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TANI

• Bir veya daha fazla 
kalp kapakçığı 

• Mural
endokardiyum

• Septal defekt

https://emedicine.medscape.com/article/216650-print 

Enfektif endokardit, kalbin endokardiyal yüzeylerinin enfeksiyonu olarak tanımlanır.



ENFEKTİF ENDOKARDİTİN EPİDEMİYOLOJİSİ 

• Nadir bir hastalık
• Mortalitesi yüksek (sepsis, pnömoni ve intraabdominal infeksiyonlardan sonra 

yaşamı en çok tehdit eden 4. infeksiyon)

• Yıllık 6/100 000 (1.5-11.5/100 000) kişi ( Gelişmiş ülkelerde )
• Ülkemizde EE ile ilgili bir insidans çalısması yoktur. 
• EE riskini artıran bazı durumlarınARA ve RKH sıklığının x 10 kat                                                         

Nozokomiyal bakteriyemi x 6 kat

Ülkemizde EE sıklığının daha fazla olması olasıdır



ENFEKTİF ENDOKARDİTİN EPİDEMİYOLOJİSİ 

Şimşek-Yavuz S, Akar AR, Aydoğdu S, et al. [Diagnosis, treatment and prevention of infective endocarditis: Turkish consensus report]. 
Klimik Derg. 2019;

Ülkemizde ve dünyada epidemiyoloji özelliklerinin karşılaştırması



ENFEKTİF ENDOKARDİTİN EPİDEMİYOLOJİSİ

• EE sıklığının, son yıllarda arttığı ve bu artışın özellikle yaşlılarda ortaya çıktığını
gösterilmiştir.1,2

• Gelişmiş ülkelerde EE’li hastaların yaş ortalaması 60’ın üzerindedir
• Ülkemizde yaş ortalaması 2000’den önceki çalışmalarda 30 iken, 2000’li yıllardan 

sonra yapılan çalışmalarda 49 olmakla birlikte, halen gelişmiş ülkelerdeki yaş
ortalamasından oldukça düşüktür

1-Cresti A, Chiavarelli M, Scalese M, et al. Epidemiological and mortality trends in infective endocarditis, a 17-year population- based
prospective study. Cardiovasc Diagn Ther. 2017; 7(1): 27- 35. 
2-Fatima S, Dao B, Jameel A, et al. Epidemiology of infective endo- carditis in rural upstate New York, 2011 - 2016. J Clin Med Res. 2017; 9(9): 
754-8.  



ENFEKTİF ENDOKARDİTİN EPİDEMİYOLOJİSİ

Şimşek-Yavuz S, Akar AR, Aydoğdu S, et al. [Diagnosis, treatment and prevention of infective endocarditis: Turkish consensus report]. Klimik Derg. 2019; 



RİSK FAKTÖRLERİ
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RİSK FAKTÖRLERİ



ENFEKTİF ENDOKARDİTTE ETKENLER

Etkeni belirlenememiş kültür-negatif endokardit(%37)

S. aureus %20
Streptococcus spp.%19
KNS %10 
Enterococcus spp.  %9 
Brucella spp.  %7

• EE olgularının %80’inde etken, streptokok veya stafilokoklardır. 
• Son yıllarda SBİE olgularındaki        S. aureus ve koagülaz-negatif
stafilokoklar (KNS)      viridans streptokokların oranı

Ülkemizdeki veriler incelendiğinde; 

Bu etkenlerinin dağılımı gelişmiş ülkelerle benzer şekildedir (Brucella spp. dışında )



• Gelişmiş ülkelerde, özellikle SBİE  en sık etkeni
• Fülminan seyirlidir; sıklıkla metastatik infeksiyon odakları+ , mortalitesi %40’tan fazladır. 
• Başka nedenlerle S. aureus bakteriyemisi EE gelişme oranı;
%10-12, 
 altta yatan kapak hastalığı (+) %50

Staph aureus

• KNS sıklıkla yapay kapak EE’lerinde etkendir (S. Epidermidis en sık)

