
Kardiyak İmplante Edilen Elektronik Cihaz İnfeksiyonları Klinik Bulgular
  

• Pil cebi infeksiyonları ( %60) 
• Lokal inflamasyon bulgularıyla ortaya çıkar 

• Sistemik infeksiyon bulguları ve kan kültürü pozitifliği vakaların yarısından  daha azında  

• Kan dolaşımı infeksiyonları 

• Endokardit : Tel endokarditi veya kapak endokarditi 
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CIED İnfeksiyonlarının Ve Komplikasyonlarının Tanısı İçin Öneriler 
 

 

• Başka bir nedenle açıklanamayan ateşi veya kan dolaşımı infeksiyonu olan CIED’li hastalar kardiyolog veya 
infeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmalı 

• Tedavi  öncesi, tüm hastalardan en az 2 set kan kültürü  

• CIED infeksiyonu tanısı koymak için, jeneratör cebinin perkütan aspirasyonu  yapılmamalıdır 

• Jeneratör cep dokusu (∼2 cm2) Gram boyaması ve kültürü, CIED çıkarılmışsa  tel ucu kültürü yapılmalı  

• CIED infeksiyonundan kuşkulanılan kan kültürü üremiş hastalar veya kan kültürü ürememiş ancak 
öncesinde antimikrobik kullanım öyküsü olan hastalarda TEE yapılmalı  

• TTE’de tel ucunda kitle görülse bile, sol kalp kapakları için TEE yapılmalı  

 

Baddour LM. Circulation 2010;121: 458-477 
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CIED İnfeksiyonlarının Ve Komplikasyonlarının Tanısı İçin Öneriler 

• Cep bölgesi de sıvı koleksiyonu  açısından USG ile değerlendirilmelidir 

• Akciğer grafisinin rolü 

• CIED infeksiyonundan kuşkulanılan hastaların tümüne akciğer grafisi çekilmeli 

• Akciğer  emboli kuşkusu varsa toraks BT veya BT anjiyografi  

• İşaretli lökosit sintigrafisi ve PET-BT    

 TEE sonuç  vermediyse 

 CIED infeksiyonunu dışlanamadıysa 

 Jenaratör  cebinde inflamatuar değişiklikler  yoksa 

 

Baddour LM. Circulation 2010;121: 458-477 
Sandoe  JAT. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 325–359 
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 CIED infeksiyonları tıbbi bir acil olarak değerlendirilmeli ve hastalar, bu konuda tecrübesi  ve cihazı 
çıkarabilme olanağı  olan merkezlere yönlendirilmelidir 

 Tedavideki primer  amaç  CIED  sistemini çıkarmaktır 

 CIED sisteminin çıkarılamadığı endokarditlerde mortalite %31 ile %66 

     sistemin çıkarılarak  antibiyoterapi uygulanan hastalarda mortalite %18 civarında 

 Cihazın kısmı olarak çıkarılabildiği (sadece güç kaynağı) ve konservatif olarak tedavi edilen hastalarda 
tedavi başarısızlığı ve relaps riski yüksektir 

 

Kardiyak İmplante Edilen Elektronik Cihaz İnfeksiyonlarının Yönetimi 

Baddour LM. Circulation 2010;121: 458-477 
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İnfekte CIED’in Çıkarılmasıyla İlgili Öneriler 
 

• Tüm sistemin çıkarılması önerilen durumlar  
• CIED tel ucu veya kapak endokarditi, veya sepsisle seyreden CIED inf.  

• Apseli, erozyonlu, kronik drenajlı cep infeksiyonları  

• Okült stafilokok bakteriyemisi olanlar 

• Uygun antibiyotik tedavisine karşın sürekli okült Gram-negatif bakteriyemisi olanlar   

• Cihazın çıkarılmayabileceği durumlar 
• Yüzeysel insizyonel inf.   

