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ANTİBİYOTİK TEDAVİ SEÇİMİ

KEMİK
Osteomyelit; mikrobiyolojik tanı gereklidir. Kan kültürü negatif ise kemik kültürü
gereklidir. Sinüs drenajından alınan kültür kemik kültürü değildir.

HEMATOJEN OSTEOMYELİT:
Ampirik tedavi öncesi kan ve kemik kültürleri alınmalıdır.
Yenidoğan- <4 ay:
Etyoloji: S.aureus, gr (-) basil, grup B strep.
Tedavi: MRSA olası Vanko + seftazidim .(veya sefepım )
MRSA düşünülmüyor ise ,Nafcillın (oxacillın)+seftazidim(sefepim)
Şiddetli toksisite /alerji =Linezolid/ 10mg/kg IV/ PO3x1+Aztreonam (Linezolid
yerine Klinda kullanılabilir.)
Çocuk ( >4 ay) – Erişkin (Ekstremite):
Etyoloji: S.aureus ,grup A strep ,gr(-) basil(nadir)
MRSA olası: Vanko +Seftazidim (veya sefepim) (gram boyama gr(-) basil
görülmüşse.)
MRSA bulunmuyor . Naf (Oxa)
Şiddetli toksisite /allerji: Klinda veya TMT-SMX veya Linezolid
Erişkin dozları: Seftazidim 2gm IV 3x1
Sefepim 2mg IV 2x1
Erişkin >21 yaş: (Vertebra +/-epidural apse)
Etken: S.aureus (en sık) diğer mikroorganizmalarda etken olabilir. Kan ve kemik
kültürleri gerekli.
Spesifik tedavi: Kültür ve duyarlılık biliniyor.
MSSA :Naf (Oxa) : 2gm IV 6x1 veya sefazolin 2gm IV 3x1
(Alternatif tedavi Vanko 1 gm IV 2x1).
MRSA : Vanko 1 gm IV2x1 (Alternatif tedavi : Linezolid 600 mg

IV/PO +/- Rif 300 mg IV/PO 2x1
*İnvitro duyarlılık varsa , allerji – toksisite hallerinde diğer seçenekler:
1-TMT-SMX 8-10 mg/kg 3x1 (Osteomyelite kullanımda veriler yetersiz)
2-Klinda 600-900 mg IV 3x1.Eritromisine direnç varsa indüklenebilir direnç kontrolü
3-Cipro 750 mg PO 2x1 (veya Levo 750 mg PO 1x1 ) +RIF 300 mg PO 2x1 .
4-Dapto 6 mg /kg /gün IV . Sekonder direnç raPOr edilmiştir.
5-Linezolid 600 mg IV/PO 2x1 . Uzun süreli kullanımda optik, periferal nöropati.
6-Fusidik asit 500 mg IV 3x1 +RIF 300 mg PO 2x1
Hemoglobinopati

(Orak hücre -Talasemi)

Etken: Salmonella ve diğer gr(-) basiller
Tedavi: CIP 400 mg IV 2x1 ( Levo 750 mg IV 1x1 )
*Talasemide transfüzyon ve iyon şelasyonu osteomyelit için risk faktörüdür.
KONTAJİOS OSTEOMYELİT
(Vasküler yetmezlik olmaksızın)
Ampirik Tedavi öncesi kültür alınmalıdır.
Tenisci Ayağı (Tırnaktan kaynaklanan ostemyelit)
Etken : P. aeruginosa
Tedavi: CIP 750 mg PO 2x1 (Levo 750 mg PO 1x1 ) Alternatif tedavi seftazidim 2
gm IV 3x1 (sefepim 2 gm IV 2x1) yabancı cisim için debritman.
Uzun kemikte kırığın internal fiksasyon sonrası oluşan osteomyelit
Etken: S.aureus , gr(-) basil, P.aeruginosa.
Tedavi: Vanko 1 gm IV 2x1 +seftazidim (sefepim) (Alternatif Linezolid 600 mg IV
PO +seftazidim)
Çenenin Osteonekrozu:
Olasılıkla bifosfanat kullanımın nadir gelişen yan etkisidir. Enfeksiyon çene kemiği
üzerindeki mukozanın kaybına sekonder gelişir.
Tedavi: Minimal (cerrahi debritman) klorhegzidin (gargara) ve antibiyotik kullanımı.

Spinal implant enfeksiyonu:
Etken: S.aureus, koagülaz (-) staf, gr (-) basil
Tedavi: 30 gün içinde gelişmişse kültür alınır. Füzyon oluşana kadar antibiyotikle
tedaviye çalışılır. 30 günden sonra gelişenlerde implant çıkarılır. Tedavi başlanır.
Sternum operasyon sonrası:
Etken: S.aureus, S. epidermidis.
Tedavi: Vanko 1 gr IV 2x1 (Alternatif Linezolid 600 mg IV PO 2x1 )Kültür için
sternal debritman ve nekrotik doku çıkarılmalıdır.
KONTAJİOS OSTEOMYELİT
(Vasküler yetmezlik var)
Hastaların çoğu periferal nöropati ve infekte deri ülseri olan diyabetik hastalardır.
Etken: Polimikrobial [ gr (+) kok (MRSA dahil) (Aerop – anaerop) ,gr (-) basil
(Aerop -anaerop)]
*Üstteki deri debride edilir. Histoloji ve kemik kültürü için numune alınır. Kültür
sonucu başlanılan antibiyotik tedavisi 6 hafta sürdürülür. Akut hastalık olmadıkça
antibiyotik tedavisi yapılmaz mümkünse revakülarizasyon sağlanır.
*Osteomyelit tanısında kemik kültürü altın standartdır. Ülser veya kemikten sürüntü
kültürleri tedavi başarısızlığına yol açar. İğne biyopsisi kültürü biyopsi kültüründen
daha az duyarlıdır. 2 cm² den büyük yaralarda sedimantasyon 70 mmden büyük,
röntgende kemik tutulum bulguları varsa ostemyelit için yol göstericidir.
Tedavi: 1- Revakülarizasyon
2- Kemik kültürü
3- Spesifik antibiyotik tedavisi.
Kronik osteomyelit spesifik tedavi :
dayanır Kültür önemlidir.

Ölü kemik varlığının ortaya konmasına

Etyoloji: S. aureus, Enterobakteriler, P. aeruginosa.
Tedavi: Ampirik tedavi yapılmamalıdır. Kronik Osteomyelitin akut alevlenmesinde
hemotojen osteomyelitte olduğu gibi kültür antibiyogram sonuçlarına göre tedavi
yapılır. Cerrahi debritman önemlidir. Cerrahi debritmanla ölü doku çıkarılır. Kas
flepleri ile revaskülarizasyon sağlanır. İnplant Antibiyotik ve hiperbarik O2 tedavisi
yapılır.
Not: RIF +Vanko (veya beta laktam antibiyotikler ) S.aureus'la gelişen kronik

osteomyelitlerde ve hayvan modeli çalışmalarda etkili bulunmuştur.
MEME (Mastitis)
MRSA olup olmadığını anlamak için kültür alınmalıdır.
Post partum mastit:
Apseli ve apsesiz
Etyoloji: S.aureus daha az sıklıkla S.pyogenes (grup A,B) E.coli, bakteroides türleri ,
corinebakterium türleri , bazı koagülaz (-) stafilokoklar (s.ludgunensis)
Tedavi : MRSA
Hastane dışı: Dikloksasilin 500 mg PO 2x1 (sefaleksin 500 mg PO 2x1)
(Alternatif : Yüksek doz TMT-SMX duyarlı ise Klinda 300 mg PO 2x1 )
Hastanede yatan hasta : Naf (Oxa) 2 gm IV 6x1 (Alternatif : Vanko 1 gm IV 2x1 )

Apse yoksa emzirme iyileşmeyi kolaylaştıracağı için önerilir. Bebeğin maruz
kalacağı antibiyotik için çocuk hekimiyle görüşülmelidir. Corynebakterium türleri
kronik granülomatoz mastite yol açılabilir. Kronik granulomatoz mastitte diğer bir
etken : B. henseleae dır.
Apse gelişen mastitte iğne aspirasyonu başarılı bulunmuştur. Ağrı hafifiledikten
sonra emzirme yararlıdır.
Loğusalık dışı mastit +apse:
Etyoloji. S. aureus, daha az sıklıkla bakteroides türleri, peptostreptokoklar, koagülaz
(-) staf
Tedavi: Past-partum mastitteki gibidir. Eğer subareolar ve kokulu ise sıklıkla
anaeroplar etkendir. Tedaviye metro 500 mg IV/PO 3x1 eklenir. Subareolar değilse
stafilokoklar. Tedavi öncesi aerop ve anaerop kültür yapılmamalıdır. Apse için cerrahi
drenaj gereklidir.
Meme implant infeksiyonu:
Etyoloji: Akut S.aureus, S.pyogenes. TSS raporlanmış.
Kronik: hızlı üreyen mikrobakteriler.
Tedavi: Akut :Vanko 1gm IV2x1
Kronik: Kültür sonucu beklenir.

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ
Beyin Apsesi :
Primer veya komşuluk yoluyla gelişen beyin apsesi
Etyoloji: Streptokok (% 60-70), Bakteroides (%20-40) ,Enterobakteriler (%25-33)
S.aureus (%10-15) S. millieri ( nadir), Nocardia, Listeria
Tedavi : Sefotaksim 2 gm IV 6x1 (veya seftriakson 2gm IV2x1 ) + metro 7.5 mg/kg
IV 4x1 (veya 15 mg /kg IV 2x1 )
Alternatif tedavi: Pen G 10 mü IV 6x1 +metro 7.5 mg/kg IV 4x1 (veya 15 mg/kg IV
2x1 )
*Eğer BT serebrit veya 2.5 cm² den küçük apse düşündürüyor, hasta nörolojik
olarak stabil ise antibiyotik başlanıp, hasta gözleme alınır. Diğer durumlarda cerrahi
drenaj gereklidir.
*Seftriakson veya Naf (Oxa) olmaksızın yüksek doz Pen G +metro tedavisi
başarılıdır, ancak enterobakterilerin sık izole edilmesi nedeniyle Seftriakson tercih
edilmektedir. Kan kültürlerinde üreme olmaksızın S. aureus beyin apsesinde nadir
etkendir. Eğer stafilokok üremişse duyarlılık sonuçları alınana kadar Vanko tedavide
yer almalıdır. S. millieri grubu apse oluşturmaya eğilimlidir.

Cerrahi ve travma sonrası beyin apsesi:
Etyoloji: S. aureus, Enterobakteriler
Tedavi: Etken MSSA ise: Naf (Oxa) 2 gm IV 6x1 +Seftriakson (Sefotaksim)
Etken MRSA ise Vanko 1 gm IV 2x1 + Seftriakson (Sefotaksim)
HIV infekte AIDS' lerde beyin apsesi:
Etyoloji: T.gondii
Nokardia
Hemotojen apse.
Etyoloji: N. asteroides, N. basiliensis.
Tedavi: TMT-SMX 15mg/kg IV/PO 2-4 dozda +Seftriakson 2gm IV 2x1 multiorgan
tutulumunda tedaviye Amikasin 7.5 mg/kg IV 2x1 eklenir.

Alternatif tedavi: TMT-SMX +Amikasin +/-IMP 500 mg IV 4x1
*Sulfonamid seviyesi tayinleri doz uygulamasından 2 saat sonra yapılmalı ve pik
seviyeleri 100-150 mcg/ml olmalı.
*Linezolid 600 mg PO 2x1 tedavide etkili olduğuna dair yayınlar var.
*Sulfonamid allerjisi veya direnci varsa Amikasin'e IMP, MER , Seftriakson veya
Sefotaksimden biri eklenir.
Subdural ampiyem:
Erişkinde % 60 -90 sinuzit veya otitis medianın ilerlemesiyle oluşur. Tedavi primer
beyin apsesiyle aynı olup cerrahi drenaj gereklidir.
Ansefalit/ Ansefalopati:
Etyoloji : H. simplex, Arboviruslar,rabies , Batı Nil virusu ve diğer flaviruslar,
Nadiren: Listeria, kedi tırmığı hastalığı, amebik
Tedavi: H. simplex için BOS PCR da sonuç beklenirken tedaviye başlanır. Asiklovir
IV 10 mg/kg IV infüzyon 1 saatten uzun sürede 3x1 .14-21 gün .Nefrotoksisite
nedeniyle dozlar 1 saatten uzun sürede infüzyonla verilir.
*HSV-1 sporadik ensefalitin en sık sebebidir. Yaşam nörolojik sekellerden iyileşme,
mental durum ve ilaç tedavisine erken başlanmasıyla yakın ilişkilidir. Mortalite
oranları asiklovır ile %7o den % 19 a düşmüştür. HSV-1 DNA için BOS'ta PCR
analizleri % 100 spesifik %75-98 sensitiftir.
*Son zamanlarda yarasa rabies'ının bir suşu ansefalit/ansefalopati etkeni olarak
tanımlanmıştır.
*Doğu at ansefaliti: Bazal ganglion ve talamusta MR değişikliklerine yol açar.
Aseptik Menenjit:
Hücre: 10-100 / mm³. BOS glukoz = Normal Kültür =Negatif
Etyoloji: Enterovirüslar, HSV 2, LCM, HIV, diğer vüruslar, ilaçlar (NSAI,
metronidazol, karbamazepin, TMT- SMX, IVIG ) nadiren Leptospirozis.
*Uygunsa enterovirüslar için BOS' ta PCR.
*HSV-2 beraberinde genital herpes olmaksızın nadir
*Leptospirozda pozitif epidemiyolojik öykü, hepatit, konjontivit dermatit ve nefrit
birlikteliği.

Akut bakteriyel menenjit:
Hasta görüldükten sonra 30 dakika içinde BOS alınıp, ampirik antibiyotik tedavisi
başlanmalıdır. Fokal nörolojik defisit varsa ampirik tedavi başlanır, BT
incelemesinden sonra LP yapılır.
Ampirik tedavi : BOS ta gram boyama (-) , immun sistemi normal hasta.
Yaş : < 1 ay : Etyoloji: Grup B strep %49 ,E coli %18 , Listeria % 7 ,miks gr (-) %
10 , miks gr (+) % 10
Tedavi: Ampicillin +Sefotaksim (Alternatif : Amp +Genta)
*İntraventriküler tedavi önerilmez. Tedavi başladıktan 24- 48 saat sonra takrar BOS
alınır.
*Primer ve alternatif tedavi: Grup B strep, koliformların çoğu ve Listeria için
uygundur.
*Eğer yeni doğan uzun süreli hastanede yatmışsa S. aureus , enterekoklar, dirençli
koliformlar POtansiyel etkenlerdir. Bunlarda ampirik tedavi = Naf + Seftazidim
(Sefotaksim ), MRSA riski yüksekse Vanko +Sefotaksim kullanılır. Kültür
sonuçlarına göre antibiyotikler değiştirilebilir.
Yaş: 1ay- 50 yaş: Etyoloji: S.pnomoniae, meningokok , H.influenza (şimdi nadir)
Eğer hasta genç ve immun sistemi normal ise Listeria nadir. Listeria şüphesi varsa
tedaviye Amp 2 gm 6x1 eklenir.
Tedavi: Erişkinde : (Sefotaksim 2 gm IV ( 4- 6 saatte bir ) veya Seftriakson 2gm IV
2x1) + Deksametazon
Alternatif : Meropenem2 gm IV 3x1 +IV deksametazon
Deksametazon: 0.15 mg/kg IV 4x1 2-4 gün .
*Deksametazon TNF üretimini bloke etmek için 1. antibiyotik uygulamasından
hemen önce (15-20 dk) veya beraberinde verilir.
*Şiddetli Pen allerjisi Kloramfenikol 12.5 mg/kg IV 3x1 ( maksimum: 4 gm /gün)
(Meningokoklar için) +TMT -SMX 5 mg/kg 6-8 saatte bir (immun yetmemezlikli
hastada listeria için ) +Vanko ( Kloramfenikole dirençli meningokok izolatları için).
*Kloramfenikole yüksek oranda dirençli S. pnomonia 'nin etken olduğu hastalarda
tedavide yetersizlik. Vankomisin'e dirençli S. pnomonia nadirdir. Deksemetazon' un
değeri: S.pnomonia'nin etken olduğu erişkin ve H. influenza'nın etken olduğu çocuk

hastalarda gösterilmiştir.
Yaş 50 yaş > veya alkolizm, debilizan hastalık ya da bozulmuş sellüler
immunite
Etyoloji: S. pnomoni, Listeria ,gr (-) basil
Tedavi: Amp 2 gm IV 6x1 + Seftriakson 2 gm IV 2x1 (Sefotaksim 2 gm IV 4x1 ) +IV
deksametazon
Alternatif tedavi: Meropenem 2 gm IV 3x1 +Vanko + IV deksametazon
 Şiddetli Pen allerjisi: Vanko 500-750 mg IV 4x1 +TMT- SMX 5 mg/kg 6-8 saatte
bir . Kültür çıkana kadar.
 Kloramfenikole dirençli S.pnomoni nedeniyle tedavide başarısızlık
Nöroşiruji, kafa travması, koklear implant sonrası bakteriyel menenjit
Etyoloji: S.pnomoni (en sık özellikle BOS sızıntısı varsa), değerleri:
S.aureus, koliformlar, P.aeruginosa .
Tedavi: MRSA ekarte edilene kadar Vanko 500- 750mg IV 4x1 + Sefepim veya
Seftazidim 2 gm IV 3x1
Alternatif: MER 2 gm IV 3x1 +Vanko 1 gm IV 4x1 veya 2x1
*Vanko S.pnomoni için tek başına yeterli değildir. S. pnomoninin etkin olduğu
düşünülüyor veya identifiye edilmişse tedavi Seftriakson veya Seftazidime
çevrilmelidir.
İnfekte ventrükülo -peritoneal şant'a bağlı ventrikülit ve menenjit
Etyoloji: S.epidermidis, S.aureus, koliformlar, difteroidler (nadir). P.acnes.
Tedavi: Vanko 500-750 mg/kg IV 4x1 +Sefepim veya Seftazidim.
Alternatif: Vanko 500-750 mg/kg IV 4x1 + MER 2gm IV 3X1
*Eğer şant çıkarılamıyorsa intraventriküler uygulama düşünülebilir.

Ampirik tedavi, BOS 'ta (+) gram boyama:
Gram (+) diplokok:Etyoloji: S.pnomoniae
Tedavi: Seftriakson 2 gm IV 2x1 (Sefotaksim 2 gm 4-6 saatte bir)+
Vanko 500-750 mg IV 4x1 + deksametazon 0.15 mg/kg 4x1 (2-4gün)

Alternatif: MER 2gm IV 2x1 veya Moxi 400mg IV/gün
*Dexametazon BOS' a vanko girişini bloke etmez.
Gram (-) diplokok: Etyoloji: N.meningitidis.
Tedavi: Sefotaksim 2 gm 4-6 saate bir veya seftriakson 2 gm IV
2x1 .
Alternatif: Pen G 4 mü 6x1 veya Amp 2 gm IV 6x1 veya Moxi400 gm /gün veya
Kloro 1 gm IV 4x1
Gr (-) basil veya kokobasil: Etyoloji: L.monositogenes
Tedavi: Amp 2 gm IV 6x1 +/-Genta 2 gm /kg yükleme
sonra 1,7 mg/kg 3x1
Pen allerjisinde: TMT-SMX 5 mg/kg 6-8 saatte bir veya MER 2 gm IV 3x1
Spesifik tedavi BOS'ta kültür (+) antibiyotik duyarlığı uygun
H.influenza: β laktamaz (+). Tedavi: Seftriakson (ped doz: 50 mg/kg IV 2x1 ) Pen
allerjisi Kloro 12.5 mg/kg 1 IV 4x1 Mak doz: 4 gm/gün.
N. meningitidis: Pen MIC =0.1 -1 mg/ml
Tedavi: Seftriakson 2 gm IV 2x1 7 gün
Beta laktam allerjisi: Chloro12.5 mg/kg IV 4x1
Nadir Kloramfenikole dirençli suş :MER 2 gm IV 3x1 veya Moxi 400 mg /gün IV.
S.pnomoniae: Pen MIC < 0.1 mg/ml.
Tedavi: Pen G 4 mü 6x1 veya Amp 2 gm IV 6x1
Alternatif: Seftriakson 2 gm IV 2x1, Cloro 1 gm IV 4x1
Pen MIC 0.1-1 mcg/mg
Tedavi Seftriakson 2gm IV 2x1 veya Sefotaksim 2gm 4-6 saatte bir
Alternatif Sefepim 2gm IV 3x1 veya MER 2gm IV 3x1

Pen MIC >/= 2 mg/ml
Tedavi: Vanko 500-750 mg IV 4x1 + Seftriakson (Sefotaksim)
Alternatif: Moxi 400 mg IV /gün. Eğer Seftriakson için MIC > 2 gm/ml ise tedaviye
RIF 600 mg tek doz eklenir.
*S. pnomoniae menenjiti için notlar:
1-Deksametozon geldiğinde başlanır ve 4 gün devam edilir.
2-MIC>/=1 ise 24-48 saat sonra tekrar BOS alınır
3-Tedavi 14 gündür.
Etken : E.coli, Koliformlar, P.aeruginosa

Tedavi: Duyarlılık sonuçlarıyla tekrar değerlendirilir.
Tedavi: Seftazidim veya Sefepim 2 gm IV 3x1 ±Genta .
Alternatif: CIP 400 mg IV 8-12 saatte bir
*İntraventriküler tedavi tartışmalı.
H influenza ve N.meningitidis menenjitleri için profilaksi.
H.influenza menenjit profilaksi vakanın başlangıçından 5-7 gün öncesine kadar
indeks vakayla aynı evde yaşayan veya günlük bakım ünitelerinde 4 veya daha fazla
saat teması olanlar.
Çocuklar: RIF 20 mg/kg PO. (600 mg'ı aşmamalı) 24 saat içinde 4 doz uygulama.
Erişkin: 600 mg /gün 4 gün .
*Evsel temas: 4 yıl içinde evde aşılanmamış bir kişi varsa gebe dışı tüm ev halkına
RIF verilir. Çocuk bakım ünitelerinde bir vaka görüldüğünde < 2 yıl içinde
aşılanmamış tüm çocuklara aşı profilaksi, 60 gün içinde 2 vaka görülmüşse çocuklara
ilaveten personelede profilaksi tavsiye edilir.
N. meningitidis profilaksisi:
Seftriakson, RIF veya tek doz 500 mg Azitro ile profilaksi yapılır.
Erişkin CIP 500 mg tek doz ( Seftriakson 250 mg tek doz )
<15 yaş bireylere 125 mg tek doz veya RIF 600 mg PO 2x1 toplam 4 doz.
Çocuk dozu 1 ay > 10 mg/kg PO 2x1 toplam 4 doz RIF
1 ay < 5 mg/kg PO 2x1 toplam 4 doz RIF veya Spiramisin 500 mg PO
4x1 5 gün (Erişkin), (çocuk: 10 mg/kg PO 4x1 5 gün )
*Yayılım damlacık çekirdekleriyle olup, aerosol yoluyla olmaz. Yakın temas riski
artırır, hastalık başlamadan 1 hafta öncesinde ev içi ve günlük bakım ünitelerinde en
az 4 saatlik temas varsa ya da nazofaringeal sekresyonlarla temas durumunda
(öpüşme, ağıza suni teneffüs, intübasyon, nazotrekoal aspirasyon gibi) profilaksi
uygulamalıdır.
RIF dirençli meningokok tesbit edilmişse temas sonrası profilaksi için CIP veya
Seftriakson önerilmektedir.
Kronik menenjit:
Semptomlar ve BOS 'ta pleositozun 4 haftadan uzun sürmesi

Etyoloji: M. tuberculosis % 40 , kriptokoklar % 7 , Neoplastik % 8, Lyme, sy,
Whipple hast.
Tedavi: Etyolojiye göre acil ampirik tedaviye gerek yok. Ancak tbc şüphesinde tedavi
acildir.
 Bakteriler, parazitler, mantarlar, viruslar, neoplazmalar, vaskülitler ve diğer nadir
sebepler etken olabilir.

Eozinofilik menenjit: Angiostrongliazis, gnatosomiazis, boyliaskariazis.
Tedavi: Kortikosteroidler
Alternatif: Antihelmintik tedavi. TeraPOtik çalışmalar kesin değil.
HIV enfekte kişilerde menenjit :
50 yaş > etyoloji : Kriptokok, M.tuberculosis, sy, HIV aseptik menenjit,
L.monositogenes.
Etyolojik alan ayırd edilmemişse > 50 yaş BOS ve serumda kriptokok antijeni
araştırılır. C.neoformans AIDS'li hastalarda en sık etkendir. H. influenza, pnomokok,
tbc, sy, viral, histoplasma ve coccidoides ayırıcı tanıda düşünülmeli, kan kültürleri
alınmalıdır. > 60 yaş L. monositogenes riski artar.
KULAK :
Eksternal otit: 1. Kronik: Genellikle seboreik kişilerde görülür.
Tedavi : (polimiksin B +neomisin +hidrokortizon) içeren kulak damlası 2x1 +
seleniyum sülfidli şampuan
Öneriler:Seboreik durum selenyum sülfidli (selsun) veya ketokonazollü şampuanlar
(orta etkili steroid solüsyonları %0.1 triamnisolon) ile kontrol altında tutulmalıdır.
2. Fungal otit: Candida türleri etkendir. Tedavi: Fluconazol 200 mg PO tek doz
sonra 100 mg PO 3-5 gün.
3. Malign otitis eksterna: Risk grupları : D. mellitus, AIDS, kemoterapi alanlar.
Etken: P.aeruginosa
Tedavi: IMP 0.5 gr IV 4x1veya MER 1 gr IV 3x1veya CIP 400 mg IV 2x1 (750 mg
PO 2x1)veya Ceftaz 2 gm IV 3x1veya CFP 2 gm IV 2x1veya (PIP-TZ 4-6 gm IV 4-6
kez/gün + tobra) veya (TC 3 gm IV 6x1 +tobra).

