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ABSTRACT
Peritonitis is a rare complication of ventriculoperitoneal shunt. Shunt infection may be the cause in patients with ventriculoperitoneal shunt, who have acute abdomen. Spesific clues taken from patient’s history, physical examination and
some further investigations may clarify the diagnosis. This case is a 25-years-old male with a ventriculoperitoneal shunt
who presented symptoms of acute abdomen. The patient was admitted with complaints of abdominal pain. There were
no neurologic signs or symptoms. Physical examination on admission revealed a mass in the right lower abdomen and
abdominal muscular guarding with rebound tenderness. Laboratory studies showed leukocytosis of the peripheral blood.
Abdominal ultrasound demonstrated a mass and the preoperative diagnosis was appendicitis. On abdominal exploration, appendix was found to be normal but a catheter infection related omental necrosis was present. Surgical therapy
was carried out by withdrawal of the catheter and segmental resection of the omentum. The patient was discharged on
seventh day postoperatively.
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OLGU
Üç ay önce intrakranial anevrizma nedeniyle
ventrikülo-peritoneal ﬂant uygulanan 25 yaﬂ›ndaki
erkek hasta ﬂant disfonksiyonu geliﬂmesi üzerine
24.6.1999 tarihinde operasyona al›nd›. ﬁant›n ventriküler ucunun fibrin bir bant ile t›kal› oldu¤u görüldü ve ﬂant revizyonu yap›ld›. Operasyondan bir
y›l sonra f›ﬂk›r›r tarzda kusma, ﬂiddetli baﬂ a¤r›s› ve
bilinç bulan›kl›¤› nedeniyle hasta tekrar hastaneye
baﬂvurdu. BOS kültüründe klebsiella pnomonia üremesi üzerine ﬂant ç›kar›larak eksternal drenaja al›nd› ve sistemik antibiyotik tedavisi baﬂland›.
Hasta tamamen iyileﬂtikten sonra tekrar ventrikülo-peritoneal ﬂant yerleﬂtirildi ve ﬂifa ile taburcu edildi. Hasta 28.08.2000 tarihinde bulant›, kusma,
kar›n a¤r›s› ve baﬂ a¤r›s› ﬂikayeti ile acil servise
tekrar müracaat etti. Yap›lan muayenede hafif ense
sertli¤i ve sa¤ alt kadranda hassasiyet, defans, rebaund ve ele gelen kitle mevcuttu. BOS incelemeleri normaldi. Beyaz küre yüksekli¤i d›ﬂ›nda di¤er
laboratuar tetkikleri normaldi. Ultrasonografide
sa¤ alt kadranda plastrone apandisit ile uyumlu
görüntü mevcuttu. Bu bulgularla hasta plastrone apandisit kabul edilerek medikal tedavi planland›.
Gerekli konsültasyonlar› yap›lan hastaya enfeksi-

yon hastal›klar› bölümünce sistemik antibiyotik tedavisi baﬂland› ve 10 gün içinde bulgular›n düzelmesi üzerine hasta taburcu edildi.
K›rk beﬂ gün sonra bulant›, kusma ve kar›n a¤r›s›
ﬂikayeti ile hasta yeniden hastanemize baﬂvurdu.
Hastada baﬂ a¤r›s›, ense sertli¤i ve nörolojik bulgular yoktu. BOS incelemeleri normaldi. Yap›lan muayenede genel durum iyi ve vital bulgular stabildi.
Sa¤ alt kadranda hassasiyet, defans, rebaund ve ele
gelen kitle mevcuttu. Beyaz küre: 12.300/mm3, Hb:
14.2gr/dl, Üre: 20 mg/dl, Na: 140 meq/dl, K: 3.8
meq/dl, Cl: 102 meq/dl ve tam idrar tetkiki ve ayakta direk kar›n grafisi normaldi. Ultrasonografide sa¤
alt kadranda barsak anslar› dilate ve 12x14 mm. ebad›nda hipoekoik koleksiyon alan› mevcuttu. Laparotomide bat›n›n o bölgesinde pürülan lokalize mayi
oldu¤u ve apendiksin normal oldu¤u görüldü. ﬁant›n uç k›sm›nda enfeksiyon geliﬂti¤i, omentumun o
bölgeye gelerek kateteri sard›¤› ve nekroze bir görünüm ald›¤› tespit edildi. Bat›n serum fizyolojik ile
iyice y›kand›ktan sonra nekroze görünümlü omentum parças› rezeke edildi. Bunu takiben apendektomi yap›larak operasyona son verildi. Kateter ç›kar›larak sistemik antibiyotik tedavisi baﬂland› ve hasta
bir hafta içinde ﬂifa ile taburcu edildi.
