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Antimikrobik tedavisi

 Enfektif endokardit (EE) tedavisinde zamanında ve doğru antibiyotik seçimi ağır 

sepsis, çoklu organ yetmezliği gelişimi, embolizm riskini mortalite ve morbiditeyi

azaltmaktadır.

 Sıklıkla cerrahi girişime ihtiyaç duyulmakta ve yinelemeler görülmektedir.

 Mortalite hızları yüksektir ve %1-3 ünde ani ölüm görülebilmektedir.

 Tedavide sidal ajanlar, parenteral yoldan ve uzun süreli kullanılmalıdır.



Sinerjik kombinasyon tedavisi:

• Aminoglikozidlerin beta-laktamlar ve glikopeptitler gibi hücre duvarı inhibitörleriyle birlikte 

in vitro bakterisit etkinliği vardır.

 Kombinasyon tedavisinin etkinliği konusunda en güçlü dayanak enterokok EE si için vardır. 

 Var olan klinik verilerin meta-analizi stafilokok ve viridans streptokoklara bağlı doğal kapak 

EE inde kombinasyonun etkinliğini desteklememektedir.

 Beta-laktam monoterapisi ile aminoglikozidli (AG) kombinasyon tedavisi arasında mortalite

ve tedavi başarısı arasında fark bulunamamıştır (nefrotoksisite!)



Tedavi süresi: 

• Uzun sürelidir ve genellikle 4-6 hafta devam edilir (8-12 hafta da olabilir) 

 Son yıllarda viridans streptokokların neden olduğu EE olgularında 2 haftalık kombinasyon 

tedavisinin yeterli olduğu söylenmektedir.

 Komplike seyreden, yakınmaları 3 aydan uzun süredir devam eden hastalarda veya yapay 

kapak varlığında kısa süreli tedavi önerilmez.

 Tedavi süresi SPD veya beyin apsesi olanlarda daha uzun olabilir.

 Yapay kapakta tedavi doğal kapakta uygulanandan 2 hafta daha uzun olması dışında (en az 6 

hafta olmak üzere) aynıdır.



Tedavi süresi: 

 Kapak ameliyatı yapılanlarda kalan tedavi süresini belirlemede çıkarılan 

kapağın kültürü önemlidir. 

Kapak kültürü pozitif ise veya operasyon sırasında kapak çevresinde apse görülmüşse 

yapay kapak için önerilen tam süre tedavi verilir. 

Kültür negatif ise doğal kapak endokarditi olanlarda doğal kapak için, yapay kapak EE 

inde yapay kapak için eksik kalan süre tamamlanır.

 Dirençli bakteri, fungal enfeksiyonlarda veya greft varlığında uzun süreli tedavi 

gerekebilir ve kişiselleştirilmelidir.



Ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi(APAT): 

İlk 2 hafta komplikasyonların en sık gözlendiği zaman dilimi olduğundan bu sürede 

yatarak tedavi verilmelidir. Sonrasında uygun olan hastalar APAT ile tedaviye devam 

edebilir.

Bu hastalar günlük olarak hemşire, haftada 2 doktor tarafından görülmelidir.

Uygun olmayan hastalar:

 Perivalvüler apse

 Akut kalp yetmezliği

 ABY

 Septik embolizm

 Nörolojik komplikasyonu olanlar



Sol kalp endokarditlerinde oral tedavi: 

 Penisiline duyarlı streptokoksik EE li

 Özellikle IV yol bulunamayan

 APAT yapılamayan, hastane yatış sorunları olan

 Toksisite/alerji gibi nedenlerle alternatif bulunamayan hastalarda 

 Hastaya tüm riskler anlatılarak ve onam alınarak 

 Oral tedavinin süresi doğal kapakta en az 2 hafta, yapay kapakta en az 4 hafta 

olmalıdır.

14 gün IV tedaviyi 
izleyerek amoksisilin
4x1 gr/gün+rifampisin
2x600 mg/gün oral 
tedaviye geçilmesi 
düşünülebilir. 