 Erken hastalık tedavisnde CIP PO kullanılır genellikle debritmana gerek duyulur.
Osteomyelit kuşkusunda BT veya MR yapılmalıdır.
4. Yüzücü kulağı: Etiyoloji : Pseudomonas türleri, enterobakteriler, proteus
türleri, Funguslar (nadir). Akut enfeksiyonlarda %2 oranında etken
S. aureustur.
Tedavi: % 3 ofloksasin içeren kulak damlası 2x1 veya ( Polimiksin B +neomisim +
hidrokortizon) veya (CIP + hidrokortizon) lu kulak damlaları gr(-) basillerle etkilidir.
Akut hastalıkta dikloksasilin 500 mg PO 4x1 veya MRSA olasılığında TMT – SMX
doksisilin veya Clinda kullanılır.
 Nazikçe kulak yıkanır. Her yüzme sonrası kulağın kuruması için alkollü damlanın
ardından%2 asetik asit iceren damla kullanılması tekrarı önler veya azaltır Yağlı
damla kullanılmamalıdır. Timpanik memranda yırtık varsa neomisin içeren
damlalar kullanılmamalıdır.
Otitis media (yenidoğan, çocuk, erişkin)
Akut: Başlangıç tedavi < 2 yaş belirgin tedavi prosedürü yok
> 2 yaş ateşsiz vakalarda antibiyotik içermeyen analjezik
tedavi, ateşsiz hastalarda antibiyotik tedavisinin 48 saat geciktirilmesiyle en iyi
sonuçlar alınmıştır.
Orta kulak sıvısının incelemesinde: (Patojen yok %4 vaka, viruslar % 70, bakteri +
virus % 66, yalnızca bakteri % 92 ) bulunmuştur.
Orta kulakta patojen bakteriler: S.pnomoni % 49, H. influenzea % 29, M. catarhalis
% 28)
6 ay – 3 yaş arası yılda 2 kez AOM atağı geçiren çocukların % 63 ' ünde virüs
pozitiftir.
Tedavi: İlk ayda antibiyotik tedavisi almamışsa Amok PO yüksek doz, ilk ayda
antibiyotik tedavisi alanlarda Amok yüksek doz veya AM-CL veya sefdinir veya
Sefpodoksim veya sefprozil veya sefuroksim aksetil
Tedavi süresi < 2 yaş 10 gün ya
> 2 yaş 5-7 gün (Şiddetli vakalarda 5 gün tedavi yetersiz kalabilir.)
Erişkin: Tedavi sinüzitteki gibi.


β laktam allerjisi: Hikaye belirsiz veya sadece döküntü varsa oral sefalosporinler
kullanılabilir. IgE ilişkili allerji örneğin anaflaksi durumunda etken H. influenza
ise TMT-SMX ile tedavi başansızlığı olasılığı yüksektir. Azitro 5 gün veya

Claritro 10 gün tedavisi yapılmalıdır. Etken S. pnomoni % 50 den fazla vakada
makrolid'e direnç olabilir. 30 mg/kg tek doz azitro ile mantıklı tedavi verileri
vardır.
 Spontan rezolüsyon: M. catarhalis ile enfekte hastaların % 90 ında, H. influenza 'lı
hastaların % 50 sinde, S. pnomonia ile enfekte hastaların % 10'unda 2-14 gün
içinde spontan rezolüsyon gelişebilir.
2 yaşdan büyük, son 3 ayda antibiyotik kullanım hikayesi,yuvada kalma ilaca
dirençli S.pnömoni riskini artırmaktadır.
3 günlük tedavi sonrası klinik yetersizlik halinde:
Etken: Olasılıkla ilaca dirençli S. pneomonia'dır. Son 1 ay içinde en az 3 gündür.
Antibiyotik kullanmayalarda tedavi : AM-CL (yüksek doz), sefdinir, sefpodoxim,
sefprozil veya sefuroksim aksetil 3 gün.
Son 1 ay içinde en az 3 gündür antibiyotik kullananlarda ise IV seftriakson veya
klindamisin ve/veya timpanosentez yapılır.
 Klinda H. influenza ve M.catarhalis'e etkili değildir. Makrolidlere dirençli
pnömokok genellikle Klindamisin'ede dirençlidir.
 Tedavi yetmezliği: 3 günlük tedavi sonrası kulak ağrısı, ateş, tm bombeliğinde
belirgin değişme olmaması veya otore; timpanosentezle alınan sıvıda kültür
yapılır.

 İlaça dirençli S.pnömoni'de Vanko etkindir. 3 günlük seftriakson tedavisi 1
günlükten üstündür.
 Yüksek doz AM-CL 'un penisiline dirençli pnömokoka etkili olduğuna dair
raporlar vardır.
48 saati aşan nazotrakeal intübasyon sonrası gelişen AOM
Etyoloji: Psudomonas, Klebsiella, enterobakteriler.
Tedavi: Seftaz veya IMP veya MER veya PIP-TZ veya TC-CL veya CIP.
*48 saatten fazla nazotrekal intübasyon yapılan hastaların % 50 sinde efüzyonlu OM
gelişir.
MASTOİDİT:
Akut: Hastane dışı: S. pnomoni % 22, S. pyogenes % 16.

Ampirik tedavi : AOM ile aynı kültürlerde S. aureus ürerse Naf (Oxa) veya Vanko.
 Akut mastoiditte diğer nadir sebepler: Nakordia ( AIDS'li hastalar ) , tbc ve
aktinomiceslerdir.
Hastanede yatan hasta: S. aureus % 7, H. influenza % 4, P. aeruginosa % 4, diğer
nedenler % 1.
Tedavi: Sefotaksim 1-2 gm IV 4x1 veya seftriakson 1 gm IV / gün.
Kronik: Etyoloji sıklıkla: Polimikrobial = anaeroplar, S. aureus, enterobakteriler,
P. aeruginosa.
Tedavi: Akut alevlenmeler ve perioperatif durumlarda cerrahi olarak alınan
kültürlerde üreme yoksa tedavi verilmez.
Ampirik tedavi: IMP 0.5 gm IV 4x1veya TC-CL 3.1 gm IV 4x1veya PIP-TZ 3.375
gm IV ( 4-6 saatte bir),veya MER 1 gm IV 3x1.
 Rüptüre TM direne olan kronik otitis media ile birlikte olabilir / olmayabilir.
 Cerrahi sırasında antibiyotik tedavisi gerekir.
 Mastoidektomi endikasyonları: Kronik akıntı, MR veya BT de kanıtlanmış
ostemyelit veya SSS ne yayılım ( epidural apse, süpüratif flebit, beyin apsesi).

GÖZ
Blefarit: Etyoloji: Karmaşıktır. S. aureus, S. epidermidis, sebore, rozase, kuru göz
etkendir. Kapak kenarı bebe şampuanı ile yıkanır, ılık kompres yapılır .İlk 24 saatte
kuru gözde yapay göz damlası kullanılır.
 Topikal yağlı preparetlar yararlı değildir. Rozase'de Doxisiklin 100 mg 2 hafta ilk
24 saatten sonra tedaviye eklenir.
Arpacık: Eksternal ise etken : S. aureus. Tedavi: sıcak uygulama ile spontan
drenaj. İnternal ( meibomius bezleri) = akut, subakut veya kronik olabilir. Etken:
MSSA tedavi: Oral dikloksasilin +sıcak uygulama. MRSA – toplum kaynaklı tedavi
TMT-SMX PO 2x1, MRSA hastane kaynaklı ( çoklu dirençli S. aureus ) tedavi
Linezolid PO 600 mg 2x1 .
 Dış arpacılıkta enfeksiyon yüzeyel sebase bezlerdedir. İnternal arpacık akut
meibomit olarak adlandırılır. Nadiren kendiliğinden direnc olur. Kültür için

numune alınmalıdır. Florokinolonlu göz damlası kullanımı tartışmalıdır. MRSA da
sıklıkla düşük düzey direnç vardır, yüksek konsantrasyonda FQ içeren göz
damlaları yararlıdır:

KONJONKTİVA:
Yeni doğan :( Oftalmia neonatorum)
Doğumdan sonraki günlerde başlar.
Başlangıç 1 gün ise : Ag No3 profilaksisine bağlı kimyasal konjonktivit- tedavi yok.
Profilaksi için: eritromisinli preparat kullanımı
Başlangıç 2-4 gün : Etken: N. gonore tedavi : seftriakson 25- 50 mg/kg IV ( 125 mg'ı
aşmamalı)
 Topikal tedavi yetersiz kalır. Yenidoğanda etken C.trachomatis'de olabilir. Anne ve
cinsel eşinin tedavisi gerekir.
Başlangıç 3 – 10 gün Etken: C. trachomatis Tedavi : Eritromisin baz veya eritromisin
etil süksinatli şurup 125 mg/kg 4x1 14 gün. Topikal tedavi gereksiz.
 Tanı: Antijen tesbiti : Alternatif : Azitromisin şurup 20 mg/kg/gün PO 3 gün. Anne
ve cinsel eşi tedavi edilmeli.
Başlangıç 2-16 gün Etken HSV 1-2. Sistemik hastalık için IV asiklovir tedavisi
düşünülmelidir.
Oftalmia neonatorum profilaksisi:
AgNo3 %1, entromisinli göz damlası %0.5veya tetrasiklinli göz damlası % 1 den biri
ile 1 kez uygulama yapılmalıdır.
Pembe göz ( viral konjonktivit):
Genellikle tek taraflıdır.
Etyoloji: Adeno virüs tip 3,7 ( çocukta); tip 8,11,19 (Erişkinde) tedavi yok.
Semptomatik ise soğuk, yardımcı damlalar kullanılabilir. Çok bulaşıcıdır. Erişkinde
ağrı ve fotofobi olması keratit düşündürmelidir.
İnklüzyon konjonktiviti: Etyoloji C. trachomatis. Genellikle tek taraflı.
Tedavi: Doxy: 100 mg PO 2x1 1-3 hafta
Alternatif: Eritro 250 mg PO 4x1 1-3 hafta.

 Okülogenital hastalıktır. Tanı : Kültür ve antijen tanımlama veya PCR, cinsel eş
tedavi edilmelidir.
Trahom: Yoksullukla ilişkili kronik bakteriyel konjonktivit.
Etyoloji: C. trachomatis
Tedavi: Azitro 20 mg /kg PO tek doz çocukların % 78 inde etkilidir.
Erişkinde 1 gm PO/ tek doz.
Alternatif: Doxy 100 mg PO 2x1 minimum 21 gün veya tetrasiklin 250 PO 2x1 14
gün.
*Çocuklukta başlar, yıllar boyu tekrarlayabilir. Kornea'da kalıcı hasara neden olabilir.
Topikal tedavinin sınırlı yararı vardır. Küçük çocuklarda doxy /tetra tedavisinden
kaçınılır.
Süpüratif konjonktivit: (Çocuk erişkin)
Non gonokokal, non klamidial olanlarda etken S. aureus, pnomokok, H.influenza,
Atipik S.pnomoni'ye bağlı salgınlar olabilir.
Tedavi: Gati %03, Levo % 05 veya Moxi %05 içeren göz damlaları 1-2 gün 2 saatte
bir 1-2 damla, sonra 7 gün 4-8 saatte bir 1 damla (uyanık iken).
Alternatif: 1- Polimiksin B + trimetoprim solüsyonu: 7-10 gün 3-6 saatte bir 1-2
damla
2 – Azitro %1 2 gün 2x1 damla + sonraki 5 gün 1 damla/gün
 FQ lu göz damlaları ampirik tedavi için iyi seçenektir. Ancak pahalı. Yüksek
konsantrasyonlu preparatlar etken MRSA olsa bile tedavi edici.
Polimiksin B sadece gr(-) basillere etkili. Birçok pnomokok genta ve tobra ya
dirençlidir.
Azitromisin sık görülen gr (+) patojenlere etkili.
Gonokokol konjonktivit (çocuk -erişkin)
Etyoloji: N. gonore
Tedavi: Seftriakson 25-50 mg/kg IV-IM çocuk
1 gm IV/IM erişkin.
Kornea (Keratit)
Genellikle ciddidir, görme kaybına yol açabilir. Gelişmekte olan ülkelerde en sık
etken : H. simplex, gelişmiş ülkelerde ise bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar sıktır.
Viral: HSV 1-2

Tedavi: Trifluridin 9 kez 1 damla /21 gün
Alternatif: Vidarabinli merhem çocuklarda yararlıdır. 5 kez/gün 21 gün.
 Floreseinli boyama topikal dendiritik uzantılar gösterir, % 30-50 vakada 2 yıl
içinde rekürrens gelişir. 400 mg asiklovir PO 2x1 rekürrensleri azaltır. Çocukta
vidarabin yetersizse trifluridin kullanılır.
V.zoster oftalmiti:
Etyoloji: V. zoster virusu.
Tedavi: Famsiklovir 500 mg PO 3x1 veya Valasiklovir 1 gm PO 3x1 10 gün.
Alternatif: Asiklovir 800 mg PO 5x1 10 gün.
*Tanı : Genellikle klinik olarak konur. Floresein boyamada dendritik uzantılar,
trigeminal sinir dalında varisella zoster.
Bakteriyel keratit: Etyoloji: S. aureus, pnomokok, S.pyogenes, Hemofilus etken
olabilir.
Tedavi: Topikal tedavi :Moxi içeren göz damlası 7 gün 3x1 gtt 3-7 günboyunca 4
saatte bir (uyanık iken)
 Moxi lipofilik oluşu nedeniyle humar akoz'e penetrasyonu nedeniyle tercih edilir.
Kontak lens kullananlarda gelişen keratit:
Etyoloji: P.aeruginosa.
Tedavi: Tobra veya Genta 14 mg/ml + Piperasilin (veya Tikarsilin) 6-12 mg/ml içeren
göz damlası 24-72 saat boyunca 15-60 dakika bir, sonrasında yavaş yavaş azaltılır.
Alternatif: CİP % 03 veya Levo %0 5 içeren göz damlası 24-72 saat boyunca 15-60
dakikada bir.
 Ağrı, fotofobi, görme bozukluğunda alginatlı swaplar ile kültür alınıp antibiyotik
duyarlılığı araştırılmalıdır.
Kuru göz; diyabet, inmunosupresyon da keratit.
Etyoloji: S.aureus, S. epidermidis, pnomokok, S.pyogenes, enterobakteriler, listeria.
Tedavi: Sefazolin 50 mg/ml + genta (veya tobra) 14 mg/ml içeren göz damlası 24-72
saatte 15-60 dakikada bir, sonra yavaş yavaş azaltılır.
Alternatif: Vanko 50 mg/kg + Seftazidim 50 mg/ml 24-72 saat boyunca 15-60
dakikada bir damla sonra yavaşca doz azaltılır.
 Spesifik tedavi için alginatlı swaplar ile kültür alınmalıdır. CIP % 03 göz damlası
klinik olarak sefozolin + tobra 'lı göz damlalarına pnomokok dışı etkenlerde

eşdeğer bulunmuştur. CIP pnomokok ta daha etkindir.
Fungal keratit ( Aspergilloz, fusarium, candida).
Ampirik tedavinin yeri yoktur. Gram boyama ve Saboraud by sonuçları
beklenmelidir.
Tedavi: Natamisin % 5 damla 3-4 saatte bir, sonrasında doz azaltılır.
Alternatif: Amfoterisin B % 005- 0.15 3-4 satte bir, sonrasında doz azaltılır.
Lazik uygulama sonucu gelişen keratit
Etyoloji: M. chelonae
Tedavi: Moxi göz damlası 1 gtt 4x1
Alternatif Gati göz damlası 1 gtt 4x1
Protozoal keratit
(Yumuşak lens kullanımlarında gelişir).
Etyoloji: Acanthomoeba
Tedavi: Topikal % 002 klorhegzidin veya %002 polihegzametilen biguanid tek başına
veya kombinasyonlar içinde kullanılır. Kombinasyonlar sıklıkla propamidin
isotiyonat veya propamidin hegzanid ile yapılır.
Göz damlası açıldıkdan sonra 1 hafta kullanılır.
 Protozoal keratit sık değildir. Travma ve yumuşak lens kullanımı risk faktörüdür.
Temizleme solüsyonları salgınları.
Lakrimal apparatlar
Kanalikülit: Etyoloji: Aktinomices ( en sık) Nadiren: Arachinia, fusobaktenium,
nocardia ve candida.
Tedavi: Granüller çıkarılır, Pen G 100.000 mg/ml ile irrigasyon yapılır. Çocuklarda
AM -CL veya sefprozil veya sefuroksim.
Alternatif tedavi: Etken fungus ise Nystatin 5 mcg/ml 1 gtt 3x1 ile irginasyon yapılır.
 Parmakla basıyla gelen eksudanın gram boyaması tanıyı doğrular Punktuma günde
2 kez sıcak uygulama yapılabilir. Kanal içi tampon uygulama sonucu M.
chenlonae rapor edilmiştir.
Dakriostit (Lakrimal kese)
Etyoloji: Pnomokok, S.aureus, H.influenza, S.pyogenes, P. aeruginosa
ampirik tedavi aspiratın gram boyamasına göre yapılır.Diğer bir etken lakrimal
kanalın tıkanmasıdır. Oftalmoloji konsültasyonu yapılır. Akut veya kronik olabilir.

Kültürlerde MRSA araştırılır.
Endoftalmit:
Bakteriyel endoftalmit: Vitreusda bulanık tanı için anahtardır kültür ve başlangıç
tedavi için hem viterus hem aköz humordan iğne ile aspirat alınmalıdır.
Antibiyotiklerin intre vitreal uygulaması gerekmektedir.

Post oküler cerrahi (kataraktlar) endaftalmit:
Erken başlangıçlı ve akut katarakt
İnsidens % 005 .Etyoloji: S. epidermidis % 60, S. aureus, Streptokok, Enterekok her
biri % 5-10, Gram (- ) basil % 6
Acil oftalmolojik konsültasyon.
Sadece ışık algılama ve görmenin bozulmasında acil vitrektomi+ intre vitreal vanko
1 gm + intre vitreal seftazidim 2.25 mg + intre vitreal steroid uygulama.
 Bu konuda bilgiler yetersiz. İntre vitreal antibiyotik uygulamasına 2-3 gün ihtiyaç
duyulabilir. Lens genellikle çıkarılmaz.
Düşük grade – kronik katarakt: Etyoloji: P. acnes, S. epidermidis, S. aureaus (nadir)
Lens materyalının çıkarılmasına gerek duyulabilir. İntraoküler vanko ve / veya
vitrektomi.
Glokom için kabarcık filtrasyonu sonrası endoftalmit:
Etyoloji: Streptokok cinsleri ( viridans ve diğerleri). H. influenza intre vitreal ve
topikal ajanlara ilaveten sistemik antibiyotik tedavisi düşünülür. Sistemik
Antibiyotikler : AM-CL, AM – SB veya sefprozil veya sefuroksim.

Penetran travma sonrası endoftalmit
Etyoloji: Bacillus türleri ve S. epidermidis.
Tedavi: İnter vitreal ajanlar yukardaki gibi. İlaveten sistemik Clinda veya Vanko.
Operasyon sonrası topikal antibiyotikler kullanılır.
(Tobra veya sefazolin damlaları )

Şüpheli hemotojen endoftalmit
Etyoloji: Pnomokok, N. meningitidis, S.aureus
Tedavi: Sefotaksim2 gm IV 6x1 veya seftriakson 2 gm IV/gün+ vanko 1 gm IV 2x1
(Kültür sonuçları bilinmiyorsa). Post operatif dönemde. İntra vitreal antibiyotikler
post-operatif mümkün olduğunca erken dönemde başlanmalıdır.
IV eroin kullananlarda gelişen endoftalmit:
Etyoloji: Candida ve Aspergillus türleri
Tedavi: İntre vitreal ajan +sistemik Clinda veya Vanko.
Mikotik (fungal) endoftalmit: Geniş spektrumlu antibiyotikler ve sıklıkla steroidlerin
kalıcı venöz kateterle kullanımı sonucu gelişir.
Etyoloji: Candida ve Aspergillus türleri.
Tedavi: İntre vitreal Amfoterisin B 0.005 – 0.01 mg/0.1 ml +sistemik tedavi.
 Orta veya ağır vitrizise yol açar. Sistemik tedavi + vitrektomi+/- intre vitreal
amfoterisin. Amfoterisin lipid kompleksin tedavide başarısız olduğuna dair rapor .

Retinit
Akut retinal nekroz:
Etyoloji: V. zoster, H. simpleks.
Tedavi: Asiklovir 10-12 mg/kg IV 3x1( 5-7 gün) +daha sonra 800 mg 5x1 PO. 6 hafta
HIV (AIDS) retiniti:. CD4 genellikle < 100 mm3.
Etken: CMV
Orbital Selülit:
Etyoloji: Pnomokok, H. influenza, M. catarhalis, S.aureus, anaeroplar, Grup A step.
Nadiren : gr(-) basil (travma sonrası)
Tedavi: Naf IV 2gm 6x1 ( MRSA şüphesinde Vanko 1 gm IV 2x1 + seftriakson 2 gm
IV/ gün +metro 1 gm IV 2x1 )

 Pen / Sef allerjisinde: Vanko + Levo 750 mg IV / gün + metro IV.
 Genellikle mikrobiyolojik tanının yapılmasnda yetersizlik sorunlara sebep olur.
Kavernöz sinus trombozu açısından gözün MR veya BT si yapılmalıdır. Vanko ya
intolerans var ve S. aureus kuşkusu var ise Daptomisin 6 mg/kg /gün IV
kullanılır.

AYAK
Diyabetik Ayak: Diyabetli hastaların 2/3 ünde nöropati, deformite ve basınca bağlı
travma vardır.
Ülser olmaksızın inflamasyon:
Etyoloji: Kolonize deri florası
Tedavi: Antibiyotik tedavisinin yeri yoktur.
< 2 cm Ülser +yüzeyel inflamasyon.
Etyoloji: S.aureus ( MRSA kabul edilir.) S. agalactica ( Grup B), S. pyogenes
predominandır.
Oral tedavi : TMT- SMX ( veya minoksilin) +Pen Vve K ( veya seçilmiş vakalarda
oral 2,3 kusak Sef veya FQ.
< 2cm Ülser +fasiyaya uzanan inflamasyon. ( Ostemyelit)
Etyoloji: Yukarıdakilere ilaveten Koliformlar.
Oral tedavi: AM – CL +TMT – SMX veya ( CIP veya Levo veya Moxi) + Linezolid
veya ERTA
Parenteral Tedavi: Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre . AM -SB veya TC- CL
veya PIP- TZ veya ERTA veya diğer bir karbapenem + Vanko ( veya diğer bir anti
MRSA)
Aşırı inflamasyon ve sistemik toksisite: Antibiyotik tedavisinin sınırlı etkisi vardır.
Negatif basınç, Growth faktör ve hiperbarik 02 tedavisi.
Etken: Yukarıdakilere ilaveten anaeroplar, enterekoklar ( kesin değil)
Tedavi: Parenteral.
Vanko + β laktam / laktamaz inhibitörü. veya
Vanko +Doripenem ( IMP veya MER ).
Diğer alternatifler: 1. Vanko yerine Dapto veya Linezolid.
2. β laktam / laktamaz inh yerine CIP ( Levo , Moxi ,Aztreonam +
Metronidazol.
3.Cefbiprol ( Araştırma halinde).
Ampirik Antibiyotik tedavisi esasları:
1- Kullanılan ilaçlar MRSA' ye etkin olmalı. Duyarlılık sonuçları çıkana kadar
toplum kaynaklı MRSA suşları düşünülmelidir.

2- Kültür sonuçlarında S. aureus ve S. pyogenes baskın ise tedavi bunlara yönelik
olmalı. Enterekokların rolü kesin değil.
3- Hayatı tehdit edici enfeksiyonlarda başlangıç tedavi parenteral olmalı, Gr (+) kok,
koliform, diğer anaerop gr (+) çomak ve anaerop gr (-) basilleri kapsamalıdır.
4- Antibiyotik tedavisi hastanın özelliklerine göre ayarlanır.
5- Birlikte osteomyelit varsa ülser alanı genellikle 2 cm² den büyük, sedim 70 mm
den yüksek, radyolojik inceleme anormaldir.
6- MR incelemesi osteomyeliti ekarte etmek için yapılır.
Tırnak batması
Etyoloji: P.aureginosa.
Tedavi: Temizleme, tetonus aşısı, gözlem.
Tırnak batmasından sonra % 1-2 sinde osteomyelit gelişir. S.aureus, Strep türleri ve
miks flora bulunabilir.
SAFRA KESESİ :
Kolesistit, Kolanjit, Bilier sepsis, Kanal tıkanması (tümor taş yapışıklık).
Etyoloji: Enterobakteriler % 68, Enterekok % 14, Bakteroides % 10, Clostridium
türleri % 7, nadiren candida.
Tedavi: PIP – TZ veya AM – SB veya TC – CL veya ERTA hayatı tehdit eden
durumlarda; IMP veya MER veya Dori.
Alternatif Tedavi: 3 kuşak parenteral sefalosporin+metro veya Aztreonam + metro
veya CIP ( Moxi) +metro.
 Tedavinin gr (+) leri kapsaması istenirse üstteki tedavilere Vanko eklenir.
 Şiddetli hastalıkta yeterli drenaj sağlanmalıdır. Hastaların %15-30 u
dekompresyona ihtyaç duyar. Cerrahi, perkutane veya ERCP ile stent yerleştirilir.
Antibiyotik tedavinin mutlak pseudomonas ve anaeropları kapsaması gerekliliği
kesin değildir. Seftrakson ile safra çamuru oluşumu ultrason yapılan hastaların %
50 sinde görülür, bunların % 9 u semptom verir.
GASTROİNTESTİNAL
Gastroenterit (Ampirik tedavi : Kültür, mikroskopi, toksin çalışmaları
yapılamıyorsa

Prematür-yeni doğan+ Nekrotizan enterokolit
Etyoloji: İntestinal florayla ilişkilidir.
Tedavi: Divertikilit ve peritonitte olduğu gibi.
 Röntgende pnomonitis intestinalis tanı koydurur. Hastaların % 30 – 50 sinde
bakteriyemi +peritonitis vardır. S. epidermidis izole edilirse tedaviye Vanko IV
eklenir.
Hafif diyare: Günde ≤ 3 şekilsiz gaita +minimal semptomlar.
Etyoloji: Bakteriyel ( shigella, salmonella, C.jejuni, E .coli 0157; H7, viral (
Noravirus), Parazitik.
Tedavi: Sadece sıvı, laktozsuz diyet,kafeinden kaçın.
Orta derecede diyare: ≤ 4 şekilsiz gaita + minimal semptomlar.