• CIED dışı kaynaklı  kan dolaşımı infeksiyonları  

Baddour LM. Circulation 2010;121: 458-477 
Sandoe  JAT. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 325–359 
 

6 



MSSA Endokarditlerinde Daptomisinin Yeri  

•  MSSA endokarditi tedavisi 
• Avrupa ve ABD rehberleri: 1. Anti-stafilokoksik penisilinler 2. Alternatif 

sefazolin 

• Ülkemizde: Anti-stafilokoksik penisilinler bulunmadığı için ilk seçenek sefazolin 
• MSSA bakteriyemilerinde etkinliği anti-stafilokoksik penisilinlerle benzer, yan etkileri 

daha az, vankomisinden daha  etkili  

Baddour LM. Circulation. 2015;132:1435-1486  

Habib G. Eur Heart J. 2015;36(44):3075-128 
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MSSA Endokarditlerinde Daptomisinin Yeri  

•  MSSA endokarditi veya bakteriyemisi tedavisi 

• Daptomisinin üstünlüğü veya avantajı yok 

• Antistafilokoksik penisilinlerle daptomisin karşılaştırılması:  
• Tedavi başarısı antistafilokoksik penisilinlerle  %49,  daptomisinle %44 (p>0.05)  

• MSSA’ya bağlı sol kalp endokarditlerinde bakteriyeminin klirensi  
• Antistafilokoksik penisilinlerle 2 gün, daptomisinle 6 gün   

• Günlük yaklaşık tedavi maliyeti sefazolinle 30 TL, daptomisinle 500 TL 

• Sonuç:  Daptomisinin  MSSA endokarditlerinde tek önerildiği durum penisiline 
anafilaksi tipi alerjisi olan hastalar 

Fowler VG. N Engl J Med. 2006;355:653–665 

Carugati M. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:6213–6222 
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• Cihazın çıkarılacağı hastalarda değerlendirilecek 3 konu 

 

• Cihazın  yapışma durumuna göre perkütan veya cerrahi yöntem kullanımı 

 

• >10 mm olan vejetasyonlarda sırasında embolizasyon riski 

• AC’e emboli olabiliyor ama genelde sessiz, ameliyatın riski daha fazla 

• Tel ucunda >10 mm büyük vejetasyonları olanlar dahil  perkutan çıkarma önerilir  

• Tel ucunda >20 mm vejetasyonu olanlarda tedavi kişiselleştirilmeli  

 

• Hastanın pil gereksiniminin devam edip  etmediği 

 

 

Kardiyak İmplante Edilen Elektronik Cihaz İnfeksiyonlarının  Yönetimi 

 
Habib G. Eur Heart J.2015 Nov 21;36(44):3075-3128 
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Ventriküler Destek Cihazı Takılacak Hastalarda Antimikrobiyal Profilaksi  

*Bir çok merkez vankomisin+siprofloksasin+flukonazol kullanmasına rağmen, bu 
uygulamayı haklı kılacak kanıt yoktur.  
**Transplantasyon öncesi infekte VAD’ı olanlarda, infekte eden mikroorganizmayı 
kapsayacak bir profilaksi verilmesi düşünülebilir.   

Bratzler DW. Surg Infect (Larchmt) 2013 ;14:73-156 

İşlem Türü Önerilen Ajan Alternatif Kanıt 
Gücü 

Koroner bypass, kapak Sefazolin, sefuroksim Klindamisin, Vankomisin A 

Pace maker,  İCD  impl. Sefazolin, sefuroksim Klindamisin, Vankomisin A 

Ventrikül destek cihazları* Sefazolin, sefuroksim Klindamisin, Vankomisin C 

Kalp transplantasyonu** Sefazolin, sefuroksim ± 
Vankomisin 

Klindamisin, Vankomisin A 

Kusne S. Clin Infect Dis 2017;64(2):222–8  
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Ventriküler Destek Cihazı Takılacak Hastalar İçin Diğer Öneriler  

• Gereksiz tüm kateter ve drenler çıkarılmalı 

• Ameliyat öncesi MRSA taraması yapılarak, pozitifler 5 gün dekolonize 
edilmeli (mupirosin) 

• Ameliyat öncesi klorheksidinli sünger kullanılarak duş yapmalı  

• Ameliyat bölgesinde kılların kesilmesinden kaçınılmalı 

• VAD takılmadan önce aktif infeksiyonlar tedavi edilmeli   

 

Kusne S. Clin Infect Dis 2017;64(2):222–8  
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Ventriküler Destek Cihazı İnfeksiyonları  

 

Hannan M  J Heart Lung Transpl 2011; 30 : 375-84. 13 



Ventriküler Destek Cihazı İnfeksiyonlarında Zamanlama 

• İmplantasyondan itibaren ilk infeksiyonun ortaya çıkma süresi 
ortalama 4.4 ay (1.0–13.5 ay) 

