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Tanım  
Ø Kalp dokusunun iç katmanını oluşturan 

endokardın mikroorganizmalarca 
inflamasyonuna verilen isimdir. 

Ø Kalp dışı damar yataklarında, intimal 
mikrobiyal inflamasyona ise infektif 
endarterit denir. 
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Epidemiyoloji 

Ø  İnsidansı; gelişmiş ülkelerde 1.5-4.5/100.000 
Ø Erkek / Kadın oranı; yaklaşık 2/1 
Ø Hastalığın görülme sıklığı, tedavi oranının 

artmasıyla birlikte tanıdaki ilerlemeyle 
artmaktadır. 
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Risk Faktörleri - 1 
Yüksek risk;  
ü  Prostetik kapak 
ü  Geçirilmiş İE 
ü  Siyanotik konjenital kalp hastalıkları 
ü  Aort kapak hastalığı 
ü  MY 
ü  MS + MY 
ü  PDA, VSD 
ü  Aort koarktasyonu 



20/09/14 5 

  Orta Risk; 
ü  Yetersizlik yapan MVP 
ü  Triküspit - Pulmoner kapak patolojisi 
ü  Asimetrik septal hipertrofi 
ü  Yaşa bağlı dejeneratif kapak hastalığı 
ü  Kapak dışı intrakardiak protezler 
ü  Sağ atriyuma ulaşan kateterler 

Risk Faktörleri - 2 
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 Düşük / İhmal Edilebilir Risk; 
ü  Yetersizliği olmayan MVP 
ü  Sekundum tip ASD 
ü  KAH 
ü  Sifilitik aortit 
ü  Kardiyak pacemaker 
ü  Önemsiz valvüler yetersizlik 
ü  Cerrahi ile düzeltilmiş kardiak lezyonlar (protez 

olmayan, >6 ay geçmiş) 

Risk Faktörleri - 3 
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Patofizyoloji - 1 

Bakteriyemi; 
 
ü En sık dental - periodental işlemler 

sırasında, Gİ ve GÜ girişimlerde olur. 
ü Spontan bakteriyemi; şiddetli periodental 

hastalık, deri ve akciğer enfeksiyonlarında 
oluşur. 

ü Diş fırçalamak,  çiklet çiğnemek 
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NBTE; 
ü  Primer kardiak patolojiye (en sık MVP) sekonderdir 

ve endokardit gelişimi için temel oluşturur. 
Yüksek hızlı jet akımı;  
ü  Küçük VSD, AV fistül 
İki boşluk arasında anormal basınç farkı;  
ü  MY, AY 
Yüksek basınç gradyenti oluşturan dar orifis  
ü  MD, AD 
 

 Geniş defektler (büyük VSD), düşük akımlı defektler 
(sekundum tip ASD), KKY, AF gibi türbülan akımın 
azaldığı durumlarda NBTE riski azalır. 

Patofizyoloji - 2 
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Ø Sol kapak endokarditlerinde primer kardiak 
patoloji genellikle vardır. 

Ø Direk bakteriyel toksinlerle de primer hasar 
oluşabilir. (Primer Endokardit) 

Ø Mikroorganizmaların adhezif yetenekleri de 
önemlidir. (S. dekstran, S. epidermidis-
glikokaliks, S. aureus ve enterokoklarda 
fibronektin) 

Patofizyoloji - 3 
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Vejetasyon ve Kapak Hasarı - 1  

ü Kapakların kapanma yüzeylerindedir 
ü Yüzeyde fibrin, lökositler varken 

mikroorganizma yükü iç kısımdadır 
(korunmuş saha - immun penetrasyon ve 
antibiyotik penetrasyonu önlenir) 

ü Boyutu 0.2 - 4 cm 
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Vejetasyon ve Kapak Hasarı - 2 

ü Kapak hasarı; tutulumun süresine, 
yaygınlığına ve tipine bağlıdır. 