Etyoloji: Bakteriyel, viral, parazitik.
Tedavi: Motilitte azaltıcı ilaçlar, sıvı tedavisi.
Şiddetli diyare ≤ 6 şekilsiz gaita ve / veya vücut ısısı > 101° F tenesmus, gaitada kan
ve lökosit.
Etyoloji: shigella, salmonella, C. jejumi, E .coli 0157 ;H7, toxin (+) C. difficile,
K.oxytosa, E. histolitica.
 Şiddetli afebril kanlı diyarede E. coli 0157; H7 den kuşkulanılmalıdır. Ancak ABD
de vakaların % 1-3 ünde diyareye sebep olur. Ancak kanlı diyarelerin % 36 sında
etken E coli 0157 ;H7 dir.
Tedavi: FQ ( CIP 500 mg PO 2x1 veya Levo 500 mg PO 1x1 ) 3-5 gün.
Alternatif: TMT- SMX forte tab 2x1 3-5 gün.
 Son zamanlarda antibiyotik : C. difficile toxin ( +) olasıdır. Metro 500 mg 3x1 1014 gün ( veya Vanko 125 mg PO 2x1 10-14 gün tedaviye eklenir.)
 Rehidrestasyon sağlanır. Motilite azaltıcı ilaçlar ( immodium 4 mg PO, başlangıç
sonra her bir şekilsiz gaita çıkışı sonrası 2 mg PO ( Mak günde 16 mg ) , ( Bizmut
subsalisilat Pepto – bismol) 2 tab (262 mg) PO 2x1 kullanılır. HÜS kuşkusunda
antimolite ajanlar kullanılmamalıdır.
 Nöroviruslar bakteriyel olmayan diyarelerin % 50 inden fazlasında etkendir.
Birlikte bulantı kusma olabilir/ olmayabilir. 12-60 saat sürebilir. Sıvı tedavisi
verilir., etken antiviral tedavi yoktur.

 HUS : E coli 0157 ;7 enfeksiyonu geçiren çocuklar risk altındadır. TMT-SMX
veya FQ ile erken tedavinin HUS riskini artırdığına dair yayınlar var.
Diğer potansiyel etiyolojik ajanlar:
Kriptosporidia: Immun yetmezliği olmayan hastada tedavi gerekmez. Siklospora:
Genellikle kronik diyareye yol açar. TMT-SMX'e cevap verir. K. oxytoca: Antibiyotik
ilişkili hemorajik kolitlerde etken olarak bulunmuştur.
Gastroenterit spesifik tedavi
( Kültür, misroskopi ve toksin çalışmaları sonuçlarına göre).
Kültür: Negatif etken genellikle viral (Norovirus= Norvalk virus) tur. Erişkinde
Rotavirus nadirdir.
Etyoloji: Aeromonas / plesiomonas:
Tedavi: CIP 500 mg PO /gün 3 gün.
Alternatif: Azitro 500 mg PO/gün 3 gün.
C.jejuni: %53 – 83 ünde ateş hikayesi vardır. Normal konakta ishal kendi kendini
sınırlar.
Tedavi: Azitro 500 mg PO/gün 3 gün veya Eritromisin stearat 500 mg PO 2x1 5 gün
veya CIP 500 mg PO 2x1.
 Camphilobakter enfeksiyonları sonrası hastaların % 15 inde G.Barre send gelişir.
İnce bağırsağın lenfoproliferatif hastalığı, anti mikrobiallere cevap verir. Reaktif
artirit diğer bir potansiyel sekeldir.
Not: Hastanede yatınca açıklanamayan 15.000 / mm3 den fazla lökosit sayısı olan 60
hastanın % 35 inde C. difficile toksini (+) bulunmuştur.
C.fetus: Diyare sık görülmez daha ziyade debil hastalarda sistemik hastalık yapar.
Tedavi: Genta Alternatif: AMP 100 mg/kg IV 4x1 veya IMP 500 mg IV 4x1 Kan
kültürleri alınmalı. C. fetus enfeksiyonlarında eritromisin kullanılmaz. Bakteriyemik
hastaların % 32 si Florokinolonlara % 8 i eritromisine dirençlidir.

Toksin üreten diyarelerin ayırıcı tanısı.
Etyoloji: C. difficile, K. oxytoca, S. aureus, Shiga toxin üreten E.coli ( STEC),
Enterotoksinojen B. fragilis.

C. difficile: Toksin (+), antibiyotik ilişkili kolit. Probiyotikler ( laktobasillus ve
sachoromiçes) C. difficile önlemesinde başarısızdır.
Lokosit sayısı < 15.000 /mm3, serum kreatinin değerinde artış yoksa oral
antibiyotikler Metro 500 mg PO 3x1 veya 250 mg 4x1 10-14 gün.
Alternatif: Vanko 125 mg PO 2x1 10-14 gün ya da teikoplanin 400 mg PO 2x1 10
gün.
 Mümkün olduğunca motilite azaltıcı ilaçlardan kaçınılmalı, hidrasyon ve enterik
izolasyon sağlanmalıdır.
 Lökosit sayısı >15000mm³ bazal kreatinin seviyesinde ≥ %50 artış varsa
Tedavi: Vanko 125 mg PO 4x1 10-14 gün.
Alternatif: Metro 300 mg PO 3x1 10 gün.
 Vanko metrodan ağır hastalarda üstündür. Relaps % 10-20 hastada görülür.
Tedavi sonrası relaps:
1. Relaps Metro 500 mg PO 3x1 10 gün.
2. Relaps Vanko 125 mg PO + RIF 300 mg PO 2x1.
Post operatif ileus: Toksik megokolon + şiddetli hastalık.
Tedavi: Metro 500 mg IV 4x1 + Vanko 500 mg 4x1 nazogastrik veya ince bağırsak
yoluyla ve/ veya çekum içine retrograd katater.
 Bağırsak içine Vanko gönderilmesi için 500 mg vanko 1 litre 1-3 ml /dakika 24
saatte 2 gm perfüze edilir.
 Vanko etkisizse IVIG 400 mg /kg 1-3 doz uygulamanın yararlı olduğuna dair
yayınlar vardır.
E coli 0157 ;H7 : Kanlı gaita hikayesi olan hastaların % 63 ünde etken shiga toksin
üreten E.coli ( STEC) dir.
Tedavi: Antibiyotik ve motilite azaltıcı ajanlar kullanılmamalıdır. Bunlar toksin
salınımını artırarak HUS' a yol açabilir Hidrasyon önemlidir.
 Hastaların %5-10 unda HUS gelişir. HUS 'lü hastaların % 10 unda kalıcı böbrek
yetmezliği veya ölüm gerçekleşir.
 Shiga toksin tanısı E IA ile yapılır.

K. oxytoca : Ab. İle ilişkili diyare.

Tedavi: Antibiyotiğin kesilmesine cevap verir. NSAI lar kullanılıyorsa kesilmelidir.
L.monositogenes: Genellikle kendi kendini sınırlar. Oral antibiyotiklerin ( AMP veya
TMT-SMX ) değeri bilinmemekte. Ancak ciddi listeria enfeksiyonlarını azaltmada
yardımcı olabilir.
 Yiyecekle ilişkili ateşli diyarelerde etken olabilir. Standart gaita kültürlerinde
tespit edilemez. Komplikasyon olarak bakteriyemi, menenjit geliştirme riski
bilinmemektedir. Gebe, yenidoğan, yaşlı hasta ve immun yetmezlikli hastada
sistemik hastalık gelişme riski artar.
Non tifoid salmonella:
Ateşli hastaların % 71-91, kanlı gaitalı hastaların %34 ünde etkendir. Asemptomatik
veya hafif hastalıkta tedavi yapılmaz. < 1 yaş , > 50 yaş, immun yetmezlik , damar
grefti, protez eklem , bakteriyemik hasta, hemoglinopatili hasta, ateş ve şiddetli
diyare ile hastaneye yatırılanlarda antibiyotikler kullanılır.
Tedavi : CIP veya Levo 500 mg PO 7-10 gün ( ımmun yetmezlik 14 gün )
Alternatif: Azitro 500 mg PO 7 gün ( immun yetmezlik 14 gün)
 Kloramfenikol ve TMT-SMX 'e giderek artan direnç vardır. Seftriakson ve
Sefotaksim genellikle etkilidir. Enteritin primer tedavisi sIVı elektrolit
replasmanıdır.
Shigella: Ateş % 58, kanlı ishal % 51
Tedavi : CIP veya Levo PO 750 mg/ gün 3 gün .
Alternatif: Azitro 500 mg PO / gün 3 gün .
Ped doz: Azitro 10 mg /kg/gün 3 gün.
Şiddetli hastalıkla: Seftriakson 50-75 mg /kg 2-5 gün.
CIP suspansiyon 10 mg /kg 2x1 5 gün .
Çocukta seftriakson üstündür. İmmun yetmezlikli çocuk ve erişkinde tedavi 7-10
gündür. Çocukta azitro sefiksime tercih edilmelidir.
S.aureus:
Tedavi: Vanko 1 gr IV 2x1 devam dozu 125 mg PO 2x1 uygun süre devam edilir.
Spiroketozis: ( Brachispira pilosicoli): Tedavinin yararı tartışmalı. Metro,
Ceftriakson ve Moxi duyarlı.
Not: Vahşi ve evcil hayvanlar ve insanların kolonuna kolonize olurlar. Fazla sayıda

anaerop mikroorganizmanın ishale yol açtığına dair yayınlar var.
V. colera:
Tedavi: Hastalığın süresini, volüm kaybını, mikroorganizma salınımını azaltır.
Hidresyon tedavisi esastır.
Tedavi: Azitro 500 mg PO 3 gün veya doxi 300 mg PO tek doz veya tetra 300 mg PO
4x1 3 gün.
Alternatif: Eritro 250mg 3x1 3 gün
●Primer tedavi sıvı tedavisidir
IV tedavi için : 1 lt için ( 4 mg NaCl 1 gm KCl, 5,4 gm Na – Laktat, 8 gr Glukoz).
PO tedavi için: 1 lt için ( 1 çay kaşığı tuz +4 silme dolu çay kaşığı şeker) K için
Portakal suyu veya 2 muz.
*Kaybedilen sıvı kadar sıvı verilir.

V.parahemoliticum: Antibiyotik tedavisi, hastalık süresini azaltmaz. Hidrasyon
tedavisi yapılır. Kabuklu deniz ürünleri kaynaklıdır. Şiddetli hastalıkta FQ, doxi, 3.
kuşak Cef kullanılır.
V. vulnificus:
Deri lezyonları, hayatı tehdit edici bakteriyemi ile birlikte görünebilir. Tedavide
Seftazidim ve doxi kullanılır.
Y. enterocolitica: Ateş % 68, kanlı gaita % 26.
Şiddetli olmadıkça tedavi gerekmez. Şiddetli vakalarda doxi 100 mg IV 2x1 + tobra (
veya genta) 5 mg/kg/ gün.
Alternatif: TMT-SMX veya FQ lar.
* Mesentenik adenitis ağrısı akut appendisiti taklit edebilir laboratuvar tanısı zordur.
Selektif agarda soğukta zenginleştirmeye gerek duyar. Deferroksamin tedavisi
hastalığın şiddetini artırır. Demir yüklenmesi olan hastalar enfeksiyona predispozedir.
Gastroenterit spesifik risk grupları Ampirik tedavi:
Pasif homoseksüel hasta:

Proktit: ( 15 cm distal): Etken: Herpesviruslar, gonokoklar, klamidia türleri.
Kolit: Etken : Shigella, Kamfilobakter, E. histolitica.
HIV infekte AIDS:
10 günü aşan diyare : G. lambia, C. parvum, Siklospora, İsospora, mikrosporidia vs.
Nötropenik enterekolit ( tiftilis)
Etyoloji: C. septicum'un mukozol invazyonu. Ara sıra C. sordelli ve P. aeruginosa ile
meydana gelebilir.
Tedavi: Perirektal apselerdeki gibi. Pen G, AMP veya Clinda gibi clostridia türlerine
etkin ilaçlar kullanılır.
 Sağ alt kadranda duyarlılık. Cerrahi rezeksiyon tartışmalı ancak gerekli olabilir.
Clinda dirençli clostridiumlar rapor edilmiştir.
Turist diyaresi: Hasta genellikle ateşsizdir.
Akut: % 60 vakada etken E. coli ayrıca shigella, salmonella veya kamfilobakter, C.
difficile, Amebiyazis.
Kronik: Siklospora, kriptosporidia, giardia, isospora.
Tedavi: CIP 750 mg PO 1- 3 gün veya diğer FQ . Rifaxamin 200 mg PO 3 gün.
 Çocuklar ve gebelerde florkinolonlar kullanılmaz. Azitro ( ped doz) = 10
mg/kg/gün tek doz veya seftriakson 50 mg/kg IV 3 gün.
 Kronik turist diyaresi : İmmodium 4 mg PO sonrası her bir şekilsiz gaita çıkışı
sonrası 2 mg ( Mak 16 mg/gün).

Anotomik bölgere göre Gİ enfeksiyonlar

Özefagus- Rektum
Özefajit = Etyoloji: C. albicans, HSV, CMV.
Duodenal / gastrik ülser : ( Gastrik kanser / MALT lenfomalar)
Etyoloji: H. pylori.
Prevalans ve tedavi öncesi direnç giderek artmaktadır.
Ardışık tedavi:
( Rabaprezole 20 mg +Amok 1 gr) 2x1 5 gün, sonra ( Rabeprezole 20 mg +claritro
500 mg +tinidazole 500 mg) 2x1 5 gün.

 Omeprezole veya rabeprezole yerine diğer proton pompası inhibitörleri
kullanılabilir.
Alternatif: ( Bi – subsalisilat 2x4 tab. +tetrasiklin 500 mg PO 4x1+ metro 500 mg 3x1
+ omeprezole 20 mg 2x1 ) 14 gün.
 % 10 – 15 Klaritromisin direnci nedeniyle Proteaz inhibitörü + Klaritro + Amok
ardışık tedavisi % 20 olguda uygun değildir. Kür oranları ardışık tedavide % 90
dır.
 Gaita antijeni monoklonal EIA > % 90 sensitif, % 92 spesifiktir.
Kür testi : Tedaviden 8 hafta sonra gaitada antijen ve üre nefes testi tekrarlanır.
İnce barsak Whiplle hast
Etyoloji: T. Whiplei.
Tedavi: Pen G 2 mü IV 6x1 + streptomisin 1 gm ( IV/ım) / gün veya seftriakson 1 gm
ım/IV/gün ( 14 gün).
Alternatif tedavi: TMT-SMX ( R ) 2x1 ( Pen ve sef allerjisinde) daha sonra her ikisi
için 1 yıllık devam tedavisi.
TMT-SMX ( R ) 2x1 sülfa allerjisinde: Doxy 100 mg PO 2x1 + Hidrokloroquin 200
mg PO 3x1.
 Tedavi ampirik olup , retrospektif analizlere dayanır. İntestinal hastalığı olan,
ancak nörolojik hastalığı olmayan bireylerde de BOS kültürü yapılmalıdır.
 Doxy 100 mg 2x1 +hidrokloroquin 200 mg 3x1 kombinasyon tedavisinin
nörolojik hastalarda kullanımı yenidir.
Inflamatuar Barsak hastalığı ( IBD)
Hafif – orta
Etyoloji: Bilinmiyor.
Tedavi: Sulfasalazin genellikle kullanılır. Randomize kontrollü çalışmalarda CIP +
metro yararlı bulunmuştur.
 IBD ' i taklit eden veya komplike eden nedenler ekarte edilmelidir. ( E.histolitica ,
C. difficile, tb , CMV, yersinia , strongiloides gibi).
Şiddetli – Crohn hast : Etyoloji: Bilinmiyor.
Tedavi: Anti TNF sıklıkla kullanılır.
 Anti TNF uygulaması öncesi latent tb. ekarte edilmelidir. Mümkünse anti TNF
uygulama tb. profilaksisi bitene kadar ertelenmelidir.

Hafif – Orta şiddetli Crohn: Randomize çalışmalar da CIP +metro tedavisine ilaveten
budesonid yararlı bulunmuştur.
Divertikilit, perirektal apse, peritonit
Etyoloji: Enterobakteriler, ara sıra P. aenuginosa, bakteroides türleri, enterekoklar.
Ayaktan hasta: hafif divertikilit, drene perirektal apse
Tedavi: ( TMT-SMX R 2x1 veya CIP 750 mg 2x1 veya Levo 750 mg /gün ) + Metro
500 mg 4x1 ( 7- 10 gün )
Alternatif: AM-CL ( 1000/625 2 tab.) 2x1 veya Moxi 400 mg /PO gün 7-10 gün.
Hafif orta hastalık – hastanede yatan – Parenteral ( Fokal periapendisal peritonit,
peridivertüküler apse, endometriozis)
Tedavi: PIP – TZ 3.375 mg IV 3x1 veya AM-SB 3 gr IV 3x1 veya TC-CL 3.1 gm IV
3x1 veya ERTA 1gr IV/gün veya Moxi 4000mg IV/gün
Alternatif CIP 400mg IV2x1 veya(Levo750mgIV/gün)+ Metro 500 mg IV 3x1
veya Tigesiklin 100 mg IV tekdoz + 50 mg IV 2x1 veya Moxi 400 mg IV /gün.
Hayatı tehdit eden ciddi hastalık:
IMP 500 mg IV 2x1 veya MER 1 gm IV 3x1 veya Doxi 500 mg IV 3x1 ( 1 saatlik
infüzyon).
Alternatif: AMP + Metro +CIP 400 mg IV 2x1 ( veya Levo 750 mg 1x1 ).
AMP + Metro +A.glikozid
 Tedavi hem gr (-) aerop, hem gr (-) anaerop bakterileri kapsamalıdır.. Sadece gr () anaerop basillere etkili ilaçlar; Clinda, metro sadece aerop (-) basillere etkili
ilaçlar APAG ( antipseudomonal aminoglikozid), 2,3,4. kuşak sefalosporinler,
aztreonam, antipseudomonal Pen, CIP, Levo.
Hem aerop hemde anaerop gr (-) bakterilere etkili olanlar. Sefotetan, TC-CL, PIP-TZ,
AM-SB,ERTA.
*Bakteri türlerinde artan rezistans.
Sefoksitin
Direnç oranı %

5 – 30

Sefotetan

Clindamisin

17 – 67

19 – 35

Metro, PIP – TZ ya direnç nadir. Metro ile ilgili birkaç direnç raporu yayınlanmıştır.
Hastaya önceden Florokinolon tedavisi uygulanması rektal swap kültürlerinde elde

edilen bakteroideslerde Moxi' ye giderek artan oranda direnç saptanmıştır.
* ERTA pseudomonas ve asinetobaktere zayıf etkilidir.
* Orta şiddetli hastlıkta beraberinde cerrahi tedavi önemlidir. Enterekokların rolü
tartışmalıdır. Olasılıkla safra yolu enfeksiyonlarında patojendir. Valvuler kalp
hastalığı olanlar olasılıkla enterekoklara etkili ilaçlarla tedaviye ihtiyaç duyabilir.
Şiddetli pen/sef allerjisinde:
Aztreonam 2 mg IV 4x1 (3x1) + Metro 500 mg IV 4x1 ( 1 gm 2x1 ) veya CIP 400 mg
IV 2x1 ( veya Levo 750 mg /gün) + Metro.
GENİTAL BÖLGE: Ampirik, spesifik, tedavi karışımı hasta cinsine göre tedavi
yapılır.
Kadın – Erkek
Sankroid: Etyoloji : H. ducreyı
Tedavi: Seftriakson 250 mg IV/IM tekdoz veya azitro 1 gm PO tek doz.
Alternatif: CIP 500 mg PO 2x1 3 gün ve eritromisin baz 500 mg PO 2x1 7 gün
 HIV infekte hastalarda tek doz azitro'nun yetersiz kaldığına dair raporlar vardır. 7
gün sonra hastanın kontrolü gerekir. Ülser objektif olarak düzelmelidir.
Clamidia
Non gonokokal veya Post gonokokal üretrit ve servisit
Not: Beraberinde N. gonore olduğu düşünülerek tedavi her ikisine yönelik yapılır.
Etyoloji: Clamidia % 50 , M. hominis, diğer bilinen etyolojiler = ( % 10-15).
Trichomonas, HSV, M. genitalium.
Tedavi: Doxi 100 mg PO 2x1 7 gün veya Azitro 1 gm PO tek doz, cinsel eşin
muayanesi ve tedavisi.
Alternatif: Eritro 500 mg PO 4x1 7 gün veya Oflox 300 mg 2x1 7 gün veya Levo 500
mg /gün 7 gün
Gebelik: Tedavi: Eritro baz 500 mg PO 4x1 7 gün veya Amok 500 mg PO 3x1
Alternatif: Azitro 1 gm PO / tek doz .

 Doxi ve Florokinolonlar kontrendike.
Tanı: C. trachomatis tanısı için nükleik asid amfilikasyon testleri, N. gonore için
serviks veya üretra swapları idrar örnekleriyle eşit değerdedir. Cinsel eşin bakısı ve
tedavisi. Gebelerin, gebelik sonrası kür için tekrar test edilmesi. Azitromisin 1 gm
erkek üretritlerinde eğer etken M. genitalium ise doksisilin den üstündür.Ancak çoklu
doz tekrar tedavi rejimleri seçilmiş dirençle tedavi başarısızlığa yol açabilir.
Tekrarlayan / devam eden üretrit:
Etyoloji: Gizli trichomonas, tekrasikline dirençli U. urealitium.
Tedavi. Metro 2 gm PO tek doz + eritro baz 500 mg PO 4x1 7 gün.
Alternatif: Eritro etilsüksinat 800 mg PO 4x1 7 gün.
 Non gonokokal üreritli erkeklerin % 20 si trichomonas ile infektedir. Diğer bir
seçenek ( Metro veya timidazol 2 gm PO tek doz + azitro 1 gm tek doz).
Gonore:
Konjontivit (Erişkin).
Etyoloji: N. gonore.
Tedavi : Seftriakson 1 gm IV/IM tek doz.
 Gözlerin sf ile günde bir kez lavajı.
Dissemine gonokok enfeksiyonu ( DCI: dermatitis, artritis sendromu)
Etyoloji: N. gonore.
Tedavi: Seftriakson 1 gm IV / gün. veya sefotaksim gr IV 3x1 veya seftizoksim 1 gm
IV 3x1
Alternatif: Spektinomisin 2gm IM 2x1.
 Semptomların hafiflemesinden 24 saat sonrasına kadar IM veya IV tedaviye
devam edilir. Uygun hastalar 24 saat sonrasında eksterne edilip sefixim 400 mg
PO 2x1 tedavisi toplam 7 gün devam edilerek, yeniden değerlendirilir. Birlikte sık
görülen C. trachomatis için de tedavi yapılmalıdır.
Endokardit:
Etyoloji: N. gonore.
Seftrakson 1-2 gm IV/gün 4 hafta.

Farinjt
Etyoloji: N.gonore.
Tedavi: Seftriakson 125 mg ım tek doz.
 Eğer chlamida ekarte edilemiyorsa Azitro 1 gm PO tek doz veya doxy 100 mg 2x1
7 gün. Bazıları 1 hafta sonra kan kültür testinin tekrarını önermektedir.
Spektinomisin, sefiksim, sefpodoksim, sefuroksim N.gonore farinjitinde etkili
değildir.
Komplike olmayan üretrit servisit,proktit
Tanı, idrar ve üretral swaplarda nükleik asit ampflikasyon testleri.(NAAT)
Etken : N.gonore.
(Üretrit ve servisitli hastaların % 50 sinde N.gonore beraberinde C. trochomatis' de
vardır. Tek patojenden emin olunmadığında her iki mikroorganizmaya yönelik tedavi
yapılmalıdır).
Tedavi: Seftriakson 125 mg ım tek doz.( veya sefiksim 400 mg PO tek doz veya
sefpodoksim 400 mg PO tek doz) ilavten klamidia enfeksiyonu ekarte edilmemişse:
Azitro 2 gm PO tek doz veya doxy 100 mg PO 2x1 7 gün.
 Şiddetli pen/sef allerjisi ( Azitro allerjisinde olabilir). Florokinolonlar kullanılır.
Ancak direnç nedeniyle yakın takip edilmelidir.
*Sfiliz araştırılır.
Diğer alternatifler: 1) Spektinomisin 2gm IM tek doz.
2) Diğer tek doz sefolosporinler (Seftizoksim 500 mg IM,
sefuroksim 500 mg IM, sefoksitin 2 gm IM ) +probenesid 1 gr PO.
3) Azitro 1 gm PO tek doz klamidia lar için etkindir ancak
gonokoklar için 2 gm gereklidir. GI yan etkileri, pahalılığı ve hızlı direnç geliştirmesi
nedeniyle tavsiye edilmez.
G. inguinale:
Donovoniazis.
Etyoloji: Klebsiella (önceleri: c. granulomatis)
Tedavi: Doxi 100 mg PO 2x1 3-4 hafta veya TMT-SMX R 2x1 3 hafta.
Alternatif: Eritro 500 mg PO 4x1 3 hafta veya CIP 750 mg PO 3 hafta veya Azitro 1
gm 3hafta .

