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Horn presenta una revisio de les infeccions esdevingudes a 323 nens

-ifectats d'hidrocefalia en els quals fou col•locada una derivacio valvular

ventrfculo-atrial en una primera intervencio i que son controlats periodi-

cament. El 50 °o d'aquests malalts requeriren una o mes intervencions

posteriors per a revisar la valvula, allargament profilactic del cateter

distal, reimplantacio del sistema valvular, etc., puix que son frequents les

complicacions infeccioses (40 %) i les mecaniques (40 %). Cada manipu-

lacio quirurgica representa un rise d'infeccio.
Dels 323 malalts, 52 varen patir un total de 71 procesos infecciosos.

Deis 52 que es complicaren amb infeccions, 37 s'infectaren en el trans-
curs dels 30 dies segiients d'una manipulacio quirurgica. En la nostra
estadfstica, 17 nens varen morir a causa de complicacions infeccioses.

La hidrocefalia en aquests 52 malalts infectats fou deguda en 20 casos

a mielomeningocele, i en 13 a diferents malformacions, 10 a hidrocefalia

comunicant, 7 a hidrocefalia postmeningftica i 2 a posthemorragica.

Dels 71 processos infecciosos detectats bacteriologicament, 41 foren

catalogats coin a scpsia, 21 ho foren com a meningitis, i 9 com a infeccions

de la ferida o trajecte valvular. En 13 ocasions no es va tenir confirmacio

bacteriologica. El germen mes frequent fou l'estafilococ plasmocoagulasa

positiu 37, seguit de 1'estafilococ plasmocoagulasa negatiu, proteus 6, klep-

siel.la 6, piocianic 4, i meningococ, pneumococ, estreptococ viridans, E. coli,

sarcina, enterobacter en menys de 4 casos. Destaquem que l'estafilococ,

tant el plasmocoagulasa positiu com el negatiu, ha estat trobat per hemo-

cultiu molt mes sovint quc en el L.C.R., en la ferida o en el trajecte del

sistema valvular.
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Les dades esmcntades estan d 'acord amb les publicacions de diferents
autors; aixi , en 323 malalts intervinguts han estat detectats 41 casos de
sepsia ( 12,4 %). Forrest publica un 11 "o de sepsia , i altres autors donee
percentatges entre el 15 9=o i el 30 °o.

Com a comcntari podrIem dir que, dels nens portadors de valvula
que moriren , el 98 9/o fou per causes infeccioses . Tambc en aquest 61tim
any hem vist disminuir el nombre d'infeccions a un 10 % dels malalts
intervinguts , gracies a la practica sistematica d'hemocultius en el post-
operatori i davant la mes minima sospita d' infeccio. Tambe ha estat
beneficios el tractament antibiotic profilactic sistematic despres de qual-
sevol manipulacio.
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