ü Korda rüptürü, perforasyonu olabilir. 
ü  İnflamasyon, kapak annulusuna, ringe 

yayılarak abse, fistül formasyonu, ileti 
bozuklukları yapabilir. 
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Kapak Tutulumu 

ü % 55-65 Mitral kapak 
ü % 15-25 Aort kapak 
ü % 20-30 Aort + Mitral kapak 
ü % 5-10 Triküspit kapak (özellikle iv 

madde bağımlılarında) 
ü Nadiren pulmoner kapak 
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Sınıflama 

ü  Akut İE 
ü  Subakut İE 
ü  Nativ (doğal) kapak İE 
ü  Prostetik kapak İE (erken - geç) 
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Akut Doğal Kapak (sol) İE 

ü Çok virülan patojenlerce oluşur. (S. aureus, 
P. aeruginosa, Beta hemo. streptokoklar)  

ü Sıklığı; %5-10. 
ü Çok agresif seyreder, sepsis tabloya 

hakimdir, kapak yıkımı hızlıdır. 
ü En sık mitral (% 30-35), aort (% 15-25), mitral

+aort (% 10-20) ve triküspit kapak (% 15) 
etkilenir. 
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Subakut Doğal Kapak (sol) İE - 1 

ü En sık formdur (>%60). 
ü Ateş (< 39 ºC) ön plandadır. (KBY’de, yaşlı 

hastalarda belirgin olmayabilir) 
ü Bakteriyemiden sonraki 2 hafta içinde tablo 

belirginleşir. 
ü Komplikasyonların neden olduğu semptom 

ve bulgular tabloya hakim olabilir. (menenjit, 
İKK, GİS patolojileri) 

ü En sık mitral (% 35-45), mitral+aort (% 25-30) 
ve aort (% 15-20) kapak etkilenir.  
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ü Varolan kapak hastalığına bağlı üfürümün 
şeklinin veya şiddetinin değişmesi 

ü SM, hematüri, proteinüri, anemi 
ü Clubbing (6 haftadan uzun süren İE’de) 
ü Peteşiler (septik emboli, vaskülit) 
ü Sunungual hemoraji (splinter hemoraji) 
ü Osler nodülleri 
ü Janeway lezyonları 
ü Roth spot 
ü Endoftalmit (candida İ.E.) 

Subakut Doğal Kapak (sol) İE - 2 
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Sağ Kalp İE 

ü  % 5-10, sıklıkla akut tablo şeklinde 
ü  En sık IV ilaç bağımlısı (mortalite düşük, nüks fazla), 

genç ve erkek hastalarda (E/K; 6/1) 
ü  % 85 trikuspit kapak tutulur 
ü  Pacemakerlar, santral venöz yollar, soldan sağa 
şantlı kalp hastalıkları, deri enfeksiyonları 

ü  S.aureus, S.epidermidis, P.aeruginosa, funguslar, 
streptokoklar 

ü  Sol kalp İ.E., akut solunum yolu patolojisi, immun 
yetersizlik varsa mortalite artar 
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Erken Prostetik Kapak Endokarditi 

ü < 60 gün 
ü S.aureus, gram (–) basiller, streptokoklar, 

S.epidermidis 
ü İntraoperatif direk kontaminasyon, IV 

kateterler, üretral kateterler ile 
kontaminasyon ile oluşur 

ü İnsidansı % 0.5 ile 1.5 
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Geç Prostetik Kapak Endokarditi 

Ø >60 gün  
Ø Etken patojenler doğal kapak 
İ.endokarditleri ile aynıdır.  
 (S.viridans, S.aureus, Enterokoklar) 
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Klinik tabloyu oluşturan faktörler; 
 
