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 Endokardit mortalitesi: %15-30  

 

 

• Kalp yetmezliği 

• Periannüler komplikasyon                   %79 

• S.aureus  

 

 Erken tanı  
 Erken doğru tedavi 



• İnfektif endokarditte antimikrobiyal tedavi zordur ve 
tedavi belli prensipler çerçevesinde yapılmalıdır. 

 

• Vejetasyonda konak savunması yetersizdir ve bakteri 
yoğunluğu çok yüksektir. (109-1010 cfu/gr)  

 

• Ayrıca vejetasyon içindeki mikroorganizmaların 
metabolik aktivitesi yavaştır.  

 

• Bu nedenlerle antimikrobiyal tedavinin yanında cerrahi 
girişim de gerekebilmektedir. 

Fowler VG, Scheld WM, Bayer AS. Endocarditis and intravascular 
infections. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, eds. Mandell, 
Douglas,and Bennett’s Principles and Practice of Infectious 
Diseases. 8th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015: 990-1028. 



• Tedavi « endokart takımı » tarafından yapılmalıdır.  

 

 

 Kardiyoloji 
 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 
 Kalp Damar Cerrahisi 
 Nöroradyoloji 
 Nöroloji 
 Beyin Cerrahisi  
 Klinik Mikrobiyoloji 
 



Komplike endokardit  

• Kalp yetmezliği  

• Abse                                                             Referans  

• Embolik veya nörolojik komplikasyonlar         Merkez  

• Konjenital siyanotik kalp hastalığı  

 

 

 
 Endokart takımı 
 
 Acil kardiyak cerrahi  
 
 TTE, TÖE, multislice BT, MR, nükleer inceleme  

 



 



• Etkeni üretmek önemli  

3 ardışık kan  kültürü alındıktan sonra ampirik tedavi 
başlanmalıdır (Hastanın durumuna göre 1,6,12 saat 
içerisinde 3 set kan kültürü alınır). 

 

• Bakterisidal antibiyotik tercih edilir. 

 

• Parenteral yoldan uygulanır. (Brusellozis hariç) 

 

 

 

 

 

 

 

İE tedavisinde genel prensipler  



• Acil tedavi planlanır. 

• Genelde ampirik başlanır . 

Hasta bazında değerlendir  

 

 

İE tedavisinde genel prensipler  

1-Hastaların özellikleri (yaş, prostetik kapak, DM, immünsüpresyon..)  
2-Kardiyak olan ve olmayan komplikasyonların varlığı  
(KKY, KBY, septik şok, SVH…)  
3-EKO bulguları (büyük vejetasyon, pulmoner HT, ağır prostetik 
kapak disfonksiyonu…)  
4-Enfeksiyona yol açan olası mikroorganizma 
 



S aureus risk faktörleri; 
 DM  
 Hemodiyaliz  
 Vasküler girişim  

Şimşek-Yavuz S. Intern J Infect Dis 2015; 30: 106–14. 



• Uygun antibiyotik dozu 

 

• Uzun süreli tedavi  (4-6 hafta, 8-12 hafta) 

***Doğal kapak, penisilin duyarlı streptekok, komplikasyon 
yok, 2 hafta kombinasyon tedavisi 

***Kan kültürü negatifleştikten sonra !!! 

 

• Aminoglikozitlerin tek doz  kullanımı nefrotoksititeyi 
azaltıyor.  

ESC Guidelines for the management of infective endocarditis 
European Heart Journal (2015) 36, 3075–3123 



• Rifampisin biyofilm tabakasındaki dormant basillere 
etkili olduğu için kombine tedavinin 3-5 gününde 
tedaviye eklenmeli 

 

• Protez kapakta kullanılan varfarin ile rifampisin 
etkileşir. 

 

• Rifampisinle metabolizması hızlandığı için varfarin 
dozlarının artırılmasına gereksinim duyulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 
Baddour LM et al. Circulation 2009; 43: 318-23  

ESC Guidelines for the management of infective endocarditis 
European Heart Journal (2015) 36, 3075–3123 



 

• Kombinasyon tedavisi planlanıyorsa maksimum sinerji 
için aynı anda ya da yakın aralarda antibiyotikler 
verilmeli  

 

• Tedavi başlamadan önce KCFT ve BFT bakılmalı, uygun 
şekilde doz ayarı yapılmalıdır. 

  

• Tedavi sırasında ilaç düzeylerinin ve yan etkilerinin 
izlenmesi gerekir.  

