneal şanta (VP)
bağlı peritonit vardır ve cilt enfeksiyonu yoktur. Ekster-
nal şant enfeksiyonu ise şant cihazının dış kısmı ya da
onu çevreleyen cilt dokusunun enfeksiyonu olup yara
enfeksiyonu, şantın bir kısmı ya da şant trasesi boyunca
selülit, ciltte ülserasyon ya da ciltte açılmayı kapsar. 

Şant enfeksiyonu şant uygulanmasının takiben ilk 2
ayda sık olarak gözlenirken, bir yıldan sonra görülmesi
nadirdir.39 Şant enfeksiyonunun %69’u şant takılmasını
takip eden ilk ayda %86’sı ise ilk 6 ayda görülür.39,40

Erken şant enfeksiyonu; sıklıkla , 

1. Stafilokok epidermitis (koagülaz negatif) enfek-
siyonların %60-75’i (en sık). 

2. Stafilokok aureus 

3. Gram negatif basil; %6-20 gram negatif basil kay-
naklı bir şant enfeksiyonunda primer bir sebep mutlaka
düşünülmeli ve araştırılmalıdır. Yenidoğanlarda E.coli
ve Streptokokus hemoliticus sık görülür. 

Geç şant enfeksiyonu (operasyondan 6 ay sonra ge-
lişebilir); sıklıkla, 



Celal BAĞDATOĞLU ve ark. ŞANT ENFEKSİYONLARI

Turkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2015;5(1)

72

1. Genellikle S.epidermise bağlı yavaş enfeksiyon-
dur. 

2. Septisemi sırasında vasküler kaynaklı olduğu dü-
şünülür. 

3. Menenjit sırasında kolonizasyona bağlı olarak ge-
lişebilir.

PATOGENEZ

Serebrospinal şant enfeksiyonlari 4 mekanizma ile oluş-
maktadır.26

1. Retrograd enfeksiyonlar: Şantın distal ucundan
gelişen enfeksiyonlardır.

2. Hematojen yayılım: Vasküler sistemde yabancı
materyal olan venöz şantlı kişiler bakteriyemi  açısından
daha yüksek riske sahiptir.

3. Şant sistemindeki cildin ayrışması sonucu şant
sistemine mikroorganizmanın yerleşmesi: Enfeksiyon
cerrahi olarak kazanılabilir veya sıklıkla infant veya ço-
cuklarda görüldüğü gibi açık yaranın kalınması sonucu
gelişebilir. Hareketsiz (inmobil veya debil) kişilerde şant
sistemi üzerinde dekübit yaraları gelişebilir.

4. şantın cerrahi sırasında kolonizasyonu: en sık gö-
rülen mekanizmadır.

ŞANT ENFEKSIYON RISKINI ARTTIRAN 
FAKTÖRLER

1. Yaş; pek çok çalışmada küçük yaş yüksek risk
olarak sunulmuştur.14,21,41,42 Düşük doğum ağırlıklı in-
fantlarda immünoloji, nutrisyonel ve özellikle bakteryel
faktörlerle ilgili olarak risk yüksektir. Preterm infant-
larda şant enfeksiyonu riski %33, term bebeklerde ise
%25’ler civarındadır. Ayrıca preterm bebekler termlere
oranla daha uzun süre hastanede yattıklarından, spesifik
hastane mikroorganizmalarıyla kolonizasyon riskleri
daha fazladır.43

2. Hidrosefalinin etiyolojisi 

3. Cildin durumu

4. Şant revizyonu

5. Şant tipi; VA şantlar daha fazla riskli

6. Sistemik enfeksiyonun eşlik etmesi

7. Uzamış cerrahi prosedür

8. Deneyim ve cerrahi prosedür

9. Deri bütünlüğünün bozulması, flora veya enfek-
siyon varlığı

10. Operasyon odasında fazla kişi, operasyon sırası
ve süresi; Kontny ve ark., cerrahi süre ile enfeksiyon sık-
lığı arasında kesin bir ilişki olduğunu göstermişlerdir.
Buna göre 90 dakikadan uzun süren operasyonlarda en-
feksiyon oranı %3,6 iken, 30 dakikanın altındaki ope-
rasyonlarda bu oran yalnızca %5,2’dir.44 Cinsiyet
farklılığı şant enfeksiyonu riskini arttırmamaktadır.45