ü  İntrakardiyak enfeksiyon 
ü  Vejetasyonun embolisi 
ü  Metastatik enfeksiyon 
ü  İmmun reaksiyonlar 
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Semptom ve Bulgular 
ü Ateş 
ü Üşüme - titreme 
ü Terleme, iştahsızlık, kilo kaybı 
ü Halsizlik, öksürük 
ü  İnme, baş ağrısı, miyalji-artralji, 

konfüzyon 
ü Kardiyak üfürüm; değişen - yeni üfürüm 
ü Sistemik emboli;  

) SM 
) Çomak parmak 
) Osler nodülleri 
) Splinter hemoraji 
) Janeway lezyonları 
) Roth lekeleri 
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ü  Spesifik olmamasına rağmen hastaların büyük 
kısmında peteşi tarzında lezyonlar oluşur. 

ü  Sistemik emboli veya vaskülite bağlı olarak gelişirler. 
ü  İE için daha tipik olan subungual lineer hemorajiler, 

vakaların %15-20 sinde oluşabilir. 
ü  Yine septik emboli veya vaskülit sonucu vakaların 

%10-15 inde; el veya ayak parmaklarında, deriden 
kabarık, ağrılı ve kırmızı renkli osler nodülleri oluşur. 

ü  Septik mikroemboliler sonucu ise el içi veya ayak 
tabanında, deriden kabarık olmayan, ağrısız janeway 
lezyonları oluşabilir. 

ü  % 5-15 hastada oluşan, optik diske yakın, soluk 
merkezli oval retinal kanamalar ise roth spot olarak 
isimlendirilir. 
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Tanısal Yaklaşım - 1 

ü Sebebi bilinmeyen ateş, 1 haftadan uzun 
süren ateş, üfürüm ve ateş, IV ilaç 
bağımlılığı ve ateş, SVH’ı ve ateşi olan, 
genç kalp kapak hastası varlığında akla İE 
gelmelidir. 

ü Herhangi bir nedenle antibiyotik tedavisi 
alan hastalarda tedavi sonrası ateş 
oluyorsa İE akla gelmelidir. 
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ü Persistan bakteriyemi vardır ve daha önce 
antiyotik tedavisi yoksa % 95 kan kültürleri 
pozitiftir. 

ü KK için arteryal - venöz olması, ateşin 
olması önemli değildir. 

ü 1’er saat arayla en az 3 KK, aerob ve 
anaerob kültürlerde, en az 10 cc ve 100 
cc’lik kültürlere ekilir. 

ü Kültürde üreme yoksa kültür negatif 
endokarditler akla gelir. 

Tanısal Yaklaşım - 2 
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ü Kültür negatif ise;  
§  Daha önceden antiyotik kullanımı 
§  Kültür negatif endokarditler 
§  Yanlış uygulama 
§  Marantik endokardit 
§  Libman saks endokarditi 
§  Kollagen doku hastalıkları  
§  ARA akla gelir. 

ü Kültür negatif endokarditler için serolojik 
testler, PCR, uzun inkübasyon gerekir. 
(Bortanella türleri, Coxiella burnetti, Klamidya 
türleri, Legionella türleri, Brusella türleri) 

Tanısal Yaklaşım - 3 
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ü Kan kültürleri (+) ise;  
§  Bakteriyemi persistan mı? geçici mi? 
§  Üreyen m.organizma ne kadar anlamlı? 
§  Primer odak var mı? 

ü Pnömoni olmadan pnömokok bakteriyemisi, 
IV kateter olmadan koagülaz negatif staf. 
bakteriyemisi akla İ.E. getirir. 

Tanısal Yaklaşım - 4 
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ü Normokrom normositer anemi, hafif 
lökositoz, ESR’de artma, nadir 
trombositopeni,% 60 RF pozitifliği, % 25 
hipergammaglobulinemi, serum kompleman 
seviyesinde azalma, 

ü Mikroskobik hematüri, proteinüri, pyüri 
ü Aşikar proteinüri varlığında; immun 

kompleks nefriti? 
ü Telede; septik PTE bulguları, kapak 

kalsifikasyonları, pulmoner konjesyon 
olabilir. 