 Klinik cevap genellikle 1 hafta içinde alınır. Tüm lezyonların iyileşmesi 4 haftayı
alır.
 Doxy, TMT-SMX ile tedavi yetersizlikleri görülmektedirç Florokinolonlar ve
kloramfenikol'ün etkili olduğuna dair raporlar vardır
 Eğer Birkaç gün içinde düzelme yoksa bazı araştırıcılar genta 1 mg/kg 3x1
tedaviye eklemeyi önermektedir.
L. venerum
Etyoloji: C. trachomatis L1, L2, L3 serovarları
Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 21 gün.
Alternatif: Eritro 0.5 gm PO 4x1 21 gün.
Tanı: Serolojiktir. Biyopsi sinusların gelişimi nedeniyle kontrendikedir. C.trachomatis için nükleik asit ampflikasyon testleri (+) olabilir. Hastada ateş, rektal ülser,
anal akıntı gibi semptomlar görülebilir.
Sifiliz:
Etyoloji: T. pallidum.
Erken primer, sekonder veya ,< 1 yıl Latent
Not: Siflizli tüm hastalar HIV açısından, tüm HIV li hastalar latent sifliz açısından
değerlendirilmelidir.

Tedavi: Penisilin ( Bicillin LA).2,4 mü ım tek doz.
Not: Azitro 2 gm PO. Tek doz tedavisi çabuk gelişen azitro direnci nedeniyle
problemlidir.
Alternatif: Doxy 100 mg PO 2x1 14 gün veya tetra 500 mg PO 4x1 14 gün veya
Seftriakson 1 gm ım/IV/gün 8-10 gün.
 Bildirim zorunludur.
 Erken veya konjenital sfilizde kantitatif VDRL reçetelemeden sonra 3,6,12,24
aylarda 0 olmalı, 1. ve 2. derece sfilizde 6. ayda 2, 12 . ayda 3, 24. ayda 4 tüp
düşmelidir. 1º sifilizli hastaların % 50 si 12. ayda seronegatifleşir. % 24 ün de
FTA-ABS 2-3 yılda negatif olur. Eğer titre düşüşü yetersizse BOS incelemesi
yapılmalıdır. CSF(+ )ise nöro sifiliz gibi tedavi edilmelidir. CSF(-) ise Benzatin
Pen G 2.4 mü ile tedavi tekrarlanır. (IM haftada bir 3 hafta).

Azitromisine dirençli sifiliz Kaliforniya, İrlanda da rapor edilmiştir. Benzatin prokain

penisilin kullanımı uygun değildir.
1 yıldan uzun süreli latent sy veya süresi bilinmeyen, kardiovasküler, geç benign
gum'lu sifiliz.
Tedavi: Benzatin Pen G 2.4 milyon ü ım 3 hafta boyunca haftada bir uygulama
(Toplam 7.2 mü).
Alternatif: Doxy 100 mg PO 2x1 28 gün veya tetra 500 mg PO 4x1 28 gün.
*Alternatif tedavilerin etkinliği hakkındaki veriler yayıynlanmamıştır. ABD' de
asemptomatik geç sifilizde rutin lomber ponkisyonun yeri tartışmalıdır. LP
yapılmayan tüm hastalar primer sy kabul edilir.
 LP endikasyonları: Nörolojik semptomlar tedavi yetmezliği, serum non
treponemal antikor titresinin ≥1/32 olması, diğer aktif sy kanıtları (artritis.
gumlar,iritis). Penisilin kullanılmayan HIV (+) hastalar.
Nörosifiliz: Tedavisi çok zordur. Oküler ( retrobulber nöritis) sifilizi kapsar. BOS
incelemesi gereklidir.
Tedavi: Pen G 3-4 mü IV 6x1 10-14 gün.
Alternatif: Procain Pen G : 2.4 mü IM /gün + pronbesid. 0.5 gm PO 4x1 10-14 gün.
 Seftriakson 2 gm (IV/IM) 14 gün % 23 vakada tedavi yetmezliği rapor edilmiştir.
 Penisilin allerjisinde hem penisilin desensitizasyonu hemde hastanın diğer
enfeksiyon hastalıkları yönünden araştırması yapılmalıdır.
 Cevap açısından serolojik kriter tedaviden 6-12 ay sonra VDRL titresinde ≤4 kat
düşüş olmasıdır..
HIV + sifiliz
Tedavi: HIV enfekte olmayan sifilizli hastalardaki gibidir.
HIV(+) geç sifilizli hastalar ve serum RPR ≥ 1/32 olan hastalarda yakın takip
gereklidir. Geç sy olsun, olmasın tüm HIV(+) hastalarda BOS incelemesi tavsiye
edilir. Erken sy de CD4 sayısına bakılmaksızın 10-14 günlük tedavi yapılır.

 HIV(+) RPR ≥ 1/32 +CD4 350/mcl.
Nörosifiliz riskini 19 kat artırmaktadır. Acilen BOS incelemesi gereklidir.
Gebelik + sifiliz:

Tedavi: Gebe olmayanlarla aynıdır. Bazıları 3. trimestitde ve 2º sifilizde başlangıç
tedavisinden 1 hafta sonra 2. doz 2.4 mü Benzatin Pen G tedavisi önermektedir.
Alternatif: Penisilin allerjisi için deri testi parenteral Pen G etkenliği kanıtlanmış tek
tedavidir.
 Aylık kantitatif VDRL veya eşdeğerleri ile takip yapılır. Eğer titrede 4 katdan fazla
artış varsa tedavi tekrarlanır. Doxy ve tetra kontrendikedir. Eritromisin fetus'da
tedavi başarısızlığı nedeniyle tavsiye edilmez.
Konjenital silifiz
Tedavi : Aköz kristalize pen 50.000 ü/kg 2x1 IV 7 gün + sonraki 10 günde 3x1 .
Alternatif: Procain Pen G 50.000 ü IM/gün (10 gün).
 Diğer bir alternatif seftriakson ›≤30 günlük bebeklerde 75 mg/kg IV/IM
Yenidoğanda kullanılırken sarılık açısından dikkatli olunmalı 30 günden büyük
bebeklerde 100 mg/kg IV/IM tedavi 10-14 gün. Eğer semptomatik ise
oftalmolojik muayene yapılmalıdır. Serolojik takip gerekir.

Kadın
Amnionitis,septik abortus:
Etyoloji: Bakteroides türleri, prevotella bivius, Grup B ve A streptokoklar,
enterobakteriler, C. trachomatis.
Tedavi: Sefoksitin veya TC-CL veya doxy veya Dori veya IMP veya MER veya
AMP-SB veya ERTA veya PIP-TZ veya Clinda + A.glikozid (veya seftriakson).
 Septik abortusda C. perfiringens fulminan inta vasküler hemolize neden olabilir.
post-partum hastalarda beklenmeyen ateş ve / veya pulmoner emboli durumunda
septik ventromboflebiti düşünülür. Küretaj sonrası doxy veya clinda ile tedaviye
devam edilir.
Not: IV, clinda C. trachomatis etken ise etkilidir. PO Clinda'nın etkin olduğuna dair
veri yoktur.
Servisit: Mükopürülan akıntı.
Tedavi: Nükleik asid ampflikasyon testlerine göre yapılır.
Etyoloji: 1) N. gonore ( Tedavi : Gonore de ki gibi).
2) C. trachomatis Non gonokokal üretritdeki gibi.

 Tanı kriterleri: 1- (muko) pürülan endoservikal akıntı ve/veya 2- pamuklu
eküvyonla numune alımında endoservikal kanama, Vaginal svııda > 10
lökosit
/cm³. 4-gram boyamada gr(-). diplokokların görülmesi. Spesifik ancak
nonsensitifdir.
EIA ve nükleik asid testleri ve tedavi her iki etkene göre yapılır.
Endometrit/septik pelvik flebit:
Erken postpartum ( 1-48 saat sonra) (olasılıkla sezeryan sonrası).
Etyoloji: Bakteroides, P.bivius, grup B,A streptokok, C. trachomatis.
Tedavi: Sefoksitin veya TC-CL veya ERTA veya IMP veya MER veya AM-SB veya
PIP-TZ + doxy.
ya da: Clinda +A.glikozid ( ya da seftriakson).
Geç postpartum: ( olasılıkla vajinal doğum sonrası ) (48 saat- 6 hafta).
Etyoloji: C. trachomatis, M. hominis.
Tedavi: Doxy 100 mg IV/PO 2x1 14 gün
 Tetrasiklinler emziren annelerde kullanılmamalıdır. M.hominis tetra, clinda'ya
duyarlı eritro'ya dirençlidir.

Fitz Hugh Curtis send:
Etyoloji: C. trachomatis, N.gonore.
Pelvik inflamatuar hastalıktaki gibi tedavi edilir.
 Perihepatitis: Mor ip şeklinde adezyonlar.
Pelvik aktinomikozis:
(genellikle tuboavarien apseler).
Etyoloji : En sık A. israeli
Tedavi: AMP 50 mg /kg/gün 3.4 dozu bölünerek 4-6 hafta +sonra Pen VK 2-4
gm/gün PO 3-6 ay
Alternatif: Doxy veya Seftriakson veya Clinda veya Eritro

 Spiral (IUD) komplikasyonu sonucu gelişmişse çıkarılır. AMP 4-6 hafta kullanımı
yerine Pen G 10-20 mg/gün IV. kullanılabilir.
PID, salpinjit,tuboovarian apseler:
Hastane dışı: (Ateş : < 38 ºC, Lokosit < 11000mm³ minimal peritonit bulguları,
Barsak sesleri aktif , oral tedaviyi tolere edebilen hasta).
Etyoloji: N.gonore, clamidia, enterobakteriler, streptokok.
Tedavi: Seftriakson 250 mg IM/IV tek doz +/- metro 500 mg 2x1 14 gün +Doxy 100
mg PO 2x1 14 gün.
Ya da: Sefoksitin 2 gm IM ( + probenesid 1gm tek doz ) + doxy 100 mg PO 2x1 14
gün + metro 500 mg PO 2x1 14 gün.
Hastanede yatan hasta.
1) ( Sefotetan 2gm IV 2x1 veya sefoksitin 2 gm IV 4x1 ) + doxy 100 mg IV PO
2x1
2) Klinda 900 mg IV 3x1 + genta 2 mg/kg yükleme dozu daha sonra 1.7 mg /kg
3x1 ( veya 4,5 mg/kg tek doz ) sonra doxy 100 mg PO 2x1 14 gün.
 Diğer bir alternatif perenteral tedavi.
AM-SB 3 gm IV 3x1 + doxy 100 mg IV/PO 2x1.
 Hatırlatma: Cinsel eşin muayene ve tedavisi.
 Florokinolonlar artan direnç nedeniyle önerilmemektedir.
 Tubo-ovrian apseli hastaların değerlendirme ve tedavisi hastanede yapılmalıdır.
Hastaneye yatırılan hastalarda tedaviye başarılı sonuç alındıktan 24 saat sonra oral
tedaviye geçilebilir.
Vajinitis:
( Candidiyasis : Kaşıntı, peynirimsi akıntı, ph < 4,5)
Etyoloji: C. albicans % 80-90 . C. glabrata ve C. tropicalıs ( giderek artan oranda,
tedaviye yanıt az)
Tedavi: Oral azoller : Fluconazol 150 mg PO tek doz Itrokonazol 200 mg PO 2x1
gün.
Alternatif: intravaginal azoller 7-10 gün boyunca vajinaya tek doz uygulama (
butocon, clotrim, micon, tiocon, tercon).

 Nistatin vajinal tablet uygulaması daha az etkilidir. Azol rezistan suslar için d,ğer
bir alternatif jansiyan viyole ve borik asit uygulamasıdır.
Tekrarlayan kandidiyaziste ( her yıl ≤ 4 epizod) fluconazol 150 mg PO haftada bir
veya itrokonazol 100 mg PO veya clotrimazol vajinal supp. 500 mg haftada bir
kullanılır. (Baskılayıcı tedavi).
Trichomiyazis:
(Bol köpüklü akıntı, ph > 4.5)
Cinsel eş tedavi edilmelidir.
Etken: T. vaginalis.
Tedavi: Metro 2 mg tek doz veya 500 mg 2x1 7 gün veya tinidazol 2 gm tek doz.
Alternatif: Tedavi yetmezliğinde metro 500 mg PO 2x1 7 gün 2. yetersizlikte metro 2
gm PO/gün 3-4 gün.
 Erkek cinsel eşin 2 gm metro/tek doz ile tedavisi ~ NGU li erkek hastaların % 20
si trichomonas ile infektedir.
 Gebelik Metro'nun teratojenik veya mutajenik olduğuna dair veri yok.

Bakteriyel vaginosis:
( kökü kokulu akıntı, ph > 4.5)
Etyoloji: Kesin olmamakla birlikte G. vaginalis, mobilincus, micoplasma hominis,
provetella türleri, Atobium vaginale.
Tedavi: Metro 0.5 gm 2x1 7 gün veya metro vaginal jel ( 5 günde 1 kez intre vaginal
aplikatör ile uygulama) veya tinidazol 2 gm 2 gün PO, sonra 1 gün PO 5 gün )
Alternatif: Clinda 0.3 gm 2x1 PO 7 gün veya % 2 clinda vaginal krem 7 gün
boyunca yatmadan önce 5 gm veya clinda vaginal ovül (100 mg) yatmadan önce 3
gün intre vaginal uygulanır.
 Cinsel temasdan kaçınmak veya prezervatif kullanımı ile %50 den fazla kür elde
edildiğine dair yayınlar var. Cinsel eşin tedavisi balanitis dışında endike değil.
Metro 750 mg PO 7 gün kullanılabilir. Gebelikte oral metro veya oral klinda 7
günlük tedavi.
Erkek
Balanitis: Etyoloji: Candida % 40, grup B strep, gardnerella.
Tedavi: Oral veya topikal azoller ( Vaginit dozunda)

Not: Balanitis kandida ile infekte kadınların cinsel erkek partnerinin ¼ günde görülür.
Halka şeklinde balanitis ( Reiter send) ayırdedilmelidir. Plazma hücreli balanitis (non
-enfeksiyoz) hidrokortizonlu kremlere cevap verir.
Epididimo-orşitis: < 35 yaş.
Etyoloji: N.gonore ve C. trachomatis.
Tedavi: Seftriakson 250 mg ım tek doz t doxy 100 mg 2x1 10 gün.
 Yatak istirahti, skrotal elevasyon ve analjezikler.
 Arasıra enterobakteriler de etken olabilir.
> 35 yaş veya homoseksüel
Etyoloji: Enterobakteriler (koliformlar)
Tedavi: Levo 500-750 mg IV/PO veya cipro 500 mg IV/PO veya 400 mg cipro IV
2x1. Toplam 14 gün.
Alternatif: AM-SB, 3. kuşak sef, TC-CL , PIP-TZ.
 Orta akım piyüri, skrotal ağrı ve ödem = yatak istihrati, skrotal elevasyon ve
analjezikler.
Not: N.gonore ekarte edilmeli. Florokinolonlore dirençli N. gonore etkense bunlara
etkili ilacı kullanmak için idrarda nükleik asid amfikasyonu testleri yapılır.
*Diğer epididimo orsit nedenleri: Kabakulak, brusella, tb, intraveziküler BCG, B
pseudomallei, coksidoides, behçet hastalığı.
Prostatit < 35 yaş: Etyoloji: N.gonore, C.trachomatis.
Tedavi: Seftriakson 250 mg IM sonra doxy 100 mg 2x1 10 gün.
> 35 yaş Etyoloji: Enterobakteriler (koliformlar)
Tedavi: Florkinolonlar. Doz epididimo orşitteki gibi. Ayrıca TMT-SMX R tab 2x1 PO
10-14 gün.
*35 yaş altında florkinolonlar gonokok enfeksiyonu sıklığı nedeniyle
önerilmemektedir.
 AIDS' li hastalarda prostat C. neoformans için odak olabilmektedir. 35 yaş üstü
prostatitli hastalarda tedavi akut üriner enfeksiyonlarda olduğu gibi 14 gündür. (
Tek doz tedaviler kullanılmaz). Bazı otörler idrarda C. trachomatis ve gonore için
test yapılmıyorsa 3-4 haftalık tedavi önermektedir

Kronik bakteriyel prostatit:
Etyoloji: Enterobakteriler % 80, enterekok % 15, P. aeruginosa.
Tedavi: Florkinolonlar ( CIP 500 mg 2x1 veya Levo 750 mg /gün/PO) 4 hafta.
Alternatif: TMT-SMX R 2x1 1-3 ay.
*Tedavi yetmezliğinde enfekte prostatik taş düşünülmelidir. FDA 500 mg levo
dozunu yeterli bulurken , editor daha yüksek doz önermektedir.
Kronik prostatit / kronik ağrı sendromu.
Etyoloji: En sık prostatit sendromudur. Etyoloji bilinmektedir. Moleküller inceleme
enfeksiyoz etiyoloji gösterilebilir.
Tedavi:α andrenerjik blokörlerle tedavi tartışmalıdır.
 Prostatitli hasta, ancak prostat sekresyonlarında hücre yok +kültür : negatif.
EL:
Paronişya:
(Tırnakbatması- manikür sonrası)
Etken: S. aureus (MRSA) olabilir.
Tedavi: İnsizyon, drenaj, kültür yapılır.
Alternatif: TMT-SMX R 1-2 tab. Kültür sonucu alınana kadar.
*Etken bazen Candida veya gr (-) olabilir. Oral mukoza ile temas ( Dişçiler,
anezteziyologlar, güreşçiler)
Etyoloji: H. simplex (dolama)
Teadavi: Asiklovir 400 mg PO 3x1 10 gün.
Alternatif: Famsiklovir veya Valasiklovir.
 Gram boyama ve kültür sonuçları negatiftir. Famsiklovir ve valasiklovir dozları
primer genital herpesle aynıdır.
Bulaşıkcı eli ( uzamış suda kalma)
Etken: Candida türleri.
Tedavi: Clortimazol ( topikal)
 Elleri suya sokmadan mümkün olduğunca kaçınma.

KALP:
Enfektif endokardit:
( Doğal kapak – ampirik – kültür beklenirken -IV uyuşturucu kullanımı yok)
Not: Tanısal kriterler: Devam eden bakteriyemiye ait bulgular ( çoklu kan kültürü
pozitifliği), yeni üfürüm veya önceki üfürümlerin kötüleşmesi, valvuler yetmezlik,
emboli ve ekokardiyografide ( transtorasik, transözefajial) valvüler vejetasyon
bulguları.
Etyoloji: Viridans strep % 30-40 diğer strep % 15-25, enterekok% 5-18, stafilakok %
20-35 ( koagülaz (-) staf dahil).
Tedavi: Pen G 20 m.ü/gün IV devamlı infüzyon veya 4 saatte bir bölünmüş dozlarda
veya AMP 12 grm/gün devamlı veya 4 saatte bir +( Naf (Oxa )2 gm/IV 4 saatte bir +
genta 1 mg/kg ım/IV 3x1)
Alternatif: (Vanko 1.5 mg/kg IV 2x1 / serum düzeyleri 24 saatte 2 gm geçmeyecek
şekilde monitorize edilir) + genta 1mg /kg IM/IV 3x1 ) veya dapto 6 mg/kg IV/gün.
 Hasta akut olarak hastalanmamış veya kalp yetmezliği yoksa kültür sonuçlarının
beklenmesi tercih edilir. Başlangıçta alınan 3 kan kültürü negatif ise ampirik
tedavi öncesi 24-48 saat içinde 2-3 kültür daha alınır.
 Naf (Oxa) +Genta tedavisi enterekokları kapsamayabilir. Bu nedenle Pen G
eklenir.
 Kan kültürü (+) ise tedavi spesifik organizmaya yönelik yeniden düzenlenir.
 Gentamisin sinerji amacıyla verilir. Bu nedenle serum pik seviyelerinin 4 mg
/ml'yi aşması gerekmez.
 Cerrahi endikasyon: Kalp yetmezliği, paravalvuler enfeksiyon, dirençli
mikroorganizma, tedaviden 1 hafta sonrası emboli oluşması, büyük mobil
vejetasyonlar.

Enfektif endokardit:
Doğal kapak, IV uyuşturucu kullanımı ±sağ taraf kapak endokarditi – ampirik tedavi.
Etyoloji: S.aureus ( MRSA, MSSA)
Tedavi: Vanko 1 gm IV 2x1 ( hasta 100 kg dan fazla ise 1.5 grm IV 2x1.
Alternatif: Dapto 6 mg/kg IV/gün.
( Sağ kapak endokorditinde uygun bulunmuştur).
 Quinipristin / Dalfopristin S. aureus için sidal olup, kontrollü çalışmalarda her iki
durum için aktiftir.

 Sağ taraf kapak endokarditlerinde dapto ile tedavi vankoya 4 günlük genta eklenen
tedavilerle eş değer bulunmuştur.
Doğal kapak, kültür (+)
(Viridans streptokok, S. bovis ile Pen G MIC ≤0,1 mg /ml
Etyoloji: Viridans strep, S.bovis ( S. agalacticus)
Tedavi: Pen G 12- 18 mü/gün 4 saatte bir dozlere bölünerek 2 hafta +genta 1mg/kg
IV 3x1 4 hafta .
veya : Pen G 12-18 mü/gün 4 saatte bir dozlara bölünerek 4 hafta veya seftriakson 2
gm IV/gün hafta.
Alternatif: Seftriakson 2 gm IV/gün + Genta 1 mg/kg 3x1 ( her ikiside 2 hafta)
Pen G veya seftriakson allerjisinde:
Vanko 1.5 mg /kg IV 2x1 ( serum seviyeleri 2 gramı geçmeyecek şekilde ) 4 hafta.
 Hedef gentamisin seviyeleri pik 3 mg /ml, gün boyunca < 1 mg /ml olacak şekilde.
Obez hastada dozlar için konsültasyon gerekli.
 S.bovis izolasyonu gizli bir barsak patolojisini düşündürür. Bu hastalarda
başlangıçtan sonra 3 ay içinde relaps oranları yüksek olduğundan teorik olarak
Pen + Genta sinerjizm avantajlıdır.
 Pen G nin devamlı infizyon şeklinde kullnımı asidik sıvılarda penisilin
stabilitesinin bozulmasna, hızlı renal klirens ve MIC değerlerinde atrışa yol
açabilir.
Viridans streptokok, S. bovis için Pen G için MIC > 0.1
<0.5 mcg/ml
Etyoloji: Viridans strep, S.bovis nutrisyonel variant streptokoklar, toleran
streptokoklar.
Tedavi: Pen G 18 mü/gün günlük doz 4 e bölünerek 4 hafta +genta 1 mg/kg 3x1 2
hafta
Alternatif: Vanko 15 mg/kg ( mak doz 2 gm/gün serum ) 4 hafta
 Ig E ilişkili anaflaksi dışında Pen G allerjisi için sefazolin kullanılabilir. Alternatif
olarak Vanko kullanılır.
Çıkarılan kapakta yapılan kapak kültürü (-) ise post operatif 2 hafta antibiyotik

tedavisi yeterlidir.
Viridans strep veya S.bovis ile Pen G MIC > 0.5 ve AMP / Pen G, Vanko ve
gentamisine duyarlı enterekoklar için.
Etyoloji: Duyarlı enterekok, viridans strep. S.bovis,nutrisyonel variant strep.
Tedavi: Pen G 18-30 mü IV/gün 4 e bölünmüş dozlarda 4-6 hafta veya AMP 12 gm
/gün ( 4 e bölünmüş doz) + genta (yukarıdaki gibi) 4-6 hafta .
Alternatif: Vanko 15 mg /kg IV 2x1 (mak. 2 gm serum seviyesi olacak şekilde ) +
genta 1-1.5 mg/kg IV 3x1 4-6 hafta.
 Semptomlar 3 aydan kısa süreli ise 4 hafta, 3 aydan uzun süreli ise 6 hafta tedavi
uygulanır.
 Pen allerjisi olan hastalarda vanko kullanılır, sefolosPOrin kullanılmaz.
Enterekokal endokardit için günde bir kez genta tedavisi kullanılmaz. Gentamisin
için serum pik seviyesi 3 mg/ml olup düzey < 1 mcg/ml olmalı ,vanko pik seviyesi
20-50 mcg/ml olup düzey 15-12 mcg/ml olmalı.
Not: Direnç sıklığı nedeniyle endokardite sebep olan tüm enterekoklar penisilin,
gentamisin, vankomisin'e duyarlılık ve β laktamaz üretimi yönünden test edilmelidir.
Enterokok
MIC streptomisin> 2000 mcg/ml
MIC genta 500-2000 mcg/ml
Penisiline rezistans yok.
Etyoloji: Yüksek seviye aminoglikozid direnci olan enterekoklar.
Tedavi: Pen G veya AMP IV yukarıdaki doz 8-12 hafta (yaklaşık % 50 kür).
 E. fecalisde % 10 -20 ve E. faeciumda % 45-50 oranında yüksek seviye
gentamisine direnç vardır. Bunlar streptomisine duyarlılık yönünden test
edilmelidir.
 AMP,IMP ve Vanko kombinasyonu ile başarılı tedavi raporları vardır. AMP 2 gm
4 saatte bir + seftriakson 2 gm 12 saatte bir 4 hafta tedavisinde kür oranları % 67
dir. ( Teori Ampisilin ve seftriakson'un penisilin bağlayan proteinleri ardışık
blokajına dayanır).
Enterekok
Pen G MIC > 16 mcg/ml, genta direnci yok.