• SBİE olarak doğal kapaklarda etken olabilir. 
• Ülkemizde doğal kapak EE’lerinin %11’inin etkenidir.KNS 

• S. lugdunensis’in, diğer KNS’den ayırt 
edilmesi önemlidir; 
• S. Aureus’a benzer şekilde agresif 

doku yıkımı, büyük vejetasyonlar ve 
ciddi kapak hasarıyla seyreden ağır bir 
EE ’ye neden olur 

• Koloni morfolojilerinin benzer olması 
nedeniyle S. Aureus ile karıştırılabilir



• Viridans streptokoklar, D grubu streptokoklar, Abiotrophia spp. ve Granucitella spp. gibi 
nütrisyonel varyant streptokoklar (NVS), Gemella spp. ve Streptococcus pneumoniae

• Ülkemizde toplum kökenli doğal kapak endokarditlerinde en sık belirlenen etkenler 
Viridans streptokoklar 
• S.Anginosus/ milleri (S. Anginosus, S. Constellatus ve S. İntermedius), 
• S.Mitis (S. Mitis, onun bir genotürü olan S. Mitior ve S. Oralis vb.), 
• S.Mutans
• S.Salivarius
• S.Sanguinis

Streptokok

• S. anginosus, apse ve hematojen yolla disemine infeksiyon
• NVS (Abiotrophia spp. ve Granulicatella spp.) oral, gis ve güs florası + penisiline direnç ve bu 

nedenle kombine antibiyotik 
• S. Bovis (D grubu streptokoklardan)

S. bovis biyotip I S. gallolyticus subsp. gallolyticus (SGG)
S. bovis biyotip II/1 ve S. bovis biyotip II/2 S. infantarius ve S. gallolyticus subsp. pasteurianus

S. infantarius ve S. pasteurianus hepatobiliyer infeksiyonlarla ilişkili
SGG, EE ve kolorektal karsinomla ilişkilidir. 



• En sık üçüncü etkenidir (%10-15 )
• Yaşlı hastalarda etken
• Kaynak sıklıkla üriner sistem veya gastrointestinal sistem (gı̇s)’dir. 
• %90-->  E. faecalis
• <%5 --> E. faecium

Enterokok

•Pozitif kan kültürü sayısı (“number”) (3/3 veya 
3’ten fazlaysa çoğunluğu: 5 puan

•Bakteriyeminin kaynağının (“origin”) bilinmemesi 4 
puan

•Öncesinde kalp kapak hastalığının (“valve
disease”) bulunması 2 puan

•Oskültasyonda (“auscultation”) üfürüm duyulması 
1 puan NOVA

(endokardit varlığını tahmin için 
yatakbaşı kullanım ) 

•NOVA+
•Belirtilerin ≥7 gün olması 1 puan, 
•Embolizasyon görülmesi 1 puan olacak 
şekilde 2 yeni parametre eklenmiş, 

•her bir parametre 1 puan olmak üzere
(toplam 6 puan) 

DENOVA

Skorun ≥4 EE varlığını göstermedeki duyarlılığı %97, 
özgüllüğü %23  
skoru <4  EE riskinin çok düşük o ve TÖE 
gerekmeyebileceği bildirilmiştir.1

Skorun ≥3 olmasının EE varlığını göstermedeki
duyarlılığı %100, özgüllüğü %84 olarak 
saptanmıştır



• Son yıllarda enterokoksik EE’nin kolon karsinomuyla ilişkili olabileceğini gösteren olgu sunumları ve 
klinik çalışmalar mevcut+

Pericas JM, Corredoira J, Moreno A, et al. Relationship between enterococcus faecalis infective endocarditis and colorectal ne- oplasm: preliminary results

from a cohort of 154 patients. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017; 70(6): 451-8. 