• Endovasküler infeksiyonlar daha erken: 1.6 ay 

• Lokal infeksiyonlar daha geç: 7.1 ay   

Nienaber JJC. Clinical Infectious Diseases 2013;57(10):1438–48 14 



Ventriküler Destek Cihazı İnfeksiyonlarının Yönetimi  

• Lokal veya sistemik tüm  VAD infeksiyonlarında mutlaka yapılmalı  
•  Öykü, fizik muayene, bazal lab testleri, kan kültürü 

• Kan kültürü pozitif olanlar veya negatif olup öncesinde antibiyotik 
kullananlarda mutlaka yapılmalı 
• TEE 

• İnfeksiyonun adı mutlaka konulmalı 

• USG ve PET-BT, SPECT-BT, işaretli lökosit sintigrafisi  kullanılabilir 

Nienaber JJC. Clinical Infectious Diseases 2013;57(10):1438–48 15 



Aktarım Hattı İnfeksiyonları 

• En sık görülen infeksiyon türü   

• Genelde >30 günde görülür  

• Uzun destek süresi ve travma öyküsü olanlarda sık  (mikroorganizmaların sisteme 
giriş yolu)   

• İnfeksiyon derinliği önemli  

• Tedavide: Debridman, irigasyon ve antibiyotikler 

• Cihaz değişimi zor ve mortalite yüksek 

• Debridman yapılan yere VAC uygulamasıyla sonuçlar iyi 

• Antibiyotiklerin süresi: 2-4 hafta  

Kusne S. Clin Infect Dis 2017;64(2):222–8  
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Cep İnfeksiyonları 
 
• Drenaj, debridman, uzun süreli antibiyotik tedavisi (İV-oral), omental 

fleple rekonstrüksiyon  

• Cebe antibiyotikli boncuk?  

• 2-4 hafta (kan kültürü pozitifse 4-6 hafta) İV sonrası hayat boyu veya 
Tx’e kadar oral supresyon tdv 

• Yineleyen infeksiyon riski  yüksek 

17 



MRSA nereden edinilmiş olabilir? 

• Ülkemizde toplum kaynaklı MRSA infeksiyonlarının durumu ?? 

• Olgu bildirimleri var 

• SCC Mec IVa ve V olanların oranı (CA-MRSA) %1 civarı 

• İV ilaç kullanıcıları diğer ülkelerde CA-MRSA için risk grubu 

 
Demirel G. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 Nov;45(6):1401-9. 
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Nienaber JJC. Clinical Infectious Diseases 2013;57(10):1438–48 

Ventriküler Destek Cihazı İnfeksiyonlarının Yönetimi  
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Ventriküler Destek Cihazı İnfeksiyonlarının Yönetimi  

• Olası etkenler: S.aureus, KNS, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae, 
Candida spp.  

• Ampirik antimikrobik tedavi  
• Vankomisin, Sefepim, Flukonazol 

• Antimikrobik tedavi süreleri 
• İV tedavi süreleri 

• VAD’la ilişkili veya ilişkisiz İE, kan kültürü pozitif cep-pompa- kanül infeksiyonlarında: 4-6 
hafta İV 

• Aktarım hattı infeksiyonları: 2-6 hafta İV 

• Oral supresyon tedavisi (hayat boyu veya Tx’e kadar) 
•  VAD’la ilişkili veya ilişkisiz İE, pompa, pompa cebi, kanül infeksiyonlarında 

Nienaber JJC. Clinical Infectious Diseases 2013;57(10):1438–48 20 



• İnfekte LVAD, nakil için kontrendikasyon değil 
• VAD infeksiyonu acil nakil endikasyonu , uzun süreli supresyon tedavisi mi yoksa 

yinelemeye bırakıp nakil mi yapılmalı?  

• Ancak yapılan çalışmalarda ciddi bir gecikmeye yol açtığı gösterilmiştir 

• İnfekte olan hastada ortalama bekleme süresi:182 gün 

• İnfekte olmayan hastada ortalama bekleme süresi:66 gün  ( p=0.001 )  

Ventriküler Destek Cihazı İnfeksiyonlarının  Yönetim 
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