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Tedavi stratejileri 

Oral supresyon tedavileri-ilaç 
etkileşimleri 

Kimlere oral supresyon 
tedavisi 

PEE Tanı 





1- Protezle ilişkili olan sinüs  traktı veya 
2- Bir patojen, etkilenen protez eklemden,  en az iki ayrı doku/ sıvı 

kültüründen izolasyon; veya 
 
 Aşağıdaki altı kriterin dördü: 
 1- Yüksek ESR ve >30mm/h  
 2-Yüksek serum CRP konsantrasyonu, >10mg/l 
 3-Yükselmiş sinovyal lökosit sayısı,(kronik enfeksiyonda 1100-4000-akut enf 20.000 hücre µl) 

 4-Yüksek sinovyal nötrofil yüzdesi, (PMNL% kronik enf %65-70-akut%80-90), 

 5-Etkilenen eklemde pürülansın varlığı, 
 6-Bir mikroorganizmanın bir periprostetik doku veya sıvı 

kültüründe izolasyonu, veya 
  7-En az 5 alanda beş nötrofilden daha fazla hücre - periprostetik 

dokunun histolojik incelemesi- (× 400 büyütmede)  





KLİNİK YAKLAŞIM 

• Protez eklem enfeksişyonu şüphesi 

• Persistan yara drenajı 

• Sinüs traktı 

• Protezin akut/kronik ağrısı 

• Ağrının olmadığı zaman diliminin yokluğu 

• İmplantasyondan sonraki dönemde iyileşme problemi 

• Radyolojik olarak yüzeyel veya derin enfeksiyon 

• ESR ve CRP yüksekliği 



•   Protez eklem enfeksiyonları,  
 

•  Erken başlangıçlı   (cerrahi sonrası 3ay), 
 
•  Gecikmiş başlangıç (cerrahi sonra 3-12 ay)  
 
•  Geç başlangıçlı       (ameliyattan> 12 ay sonra)  

 
• implante edildikten sonra semptom başlangıç 

zamanlamasına göre kategorize edilir. 



• Erken başlangıçlı enfeksiyonlar  
• implantasyon sırasında edinilir,  genellikle 

Staphylococcus aureus, gram negatif basiller, 
anaerobik organizmalar veya karışık enfeksiyonlar gibi 
virülan organizmalara bağlıdır 
 

•  Gecikmiş başlangıçlı enfeksiyonlar genellikle 
implantasyon sırasında edinilir; genellikle koagülaz 
negatif stafilokoklar veya enterokoklar gibi daha az 
virülan organizmalar 

 
• Hematojen , geç başlangıçlı enfeksiyonlar tipik olarak 

akutdur ve çoğunlukla S. aureus, beta hemolitik 
streptokoklar veya Enterobacteriaceae'ye bağlıdır. 
 



• Klinik olarak kesin tanı konulamamışsa 
 
• Kronik ağrılı –protezi olan tüm hastalara 

önerilir 
 
 
• Artrosentez şart 
 
 
• Snovial sıvıdan hücre sayımı, lökosit tip, kültür 
 

Hasta klinik olarak rahat 
ise operasyon 

öncesinde/artrosentez 
öncesinde en az 2 hafta 
antibiyotik kullanmamalı 



• Antimikrobiyal terapi 
  
 
   Klinik bir yanıtla sonuçlanabilir 
 
 Enfekte protezde günler veya aylar içinde nüks 

enfeksiyonlar gözlenebilir 



• Biyofilmler protez eklem enfeksiyonlarının (PEE) 
patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır.  

 
• Biyofilm içerisindeki organizmalar tedaviye-

antibiyoterapiye  direnç kazanır;  
 
• Sonuç olarak, antimikrobiyal terapi, biyofilm fiziksel 

olarak bozulmadığı veya cerrahi debridmanla 
kaldırılmadığı sürece sıklıkla başarısız olur. 