Artmış beyin omurilik sıvısı (BOS) proteinin SSS enfek-
siyonu riskini artırdığı düşünülmekteydi. Brydon ve ark.,
bu görüşe zıt olarak, toplam 116 şant operasyonu yapılan
hastadan, artmış BOS proteini olan 95 hastada, BOS pro-
teini normal olan 21 hastaya göre enfeksiyon oranları-
nın artmadığını göstermişlerdir.46

SEMPTOM VE BULGULAR
Semptom ve bulgular, şant tipine, etken mikroorganizma
ve patogeneze bağlı olarak değişkenlik gösterir. şant takı-
lan hastalarda BOS dolaşımının bozuk olması nedeniyle,
gelişen enfeksiyonlarda meningeal irritasyon bulgularının
(ense sertliği vb.) görülmemesi tanıyı dışlamamalıdır.
Şant enfeksiyonlarının bu şeklinin eksternal şant kulla-
nan hastalarda ortaya çıkması daha yaygındır. Eksternal
şant kullanımında lokal şant enfeksiyonuna daha sık rast-
lanılmaktadır. şantın distaline ulaşan ya da distal alanda
başlayan enfeksiyonların klinik belirtileri farklılıklar gös-
termektedir. Vasküler alanda sonlanan VA şantlarda bul-
gular çoğunlukla nonspesifiktir. Ateş dışında halsizlik,
iştahsızlık, eklem ağrıları gibi şikâyetlere sık rastlanır.
Nonspesifik bulgular nedeniyle tanının geciktiği durum-
larda, immünokompleks oluşumuna bağlı olarak, nefrit ve
vaskülit gelişebilmektedir. Buna bağlı olarak nefritik (hi-
pertansiyon, hematüri, ödem vb.) ve vaskülitik (döküntü
vb.) bulgulara rastlanabilmektedir.47 Kompleman düzeyi
düşüklüğü şant nefriti tanısında önemlidir. Şant çıkarmak
renal sonuçlar ve prognoz üzerinde olumlu etkide bulu-
nur. Renal yetmezlik,endokardit bu tip şantın enfeksi-
yonunda rastlanabilecek komplikasyonlardır. Seröz
boşluklarda sonlanan şantların enfeksiyonunda serözit
(peritonit, plörit vb.) bulguları görülür. VP şantlarda ateş,
karın ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık gibi peritonit bul-
gularının görülmesi şant enfeksiyonunu düşündürmelidir.
Bulguların bazı vakalarda distansiyon ve dispepsi gibi
nonspesifik bulgularla sınırlı olması tanıyı geciktirebilir.
Olgular şant disfonksiyonu şeklinde prezente olabilirler
ancak şant disfonksiyonu ile başvuran olguların %29’unda
kültürlerde üreme (kültür pozitif) saptanmıştır. Yenido-
ğanlarda apne epizotları, anemi, hepatosplenomegali ve
boyunda sertlik ile ortaya çıkar. Stafilokok epidermitis en-
feksiyonları daha yavaş gelişir. Gram negatif basil enfek-
siyonları genellikle daha şiddetlidir; batın bulguları
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belirgindir; temel klinik bulgu ateş olup intermittan ve
düşük seyreder. Dökümente edilen şant enfeksiyonu olan
hastaların %48’de ateşin %69’unda baş ağrısının ve %76’da
cilt enfeksiyonu bulgusunun olmadığı gösterilmiştir.48 Bu
nedenle ateşin olmaması şant enfeksiyonu tanısını dışlat-
maz. Yenidoğanlar irritabilite ve beslenmede azalma ile
klinik verebilirler. Büyük çocuklar ise özgül olmayan ab-
dominal yakınmalar, duygusal değişiklikler, yiyecek,
oyuna ve okula ilgide azal- ma ile klinik bulgu verebilir-
ler. Wang ve ark., ateş ve şuur bulanıklığının daha çok
erişkinlerde, şuur bulanıklığı ve abdominal semptomların
ise daha çok pediatrik yaş grubunda izlendiğini belirtmiş-
lerdir.49 Abdominal pseudokist VP şantın bir komplikas-
yonu olup şant obstruksiyonuna ait bulgulara, abdominal
kitlelere veya nadiren akut batın tablosuna neden olabi-
lirler. Menenjit yada ventriküliti olan hastalarda genellikle
ateşli bir tablo, başağrısı yada irritabilite ve sıklıkla bir
miktar ense sertliği vardır. Yara yeri enfeksiyonuna bağlı
olarak genellikle ateş, insizyon alanında yada şant trasesi
boyunca kızarıklık, artan ve insizyondan çıkan pürülan
akıntı ile karakteristiktir. Mantar enfeksiyonlarının na-
dirdir ve kliniği sinsi seyir izleyebilir. Geniş spektrumlu
antibiyotik kullanımının kandida menenjit riskini arttır-
dığı düşünülmekte olup inatçı Fenerli dalgalanmalar du-
rumunda fungal enfeksiyon akla gelmelidir.50