Etyoloji: İntirinsik Pen G / AMP dirençi olan enterekok.
Tedavi: Vanko 15 mg/ml IV 2x1 ( serum seviyesi kontrolu) +genta 1-1.5 mg/kg 3x1
4-6 hafta.
 Arzu edilen serum vanko seviyesi 5-12 mcg/ml genta sinerji için kullanılır. Pik
seviyesi 4 mcg/ml' yi aşmasına gerek yoktur.
Enterekok
Pen / AMP dirençli, yüksek seviye genta / strep direnci, Vanko direnci genellikle
VRE.
Etyoloji: Enterekok, vankoya rezistan genellikle E.faecium
Tedavi: Etkili bir reçete yok. Quinipristin – Dalfopristin ile tedaviye çalışılır. (
Sinerjik) veya Linezolid.
Alternatif: Teiokaplinin vankoya dirençli bazı sıvılarda etkindir. Teiokaplinin ABD de
kullanılmamaktadır. Dapto diğer bir seçenektir.
 Sinerji : Sinerjik aktivite E. faecium' a sınırlıdır ve genellikle bakteriostatiktir. Bu
nedenle yüksek oranda relaps gelişimi beklenir. Doz 7.5 mg/kg IV santral kateter
ile 3x1 linezolid bir çok enterekoka karşı aktif ancak bakteriostatiktir. Doz 600 mg
IV /PO 2x1 linezolid E. fecalis in sebep olduğu endokarditlerde yetersizdir. Dapto
invitro çalışmalarda bakterisidaldır.
Stafilokokal endokardit: Aortik veya mitral kapak enfeksiyonu (MSSA)
Etyoloji: S. aureus metisilin duyarlı.
(Not: Düşük doz genta sadece 3-5 gün).
Tedavi : Naf (Oxa) 2 gm IV 6x1 ( 4-6 gafta ) + genta 1 mg/kg IV 3x1 (3-5 gün).
Alternatif: Sefazolin 2 gm IV 3x1 (4-6 hafta) + genta 1 mg/kg IV 3x1 ( 3-5 gün) (
düşük doz genta) veya vanko 15 mg /kg IV 2x1 ( hergün serum vanko seviyesi
kontrolü) (> 2 gm) (4-6 hafta).
 IgE ilişkili penisilin allerjisinde % 10 vakada sefalosporinlere çapraz allerjisi
vardır. Amerikan kalp rehberleri düşük doz genta tedavisini opsiyonel olarak
listeler.Düşük doz genta tedavisinin birkaç gün için klinik gidişi düzeltmede yararı
öngörülmemekte sadece birkaç gün nefrotoksik etki olmadan
kullanılabileceğinden 3-5 günlük tedavi verilir
Aortik veya Mitral kapak enfeksiyonu (MRSA)

Etyoloji: S. aureus ( metisilin dirençli).
Tedavi: Vanko 15 mcg/ml IV 2x1 ( serum seviyeleri > 2 gm/gün) 4-6 hafta .
Alternatif: Dapto ( FDA sol kapak endokarditlerinde önermiyor).
 Klinik çalışmalarda az sayıda hastada hem vanko hemde dapto ile yüksek oranda
tedavi başarısızlığı.
Trikuspid kapak: İnfeksiyonu genellikle IV ilaç bağımlıları ( MSSA)
Etyoloji: S. aureus ( Met duyarlı)
Tedavi: Naf ( Oxa) 2 gm IV 6x1 + genta 1mg/kg IV 3x1 2 hafta.
(Not: Düşük doz genta)
Alternatif: Penisilin allerjisinde Vanko 15 mg/kg IV 2x1 + düşük doz genta. 2 hafta
veya Dapto 6 mg /kg IV/gün ( birlikte sol taraf endokarditi varsa kullanılmaz). Bazı
vakalarda 8-12 mg/kg IV kullanılmış fakat FDA önermiyor.
 Metatastatik enfeksiyon varsa (örn kemik) veya sol taraf endokarditlerinde 2
haftalık tedavi yeterince uzun değildir. Daptomisin bakteriyemi ve sağ taraf
endokarditlerinde randomize çalışmalarda önerilmektedir.
Trikuspid kapak: MRSA
Etyoloji: S.aureus Met dirençli.
Tedavi: Vanko 15 mg/kg IV 2x1 ( serum seviyeleri > 2 gm olacak şekilde günlük
kontrol ile) 4-6 hafta.
Alternatif: Dapto 6 mg/kg/gün 4-6 hafta. Sağ taraf kapak endokarditlerinde vanko
tedavisine eş değerdir. Fakat hem vankoya hemde daptoya sol kapak
endokarditlerinde cevap iyi değildir.
 Quinipristin dalfopristin diğer bir seçenektir. Linezolid sınırlı deneyimde % 64
kür, % 21 kesin başarısız % 31 trombositopeni görülmüştür. Dapto seçilmiş
vakalarda doz 8-12 mg/kg. Ancak FDA onayı yok.

Yavaş üreyen müşkülpesent gr (-) basiller:
Etyoloji: HACEK grubu. Bartonella ilavesiyle HABCEK.

Tedavi: Seftriakson 2 gm IV/gün 4 hafta.
 Bartonella dirençlidir.
Alternatif: AMP 12 gm/gün ( devamlı infüzyon veya 4 e bölünmüş doz ). + genta 1
mg/kg IV/ıIM3x1 ( 3 hafta).
HACEK = H. para influenza, H. aprofilus, Agregatibakter,, Aktinobasillus,
Cardiobakterium, Eikenella, Kingella.
H. aprofilius Vanko, klinda ve metisiline dirençlidir. Penisilinaz (+) HACEK
mikroorganizmalar AM-SB+ gentamisine duyarlı olabilr..
Bartonella türleri herhangi bir kapak
Etyoloji: B. henselae, B. quintana
Tedavi: Seftriakson 2 gm IV/gün 6 hafta + genta 1 gm/kg IV 3x1 14 gün + doxy 100
mg IV/PO 2x1 6 hafta
 Cerrahi için immunofloresan antikor titresi ≥ 1/800 kan kültürleri sadece şüpheli
pozitif veya doku PCR. ı
 Hastaların 1/2 sinden fazlası cerrahi tedaviye ihtiyaç duyar.Cerrahi ile kür tam
olmayabilir.B.quintana evsizlerde vücut bitleriyle bulaşır.

İnfektif endokardit - “ Kültür negatif “ ( Ateş ,valvüler hastalık ve ECHO ' da ve
getasyonlar± emboli ve negatif kültür
Etyoloji: Seroloji ,kültür, histopatoloji ve moleküller inceleme yapılan 348 vakada C
burnetti % 48, bartonella türleri % 28, nadir ( Abitrophia elegans (nutrisyonel varyant
strep). M. hominis, L.. pnemofilia, Tropherma whiplei hep birlikte % 1, kalanında
etyoloji tesbit edilmemiş.
İnfektif endokardit ''protez kapak'': Kültür beklenirken – ampirik tedavi.
S. aureus şimdilerde en sık etyolojik ajandir.
Erken: operasyondan sonra 2 ay içinde
Etyoloji: S. epidermidis, S.aureus, nadiren enterobakteriler, diftereoidler, funguslar.
Geç başlangıçlı : Operasyondan 2 ay sonraki dönem.
Etyoloji: S. epidermidis, viridans strep, S. aureus.

Tedavi: Vanko 15 mg/kg IV 2x1 + genta 1 mg/kg IV + RIF 600 mg/PO/gün.
 Etken S.aureus ise kalp yetmezliği, diyabet, böbrek yetmezliği, valvuler ring
absesi kuşkusunda erken cerrahi konsültasyon tavsiye edilir.
İnfektif endokardit “ Protez kapak” pozitif kan kültürü
(Cerrahi konsültasyon tavsiye edilir. Cerrahi endikasyonları şiddetli kalp yetmezliği,
S.aureus enfeksiyonu protez kapak ayrılması, rezistan mikroorganizma, büyük
vejetasyona bağlı emboli)
Etken: S. epidermidis.
Tedavi: Vanko 15 mg/kg IV 2x1 + RIF 300 mg PO 3x1 6 hafta + genta 1 mg/kg IV 14
gün
S.aureus = MSSA Naf (Oxa) 2 gm IV 4 saatte bir uygulama + RIF 300 mg PO 3x1 6
hafta + genta 1 mg /kg 3x1 (14 gün).
MRSA-Vanko: 1 mg IV 2x1 + RIF 300 mg PO 3x1 6 hafta t+genta 1 mg/kg 3x1 14
gün.
Viridans strep, enterekok doğal kapak infektif endokardindeki gibi.
Enterobakteri veya pseudomonas: Aminoglikozid ( tobra: P.aeruginosa için) +Anti
pseudomal penisilin veya ( anti pseudomonal 3. kuşak sefalosporin) veya parenteral
4. kuşak sef.).
İnfektif endokardit Q fever.
Etyoloji: C. burnetti.
Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 + hidrokloroquin 600 mg /gün en azından 18 ay.
 Gebelik uzun süreli TMT-SMX.
Pacemaker / defbilatör enfeksiyonları
Etyoloji: S. auerus % 40 ,S. epidermidis % 40, gr (-) basil % 5 , fungus % 5.
Tedavi: Cihaz çıkarılır + Vanko 1 gm IV 2x1 +RIF 300 mg PO 2x1.
Alternatif: Cihaz çıkarılır + Dapto 6 mg 1 kg/gün IV +RIF 300 mg PO 2x1.
*Cihaz çıkarıldıktan sonra tedavi süresi: Paket veya deri altı enfeksiyonlarda 10-14
gün endokardite sonuçlanmışsa organizmaya göre 4-6 haftadır.

Perikardit pürülan – ampirik tedavi:
Etyoloji: S.aureus, S.pnomoni, Grup A strep, enterobakteriler.
Tedavi: Vanko + CIP.
Alternatif: Vanko + CFP.
 Eğer tamponad bulgusu varsa drenaj gereklidir. MRSA nın yüksek prevelansı
ampirik vanko kullanımını zorunlu hale getirmektedir.
Karditli romatizmal ateş:
Etyoloji: Genellikle farinjite bağlı Grup A streptokok enfeksiyonun post-enfeksiyoz
sekelidir.
Tedavi: ASA ve ateş, artralajı, artrit'in semptomatik tedavisi için prednison 2mg/kg/
24 saat PO kullanılır.

 Klinik tablolar: Kardit, poliartrit, kore, subkutan nodüller, eritema marginatum.
Ventirikül içine uygulanan cihazla ilişkili enfeksiyon
Etyoloji: S.aureus, sepidermidis, aerop gram (-) basiller , candida türleri.
Tedavi: Kan ve yara kültürleri sonrası, hat paket veya pompaya Vanko 1 gm IV 2x1 +
CIP 400 mg IV 2x1 veya ( Levo 750 mg IV 2x1 ) + Fluconazol 800 mg IV /gün.
Alternatif: Vanko yerine dapto 6 mg /kg, florokinolon yerine sefepim 2gm /IV 2x1 ve
Fluconazol yerine ( Vori, Caspo, micofungin veya onidulafungin).
EKLEM:
Reaktif artrit
(Reiter send.)
Etyoloji: C. trachomatis, C. jejuni, Y. enterokolitika, Shıgella ve Samonella
enfeksiyonlarından haftalar sonra meydana gelir.
Tek tedavi: NSAI lardır.
 Ayırıcı tanı : Üretrit, konjontivit, artrit ve bazen üveit ve döküntü.
Artrit: Asimetrik olarak dirsek, diz, ayak ve sakroiliak eklemleri tutabilir. Döküntü

avuç içi ve ayak tabanında -keratoderma blennorjia = glans penisin halka şeklinde
balaniti HLAB 27 pozitifliği Reiters send için predispozedir.
Post streptokal reaktif artrit
Etyoloji: Streptokokol faranjitten sonra ımmunolojik reaksiyon.
1-Artrit: 10 günden kısa süreli başlangıçlı.
2-Aylar sonra başlayan artrit
3- ASA'a cevapsız.
Tedavi: Streptokokal farinjittin tedavisi sonra NSAID (bazı hastalarda prednison
gerekli olabilir).
Septik Artrit: Hem pürülan eklem sıvısının yeterli drenajı hemde uygun antimikrobial
tedaviye ihtiyaç duyar. Antimikrobiallerin eklem içi enfeksiyonu gereksizdir. Kan ve
Eklem sıvısı kültürleri için örnek alımı sonrası ampirik tedavi = Eklem sıvısı gram
boyaması yapılarak karar erilir.
İmfantlar-<3 ay ( yenidoğan)
Etyoloji: S.aureus ,enterobakteriler, Grup B strep, N. gonore.
Tedavi: MRSA dan kuşkulanılmıyor. Naf (Oxa) + 3. kuşak sef.
MRSA kuşku varsa Vanko + 3. kuşak Sef.
*Kan kültürleri sıklıkla pozitiftir. Hastaların 2/3 ünde komşu kemik tutulumu
vardır. Grup B streptokok ve N.gonore sıklıkla toplum kaynaklıdır.
Çocuk ( 3 yaş – 14 yaş)
Etyoloji: S.aureus % 27, S.pyogenes + S.pnomoni % 14, H. influenza %3, gr (-) basil
% 6, diğer (gonokok N.meningitidis % 14 ) ,bilinmeyen % 36.
Tedavi: Vanko + 3. kuşak sef (Kültür sonuçları çıkana kadar).
 H. influenzaya bağlı septik artritler aşının yaygın kullanımıyla azalmıştır. Not:
salmonellaya bağlı septik artritler salmonella osteomyelitinin aksine orak hücreli
hastalarda sık değildir.
 Klinik cevap alınmış CRP düşmüşse 10 günlük tedavi 30 günlük tedavi kadar
etkilidir.

Erişkin: Gram boyama bakılır.
Akut monoartiküller: CTBH riski.

Etyoloji: N.gonore, S. aureus, streptokoklar, nadiren aerop gr (-) basiller.
Tedavi: Gram boyama negatif. Ceftriakson 1 gm IV/gün veya cefotaksim 1 gr IV 3x1
veya ceftizoxim 1 gr IV 3x1.
Alternatif: ( Eğer gram boyamada gr (+) kok kümeleri varsa). Vanko 1 gm 2x1 IV (
hasta 100 kg dan fazla ise 1.5 gm 2x1 IV).
CTBH riski yoksa : Etyoloji : S. aureus , streptokok, gr (-) basil.
Tedavi: Tüm ampirik tedaviler gram boyamaya göre Vanko + 3. kuşak sef.
Alternatif: Vanko + CIP ( veya levo).
 Gut ve şankrokalsinozisle ayırıcı tanı : Eklem sıvısında kristal varlığı araştırılır.
Kronik monoartiküller: Etyoloji: brucella, nokardia, mikobakteria, funguslar.
Poliartiküler ( genellikle akut): Etyoloji: Gonokoklar, B. burdorgferi, akut
romatizmal ateş, viruslar (örn: Hepatit, kızamıkcık aşısı, parvovirus B 19 )
Tedavi: Gonokoklar için gram boyama genellikle negatiftir. Cinsel olarak aktif
hastada üretra, serviks, anal kanal, boğaz, kan, eklem sıvısı kültürleri alındıktan sonra
Ceftriakson 1 gm IV / gün tedavisine başlanır.
 Etken gonokok ise peteşi ve /veya püstüler derilezyonları ve tenosinovitis de
vardır İnfekte kenelerin bulunduğu bölgelerde temas halinde Lyme
düşünülmelidir
İntraartiküler enjeksiyon sonrası septik artrit:
Etyoloji: MSSE/MRSE % 40, MSSA/MRSA = % 20, P. aeruginosa, Pnopinobakteria,
Mycobacteria.
Tedavi: Ampirik tedavi yapılmaz . Kültür, duyarlılık, kristaller için artroskopi yapılır.
 Kültür sonucuna göre tedavi 14 gün. ( Yabancı cisim olmadığı farzedilerek).
İnfekte protez eklem:
Etken: Kültür sonuçları beklenir.
Tedavi: Ampirik tedavinin yeri yoktur. Kültür antibiyogram sonuçları beklenir.
 Cerrahi 1-2 adım = infekte protezin çıkarılması, boşluk bırakılması,
antimikrobialler sonra yeni protez uygulama yüksek kür oranları.
2-1 adım: infekte protezin çıkarılması, debritman, yeni protez sonra antibiyotikler

uzun süreli başarı seçilmiş vakaların % 80 'inde. 6 ay süren yoğun antibiyotik
tedavisinin ne klinik gidişi nede süreyi etkilemediği tesbit edilmiştir.
3. Derin debritman, protezin sahada bırakılması ilaveten antibiyotik uygulama (
özellikle semptomların < 8 günden fazla olduğu vakalarda % 53 oranında tedavi
yetersizliği).
4. Protezin çıkarılması -tedavi ±eklem kemik füzyonu son seçenek debritman ve
kronik antimikrobik baskılama.
Etyoloji: Kültür beklenirken, Ampirik tedavi yapılmaz.Sonikasyon ile kültür
duyarlılığı artırılır.
Etyoloji: S. pyogones, grup A,B veya G viridans strep.
Tedavi: Debritman, protezin yerinde bırakılması ( Pen G veya seftriakson IV 4 hafta
Kür 17/19 vaka).
Gram (-) basil: 35/47 hasta debritman ve uzun süreli önce IV sonra PO tedaviye
cevap vermiştir.
MSSE / MSSA : Naf (Oxa) IV + RIF PO 6 hafta ( Cerrahi seçenekler değerlendirilir).
Alternatif: Vanko IV + RIF PO veya Dapto IV + RIF PO 6 haftalık tedavi.
 RIF yüzeye yapışan, yavaş üreyen, biofilm oluşuran bakteriler için bakterisidaldır.
RIF hızlı direnç gelişimi nedeniyle asla tek başına kullanılmaz. RIF + fusidik asit
diğer bir seçenektir.
MRSE / MRSA tedavi: Vanko IV + RIF PO 6 hafta.
Alternatif: Duyarlı ise CIP ( veya Levo) PO + RIF PO veya Linezolid PO veya Dapto
+ RIF 6 hafta.
 Linezolid için sınırlı klinik deneyim 2 haftadan uzun süren tedaviler için toksisite
araştırılmalıdır.
P.acnes tedavi: Fikir birliği yok. Vanko veya seftriakson .
Alternatif: Dapto veya penisilin.
 İn vitro olarak karbapenem ve Linezolid duyarlı, Klindamisine % 15 dirençlidir.
P. aeruginosa tedavi: Seftazidim IV + ( CIP veya Levo).

Romatoid artrit: TNF inhibitörleri ( adalımubab, certolizumab, etanercept,
golimubab).

*Tbc, mantar enfeksiyonları ve malignite riskini artrır.lar.
Septik bursitis: ( Olekranon, prepatellar bursitis).
Etken: S.aeurus % 80 , M. tuberculosis ( nadir) M. marinum ( nadir).
Tedavi: Naf (Oxa) 2 gm IV 4 saatte bir veya diklosasilin 500 gm PO 4x1 ( MSSA
etken ise):
Alternatif: Vanko 1 gm IV 2x1 veya linezolid 600 mg PO 2x1 ( MRSA etken ise):
 Başlangıçta aspire edilir ve tedavi minimum 2-3 hafta sürdürülür. En azından 3
haftalık tedavi yapılırsa kesenin cerrahi çıkarılması gerekli değildir.
BÖBREK, SAFRA KESESİ, PROSTAT
Kadında komplike olamamış ürinen yol infeksiyonu ( sistit üretrit, ) Rutin idrar
kültürü gerekli değildir.
Not: E coli dirençli TNT – SMX İLE %15-20, Son zamanlarda Florokinolonlara
dirençli E.coli izole edilmektedir.
Etken: Enterobakteriler ( E.coli). S. saprofiticus, enterekoklar.
Tedavi: Lokal E.coli TMT – SMX direnç % 20 den az ve TMT- SMX allerjisi yoksa
TMT – SMX e 2x1 5 gün ,sülfa allerjisinde nitrofurantoin 100 mg PO 2x1 5 gün veya
fosfamisin 3 gr PO / tek doz. Hepsine pridium eklenir.

Lokal E coli TMT – SMX direnç > % 20 veya sülfa allerjisi durumunda CIP 250 mg
2x1 3 gün , CIP 500 mg / gün, Levo 250 mg /gün veya Moxi 400 mg / gün veya
Nitrofurantoin 100 mg 2x1 veya tek doz 3 gm fosfamisin. Hepsine pridium eklenir.
* Gebelikte 7 gün tedavi tavsiye edilir. Terme yakın ise sülfanomid ( veya TMT SMX ) başlanmaz, kullanıyorsa bırakılması tavsiye edilir. ( Doğumdan 2 hafta önceki
kullananımda kern ikterus riski vardır).
Fosfamisin :3 gm PO E. coli' ye karşı çoklu doz TMT – SMX ve FQ dan daha az
etkindir. Fosfamisin E. fecalise etkin diğer koliformlara aktivitesi düşüktür.
Moksifloksazin : Üriner yol enfeksiyonlarında uygun değildir. Bayer tarafından
yapılan çalışmalarda Moksifloksazin karşılaştırılan ilaçlara eşdeğer bulunmuştur.
ESBL (+) E coli ve klebsiella türlerinin tedavisi çoklu ilaç direnci nedeniyle ESBL
(+) bakteriler fosfamisin + ertapenem ve amok – clav + cefdinir kombinasyonuna

invitro olarak duyarlı bulunmuştur.

Penazopyridin (pyridinium) kesin olmamakla birlikte diz üriyi hafifletebilir. 200 mg
PO 3x1 2 gün. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliğinde hemolize yol açar.
CTBH için risk faktörleri: Lökosit esteraz (+) veya idrarın gram boyamasında
hemoglobin (-).
Etken: C. trachomatis
Tedavi: Azitro 1 gm PO tek doz.
Alternatif: Doxi 100 mg PO 2x1 7 gün.
 Vaginit , herpes simplex için pelvik muayene, gonokok ve chlamidia için idrarın
PCR ile tetkiki gerekir
Tekrarayan enfeksiyon: Genç kadında yılda 3 kezden fazla enfeksiyon.
Etyoloji yukarıdaki bakterilerden herbiri – hiçbiri.
Tedavi: TMT – SMX R tek doz/gün. Uzun süreli kullanım ile infeksiyon eradike
edilir.
Sürekli profilaksiye alternatif olarak efektif seçenek hastanın semptomlar
başladığında TMT – SMX ( 320/1600 mg ) tek doz veya her coitus sonrası 160/800
mg TMT – SMX kullanmasıdır.
Çocuk < 5 yaş. Grade 3-4 reflü.
Etken: Koliformlar tedavi TMT – SMX ( 2 gm TMT /10 mg SMX/ kg PO/gün veya
nitrofurantoin 2 mg /kg/gün CIP alternatif ilaçtır.
Post menapozal kadınlarda tekrarlayan üriner yol infeksiyonu Etken: E coli,
enterobakteriler, enterokoklar, S. saprofiticus.
Tedavi: Komplike olmamış üriner yol enfeksiyonlarında olduğu gibi. Düzeltilebilir
ürolojik faktörlerin varlığı değerlendirilmelidir. Nitrofurantoin sıkışmayı azaltmada
vaginal kremlerden daha fazla etkilidir. Ancak editör uzun süreli nitrofurantoin
kullanımının pulmoner fibrozisi kötüleştireceğinden korkmaktadır.
Ayırım: > 3 kültür + semptomatik üriner enfeksiyon 1 yılda veya 2 üriner enfeksiyon
/6 ayda.
Ürolojik faktörler: 1- sistosel, 2 – inkontinans, 3 – rezidüel + idrar hacmi > 250 ml.

Akut komplike olmamış pyelonefrit: Genellikle 18-40 yaş kadın Ateş > 102 º F,
kostovertebral hassasiyet.
Not: Tedavi öncesi kan ve idrar kültürleri gereklidir. Erkek hastada obstriktif üropati
veya diğer komplike edici nedenler araştırılır.
Hastane dışı orta derece hasta pyelorefrit:
Not: Bulantı nedeniyle 1 kez IV doza ihtiyaç duyulabilir. Bir grup çalışmasında E coli
TMT-SMX duyarlılığı %13-45 bulunmuştur.
Etyoloji: Enterobakteriler ( en sık Ecoli) enterekoklar. Santifüje idrarın gram
boyaması gr (-) basil, gr (+) kok ayırımını yaptırır.

Tedavi: FQ lar. PO 5-7 gün ( CIP 500 mg 2x1 veya CIP 1000 mg /gün, Levo 750
mg/gün, oflax 400 mg 2x1, Moxi 400 mg/gün)
Alternatif: AM-CL, sefolosporinler, TMT-SMX PO 14 gün.
 β laktamlar FQ lardan daha az etkendir.
 Randomize çift kor bir çalışmada7 günlük CIP tedavisinde bakteriyolojik ve klinik
başarı 14 gün TMT-SMX den daha üstün bulunmuştur. TMT-SMX de tedavi
başarısızlığı invitro direnç ile uyumludur. 7 günlük CIP tedavisinden sonra diğer
florakinolonlar ile 7 günlük tedaviler tartışmalıdır. FDA 750 mg Levo 5 günlük
tedavisini onaylamaktadır.
Akut pyelorefrit hastanede yatan hasta:
Etyoloji: E coli ( en sık), enterekoklar ( 2 sıklıkta).
Tedavi: Florokinolonlar IV
veya AMP + genta
veya seftriakson
veya PIP- Tazo 14 gün tedavi.
Alternatif: TC-CL veya AM-SB veya PIP-TZ veya ERTA veya Dori ( 500 mg 3x1) 14
günlük tedavi.
 24 saatlik ateşsiz döneme kadar hasta IV tedavi edilir. Daha sonra orta derecede
hastanın tedavisinde olduğu gibi oral tedavi 2 hafta sürdürülür. Dori için 10
günlük tedavi yeterlidir.
 Hasta hipotansif ise ECHO veya CT ile obstriktif üropati olup olmadığının acil
incelemesi önerilir.