Diagnosis and management of prosthetic joint infection, IDSA GUIDELINES,2013 



KLİNİK YAKLAŞIM 

• Protez eklem enfeksiyonlarının (PEE) tedavisi 
genellikle cerrahi ve antimikrobiyal tedavi 

 
   Cerrahi ve antimikrobiyal yaklaşımda 
   Enfeksiyonun zamanı 
   Etken-mikrobiyolojisine,  
   Protezin stabilitesine,  
   Yumuşak doku zarfının kalitesi  
   Bireysel hasta koşullarına    bağlıdır….  



 
Uzun 
süreli 

antibiyotik 
tedavisi 

Uygun 
Cerrahi 

Protezin 
Çıkarılması 



 
Uzun 
süreli 

antibiyotik 
tedavisi 

Uygun 
Cerrahi 

Protezin 
Çıkarılması 



  TEDAVİ 
 

 
• Cerrahi yaklaşım; 

 
•  reimplantasyonlu rezeksiyon artroplastisi (bir veya iki 

aşamada)-Antibiyotik 
 

• protezin debridmanı ve retansiyonu- Antibiyotik 
•  (DAIR; debritman, antibiyotik, implant retansiyonu) 
 
• reimplantasyonunun yokluğunda; 

 
   rezeksiyon  artroplastisi veya 
 
   amputasyon 



Antibiyotik tedavisi 

Küratif antibiyotik 
başlangıç tedavisi-    

Antibiyotik 
supresyon tedavisi 

(AST) 

Infection (2018) Suppressive antibiotic therapy with oral tetracyclines for 
 prosthetic joint infections: a retrospective study of 78 patients 



• Hastalar  AST için adaylarsa; 
 

• Enfekte implant çıkarılamadıysa/uygun şekilde çıkarılamadı ise 
 

• Biyofilime etkili uygun küratif tedavi almadıysa (dirençli gram 
negatif rifampisinli kombinasyon kullanılamadıysa) 
 

• Ekstremiteyi tehdit eden karmaşık bir cerrahi işlem geçirdi 
relaps olasılığı var ise 
 

• Derin immünsupresyon/genel durum kötülüğü, KC, böbrek 
yetmezliği gibi 

Infection (2018) Suppressive antibiotic therapy with oral tetracyclines for 
 prosthetic joint infections: a retrospective study of 78 patients 
 



Protezin debridmanı ve retansiyonu,  
 • Revizyon esnasında periprostatik alandan örnek 

mikrobiyolojik-histolojik inceleme 
 
• Revizyon 2 hafa antb almamış olmak 
 
• İntraoperatif ve perioperatif kültürde aynı 

mikroorganizma ; PEE’nun kesin kanıtı 
 
• Virülan mo S.aureus gibi tek spesmende üredi ise PEE’nu 

gösterir 
 
• Multipl doku kültürünün birinde veya tek aspirasyon 

kültüründe koagülaz negatif S. aureus üredi ise 
Propionibacterium acnes ürediyse tekrar değerlendir 



Protezin debridmanı ve retansiyonu,  
 • STAPHYLOKOKAL PEE 
• 2-6 hafta IV antimikrobiyal tedavi+Rifampisin(300-

450mg 2x1) 
 
• Sonrasında 
• 3 ay Rifampisin + oral diğer antb(total kalça) 
• 6 ay Rifampisin + oral diğer antb(total diz) 

 
• Tavsiye edilen oral rejim 
• Ciprofloksasin(AI) 
• Levofloksasin(AII) 

 



• Kinolon kullanılamayan olgularda; 
• Ko-trimaksazol 
• Minosiklin 
• Doksisklin 
• Anti-staphylokokal pen, dikloksasilin, 
• I. Kuşak oral sefalosporin sefaleksin 
• Rifampisin kullanılamıyan olgularda 
• Patojen spesifik IV tedavi (4-6 hafta) 



Reimplantasyonlu rezeksiyon artroplastisi 

 
 
• Gecikmiş başlangıçlı ve geç başlangıçlı enfeksiyonlar 
 
• Önemli kısmı protezin çıkarılmasını gerektirir  
 
•  Bir veya iki kademeli; 

 

 



 
 
 

• Aşamalar arasında antibiyotikli çimento yaygın 
kullanılmakta 
 

•  Veriler, antibiyotikli  çimentonun, geçici ara bağlar 
içinde kullanılması, PEE tedavisinde sistemik 
antibiyotik tedavisiyle ilişkili faydanın ötesinde ek bir 
yarar sağladığı yetersiz 
 

• En uygun yaklaşım belirsizdir. 
 