ŞANT ENFEKSİYONUNUN TANISI
Enfeksiyon bulguları belirgin olmadan da şant enfeksi-
yonu varolabilir. Bir kısım hastada şant malfonksiyonu
tablosu ile karşımıza gelmektedir. Ateş, lökositoz gibi en-
feksiyon belirtilerini açıklayacak bir odak saptanma-
mışsa şant rezervuarı ponksiyone edilerek alınan BOS
rutin biyokimyasal incelemeler yanında mutlaka kültü-
rede gönderilmelidir. Malfonksiyon ile başvuran hastada
bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) (enfeksiyon düşü-
nülüyorsa kontrastı BBT) ve batın yakınmaları olanlarda
batın ultrasonografisi yapılmalıdır. Bebeklerde yakın-
malarını dile getiremedikleri için batın ultrasonografisi
batın ile ilgili yakınma olsun olmasın rutin olarak yapıl-
malıdır. Batında lokalize sıvı yada pseudokist aksi kanıt-
lanana kadar şant enfeksiyonu gibi tedavi edilmelidir.
Tüm şant uygulamalarında BOS örneği alınmalı ve çıka-
rılan şantın proximal ve distal uçları ayrı ayrı kültüre
gönderilmelidir (örnek alınma sırasında BOS basıncıda
değerlendirilmelidir). Ayrıca biyokimyasal inceleme ve
kültür içinde BOS ÖRNEĞİ gönderilmelidir. Younger ve
ark.na göre şant enfeksiyonu; BOS ve şant materyal kül-
tür sonuçlarının pozitif olması veya bir pozitif kültürle
birlikte gram boyamasınında pozitifliğidir.51 Rutin kül-
türlerde üreme olmadığında eğer şüphe kuvvetli ise

mantar ve anaeroblara yönelik ilgili kültürler uygulan-
malıdır. Kültür için örnek alınmadan önce antiyotik te-
davisinin başlanmaması pozitif kültür için önemlidir.
Şant enfeksiyonunu şüphesi varsa iyi bir anamnez (oti-
tis media özellikle meningomyeloselli hastalar ve üriner
enfeksiyonlu hastalar tabloyu taklit eder) ve fizik mua-
yene gereklidir. Abdominal pseudokistin açıklanmayan
abdominal bulguları varlığında BBT, MRI ya da ultraso-
nografi (USG) ile ankistik ve/veya enfekte distal katater
ucu ortaya konabilir.

DİYAGNOSTİK TESTLER

WBC şant enfeksiyonlarının 1/4’ünde 10.000’nin altın-
dadır. 1/3’ünde ise 20.000’nin üzerindedir. BOS’un mik-
robiyolojik incelemesi oldukça değerlidir. Klinik ve diğer
laboratuar bulguları destekliyorsa BOS’da üreyen mikto-
organizma etkendir ancak diğer bulgular desteklemiyorsa
kontaminasyon düşünülmeli ve BOS kültürü yeniden ya-
pılmalıdır. Eğer aynı etken tekrarlanan kültürde yeniden
ürüyorsa enfeksiyon olarak değerlendirilir. Ayrıca BOS
kültürü ile birlikte gram boyama mutlaka yapılmalı ve
kültürde üreyen mikroorganizma gram incelemede de
saptanıyorsa kontaminasyon ihtimali oldukça az demek-
tir. Gram boyama olguların yaklaşık %50’sinde pozitif
olabilir. BOS’ta beyaz küre genellikle 100 hücrenine al-
tındadır. BOS’ta protein çoğunlukla yüksek değildir, glu-
koz düşük veya normal olabilir. Şant enfeksiyonunda
BOS’da hafif-orta derecede polimorfonükleer lökosit ar-
tışı izlenir. BOS kültürleri olguların %40’ında negatiftir
(eğer WBC 20.000’nin üzerinde ise daha yüksek oranda
kültür pozitifliği görülebilir). BOS’ta eozinofilinin top-
lam beyaz hücre sayısının %7’sinden fazla olması yine
şant enfeksiyonunun önemli bir göstergesidir.52 Şant as-
pirasyonu şant enfeksiyonunda %95 gibi yüksek bir tanı
değerine sahiptir ve oldukça emniyetlidir.15,53 Aspirasyon
ciddi bir aseptik teknikle yapılmalı ve şant sistemi kon-
tamine edilmemelidir. Lumboperitoneal (LP) ya da Ven-
triküler ponksiyon daha az tanı değerine sahiptir (%7 ile
26 arası). LP yapılması genelde önerilmez çünkü obs-
trüktif hidrosefali ile birlikte çalışmayan bir şant varsa
zararlı sonuçlar doğabilir. ASO ve CRP (1200 üniteye
kadar çıkabilir) artışı şant enfeksiyonuna özgü olmayıp
destekleyici bir testtir. Şant yerleştirilmesini takiben yük-
sek kalan serum CRP seviyesi şant enfeksiyonu varlığı ile
güçlü bir korelasyon göstermektedir.22