Sol kalp endokarditlerinde oral tedavi: 

Şu hastalar oral idame tedavi açısından 
değerlendirilebilir

*18 yaş ve üzeri

*Duyarlı streptokoksik EE olanlar

*En az 14 gün ve kapak ameliyatı 
uygulanmışlarda cerrahiden sonra en az 1 
hafta IV tedavi alanlar

*Ateşin en az 2 gündür <38 olması

*IV tedavi ile CRP<20 mg/l, WBC <15000’e 
düşmüş olması

*Oral tedaviye geçmeden 2 gün önce 
yapılmış TEE ‘de veya ameliyatta apse 
olmaması

Şu hastalarda düşünülmemeli

*Dirençli bakteri enfeksiyonları

*Nörolojik komplikasyon, KY, metastatik
septik odaklarla komplike olmuş olgular

*BMI >40 olanlar

*IV tedavi gerektiren başka enfeksiyonu 
olanlar

*Bilgilendirilmiş onam vermeyenler

*Abdominal hastalık nedeniyle emilimin 
azalacağı hastalar

*Uyumu yetersiz olanlar

**Oral tedavinin ülkemiz koşullarında yapılabilirliği konusunda soru işaretleri olması nedeniyle 
tedavinin tümünün parenteral olması tercih edilmeli.



Ampirik tedavi

• Son ABD ve Avrupa kılavuzlarında hem akut hem de subakut olgularda kan 
kültürleri alındıktan hemen sonra ampirik antibiyotik başlanmasını 
önermekte.

• Ampirik tedavi planlanırken şu konular değerlendirilmeli
 Doğal kapak mı? Yapay kapak mı? Yapay kapak ise erken mi? Geç mi?
 İntrakardiyak yabancı cisim varmı?
 O bölgede EE ye en sık neden olan etkenler
 Toplum kaynaklı mı? Sağlık bakımı ilişkili mi?



Ampirik Tedavi

 Ülkemizde en sık etken S.aureus’ tur. İkinci sırada Streptokoklar, üçüncü sırada enterokoklar

izlenmektedir.

 Toplumdan edinilmiş doğal kapak EE’de Streptokoklar en sık etkendir.

 Toplumdan edinilmiş EE etkenleri arasında S.aureus suşları içinde metisilin direnç oranı 

düşüktür. 

 Bu nedenle toplumdan edinilmiş doğal kapak EE’lerde ve etken spektrumu benzer olan geç 

yapay kapak EE’lerinde MSSA, streptokok ve enterokokların kapsanması yeterlidir.

 Bu üç ajanı kapasayan en uygun ajan aynı zamanda HACEK grubuna da etkili olan ampisilin-

sulbaktamdır.



Ampirik Tedavi

 Kardiyak İmplante Edilebilir Cihaz ( CIED) ile ilişkili en sık etken Stafilokoklardır.

 Sağlık bakımı ilişkili İE’lerde (SBİE) ve erken yapay kapak endokarditlerinde metisilin

dirençli stafilokoklar, HACEK dışı gram negatif çomaklar sıklıkla etken olarak 

bildirilmiştir. 

 Ülkemizde EE’lerin ampirik tedavisinde sıklıkla kullanan daptomisinin toplum 

kökenli doğal kapak EE’lerinin ampirik tedavisinde yeri yoktur. 

Toplum kökenli doğal kapak EE’lerinde en sık etken olan Viridans streptokoklar 

daptomisin tedavisi altında kısa sürede direnç geliştirebilmekte!!!





Etkene Yönelik Tedavi 



Streptokoksik EE’de Antimikrobik Tedavi

 Tedavinin esasını penisilin G oluşturmaktadır. 

 Günümüzde hala çoğu Viridans Streptokoklar, diğer streptokoklar ( S.pyogenes

dahil) ve D grubu streptokoklar MİC değeri 0,12  µg/ml den düşük olarak 

penisilin duyarlıdır.