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‹ntrakranial patolojiler nedeniyle uygulanan
ﬂant prosedürlerinin ço¤unlu¤u ventrikülo-peritoneal olarak yerleﬂtirilir. Bu durum hastanemiz için
de geçerlidir. Yap›lan bir çal›ﬂmada 516 vakan›n sadece üçü ventrikülo-atriyal ﬂant iken geri kalanlar›n
tümünün ventrikülo-peritoneal ﬂant oldu¤u tespit
edilmiﬂtir.1
ﬁant enfeksiyonu görülen hastalar›n %75’inde
etken stafilokoklard›r. Hastalar›n %53’ünde enfeksiyon cerrahiden sonra ilk 15 gün içinde görülür ve
ana semptom ateﬂ, irritabilite ve ﬂant malfonksiyonudur. Hastalar›n yaklaﬂ›k olarak %7’sinde nörolojik bir bulgu ve semptom olmaks›z›n peritonit bulgular› olabilir.1 Bizim hastam›zda da operasyon öncesi hiçbir nörolojik bulgu ve semptom yoktu. Baz›
durumlarda BOS incelemesi normal iken ventriküler enfeksiyon olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Motorsiklet kazas› geçiren 28 yaﬂ›nda genç bir hastada travma sonras› hidrosefali geliﬂmesi üzerine ventrikülo-peritoneal ﬂant yerleﬂtirilmiﬂ ve alt› hafta sonra
sepsis nedeniyle geliﬂen multiorgan yetmezli¤i yüzünden hasta kaybedilmiﬂtir. Otopsi neticesinde
kateterin ince barsak lümenine penetre oldu¤u ve
bu yüzden assendan enfeksiyon geliﬂti¤i karar›na
var›lm›ﬂt›r. Ancak bu çal›ﬂmada ölüm öncesi hastada peritonit, ensefalit ve serebrosipinal s›v›da pozitif mikrobiyolojik ve sitolojik bulgu tespit edilememiﬂtir.2 Hastam›z›n BOS incelemesi yap›lm›ﬂ ve
negatif olarak bulunmuﬂtur.
Patrick ve arkadaﬂlar› ventrikülo-peritoneal
ﬂantlar›n akut abdomene yol açabileceklerini; dikkatli bir anamnez, fizik muayene ve ileri araﬂt›rma
ile tan›n›n konulabilece¤ini belirtmektedirler.3 Bu
gibi hastalarda gereksiz laparotomiyi önlemek için
ﬂant ç›kar›lmal›, serebrosipinal s›v› kültürleri yap›lmal› ve hasta s›k› bir ﬂekilde takip edilmelidir.
Hastam›z›n nörolojik bulgular›n›n olmamas› ve
BOS incelemesinin normal olmas› bizi yan›ltan bir
durum olmuﬂtur.
ﬁantl› hastalarda bazen sebepsiz peritonit bulgular› olabilir.4 Spontan bakteriyel peritonit aﬂikar
bir abdominal kayna¤›n yoklu¤unda peritoneal s›v›n›n enfekte olmas› halidir. Daha çok sirozlu hastalarda görülür. Spontan bakteriyel peritonitte
(SBP) peritondan elde edilen organizma s›kl›kla intestinal floraya aittir. Serebrospinal s›v› kültürleri
genellikle negatif olarak tespit edilir. Çok say›da
teoriler ortaya at›lmakla beraber SBP’in sebebi
belli de¤ildir. ﬁantl› hastalar SBP’e predispoze kiﬂilerdir. Çünkü spinal s›v› peritoneal birikimin yoklu¤unda bile asidik bir s›v› gibi davranabilir.5
ﬁant yerleﬂtirilen hastalarda çeﬂitli komplikasyonlar görülebilir. Snow ve arkadaﬂlar› bat›n muayene bulgular› normal olan ve ﬂant penetrasyonu
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sonucu geliﬂen iki kolonik perforasyon vakas› yay›nlam›ﬂlard›r. Bu gibi durumlarda kateterin çekilerek sadece antibiyotik tedavisinin yeterli olaca¤›n›;
ancak ﬂiddetli peritonitin olmas› halinde ise laparotomi yap›lmas› gerekti¤ini önermiﬂlerdir.6 Hasta
bize ilk baﬂvurdu¤unda kateter ç›kart›l›p antibiyotik tedavisi o zaman baﬂlansayd› belki de laparotomiye gerek kalmayacakt›.
