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İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY  

 GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH  



 Gelişmiş ülkelerde yapılmış çalışmalarda 

  infektif endokardit(İE) sıklığı  

 1.5-11.6 olgu/100 000 kişidir. 

  Türkiye Dünya 

Yaş ortalaması 46 61,5 

Erkek % 60 65 

ARA% 39 1,85 

Protez kapak İE% 28 10-30 

İVDU% 1,76 24,1 

CİED% 7 14,8 

Kronik Diyaliz% 8 12,9 

Mikroorganizma sıralaması 1.S.aureus 

2.Streptococcus 

spp. 

3-KNS 

4-Enterecoccus 

spp. 

5-Brucella spp. 

1.S.aureus 

2.Streptococcus 

spp. 

3- Enterecoccus 

spp. 

4-KNS 

5-DİĞER 

  

Nosokomiyal İE % 20 25-30↑ 

Mortalite % 24 9,2 

İmmunkompromize/HIV+% - 3,7/1,85 

İnfektif Endokardit 
     Epidemiyoloji 

 Infective endocarditis. Nat Rev Dis Primers 
ArchInternMed 2009; 169: 463–73 
ClinInfectDis 2012; 54: 1230–39. 
J Am Coll Cardiol. 2017 Jan 24;69(3):325-344 
J Clin Med Res. 2017 Sep;9(9):754-758. 
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 İE, 2010 yılında dünya genelinde  1.58 milyon engelli yaşam 
yılı veya sağlıklı yaşam yılı kaybı ile ilişkilendirilmiştir. 

The Lancet  2012;;380, 2197-2223 



 ABD’de kalp hastalıkları ve kanserden sonra ölümlerin en sık 3. nedeni 
tanısal hatalar 

 

 Tıbbi hataların önemli bir kısmı tanı hataları 

  

 Tanının gecikmesi ya da gözden kaçması  

  

 Tahminen tanı hatalarının %75 doktor ile ilgili 

  

 İE gecikmiş ya da yanlış tanı konan bir hastalık olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

British Medical Jjournal 2016 May 3;353. 
Epidemiol Infect. 2018 Feb;146(3):394-400 
 
 



 2007-2015 arası 114 vaka /118 epizod retrospektif çalışma 

  

 Kabul tanısı ve taburculuk tanısı arasında tutarsızlık 64 epizotta (%54.2) 

  

 Bu tutarsızlık İVDUs ,yaşlı ve SBİ-İE gruplarında daha yüksekti (anlamlı 
değil) 

 Major septik emboli ve pleuropulmoner komplikasyonlarda 3 kat daha 
fazla tutarsızlık (anlamlı) 

  

 Primer ve taburculuk tanısı arasındaki uyumsuzluk İE’de hastanede ölüm 
riskini 2 kat arttırmakta(OR:2.67) 

  

 Otopsi temelli bir çalışma değil, tahmin edilenden düşük değerler 

  

  

  
Epidemiol Infect. 2018 Feb;146(3):394-400 



3 kategori 

 1-Kabulde İE komplikasyonu olarak 
  değerlendirilmeyen bir İE 
  komplikasyonu(%70.3) 
  
  
  
  
  
 tablo 2 
  

2-Taburcu tanısı ile ilgili olmayan 
enfeksiyon hastalığı(%14) 

3-İnfeksiyon hastalığı olmayan hastalık 
(%15.6)  

Epidemiol Infect. 2018 Feb;146(3):394-400 



Tanı neden gözden kaçıyor? 

 Farklı klinik semptom, bulgu ve predispozan faktörleri içeren 
kapsamlı bir sendrom İE. 

  

 Alışılmadık ya da kompleks hastalar 

  

 Predispozan faktörler ve diğer fiziksel bulguları gözardı etmek. 