Not: Sefalosporinler veya ERTA enterekoklara etkili değildir.
Komplike üriner yol infeksiyonları / Kateterler:
( Obstrüksiyon, reflü, azotemi, transplant) Foley kateter R/O obstrüksiyon ile
ilişkilidir.
Etyoloji: Enterobakteriler, P. aeruginosa, enterekoklar nadiren S. aureus.
Tedavi: AMP-genta veya PIP-TZ veya TC-CL veya Dori veya IMP veya MER 2-3
hafta.
Alternatif: IV florokinolon ( CIP, Gati, Levo) veya Ceftaz 2-3 hafta.
* Önerilen tüm ilaçlar enterekoklar veya P. aeruginosa' ya etkilidir. CIP çocukta (1-17
yaş) alternatif olarak önerilmektedir. Ekleme yan etkileri nedeniyle 1. seçenek
değildir. Pediatrik doz 6-10 mg /kg IV 400 mg mak doz 3x1 veya 10-20 mg/kg ( 750
mg mak doz (PO) 2x1.
Levo FDA: 750 mg IV/PO 5 gün.
Dori FDA : 10 günlük tedavi önermektedir.
Asemptomatik bakteriüri:
Okul öncesi çocuk: Tanı: 5-7 gün arayla alınan iki idrar örneğinde > 10 üzeri
5CFU/ml ( aynı bakteri) gösterilmesi.
Tedavi: Kültür duyarlılık sonuçlarına göre Ampirik değil.
Gebelik: Etyoloji: Aerop gr (-) basil, S.hemolitcus 1. trimestırda tarama yapılır.
Asemptomatik bakteri üri tespit edilirse 3-5 gün Amok, Nitrofurantoin, oral
sefalosPOrin, TMT-SMX veya yalnızca TMT kullanılır.
Tekrarlıyorsa aylık tarama yapılır. Bazı yazarlar doğuma kadar tedavi önermektedir. (
Doğumdan 2 hafta önce TMT-SMX kesilmelidir). E coli de TMT-SMX direnci
artmaktadır.
İnvaziv ürolojik girişim:
Örneğin Foley sonda uygulama öncesi ve sonrası.
Etyoloji: Gr (-) aerop basil.
Tedavi: İdrar kültürü alınır ve 3 gün TMT-SMX R 2x1 ile tedavi edilir. Üriner yol
infeksiyonu profiloksisi için 72 saat sonra kateter çıkarılır veya değiştirilir.
 Antibiyotik kaplı foley kateterlerin klinik yeri tartışmalıdır.

Nörojenik mesane:
Aralıklı kateterizasyon mümkünse semptom olmayan hastada tedavi gerekmez.
İleri yaş kadın ya da erkek hastada asemtomatik bakteriüri
Kadında obstriktif üropatiyi düzeltmek için cerrahi rezidüel idrar volümü ölçümü,
erkekte prostat muayenesi .Erkekte ve gebe olmayan kadında tarama önerilmez.
Malacoclapia
Etyoloji: E.coli.
Tedavi: Bethanechol klörür + CIP veya TMT-SMX ( Anormal inflamatuar cevap ile
kronik pyelorefrit).
Perinefritik abse: Stafilakokal bakteriyemi ile birliktedir.
Etyoloji: S.aureus.
Tedavi: MSSA ise Naf (Oxa) veya Sefazolin.
MRSA ise Vanko 1 gm IV 2x1 veya dapto 6 mg /kg /IV/gün.
Cerrahi veya görüntüleme ile drenaj yapılır.
Pyelonefrit ile birklikte perinefritik apse :
Etyoloji: Enterobakteriler.
Tedavi: Pyelonefritte olduğu gibi cerrahi veya görüntüleme eşliğinde drenaj yapılır.
Böbrek transplantasyonu sonrası obstriktif üropati
Etyoloji: C. ürealiticum.
Tedavi: vanko veya teikoplanin
 Organizma taş oluşumuna sebep olur. Kültür 48-72 saat intübe edilmelidir.
Spinal kord hasarı olanlarda UTI :
Etyoloji: E coli, klebsiella sp, enterekok.
Tedavi: CIP 250 mg PO 2x1 14 gün.
 Ateş varsa pyelonefrit olasılığı düşünülmelidir. CIP ile 14 günlük tedavi 3 günlük
tedaviden mikrobial kür oranı açısından üstündür.

KARACİĞER
Siroz / varis kanaması:
Etyoloji: Özefajial flora.
Tedavi: Norfloksazin 400 mg PO 2x1 veya CIP 400 mg IV 2x1 7 gün.
Alternatif: Seftriakson 1 gm IV 7 gün.
 Sirozlu hastada GİS kanaması ( asit var/ yok) kısa süreli antibiyotik kullanımı
bakteriyel enfeksiyonu azaltır ve yaşam süresini artırır.
Hepatik apseler: ( Klebsiella kc. apsesi)
Etyoloji: Enterobakteriler özellikle klebsiella türleri , bakteroides, enterekok, E.
histolitica, Y. enterocolitica (nadir), fusobacterium necroforum ( Lamierre's)
Tedavi: Metro + ( Seftriakson veya sefoksitin veya TC-CL veya PIP-TZ veya AM-SB
veya CIP veya Levo) ya da AMP + A.glikozid aminoglikozid toksisitesi nedeniyle
tartışmalı.
 Tüm hastalarda E. histolitica için serolojik testler yapılmalı negatifse cerrahi
drenaj veya perkütan aspirasyon piyojenik apselerin ½ sinde GI kaynak ve alta
yatan bilier yol hastalığı identifiye edilir. Amip serolojisi (+) ise cerrahi
olmaksızın metro ile tedavi edilir. Ampirik metronidazol kullanımı hem E.
histolitica hemde bakteroides'in etken olduğu durumlarda yapılır.
 Y. enterocoliticanın etken olduğu karaciğer apselerinde birlikte hemokromatozis
vardır.
 K. pnomoniae Genotip K, oküler ve santral sinir sistemi klebsiella enfeksiyonları
ile birliktedir.
AIDS li hastalarda peliozis hepatis:
Etyoloji: B. henselea ve B. Quintana
Transplantasyon sonrası infeksiyon'bilioma'
Etyoloji: Enterekok ( VRE dahil), candida gr (-) basil. ( P. aeruginosa % 8, aneeroplar
% 5)
Tedavi: Linezolid 600 mg IV 2x1 + CIP 400 mg IV 2x1 + Fluconazol 400 mg
IV/gün.
Alternatif: Dapto 6 mg /kg/IV 2x1 + CIP 400 mg IV 2x1 Fluconazol 400 mg
 Transplantasyon sonrası ateş ve karın ağrısı durumunda şüphelenilir. Hepatik arter

trombozisi ekarte edilmelidir. Candida veya VRE kötü prognoz işaretidir.
AKCİĞER
Bronşiolit Yenidoğan - < 5 yaş
Etyoloji: RSV % 50, pareinflunza % 25, human meta pnemovirus.
Tedavi: Antibiyotikler yararlı değildir. Tedavi şiddetli vakalarda O2 , Ribavirin.
 RVS en önemli etken. Antijen tanıma metodları ile hızlı tanı korunma için
humanize fare monoklonal antikor. Palivizumab RSV immun globulin uzun
sürede uygun değildir.
Bronşit Yenidoğan – çocuk < 5 yaş;
< 2 yaş :Etyoloji: Adenovirus, 2 yaş :RSV, para influenza virus, human meta
pnemo virus.
 Antibiyotikler sadece sinüzitte ve boğaz kültürlerininde pnomokok, Grup A
streptokok H. fluenza baskın ürediğinde veya 1 hafta içinde düzelmeyenlerde
kullanılır.
Akut trakeobronşit: adolesan ve erişkinde
(Akut bronşit)
Etyoloji: Genellikle viral. M.pnomoni % 5 ,C. trachomatis % 5 .
Tedavi: Antibiyotik indike değil.
Antitussif:±inhale bronkodilatatörler
 Pürülan balgam tek başına antibiyotik kullanımı gerektirmez. 2 haftayı aşan ateş
öksürük, rigor durumunda akciğer filmi çekilir.

Kalıcı Öksürük > 14 gün toplum kaynaklı ateşsiz salgın ( boğmaca)
14 günden fazla öksürüklü erişkinlerin % 10-20 sinde boğmaca vardır.
Etyoloji: B. pertusis, B. parapertusis ayrıca astım, gastrointastiral reflü, post nazal
akıntı düşünülmeli.
Tedavi: Ped doz azitro / klaritro veya eritro estoolat veya eritro baz veya TMT-SMX
Alternatif: Erişkin doz Azitro PO 500 mg ilk gün 250 mg 2-5 gün, eritro estaolat 500
mg PO 2x1 14 gün, TMT-SMX R tab. 2X1 14 gün, Claritro 500 mg PO 2x1 ( veya 1
gm/gün) 7 gün.

Hastalığın ( boğmaca) 3 fazı: 1. kateral 1-2 hafta 2. paroksismal öksürük 2-4 hafta ve
konvelesan dönem (1-2 hafta).
Kataral dönemde tedavi pertusisi elimine edebilir. Fakat paroksismal dönemde
etkisizdir. Tanı nazofarigeal sekresyonlarda PCR veya pertusis toxin antikor.
Pertusis ile ev teması olanlara : İlaç dozları tedavi için olanlarla aynıdır., mümkün
olduğunca erken dönemde ev içi veya yakın teması olanlara proflaksi uygulanır.
Topluma geniş profilaksi uygulamaya gerek yoktur.
Kronik bronşitin akut alevlenmesi: ( ABECB) erişkin
Etyoloji: Viruslar % 20-50, C.pnomoni % 5, M.pnomoni < % 1 .
S.pnomoni , H.influenza ve M.catarhalis'in rolü tartışmalı. Tütün kullanımı, hava
kirliliği katkısı. Non patojen H.hemofilus bazen H.influenza ile karıştırılabilir.
Şiddetli ABECB : Dispne artar. Balgam koyu – pürülan, balgam miktarı artar.
Şiddetli alevlenmede 1. hasta febril ve O2 satürasyonu düşük ise akciğer filmi
çekilmeli 2- antikolinerjik bronkodilatarörler inhale ettirilir. 3 – oral kortikosteroidler
2 hafta kullanılır 4- Tütün kullanımı kesilir5- Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon
uygulanır.
Antiyotik tedavisinin yeri şiddetli alevlenmede bile azdır. Hafif veya orta dereceli
alevlenmede antibiyotik verilmez. Şiddetli hastalıkta; AM-CL, azitro/ claritro, oral
sef veya FQ kullanılır. Bunlar pnomokokların ilaç direncini artırır.
İlaç tedavisi: için süre 3-10 gün. Gemifloksazin kullanılıyorsa döküntü oluşması
nedeniyle tedavi 5 güne sınırlandırılır.

İnfluenza mevsiminde ateş, öksürük, miyalji:
Etyoloji: İnfluenza A,B
Komplikasyon: İnfluenza pnomonisine sekonder bakteriyel pnomoni.
Bronşektazi: (Akut alevlenme).
Etyoloji: H. influenza, P. aeruginosa ve nadiren S.pnomoniae
Tedavi: Gemi, Leva veya Moxi 7 güm.
 Potansiyel etyolojiler: Obstriksiyon, immunglbulinlerde azalma, kistik fibrozis
hareketi bozulmuş silia, tütün, önceden geçirilmilş şiddetli veya tekrarlayıcı
nekrotizan bronşit( örn: pertusis).
Alevlenmeden korunma: Uygun değil. Tek bir seçenek eritro 500 mg PO 2x1 veya

azitro 250 mg/gün 8 hafta.
Pnomoni:
Neonatal: Doğum – 1ay
Etyoloji: Viruslar CMV, Rubella, H. simplex bakteriler. Grup B strep, Listeria ,
koliformlar, S.aureus, P.aeruginosa.
Diğer etkenler: C. trachomatis. Sy.
Tedavi: AMP + genta+ cefotaksim MRSA düşünülüyorsa Vanko eklenir Chamlida
için tedavi eritro 12.5 mg/kg PO/IV 14 gün.
 Kan kültürleri gereklidir. Febril pnomoni, yoğun öksürükte C. trachomatis
düşünülmeli IgM > 1/8 tedavi eritro veya sülfisaksazol ile.
Eğer MRSA üremişse vanko, TMT ve Linezolid alternatif. Linezolid dozu ( doğum11 yaş) = 10mg/kg 3x1.
Tüm hastalarda tb olasılığı düşünülür. Şüpheli hastalar izole edilir.
1 ay-3ay: Pnomonitis sendromu
(Genellikle afebrildir).
Etyoloji: C. trachomatis RSV, parainfluenza virus, human meta pnemovirus,
Bordotella, S.pnomoni, S. aureus ( nadir).
Hastanede dışında tedavi: Eritro 12.5 mg/kg 4x1 14 gün veya azitro 10 mg/kg
başlangıç dozu sonra 5 mg/ kg 4 gün.
Hastane içi: Afebril hasta eritro 10 mg/kg 3x1 veya azitro 2.5 mg/kg IV 2x1. Ateşli
hasta; Sefotaksim 200 mg/kg/gün ( IV 8 saatlik dozlara bölünür).
 Pnomonitis sendromu: Ateşsiz hastada öksürük, taşipne, dispne, diffuz, infiltratlar.
Genellikle hastane tedavisinde gerek vardır. 6 haftalıkdan küçük çocuklarda
eritromisin kullanımı sonrası hipertrofik pilor stenozu geliştiğine dair raporlar var.
Azitro için 2 ye bölünmüş kullanımın hipertrofik pilor stenozu riskini azalttığı
kesin olmamakla birlikte düşünülmektedir.
Lober pnomonide AMP 200-300 mg/kg/gün. Pnomoni için ampirik tedavi S.aureus'un
nadir olması sebebiyle, onu kapsamamaktadır.

4 ay- 5 yaş:
Etyoloji: RSV, human meta pnemovirus ve diğer respiratuar viruslar, S.pnomoni, H.
influenza, mikroplazma, S. aureus ( nadir) m. tuberculosis
Hastane dışı tedavi: Amok 100 mg/kg/gün 3x1.
Hastanede: Viral se antibiyotik kullanılmaz. AMP 200 mg/kg IV 3x1.
Alternatif: ( hastanede yatan) cefotaksim 200 mg/kg/gün 3x1 + azitro 5 mg/kg ( Mak
500 mg/gün) + Vanko ( MRSA toplum kaynaklı düşünülüyor) 40 mg/kg 4x1.
 Sık görülen diğer viruslar: Rhino virus, parainfluenza, adenovirus ( sıklıkla hafif –
orta hastalık) S.pnomoni, B tipi olmayan H. influenza % 4-20 oranındadır. 10-14
gün tedavi edilir.
5- 15 yaş:
Hastane dışı, immun yetmezlik yok.
Etyoloji: Mikoplazma, C. pnomoni, S. pnomoni, M. tuberculosis, Respiratuar
viruslar.
Legionella özellikle malignesili hastalarda.
Tedavi: [ Amok 100 mg/kg/gün + Claritro 500 mg PO 2x1 veya ( 1000 mg tek doz) (
ped doz 7.5 mg/kg 2x1 veya azitro 0.5 gm/gün PO tek doz + devam dozu 0.25 mg/kg
ped doz = 10 mg/kg/gün. ( mak 500 mg/gün). Başlangıç sonra 5 mg/kg ( 250 mg
mak) devam dozu]

Alternatif tedavi: Amok 100 mg/kg /gün + Doxy 100 mg PO 2x1 ( hasta 8 yaşından
büyükse) veya eritro 500 mg PO 4x1 Ped doz: 10 mg/kg/gün PO 4x1.
 Sağlıklı ve influenza sonrası değilse pnomokok ve S.aureus nadirdir. Pnomokok
pnomonisi ani başlama ve pürülan balgamın çok olması durumunda
düşünülmelidir. Makrolide dirençli pnomokok diğer bir sonuçtur. 5 yaştan küçük
çocuklarda makrolid dirençli S. pnomoni olasılığı yüksektir.Ayrıca makrolide
dirençli M.pnomoni de giderek artmaktadır . Mikoplazma için PCR ve viral
kültürler genellikle hastaneye yatmayanlara yapılmaz.
Linezolidin pediatrik kullanımı : pen duyarlı / çoklu ilaç dirençli S.pnomoni' de (
bakteriyemiyi kapsayan) ve MRSA da uygun bulunmuştur.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda şiddetli olmayan pnomonide Amok 50
mg/kg/gün 2 ye bölünmüş dozlarda 3-5 gün uygulama ilk adım tedavi olup TMTSMX 8 mg/kg TMT ( 2 yebölünmüş doz) 2. adım tedavisidir.

2-18 yaş immun yetmezlikli hasta
Etyoloji: Pnomokok, viruslar, mikoplazma , nekrotizan apse varsa S.aureus etken
olabilir, mevsimi uygunsa influenza.
Tedavi: Ceftriakson 50 mg/kg/gün IV ( mak 3 gm/gün) + azitro 10 mg/kg/gün 2x1
mak 500 mg IV + Akciğer nekrozu varsa Vanko 40 mg/kg 3x1 eklenir.
Problemli çocukta alternatifler: Azitro ve seftriaksona dirençli S.pnomoni veya
şiddetli Cef allerjisinde IV Vanko, Linezolid veya solunum yoluna etkili
Florokinolonlar ( 8 yaş altında doxy kullanılmaz). Linezolidin çocuklarda etkili
olduğu gösterilmiştir.

Erişkin > 18 yaş
Etyoloji: Toplumda kazanılmış hastane dışı pnomoni: ( Komorbidite yok). Atipik
pnomoni etkenleri; M.pnomoni ve diğerleri, S.pnomoni, viral.
Tedavi: Azitro 0.5 gm başlangıç dozu 0.25 mg devam veya Claritro 500 mg 2x1 veya
Doxi 100 mg PO 2x1.
3 ay içinde antibiyotik kullanan hastalarda:
Azitro ( veya Claritro) + Amok 1 gm PO 3x1 ve yüksek doz AM-CL veya
Respiratuar Florokinolonlar.

Komorbidite ( Alkolizm) = S.pnomoni, anaeroplar, koliformlar.
Bronşiektazi : Kistik fibrozisteki gibi.
COPD = H. influenza, M. catarhalis, S.pnomoni.
IV ilaç bağımlısı = S.aureus hemotojen yayılımı
POst CVA aspirasyon = S.pnomoniyi kapsayan oral flora.
Bronş obstrüksiyonu sonrası = S.pnomoni, Anaeroplar.
İnfluenza sonrası = S.pnomoni ve S.aureus.

Komorbidite + pnomoni tedavi: Respiratuar Florokinolonlar veya Azitro ( claritro) +
yüksek doz Amok ya da
azitro + yüksek doz AM-CL ( cefdinir, sefpodoxim, cefprozil).
Tedavi süresi: S.pnomoni için bakteriyemi yok ateşsiz geçen 3 günden sonrası
Bakteriyemi: 10-14 gün.

C.pnomoni için: Açık değil bazıları 21 gün tedavi önermekte.
Legionella için : 10-12 gün .
Nekrotizan pnomoni :( Koliform, S.aureus, anaeroplar) ≥ 2hafta.
 1. Eğer S.pnomoni için maknolid direnci> % 25 ise alternatif antibiyotik tedavisi
kullanılır.
 2. özellikle influenza mevsiminde S. aureus araştırılır.
Pnognoz öngörüsü CURB 65
C – konfüzyon = 1 puan
U – BUN > 19 mg/dl = 1 puan
R - solunum sayısı > 30 dk = 1 puan
B - Tansiyon < 90/60 = 1 puan.
Yaş ≥ 65 = 1 puan Eğer skor = 1 hastane dışında tedavi 1 den yüksekte yüksek
mortalite nedeniyle hastane tedavisi.
 Azitro ( Claritro) uygun spektrum ve aktivite = invitro direnç durumu klinik tedavi
yetmezliğinden daha fazladır. 24 saatte bir uygulama eritromisin kullanımından
daha iyi tolere edilir. Ancak pnomokoklarda maknolid rezistansı invitro % 25_30
olup giderek artmaktadır. Eğer Pen dirençli S.pnomoni ise Azitro ( Claritro)
direnci % 50 den fazladır.
Amok 3-4 gm/gün tedavisi % 90-95 oranında S.pnomoni pnomonisinde etkilidir.
Ancak atipik ve βl aktamaz üreten bakterilerde etkin değildir.
AM-CL = Spektrumu β laktamaz üreten H. influenza, M.catarhalis, MSSA ve
bakteroidesleri kapsar. Ancak atipiklere etkisizdir.
Sefolosporinler ( sefpodoxim, sefprozil, sefiroksim ve diğerleri).
S.pnomoni ve H.influenza ' ya % 75-85 etkilidir. Sefuroxim en az aktif olanı olup
S.pnomoni dirençli ise yüksek ölüm oranları vardır. Atipiklere etkisizdir.
Doxisiklin: pnomokoklara etkin, ancak direnç giderek artıyor. H.influenza, atipikler,
biyoterorizm ajanlarına ( antrax, veba, tularemi) etkili. S.pnomoniye direnç % 18-20
oranında.
Florokinolonlar: Respiratuar floroakinolonlar (Moxi, Levo, Gemi )invitro ve invivo
olarak hem Pen direnç, hem Pen duyarlı S. pnomoniye etkilidir.
Seftriakson / Sefotaksim: Pen duyarlı S.pnomoni için tercih edilir. H.influenza, m.

catarhalis ve MSSA' ye etkin. Atipik veya biyoterorizm ajanlarına etkisiz. Atipikler
için makrolid ilave edilir.

Toplumdan kazanılmış pnomoni, Hastaneye yatan hasta (ICU)
Hasta TA normal, yeterli oral alımı var ve O2 satürasyonu % 90'ın üzerinde olup son
48-72 saat ateşsiz olana kadar minimum 5 gün tedavi edilir.
Etyolojiyi ve komorbitite / Risk faktörleri yukarıdaki gibi kan ve balgam kültürleri,
S.pnomoni için idrar antijeni yararlı bulunmuştur. Legionella için üriner antijen
aranmalıdır.
Tedavi: Ceftriakson 1 gm IV/gün + Azitro 500 mg IV/gün veya ERTA 1 gm/gün +
Azitro 500 mg IV/gün.
Alternatif: Levo 750 mg IV/gün veya Moxi 400 mg IV/gün.
Pnomoni ile birlikte COPD'li hasta ( Kardioobstrüktif-Pulmoner hastalık)
etkenler: S.pnomoni, H. influenza, Moraxella sp, Legionella sp, nadiren S.aureus.
Balgam kan ve mümkünse plevral sıvı kültürleri yapılır. Respiratuar viruslar
araştırılır. Legionella ve S. pnomoni için idrarda antijen araştırılır. Legionella için
balgamda PCR yapılabilir.
İnfluenza sonrası şiddetli COPD : gram (-) basil, pen. Dirençli S.pnomoni.
Tedavi: Levo 750 mg IV/gün veya Moxi 400 mg IV/gün veya Gati ( ABD' de hiPO
ve hiperglisemili reaksiyonlar nedeniyle kullanım izni yok).
Alternatif: Seftriakson 1 gm IV/gün + azitro 500 mg/IV/gün veya ERTA 1 gm IV/gün
+ azitro 500 mg IV/gün.
Ampirik tedavide makrolidlerin β laktamlara ilavesi bakteriyemik pnomokokal
pnomonili hastalarda mortaliteyi azaltır. Florokinolonlar, tetrasiklinlerin atipikler için
kullanımı yararlı bulunmamıştır. Birlikte çok bulunan hastalarda kombinasyon
tedavisi yararlıdır.
 Çeşitli çalışmalar βlaktamlara Azitro ilavesinin klinik gidişi düzelttiğini
göstermiştir. Ertapenem, seftriakson yerine kullanılabilir. Atipik patojenler için
azitro ilave edilir. Legionella: Tüm Legionella türlerinde idrar antijeni testi (+)
değildir. Şüpheleniyorsa spesifik tanı için solunum sekresyonlarından PCR ve
kültür yapılmalı.
 Normal sinüs ritmi olan ve β-bloker almayan hastalarda relatif bradikardi

Legionella ve psittakosiz düşündürür.
Toplumdan kazanılmış _ hastanede yatan hasta (ICU)
Etken: Birlikte veya influenza sonrası etken S.aureus ve S.pnomoni.
Tedavi: Vanko 1 gm IV 2x1 + Levo 750 mg IV /gün (veya Moxi 400 mg IV/gün).
Alternatif: Linezolid 600 mg IV 2x1 + Levo ( Moxi).
 Balgamın gram boyaması influenza sonrası pnomokok pnomonisi için
yardımcıdır. MRSA' yı kapsayan ampirik tedavi mortaliteyi düşürür.
Toplumdan kazanılmış hastanede yatan hasta
Şüpheli aerop gr(-) basil örn: P.aeruginosa ve / veya hayatı tehdit edici
enfeksiyon(hipoksik ve/veya hipotansif) ( S.pnomoniae veH.influenzayı kapsar).
Tedavi: Antipseudomanal βlaktam + respiratuar FQ veya A.G likozid+ Florokinolon
eklenmişse Azitro.
Alternatif: Şiddetli IgE ilişkili βlaktam allerjisi durumunda Aztreonam + FQ veya
Azteonam + Aminoglikozid + Azitro.
 Gr (-) çomak pnomonisi riskini artıran durumlar Alkolizm ile birlikte nekrotizan
pnomoni zeminde kronik bronşiektazi ( örn: histik fibrozis), kronik trakeostomi
ve/veya mekanik ventilasyon, febril nötropeni ve pulmoner infiltratlar, septik şok,
zeminde malignensi veya organ yetmezliği.
Pen dirençli S.pnomoni riski en az 3 aydır 2 ºantibiyotik kullanımı.
Tedavi: Yüksek doz amp ( veya Pen G) + azitro + Respiratuar FQ.
Alternatif: Вlaktam allerjisinde Vanko + Respiratuar FQ. Eğer Pen için MIC > 4
mg/ml ise Vanko ( nadir durum)
 Yoğun bakım ilişkili pnomoni ( HCAP) birlikte olan pek çok hastalığı nedeniyle
bakım ünitelerinde kalan, uzun süreli IV + tedavi ve diyaliz uygulanan hastaları
kapsar. Bu hastalardaki pnomoni sıklıkla hastane kaynaklıdır.
Hastanede kazanılmış / genellikle mekanik ventilasyon (VAP) uygulanan
hastalar
Etyoloji: ( Yüksek oranda değişken, klinik değerlendirme ile) S.pnomoni, S.aureus,
Legionella, koliformlar, P.aeruginosa, Stenotrophomonas, Asinetobakter, anaeroplar.
Tedavi: IMP 0.5 gm IV 4x1 veya dori 500 mg IV 3x1 (1-4 saatlik infüzyon) veya
MER 1 gr IV 3x1. Eğer Legionelladan şüpheleniliyor veya terorizm kuşkusu

respiratuar FQ ( Levo – Moxi).
Alternatif: P.aeruginosa' dan şüpheleniliyorsa ampirik olarak 2 antipseudomanal
birlikte başlanır.
Örnek: IMP veya CFP veya PIP-TZ + CIP ( veya tobra).
 Bu tedavi rejimleri MRSA'ya etkin değildir.
 Ventilatör ilişkili pnomoni : Ateş, akciğer infiltratları bronko alveoler lavajdan
veya korunumuş fırça yöntemiyle alınan numunelerin kantitatif kültürleri
yardımcıdır.
 Mikrobial etyoloji: Hiçbir ampirik tedavi tedavi tüm patojenleri kapsamaz.
Tedaviler S.pnomoni, Legionella ve bir çok koliformlara etkilidir. MRSA,
stenomorfomonas ve diğerlerini kapsamaz.
Ventilatör ilişkili pnomoni korunma: Başı yataktan 30 ºyükseklikte olacak şekilde
pozisyon verilir. Nazogastrik, endotrakeal tüpler mümkün olduğunca çıkarılmalıdır,
mümkünse devamlı subglottik emme yapılır. Klorhegzidin ile oral bakım gümüşle
kaplanmış endotrakeal tüpler VAP insidansını azaltığı rapor edilmiştir.