İki aşamalı bir strateji,  
 
• Bu prosedür,  
• protez rezeksiyonu,  
• yumuşak doku ve kemik debridmanı  
• bir eklem ara yüzünün yerleştirilmesinden 
  
• Enfekte protezin çıkarılmasının ardından, enfeksiyon 

yapan organizmaya karşı antibiyotik çoğu patojen için 

4 ila 6 hafta boyunca uygulanır  

 
•  Yeni bir protezin reimplantasyonu, antibiyotik 

tedavisinin tamamlanmasını takiben gerçekleştirilir. 

 



 Bir aşamalı (doğrudan değişim)     
prosedürü, 

• Aynı cerrahi sırasında ; 
 
• protez rezeksiyonu, 
 
•  yumuşak doku ve kemik debridmanı  
 
• yeni protezin yeniden implantasyonundan oluşur.  
 
• Bu prosedür, total kalça artroplastisi enfeksiyonu, iyi 

yumuşak doku zarfı ve kolaylıkla tedavi edilebilen bir mo, 
durumun da savunulmaktadır.  

 
• Seçilen hastalarda tek aşamalı bir yaklaşım uygun olabilir 



• Bir aşamalı replasman artroplastisi için ilk antibiyotik 

tedavisinin ardından, oral ajan ile belirsiz süre ? 
antibiyotik supresyonu gerekebilir; 

  
• Supresyon tedavisinin  kullanımı ile ilgili kararlılık, bireysel 

hasta koşullarına bağlıdır. 
 
• Supresyon ted. kullanımını destekleyen faktörler, tedavi 

başlangıcında (S. aureus enfeksiyonu varsa) 
 
•  Rifampinin eksikliği ve/veya progresif implant gevşemesi 

ve/veya kemik stoğu kaybı için orta olasılık; uzun süreli 
antibiyotik tedavisi ile ilişkili olumsuz etkilerdir 



 
 

• Tek aşamalı replasman artroplastisini takiben S. aureus 
enfeksiyonunun tedavisi için ilk terapi, 

 
•  rifampin ile birlikte 4-6 hafta patojen spesifik IV 
 
• Ardından rifampin ile birlikte patojene özgü oral tdv 3 ay 

 
• Oral terapi seçenekleri arasında; 
•  fluorokinolonlar,  
• trimetoprim-sulfametoksazol,  
• doksisiklin,  
• minosiklin,  
• dikloxacillin,  
• fucidik asit veya 
•  sefaleksin bulunmaktadır. 

 



• S. aureus dışındaki organizmalar için bir aşamalı 
replasman artroplastisini takiben tedavi için başlangıç 
tedavisi, 4-6 haftalık patojene spesifik intravenöz 
veya yüksek biyoyararlanımlı oral tedavidir 



ETYOLOJİK 
AJAN 

ANTİBİYOTİK ALTERNATİF 

Stafilokok ,  metisilin S Sefazolin 1–2 g IV q8 h 
Seftriakson  1–2 g IV q24 h 
 

Vankomisin IV 15 mg/kg /12h 
Daptomycin 6 mg/kg IV /24h  
Linezolid 600 mg PO/IV /12 h 

 

Stafilokok,  metisilin  R Vankomisin IV 15 mg/kg12 
h 

Daptomycin 6 mg/kg IV /24 h  
 Linezolid 600 mg PO/IV /12 h 

Enterokok spp, penicillin- S Penicillin G 20–24 mu  IV 
/24 h  
Ampisilin sodium 12 g IV  