  

Epidemiol Infect. 2018 Feb;146(3):394-400 



Tanımlar 
 1-TK-İE(community acquired-Toplum kaynaklı İE): Kabulde 48 saat 
içinde İE semptom ve bulguları olan ve son 6 ay içinde sağlık bakım ilişkili 
bir müdahale ve hastane yatış öyküsü olmayan hastalardaki İE 

  

 2-SBİ-İE (Healthcare associated-Sağlık Bakım İlişkili İE) 2 alt 
başlıkta: 

 -NSBİ-İE (nosokomiyal healthcare associated-Hastane Kökenli Sağlık 
Bakım ilişkili İE 

 -NNSBİ-İE (non-nozokomiyal healthcare associated-Hastane Kökenli  
olmayan Sağlık Bakım ilişkili İE 

Clinical Infectious Diseases 2004; 38:843–50 
Ann Intern Med. 2009 May 5; 150(9): 586–594 
Emerging Microbes and Infections (2015) 4, e38 
Clin Microbiol Infect 2010; 16: 1683–1690 

Yapay kapak endokarditi 
Postop ilk 12 ay içinde erkenYKE 
                12 ay sonra geç YKE 



Tanımlar 
  

 NSBİ-İE: İE semptom bulguları kabulde olmayan ve semptom ve bulgular 
başlamadan önceki 6 ay içinde, 48 saatten fazla hastane yatış ve/veya 
manüplasyon(invaziv girişim) öyküsü olan hastalarda İE  

  

 NNSBİ-İE: Kabulden önce ya da 48 saat içinde İE semptom ve bulguları 
olan ve son 6 ay içinde sağlık bakım ilişkili müdahale(hastane dışında) olan 
hastalarda İE 

 

Clinical Infectious Diseases 2004; 38:843–50 
Ann Intern Med. 2009 May 5; 150(9): 586–594 
Emerging Microbes and Infections (2015) 4, e38 
Clin Microbiol Infect 2010; 16: 1683–1690 



 
NNSBİ-İE 
1-DKE başlamadan 30 gün içinde; 

-İV tedavi almak 

-Yara bakım 

-Özellikli evde bakım almak 

-HD 

-İV KT 

 

2-DKE başlangıç öncesi 90 gün içinde 2 ya da daha fazla gün hastanede yatış 
öyküsü 

3-Evde bakım ya da bakımevinde kalma 

  
Clinical Infectious Diseases 2004; 38:843–50 



Nozokomiyal İE İnsidans 

 SBİ-İE insidansı %30’un üzerinde 

  

 Artan insidansı ve ciddi prognozu ile önemli bir problem. 

Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-128 
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Clinical Infectious Diseases 2004; 38:843–50 



  

  

  

  

  

Nozokomiyal 2 grup arasında mortalite 
farklı değil ve toplum kökenli İE den 
anlamlı yüksek. 
S.aureus  yüksek mortaliteyle 
ilşkili.(bağımsız risk faktörü,(OR, 5.5) 

  

Clinical Infectious Diseases 2004; 38:843–50 



 4 yıllık period 

 84 hastanın 87 epizodu (60 kesin İE, 27 olası İE vaka) 

 Tanı Modifiye duke kriterleri 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 VAKA DKE+PME 

Clinical Infectious Diseases 2004; 38:843–50 

 6 ay içinde İE 6 ay sonra  5 yıl içinde 

27/100000 
hasta yılı  

2.3/100000 
hasta yılı  

1.1/100000 
hasta yılı 

X25 kat 



Benzer pek çok çalışma gösterdi ki; 

 NSBİ-İE ve NNSBİ-İE arasında anlamlı fark yok 

  

 Bu da klinisyen için risk faktörleri klinik prezantasyon, etiyoloji ve 
sonuçlar arasında anlamlı farklar olmadığı gösterdi. 

  

Clinical Infectious Diseases 2004; 38:843–50 
Ann Intern Med. 2009 May 5;150(9):586-594 



Yaşlıda İE 
 1980 de ort yaş 45.3/2000’de 57.2/ son yıllarda 60 yaş üzerinde 

 TC de İE li olguların  yaklaşık %20’si yaşlıdır ve bu oran giderek artma 
eğilimindedir. 

 Kardiyovasküler elektronik araçlar, yapay kapaklar,TAVİ ve yaşlılarda sık tanısal 
ve tedavi amaçlı invaziv işlemler sağlık bakım ilişkili İE artmasına neden olmakta 

 Yaşlı hastalarda komorbit durumlar daha fazla(DM,GÜS ve GIS kanserleri) 

 Etken mo: 

  1. sırada stafilokoklar özellikle S.aureus. MRSA da özellikle yaşlılarda daha 
fazla. 

 2. sırada Streptococcus gallolyticus ve enterekoklar 

 TC de de 50 yaş üstünde, Enterococcus türlerinin yaklaşık 4 kat daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir. 

Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45 Suppl 5: 56–63 
Clin Interv Aging 2016;11:1199–206. 
Clin Infect Dis 2002;34:806–12.  
Arch Intern Med 2009;169:463–73.  
Int J Infect Dis 2015;30:106–14.  
 
 
 



Yaşlıda İE 
 -Yaşlıda anamnez ve FM zor/Tanısal testlerin güvenilirliği de gençlere 
kıyasla  azalır. 

  

 - İnfektif endokarditi olan yaşlılarda ateş, titreme ve endokarditin 
periferik bulguları sıklıkla görülmez 

  

 - Halsizlik, kilo kaybı, konfüzyon, bilinç kaybı, bacaklarda ödem, akut 
böbrek yetmezliği, sırt ağrısı gibi özgül olmayan semptomlar hekime 
başvuru nedenidir . 

  

  -Mevcut kalp yetmezliğinin artması şeklinde karşımıza çıkabilir. 

  

   
  

Heart. 2017; 103(20): 1562-4. 
Clin Interv Aging. 2016; 11: 1199-206 
. Intern Med. 2015; 54(10): 1259-63. 
Ann Lab Med. 2015; 35(6): 654-6. 
Heart. 2017; 103(20): 1602–9 
Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45 Suppl 5: 56–63 
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Yaşlıda İE 

  Kapaklarındaki kalsifikasyon, obezite ve obstrüktif akciğer hastalıkları gibi 
komorbiditeler TTE’nun değerini kısıtlar. 

  

  Üfürümler mevcut kalsifikasyonlara atfedilebilir. 

  

 Transözofajiyal ekokardiyografinin tercih edilmesi önerilir.(sedasyon? Genel 
anestezi?) 

  

 Böbrek fonsiyonları değerlendirilerek alternatif görüntüleme tetkikleri 
kullanılabilir(kardiyak BT, Kardiyak MRI,PET/BT ve işaretli lökosit sintigrafi 
gibi). 

  

 Antimikrobiyal profilaksiden daha önemlisi sağlık bakım 

  ilişkili enfeksiyonların önlenmesi 

Heart. 2017; 103(20): 1562-4. 
Clin Interv Aging. 2016; 11: 1199-206 
. Intern Med. 2015; 54(10): 1259-63. 
Ann Lab Med. 2015; 35(6): 654-6. 
Heart. 2017; 103(20): 1602–9 
Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45 Suppl 5: 56–63 
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İV ilaç kullanıcıları(IVDUs) 

 Son yıllarda İVDU önemli bir risk grubunu 

 Triküspit kapak %46,Mitral kapak%25.6, aortik kapak %19 ve pulmoner 
kapak %0.8. 

  

 Sağ taraf İE de pulmoner semptomlar ön planda( pulmoner emboli, pnömoni, 
pulmoner abse) 

  

 %65.6 Stafilokoklar 

 %25.6 Streptokoklar 

 Ortalama yaş 37 

Lancet. 2004 Jan 10;363(9403):139-49. 
Clin Med (Lond). 2013 Oct;13(5):511-3 
Arch Intern Med. 1995 Aug 7-21;155(15):1641-8 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=moreillon+lancet


20 y E IVDU 

  



İV ilaç kullanıcıları(IVDUs) 

 HIV pozitif IVDUs subgrupta sebep olan etken alışılmadık mo. lar 
olabilir(Bartonella, Salmonella,Listeria) 

 Bu vakalar alttaki İE tanısı anlaşılamadan ani ve beklenmedik şekilde 
ölebilir. 

 Klinik bulgular güç farkedilen, değişken ya da nonspesifik ob.        
(ateş, gece terlemesi, artralji, anoreksi) 

 Septik emboliye bağlı nörolojik semptomlar(apati,konfüzyon,uyuşukluk 
ilaç over dozu gibi algılanabilir ve gözden kaçabilir. 

 Septik emboli sonucu infarktlar ve rüptüre anevrizma ya da 
nekrotizan arterit rüptürü ile hemoraji oluşabilir.(non travmatik) 

Lancet. 2004 Jan 10;363(9403):139-49 
London: Remedica; 2004. 
Circulation. 1998 Dec 22-29;98(25):2936-48. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=moreillon+lancet


 Otopsi yapılmış aktif İE li hastalar retrospektif incelendi. 