154 H kesin E. Feacalis enfektif endokardit+
109 H kaynak belirsiz  /  45 H tanımlanmış kaynak+ 
Odak belirsiz 61 hastaya (%56) kolonoskopi yapılmış 
31 hastada (%50,8 ) kolorektal neoplazm((KRN) 
bulunmuş
Enfeksiyon odağı belli 6 hastaya kolonoskop yapılmış 1 
hastada(%17) KRN+

EFEE +enfeksiyon odağı bilinmeyen hasta 
kolonoskopi yarıdan fazlasında KRN 
bulundu. 
 EFEE'li ve belirsiz bir enfeksiyon kaynağı 
olan hastalarda kolonoskopi önerilmelidir



• Ülkemizde endemik
• EE oranı, %5-33 arasında, ortalama %7’dir.

• Altta yatan kapak hastalığı(+) Subakut seyirli EE; olguların %70 kadarında > 1 cm’lik
vejetasyonlar belirlenir  

Brucella spp

•Haemophilus parainfluenzae, Aggregatibacter spp. Cardiobacterium spp., Eikenella corrodens ve Kingella
spp. Gram(-) kokobasil

•Oral mikrobiyotanın üyeleridir. 
•Patojeniteleri sınırlı /%1-3’ünde etken / Yapay kapak varlığı etken+
•Subakut seyirli EE  vejetasyonları büyük, embolizm ve kalp yetmezliği komplikasyonları sıktır. 

HACEK 

• Nadir etken (%1-2) 
• En sık Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia ve Klebsiella

pneumoniae’dir. 
• %50 den fazla SBİE söz konusudur 
• Genellikle erken yapay kapak endokarditi etken(+)
• Mortalite hızı yüksektir

HACEK dışı
Gram-negatif 

çomaklar



KAN KÜLTÜRÜ NEGATİF ENDOKARDİTLERDE ETKENLER

Brucella spp., HACEK, NVS, Cutibacterium (önceden Propionibacterium) acnes, 
Bartonella henselae ve B. quintana
Bartonella spp. dışındakiler günümüz kan kültürü sistemleriyle rahatlıkla 
üretilebilir. 

C. burnetii, Tropheryma whipplei, Legionella spp., Chlamydia spp., Mycoplasma
spp. ve Mycobacterium chimaera.

Zor 
üretilebilen
etkenler 

Hücre içi
bakteriler (%5) 

• Kan kültürlerinin negatifliğinin en önemli nedeni, kültür öncesinde antimikrobik kullanılmasıdır. 

• Antibiyotik kullanım öyküsü olmadığı halde kan kültüründe üreme olmayan  hastalarda ise;
• Zor üretilebilen bir etken 
• Zorunlu veya fakültatif hücre içi bir etken(Normal kan kültürlerinde üretilemeyen )



MYCOBACTERİUM CHİMAERA 

• İlk kez 2013 İsviçre’de, Amerika, Kanada, Hong Kong ve birçok Avrupa ülkesinde(+)
• Açık kalp ameliyatı yapılan hastalarda küresel bir yapay kapak EE salgınına neden olan bir 

mikobakteridir (kontamine ısıtıcı-soğutucu cihazlar (HCD)’la ilişkilendirilmiştir) 
• Sorin (Stöckert®) 3T HCD’lerden kaynaklandığı ve bu cihazların yapım aşamasında kontamine

olduğu kanıtlanmıştır.
• Kronik EE  etkeni
• Belirtiler  özgül değildir; 

• Yorgunluk (%90), ateş (%75), terleme (%60), nefes darlığı (%60), kilo kaybı (%60) ve öksürük (%50) 
• Disemine granülomatöz süreçlerle de başvurabilmekte,  yanlış sarkoidoz veya vaskülit tanısı(+)
• Nedeni bilinmeyen ateş ve akut faz reaktanlarında açıklanamayan yükseklikler ile izleniyor

• Ülkemizden bu etkene bağlı, tanısı konulmuş bir EE olgusu yoktur. 
• Sorin (Stöckert®) 3T HCD’ler yaygın olarak kullanılmakta Tanı gözden kaçtığı ???