Vankomisin kullanımı sadece  
Penisilin allerjisinde  
 
4-6 hafta aminoglikozid 
eklenebilinir 

Enterokok spp, penicillin-R Vankomisin 15 mg/kg IV 
/12h 

Daptomycin 6 mg/kg IV /24 h  
 Linezolid 600 mg PO/IV /12 h 

 

4-6 hafta aminoglikozid 
eklenebilinir 
 

Pseudomonas aeruginosa Cefepime 2 g IV /12 h 
Meropeneme 1 g IV/8h 

Ciprofloxacin 750 mg PO bid 
Ceftazidime 2 g IV q8 h 

Enterobakter spp Cefepime 2 g IV q12 h or 
Ertapenem 1 g IV q24 h 

Ciprofloksasin 750 mg PO or 
400 mg IV q12 h 

Enterobakterisea IV β-laktam  in vitro  S , 
 Ciprofloksasin 750 mg PO 
/12h 



β-hemolitik streptokok Penicillin G 20–24 mü /24 h 
Ceftriakson 2 g IV /24 h 

Propionibakterium aknes Penicillin G 20 million unitseIV /24 h 
Ceftriaksone 2 g IV /24  

Klindamisin 600–900 mg IV /8 h or 
300–450 mg PO 4x1 or 
 Vankomycin 15 mg/kg IV 12 h 



 

Kronik protez enfeksiyonunda enfekte protezin 
çıkarılması enfeksiyon tedavisi için gerekli 

Bir grup hasta revizyon cerrahisi dahi 
cerrahi risklerden dolayı yapılamamakta 

Enfeksiyonun 
kontrolü için 

Antibiyotik 
süpresyon tedavisi 

AST 



Protez enfeksiyonu sonrası yapılan cerrahi işlem 
sonrası; %10 oranında re-enfeksiyon oluşur ve  

re-revizyona ihtiyaç duyulur. 
 

 
Multipl revizyon cerrahileri enfeksiyonun kür şansını 
azaltır: zayıf kemik stoğu ve yumuşak doku hasarına 

 
 

Enfeksiyonu elimine etmek bazen protezin tamen 
çıkarılması  amputasyon, artrodez gibi sonuçlara 



• Antibiotik supresyon tedavisi (AST):  protezi 
çıkarmaksızın bu tür hastalara alternatif 

tedavi olabilir.  

Yaşlı hastalar 
Kanser hastaları 

Çok kere revizyon geçirmiş 
olgular 

Vital bulguları stabil olmayan 
hastalar 





 21 hasta, ortalama yaş 67 
 
  3 haftadan uzun süre semptomları olan olgular 

PEE olarak tanımlandı 
 
 AST; Standart 3 ay düzenli antibiyotik 

kullanımı olarak tanımlanmış (2 hafta iV, 10 
hafta oral) 

 
  AST’ye enfeksiyon ortopedi ve mikrobijoloji 

uzmanlarından oluşan bir ekip karar vermiş  
 



• S.epidermidis(n=6) 
• S.aureus(n=6) 
• Polimikrobial Flora(n=4) 
• P.acnes(n=2) 
• S.agalactia(n=1) 
• S.pyogenes(n=1) 
• B.fragilis(n=1) 
• PEE nu için başlangıç süreci ortalama (10 ay)(3ay-

81ay) 



• %24 erken enfeksiyon 
 
• %33 gecikmiş enfeksiyon 
 
• %43 geç enfeksiyon 
 
• Hastaların %43’ünde AST seçme nedeni zayıflamış 

kemik stoğu/ doku hasarı (Malignensi, birkaç revizyon 
cerrahisi) 

 
• %48’inde kötü prognoz ve ciddi komorbiditeden dolayı 

AST tercih edilmiş. 
  
