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Η ασθενής 

 Γυναίκα 27 ετών 

 Προγραμματισμένο Χ/Ο υποτροπής
ακουστικού νευρινώματος

 Ατομικό αναμνηστικό
- Θ. Hashimoto υπό T4
- 1ο χ/ο νευρινώματος 2016 

(διαλαβυρινθική προσπέλαση) 
- Αλλεργίες (-) 
- Κάπνισμα (-)



1Η -3η ημέρα νοσηλείας   

 Λόγω εγκεφαλικού οιδήματος και πιεστικών φαινομένων που
προϋπήρχαν και επιδεινώθηκαν με το χ/ο  

παραμένει διασωληνωμένη σε καταστολή & ΜΥΑ για 48 h
αποιδηματική αγωγή: Δεξαμεθαζόνη 4mg x 3 IV 

 Αποσωλήνωση 48h μετά

 Νευρολογικά άριστη (GCS 15/15),
Άμεση κινητοποίηση, χωρίς ΚΦΚ 

 Αγωγή που λαμβάνει :
Κεφτριαξόνη 2gr x 2 IV & Βανκομυκίνη 1gr x 2 IV



CT εγκεφάλου (1η μέρα νοσηλείας)



5η ημέρα νοσηλείας 

 Διακοπή ΙV κορτιζόνης 
Υψηλός πυρετός έως 38,7ο C με συνοδό ρίγος 
Κεφαλαλγία 

 Εργ. έλεγχος : WBC: 7.300/μL (74% PMN), CRP:40 mg/L

 α/α θώρακος χωρίς ευρήματα

 Λήψη κ/ων αίματος, ούρων ( Βρ. Εκκρίσεις: ήδη αρνητικές)

 ΟΝΠ  λήψη ΕΝΥ (γενική και κ/α)
WBC: 1630/μL (90% PMN), RBC:250/μL 
Glc ENY/Glc Aίματος : 30/85, Πρωτ: 114mg/dl, LDH:267 IU/L
Gram χρώση αρνητική



6η -23η ημέρα νοσηλείας 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΓΩΓΗΣ  
Μεροπενέμη 2gr x3 IV (3ώρη έγχυση)
Λινεζολίδη 600 mg x 2 IV

- η ασθενής βελτιώνεται κλινικά:
ύφεση αλλά όχι εξάλειψη του πυρετού (~37,5ο C)
χωρίς κεφαλαλγία

- Αποτέλεσμα καλλιέργειας ΕΝΥ (αρνητικό)

- Με κλινικά κριτήρια λαμβάνεται η απόφαση να ολοκληρώσει
21 ημέρες εμπειρικής ΙV αντιβιοτικής αγωγής.     



6η -23η ημέρα νοσηλείας 

12η μέρα
λόγω ήπιας διόγκωσης τραύματος
Χωρίς εκροή ΕΝΥ ή Διαπύησή του

Τοποθέτηση Οσφυϊκού καθετήρα 
παροχέτευση ΕΝΥ ~ 150ml/24h

Στεγανοποίηση χειρουργικού πεδίου 
& Επούλωση τραύματος  



25η ημέρα νοσηλείας 

 Διακοπή αντιβιοτικών 

 36 h μετά, εμφάνιση υψηλού πυρετού έως 38,7ο C, κεφαλαλγία
Χειρουργικό τραύμα, χωρίς εμφανή προβλήματα  

 Εργ. έλεγχος : WBC: 5.300/μL (72% PMN), CRP: 3,5 mg/L 

 Λήψη εκ νέου καλλιεργειών (ΑΜΚ, ούρα, άκρο LD), 
α/α θώρακος κφ, χωρίς άλλη εμφανή εστία λοίμωξης

 Lumbar Drain  λήψη ΕΝΥ (γενική και κ/α)
WBC: 115/ μL (7% PMN, 85%LYMPH), RBC: 10
Glc ENY/Glc Aίματος : 24/82, Πρωτ: 83mg/dl, LDH:57IU/L

 Αποτελέσματα καλλιεργειών αρνητικά !!!!



ΣΧΟΛΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



25η ημέρα νοσηλείας 

Διαφορική Διάγνωση- Προβληματισμοί
1) Άσηπτη μηνιγγίτιδα ;

2) Ασύνηθες Παθογόνο (CNS, Propionibacterium acnes, Μύκητας);

3) Εντοπισμένη Λοίμωξη (απόστημα) ;

4) Ατελώς θεραπευθείσα μηνιγγίτιδα, όπου η λήψη αντιβιοτικών
δεν επιτρέπει θετικοποίηση καλλιεργειών ;
- υπάρχει πιθανότητα ανιούσας λοίμωξης από τον οσφυϊκό
καθετήρα;

- ποιος ο ρόλος του χειρουργικού τραύματος ;



25η ημέρα νοσηλείας 

Ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες ενέργειές μας ?

1) Προγραμματισμός  για Mαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου

2)   Ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις σε ΕΝΥ & αίμα
Προκαλσιτονίνη ορού :1,3 μg/L 
Προκαλσιτονίνη ΕΝΥ   (όχι διαθέσιμη στο νοσοκομείο μας)
Γαλακτικό ΕΝΥ: 3,73 mmol/L (κφ όρια : 1,11- 4mmol/L)

3) PCR ΕΝΥ έχει νόημα και αν ναι για ποια παθογόνα?  
Gram (-) , Staphylococcus, Streptococcus, Candida ?



25η -30η ημέρα νοσηλείας 

 Λόγω εμμένοντος υψηλού πυρετού και υποκειμενικής συμπτωματολογίας 
(κεφαλαλγία, τάση για έμετο) και λαμβάνοντας υπόψιν
τοπική επιδημιολογία, επικράτηση  : XDR Acinetobacter Baumannii
τίθεται εκ νέου εμπειρική αγωγή

Μεροπενέμη 2gr x 3 IV (3ωρη έγχυση) 
Λινεζολίδη 600mg x 2 IV &
Κολιμυκίνη φόρτιση : 9X106 UΧ 1 άπαξ και 12h μετά 4,5 Χ106 U x 2 IV

 Υποχώρηση συμπτωμάτων και θερμοκρασία εως 37,8ο C

 Γενική ΕΝΥ 
WBC: 1790/μL (88% PMN), RBC:1140/μL 
Glc ENY/Glc Aίματος : 19/90, Πρωτ: 165mg/dl, LDH:102 IU/L
Gram χρώση αρνητική



28η ημέρα νοσηλείας 

MRI εγκεφάλου :
Συλλογή υγρού συμβατό με ΕΝΥ στην ΜΤΧ περιοχή (λιθοειδές
οστούν, μαστοειδείς κυψέλες) και σύστοιχα υποδορίως 

Οδηγείται στο Χ/Ο
Στεγανοποίηση μαστοειδών κυψελών (κερί, λίπος) και 
Χειρουργικός καθαρισμός και νεαροποίηση χειλέων τραύματος



34 η ημέρα νοσηλείας 

 Η ασθενής είναι απύρετη (παραμένει νοσηλευόμενη)

Εργ. Έλεγχος 
WBC: 4.760/μL (70% PMN), CRP:10 mg/L

Γενική ΕΝΥ
WBC: 70/μL (65% PMN, 35% LYMPH), RBC:1.000/μL 
Glc ENY/Glc Aίματος : 38/85, Πρωτ: 56mg/dl, LDH: 52 IU/L
Gram χρώση αρνητική

 Αναμονή καλλιεργειών τραύματος από το Χ/Ο, έως τότε
συνέχιση εμπειρικής αγωγής και ολοκλήρωση 21 ημερών. 

 Προγραμματισμός για νέα MRI εγκεφάλου (1 μήνα μετά)



ΣΧΟΛΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



Τρέχουσες συστάσεις για την αντιμετώπιση της 
νοσοκομειακής λοίμωξης ΚΝΣ



What are the Typical Cerebrospinal Fluid 
Findings in Patients with Healthcare-Associated 
Ventriculitis and Meningitis?