 

Laboratuvar  
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ü Vejetasyonlar, abseler, prostetik kapağın 
yeni disfonksiyonu, yeni rejurjitasyon çok 
önemlidir. 

ü TTE ile vejetasyonlar için spesifite; % 98, 
sentisivite; <% 60’dır. 

ü  İE’den kuvvetle şüpheleniliyorsa TTE 
negatifliği tanıyı dışlamaz. (özellikle 
komplikasyonlarda) 

Transtorasik EKO 
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ü Sensivite % 76-100, spesifite % 96. 
ü Aort kökü ve bazal septum görüntüsü çok iyi 

(komplikasyonlar için) 
ü TEE ile aort kapak, prostetik kapak İE tanısı 

daha iyi 
Ø  İE şüphesi yüksek olanlarda TEE negatif ise 

7-10 gün sonra kontrol TEE önerilir. 

TEE 
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Komplikasyon Riski Yüksek İE 

ü Protez kapak İE 
ü Sol taraflı, S.aureus, fungal, önceki İE 
ü Uzamış semptomlar (>3 ay) 
ü Siyanotik konjenital kalp hastalığı varlığı 
ü Sistemik-pulmoner şantlar 
ü Tedaviye yetersiz veya kötü klinik cevap 
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Diğer Tanı Yöntemleri 

ü CT ve MRI; kardiak ve extrakardiak 
komplikasyonların tanısında faydalıdır. 

ü Kardiyak kateterizasyonun tanıda yeri yoktur.  
ü >45 yaş hastalarda, cerrahi uygulanacaksa 

yapılabilir. 
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 İnfektif Endokarditte Tanı  
Duke Kriterleri  

 Kesin İE 
 Patolojik kriterler:  
§  İntrakardiak abselerde, emboli yapmış veya 

yapmamış vejetasyonda kültür veya histoloji ile 
belirlenmiş mikroorganizma varlığı 

§  Aktif endokarditi gösteren histolojiyle 
doğrulanmış vejetasyon veya intrakardiak abse 

 Klinik Kriterler:  
  2 major 
  1 major _ 3 minor 
  5 minor 
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Klinik Kriterler - 1 
§  Major; 

 1- Pozitif kan kültürü: 
A.  İki ayrı kan kültüründe tipik etkenlerin 

üremesi (S.viridans, S.bovis, Hacek grubu) 
veya primer odak yokluğunda S.aureus, 
enterokok 

B.  12 saat arayla alınmış en az iki pozitif kan 
kültürü veya 1 saat arayla alınmış en az 3 kan 
kültüründe tipik mikroorganizmaların üremesi  

 2- Endokardial tutulumun kanıtı; 
A.  İE için pozitif EKO bulgusu: implante 

materyalde, yetmezlik akım yolunda, kapak 
veya kapağı oluşturan dokularda hareketli 
kitle-abse veya protez kapağın parsiyel 
ayrışması 

B.  Yeni kapak yetmezliği 
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§  Minör; 
1)  IV ilaç kullanımı veya predispozan kalp hastalığı 
2)  Ateş >38 ºC 
3)  Vasküler fenomenler (arteryal emboli, septik 

pulmoner emboli, mikotik anevrizma) 
4)  İmmunolojik fenomenler (GN, Roth lekeleri, Osler 

nodülleri) 
5)  Mikrobiyolojik kanıt (şüpheli pozitif kan kültürü) 
6)  Major kriterlere uymayan şüpheli eko bulguları 

Klinik Kriterler - 2 
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ü Muhtemel İE; Reddettirmeyen fakat kesin 
tanı için yetersiz olan, şüpheli bulguların 
varlığı 

ü Reddetme; 4 gün veya daha kısa süreli 
antibiyotik tedaviyle semptomların 
çözülmesi, otopsi veya cerrahi ile İE’in 
patolojik delillerinin saptanamaması  

Duke Kriterleri - 2 
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Tedavi - 1 

ü Bakterisidal antibiyotik seçimi önemlidir. 
ü Vejetasyonların steril olmasını sağlayacak 

kadar yüksek doz ve uzun süre tedavi 
gereklidir. (En az 2 hafta, ortalama 4 hafta, 
S.aureus endokarditinde 6 hafta) 

ü Antibiyotik seçiminde MİC ve MBC göz önüne 
alınır. 