ŞANT ENFEKSİYONUNU DEĞERLENDİRME

Şant enfeksiyonunu düşündürecek semptom ve bulgula-
rın varlığında; başka bir odak olabileceği düşünülmeli.
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1. Hasta ailesini içeren viral sendromların mevcu-
diyeti araştırılmalı, 

2. Gastrointestinal kaynaklı belirtiler (örn; akut gas-
troenterit); sıklıkla diare ile birliktedirler. Diare sıklıkla
şant enfeksiyonunu ekarte eder. 

3. Orta kulak iltihabı

4. Tonsilit/farenjit

5. Apandisit (peritoneal inflamasyonu BOS boşalı-
mını engelleyebilir)

6. ÜSYE (üst solunum yolu enfeksiyonu)

7. İYE (idrar yolları enfeksiyonu)

8. Pnömoni, açısından hasta değerlendirilmeli, iyi
bir öykü, fizik muayene (meningeal irritasyon bulgusu,
batında hassasiyet, rezervuarı yerinde ve şant trasesi bo-
yunca kızarıklık-şişlik) ve kan kültürü, idrar kültürü, ak-
ciğer grafisi, rutin biyokimyasal ve hemoraji tetkikleri
gibi laboratuar ve radyolojik incelemeler yapılmalıdır. 

KOMPLİKASYONLAR
VP şanta bağlı; ventrikülit, pseudokist akut batın gibi ab-
dominal komplikasyonlar, VA şanta bağlı; bakteriyemi
nedeniyle gelişen şant nefriti, endokardit, cor pulmonale,
ventriküloplevral şanta bağlı; ampiyem ve geç kalınmış
ya da etkin tedavi edilmemiş olgularda serebral abse. 

ŞANT ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ

Şant enfeksiyonlarının tedavisinde altın standard antibi-
yotik tedavisi ile birlikte şantın revizyonudur.54-56 Sadece
antibiyotik ile sınırlanan tedavilerde başarısızlık ve nüks
olasılığı daha yüksektir. şant revizyonunun iki aşamada
gerçekleştirilmesi tedavi başarısını artırmaktadır. infekte
şantın çıkarılmasının ardından BOS steril olana kadar an-
tibiyotik tedavisi ve sonrasında yeni şant takılması öneri-
len yaklaşımdır.57-59 Yeni şant takılana kadar geçen sürede
hastaya eksternal drenaj uygulanmalıdır.54 Bu enfeksi-
yonların tedavisindeki antibiyoterapi yaklaşımı bakteriyel
menenjitlere benzemektedir ve başlangıç tedavide gram
pozitif mikroorganizmalar hedeflenmelidir. Antibiyotik
seçimini Gram-giemsa boyama, kültür ve duyarlılık so-
nuçları belirlemelidir. Seçilecek antibiyotiğin BOS’a ula-
şan düzeylerinin yeterli olması gerekmektedir. En sık
saptanan etken olan stafilokokların tedavisindeki ilk se-
çenek antibiyotikler, metisilin duyarlılığına göre, vanko-
misin ya da nafsilin olmalıdır. Tıbbi nedenlerle şantın
çıkarılamadığı veya dirençli stafilokokların etken olduğu
durumlarda, BOS geçişinin her şartta iyi olması, biyofilm
ve içindeki mikroorganizmalara etki edebilmesi nede-