• Abnormalities of CSF cell count, 
glucose, and/or protein may not be 
reliable indicators for the presence 
of infection 

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

• Normal CSF cell count, glucose, and 
protein may not reliably exclude 
infection

• A negative CSF Gram stain does 
not exclude the presence of 
infection, specially in patients    
who have received previous
antimicrobial therapy • Strong recommendation

• Moderate evidence

• Weak recommendation
• Moderate evidence

• Weak recommendation
• Moderate evidence

• CSF cultures are the most 
important test to establish the
diagnosis  

• Strong recommendation
• High evidence

• If initial CSF cultures are negative
in patients with CSF shunts or 
drains with suspected infection, 
cultures should be held for at 
least 10 days in an attempt to 
identify organisms such as P. 
Acnes  

• Strong recommendation
• High evidence



What are the Typical Cerebrospinal Fluid 
Findings in Patients with Healthcare-Associated 
Ventriculitis and Meningitis?

• If a CSF shunt or drain is removed in 
patients suspected of having infection, 
cultures of shunt and drain 
components are recommended  

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

• Strong recommendation
• Moderate evidence

• Blood cultures are recommended
in patients with suspected
ventriculoatrial shunt infections   

• Strong recommendation
• High evidence

• Blood cultures may be 
considered in patients with 
ventriculoperitoneal shunts   

• Strong recommendation
• High evidence

• Single or multiple positive CSF 
cultures in patients with CSF 
pleocytosis and/or 
hypoglycorrhachia, or an increasing
cell count, and clinical symptoms
suspicious for ventriculitis or 
meningitis, is indicative of CSF drain 
infection  

• Strong recommendation
• High evidence



What Specific Tests of Cerebrospinal Fluid can 
be used to Confirm the Patient has Healthcare -
Associated Ventriculitis and Meningitis?

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

Diagnosis

Elevated CSF lactate 
+/-

Elevated CSF PCT
or

the combination of both, 
may be useful in the 

diagnosis   

Elevated serum PCT 
may be useful in 
differentiating 
between CSF 
abnormalities

PCR on CSF may both 
increase the ability to 

identify a pathogen 
and 

decrease the time to 
making a specific 

diagnosis



Li Y, et al. Clin Biochem 2015; 48:50–4. 



What is the Role of Imaging in Patients with Suspected
Healthcare-Associated Ventriculitis and Meningitis? 

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

Neuroimaging 
is recommended

Abdominal U/S or CT is 
recommended to detect 

CSF loculations

MRI imaging with 
gadolinium 

enhancement &
diffusion-weighted 

imaging 

• Strong recommendation
• Moderate evidence



What is the Empiric Antimicrobial Approach for Patients
with Suspected Healthcare-Associated Ventriculitis and
Meningitis?

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

• Vancomycin

β - λακτάμη

• Cefepime
• Ceftazidime
• Meropenem

• Strong recommendation
• Low evidence

Επίπεδα βανκομυκίνης  
15 – 20 μg/ml

Αλλεργία στις β 
λακτάμες:

Aztreonam

Ciprofloxacin

• Strong recommendation
• Low evidence



Once a Pathogen is Identified, what Specific 
Antimicrobial Agent(s) Should be Administered?



What is the Role of Intraventricular Antimicrobial Therapy
in Patients with Healthcare-Associated Ventriculitis and
Meningitis?

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

Intraventricular Antimicrobial 
Therapy

When the infection 
responds poorly to 
systemic atbs alone

The drain should be 
clamped for 15–60 

minutes 

Dosages/intervals adjusted on:
- CSF atb concentrations to 

10–20 x MIC
- ventricular size

- daily output from the 
ventricular drain • Strong recommendation

• Low evidence



What is the Role of Intraventricular Antimicrobial Therapy
in Patients with Healthcare-Associated Ventriculitis and
Meningitis?



Η ενδορραχιαία έγχυση κολιστίνης στο 10% 
χημική μηνιγγίτιδα, εικόνα από ΕΝΥ παρόμοια με 
βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Απαιτείται διακοπή εγχύσεων για 48h (υποχώρηση 
μηνιγγικού ερεθισμού) και επανέναρξη με χορήγηση 
εγχύσεων ανά 48h



How are Patients Monitored for 
Response to Treatment?  