ü Post-antibiyotik etkide göz önüne alınarak 
dozajlar sık aralıklarla olmalıdır. 
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ü Subakut ve önceden tedavi alan hastalar 
hariç tedaviye hemen başlanılmalıdır. 
(özellikle abse ve kapak hasarı olanlarda)  

ü Komplikasyonların olmadığı, stabil 
hastalarda evde tedavi olabilir. 

Tedavi - 2 
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 Doğal kapakta;  
ü Streptokoklar (%40-60) 
ü S.aureus (%30-40) 
ü Enterokoklar (%10-15) 

 Erken protez kapak (<2 ay); 
ü Koagülaz (–) Stafilokoklar 
ü Gram (–) basiller 
ü Enterokoklar. 

 Geç protez kapak (>2 ay); 
ü Streptekoklar 
ü S. Aureus 
ü Koagülaz (–) Staf. 
ü Enterokoklar 

Sorumlu Mikroorganizma 
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Ampirik Tedavi 
Ø ABE de;  

ü Nafsilin 2 gr İV, 4 saatte bir 
ü Ampisilin 2 gr İV, 4 saatte bir  
ü Gentamisin 1.5 mg/kg IV, 8 saatte bir 

Ø SBE de; 
ü Ampisilin 2 gr İV, 4 saatte bir 
ü Gentamisin 1.5 mg/kg IV, 8 saatte bir 
ü MRSA varlığında vankomisin 1 gr İV, 12 

saatte bir 
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ü Streptokoksik İE; Penisilin G 10-20 milyonÜ/
gün, 4-6 saatte bir, 4-6 hafta 

ü Penisiline gentamisin 1 mg/kg/gün IV veya IM 
her saatte bir bölünmüş dozlar şeklinde 
eklenebilir. 

ü Penisilin allerjisi olanlarda Seftriakson 2 gr/
gün IV 4 hafta boyunca, sefalosporin allerjisi 
de varsa vankomisin 30 mg/kg IV 2 veya 4 
bölünmüş dozda 4 hafta boyunca uygulanır. 

Tedavi 
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ü Enterokoksik İE; Penisilin g 20-40 milyon/ü/
gün, IV, her 4 saatte bir, 4-6 hafta  

ü Ampisilin 12 gr/gün, IV, 4 saatte bir  
ü  İlave olarak Streptomisin 0.5 gr İM her 12 

saatte bir veya Gentamisin 1 mg/kg, IV ,her 
saatte bir, 4-6 hafta 

ü Penisilin alerjisi olanlarda Vankomisin 30 mg/
kg IV, 2 bölünmüş dozda + Gentamisin 1 mg/
kg IV veya İM 8 saatte bir veya  

ü Streptomisin 0.5 gr İM her 12 saatte bir 4-6 
hafta boyunca 

Tedavi 
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ü Stafilokoksik İE; Penisiline duyarlı vakalarda; 
Penisilin G 20-30 milyon Ü/gün IV 4 saatte bir, 
4-6 hafta 

ü Penisilinaz+ ise; Nafsilin 12 gr/gün, IV veya 
İM 4 saatte bir, 4-6 hafta 

ü Ağır vakalarda ise Gentamisin 3 mg/kg/gün IV 
veya İM 5 gün süre ile eklenebilir. 

ü Penisilin allerjisi olanlarda; Sefazolin 2 gr IV 
her 12 saatte bir veya seftriakson 2 gr/gün IV 
4-6 hafta. 