 

 
ESC Guidelines for the management of infective endocarditis 
European Heart Journal (2015) 36, 3075–3123 



Ampirik Tedavi 

Ampisilin Sulbaktam 4x2-3 gr 
+ 

Gentamisin 3 mg/kg 



 

Ampisilin 4x2-3 gr 
veya 

Seftriakson 1x2 gr 
+ 

Gentamisin 3 mg/kg 



Ampisilin 4x3-4 gr 
veya 

Seftriakson 1x2 gr 
+ 

Gentamisin 3 mg/kg 



 
• Sefazolin 3x2 gr 

veya 

• Ampisilin Sulbaktam 4x2-3 gr 



• Avrupa ve ABD rehberlerinde MSSA İE tedavisinde 
ilk seçenek olarak antistafilokoksik penisilinler 
önerilir. 

 

• MSSA İE ve bakteriyemilerinin tedavisinde nafsilin 
vankomisinden daha etkilidir. 

 

• Antistafilokoksik penisilinlere alternatif olarak 
sefazolin önerilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

*Kim SH, Kim KH, Kim HB, et al. Outcome of vancomycin treatment in 
patients with methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteremia. 
Antimicrob Agents Chemother. 2008; 52(1): 192-7.  
* Small PM, Chambers HF. Vancomycin for Staphylococcus aureus 
endocarditis in intravenous drug users. Antimicrob Agents Chemother. 
1990; 34(6): 1227-31.  
*Lee S, Choe PG, Song KH, et al. Is cefazolin inferior to nafcillin 
for treatment of methicillin-susceptible Staphylococcus aureus 
bacteremia? Agents Chemother. 2011; 55(11): 5122- 6. 



• Ülkemizde antistafilokoksik penisilinler bulunmadığı için MSSA İE 
tedavisinde en sık sefazolin kullanılmaktadır. 

 

• MSSA İE tedavisinde sefazolin ve antistafilokoksik penisilinlerin 
etkinliği konusunda yapılmış randomize kontrollü bir çalışma 
yoktur; var olan calışmalar ya MSSA bakteriyemisi olan hastalarda 
ya da in vitro yapılmıştır.  

 

• MSSA bakteriyemisi olan 133 hastada nafsilin ve sefazolin 
tedavileri karşılaştırılmış, etkinliklerinin benzer olduğu ve 
sefazolin alan hastalarda yan etki sıklığının daha az olduğu 
görülmüştür. 

Lee S, Choe PG, Song KH, et al. Is cefazolin inferior to nafcillin 
for treatment of methicillin-susceptible Staphylococcus aureus 
bacteremia? Antimicrob Agents Chemother. 2011; 55(11): 5122-6. 



• Sefazolin, deneysel yapılan çalışmada MSSA İE 
tedavisinde nafsilinden daha az etkili bulunmuş olmakla 
birlikte bunun klinik önemi bilinmemektedir. 

 

• Sefazolin kullanılan bir MSSA İE olgusunda tedavi  
başarısızlığı bildirilmiş, bu olgudan izole edilmiş suşta    
yüksek inokulumda yüksek sefazolin MİK değeri,   
sefazolinin tam yıkımı ve tip A β-laktamaz varlığı 
belirlenmiştir.  

 

*Nannini EC, Singh KV, Murray BE. Relapse of type A beta-lactamase- producing 
Staphylococcus aureus native valve endocarditis during cefazolin therapy: revisiting 
the issue. Clin Infect Dis. 2003; 37(9): 1194-8. 



• Sonuç olarak MSSA İE’sinde sefazolin kullanılıyorsa, 

mümkünse etken suşta tip A β-laktamaz varlığı ve 

yüksek inokulumda MİK değeri araştırılmalıdır.  

 

 

 

Murray RJ. Staphylococcus aureus infective endocarditis: diagnosis 
and management guidelines. Intern Med J. 2005; 35 



• Doğal kapak stafilokok İE  tedavisinde aminoglikozid 
eklenmesiyle ilgili yeterli kanıt yoktur.  

 

• Güncel rehberlerde önerilen kısa süreli gentamisin 
uygulamasının bile nefrotoksik olduğu gösterilmiştir 

Cosgrove SE, Vigliani GA, Fowler VG Jr, et al. Initial low-dose 
gentamicin for Staphylococcus aureus bacteremia and endocarditis 
is nephrotoxic. Clin Infect Dis. 2009; 48(6): 713-21. 