niyle rifampisin tedaviye eklenmelidir.60 Gram-pozitif
mikroorganizmalara karşı etkinliği olan kloramfenikol,
klindamisin, ko-trimaksazol, linezolid ve kinupristin/dal-
fopristin ile tedavi edilmiş vakalar bildirilse de ilk seçenek
antibiyotik olarak ele alınmamalıdırlar.55,61-63 Gram-nega-
tif bakterilerin etken olduğu şant enfeksiyonlarında, pü-
rülan menenjitlerde olduğu üzere seftriakson, sefotaksim,
seftazidim, sefepim, meropenem gibi BOS geçişi iyi dü-
zeyde olan antibiyotiklerden biri seçilmelidir.55,64,65 Ço-
ğunlukla mikrobiyolojik verilere göre düzenlenen
tedaviler dışında, ampirik tedavinin gerektiği durumlarda
vankomisin ile Gram-negatif etkinliği olan antibiyotik
birlikte başlanmalıdır. Antibiyotiğin BOS’a geçiş oranını
belirleyen en önemli etkenlerden biri meninkslerdeki in-
flamasyon şiddetidir. şant enfeksiyonlarında meninks in-
flamasyon şiddeti bakteriyel menenjitlere kıyasla düşük
düzeylerdedir. Bu nedenle, antibiyotiklerin BOS’taki dü-
zeyleri yetersiz kalabilmektedir. Bu yetersizliği aşmak için
antibiyotiğin parenteral kullanımına ek olarak intraven-
triküler uygulanması da söz konusu olabilmektedir.54,55,59,66

Ancak intratekal yolun rutin kullanımı tartışmalıdır. Bu
endikasyon için intratekal uygulanan antibiyotiklerin
Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) onayı yoktur. İn-
traventriküler yolla uygulanacak antibiyotiğin (vanko-
misin gibi) sterilizasyonu sağlamak için BOS’taki
düzeyinin, etken mikroorganizmanın minimal inhibitör
konsantrasyonunun (MiK) en az 10-20 katı olması gerek-
lidir. Kinupristin/dalfopristin, teikoplanin, polimiksin B,
kolistin, amfoterisin B intraventriküler yolla tedavide ba-
şarı ile kullanılabildiği bildirilen diğer antibiyotiklerdir.67

Nörotoksik etkiler (konvülziyon, ateş, koma, myoklonus
ve BOS pleositozu) nedeniyle penisilin ve sefalosporinler
bu yolla uygulanmamalıdır. Antibiyotik tedavi süresini
BOS profili, etken mikroorganizma ve şantın çıkarılma
durumu belirlemektedir. Etkenin koagülaz negatif stafi-
lokok (KNS) olarak saptandığı enfeksiyonlarda, şant çıka-
rıldıktan sonra ortalama 7 günlük tedavi süresi yeterlidir.
BOS bulgularının başından itibaren normal olduğu şart-
larda bu süre daha kısa (3-5 gün) tutulabilir. Daha virülan
mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda ve şan-
tın çıkarılamadığı durumlarda tedavi süreleri daha uzun
tutulmalıdır. Bu şartlarda tedavi BOS steril olduktan sonra
10-14 gün kadar sürdürülmelidir.66,68,69

Şant enfeksiyonlarının tedavisinde uygulanan yön-
temler;

1. Tıbbi tedavi

2. Tıbbi ve cerrahi tedavi

a- Yeni şant takılması; aynı operasyonda şantın çı-
karılıp hemen yeni bir şant takılması
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b- Gecikmiş şant replasmanı; şantın çıkarılıp bir
süre bekledikten sonra yeni bir şantın takılması

c- Ekstraventriküler drenaj (EVD) ya da şant eks-
ternalizasyonu; şantın çıkarılmasıyla birlikte EVD takıl-
ması ya da şant eksternalizasyonu uygulanması ve
antibiyotik tedavisinden sonra yeniden şant takılması.
Sadece antibiyotik ile sınırlanan tedavilerde başarısızlık
ve nüx olasılığı daha yüksektir. Şant enfeksiyonu teda-
visinde antibiyotik tedavisi ile birlikte altın standart olan
şantın revizyonunun 2 aşamada gerçekleştirilmesi tedavi
başarısını arttırmaktadır.39,70,71 İnfekte şantın çıkarılma-
sının ardından BOS steril olana kadar antibiyotik tedavisi
ve sonrasında yeni şant takılması önerilen yaklaşım-
dır.57,59 Bir EVD süresinden sonra şantın yeniden yerleş-
tirilmesi sırasında EVD genellikle 8-12 saat arasında
klemplenir (eğer hasta bunu tolere edebiliyorsa). Böy-
lece ventriküllerin genişlemesine izin verilerek ventrikül
içine katater konulması kolaylaşır.