ü Ağır vakalarda Gentamisin 3 mg/kg/gün IV 
veya İM 10 gün süreyle eklenebilir. 

Tedavi 
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ü HACEK grubu m.organizmalar için Ampisilin 
2 gr IV her 4 saatte bir+Gentamisin 3/mg/kg 
gün IV veya İM 4 hafta boyunca verilir. 

ü Penisilin allerjisi olanlarda veya ev tedavisi 
için ise 4 hafta süre ile Seftriakson 1-2 gr/gün 
IV verilir. 

ü Fungal İE’de; Amfoterisin B 1-1.5 mg/kg/gün 
IV veya Flusitozin 150 mg/kg/gün oral ve 
bölünmüş 4 dozda verilir. 

ü Kültür (–) İE’de; Penisilin G 20-30 milyon Ü/
gün her 4 saatte bir ve ilaveten Gentamisin 
1mg/kg her 8 saatte bir IV veya IM verilir. 

Tedavi 
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ü Prostetik kapak İE; etyolojik ajana göre 
sinerjik 2 ilaç 6-8 hafta süreyle veya erken 
cerrahi girişimle (re-operasyon) kombine 
edilerek tedavi edilmelidir. 

ü S.aureus + ise; Nafsilin 2 gr IV 4 saatte bir
+Gentamisin 1 mg/kg/gün 8 saatte bir 

ü MRSA+ ise Vankomisin 15 mg/kg/gün her 12 
saatte bir+Gentamisin 1.5mg/kg/gün 8 saatte 
bir+Rifampin 300 mg PO saatte bir 

Tedavi 
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Doğal kapak İE’de Cerrahi 
Endikasyonlar 

Ø Major; 
ü Kapak disfonksiyonuna bağlı ileri kalp yetersizliği 
ü Tekrarlayan emboliler 
ü Uygun antibiyoterapiye rağmen devam eden ateş 

Ø Minör; 
ü İntrakardiak abse - fistül oluşumu 
ü Sinüs valsalva anevrizma rüptürü 
ü Mantar İE 
ü Yeterli antibiyoterapiye rağmen relaps 
ü Sol taraflı yerleşen, KKY semptomları yapan 

S.aureus İE’i 
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PVE’de Cerrahi Endikasyonlar 

Ø Major; 
ü Kararsız proteze bağlı KKY 
ü Mantar İE’i 
ü Tekrarlayan emboliler 
ü Önemli paravalvüler dehisans 
ü İntrakardiak abse ve fistül oluşumu 
ü Vejetasyona bağlı kapak disfonksiyonu 
ü Antibiyoterapiye duyarsız patojenle oluşan İE 

Ø Minör; 
ü Nonstreptokokal İE 
ü Yeterli antiyoterapi sonrası relaps 
ü Persistan (>10 gün) ateş ile kültür negatif İE 
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İE’de Kötü Prognoz İşaretleri 

ü  İleri yaş (>60 yaşta mortalite 2-3 kat artar) 
ü Aort veya prostetik kapak İE’i 
ü Stafilokok, gram (–) basiller veya mantarlara 

bağlı İE 
ü Komplikasyonların varlığı 
ü Gecikmiş tanı ve tedavi 
ü Özel durumların varlığı (kesinleşmemiş tanı, 

kültür – endokardit, önerilen tedaviyi tolere 
edemeyen veya allerjik olan hastalar, 
kardiyak cerrahi gerektiren endikasyonların 
varlığı). 
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Profilaksi 

ü Yüksek riskli hastalarda profilaksi gerektiren 
girişimler; 