Vankomisin 30-60 mg/kg/gün, 2 dozda 
+ 

Rifampisin 900-1200 mg, 2 dozda 
 + 

Gentamisin 3 mg/kg/gün, 1-2 dozda 



 

• MRSA, MRKNS İE’inde tüm rehberlerde ilk önerilen 
tedavi seçeneği vankomisindir.  

 

• İE etkeni olarak izole edilen suşun vankomisin MİK 
değeri mutlaka belirlenmelidir.  

   -MİK >1 μg/mL ‘de bile tedavi başarısız olabilir.  

   -MİK ≥2 μg/mL vankomisin kullanılmamalı  

 

• Serum vankomisin vadi (doz öncesi) düzeyleri izlenmeli, 
15-20 μg/ml olması sağlanmalıdır. 

  

*Van Hal SJ et al. Clin Infect Dis.2012; 54: 755-71 

 *Moore CL et al. Clin Infect Dis. 2012; 54: 51-8.  

   *Liu C et al. Clin Infect Dis.2011; 52: 285-92  



 

• Vankomisine bağlı nefrotoksisite, birkaç günlük 
vankomisin tedavisinden sonra bazal kreatinin 
düzeyinde ≥0.5 mg/dl artış olması şeklinde tanımlanır.  

 

• Sıklığı monoterapide %5-7’dir, kombinasyonda 6.7 kat 
fazladır.  

 

• Nefrotoksisite için diğer risk faktörleri ileri yaş, >21 
gün kullanım ve yüksek vadi düzeyleridir. 



• Vankomisin MİK>2 μg/mL daptomisin 
başarılı  

• 8-10 mg/kg/gün 
• Daptomisin ile hızlı bakteriyel klirens  
• Yüksek dozda yan etki düşük 
• Seftarolin, gentamisin, fosfomisin 

kombinasyonu başarılı  
Werth BJ. AAC; 2014: 58: 3177-81  



• Teikoplanin vankomisinden daha az nefrotoksiktir.  

• MİK değerleri streptokok ve enterokoklarda 
vankomisinden daha düşüktür. 

• Vejetasyona geçiş kötü  

• Tedavi genelde başarısız  

• Nüks sık 

• Nötropeni, ilaç reaksiyonları sık  

• Haftalık teikoplanin düzey takibi,serum vadi düzeyi  

    ≥ 20μg/mL olmalı  

 

 
Veda T et al Jınfect Chemother 2014; 20: 43-7.  

• İlk iki doz 12 saat arayla olmak üzere 10 mg/kg/gün 





• İE etkeni olan enterokok suşlarında artış gösteren 
yüksek düzey aminoglikozid direnci (HLAR) oranlarıdır.  

 

• Bu oran ABD’nde %22 ve diğer ülkelerde %38 olarak 

    bildirilmektedir. 

 

•  HLAR olan suşlarda hem gentamisin, hem de 
streptomisin test edilmeli, duyarlıysa ampisilin veya 
vankomisin ile aminoglikozid kombinasyonu kullanılmalıdır. 

*Pericas JM, Cervera C, del Rio A, et al. Changes in the treatment 
of Enterococcus faecalis infective endocarditis in Spain in the last 
15 years: from ampicillin plus gentamicin to ampicillin plus ceftriaxone. 
Clin Microbiol Infect. 2014; 20(12) 
*Fernandez-Hidalgo N, Almirante B, Gavalda J, et al. Ampicillin 
plus ceftriaxone is as effective as ampicillin plus gentamicin for 
treating enterococcus faecalis infective endocarditis. Clin Infect 
Dis. 2013; 56(9): 1261-8.  



• Her iki aminoglikozite  direnç varsa güncel rehberlerde tek β-
laktam veya vankomisinle 12 haftalık tedavi önerilmektedir. 

 

• Ancak son yıllarda sinerjistik iki β-laktam kombinasyonunun, 
farklı  PBP hedeflerinin saturasyonu yoluyla etkili olabileceğini 
bildiren çalışmalar yapılmıştır. 

 

•  Altı haftalık seftriakson + ampisilin kombinasyonunun, HLAR olan 
ve olmayan enterokok İE’lerinde, standart tedaviler kadar etkili 
olduğunu gösteren klinik çalışmalar vardır.  

