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GİRİŞ 

 Kalp hastalığı olan kişilerde, bakteriyemiye yol 

açabilecek invaziv girişimlerden önce 

antimikrobik proflaksi verilmesi fikri, tüm 

Dünya’ da infektif endokarditi (İE) engellemek 

için uygulanan bir strateji olmuştur ? 
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 Tanı ve tedavide birçok gelişmeler sağlanmasına 

karşın İE, gelişmiş ülkelerde %20, ülkemizde ise 

%30’ a varan mortalite oranına sahiptir.  

 Görülme sıklığı yıllık 3-10/100 bin kişi olan nadir 

bir infeksiyon hastalığıdır. Cerrahi ihtiyacı %40-

50 arasında değişmektedir. 

 Yaşamı tehdit eden, uzun dönem etkileri ağır 

seyreden nozokomiyal veya sağlık bakımı ilişkili 

endokarditlerin sıklığı da yıllar içinde 

artmaktadır (tüm olguların ¼’ünü oluşturuyor).  
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PATOGENEZ 
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TARİHÇE 

 1923 Lewis ve Grant invazif dental işlemlerin 

bakteriyemi İE riskini arttırmaktadır.  

 1940’ larda penisilinlerin diş çekimi sonrası 

bakteriyemi insidansını azalttığı gösterilmiştir. 

 1955 AHA kılavuzu ilk kez antibiyotik 

profilaksisinden bahsedilmiş: 

 Romatizmal kalp hastalığı 

 Konjenital kalp hastalığı 

 Diş işlemleri, tonsillektomi, 

 GİS ve GÜS operasyonları 

 Doğumdan önce proflaksi önerilmiş. 
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 Neden kısıtlanmalı: 

 Endokardit gelişimi ve invaziv dental işlem 

arasında ilişki?? 

 İnvaziv prosedürlerden sonra tahmini İE riski 

oldukça düşüktür. Profilaksi yapılan hastalarda 

İE gelişim riski 150.000 işlemde bir vaka iken, 

profilaksi yapılmayan hastalarda 46.000 işlemde 

bir vaka 

 Direnç gelişimi, anafilaksi riski 

 Profilaksiye rağmen endokardit gelişimi  
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 Kılavuz değişiklikleri: 

 AHA rehberi 1997: 

 Yüksek riskli: protez kapak, geçirilmiş İE, 

siyanotik kalp hastalık, pulmoner shunt 

düzeltme operasyonları 

 Orta riskli: Kazanılmış kapak hastalıkları (ARA), 

konjenital kalp malformasyonları, hipertirofik 

kardiomyopati, mitral valv prolapsus* 

 Düşük riskli : PDA, VSD, ASD ( primum), 

pacemaker 

  İnvaziv dental girişim => yüksek riskli hastalara 

antibiyotik profilaksi 
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 2002 Fransız uyum rehberi: 

 Kısıtlı antibiyotik profilaksisi öneren ilk rehber 

 Yüksek riskli kalp hastalar => invazif girişim 

öncesi (protez kapak varlığı, tamir edilmemiş 

siyanotik kalp hastalığı, geçirilmiş İE ) 

 Hijyen önlemleri (bakteriyemi önlemek için) 

    *Deri bütünlüğünü bozan girişimler 

    * Periferik kateter > santral kateter ( 3-4 gün 

değiştirilmesi) 
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 AHA 2007 : 

 Yüksek riskli hastalar: 

   1-Protez kapak varlığı ( yada herhangi bir protez 

malzeme) 

   2-Geçirilmiş İE öyküsü 

   3-Konjenital siyanotik kalp hastalıkları 

   4-Konjenital kalp hasar tamir cerrahisini takip 

eden ilk 6 ay 

   5-Kardiyak valvülopati gelişen kalp nakli yapılan 

kişiler 
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 AHA 2007: 

 Hangi girişimlerde: 

   *Dişeti dokusunun manipülasyonunu veya 

dişlerin periapikal bölgesini veya oral mukozanın 

delinmesini içeren tüm diş prosedürleri 

   *Solunum yolları mukoza hasarı olan girişimler 

   *Enfekte deri, cilt yapıları veya kas-iskelet 

sistemi dokuları üzerindeki prosedürler 

 

10 



 Yıllar içerisinde; 

 İnfeksiyon hastalıkları uzmanı bir hekim ile 

birlikte bir kardiyolog ve kardiyovasküler 

cerrahın katıldığı İE ekibi kurularak, 

 Başvurulan hekimden bağımsız her hastaya 

standart bir tedavi rejiminin uygulandığı, 

 İE epidemiyolojisi, etkenleri, tanısı, tedavisi ve 

önlenmesi konusunda güncel rehberler öneriler 

sunmalıdır.   