 
§  Dental girişimler; diş çekimi, periodontik işlemler, 

dental implantlar… 
§  Respiratuar işlemler; tonsillektomi, adenoiektomi, 

rijid bronkoskopi… 
§  GİS işlemleri; ösefagus dilatasyonu, bilier cerrahi, 

bilier girişim yapılacak ERCP… 
§  GÜS işlemleri; sistoskopi, üretral dilatasyon, 

prostat cerrahisi 
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Profilaksi 

ü Yüksek riskli hastalarda profilaksi 
gerektirmeyen işlemler; Entübasyon, 
fleksibl bronkoskopi, TEE, vajinal 
histerektomi, üst GIS endoskopi, uterin 
dilatasyon, terapotik abortus, kardiak 
kateter ve PTCA, kalıcı pace 
implantasyonu, cilt biyopsisi, RİA 
uygulamaları… 
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Profilaksi 

Ø Oral, respiratuar veya ösefajial girişimlerde; 
ü Standart olarak prosedürden 1 saat önce 2 gram 

oral amoksisilin, 
ü Oral alamıyorsa işlemden 30 dk önce 2 gram IV 

veya İM ampisilin, 
ü Penisilin allerjisi olan hastalarda ise işlemden 1 

saat önce 600 mg oral klindamisin veya işlemden 
30 dk önce 1 gram IV veya İM sefazolin… 
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Profilaksi 

Ø GİS veya GÜS işlemleri öncesi profilaksi; 
ü Yüksek riskli grup ise; Ampisilin 2 gram IV/İM + 

gentamisin 1.5 mg/kg prosedürün ilk 30 dakikası 
içinde verilir, 6 saat sonra ampisilin 1 gram İM/İV, 
Amoksisilin 1 gram oral verilir. 

ü Penisilin allerjisi varsa; Vankomisin 1 gr IV 1-2 
saatte infüzyon+gentamisin 1.5 mg/kg, IV/İM 
olarak işlemden 30 dakika önce verilir. 
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Profilaksi 

ü Orta riskli grupta ise; Amoksisilin 2 gram 
oral işlemden 1 saat önce veya Ampisilin 
2 gram IV/İM 30 dakika önce; 

ü Penisilin allerjisi varsa; prosedürün ilk 30 
dakikasında tamamlanılacak şekilde 
vankomisin 1 gram IV, 1-2 saatte infüzyon 
olarak verilir. 
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İE’de Komplikasyonlar 
Konjestif Kalp Yetersizliği 

ü Prognozu en çok etkileyen komplikasyondur. 
ü NVE’de akut KKY; aort kapakta % 29, mitral 

kapakta % 20, triküspit kapakta % 8. 
ü Kapakçık perforasyonu, enfekte korda 

ruptürü, kapak obstrüksiyonu, intrakardiyak 
şantlar. 

ü Antibiyotik tedavi sonucu da oluşabilir. 
ü Medikal tedavi ile prognoz kötüdür ve cerrahi 

sonrası mortalitenin de en iyi göstergesidir. 
(% 6-11’den %17-33’e çıkar) 



20/09/14 61 

ü Progresif ventriküler dilatasyon, 
pulmoner arter basıncında artış, duvar 
stresi artışı dekompanse KY gidişi 
gösterir. 

ü Yeni implante kapakta akut İE 
varlığında mortalite % 2-3 iken 
dekompanse KKY’de bu oran % 
15-20’dir. 

İE’de Komplikasyonlar 
Konjestif Kalp Yetersizliği 
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ü Vakaların % 25-50’sinde major arteryal 
yataklarda sistemik emboli gelişir. 
(akciğerler, koroner, dalak, barsak, 
ekstremiteler) 

ü >% 65’i SSS’de oluşur, bunun da % 90’ı orta 
serebral  arterde. 

ü Risk; Aort-Mitral kapak ve S.aureus, Candida, 
HACEK grubu İE’de en fazladır. 

ü Tedavinin ilk 2-4 haftasında en yüksek 
orandadır. 

İE’de Komplikasyonlar 
Emboli 
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ü Birçok çalışmada TTE ile değerlendirildiğinde 
>1 cm olan sol taraflı vejetasyonlarda risk en 
yüksektir. 