MİC 0,25-2 µg/ml orta derece dirençli

MİC >2 µg/ml  tam dirençli ( bazı kılavuzlarda >0,5)



Streptokoksik EE’de Antimikrobik Tedavi

 MİC değerleri tedaviyi biçimlendirir ve buna göre penisilin dozu değişiklik 

gösterir.

 Duyarlı suşlarda tedavi süresini kısaltmak amacıyla, orta duyarlı suşlarda tedavi 

başarısını arttırmak için tedaviye gentamisin eklenebilir. 

 Penisiline yüksek düzey direnç varsa  Vankomisin veya Teikoplanin kullanılabilir.





Enterokoksik EE’de Antimikrobik Tedavi

 Enterokoklar birçok antibiyotiğe karşı intrensek dirençlidir. Duyarlı oldukları 

antibiyotikler için MIC değeri streptokoklardan çok daha yüksektir.

 Vankomisin dahil birçok antibiyotiğe karşı direnç kazanabilirler. 

Bu nedenle endokardit gibi ciddi enfeksiyonlarda tek antibiyotiklerle tedavi başarısı 

düşüktür ve her zaman kombinasyon tedavisi gerektirirler. 

 Beta laktam ve AG kombinasyonunun sinerjik etkinlik gösterebilmesi için 

yüksek düzey AG direnci bulunmaması gerekir.





Stafilokoksik EE’lerde Antimikrobik Tedavi

 Toplumdan edinilmiş S.aureus’a bağlı EE’lerde metisilin direnci 

tanımlanmamıştır.

Metisilin duyarlı S. aureus EE tedavisi: 

 Kılavuzlarda MSSA EE’de ilk seçenek olarak antistafilokokal penisilinler 

alternatif olarak sefazolin önerilmektedir.

 Nafsilin, Vankomisin’den daha etkilidir. 



Metisilin duyarlı S. aureus EE tedavisi: 

 Ülkemizde antistafilokokal penisilinler bulunmadığı için en sık sefazolin

kullanılmaktadır. 

 Sefazolin kullanımı iki konuda sorun yaratabilir. 

Birincisi yüksek inokulumlarda ortaya çıkan sefazolin direncidir. 

İkinci sorun ise MSS’ye geçmemesidir. Septik embolizm saptanmış hastalarda 

sefazolin tek başına önerilmemektedir (Sefazolin+ Vankomisin veya Sefotaksim)



Stafilokoksik EE’lerde Antimikrobik Tedavi

Metisilin dirençli S. aureus EE tedavi: 

 Tüm kılavuzlarda ilk seçenek Vankomisindir. 

 Vankomisin MIC değeri ile ( özellikle ≥ 2 µg/ml) Vankomisin tedavi başarısızlığı 

arasında bağlantı vardır. 

 Güncel kılavuzlarda Vankomisin MIC<2 µg/ml olanlarda Vankomisin

önerilmektedir, ≥ 2 µg/ml olanlarda suş duyarlıysa Daptomisin önerilmektedir. 



Metisilin dirençli S. aureus EE tedavi: 

 Daptomisin önemli sorunlardan biri tedavi sırasında direnç gelişimidir.

 Direnç gelişimini önlemek için yüksek dozda ( Avrupa kılavuzu 10 mg/kg, ABD 

kılavuzu ≥ 8 mg/kg) ve kombine kullanımı önerilir ( Sefazolin, ampisilin, 

trimetopirim-sülfametoksazol, fosfomisin) .

 Daptomisin sol kalp EE’lerinde FDA onayı alamamıştır ve beyin absesinin eşlik 

ettiği olgularda Vankomisin tercih edilmelidir. 





Stafilokoksik EE’lerde Antimikrobik Tedavi

 KNS’ların etken olduğu EE’lerde tedavi: %70’inden fazlasında suşlar metisilin

dirençlidir. MRKNS EE’lerinde yaklaşım MRSA ile aynı şekildedir.