• 2 hasta kendi cerrahiyi reddedmiş 

Hastaların %67 si 
AST’den önce etkilenen 

eklemle ilişkili olarak 
debritman/lavaj 

geçirmiş 



• TEDAVİ-TAKİP 
• Toplam takip süresi 21 ay 
• Hastaların %67’si AST’yi başarı ile tamamlamış 
• AST başlamadan önce etkilenen ekleme debritman ve 

lavaj uygulanan hasta sayısı AST sonrası başarılı olan 
ve başarısız olan grupta eşitmiş.  

 



• AST ile 
•  S.epidermidis üreyen grubun % 83 
• S.aureus üreyen grubun %50’si başarılı olmuş 
• Öncesinde RA tanısı olan ve MTX, Prednisolone 

kullanan olguların tamamı başarısız 
• Sdm >65mm/h olan olguların AST başarısızlık oranı 

yüksek 



 

AST 

 
• Amoksisilin  1000mg  3x1 
• Minosiklin    100 mg    2x1 
 
• Moksifloksasin 400    1x1 
• Rifampisin 450           2x1 
 
• Siprofloksasin750     2x1 
• Rifampisin450           2x1 
• Linezoid600mg          2x1 (4 hafta) 
• Minosiklin100mg        2x1 (6 hafta) 
 
• klindamisin 
• Rifampin 
 
• Klindamisin 600mg   3x1 
 
• Siprofloksasin 750    2x1 
• Amoksisilin1000mg    3x1 
 
• Metranidazol 500mg   4x1 
• Amox/clav750/125mg 3x1 

 
 

2 hafta IV 
10 hafta Oral 

Başarı oranı 
yaklaşık %67  

En sık kullanılan 

antibiyotikler:  
Minosiklin 

Klindamisin 





Rifampisinli Kombinasyonlar 
Rif/florokinolon 
 
• Stafilokokların neden olduğu protez ilişkili kemik 

eklem enfeksiyonlarında çok başarılı 
 
• S.aureus’un etken olduğu Rifampisin/florokinolon 

kombinasyonu özellikle Protez ilişkili kemik eklem 
enfeksiyonlarında/osteomyelitlerde çok etkili 
 

 
• %72 başarılı stafilookokal implant ilişkili 

enfeksiyonlarda 
 
• %96 başarı stafilokokal spondilitlerde 



• Özelikle rif/ciprofloksasin kombinasyonu ortopedik 
araç ilişkili enfeksiyonlarda randomize kontrollü bir 
çalışmada etkinliği kanıtlanmış tek rejim  

Zimmerli W, Widmer Afet al. Role of rifampin for treatment of  orthopedic implant-related staphylococcal 
infection:randomized controlled trial. Foreign Body Infection Study Group JAMA1998 
 



Rifampisin/Fusidik asit 
 

 
• Özellikle stafilolokokal protez eklem enfeksiyonunda 

vankomisinden sonra debritman ve retansiyon yapılan olgularda 
başarılı şekilde kullanıldığını yayınlar mevcut 

 
• Rifampisin/Flurokinolona ortopedik protez ilişkili 

enfeksiyonlarda alternatif  
 

• rifampicin (900 mg/24)+fusidik asid (500 mg 3x1, 5 gün,  500 mg 
2x1)  
 



Rifampisin/Linezolid 
 
 
• Rat modellerinde Rifampisin/Linezolid Rifampisin 

direncine karşı koruyucu etki oluşturmakta 
 
• Etkinlik Rif/Vanko ile aynı 
• Rif/Linezolid etkinliği Rif/TMP-SMX ile benzer (%89, 

%78) 
 

 



   Rif/TMP/SMX 
 
• Rifampisinin ve TMP/SMX kombinasyonu rifampisine 

veya TMP/SMX’e karşı direncini önlediği 
 
   Yapılan hayvan deneylerinde S. aureus’a bağlı 

osteomyelit’de tek başına kullanılmasına nazaran 
dokuyu sterilize etme özelliği kombinasyon 
tedavisinde çok daha yüksektir - enfekte kemik 
dokuya etkinliği çok yüksek olduğu 

 
   