ü Tüm çalışmalar değerlendirildiğinde 
vejetasyon büyüklüğünden bağımsız olarak; 
mitral kapakta (anterior leaflette en fazla) 
%25, aort kapakta ise %10 risk vardır. 

ü Vejetasyon ve tutulan kapak sayısı, 
vejetasyonun karakteri de emboli riskinde 
önemlidir. 

İE’de Komplikasyonlar 
Emboli 
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ü Cerrahi endikasyon; >2 major embolik olay 
varlığı 

ü Deri dokusu embolizasyonu ve tedavi öncesi 
embolik olay buna dahil değildir. 

ü Cerrahi için mutlak endikasyon yoktur ve her 
vaka için ayrı değerlendirme yapılır (KKY, 
tedaviye direnç ve diğer cerrahi 
endikasyonları önemli). 

ü Cerrahi öncelik; mitral ön yaprakçıkta büyük 
vejetasyon varlığı. 

İE’de Komplikasyonlar 
Emboli 
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ü Doğal aort kapak İE’de; invazyon sıklıkla 
membranöz septuma ve AV noda olur. 

ü NVE’de periannuler invazyon % 10-40 sıklıkla 
olur ve aort kapakta mitral-triküspite oranla 
daha sıktır. 

ü PVE’de ise % 56-100. Perivalvuler abse 
oranıda yüksek (annulus primer 
komşuluktadır). 

ü Perivalvuler abse varlığında intrakardiyak, 
perikardiyak fistül sıktır.  

İE’de Komplikasyonlar 
Enfeksiyonun Periannuler invazyonu 
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ü Persistan bakteriyemi, ateş, tekrarlayan 
emboli, yeni gelişen kalp bloğu, yeni üfürüm, 
KKY varlığında akla gelmelidir. 

ü Aort kapak tutulumu ve IVDU’da perivalvuler 
abse riski yüksektir. 

ü EKG de yeni AV blok: % 88 pozitif prediktif 
değer ve % 45 duyarlılığa sahiptir. 

ü TTE ile duyarlılık düşüktür (%18-63) 

İE’de Komplikasyonlar 
Enfeksiyonun Periannuler invazyonu 
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İE’de Komplikasyonlar 
Splenik Abse 

ü Sol taraflı İE’de % 40 oranında olmasına 
rağmen bunların % 5’i abseye neden olur. 

ü S.viridans ve S.aureus ile % 40, enterokoklar 
ile % 15, mantarlar ile <% 5. 

ü Splenomegalinin tanıda değeri yoktur. 
ü Sol kadran ağrısı, sırt ağrısı, karın gerginliği 

varlığında akla gelir. 
ü Persistan-tekrarlayan bakteriyemi, persistan 

ateş, sepsis varlığında splenik abse akla 
gelmelidir. 
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ü  Tanıda abdominal CT-MR’ın özgüllüğü % 
90-95’dir. 

ü CT’de abse; tekli veya çok, kontrast tutmayan 
kistik lezyonlar, infarktüs ise periferik düşüd 
dansiteli alanlar olarak gözlenir. 

ü Abse varlığında kesin tedavi, antibiyoterapi ile 
birlikte splenektomidir. 

ü Cerrahi yepılamıyorsa; perkütan drenaj ve 
aspirasyon. 

ü  Splenektomi, kapak replasmanı öncesinde 
yapılır. 

İE’de Komplikasyonlar 
Splenik Abse 
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ü Nadirdir ve septik embolizasyon sonrası; 
vaso vasorum veya intraluminal alan 
invazyonu ile oluşurlar. 

ü En sık arteryal dallanma alanlarında oluşurlar 
(intrakranyal, viseral, alt-üst ekstremitede) 

İE’de Komplikasyonlar 
Mikotik Anevrizmalar 