 Stafilokoklara bağlı yapay kapak endokarditinde tedaviye duyarlı ise rifampisin

ve gentamisin de eklenmelidir ( Doğal kapakta önerilmez). 



Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae’ nin neden olduğu 
EE’lerde tedavi

 Bu mikroorganizmaların direnç oranlarının yüksek olması ve bunlara etkili kimi ajanların 

ülkemizde bulunmaması nedeniyle tedavisi güçtür

Her zaman cerrahi girişime ihtiyaç duyarlar. 

Tedavi planlanırken antibiyogram yapılmalı karbapenem ve kolistin başta olmak üzere MIC 

değerleri belirlenmelidir.



Diğer etkenlere bağlı EE’lerin Tedavisi



Mantar EE’lerinde Tedavi



EE’nin Komplikasyonları

1)  Kalp Yetmezliği: En sık görülen komplikasyon, cerrahi ihtiyacının en sık 

nedeni.

2)  Kontrol edilemeyen enfeksiyonlar:

 İnatçı enfeksiyonlar: Antibiyotiğe rağmen 5-10 günden uzun süren ateş veya 

kültür pozitifliğine denir. Çoğu zaman dirençli veya virülansı yüksek 

mikroorganizmalar ile ilgilidir.

 Lokal olarak kontrolsüz enfeksiyonlar: EE’nin kapak halkası çevresine yayılımı, 

en sık görülen şeklidir. Abse, kavite, fistül veya anevrizma olarak karşımıza 

çıkabilir.



EE’nin Komplikasyonları
3) Sistemik emboli: Hastaların %20-50’ sinde gelişir. Sol kalp endokarditinde

beyin ve dalak, sağ kalpte en sık akciğer embolizasyon bölgeleridir.

Embolizm riskini arttıran durumlar:

• Vejetasyonun büyüklüğü ve hareketliliği

• Mitral kapaktaki yeri

• Antibiyotik tedavisi altında vejetasyon büyüklüğünün artması

• Belirli mikroorganizmalar( S. aureus, S. bovis, Candida spp.)

• Multivalvuler EE

EE’li hastaların tümünde kranial ve abdominal görüntüleme yapılmalıdır.



EE’nin Komplikasyonları

4) Dalak infarktı ve apsesi

5) Miyokard infarktı: Miyokardit ve perikardit

6) Ritm ve ileti bozuklukları

7) Kas iskelet sistemi enfeksiyonları: EE’li hastalarda SPD insidansı % 1,8-15 

arasındadır. Piyojenik SPD/osteomiyelit saptanan hastalarda EE’ye eğilim yaratan 

kardiyak bir durum varlığında EKO ile EE ekarte edilmelidir.



EE’nin Komplikasyonları

8) ABY: Vaskülitik veya immun kompleks glomerulonefriti, septik emboliye bağlı 

renal enfarktı, sepsis, kalp yetmezliği, antibiyotik toksitesi

9) Nörolojik komplikasyonlar: En sık iskemik inme , beyin apsesi, menenjit 

görülebilmekte. Bu komplikasyonların önlenmesinde en etkili yöntem antimikrobik

tedavinin hızla başlanması ve erken cerrahi girişimdir.

10) Mikotik(enfeksiyoz) anevrizma



CERRAHİ
TEDAVİ



Cerrahi Tedavi
 EE hastaların yaklaşık yarısında cerrahi tedavi gerekli olmaktadır. 

 Cerrahi girişimin zamanlaması, cerrahi gerektiren endikasyona göre değişir.

Bazen 24 saat içinde acil olarak

Bazen ilk 7 gün içerisinde öncelikli olarak

Bazende 7-14 gün içerisinde cerrahi yapılması uygundur.

 EE hastalarında kalp yetmezliği veya ciddi kapak işlev bozukluğu gelişmesi halinde 

veya yapay kapak endokarditinde, paravalvüler apse, intrakardiyak fistül, 

tekrarlayan embolizasyon, büyük hareketli vejetasyon, 5-7 günlük antibiyotik 

tedavisine rağmen sepsis halinde hemen cerrahi yapılmalıdır.