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

• Strong recommendation
• Low evidence

Patients with healthcare-associated ventriculitis and 
meningitis should be monitored for response to 

treatment based on clinical parameters  

For external CSF drains not being used in the treatment
of CSF shunt infection, daily CSF cultures and analysis 

are not recommended unless clinically indicated 

In patients with healthcare-associated ventriculitis and
meningitis and an external drainage device, monitoring 

of CSF cultures is recommended to ensure that they 
become negative 



What is the Optimal Duration of Antimicrobial Therapy 
in Patients with Healthcare-Associated Ventriculitis and 
Meningitis? 

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

- CNS or P. acnes with no or minimal CSF findings and few clinical symptoms: 10 days
- CNS or P. acnes with significant CSF findings or clinical symptoms: 10 – 14 days

- Gr (-) bacilli: 21 days 

- Repeatedly positive CSF cultures: treatment continued 14 days after the last
positive culture

• Strong recommendation
• Low evidence



In Patients with CSF Shunts Who Develop
Ventriculitis and Meningitis, When can a New Shunt be
Reimplanted?  

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

• Strong recommendation
• Low evidence

• A new shunt should be reimplanted as 
soon as the 3rd day after removal 

Infection by CNS or P.acnes
No significant CSF abnormalities

Negative CSF cultures for 48h 

• A new shunt should be reimplanted 
after 7 days of antimicrobial therapy

Infection by CNS or P.acnes
Associated CSF abnormalities
Negative repeat CSF cultures

• A new shunt should be reimplanted 
when CSF cultures remain negative 
for 7–10 consecutive days 

Infection by CNS or P.acnes
Associated CSF abnormalities
Positive repeat CSF cultures



In Patients with CSF Shunts Who Develop
Ventriculitis and Meningitis, When can a New Shunt be
Reimplanted?  

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

• Strong recommendation
• Low evidence

• A new shunt should be 
reimplanted 10 days after CSF 
cultures are negative  

Ιnfection by S. aureus 
or 

Gr (-) bacilli



What is the Best Approach to Prevent Infection in 
Patients Who are Receiving Cerebrospinal Fluid Shunts? 

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

Periprocedural 
prophylactic antimicrobial 

administration is 
recommended

Prolonged antimicrobial 
prophylaxis for the 

duration of the external 
ventricular drain is not 

recommended

Use of antimicrobial -
impregnated CSF shunts

and CSF drains is 
recommended 

In patients with external 
ventricular drains, fixed 
interval exchange is not 

recommended  

Use of a standardized 
protocol for insertion of 
CSF shunts and drains is 

recommended 

• Strong recommendation
• Moderate evidence



Is there a Role for Prophylactic Antimicrobial Therapy
in Patients with Cerebrospinal Fluid Leak? 

Tunkel A, et al. Clin Infect Dis. 2017;64:e34-e65.

For neurosurgical patients, 
perioperative antimicrobial 
agents are recommended

In basilar fracture and CSF 
leak, prophylactic

antimicrobial agents are not 
recommended

In prolonged CSF leakage 
(>7 days), attempt to repair 

the leak

• Strong recommendation
• Moderate evidence



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η εμφάνιση πυρετού μετά από νευροχειρουργική επέμβαση  πιθανά 
υποδηλώνει  νοσοκομειακή μηνιγγίτιδα.

 Η παράταση της χημειοπροφύλαξης δεν φαίνεται να προστατεύει, αλλά
να αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης πολυανθεκτικών μικροβίων.

 Η εργαστηριακή διάγνωση συχνά δυσκολεύει λόγω της προηγηθείσας
λήψης αντιβιοτικών. 

 Ο ρόλος νέων τεχνικών μελέτης ΕΝΥ στην διάγνωση και την διαφορική 
διάγνωση νοσοκομειακής μηνιγγίτιδας, μένει να διευκρινιστεί στο μέλλον.

 Το ενδεχόμενο διαφυγής ΕΝΥ που προδιαθέτει σε λοίμωξη, παραμένει 
πάντα πιθανό, ακόμα και αν δεν είναι άμεσα ορατό.



Ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας !
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