Hastane veya toplum kaynaklı pnomoni + nötropenik hasta:
Etyoloji: Toplumdaki tüm listenelen mikroorganizmalar + hastane kaynaklı etkenler +
funguslar ( aspergillus)
 Vanko çok yüksek şüphe, infekte IV aperey ilaça dirençli S.pnomoni olmadıkça
başlangıç tedavisinde kullanılmaz. Amfoterisin 3 günden fazla hala ateşli
kalmadıkça ve yüksek klinik olmadıkça başlanmaz.
Erişkin: Seçilmiş spesifik tedavi – kültür ( balgam,kan, plevral sıvı ) sonuçları.
Acinetobakter baumanı:
Etyoloji: VAP lı hastalar.
Tedavi: IMP duyarlı ise kullanılır.
Alternatif: IMP dirençli ise colistin ( polimiksin E) 2.5 mg/kg/gün 2-4 doz.
 AM- SB un sulbaktam kısmı aktiftir. 3 gm IV 4x1 kolistinden daha etkin olduğuna
dair raporlar var.
Bucholderia ( Pseudomonas) pseudomallei:
Melioidoz etyolojisi: Primer veya sekonder deri infeksiyonu sebep olabilir.

Tedavi: Başlangıç seftazidim 30-50 mg/kg/gün IV 3x1 veya IMP 20 mg/kg/gün 3x1
10 gün. (minimum) düzeldikten sonra PO tedavi.
Post parenteral tedavi: Erişkin kloromfenikol 10 mg/kg 4x1 8 hafta, Doxy 2 mg/kg
2x1 20 hafta, TMT-SMX 5mg TMT /kg 2x1 20 hafta.
Çocuk < 8 yaş – gebelik : Oral rejimler kullanılır. AM-CL R. 1000 / 62.5 2 tab 2x1 20
hafta, uyum halinde bile relaps oranı % 10 dur. Mak. Seftazidim dozu: 6 gm
Tigesiklin, invitro etkili, klinik veri yok.
H.influenza : Blaktamaz negatifse tedavi.
AMP (IV) veya Amok (PO), TMT-SMX, azitro ( claritro), doxi
Blaktamaz pozitif' de tedavi.:AM-CL, oral cef 2/3, FQ.
 β laktamaz negatif suşlar % 25-35i hem TMT, hemde doxy ye dirençlidir.
Komensal H. homoliticus yüksek oranda izole edilip H.influenza ile
karıştırılmaktadır.
Klebsiella türleri ( ESBL + ) diğer koliformlar
β laktamaz (+) tedavi: Dori, IMP veya MER, Eğer dirençli ise poilmiksin E (
Colistin) veya polimiksin B, tedavi haftalar sürer.
*ESBL tüm β laktam -laktamaz inhibitörleri, sefalosporinleri inaktive eder, tüm
Florokinolonlar ve diğer aminoglikozidler aktiftir, ancak çapraz rezistans nedeniyle
kullanılmaz.
Legionella türleri : Relatif bradikardi sık görülür.
Hospitalize immun yetmezlikli hastada tedavi. Azitro 500 mg IV veya Levo 750 mg
IV veya Moxi 400 mg IV.
 İki çalışma Levo'nun diğer makrolidlerden üstün olduğunu göstermiştir.

M.catarhalis: % 93 β laktamaz (+)
Tedavi: AM-CL, 2/3 kuşak sef, makrolidler, FQ lar, TMT-SMX, doxy.
P.aeruginosa : Sıklıkla ventilatör ilişkilidir.
Tedavi: PIP-TZ + Tobra.

PIP-TZ yerine antipseudomanal sefalosporin veya karpenem ( Dori, IMP veya MER )
kullanılabilir.
Diğer seçenekler CFP (PIP-TZ ) yerine
CIP + PIP-TZ
IMP + CIP.
Eğer çoklu ilaç direnci varsa polimiksin prenteral belkide inhilasyon 80 mg 2x1.
S.aureus: Tedavi süresi sadece pnomonide 2-3 hafta, beraberinde endokardit ve/ veya
osteomyelit varsa 4 -6 hafta.
Naf (Oxa) duyarlı ise tedavi Naf (Oxa) 2 gm IV 6x1 veya alternatif Vanko 1 gm 2x1
veya Linezolid 600 mg IV 2x1.
MRSA tedavi: Vanko 1 gm 2x1 veya Linezolid 600 mg IV 2x
Alternatif Dapto.
 Vankomisinde hedef dozu 15-20 mg/kg dır. Bazı yazarlar 25-30 mg yükleme dozu
tavsiye eder. İki randomize çalışmanın analizlerine Linezolid Vankomisine eş
değerdir.
Stenotrophomonas maltofilia:
Tedavi: TMT-SMX
Alternatif: TC-CL +/-aztreonam.
*TMT-SMX + TC-CL Potansiyel sinerjiktir.
S.pnomoni : Pen duyarlı.
AMP 2gm IV 4x1, Amok 1 gm PO 3x1, makrolid, Pen G, V, Doxi ,oral sefalosporin
2/3 kuşak.
Ateşsiz olana kadar tedavi.
Pen yüksek seviye dirençli.FQ lar ile aktivite artırılır. 3. kuşak sef ( direnç nadir)
yüksek doz IV AMP, Vanko.
Tüm seçenekler mümkün değil örn: allerji Linezolid.
Y. pestis ( Veba) Etken: aerosol Y. pestis
Tedavi: Genta 5 mg/kg/IV/gün.
Alternatif: Doxi 200 mg tek doz + ilave 100 mg 2x1 IV.
 TMT-SMX veba pnomonisi profilaksisinde kullanılır. Chloramfenikol etken fakat

potansiyel toksiktir. Sefalosporinler ve FQ lar hayvan modellerinde etkili
bulunmuştur.
Aktinomikosis: A. isreeli nadiren diğer aktiromiçesler.
Tedavi: AMP 50 mg/kg IV 3-4 doza bölünerek 4-6 hafta sonra Pen G ve 2-4 gm/gün
PO 3-6 hafta.
Alternatif doxi veya seftriakson veya clinda veya eritro
ºAMP yerine Pen G 10-20 mü/gün 4-6 hafta kullanılabilir
Antrax: İnhalasyon ( orafaringeal ve gastrointestinal formlar)
Etyoloji: B. antrasis.
Olası terorizm ajanı olarak rapor edilir. Akciğer filminde mediastende genişleme ve
plevral efüzyon görülür.
Tedavi: ( Gebelikte aynı tedavi) CIP 400 mg IV 2x1 ( Levo 500 mg IV ) veya doxi
100 mg IV 2x1 + clinda 500 mg IV 3x1 ve/veya RIF 300 mg IV 2x1.
Mümkün olduğunca erken parenteralden orale geçilir. CIP 500 mg PO 2x1 + Clinda
450 mg PO 3x1 + RIF 300 mg 2x1 Tedavi süresi 60 gün.
Alternatif: Çocuk CIP 10 mg IV 2x1 veya doxi > 8 yaş > 45kg 100 mg IV 2x1 +
clinda 7.5 mg/kg 4x1 > 8 yaş veya < 45 kg 2.2 mg/kg IV 2x1 (RIF 20 mg/kg).
Tedavi süresi 60 gin.
Antrax profilaksisi erişkinde ( gebe dahil) ve > 50 kg çocukta CIP 500 mg PO 2x1
60 gün. veya Levo 8 mg /kg 2x1 PO 60 gün.
Alternatif: Erişkin ( Gebe dahil) Doxi 100 mg PO 2x1 60 gün.
Çocuk > 8 yaş ve > 42 kg Doxi 100 mg PO 2x1
< 8 yaş ve < 45 kg Doxi 2.2 mg/kg PO 2x1.
* 1 - Clinda toxin üretimimi bloke eder.
2 – Rifamin BOS 'a ve intresellüler bölglere penetre olur.
3 -Pen duyarrlılığı gösterilmişse:
erişkin PenG 4müIV 6x1
çocukPenG <12 yaş 50 bin ü/kg IV 6x1
>12 Yaş 4 milyon IV 6x1.
4 - İndüklenebilir β laktamaz varsa Pen G kullanılmaz
5 – Sefalosporinler veTMT-SMX kullanılmaz.
6 – İnsandan insana geçmez..
7 _ Anti toksin geliştirilmekte
8 –Moxi çalışılmakta klinik deneyim yetersiz

9-Antrax immunglobilini kullanımı ile ilgili vaka raporları var
Penisilin duyarlılığı var ise profilaksi için;
1- Amok 80 mg/kg 3x1 IV. ( mak 500 mg 3x1 kullanılır. Gebedede 500 mg Amok
PO 3x1.
2 – Sefalosporinler ve TMT-SMX kullanılmaz.
3- Gati, mox igibi FQ lar ve claritro ile yeterli klinik deneyim yok.
Aspirasyon pnomonisi ± Akciğer absesi
Etyoloji: Transtorasik kültür yapılan 90 hastada anaeroplar % 34, gram (+) koklar %
26, S.milleri % 16, K pnomoni % 25, nokardia % 3 oranında bulunmuştur.
Tedavi: PIP-TZ 3.375 mg IV 4x1.
Alternatif: Seftriakson 1 gm/gün IV + metro 500 mg IV 4x1.
*Önerilen rejimler transtorasik materyalden kültür yapılan 90 hastanın retrospektif
değerlendirilmesine görediir.
*K.pnomoni sıklığı sürprizdir
Moxi 400mg IV/PO diğer bir seçenektir.
Kistik fibroz
Pulmoner semptomların akut alevlenmesi
Etyoloji S.aureus,H.influenza (erken dönem hastalık)
P.aeruginosa (geç dönem hastalık)
Tedavi P,aeruginosa için Ped doz: Tobra 3.3mg/kg 3x1 veya 12mg/kg IV/gün
PİP veya Tikarsilin 100mg/kg IV 3x1 veya Seftazidim 50mg/kg IV 3x1 mak 6
gm/gün Yukarıdakilere direnç halinde Tobra ile kombine edilir
P.aeruginosa duyarlı ise CIP/Levo kullanılır
Alternatif tedavi S.aureus için 1-MSSA Oxa (Naf) 2gm IV 6x1
2-MRSA Vanko 1gm IV 2x1
*Kistik fibrozda yol göstericiler
1-P.aeruginosa için kombinasyon tedavisi
2-A.glikozidler için günde bir kez uygulama
3-Devamlı β Laktam infüzyon tedavisi için daha fazla bilgiye ihtiyaç var
4- Steroidlerin rutin kullanımı tavsiye edilmiyor
P. aeruginosa kronik supresyonu için inhale fenolsüz tobra 300mg 2x1 sonra 28 gün
tedavi yok siklusu sürdürülür.
İnhale Aztreonam lysin faz 3 çalışmada
Etyoloji Buckloderia (peudomonas) cepacia
TMT-SMX 5mg TMT/kg/gün 4x1
Alternatif Chloro 15-20mg/kg IV/PO / gün

 B. cepacia major patojen olmaktadır. Hastalar ilerleyici solunum yetmezliği
yönünden değerlendirilir. 1 yıl içinde % 62 mortalite ile sonuçlanır.
Aminoglikozidlere, piperasiline, seftazidim'e cevap düşüktür. Hastalar diğer kistik
fibroz hastalarından izole edilmelidir.
Ampiyem :
Neonatal Etyoloji: S.aureus. Tedavi neonatal pnomonideki gibi drenaj indikedir.
Yenidoğan / çocuk : ( 1 ay-5 yaş) Etyoloji: S.aureus, S.pnomoni, H.influenza
Tedavi: Pnomonideki gibi drenaj indikedir.
Çocuk ( > 5 yaş) – Erişkin : Diagnostik torasentez, ampiyem için toraks tübü.
Akut - genellikle parapnomonik Etyoloji: S.pnomoni, Grup A strep.
Tedavi: Sefotaksim veya seftriakson.
Alternatif vanko.
Etyoloji: S.aureus MSSA Naf (Oxa)
Alternatif: (MRSA) Vanko veya Linezolid.
Genellikle S.aureus pnomoni / bakteriyemisinin sonucudur.
Etyoloji: H.influenza Tedavi: Seftriakson.
Alternatif tedavi: TMT-SMX veya AM-SB.
 Pleomorfik gr (-) basil TMT-SMX' e dirençlidir.
 Subakut/kronik etyoloji : Anaerop strep, S.millieri,, Bakteroidesler,
Enterobakteriler, M. tuberculosis.
Tedavi: Clinda 450-900 mg IV 3x1 + Seftriakson.
Alternatif: Sefoksitin veya IMP veya TC-CL veya PIP-TZ veya AM-SB.
 Eğer organizma görülmemişse subakut gibi tedavi edilir. Drenaj Tb ve tumor.
Plevral biyopsi, kültür, histolojik inceleme.
HIV enfeksiyonu +
CD4 T lenfosit sayısı < 200 /mm3 veya klinik AIDS
Kuru öksürük, ilerleyici dispne, diffüz infiltratlar.
Etyoloji: P. carini en sık, M. tuberculosis, funguslar, Kaposi sarkomu/ lenfoma.
Not: AIDS hastaları drog rezistan S.pnomoni veya diğer patojenlerle pnomoni
gelişebilir.
Tedavi: Prednison sonra TMT-SMX IV 15 mg/kg TMP PO R tab 3x1 21 gün.
Alternatif: Clinda 600 mg IV 3x1 + primakin 30 mg PO veya pentamidin isotiyonat 4

mg/kg/gün IV 21 gün.
 Tanı : ( İndüklenmiş balgam veya trakeobronşial yıkama) = histoloji, monoklonal
antikorlar veya PCR.
Prednison 40 mg 2x1 PO 5 gün sonra 40 mg PO / gün 5 gün 20 mg/gün 11 gün
P .carini pnomonisinde indikedir. ( PO2 < 70 mm Hg)
 Başlangıçta anti PCP tedavisi yapılır. Klinik kötüleşme beklenmez
Eğer PCP negatifse bakteriyel pnomoni düşünülür., Tb, koklar, histo, kripto, kaposi
sarkomu veya lenfoma.
 Pentamidin bakteriyel patgenlere etken değildir.
CD4 Tlenfosit sayısı normal:
( Akut başlangıç, pürülan balgam, pulmoner infiltratlar ±plöretik ağrı, hastayı Tbc
ekarte edilene kadar izole edilir).
Erişkin hasta etyoloji: S.pnomoni, H.influenza, aerop gr (-) basil ( P. aeruginosa'yı
kapsar) Legionella, nadiren M.tuberculosis.
Tedavi: Seftriakson 1 gm/gün IV ( 65 yaş üstü seftriakson 1 gm/gün IV + Azitro )
Alternatif olarak Moxi kullanılabilir.
 Balgamın gram boyaması gr (-) basil gösteriyorsa seçenekler perenteral sef ( 3.
kuşak), TC-CL, PIP-TZ, IMP veya MER
Florokinolonlar: Levo 750 mg PO IV/gün, Moxi 400 mg PO IV/gün, Gati ABD de
hiPO ve hiperglisemik reaksiyonlardan dolayı uygun değil.
Çocuk Etyoloji: Erişkin HIV (+) deki gibi + Lenfoid intestinal pnomoni ( LIP).
Tedavi: HIV (+) erişkin pnomonilideki gibi LIP tanısında streoidler kullanılır.
 AIDS li çocukta LIP: Pulmoner komplikasyonların 1/3 ünden sorumludur. Klinik
olarak hePOtosplenomegali, tükrük bezlerinde genişleme, lenfositoz görülür.
Nokardia pnomonisi:
Etyoloji: N.asteroides, N.brasiensis.
Tedavi: TMT-SMX 15 mg/kg/gün 2-4 doz IV PO 3-4 hafta sonra doz 10 mg/kg/gün
2-4 IV/PO dozu düşülür, 3-6 ay devam edilir.
Alternatif: IMP 500 mg IV 4x1 + Amikasin 75 mg/kg IV 2x1 3-4 hafta sonra

perental TMT-SMX süre: 3 ay immun yetmezlikte 6 ay.
 Sülfanomid pik seviyeleri ölçülmelidir. Hedef 100-150 mcg/ml/ (PO doz
uygulamadan 2 saat sonra).
 Linezolid invitro olarak aktifdir.

Tularemi: Etyoloji: F. tularensis
Tedavi: Streptomisin 15 mg/kg IV 2x1 veya genta 5 mg/kg IV 4x1 10 gün.
Alternatif: Doxi 100 mg PO/IV 2x1 14-21 gün veya CIP 400 mg IV ( veya 750 mg
PO) 2x1 14 – 21 gün.

Temas sonrası profilaksi Doxi 100 mg PO 2x1 14 gün.
Alternatif: CIP 500 mg PO 2x1 14 gün.
 Gebelikte gebe olmayanlar gibi tedavi edilir.
 Tobramisin çalışılmalıdır.
 Profilaksi gebe ve gebe olmayanlarda aynıdır.

Viral ( interstisial ) pnomoni
Etyoloji: İnfluenza, adenovirus, coronavirus ( SARS), hantavirus, metapnemo virus,
parainfluenza virus, RSV
İnfluenza tedavisi: Üç influenza A tipinin antivirallere farklı duyarlılığı nedeniyle
komplikedir. H3N2 amantadine dirençli olup, zanemavir ve oseltamivire duyarlıdır.
Mevsimsel H1N1 oseltamivire dirençli, zanamavir ve amantadine duyarlıdır. Orijinal
H1N1 (domuz) amantadine dirençli, zanamavir ve oseltamivirin her ikisinede
duyarlıdır.
Her üç virus 2009-2010 da dünyada görüleceği için tedavi problemlidir. Zanamavir
25 mg inhalasyon ( 10 mg total) 2x1 5 gün tüm A tiplerine ilaveten B yi kapsar.
Oseltamivir 75 mg 2x1 + rimantadin veya amantadine 100 mg PO 2x1 5 gün.
 Adenovirus coronevirus ( SARS) hantavirus, metapnemo virus, parainfluenza
veya RSV'ye etken ilaç bilinmemektedir. Seyehat ( SARS), maruz kalış ( Hanta
hıkayesi) gereklidir. RSV ve human metapnemo virus yaşlılarda influenza kadar
ciddidir.

LENF NODLARI:

Lenfadenit, akut, jenarelize
Etyoloji: EBV, Erken HIV enf, sy, toxo, tularemi,lyme hast, sarkoidoz, SLE ve
Kikuchi – Fujiyamata hastalığı. Ayrıntılı hikaye ve fiziksel muayene, uygun serolojik
testler yapılır. Spesifik ajan (lar) tedavi edilir.
Bölgesel
Servikal Etyoloji: CSD ( kedi tırmığı hastalığı), grup A strep, S.aureus, anaeroplar,
m. tuberculosis (scrofulo), M.avium, M. scrofuloceum, M. malmoense, toxo,
tularemi.
Hikaye fiziksel muayene eğer lenf nodları fluktuasyon gösteriyorsa aspire edilir.
Gram boyama ve ARB boyama yapılır. Kikuchi – Fujiyamata hastalığı ateş ve
beningn, kendi kendini sınırlayan lenfadenopetiye sebep olan bir hastalık olup
etyolojisi bilinmez.
İnguinal:
Cinsel yolla bulaşma: Etyoloji = HSV, şankroid,sy,LGV.
Cinsel yol dışı bulaşma: Etyoloji = GAS, S.Aureus, tularemi,CSD, Y.pestis (veba)
 Bubonik veba, glanduler tularemi araştırılır.
 Aksiller: GrupAS, S.aureus, CSD, tularemi, Y.pestis, sporotricosis.

Ekstemitede nodular lenfanjit:
Etyoloji: Sporotricosis, leismania, N.brasiliensis, M. marinum, M. chenloneae,
tularemi.
Tedavi: Özgün etyolojiye dayanır.
 Lenfanjitin farklı bir formu inflame lenfatik kanallar boyunca subkutane
şişmelerle karakterize olup, genellikle deri invazyonun primer yeri belirgindir,
bölgesel adenopati değişkendir.
Nokardia lenfadeniti/ deri abseleri:
Etyoloji: N.asteroides, N.brasiliensis.
Tedavi: TMT-SMX 5-10 mg TMT/gün IV 2-4 doz.
Alternatif: Sulfisaksazol 2 gm PO 2x1 veya minosiklin 100-200 mg PO 2x1.
Süre: 3 ay immun yetmezlikte 6 ay.
Linezolid 600 mg PO 2x1 etkili olduğu rapor edilmiştir.

Kedi tırmığı hastalığı: ( immun yetmezliği olmayan hasta)
Aksiller, epitroclear nodlar % 46, boyun % 26, inguinal % 17.
Etyoloji: B.henseleae.
Tedavi: Azitro erişkinde doz ( > 45.5 kg) 500 mg PO tek doz + 250 mg/gün 4 gün.
Çocuk : ( < 45.5 kg) likid azitro 10 mg/kg tek doz + 5 mg/kg/gün 4 gün.
Alternatif: Tedavi yapılmaz 2-6 ayda düzelme. Süperatif nodüllerin iğne aspirasyonu
ağrıyı hafifletir.
 Klinik: Nodüllerin ∞ % 10 u süpüratiftir. Atipik yerleşim hastaların % 5 ünden
azında görülür. Örn: akc nodülleri, dalak, kc lezyonları, Parinaud'un
okuloglonduler sendromu. CNS manifentasyonları hastaların % 2 sinde ( ansefalit,
periferal nöropati, retinitis) FUO.
Tanı: Kediye maruziyet, pozitif IFA serolojisi, nadiren biyopsiye gerek duyulur.
 Tedavi: Sadece bir prospektif randomize her çalışmada kullanılan azitro ile
genişlemiş lenf nodlarının hızla iyileştiği gösterilmiştir.
Not: Yaşlılarda endokardit daha sık, lenfadenit daha az sıktır.
AĞIZ:
Tekrarlayan aftöz stomatit. Etyoloji: Bilinmiyor.
Tedavisi: Topikal steroidler ( Orabese içinde kenalog) ağrıyı ve şişmeyi hafifletebilir.
Bukkal selülit: ( çocuk < 5 yaş)
Etyoloji: H.influenza.
Tedavi: Cefuroxim veya seftriakson.
Alternatif: AM-CL veya TMT-SMX.
*Hib immunizasyonu ile invaziv H.influenza enf. % 95 oranında düşmüştür.
Şimdilerde yeni doğanda immunizasyon öncesi görülmektedir.
Servikofasial aktinomiçes: ( Lumpy jaw)
Etyoloji: A.israeli ve diğerleri ( nadir).
Tedavi: AMP 50 mg/kg IV 3-4 doz 4-6 hafta sonra Pen V 2-4 gm/gün PO 3-6 ay.
Alternatif: Doxy veya Seftriakson veya clinda veya Eritro.
 Diş, çene travmalarından sonra yumrular, sinuslar görülür. AMP yerine Pen G IV
10-20 mü/gün 4-6 hafta kullanılabilir. Metronidazol aktif değildir.