Cerrahi Tedavi

 Kalp yetmezliği gelişenlerde cerrahi endikasyon ve zamanlaması:

Kalp yetmezliği geliştiyse doğal veya yapay kapak olmasının önemi yoktur, cerrahi 

yapılır. 

Kardiyojenik şok gelişmiş veya refrakter akciğer ödemi gelişmiş ise acil cerrahi yapılır.

 Embolik olayları önlemek için cerrahi endikasyonlar ve zamanlaması: 

Uygun antibiyotik tedavisine rağmen >10 mm persiste eden vejetasyonu olan ve 

klinik/sessiz embolik olay gelişmiş olaylarda endikedir.



Cerrahi Tedavi
 Kontrol edilemeyen enfeksiyonlarda cerrahi endikasyonları ve zamanlaması: 

İnatçı enfeksiyonlar, tüm kılavuzlarda ameliyat endikasyonudur. 

Lokal olarak kontrol edilemeyen enfeksiyonları olanlara  mümkün olan en kısa sürede 

cerrahi önerilir. 

 Antimikrobik tedaviyle kontrol edilme olasılığı düşük olan 

mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar:

S. aureus’un etken olduğu yaygın doku harabiyetiyle seyreden EE’lerde veya yapay 

kapak endokarditinde endikasyonu vardır.

 Dirençli bakteriler ( MRSA, VRE, çoğul dirençli gram negatif çomaklar) veya 

mantarlarda cerrahi endikasyon vardır. 





Sağ kalp endokarditleri (Damar içi ilaç 
bağımlılarında görülenler)

 Sağ kalp endokarditleri tüm EE’lerin %5-10 arasındadır.

 Olguların büyük çoğunluğunda triküspit kapak tutulmuştur.

 Sağ kalp endokarditleri gelişmiş ülkelerde en sık IVDU (damar içi ilaç bağımlısı) 

larda tanımlanırken, ülkemizde en sık CIED (kardiyak implante edilebilen 

elektronik cihaz) bulunanlarda tanımlanmıştır.

 Kokain diğer ilaçlardan daha fazla EE riski ile ilişkili bulunmuştur.

 IVDU larda gelişen EE lerde en sık etken S. aureus’tur. Sonrasında streptokoklar 

ve enterokoklar gelmektedir.



Sağ kalp endokarditleri

• Gram negatif çomaklara bağlı EE ler özellikle pentazosin ve tripelenamin injeksiyonu ile 

ilişkilendirilmiştir.

• Sıklıkla triküspit sendromu da denilen inatçı ateş, solunum yolu enfeksiyonunu taklit 

eden akciğer bulguları, anemi, mikroskobik hematüri ile kendini göstermektedir. 

Akciğere septik embolizasyon sonucunda akciğer enfarktı, akciğer apsesi, pnömotoraks, 

plevral sıvı ve ampiyem gelişebilir.

• Periferik EE bulguları sol kalp endokarditine göre daha 
nadirdir. Bu nedenle tanısını koymak zordur ve genellikle 
gecikir.



Sağ kalp endokarditleri

 Ampirik tedavisinde etken genellikle stafilokoklar olması nedeniyle antistafilokokal

antibiyotikler mutlaka yer almalıdır. Lokal MRSA prevalansına göre sefazolin, vankomisin veya 

daptomisin kullanılabilir.

 Hasta pentazosin bağımlıysa anti-pseudomonas bir ajan eklenmeli, limon suyunda 

kahverengi eroin kullanıyorsa candida spp (non-albicans) akla gelmeli ve antifungal ajan 

eklenmelidir.

 İzole triküspit kapak endokarditinde şu ölçütleri karşılayan hastalarda 2 haftalık 

antistafilokokal penisilin tedavisi yeterlidir; etken MSSA, metastatik enfeksiyon yok, 

komplikasyon yok, yapay kapak veya eşlik eden sol kalp tutulumu yok, vejetasyon<20 mm, 

HIV ile enfekte hasta ise CD4>200 olmalı.