Son 5-10 yılda kapak replasmanı /aort 
grefti ameliyatı yapılmış hasta

+ 
Uygun klinik durumların mevcut

M. chimaera akla gelmeli 
normal kan kültürlerine ek olarak, 
mikobakterilerin üremesine olanak 
tanıyan şişelerle de kan kültürleri
alınmalıdır 



• Nadir EE etkeni /mortalite %50’den fazladır.
• Risk Faktörleri: İE öyküsü, yapay kapak varlığı, damar içi ilaç bağımlılığı ve bağışıklığın

baskılanmış olması
• Mantar İE %53- 68’inde Candida spp., %20-25’inde ise Aspergillus spp. etkendir. 
• Candida spp. C. albicans ve C. parapsilosis’tir. Aspergillus spp. intraoperatif

kontaminasyon

Fungal
etkenler 

Ülkemizden bir çalışmada tüm EE olgularının %2.4’ünün Candida spp.’ye bağlı olduğu bildirilmiştir.1

1-Şimşek-Yavuz S, Şensoy A, Kaşıkçıoğlu H, et al. Infective endo- carditis in Turkey: aetiology, clinical features, and analysis
of risk factors for mortality in 325 cases. Int J Infect Dis. 2015; 30: 106- 14. 



ENFEKTİF ENDOKARDİTİN PATOGENEZİ 

• Vücudun vasküler sisteminin iç tabakasını oluşturan endotel, 
• Tek katlı yarı geçirgen ve erişkin insanda yaklaşık 1013 hücreden oluşan bir organ  
• Vücut homeostazını sağlamak üzere taşıma, konak savunması, anjiyogenez, hemostaz, koagülasyon ve 

vasküler tonusu sağlama gibi görevleri vardır. 

• Sağlıklı endotel diş fırçalama, çiğneme ve dental hijyenin yetersizliği gibi durumlarda 10 
(CFU)/ml  üzerinde  104 CFU/ml’in altında Düşük yoğunlukta bir bakteriyemiyle karşılaşmakla
birlikte bakteriyel kolonizasyona dayanıklıdır

• Hasarlı veya inflame endoteldeMikroorganizmalar daha kolay tutunmaktadır

• EE patogenezi
1.Mekanik olarak hasarlı endotel
2.İnflame endotel

Farklı mekanizmalarla 
endokardit neden olurlar



Endokardda mekanik hasar 
yapan durumlar

• Subendotelyal doku bileşenlerinin (doku faktörü, tromboplastin, ekstraselüler
matriks proteinleri) açığa çıkması

Nonbakteriyel trombotik
endokardit oluşumu

• Hasarlı endotel üzerinde koagülasyon sisteminin aktivasyonu ve fibrinojen-
fibrin, fibronektin, plazma proteinleri ve trombosit proteinlerinden meydana 
gelen aseptik trombüsün (NBTE) oluşması

Geçici bakteriyemi ve 
mikroorganizmaların 

nonbakteriyel trombotik
endokardite tutunması

• Geçici bakteriyemiler sırasında, patojen mikroorganizmaların (bakteri, fungus) 
NBTE'ye tutunması, monosit aktivasyonu, sitokin ve doku faktörlerinin salınımı, 
trombosit aktivasyonu 

Vejetasyonun olgunlaşması
• Daha fazla trombosit fibrinojen birikimi, mikroorganizma çoğalması ve olgun 

vejetasyon gelişimi

Mekanik Olarak Hasarlanmış Endokardda Enfektif Endokardit Patogenezi

• Türbülan kan akımı, 
• Kateter veya elektrodların yol açtığı mekanik hasar, 
• Patojen bakterilerin toksinleri veya IVDU’ların kullandığı maddelerdeki solid partiküller
• Ara bağlı karditler, geçirilmiş endokardit, yapay kapak vb. varlığı, konjenital kapak hastalıkları 

(biküspid aort kapağı vb.)
• Yaşlılık



• S. aureus’un neden olduğu EE’lerde geçerli olduğu düşünülen
patogenezdir. 