11 



 Günümüzde invaziv girişim öncesi proflaksi 

rejimlerinin etkinliğini gösteren randomize 

kontrollü bir çalışma yoktur. 

 Çalışmaların çoğu antibiyoproflaksinin hayvan 

modellerinde faydalı olduğunu göstermiş klinik 

kanıtı düşük çalışmalardır.  

 Olgu-kontrol çalışmalarında dental işlemler ile 

İE arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

 Güncel rehberlerde proflaksi rejimlerinde 

antibiyotik endikasyonunda azalmaya yol 

açmıştır.  
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NICE REHBERİ-2008 

 İngiliz National Institute for Health and Clinical 
Excellence (NICE) rehberinde, en yüksek 
kardiyak durumlar dahil hiçbir durumda 
antimikrobik proflaksi önerilmemektedir.  

 Dental işlemler ile İE arasında kesin kanıtlanmış 
bir ilişki yoktur: 

 Düzenli diş fırçalamanın, oral floraya sürekli 
yineleyen bakteriyemilere, tek bir dental işleme 
göre daha fazla neden olması 

 Kanıtlanmış etkinliğinin gösterilememesi 

 Antibiyotik direnci ve anaflaksi gibi istenmeyen 
yan etkilerin görülmesi 

 Maliyet etkin olmaması 
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DIŞ FıRÇALAMA 
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 Bu rehber ile ilk defa kalp kapak hastalığı 

olanlar, daha iyi ağız ve genel hijyen kurallarına 

uyması için cesaretlendirilmiştir. 

 Stafilokokkal İE riskini azaltmak için deri 

bütünlüğünün korunmasıve katater 

kullanılmasının kısıtlanması gibi kurallar 

getirilmiştir. 

 Ancak sonrasında yapılan klinik çalışmalar, 

antibiyotik proflaksi uygulamalarının 

azaltılmasının oral streptokoksik İE insidansında 

artışa neden olmadığı, riskli hastalarda S. aureus 

bakteriyemisinin önlenmesine yönelik 

çalışmaların daha gerekli olduğu kanısına 

varılmıştır.  
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 Sağlık Bakım İlişkili İE: 

 Sıklığı artmakta 

 Transkatater kapak replasmanı 

 Tüm endokarditlerin yaklaşık %30 

 S.aureus (1/3 etken) 

 Yaşlı populasyon (>65 yaş) 

 Risk faktörleri: hemodiyaliz, kanser, DM, 

intrakardiyak cihaz varlığı 

 Mortalite toplum kaynaklı İE den daha 

yüksektir.  
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2015 AHA/ESC KILAVUZU 

 Antimikrobik proflaksi sadece İE gelişmesi 
açısından en yüksek riskli gruba ve sadece 
kanamalı dental işlemlere sınırlandırılmıştır.  

 İE için en riskli kardiyak durumlar; 

 Geçirilmiş İE, 

 Yapay kapak halkası varlığı, 

 Siyanotik konjenital kalp hastalıkları, 

 Rezidüel defekt kalmış opere konjenital kalp 
hastalıkları 

 Defekt kalmamış opere konjenital kalp 
hastalıklarının operasyon sonrası ilk altı ayı 
olarak belirlenmiştir.  20 



 Sadece oral mukoza perforasyonu olan veya 

gingival doku veya dişin periapikal bölgesini 

içeren dental girişimlerde, işlemden bir saat önce 

oral amoksisilin 2 gr, penisilin allerjisi varsa oral 

klindamisin 600 mg verilmelidir. 

 İnfekte deri, yumuşak doku ve bazı soluunm yolu 

işlemlerinde ise, tedavide kullanılan ajan, 

endokardit etkenlerine de etkili olanlar 

arasından seçilmelidir.  
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 İE Rekürrensini ve Bakteriyemiyi Azaltmak İçin 

Hastaların Uyması Gerekenler: 

 Dişte plak oluşumunun önlenmesi 

 Plak oluşumunu hızlandıran yiyeceklerin 

diyetten 

 çıkarılması (şeker ve diğer rafine 

karbonhidratlar) 

 Diş hekimi kontrolü (yüksek riskli hastalar 6 

ayda bir, diğerleri yıllık) 

 Florürlü diş macunu ile günlük bakım 
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 Mikroorganizma Girişinin Engellenmesi- Oral 

Hijyen: 

 Dental işlem öncesi klorhexidinli gargara ile ağız 

bakımı 

 İki işlem arasında en az 10-14 gün olmalı 
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 Mikroorganizma Girişinin Engellenmesi- Diğer: 