YALNIZCA ANTIBIYOTİK TEDAVİSİNİN İSTİSNALARI

Genel popülasyonda menenjite neden olan ve hidrose-
falik ya da şantlı hastayı etkileyen ve şant yerleştirilmesi
sırasında teşhis edilen organizmalar yalnızca antibiyotik
uygulaması ile tedavi edilebilirler. Hemafilus influenza
enfeksiyonunda, meningokoksik menenjit ve gono-
koksik menenjitte şant varlığında, literatürde çok iyi
belgelenmiş olmamakla birlikte hidrosefalisi olan ve
pnömokoksik menenjiti olan hastalar yalnızca antibiyo-
tik ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmiştir.72-77

ŞANT ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA

Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemek için gerekli pren-
siplere maksimum düzeyde uyulması şant enfeksiyonla-
rından korunmanın en etkin yoludur. Şant cerrahisi
temiz bir girişim olmasına karşın antibiyotik profilaksisi
bircok otorite tarafından önerilmektedir.78 Bu konuda
kontrollü çalışmalar olmamasına karşın gözleme dayalı
çalışmaların metaanalizi profilaksiyi desteklemekte-
dir.79,80 Cerrahi profilaksilerin büyük çoğunluğunda ol-
duğu üzere sefazolin ilk tercih antibiyotiktir. Metisilin
direncinin yüksek olduğu merkezlerde vankomisin pro-
filaktik ajan olarak tercih edilmelidir. Son yıllarda ciltten
kazanılan mikroorganizmaların eradikasyonunu sağla-

mak amacıyla antibiyotik (rifampisin-klindamisin (R-K)
veya rifampin-minosiklin) emdirilmiş şantlar (AES) ge-
liştirilmiştir. R-K emdirilmiş şantlar, %15 klindamisin
ve %0,54 rifampisin içermekte olup her iki antibiyotikte
tüm kataterlerin yüzeyinde bulunmaktadır. AES’ın hem
iç yüzeylerinde hem de dış katater duvarında bakteri ko-
lonizasyonu 28 gün boyunca önleyecek antibiyotik kon-
santrasyonu olduğu bildirilmektedir.81 AES enfeksiyon
azaltıp azaltmadığı ile ilgili olarak çelişkili çalışmalar
mevcuttur.82-84

CERRAHİ ASEPSİ

Yapışkan dreypler postoperatif yara enfeksiyon oranı-
nını azaltmamaktadır.85-87 Traş bıçakları elektron mik-
roskopisi ile görülen değişen miktarlarda cilt kesileri
yaptığından cildin cerrahiden birkaç saat içinde jiletle
traşlanması enfeksiyonun artmış insidansıyla belirgin bi-
çimde ilişkilidir.85

Preoperatif iyot içeren ajanlarla cildin hazırlan-
ması, geçici cilt florasını azaltmakta fakat tamamen
elimine etmemektedir. Ter ve yağ glandları çıkış ka-
nallarında ve kıl foliküllerinin kenarında kalıcı flora ye-
niden ortaya çıkmaktadır.23,77

ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ

Profilaktik antibiyotiklerin belirli cerrahi işlemlerde cer-
rahi inplantlar dahil, belirgin faydası gösterilmişken, şant
cerrahisinde etkinliğini gösteren inandırıcı bir klinik ça-
lışma mevcut değildir.88 Lanfley ve ark. 12 çalışmada top-
lam 1359 hastanın metaanalizini yaparak profilaktik
antibiyotiklerle tedavi edilen hastalarda %50 oranında
belirgin bir risk azalması bulmuşlardır.89 Haines, 9 kont-
rollü çalışmanın sonuçlarını kombine etmiş ve antibiyo-
tik profilaksisinin enfeksiyon oranlarında belirgin bir
azalma yaptığının sonucuna varmıştır. Cerrahi profilak-
silerin çoğunda ilk tercih sefazolin olmaktadır. Metisi-
lin direncinin yüksek olduğu merkezlerde profilaktik
ajan olarak vankomisin seçilmelidir. Herhangi bir etki
için antibiyotik dokuda, kontaminasyondan önce be-
lirli bir düzeyde bulunmalıdır.23 Bu nedenle ilaç ope-
rasyonun başlayacağı süreye mümkün olduğu kadar
yakın zamanda ve yeterli doku düzeyine ulaşacak şe-
kilde verilmelidir.
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