• Kapak endotelinde inflamasyon birçok klinik durumda ortaya çıkar. 
• 40 yaş üzeri hastaların 1/4’ünden fazlasında, kapaklar üzerinde ateroskleroz benzeri 

inflamasyon
• IVDU’larda yineleyen injeksiyonları sonucu, kontamine partiküllü materyaller (özl

sağ kalp kapaklarında)
• Malign ve bağ dokusu hastalıkları
• Üremi
• Kronik hastalıklar

İnflamasyon Olan Endokardda Endokardit Patogenezi



İnflamasyona yanıt olarak ß1 ailesinden integrinler o.ü. 
çeşitli moleküllerin görünümünde artış  fibronektin
integrinlere bağlanarak kümeler oluşturur. 

S. aureus gibi bakteriler, fibronektin bağlayan proteinleri 
aracılığıyla fibronektine bağlanır ve bakteriler endotel
hücresi içine alınır. 

Endotel hücrelerinden doku faktörü ve sitokinlerin
salınımına neden olarak, pıhtılaşmaya, inflamasyonun
yayılımına ve vejetasyon oluşumuna yol açar. 

İnflamasyon Olan Endokardda Endokardit Patogenezi



ENFEKTİF ENDOKARDİTİN TANISI 

KLİNİK 
ŞÜPHE!!!

Görüntüleme
yöntemleri

Laboratuvar      
sonuçları TANIKlinik belirti /bulgu



KLİNİK ÖZELLİKLERİ 

• Çeşitli klinik semptomlar  TANI ZOR!!!
• Hastalık akut seyirli olabildiği gibi, subakut ya da kronik olarak da seyredebilir. 

Sürekli bakteriyeminin neden olduğu sistemik bulgular 

Kalp içi infeksiyonun neden olduğu kardiyak bulgular

Embolik olayların görüldüğü sistem veya organlara ilişkin bulgular 

Sürekli bakteriyemiye verilen immün yanıtın neden olduğu immünolojik olaylar 

Klinik tablo

Hastanın yaşına, etken mikroorganizma, önceden var olan kalp hastalığına, yapay kapak ya da 
kardiyak cihazın olup olmamasına ve hastada diğer komorbiditelerin varlığına göre de 
değişkenlik gösterir. 



KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Şimşek-Yavuz S et al. İnfektif Endokardit Ulusal Uzlaşı Raporu 



LABORATUVAR BULGULARI

• Bakteriyemiden kaynaklanan sürekli intravasküler antijenik uyarı; 
• Akut inflamatuar faz yanıtı
• İmmünolojik yanıt 
• Sepsis veya hastalığın neden olduğu organ yetmezliklerine yanıt

• Akut faz yanıtı: 
• Lökositoz veya lökopeni; 
• Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR)
• C-reaktif protein (CRP)
• Prokalsitonin (PCT)

Tanıdan çok özellikle hastalığın
prognozunu tahmin ettirmede ve 
tedaviye yanıtı değerlendirmede
önemlidir. 



LABORATUVAR BULGULARI

İmmünolojik yanıt 
• Sürekli bakteriyemi Sürekli intravasküler uyarı hümoral/hücresel immüniteyi uyarır
• Bunun sonucunda dolaşımda;

• Antikorlar, antijen-antikor kompleksleri 
• Hipergamaglobülinemi
• Kriyoglobülinler
• Bakteriyel ısı-şok prot antikorları
• IgM sınıfından bir anti-ıgG antikoru RF 
• ANA, ANCA ve antifosfolipid antikorlar gibi otoantikorlar

• ESR, CRP, TNF-α gibi inflamatuar belirteçlerin ve otoantikorların, EE tanısındaki yerini 
değerlendiren çalışmalarda ;

• Sadece RF  anlamlı derecede yüksek bulunmuşMinör Duke ölçütlerinde yer almıştır



LABORATUVAR BULGULARI

Organ yetmezliği veya doku hasarına bağlı yanıt 
• Sepsis durumunda; 

• Yüksek laktat, bilirübin ve kreatinin değerleri ve trombositopeni saptanabilir. 