  

 Aktif endokardit için: 

-Ölüm öncesi 2 hafta içinde KK pozitifliği 

-Vejetasyonun gram boyama ile identifikasyonu 

-Doku kültüründe patojenin identifikasyonu 

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manuel+L.+Ferna%C2%B4ndez+Guerrero,+MD,+Beatriz+A%C2%B4lvarez


P1 (1970-85)  40 vaka P2  (1986-2008)  28 vaka 

 227 vakanın 86’sı(%37.8) öldü . 
40 hastaya otopsi yapıldı(%46.5) 

523 vakanın 116 sı öldü(%22.1) 
 28 hastaya otopsi (%24.1) yapıldı. 

14 (%35) otopside tanı kondu 12(%42.8) otopside tanı kondu 

            
        Toplamda 68 vakanın 26 sı yani %38.2 de otopsiyle tanı kondu. 
 

-1960-1970 genel hastanede sıklık %0.5-%1.5  (2) 
-Onkoloji hastanelerinde  çok düşük, 
 -Kardiyoloji spesifik hastanelerde yüksek(%59.61) 
-Bu çalışmada otopsi hastalarında %1.3 . 

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
 

Otopsi ile tanı oranı 
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İE tanısı zor 
  

 Nonspesifik ve sistemik hastalık bulgularına benzer bulgular  

  

 İE sıklıkla komorbiditeleri olan yaşlı hastalarda olmakta 

  

 İE bulguları sıklıkla altta yatan hastalıklarla ilişkilendirilmekte ve 
gözden kaçabilmekte 

  

 Nozokomiyal enfeksiyon olarak diğer durumlara eklenmekte tanı daha 
sık gözden kaçırılmakta. 

  

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic manifestations and 
clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
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Sağ taraf endokarditinde tanı neden gözden 
kaçıyor? 

 Sağ İE( sağ atrium mural endokardiyum, triküspit kapak, östakiyan kapak ya da 
östakian kapak sol atriyal uzantı) 

 Kardiyak üfürüm yokluğu 

 Sağ taraf İE de  konvansiyonel EKO yararlı değil (TEE yapılmalı) 

 Östakiyan kapak EKO da rutin çalışılmadığından gözden kaçabilmekte, 
değerlendirmek önemli . 

 Breaktrough ya da relapsing bakteriyemi,  bu bölge(Östakian) enfeksiyonu için majör 
bir tanısal işarettir. 

5 otopside östakian(eustachian) kapak ve sağ atrium mural endokarditi, 1 hastada izole sol atrial endokardit 
görüldü. 
Hayattayken tanı konamayan tüm mural endokarditlil vakalar SVK kaynaklı S.aureus bakteriyemili hastalardı. 

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
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Sağ taraf İE 

 İE vakalarının %5-10’u. 

 Pacemaker/ICD/santral venöz kateter/konjenital kalp hastalıkları 

 En sık IVDUs (özellikle de HIV seropozitif IVDUs)  

 İmmunsuprese hastalarda 

Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-128 
Infective endocarditis at autopsy: a review of 
 pathologic manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
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Akut pürülan perikardit 

 Vakaların %22 de izlendi. 

  

 Çoğu hastada persiste ateşle ilişkiliydi. 

  

 Perikardit ilişkili diğer semptomlar ya da göğüs ağrısı yok. 

  

 Ama EKO da perikadiyal efüzyon görüldü. 

  

 Çoğu S.aureus ya da P. aeruginosa gibi virulan mo. ların neden olduğu 
myokardiyal abseler ya da aortik kapak endokarditli kişilerdi. 

  Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
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Myokardiyal infarkt 

 Yaygın görülmemesine rağmen akut myokardiyal infarkt daima 
semptomatikti.(1 vaka ex) 

  

 Ciddi kardiyak yetmezliğe neden olduğu 5 vakada mortalite ile 
ilişkilendirildi. Ve cerrahiyi olanaksız hale getirdi. 

  

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
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Sistemik patoloji 

 Sol taraf İE visseral infarkt ve abseler yaygın 

  

 Gros infarkt %63.2(43) otopsi hastasında. 

  

 Pulmoner emboli ve infarkt sağ taraf İE daha sık. 

  

 Splenik ve böbrek infarktı sık ama sesiz klinikteydi. 

  Ağrı ya da hematüri nadir. 

  

 Abse kliniği, persiste ateş ve bakteriyemi. 