• Bu kombinasyon özellikle akut ve nonkomplike 
enfeksiyonlarda  özelikle çocuk ve infantlarda  
 
 

• Nekrotik doku varlığında bu kombinasyon 
önerilmemektedir çünki folik asit antagonistleri 
S.aureus’a karşı sinerjistik aktivite göstermez 
yükselmiş timidine konsanrasyonları varlığında 
hasarlanmış dokuda ve başarısız olur 



Rifampisin/Klindamisin kombinasyonu 

• Stafilolokokal osteomyelitlerde bu kombinasyon bu 
ilaçların tek başına kullanılmasından çok daha etkili 
bulunmuş  deneysel staphylokokal kemik eklem 
enfeksiyonlarında 

 
• İmplant ilişkili enfeksiyonlarda  



Rifampisin/tetrasiklin 
kombinasyonları 
• Hayvan modellerinde S.epidermidis’e bağlı alet 

ilişkili ortopedik enfeksiyonlarda 
 
• rifampisin/minosiklin ile kür oranları %70 
• rifampisin/vankomisinle bu oran %90  
• Eğer diğer tedavi seçenekleri yoksa 

yetişkinlerde tercih edilebilir 



 

Rifampisin/Makrolid kombinasyonları 
 
• Hayvan modellerinde staphylokokal osteomyelitlerde        

Rif/azitromisin veya 
 
•  Rif/klaritromisin kemikteki bakteri yükünü, 
 
•  Rifampisin/klindamisin  ve rifampisin/nafsilin ile  

benzer oranda azalttığı gösterilmiş 
 
• Alternatif oral rejim olarak geçmekte 



Florokinolonlu kombinasyonlar 

• Flurokinolon/fusidik asit 
 
• Ciprofloksasin/klindamisin 
 
• Gemifloksasin, moksifloksasin/TMP-SMX 
 
• Sonuçlar birbirinden farklı ve çeşitli 

 
• Florokinolon-fusidik asit kombinasyonu etken 

duyarlı ise kullanılabilir 



• Florokinolon içeren kombinasyonlar  hedef 
organizma rifampisin'e duyarlı olmadığında 

tercih edilmelidir. 
 





• Yaş ortalaması 64 ± 17 olan 78 hasta, Ocak 2006'dan Ocak 
2014'e kadarki dönemde sikline-baz AST aldı.  

• PEE’ lu  
• 37 hastada  (% 47) diz,  
• 35 hasta      (% 45) kalça, 
• 4  hasta        (% 5)  dirsekte  
• 2   hasta       (% 3)  omuz 
•  31 hastada (% 39.7) erken dönemde nitelendirildi.  
• Staphylococcus spp. en yaygın patojen toplam sayısının% 72.1'ini 

oluşturuyordu.  

Rifampisinli 
kombinasyonla 

ortalama 103±75 
gün tedavi 



• Dahil olan tüm hastalar, 59'unda (% 75.6) debridman ve implant 
retansiyonu içeren ameliyat geçirdiler.  

 
• Doksisiklin ve minosiklin sırasıyla 72 (% 92) ve 
•  6 (% 8) hastada AST olarak belirlendi.  
 
• Yan etkiler 14 hastada (% 18) bildirilmiş, bunların 6'sında 

kesilmesine yol açmıştır (% 8).  
 
• Ortalama 1020 ± 597 günlük takipten sonra, 
 
• tetrasiklin direncinin elde edien 3 olgu (% 3.8),toplam 22 (% 

28,2) olguda başarısız olmuştur. 





• 143 hasta dahil etme kriterlerini karşıladı. Medyan 
ortanca antibiyotik tedavisinden 69 gün  

 
•  Başarısızlık oranı % 11.8 idi.  
 
• 92 vakada PEE, G(+) 
 
• 21'inde PEE, G (-) 
 
• 30'unda PEE, polimikrobiyal bir enfeksiyona bağlıydı. 