Sağ kalp endokarditleri

 Ülkemizde antistafilokokal antibiyotikler bulunmadığı için 2 haftalık rejimler 

uygulanamamaktadır. 

Bakterisit etkisi sınırlı olması ve vejetasyonlara penetrasyonu zayıf olması nedeniyle 2 

haftalık tedavide vankomisin kullanılmamalıdır. 

Tedavi 4-6 hafta olacak şekilde yapılmalıdır.

 Bu hasta grubunda hastaneye yatış sorunları olabilmektedir; IV tedavi mümkün 

değilse, suşun her 2 antibiyotiğe duyarlı olduğunun gösterilmesi, olgunun komplike 

olmaması, tedaviye uyumun dikkatle takip edilmesi koşuluyla oral siprofloksasin

2x750 mg+ rifampisin 2x300 mg kullanılabilir. Ancak günümüzde S. aureus

suşlarında yüksek kinolon direnci bu yaklaşımın başarısını etkileyebilir.



Tedavi Yanıtının İzlenmesi ve Taburculuk Sonrası Hasta İzlemi

• Tedavi yanıtı hemodinamik durumun günlük fizik muyane ile izlenmesi, seri CRP 

ölçümleri, belirli aralıklarla yapılacak EKO, kan kültürü negatifleşinceye kadar 

48 saatte bir kan kültürleriyle izlenmelidir.

• Tedavi süresi kan kültürü negatifleştiği ilk günden itibaren hesaplanır. 

• Uygun antibiyotiğe rağmen ateşin düşmemesinin en önemli nedeni 

enfeksiyonun kapak halkası ve komşu dokulara yayılımı ve dalak absesi gibi 

metastatik enfeksiyonlardır.



Tedavi Yanıtının İzlenmesi ve Taburculuk Sonrası Hasta İzlemi

 EE geçirmiş hastalarda endokarditin %2-6 oranında tekrarlayabildiği 

bildirilmektedir. Bu nedenle taburcu edilen hastalar EE’nin tekrarlayabileceği ve bu 

durumun belirtileri ve bulguları konusunda bilgilendirilmelidir.

 Sağlık bakımı ilişkili EE nedeni olabilecek invazif işlemlerden mümkün olduğunca 

kaçınılması gerektiği ve endokardit profilaksisi açısından bilgi verilmelidir.

 Taburcu edildikten sonraki 1,3,6,12. aylarda kontrollere çağrılmalı ve bu 

kontrollerde kalp yetmezliği açısından klinik değerlendirme, WBC, CRP, ESR, EKO 

yapılmalıdır.



Tedavi Yanıtının İzlenmesi ve Taburculuk Sonrası Hasta İzlemi

 Hastalara ağız hijyenine dikkat etmeleri, oral enfeksiyon odağı varsa tedavi 

etmeleri, dövme, piercing yaptırmaktan kaçınmaları gerektiği açıklanmalıdır.

 İv drug hastalar rehabilitasyon programlarına yönlendirilmelidir.



EE Önlenmesinde Antimikrobik Profilaksi



EE Önlenmesinde Antimikrobik Profilaksi

Beta laktam allerji öyküsü Antibiyotik Doz ve uygulama yolu

Yok Amoksisilin veya Ampisilin 2 gr oral veya iv

Var Klindamisin 600 mg oral veya iv

*İşlemden 30-60 dakika önce tek doz yapılır.
*Klindamisin artık profilaksi olarak önerilmemekte.



EE Önlenmesinde Antimikrobik Profilaksi

Prevention of Viridans Group Streptococcal Infective Endocarditis: A Scientific Statement From the American Heart Association, 
2021 May 18;143(20):e963-e978. doi: 10.1161/CIR.0000000000000969. Epub 2021 Apr 15.
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