• Kardiyak hasar 1/3 hastada ---> N-terminal pro-B-tipi natriüretik peptid (NT-
pro-BNP) ve kardiyak troponin I (cTnI)  yüksek

• cTnI düzeyinin >1.0 ng/ml , NT-pro-BNP  >1500 pg/ml olması kötü prognoz

Şimşek-Yavuz S et al. İnfektif Endokardit Ulusal Uzlaşı Raporu 



GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ 

• İlk kullanılan görüntüleme yöntemiEkokardiyografi 

• Olguların yaklaşık %15
• Yapay kapağı, kalp pili / ICD  (+) %30 

• Hastalığın yüksek mortalite ve morbidite oranı(+) --> Alternatif görüntüleme
yöntemlerine gereksinim duyulmuştur.

• Çok kesitli (ÇK) bilgisayarlı tomografi (BT)
• Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) 
• F18 izotopuyla işaretlenmiş florodeoksiglukoz (FDG) pozitron-emisyon tomografisi (PET)/BT  
• Tek foton emisyon tomografisi (SPECT)/BT ile birlikte işaretli lökosit sintigrafisi
• Ultrasonografi (̇İE’nin ekstrakardiyak vücut bölgelerindeki tutulumu)

sonuç vermemektedir



EKOKARDİYOGRAFİ
• En sık kullanılan yöntem
Vejetasyonları belirlenmede ;

• Duyarlılık 
• TTE  doğal kapak : %70  yapay kapak: %50
• TÖE  doğal kapakta %96 yapay kapakta %92  

• Özgüllük
• Her iki yöntem%90

EKO İE bulguları;
• Vejetasyon, apse, psödoanevrizma veya intrakardiyak fistül
• Kapakta anevrizma veya perforasyon
• Yapay kapakta yeni kısmi ayrışma
• Yeni veya belirgin olarak artış gösteren kapak yetersizliğidir. 



EKOKARDİYOGRAFİ



Ç̧OK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

• ÇK-BT, yüksek rezolüsyonlu görüntülerle kalp anatomisine ilişkin ayrıntılı bilgi 
verir. 

• Kalbin anatomisine (psödoanevrizma, apse, fistül anatomisi ve perivalvüler
yayılım) ilişkin bilgisi verme konusunda TÖE’ye daha üstünken

• Vejetasyonların gösterilmesinde TÖE’ye göre daha az doğruluk oranlarına 
sahiptir. 

• Yapay kapak varlığında TÖE ile endokardın görülmesi zorlaşabilir
• Yapay kapak işlev bozukluğunun değerlendirilmesinde; 

Protezle ilişkili vejetasyon, apse, psödoanevrizma/ayrışmanın gösterilmesinde

ÇK-BT  >/=  Ekokardiyografi



MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

• Kardiyak patolojilerin belirlenmesinde deneyim kısıtlı
• Serebral komplikasyonlarının gösterilmesi için kullanılmaktadır
• Yapılan çalışmalar;

• Akut EE çekilen serebral MRG  %60-80’inde serebral lezyon(+)
• Nörolojik belirtisi olmayan hastaların yaklaşık yarısında beyin lezyonları(+)

• Lezyonların çoğu iskemik / <%10 parankimal, SAK, apse veya mikotik
anevrizma(+) 

• Serebral MRG saptanan lezyonminör bir Duke ölçütü Nörolojik belirtileri 
olmayan hastada tanının kesinleştirilmesini sağlayabilir



F18 İLE İŞARETLENMİŞ FLORODEOKSİGLUKOZ PET/CT

• TÖE ile sonuç yetersiz + yapay kapak (postoperatif 1-3 ay) kapak ve 
çevresindeki lezyonları saptamak

• Doğal/ yapay kapak endokarditlerinde ekstrakardiyak septik odakları saptar

• !!! Erken yapay kapak endokarditlerinde (postoperatif 1-3 ayda) yalancı pozitiflik
• !!! Doğal kapak endokarditlerinde kalp içi patolojileri belirlemede duyarlılığı

düşük         



SPECT/BT İŞARETLİ LÖKOSİT SİNTİGRAFİSİ 

• İşaretli lökosit sintigrafisi, tüm vücutta infeksiyon odağı araştırılmasında
kullanılan sintigrafik bir yöntemdir. 