Katetere ba¤l› bat›n›n çeﬂitli bölgelerinde abse
ve kist oluﬂabilir. Laucks ve arkadaﬂlar› epigastrik
duyarl›l›¤› olan bir hastada falsiform ligament yerleﬂimli al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir apse tespit etmiﬂler
ve nedenin enfekte olmuﬂ ventrikülo-peritoneal
ﬂant oldu¤unu gözlemlemiﬂlerdir.7
‹ntra-abdominal kist ventrikülo-peritoneal ﬂant
yerleﬂtirilen hastalarda çok nadir olarak görülen bir
durumdur. Kar›n a¤r›s›, distansiyon, konstipasyon,
dizüri, baﬂ a¤r›s› ve ateﬂ ﬂikayetlerine yol açabilir.
Fizik muayenede ense sertli¤i, papil ödem, alt
kadranda kitle, abdominal defans ve rebound tespit edilebilir. Laboratuar bulgular›nda lökositoz ve
serebrospinal s›v›da pleositoz vard›r. Abdominal
ultrasonografi ve tomografi kistik bir lezyonu teyit
edebilir. Seldinger yöntemi ile fleksibl bir kateter
yard›m› ile fluoroskopi eﬂli¤inde perkutanöz olarak
kist s›v›s› boﬂalt›labilir. Yamashita ve arkadaﬂlar›
16 y›l önce obstrüktif hidrosefaliye yol açan astrositom nedeniyle ventrikülo-peritoneal ﬂant yerleﬂtirilen 19 yaﬂ›nda bir hastada intra-abdominal kist
tespit etmiﬂler ve perkütan olarak kisti boﬂaltm›ﬂlard›r. Hastan›n bulgular›n›n yat›ﬂmas› üzerine di¤er bat›n bölgesine kateter yerleﬂtirilmiﬂ, ancak
menenjit bulgular›n›n geliﬂmesi üzerine kateter ç›kart›larak ventrikülo-atriyal ﬂant tak›lm›ﬂt›r. Hastan›n ﬂant›n›n s›ras›yla beﬂ y›l önce ve üç hafta önce
de¤iﬂtirildi¤i ö¤renilmiﬂ ve bu tür ﬂant de¤iﬂikli¤i
yap›lan hastalarda dikkatli olunmas› gerekti¤ini
vurgulam›ﬂlard›r.8 Bizim hastam›zda da üç ay içinde
kateter iki defa de¤iﬂtirilmiﬂti.
Enfekte ﬂanttan dessendan yolla abdominal
kontaminasyon olabilir. Aksine assendan yolla da
ventriküler sepsis oluﬂabilir. Rush ve arkadaﬂlar›
300 ventrikülo-peritoneal ﬂantl› çocuk üzerinde
yapt›klar› araﬂt›rmada %5 oran›nda abdominal
komplikasyon geliﬂti¤ini tespit etmiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada 4 hastada asit birikimi, 4 hastada pseudo
kist geliﬂimi ve 5 hastada da apseye ba¤l› peritonit
oluﬂtu¤u tespit edilmiﬂtir. Dessendan yolla geliﬂen
ﬂant enfeksiyonunda gram pozitif kutanöz mikroorganizmalar ço¤unlukta iken, assendan yolla bulaﬂta ise gram negatif miks intestinal mikroorganizmalar tespit edilmiﬂtir. Bu durumda abdomenden kateter ç›kart›l›r ve sistemik antibiyotik tedavisi baﬂlan›r.9
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Ventrikülo-Peritoneal ﬁant Enfeksiyonu ...
ritonit bulgular› oldu¤u zaman dikkatli olunmal›d›r.
Nörolojik bulgular olmaks›z›n ﬂant enfeksiyonunun
görülebilece¤i ve BOS incelemelerinin normal ola-

bilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Gereksiz laparotomiyi
önlemek için iyi bir anamnez, dikkatli bir fizik muayene ve ileri radyolojik tetkikler yap›lmal›d›r.
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