*Pericas JM, Cervera C, del Rio A, et al. Clin Microbiol Infect. 2014; 20(12) 
*Fernandez-Hidalgo N, Almirante B, Gavalda J, et al. Clin Infect Dis. 2013; 
56(9): 1261-8.  



 

1997-2011 yılları arasında  
*30 olgu (7’si HLAR) Ampisilin + Gentamisin  
*39 olgu (18’i HLAR) Ampisilin + Seftriakson 
Yan etki daha az  
Tedavi başarısı benzer   



• HLAR olmayan enterokok İE’inde; 

 

***Ampisilin 200 mg/gün ,4-6 dozda, 6 hafta 

                           +  

    Gentamisinle  3 mg/kg/gün, tek dozda, 2-6 hafta 

 

***Seftriakson 2x2 gr,  6 hafta 

                          +  

    Ampisilin 200 mg/gün, 4-6 dozda, 6 hafta 

 

• HLAR enterokok İE’si tedavisinde ise, 6 hafta 
kombine ampisilin + seftriakson kullanılabilir. 

 



• Penisiline dirençli enterokok İE’inde (MİK >16 μg/ml) 

«vankomisin + gentamisin» kombinasyonu kullanılabilir. 
Ancak bu kombinasyon çok nefrotoksik olduğu için, 
özellikle yaşlı, komorbid durumları olan hastalarda 
vankomisin yerine teikoplanin tercih edilebilir. 

 

***Bu durumda teikoplanin MİK değerinin <2 μg/mL 
olduğu gösterilmeli, dozu 10 mg/kg/gün şeklinde 
olmalıdır. Haftalık teikoplanin düzey takibi, serum vadi 
düzeyi  ≥ 20μg/mL olmalıdır. 

 
*Gould FK, Denning DW, Elliott TS, et al. Guidelines for the 
diagnosis and antibiotic treatment of endocarditis in adults: a 
report of the Working Party of the British Society for 
Antimicrobial Chemotherapy. J Antimicrob Chemother. 2012; 
67(2): 269-89. 





HACEK Mikrorganizmalar 

 

                  *Seftrikason 1x2 gr/gün,4 hafta 

                                   veya 

                  *Ampisilin sulbaktam  4X3 gr, 4 hafta 

                                   veya 

                   *Siprofloksasin 2x400 mg, 4 hafta 

 

***Protez kapak enfeksiyonlarında 6 hafta 

***Beta laktamaz (+) kökenler bildirildiği için ampisilin 
tek başına kullanılmamalı   

 
ESC Guidelines for the management of infective endocarditis 
European Heart Journal (2015) 36, 3075–3123. 



 

Kültür Negatif İnfektif Endokardit  
 

•Başlangıçta kan kültüründe üreme olmadı ya da klinik yanıt    
yok ise;  

–Spektrum genişletilir  

–Doksisiklin ya da kinolon eklenir tedaviye  

 
Brucella spp 
C.burnetii 
Mycoplasma spp 
Leigonella  
T.whipplei 
Mantar 





                                  Fungal Endokarditler  
 

•  Seyrek görülen (%2)  

•  Tanısı genellikle gecikmeli  

•  Tedavisi zor  

•  Mortalite yüksek 

•  % 75-80 Candida  

•  % 20-25 Aspergillus 

 

Pierre Tattevin et al. Fungal Endocarditis: current challenges 
International Journal of Antimicrobial Agents 2014;44: 290-94, 



Fungal Endokardit Risk Faktörleri 

•  İntravenöz madde kullanımı  

•  Uzun süreli antibiyotik kullanımı  

•  Uzun süreli santral venöz kateter  

•  Protez kalp kapağı  

•  Geçirilmiş endokardit  

•  Parenteral beslenme  

•  Nötropeni 

•  Diabetes mellitus   

Ahmed Khurshid Pasha et al. Fungal Endocarditis: Update on 
Diagnosis and Management The American Journal of 
Medicine, 2016 







• İE olgularının akut dönemde%25-50’sinde, konvalesans 
döneminde %20-40’ına cerrahi girişim yapılması 
gerekir. 

***Cerrahi endikasyonları ; 

- Kalp yetmezliği  

- Kontrol edilemeyen infeksiyon  

- Embolilerin önlenmesi 

   

Thuny F. Lancet. 2012; 379(9819): 965-75 



Yavuz Şimşek S .İnfektif Endokardit: Güncel Bilgiler 
Klimik Dergisi 2015; 28(2): 46-67. 