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
 

En sık 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manuel+L.+Ferna%C2%B4ndez+Guerrero,+MD,+Beatriz+A%C2%B4lvarez


Glomerulonefrit 
 GN önemli bir komplikasyon. 

  

 P2 de GN sayısı azaldığı görüldü. 

  

Akut endokardit erken antibiyotik tedavisi ile günümüzde GN tanısı 
azalmış deniyor. 

 

 Mikroskobik olarak çoğu vakada fokal GN 

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
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Beyin patolojisi 

 -En ciddi ve önemli lezyon beyin patolojisiydi. 

 -Ölüm riski kalp yetmezliğinden fazla. 

 -S.aureus İE de beyin emboli insidansı en yüksek. 

 -İnfarkt daha çok middle cerebral arterdeydi ve frontal ve parietal 
lobda. 

 -Beyin konveks yüzünde ensefalit ve mikroabseler. 

 - Meninkslere yayılan mikroabseler sonucu nötrofilik 
menenjit.(S.aureus endokarditinde en sık)  

 -Antikoagülan tedavi alan YKE li hastalarda ic kanama. 

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic manifestations and 
clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
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Tanı kimlerde gözden kaçıyor? 
 Bu  çalışmada vakaların %38 de hayattayken tanı gözden kaçırıldı.  

  

 P2’de TTE ve TEE varlığı tanının gözden kaçırılmasına engel olmadı 

  

 Çoğu vaka nozokomiyal İE 

  

 Nozokomiyal kaynaklı Enterecoccus bakteriyemisinde EKO rutin 
uygulanmaz. Ama dejeneratif kapak hastalığı olan yaşlı hastalarda İE için 
anlamlı risk taşır. 

  

Infective endocarditis at autopsy: a review of pathologic 
manifestations and clinical correlates. 
Medicine (Baltimore). 2012 May;91(3):152-64 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manuel+L.+Ferna%C2%B4ndez+Guerrero,+MD,+Beatriz+A%C2%B4lvarez


2008-2014 arası çok merkezli kohort prospektif 

161 epizod 

Aktif kanserli ve kanserli olmayan hastalar karşılaştırıldı. 

 

2 grup çalışıldı 

1-İE tanısından önce tanı almış kanserli hastalar(%73.9) 

2-İE ve kanser tanısı eşzamanlı konanlar(%26.1) 

%56.1 ileri evre kanserdi. 

 

. 
Medicine (20 17) 96:38(e7913) 
 



 

Toplum kaynaklı İE %67.5 

Ciddi sepsis %28.6  

GIS Streptococcusun neden olduğu İE %42.9        yeni ortaya çıkan İE ile anlamlıydı. 

  

Medicine (20 17) 96:38(e7913) 
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Kanser+İE; 
 
Erkek 
Nozokomiyal enfeksiyon 
Charlson komorbidite indeksi˃5  risk ↑ 
Kaynak olarak SVK 
 
 
Prostetik kapak cerrahisi ve cerrahi yapılmış hastalarda risk↓ 

Medicine (20 17) 96:38(e7913 

Çok değişkenli analizde: 



Kolon CA-S.bovis 

 Streptococcus bovis biyotip I (günümüzdeS.gallotycus subs gallolyticus-
SGG)- kolon CA arasında ilişki tam olarak tarif edilmiş. Yaşlılarda sık bir 
etken. 

 Ancak SGG bakteriyemisi kolorektal Ca nın bir sonucu mu yoksa nedeni 
mi? 

 İE’li hastalarda ilk 3 aylık takip boyunca kanser tanısı koyma riskinin, İE 
olmayan hastalara göre daha yüksek olduğu 

 Streptokakal endokarditli hastalarda kolonoskopi yapılması bu kanserin 
erken tanısı için önemli. 

 Avrupa kılavuzu Streptococcus bovis(gallotycus)’ in neden olduğu İE 
hastalarında kanserin ekarte edilmesini önermekte. 

 Çalışmalarda PET/CT nin kullanılmaya başlanması İE li hastalarda okült ca 
tanısında artışa neden olabilir. 

Medicine (20 17) 96:38(e7913 
Eur Heart J 2015;36:3075-128 



İE tanısından önce tanı almış kanserli hastalar   

 Sağlık bakım ilişkili kazanım kanserli hastalarda daha sıktır. 

  

 Kanser hastalarında SVK ilişkili bakteriyeminin önlenmesi ve yönetimi İE 
gelişimini önlemede gereklidir. 