 



• Gram-pozitif enfeksiyonlarda, RİFAMPİSİN + 
• linezolid,  
• ko-trimoksazol veya  
• klindamisin ile kombinasyonu 

 
 

• RİFAMPİSİN 
• levofloksasin, 
•  siprofloksasin veya 
•  amoksisilin  

 
• linezolid veya ko-trimoksazol ile monoterapi  
 
 

 

 
Başarısızlık 

%27.8  
 

 
Başarısızlık 

%8.3  
 

 
Başarısızlık 

%0  
 



• Başarısızlıkla ilişkili tek faktör, tedavi süresi değil oral 
antibiyotik seçimiydi.  

 
• Linezolid, ko-trimoksazol ve klindamisin, ancak levofloksasin 

değil, serum konsantrasyonları rifampisin ile azalır;  
 
• Bulgularımızı açıklayabilecek bir gerçek, Serum 

konsantrasyonunu izleyen ileri çalışmalar 



Rifampisin: 
• CYP2C9 substratı olan, oral antikoagülan (en fazla varfarin) yıkımını 

artırır,  
 

• Sulfonilüre türevi oral antidiyabetik ilaçların etkinliğini de azaltır. 
 
• CYP450 3A4'ün güçlü indükleyicileri olduklarından, kalsiyum kanal 

blokerlerinin plazma konsantrasyonlarını önemli ölçüde azaltabilirler. 
 
• Fentanil’in plazma konsantrasyonunu azaltırlar. 
 
• İntegraz inhibitörleri, proteaz inhibitörleri -anti-retroviral ilaç 

grubunun plazma seviyelerini düşürür. 
 
• Antikoagülanların plazma seviyelerini düşürür. 
 
• Estrojenlerin yıkımını artınr 

 



• Antifungal ilaçların,  
• kinidin,  
• digoksin, 
• prednizolon ve diğer bazı glukokortikoid ilaçların da yıkımını 

artırarak etkinliklerini azaltır. 

 



Fluorokinolonlar 

• Karaciğerde belirgin derecede metabolize edilenler, teofilin ve kafein’in 
yıkımını yavaşlatıp, toksisitesini artırırlar.  

 
• Karaciğerde CYP1A2  enzimini inhibe ederek hem teofilin ve hem de 

fluorokinolonların  prokonvulsif etkinliği bulunduğu için bu iki ilaç türü 
arasında farmakodinamik etkileşme potansiyeli de vardır.  

 
• Magnezyum ve alüminyumlu antasitlerle ve demir bileşikleriile 

alındıklarında absorbsiyonları azalır. 
 
• Az sayıda fluorokinolon oral antikoagulanların yıkımını yavaşlatır. Ancak, 

varfarin'in etkinliğini genellikle artırmazlar. 
 
• Pefloksasin ve siprofloksasin, penisilinlerle ve aminofilinle farmasötik 

geçimsizlik gösterir; bu ilaçların solüsyonları birbirine karıştırılırsa 
çökme meydana gelebilir. 

  
 



• Kinolon kullanımını kısıtlayan en ciddi yan etki 
kardiyotoksisitedir.  QT intervallerinde uzama 



Vankomisin: 
 • NRTI’ları ile birlikte nefrotoksisite ile ilişkilendirilmiştir 
 
•  Kontrast maddelerle birlikte kullanıldığında böbrek hasarına 

neden olabilir  
 
• Siklosporin ile birlikte, serum kreatinini artırıp, glomerüler 

filtrasyon oranını azalttığı kanıtlanmıştır.  
 
• İntravenöz immünglobülin preparatlarının nefrotoksik ajanlarla 

birlikte uygulanması böbrek yetmezliği riskini artırabilir.  



Teikoplanin: 
 
• Aminoglikozitler, amfoterisin B , siklosporin ve furosemid gibi 

nefrotoksik veya ototoksik potansiyeli olduğu bilinen diğer 
ilaçlarla birlikte veya peşpeşe verilmemelidir.  

 
•  Çünkü onların bu yan etkilerini potansiyalize etme riski vardır. 