• Yapay kapak endokarditlerinde postoperatif ilk 1-3 ayında kullanılabilir. 
• EE tanısında özgüllüğü yüksek olmakla birlikte, duyarlılığı düşüktür



TANIDA MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER 

• EE etkeninin belirlenemediği olgularda mortalitenin arttığı bildirilmektedir. 
• Etkenin belirlenme oranı ;
• Gelişmiş ülkelerde %90 
• Gelişmekte olan ülkelerde%41-67 arasında (Ülkemizde%65 )

Etken Mo belirlemek Tanı Tedavi 
yönlendirilmesi



KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

1-Kan kültürü
• Tanıda en önemli yöntemdir. 
• EE’de bakteriyemi genellikle süreklidir ve düşük düzeydedir. Antibiyotik almamış

hastalarda kan kültür pozitifliği %90-95 dolayındadır. 

EE ön tanısı +
en az 3 set kan 

kültürü alınmalıdır. Ateşli dönem beklenmeden, 
yarımşar saat arayla 3 set (3 aerop 3 
anaerop olmak üzere toplam 6 şişe) 
Bir aerop, bir anaerop şişeden
oluşan her bir sete inoküle edilecek 
kan miktarı 18- 20’şer ml (şişe
başına 9-10 ml) olmak üzere
şişelere toplamda 60 ml kan inoküle
edilmiş olmalıdır. 

Kan kültürü pozitif 
ise 

Tedavi başlandıktan
sonra 48 saatte bir 2 

set kontrol kan kx
alınarak, üremenin

negatifleştiği
gösterilmelidir. 



KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

2-Kapak kültürü

• EE düşünülen hastalardan çıkarılmış kapak veya vejetasyonların Gram boyaması, 
kültürü ve histopatolojik incelemesi yapılmalıdır. 

• EE düşünülmeyen hastalarda çıkarılan kapakların rutin olarak kültürünün
yapılması gerekli değildir. 



KAN KÜLTÜRÜ-NEGATİF İNFEKTİF ENDOKARDİTLERİN TANISINDA 
MİKROBİYOLOJİK YÖNTEMLER 

• Klasik EE patojenleri  uygun sayıda/ yeterli miktarda kan inoküle edilen kan 
kültürlerinde %95 oranında saptanır. 

• Kan kültürü uygun olarak alınmasına karşın üreme (-)

1) SEROLOJİK YÖNTEMLER
2) MOLEKÜLER YÖNTEMLER



SEROLOJİK TESTLER

EE şüphesi + kan kültürü-negatif ise  Serolojik testlerin yapılması önemlidir. 
• Kan kültürü-negatif hastalarda;

• En sık MO Brucella spp. (ülkemizde en sık), C. burnetii, B. henselae, T. Whipplei
• Diğer MO  Legionella spp., Chlamydia spp. ve Mycoplasma spp. 

Önerilen indirekt floresan 
antikor (IFA) testi

Hastalığın kronik seyir + 
IgG sınıfı antikorlar 

araştırılır. 

Antikorlar

Wright aglütinasyon
testi (negatifse Coombs
serumu da eklenerek)  

C. burnetii faz I 
antijenlerine karşı IgG

Brucella
spp

Coxiella
burnetti

Bartonella spp., Legionella
spp., Chlamydia spp. ve 
Mycoplasma spp. IgG
sınıfından antikorlar 

Negatif 



SEROLOJİK TESTLER

• IFA testiyle IgG antikor titresi
• C. burnetii faz I antijenlerinin >1/800
• Bartonella spp. >1/800
• C. pneumoniae için >1/512 
• Legionella spp. için >1/256 olması pozitif olarak kabul edilir. 