 

 İE sonrası 1 yıllık mortalite için kanser risk faktörüydü. 

  

 Sonuç olarak kanser hastalarında önemli bir kısmında (%5.6) İE 
izlenmekte. 

  

 İE özellikle GIS ve Üriner sistem kanserleri olmak üzere okült bir 
kanseri araştırmayı düşündürmelidir. 

  
Medicine (20 17) 96:38(e7913 



Solid organ transplant alıcılarında İE 
 IE insidansı %1 

 Normal popülasyondan 17 kat riskli 

 % 80 hastada altta yatan kalp kapak hastalığı yok 

 %74 önceki nozokomiyal enfeksiyon(venöz kateter ve yara enfeksiyonu gibi) 

 Organ spesifik İE insidansı istatistiksel olarak anlamlı değil.(KC tx %1.7,Kalp tx %6) 

 %59.3 S.aureus 

 %14.8 fungal enfeksiyon 

 Erken posttransplant dönemde(ilk 30 gün) fungal İE, bakteriler sonra etken  

 Mortalite %44-64(%33-58 otopside tanı+). 

 Aspergillus vakalarına da otopside tanı konmuş. 3 mural endokardit ve 1 pulmoner 

kapak tutulmu 

  

Clinical Infectious Diseases 1998;26:689–94 
Transplant International 18 (2005) 690-696 



YOĞUN BAKIMDA İE 

 YB da armış invaziv girişimler  nedeniyle artan nosokomiyal enfeksiyon 
insidansı, NSBİ-İE gelişmesine neden olabilir. 

  

 Retrospektif çok merkezli bir çalışmada 4106 hastanın %0.8 
endokarditli hasta YBÜ de takip edilmiş. 

 -%64 KKY 

 -%21 Septik şok 

 -%15 nörolojik komplikasyonlar 

 -%9 kardiyo-pulmoner resusitasyon nedeniyle. 

  

Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-128 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320109


 YBÜ de  İE olgusunda klinik bulgu ve belirtiler maskelenmiş ya da 
atipik olarak karşımıza çıkabilir. 

 Beraberinde bulunan kopatolojiler, tedavide kullanılan ajanlar da tanı 
gecikmesine neden olabilir. 

 Predispozan faktörler gözönüne alınarak İE tanısından şüphelenmek 
tanı gecikmesini önler. 

 Yatakbaşı TTE duyarlılığı düşüktür. 

 Odak bulunamayan Stafilokok bakteriyemisi gibi durumlarda TEE 
düşünülmelidir. 

 Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen mortalite YBÜ’de takip edilen 
hastalarda %29-%84 gibi yüksek  oranlardadır.  

  

  
Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-128 

YOĞUN BAKIMDA İE 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320109
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26320109


YBÜ de İE’de hangi mikroorganizmalar etken?  

 Nosokomiyal İE etkenleri arasında da ilk sırada yer alan  
stafilokoklardır. 

  

  Streptokok ve  Kandida endokarditleri stafilokokları takip eder. 

  

  Kandida endokarditleri diğer hastane geneline göre YBÜ’de on kat 
daha sık olarak görülür. 

  

  

                                                                                         

  
Anaesthesia and Critical Care; 2012(2):36-41) 



YBÜ’de İE nasıl önlenir? 

 Hastaneden kazanılmış bakteriyemilerin azaltılması bu 
hastalarda öncelikli hedef olmalıdır.  

  

 Hastane enfeksiyon kontrol önlemlerine uyumu artırmak 
nosokomiyal endokardit gelişimini azaltıcı faktör olacaktır. 

  

  

  

  
Journal of American Collage of Cardiology 2017; 69(3): 325-
344) 



YBÜ de  
fungal endokardit 

 Tüm endokarditler 

  içinde seyrek (%2). 

International Journal of Antimicrobial Agents 2014 Volume 44, 
Pages 290-94, 



Fungal endokardit risk faktörleri 

 • İntravenöz madde kullanımı  

 • Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı 

 • Uzun süreli santral venöz kateter  

 • Protez kalp kapağı  

 • Geçirilmiş endokardit  

 • Parenteral beslenme 

 • Damar içi uyuşturu bağımlıları 

 • Kemoterapi 

 • Abdominal cerrahi 

  • Nötropeni, Diabetes mellitus vb.  