 Kutanöz hijyen 

 Yara bakım ve tedavisi 

 Cilt veya idrardan kronik bakteriyel taşıyıcılığın 

eradikasyonu 

 Piercing ve dövme yaptırılmaması 

 Başka bölge infeksiyon tedavisi 

 Gereksiz antibiyotik kontrolü 

 Herhangi bir riskli işlemde sıkı infeksiyon 

kontrolü 
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 Sağlık Bakım İlişkili İnfektif Endokardit-

Önleme: 

 S.aureus ve candida’ lara bağlı kan dolaşımı 

enfeksiyonlarının tedavisi 

 Santral venöz katater takarken maksimum 

bariyer önlemleri 

 Birim içinde bunddle (demet) uygulamaları 

 Klorheksidinli banyo yada silme 
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KARDIYOVASKÜLER GIRIŞIMLER ÖNCESI 

ALıNMASı GEREKEN ÖNLEMLER 
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Öneri Sınıf Kanıt düzeyi 

Burunda Preop. S. aureus taşıyıcılığı için tarama I A 

Perioperatif profilaksi-pacemaker yada 

implante  intrakardiyak cihaz 

I B 

Yabancı cisim implantasyonundan önce sepsis 

kaynağı  en az 2 hafta önce ortadan 

kaldırılmalı 

 
IIa 

 
C 

Yabancı cisim implantasyonunda perop. antibiyotik 

profilaksisi 
 

IIa 

 
C 

S.aureus taraması yapılmadan lokal sistematik 

lokal  tedavi önerilmez 
 

III 

 
C 
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Antibiyotik profilaksisi verilmesi önerilen hastalar 

 
Sınıf 

 
Kanıt 
Düzeyi 

1. Protez kapak bulunan ya da kalp kapağı onarımında protez 

materyali kullanılmış hastalar 

2. Daha önce İE geçirmiş hastalar 

3. Doğumsal kalp hastalığı olanlar 

a.Cerrahi onarım uygulanmamış siyanotik doğumsal kalp hastalığı 

b. Protez materyali kullanılarak (cerrahi girişimle ya da perkütan 

teknikle) tam cerrahi onarım uygulanmış doğumsal kalp hastalığı  

bulunanlarda girişimden sonra 6 aya kadar 

c.Protez materyali ya da cihaz yerleştirilen alanda rezidüel  

defektin veya kapakta rejurritasyonun sürmesi durumunda 

 

 

 

 

 

 

 

 
IIa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
C 



 

28 

 
Dental İşlemlerde Öneri 

Sınıf Kanıt  
Düzey 

Dişetinin ya da dişin periapikal bölgesinin manipüle edildiği  

dental girişimlerde ve ağız mukozasındaki perforasyonlarında 

antibiyotik profilaksisi tavsiye edilmektedir 

 

IIa 

 

C 

•Enfekte olmayan dokuya yapılan lokal anestezi  

uygulamalarında, 

•Dikiş alırken, 

•Dental grafilerde, 

•Çıkarılabilir prostodontik ya da ortodontik gereçler ya da diş 

teli yerleştirilmesi ya da düzeltilmesi sırasında 

•Süt dişlerinin düşmesinde 

•Dudak ve ağız mukozası travmalarından sonra 

antibiyotik profilaksi tavsiye edilmemektedir.
 

 

 

 
III 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
C 
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Öneri Sınıf Kanıt Düzey 

B – Solunum yolu girişimleri: 

Bronkoskopi ya da laringoskopi, transnazal ya da 

endotrakeal entübasyon gibi solunum yolu girişimlerinde 

antibiyotik 

profilaksisi tavsiye edilmemektedir. 

 

 
III 

 

 
C 

C – Gastrointestinal ya da ürogenital girişimler:  

Gastroskopi, kolonoskopi, sistoskopi ve transözofageal  

ekokardiyografi için antibiyotik profilaksisi tavsiye  

edilmemektedir. 

 

III 

 

C 

D – Deri ve yumuşak doku: 

Hiçbir girişimde antibiyotik profilaksisi tavsiye  

edilmemektedir. 

 

III 

 

C 



 

30 

 
Girişimden 30-60 dakika önce 
tek doz 

Durum Antibiyotik Erişkinlerde Çocuklarda 

Penisilin veya  
Ampisilin  
allerjisi yoksa 

Amoksisilin 
veya Ampisilin 

2 gram oral 
veya IV 

50mg/kg oral 
veya IV 

Penisilin veya  
Ampisiline  
allerji varsa 

Klindamisin 600 mg oral  
veya IV 

20 mg/kg oral  
veya IV 



NEDEN AHA/ESC ÖNERILERİ? 
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ÖZET 

 Yüksek riskli hastalara invazif dental girişim 

yapmadan önce antibiyotik profilaksi uygulanmalı 

 Rehberlerdeki önerilerin etkinliğini uzun vadeli 

olarak değerlendirmek için iyi tasarlanmış prospektif 

gözlemsel çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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