 



Trimetoprim+Sulfametaksazol: 

• Potasyum tutucu ilaçlar veya potasyum tuzları içeren 
kombinasyonlar, ACEİ, ARB’ler ve diüretikler hiperkalemi riskini 
artırabilir.  

 
• Yüksek  potasyum, ciddi vakalarda böbrek yetmezliği, kas felci, 

düzensiz kalp ritmi ve kalp durmasına neden olabilen hiperkalemi  
 

• İbuprofen veya naproksen gibi nonsteroidal antiinflamatuar 
ilaçların da birlikte alınması uzun süreli kullanımda hiperkalemi 
riskini artırabilir. Bu ilaçlar ile tedavi sırasında yeterli sıvı alımını 
gereklidir. 
 

 
 



• Fenobarbital, fenitoin, rifampin ile birlikte 
kullanıldığında kanda TMP/SMX  düzeyini arttırır. 

 
• Metotraksat ile alındığında bu ilacın kan düzeyini 

arttırıp pansitopeniye neden olur. 
 



Fusidik Asit: 

 
• Statinlerle beraber alındığında kas zayıflığı, hassasiyet veya 

ağrıya sebep olabilir. Ölümcül rabdomiyolizis 
 

• Kinolonlarla birlikte kullanımı antogonistik etki göstermektedir. 
 
• Oral antikoagülanlarla beraber alınmamalıdır. Etkilerini 

potansiyalize edebilirler. 
 
• Linkomisin ve rifampisin gibi diğer antibiyotiklerle birlikte 

alınmamalıdır. 
 
• Ritonavir ve sakinavir gibi anti-HIV ilaçlarla ve siklosporinlerle 

alınmamalıdır.  
 



Amoksisilin+ Klavulonik Asit: 
  

• Tetrasiklin,makrolit, sulfonamid veya kloramfenikol gibi 
antibiyotiklerle in vitro olarak antagonistik etki 
 

• Diüretikler,  amoksisilin+klavulanik asidin eliminasyonunu 
hızlandırır.  
 

• Allopurinol uygulaması alerjik kutanöz reaksiyonların 
görülmesinde artışa yol açabilir. 
 

• Amoksisilin ve metotreksat arasında, metotreksat toksistesine 
yol açan etkileşim bildirilmişitr. 
 



SONUÇ:  
• PEE tanısı alan bir hastada etkenin izole edilmesi başarılı 

antibiyotik tedavisi için çok önemli 
 
• Cerrahi uygulanan debritman-retansiyon, veya debritman re-

implantasyon olgularda, cerrahi kontrendikasyonlar dan dolayı 
uygulanamayacak hastalarda da: 

 
• 2-4 veya 2-6 hafta etkene spesifik tedavi (IV), 3-6 ay oral AST 

ile devam edilmelidir 
 
• AST etkinliği kanıtlanmış en önemli ajan Rifampisin + 

siprofloksasin olmasına rağmen TMP/SMX, fusidik asit, 
klindamisin, amok/klav, doksisiklinde başarı ile kullanıldığını 
gösteren yayınlar mevcut 
 

• İlaç etkileşimleri de göz ardı edilmemeli 
 

 



 





• 625 hastanın toplam 655 uygun revizyonla 
tedavi edildiği, 

•  92 hasta asgari altı ay boyunca kronik oral 
antibiyotik aldı ve çalışmamıza dahil edilmeye 
uygun bulundu.  

• Bu hastalar, kronik oral antibiyotik almayan 
eşleştirilmiş bir kohort (1: 3 oranı) ile 
karşılaştırıldı. 
 



• Beş yıllık enfeksiyon içermeyen prostetik 
sağkalım oranı antibiyotik bastırma grubu 
için% 68.5, baskılamayan grupta% 41.1 idi. 



• Periprostetik eklem enfeksiyonu, eklem replasman 

cerrahisinden sonra % 1-2 oranında görülür  

 

• Artroplasti başarısızlığının önde gelen bir nedenidir 