Ahmed Khurshid Pasha et al. Fungal Endocarditis: Update on 
Diagnosis and Management The American Journal of Medicine, 
2016 
 Pierrotti LC, et al. Chest 2002;122(1):302-10 



Kandida Endokarditinden ne zaman 
şüphelenilmeli?   

 Kandida infeksiyonu olduğu bilinen bir hastada; 

  –Uygun tedaviye rağmen ateşin düşmemesi 

  –Üfürüm, kalp yetmezliği veya emboli 

  –Kan kültürlerinde kandida üremesinin devam etmesi 

  Endokardit düşünülerek TTE/TEE istenmelidir.  

 KLİNİK 

 -Büyük vejetasyon/artmış emboli riski  

 -Artmış oftalmik komplikasyonlar  

 -Tipik cilt lezyonları  

  

Clinical Infectious Diseases, Volume 62, Issue 4, 15 February 2016, 
Pages e1–e50,  
 

International Journal of Antimicrobial Agents 2014 Volume 44, Pages 
290-94, 



P.aeruginosa bakteriyemisinde İE den ne zaman 
şüphelenmeliyiz? 

-Uygun tedaviye rağmen kan dolaşım enfeksiyon temizlenmesinde yetersizlik 

-Yeni üfürüm ya da perifer, akciğer ya da SSS embolik hastalık kanıtı gibi diğer İE 
işaretlerinin varlığı. 

-Pulmoner lezyonlar sıklıkla kavitasyonlara progrese olabilmekte. 

-Sol taraf İE tablosunda fulminan ya da hızlı progresif semptomlar KKY ya da orta-
büyük damarlarda emboli 

-Ring ve anüler ase sıktır. 

-İVDU,protez kapak, pacemaker ve eski endokardit hikayesi gibi altta yatan 
durumların varlığı 

S.aureus ve P.aeurigonasa bakteriyemili hastalarda, İE hastane mortalitesini arttıran 
bağımsız bir risk faktörüydü(OR 4.62) 

  

                                                                  Chest. 2004 Feb;125(2):607-16. 

  

 

 

Medicine (Baltimore). 2009 Sep;88(5):294-301 

Crit Care Med. 2000 Feb;28(2):377-82 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=reyes+mp+ali+a


S.aureus bakteriyemisinde İE den ne zaman şüphelenmeliyiz? 

 Tüm S.aureus bakteriyemili hastalar EKO ile İE açısından değerlendirilmelidir. 

 TTE negatifliği İE ekarte ettirmez. 

 Hangi durumlarda TEE yapılmalıdır? 

 -Uygun antibiyotik tedavisine rağmen persiste S.aureus bakteriyemisi 

 -Bakteriyemi süresinin bilinmemesi(örn toplum kazanımlı infeksiyon) 

 -Protez kalp kapağı varlığı/altta yatan kapak anomalisi/İVDUs 

 -Kronik hemodiyaliz 

 -Osteomyelit, diskitis ve/veya epidural abse gibi enfeksiyon kanıtlarının varlığı 

 -İE periferik bulgularının varlığı 

 -Belirgin bakteri kaynağının yokluğu 
JAMA. 2014 Oct 1;312(13):1330-41 
Clin Infect Dis. 2011 Feb 1;52(3):285-92 
Clin Infect Dis. 2011 Jul 1;53(1):1-9 
JACC Cardiovasc Imaging. 2015 Aug;8(8):924-31 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holland+TL+arnold+c


Önlemler 
 -2/3 vakada temel bakteriyemi kaynağı görünen vasküler orjine 
yönelik önlemler alınmalı 

 -Predispozan faktörü olan hastalarda olabildiğince invaziv işlemlerden 
kaçınılmalı 

 -SBİ-IE in hızlı tanı ve tedavisi geridönüşsüz kapak hasarını önler bu 
yüzden uzun süreli bakteriyemi ve vasküler maniplasyonlu hastalarda 
bu durum mutlaka akla gelmelidir. 

 -İnvaz,v girişimler, parenteral nutrisyon,uzun süreli iv tedavi mutlaka 
kabulde sorgulanmalıdır. 

 -Hastanın medikal hikayesi ayrıntılı alınmalıdır. 

  

Clin Microbiol Infect 2010;16:1683-1670 

Chest 2005;128;764-771 



TEŞEKKÜR EDERİM… 