Cerrahi Endikasyonlar 

***Çıkarılan kapak kültür ve patolojiye gitmeli 





Tedaviye yanıtın izlenmesi 
  

• Ateşin düşmesi 

• Kontrol kan kültürlerinin negatifleşmesi 

• CRP değerlerinde düşme  

• EKO’da vejetasyon boyutunun küçülmesi 





İnfektif Endokarditli Hastanın Taburcu Edildikten 
Sonraki İzlemi  

 

• Taburcu edilmeden önce, bazal TTE (kalp yetmezliğinin 
derecesini belirlemek üzere) yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

• Antimikrobik tedavi yan etkileri (aminoglikozid 
kullananlarda odiyolojik - vestibüler toksisite ve 
nefrotoksisite) değerlendirilmelidir.  

 

• Hasta taburcu edildikten sonraki 1., 3., 6. ve 12. aylarda 
poliklinik kontrolüne çağrılmalıdır.  



•  Poliklinik kontrolleri sırasında kalp yetmezliği 
açısından fizik muayene yapılmalıdır. 

 

• Klinik değerlendirme, lökosit sayımı, CRP, ESR, 
biyokimyasal testler ve TTE incelemeleri yapılmalıdır.  

 



Özet 
• İE ‘te erken tanı ve tedavi çok önemli 

• Hastanın durumuna göre 1,6 veya 12 saate 3 set kan kültürleri alınmalı ve 

hızlı ampirik tedavi başlanmalı (Bakterisid, İV) 

• Ampirik tedaviye  hasta bazında karar verilmeli  

***Doğal kapakta;          Ampisilin Sulbaktam 4x2-3 gr  

                                                          +             

                                       Gentamisin 3 mg/kg 

 

***Protez kapakta;        Vankomisin 30-60 mg/kg/gün, 2 dozda 

+ 

                               Rifampisin 900-1200 mg, 2 dozda (3-5 gün sonra) 

+ 

         Gentamisin 3 mg/kg/gün, 1-2 dozda 

 

 

 

 

 



Özet 

• Kültür sonuçlarına göre tedavi revize edilmeli. 

• MİK değerine bakılmalı 

• Vankomisin ve teikoplanin tepe vadi düzeyi takibi önemli 

•  İlaçların yan etki takibi önemli 

• Taburculuk sonrası takipler önemli 

 

 

 

 

 

 

 



Yayınlanmamış veri 

*Şubat 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında  

*97 NBA araştırılan hastadan 8’i (%8.2) infektif 

endokardit tanısı aldı.  



• Takip edilen olguların 7’si erkek 1’i kadındı.  

• Yaş ortalaması 53.5 (21-73 yaş) idi.  

• Olguların %75’i doğal kapak %25 protez kapak endokarditi idi.  

 

• Hastaların tıbbi özgeçmişleri değerlendirildiğinde; 2 olgu 
dışındakilerde biküspit aorta, koroner anjiyografi  koroner 
bypass operasyonu, kronik böbrek yetmezliği gibi komplike edici 
faktörler saptandı.  

 

• Başvuru şikayetleri değerlendirildiğinde ateş, halsizlik en sık 
saptanan bulgular olarak tespit edildi.  

 

• Hastaların fizik muayenelerinde ateş ve kardiyak üfürüm varlığı 
hepsinde saptandı. 



• Laboratuvar tetkiklerinde; CRP yüksekliği olguların 
hepsinde, ESH yüksekliği ve anemi %87.5’inde 
saptandı. 

 

• Alınan kan kültürlerinde %87.5 'inde üreme gözlendi. 
Hastaların %50 sinde stafilokoklar  (%25 S.aureus 
%75’i KNS ), %37.7’ sinde enterokoklar üretilirken 
%12.5 etken üretilemedi. 

 



•  TTE'li incelemede mitral kapakta vejetasyon 1, aort 
kapakta vejetasyon 4, protez aort kapakta ve 
pulmoner kapakta vejetasyon 1 olguda saptandı.  

 

• Bir olguda TTE ile vejetasyon saptanmadı ve TEE 
tetkiki ile değerlendirildiğinde aort ve mitral protez 
kapağı olan hastanın mitral kapak her iki yüzeyinde 
vejetasyon saptandı. 

 

• Hastalarımızın dört tanesine cerrahi uygulandı. Bir 
hastaya cerrahi önerildi ancak hasta kabul etmedi. 

 

• İki hasta ex oldu. 

 

 



 