• Brucella spp. için Wright aglütinasyon testi titresinin >1/160 olması anlamlı(+)



MOLEKÜLER YÖNTEMLER

• Kan kx negatif EE tanıda 
• Kanda ve çıkarılan kapakta kullanılabilir. 
• En sık PCR temelli moleküler yöntemler

• Tüm bakterilerde 16S Rrna, 23S rrna ve rpob genlerini hedefleyen primerler
• Patojene özgü PCR (kantitatif sonuç alınan,  hızlı, kolay)



TANIDA HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLER 

• EE tanısı için altın standart 
• Histopatolojik inceleme;
• Ülkemiz gibi kan kx negatif olguların oranının çok yüksek olduğu yerlerde; 

• Uygun boyamalar ve immünohistokimyasal incelemelerle, başta C. Burnetii, Bartonella spp. 
Ve T. Whipplei gibi hücre içi yerleşen patojenler olmak üzere birçok etkenin 
belirlenmesine/uygun tedavinin planlanması 

• Kan kültürü-pozitif hastalarda hastalığın aktivitesi ve aşaması hakkında  fikir verir. 



HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLER



ENFEKTİF ENDOKARDİT TANI ÖLÇÜTLERİ 

• Modifiye Duke ölçütleri kullanılarak;

• Doğal kapak endokarditlerinde duyarlılık  %80 
• Yapay kalp kapağı/intrakardiyak yabancı cismi /kan kültürü negatif duyarlılık  azalmakta

• Duyarlılığını ve özgüllüğünü artırmak için; 
 Yeni görüntüleme yöntemleri (PET/BT, SPECT/BT ile işaretli lökosit sintigrafisi, kardiyak BT, MRG) 
 EE etkeni olan patojenlere yönelik serolojik (wright aglütinasyon testi, bartonella spp. İçin ıgg sınıfı 

antikorlar vb.) ve moleküler incelemelerin klinik pratiğe yerleşmesi önem taşımaktadır. 

reddedilmiş

olasıkesin



MODİFİYE DUKE ÖLÇÜTLERİ



MODİFİYE DUKE ÖLÇÜTLERİ

Şimşek-Yavuz S et al. İnfektif Endokardit Ulusal Uzlaşı Raporu 



BAŞVURUDA PROGNOSTİK DEĞERLENDİRME 

• EE’li hastaların başvurusunda
• Daha yakın izlem 
• Erken cerrahi tedavi 

• Gereksinimi belirlemek için prognostik
değerlendirme yapılmalıdır. 

EE’li hastalarda mortaliteyle ilişkili
birçok klinik, biyolojik ve 
ekokardiyografik değişken
tanımlanmıştır. 



YÖNETİMDE ENFEKTİF ENDOKARDİT EKİBİ 

• EE, insidansı düşük olmasına karşılık 1 yıllık mortalitesi %40’lara varan oldukça
önemli bir hastalıktır. 

• Klinik tablo çok çeşitli
• Altta yatan bir kalp hastalığının varlığı /yokluğu, 
• Etken mikroorganizma
• Komplikasyon varlığı/yokluğu
• Hasta özellikleri

• Çeşitli klinik görünümlerinin bulunması nedeniyle çok çeşitli uzmanlık alanından 
hekimler tarafından izlenebilmektedir. 



YÖNETİMDE ENFEKTİF ENDOKARDİT EKİBİ 

Kardiyoloji
Kalp ve damar cerrahisi 
Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 

• EE’li hastaların tanısını erken 
koyabilmek, kılavuzlarla uyumlu 
standard bir bakım sağlayabilmek, 
EE ekibi kurularak hastaların takibi 
sağlanmalıdır

• Ayrıca tanı ve izlemde 
ekokardiyografinin yanı sıra MRG, 
BT ve nükleer tıp yöntemlerinin de 
önemli olması ve hastaların yaklaşık
yarısında cerrahi girişim
indikasyonunun olması, 
multidisipliner yaklaşımın başlıca
gerekçeleri arasındadır 

Gereğinde bu ekibe nöroloji, radyoloji, 
nükleer tıp, tıbbi patoloji, beyin ve sinir 
cerrahisi uzmanları da katılmalıdır. 



• DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM..
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