Ludivig anjinini kapsayan odantajenik infeksiyon:
Etyoloji: Oral mikroflora enfeksiyonu, polimikrokial.
Tedavi: Clinda 300-450 mg PO 4x1 veya 600 mg IV 6-8 saatte bir.
Alternatif: AM-CL 875/125 mg PO 2x1 veya 500/ 125 mg 3x1 veya 2000/125 mg
2x1 veya Cefotetan 2 gm IV 2x1.
 Cerrahi drenaj, nekrotik dokunun çıkarılması gereklidir. Β laktamaz üreten
organizmalar sıklığı görülmektedir. Diğer parenteral alternatifler: AM-SB, PIP-TZ
ve TC-CL.
KAS
Gazlı gangren:
Kontamine travmatik yara, travma olmaksızın kendiliğinden meydana gelebilir.
Etyoloji: C. perfiringens, diğer histotoksik clostridium türleri.
Tedavi: Clinda 300 mg IV 3x1 + Pen G 24 milyonü/gün 4-6 saatte bir IV.
Alternatif: Seftriakson 2 gm IV 2x1 veya eritro 1 gm 4x1 IV bolus.
 Cerrahi debritman primer tedavidir. Hiperbarik O2' in yardımcı etkisi sınırlıdır.
Eğer debritman tam olarak yapılmıyor veya mümkün değilse düşünülmelidir.
Clinda toksin oluşumunu azaltır.
Pyomiyozitis: Etyoloji: S.aureus, Grup A strep, nadiren gr (-) basil, çeşitli anaerop
mikroorganizmalar.
Tedavi: Naf / Oxa 2 gm IV 4 saatte bir veya parenteral Cef. 1. kuşak ( cefazolin 2 gm
IV 3x1 MSSA ise)
Alternatif: Vanko 1 gm IV 2x1 ( MRSA ise).
 Tropiklerde sıktır. Ilıman zonlarda nadir fakat görülebilir. Eksersiz ve kas hasarını
izler.
 Anaeroplardan şüpheleniyorsa veya koruyucu olarak tedaviye metronidazol
eklenir.
PANKREAS:
Akut alkolik nekroz olmaksızın (idopatik pankratit)
Etyoloji: Bakteriyel değil.
Tedavi: CT de nekroz yoksa tedavi yapılmaz.
Alternatif: % 1-9 u infekte olur. Fakat prospektif çalışmalar profilaktik
antibiyotiklerin yararlı olduğunu göstermemiştir. Pankreatik abse ve nekroz açısından
gözlenir, bu durumda tedavi edilir.

Pankreatik abse, infikte pseudo kist, post nekrotizan penkreatit
Etyoloji: Enterobakteriler, enterekoklar, S.aureus, S.epidermidis, anaeroplar,candida.
Tedavi: Abse veya infekte pseudo kistin kültürüne gerek vardır.
 İğne aspirasyonu ile kültür alınır.
Nekrotizan pankreatitin antimikrobik profilaksisi.
Etyoloji: Yukarıdaki gibi.
PARATİROİD BEZİ:
“ Sıcak “ duyarlı parotis şişmesi:
Etyoloji: S.aureus, S. pyogenes, oral flora, aerop gr (-) basil ( nadir), kabakulak,
nadiren enteroviruslar, influenza.
Naf/ Oxa 2 gm IV 6x1 MSSA ise
Vanko
MRSA ise.
 Predispozan faktörler: Stensen kanalında taşlar, dehidratasyon.
Tedavi: Spesifik etiyolojik ajana göre.
“Soğuk” duyarlı olmayan parotis şişmesi:
Granulamatöz hastalıklar (örn: mikobakteriler,funguslar, sarkoidoz, sjöğren hast)
ilaçlar ( iyodürler ve diğerleri), diyabet, siroz, tmler.
 Hikaye, lab sonuçları ayrıca tanıda yeterli olamayabilir. Tanı için biyopsi
yapılmasına gerek duyulabilir.
PERİTONEUM – PERİTONİT
Primer (spontan bakteriyel peritonit =SBP)
Etyoloji: Enterobakteriler % 63, Spnomoni % 5, enterekoklar % 6-10, anaeroplar
< % 1, ESBL (+) klebsiella türleri.
Tedavi: Sefotaksim 2 gm IV 3x1 ( hayatı tehdit edici durumlarda 6x1 ) veya TC-CL
veya PIP-TZ veya AM-SB veya seftriakson ( 2gm IV/gün) veya ERTA 1 gm IV/gün.
Rezistan E.coli ESBL (+) klebsiella ise daha sonra tedaviye Dori, ERTA, IMP veya
MER veya Florokinolon ( Cip, Levo, Moxi) (invitro duyarlılık test edilerek) devam
edilir.
 Asit veya sirozlu hastalarda 1 yıl içinde spontan bakteriyel peritonit geçirme riski

% 20 dolayındadır. SBP tanısı olan hastaların % 30-40 ında kan ve asit kültürleri
negatiftir. Eğer l0ml asit sıvısı kan kültürü şişesine ekilirse kültürün (+) çıkma
şansı artar.
 Tedavi süresi açık değildir. Öneriler: Kan kültürü (+) ise 2 hafta sefotaksim,
başladıktan 48 saat sonra parasentez tekrarlanır eğer PNL ler < 250/mm3, asit
sIVısı steril ise 5 günlük tedavi yeterlidir. IV albümün tedavisi böbrek yetmezliği
ve hastane mortalitesini düşürür..
Spontan bakteriyel peritonitten korunma :
(Siroz ve asit)
UGI kanama sonrası korunma için ;
Tedavi: TMT-SMX 1 tab PO haftanın 5 günü veya CIP.
 TMT-SMX peritonit ve spontan bakteriyemi riskini % 27 den % 2 ye düşürür.
Sekonder peritonit: ( Barsak perforasyonu, rüptüre, apandisit, rüptüre
divertükülit)
Etyoloji: Enterobakteriler, bakteroides türleri, enterokoklar, P.aeruginosa ( %13-15).
Hafif orta derecede hast- hastane dışı – parenteral reçete.
( Fokal periappendisial peritonit, peridivertiküler abse, endometrit).
Tedavi: PIP-TZ 3.375 g IV 3x1 veya 4,5 g IV 3x1 veya 3.375 g'ın 4 saatlik infüzyonu
( 3x1) veya AM-SB 3 gr IV 3x1 veya TC-CL 3.1 gm IV 4x1 veya ERTA 1 gm IV 1x1
veya Moxi 400 mg IV 1x1.
Alternatif: (CIP 400 mg veya Levo 750 mg IV/gün) + Metro 1 gm IV/gün,
veya CFP 2 gm IV 2x1 + metro
veya Tigesiklin 100 mg 1. doz + devam 50 mg 2x1 IV.
Şiddetli, hayatı tehditedici, hastanede yatan hasta.
Tedavi: IMP 500 mg 4x1 veya MER 1 gr 3x1 veya Dori 500 mg IV 3x1 ( 1 saatlik
infüzyon)
Alternatif: AMP + Metro + ( Cip veya Levo)
veya AMP 2gm IV 3x1 + metro 500 mg IV 4x1 + Aminoglikozid.
 Tedavi hem gr (-) aerop, hemde gr (-) anaerop bakterileri kapsamaktadır. Sadece
gr (-) anaerop bakterilere etkili ilaçlar: Clinda, Metro, sadece gr (-) aerop
bakterilere etkili ilaçlar: Aminoglikozidler, Parenteral 2/3/4. kuşak sef, aztreonam
Anti pseudomanal penisilinler, CIP, Levo.
Hem aerop hem anaerop gr (-) bakterilere etkili ilaçlar: Sefoksitin, sefotetan, TC-CL,

PIP-TZ, AM-SB, Dori, IMP, MER, Moxi.
Bakterioideslerde direnç artışı:
Sefoksitin
% direnç

5- 30

Sefotetan
17-87

Clindamisin
19-35

Genellikle resiztans olmayanalar Metro, PIP-TZ ( Metro direnci hakkında vaka
raporları).
Ertapenem = Pseudomanas ve Acinetobakterilere etkili değildir.
 Fekal kontaminasyon yokken peritoneal sıvı-apsenin aerop-anaerop kültürü
spesifik tedaviyi yönlendirmede yardımcıdır.
Aminoglikozidlere daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Şiddetli penisilin allerjisinde gr (-)
aeroplar CIP veya Aztreonam tedavisiyle kapsanır. Dori, IMP, MER in β laktam
olduğunu hatırlayınız.
P.aeruginosa'dan şüpleniliyorsa veya hasta kritik ise IMP dozu 1 gm 4x1 artılır. Eğer
VRE dokumente edilmişse daptomisin kullanılmalıdır.
Abdominal aktinomikozis:
Etyoloji: A.israeli ve nadiren diğerleri.
Tedavi: AMP 50 mg/kg/gün IV 3-4 doz PO 4-6 hafta sonra Pen V-K 2-4 gm/gün PO
3-6 ay.
Alternatif: Doxi veya Seftriakson veya Clinda veya Eritro.
 Abdominal cerrahi sonrası kitle ± fistül şeklinde görülür. Örn: rüptüre appendisit
sonrası AMP yerine IV Pen G 10-20 mü/gün IV 4-6 hafta kullanılabilir.
Kronik ambulatuar peritoneal diyalizle ilişkili peritonit:
> 100 WBC /mm3 % 50 > PNL lar.
Etyoloji: S.aureus ( ensık), S.epidermidis, P.aeruginosa ( % 7) gr (-) basil ( % 11),
Steril ( % 20 ), M. fortuiutum ( nadir).
Orta derecede şiddetli ise ilaçlar diyaliz sıvısına ilave edilir. Uygun ampirik
kombinasyonlar = Vanko + Seftazidim veya Vanko + Genta.
Hasta ağır ise ilaçlar IV kullanılır. Böbrek yetmezliğine göre doz ayarlaması yapılır.
 Tanı için yüzlerce ml diyaliz sıvısı sentrifugasyon ile konsantre edilir,
konsantratın gram boyaması sonra aerop-anaerop olarak kan kültürü şişesine
ekimi yapılır. Pozitif gram boyama başlangıç tedavisinde yol göstericidir. Eğer
kültürde S.epidermis ürerse “koruyucu” diyaliz kateteri şanstır. Çoklu gr (-)

basiller üremişse barsak perforasyonu ya da kataterin çıkarılması düşünülmelidir.

FARİNKS:
Farenjit – tonsilit :
Eksüdasyon veya diffüz eritem.
Etyoloji: Grup A. C. G strep, viral infeksiyon mononükleoz, C.difteriae,
A.hemolitium, M.pnomoniae.
Erişkinde farenjitlerin sadece % 10 undan grup A streptokok sorumludur.
Tedavi: Pen V 10 gün uyum beklenmiyorsa benzatin pen ım 1 doz.
Alternatif: Oral sef 2. kuşak 4-6 gün veya Clinda veya Azitro 5 gün veya Claritro 10
gün veya Eritro 10 gün Amok diğer ( pahalı) bir seçenektir.
 Hızlı step testi erişkinde değerlidir.
 Pen allerjisi, Makrolid rezistansı, S.pyogenes Pen veya Sef'lere dirençli değildir,
ancak günümüzde Makrolid' e dirençli streptokok türleri % 7 oranındadır. ( 20002003 de ) Klinik yetmezlikte duyarlılık testleri Azitro/ Claritro ile yapılmalıdır.
İsolatların % 35 i eritro, azitro, claritro, clinda'ya dirençlidir.
Asetaminofen ağrıyı hafifletmede yardımcıdır. Eğer makrolid direnci, penisilin
allerjisi varsa çocukta Linezolid erişkinde FQ kullanılabilir.
 C ve G streptokok grupları farenjite yol açar, nadiren post streptokoksik
romatizmal ateşe neden olur.
Grup A streptokoku eradike etmek romatizmal ateşten korur. 10 gün Pen VPO , 4-6
gün oral 2.kuşak sef, 5 gün azitro PO, 10 gün claritro kullanılabilir. Kontrollü
çalışmalarda 10 günlük oral claritro 5 günlük azitro tedavisinden daha emin
bulunmuştur. ( % 91- % 82)
Etyoloji: Gonokok tedavi: seftriakson 125 mg tek doz + azitro veya doxi.
Alternatif tedavi : Yüksek oranda direnç nedeniyle FQ lar uzun süreli tedavide
kullanılmaz.
 Genital trochomatis birlikteliği nedeniyle tedaviye azitro 1 gm PO tek doz veya
doxi 100 mg 2x1 7 gün ilave edilir.
Asemptomatik taşıyıcılık: Grup A streptokok asemptomatik taşıyıcılık için tedavi
gerekmez. Tedaviden sonra rutin olarak kültür tavsiye edilmez.
Aralıklarla tekrarlanan kültürlerde Grup A streptokok POzitifliği tedavi: Clinda ve
AM-CL PO.

 Semptomatik tonsillofarenjitli hastaların küçük bir kısmında Grup A streptokok
kültürü (+) bulunur.
Alternatif tedavi: Parenteral Pen G ± RIF.
Grup A streptokok taşıyıcılığında aktif viral enfeksiyon veya gerçek Grup A
streptokok enfeksiyonunda tedaviye 20 mg/kg/gün Mak 300 mg 2x1 4 gün RIF
eklenmesi tedaviye yardımcıdır.
Beyazımsı plaklar, HIV (+) ( pamukçuk)
Etyoloji: C. albicans.
Veziküler ülseratif farinjit:
Etyoloji: Koksaki A 9, B 1-5, ECHO (çoklu tipler), enterovirus 71, H.simplex 1-2.
 Antibakteriyel ajanlar endike değildir. HSV I – 2 için Asiklovir 400 mg 3x1 PO 10
gün.
Membrenoz difteri veya Vincent anjini:
Etyoloji: C. difteriae
Tedavi: Antitoksin + Eritro 20-25 mg/kg/ IV 2x1 7-14 gün veya benzil Pen G 50.000
ü/kg 5 gün sonra Pen V-K 50 mg/kg/gün 5 gün.
 Difteri immunize bireylerde meydana gelir Antibiyotikler toksin üretimini
organizma yayılımını azaltır. Randomize çalışmalarda Pen G eritro'ya üstündür.
Vincent anjini: ( anaeroplar / spiroketler)
Tedavi: Pen G 4 milyonü IV 6x1
Alternatif: Clinda 600 mg IV 3x1.
 F. necrophium bakteriyemisiyle komplike olabilir ( Lemierre sendromu)
Epiglottit : Çocuk Etyoloji: H.influenza ( nadir), S.pyogenes, S.pnomoni, S.aureus.
Tedavi: Ped doz sefotaksim 50 mg/kg IV 3x1 veya seftriakson 50 mg /kg/gün IV.

Alternatif tedavi: AM-SB 100-200 mg/kg IV 4x1 veya TMT-SMX 8-12 mg /kg TMT
IV 2x1 ( ped doz).
 Yatak başında trakeostomi seti bulundurulur. Chloro etkindir, fakat potansiyal
olarak daha az toksik alternatif ajanlar uygundur.
Erişkin : Grup A strep, H.influenza.

Post faringeal abse infeksiyonu, peri tonsiller apse:
( Sublingual, submandibuler, subaxiller alanlarda) Ludwig anjini bunlar yerine
kullanılır. ( lateral l faningial, retrofaringeal, paratrakeal abseler).
Hava yolu açıklığı yakın takibi yapılır. 1/3 ü reintübasyona ihtiyaç gösterir. MR veya
CT abseyi identifiye eder varsa cerrahi drenaj yapılır. Metro 1 gm 2x1 verilir.
Juguler ven septik tromboflebiti ( Lemierre hast.)
Etyoloji: Büyük çoğunlukla fusobacterium necrophium.
Tedavi: Pen G 24 mü/gün devamlı infüzyon veya 4-6 saatte bir.
Alternatif: Clinda 600-900 mg IV 3x1.
Tedavi Lateral faringeal duvarın eksternal drenajı sık yapılır. Pulmoner ve sistemik
emboli sıktır. Karotis arterin erozyonu meydana gelebilir.
Larinjit: Boğuk ses trakeit.
Etyoloji: % 90 viral
Tedavi: Endike değildir.
PARANASAL SÜNUSLAR:
Akut sinuzit – doğru terminoloji akut rinosinuzit ( sinus ağızlarının viral infeksiyon
ve allerjenlerle tıkanması).
Etyoloji: S.pnomoni % 33, H.influenza % 52, M.catarhalis % 8, Grup A strep % 2,
anaeroplar % 6, viruslar % 15, S.aureus % 10.
CT incelemesinde sinus mukozası % 87 oranında vüruslerle inflamedir.
Rinosinüzitlerin sadece % 2 si bakteriyel etkenlerle gelişir.
1- Maksiller, fasial ağrılı hastalar için dekonjestanlar, analjezikler 10 gün kullanılır. (
ab tedavisi rezervde) tutulur.
2- Pürülan nazal drenaj : şiddetli hastalık ( ağrı,ateş) eninde sonunda tedavi edilir.
Genellikle hastaneye yatırma gerektirir. Viral enfeksiyonlar 10 gün içinde iyileşir.
Hafif orta hastalıkta son zamanlarda ( en çok 1 ay) antibiyotik alıp almadığını
sorunuz.
Tedavi: 1- İnfeksiyonun iyileşmesi
2- Bakteriyel komplikasyonlardan korunma ( subdural ampiyem, epidural
apseler, beyin apsesi, menenjit, kavernoz sinus trombozu).
3- Kronik sinus hastalığından kaçınma.
4- Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınma.

 Yüksek oranda kendiliğinden iyileşme.
Pen/sef allerjisi: Özellikle şiddetli IgE ilişkili allerji ( örn: ürtiker, anafilaksisi) Tedavi
seçenekleri Claritro, Azitro, TMT-SMX, doxy veya FQ lar. FQ lar 18 yaş altı
kullanılmamalı.
Tedavi: 1 ay içinde ab kullanımı yoksa Amok ( yüksek doz ) veya AM-CL ( yüksek
doz) veya Cefdinir veya Sefpodoxim veya Sefprozil.
1 ay içinde ab kullanımı varsa: AM-CL ( yüksek doz) veya res.piretuar – FQ lar (
erişkinde)
Tedavi: Genellikle 10 gündür.
 10 günlük azitro tedavisi sık reçete edilir. FQ ile tedavi 5 gündür. Ateş, fasial
eritem olan hastalar S.aureus enfeksiyonu riskinin fazla olması nedeniyle yakın
gözleme alınır. Bu hastalar IV Naf (veya Oxa) ( Anti staflokoksik pen), penisilinaz
dirençli pen (MSSA için) veya vanko ( MRSA için) ihtiyaç duyar.
Not: Levo 750 mg / gün 5 gün veya Levo 500 mg /gün 5 gün mikrobiyolojik klinik
açıdan eşdeğerdir.
Akut viral rinosinuzit komplikasyonu geçici hiposmi , akut bakteriyel rinosinuzit
komplikasyonu orbital infeksiyonlar, menenjit, epidural apseler, beyin apseleri.
3 günden sonra tedavi yetmezliği:
Etyoloji: Yukarıdakiler gibi, tanı için aspirasyon düşünülmelidir.
Tedavi: Hafif orta hast.;
AM-CL ( yüksek doz veya sefpodoxim, sefprozil veya sefdinir)
Şiddetli hast;
Gati, Gemi, Levo, Moxi.
Tedavi: 5-10 gün. D.mellituslu ketoasidozlu, nötropenili, deforraksamin tedavisi
alanlar.
Etyoloji: Rhizopus türleri (mukor), Aspergillus
Hastanede yatan, nazotrekeal veya nazogastrik aspirasyon uygulanan hastalar:
Etyoloji: Gram (-) basil % 47 ( pseudomonas, acinetobakter ,E.coli sık) Gram (+) kok
( S. aureus )% 35, mayalar % 8, Polimikrobial % 80
Nazotrekeal tüp çıkarılır. Ateş devam ederse ampirik tedaviye yol gösterici olması
için sinus aspirasyonu yapılır.
Tedavi: Dori 500 mg IV 3x1 ( 1 saatlik perfüzyon) veya IMP IV 4x1 veya MER 1 gr
3x1 MRSA için vanko ilave edilir. ( Gram boyama şüpheli ise).

Alternatif: Ceftaz 2 gm IV 3x1 + vanko veya CFP 2 gm IV 2x1 + vanko.
 Nazotrekeal veya gastrik tüp uygulamasında 7 gün sonra hastaların % 95 ünde ( X
ray sinusiti sinuslarda sıvı) vardır. Fakat bunların trans nazal punktüründe % 37 si
kültür (+) tir. 1 haftadan fazla nazotrekeal tüp uygulanan veya mekanik
ventilasyon uygulanan hastaların % 10 undan azında bakteriyel sinuzit gelişir.
Sinus aspiratının gram boyamasında mayalar görülürse tedaviye flukonazol
eklenir.

Kronik sinuzit – Erişkin:
Etyoloji: Provotella, anaerop strep, Fusobacterium ( sık anaeroplar), Streptokok,
Hemofilus türleri, P.aeruginosa, S.aureus, Moraxella ( Aeroplar).
Tedavi: Antibiyotikler genellikle etkili değil otolaringeal konsültasyon, akut
alevlenmede akut sinusitteki tedavi.
 Patogenez açık değil. Polifaktoriyel olabilir. Otomental kompleksin akut
bakteriyel hastalığı allerji, polipler, gizli immun yetmezlik ve/ veya odontojenik
hastalıklar üst çene dişlerinde periodontit gibi.

DERİ
Acne vulgaris:
Komedenlu akne “ siyah başlar “ “ beyaz başlar “ en erken form, inflamasyon yok.
Etyoloji: Aşırı sebum üretimi, bez obstrüksiyonu, P.acnes yok.
Tedavi: ilk 24 saat topikal tretionın ( krem = 0.025 veya % 0.05 ) veya jel ( 0.01 veya
% 0.25 )
Alternatif: Topikal adapalane % 001 jel veya azaleik asid % 20 krem veya tazorotene
% 01 krem ( 24 saatte bir defa).
 Korunma yeni komedonların oluşumunu az irritasyon yapar, Azaleik asid daha az
etkindir, fakat retinoidlerden daha az irritandır. Komedanlarda 12 haftada % 40-70
azalma beklenir.
Acne vulgaris:
Orta derecede inflomasyonlu akne, küçük papüller veya püstüller.
Etyoloji: P. acnes' e çoğalması + foliküller hücrelerin deskuamasyonu.
Tedavi: Topikal eritro % 3 + benzoil peroksid % 5 ( 2kez)
Alternatif: Clinda % 01 jel ( eritro yerine)

 Randomize kontrollü çalışmalarda topikal benzoil peroksid + eritro oral
minoksiklin/ tetraksikline eş değer bulunmuş ve proPOnibakterilerin antibiyotik
direncinden etkilenmediği görülmüştür.
İnflomatuar akne : Komedanlar, Papüller, püstüller daha az sıklıkla derin nodüller (
kistler)
Etyoloji: Yukarıdaki olayların ilerlemesi.
Tedavi: Topikal eritro % 3 + benzoil peroksid % 5 (2x1) ±oral antibiyotik.
Alternatif: Oral ilaçlar ( doxi 100 mg 2x1 veya minosiklin 50 mg 2x1 )
Diğerleri: Ectrasiklin, eritro,TMT-SMX, Clinda.
 Geniş yayılımlı günlük minoksiklin ( soladyn) 1 mg/kg/gün.
 Sistemik izotretionin yaygın, şişddetli nodüller kistik lezyonlu 4-5 ay 0.1 -1 mg/kg
antibiyotik tedavisinin başarısız olduğu hastalar için kullanılmalıdır.
 Tetraksiklinler gelişmekte olan dişte birikir. Doxy oto sensitiviteye yol açabilir.
Mikrosiklin'in yan etkileri :ürtiker, vertigo, deri ve oral mukozada pigment
birikmesi nadiren çocuklarda otoimmuniteyi tetikler, ateş, poliartraljı, pozitif
ANCA.

Akne rozase:
Etyoloji: Deri akarı, dermadex folliculorum.
Tedavi: Azelaik asid 2x1 topikal veya metronidazol topikal krem 2x1.
Alternatif: Düşük doz oral tetraksiklin rejimlerinin herhangi biri.
Antrax Kutanoz: İnolasyon biyoteorizm ajanı olarak rapor edilmiştir.
Etyoloji: B. antracis.
Tedavi: Erişkin ( gebeliklerde kapsar) ve > 50 kg Çocuk: CIP 500 mg PO 2x1 veya
Levo 500 mg IV/PO/gün 60 gün.
Alternatif: Erişkin ( gebe dahil) Doxi 100 mg PO 2x1/ 60 gün
Çocuk Doxi 8 yaşdan büyük – 45 kg > 100mg 2x1
Çocuk Doxi 8 yaşdan küçük – 45 kg < 2.2 mg/kg PO 2x1 60 gün.
 1) Pen duyarlı ise sonra.
Erişkin : Amok 500 mg 3x1 60 gün.
Çocuk: Amok 80 mg/kg 3x1 ( mak 500 mg 3x1).
 2) Kutanoz antraksın alışılmış tedavisi 7 – 10 gündür. 60 gün aerosollere temas
halinde ( biyoterorizm) kullanılır.
 3) Diğer florokinolonlar ( Levo, Moxi) invitro duyarlılık verilerine göre

çalışılmalıdır.
Basiller anjiomatozis: ( İmmun yetmezlikli ( HIV-1, kemik iligi transplant alıcıları)
Etyoloji: Bartonelle henselae ve quintana.
Tedavi: Claritro 500 mg PO 2x1 veya Claritro R 1 gm PO/gün veya Azitro 250 mg
PO/gün veya CIP 500 > 50 mg PO 2x1.
Alternatif: Eritro 500 mg PO 4x1 veya Doxi 100 mg 2x1 PO.
 İmmun yetmezlikli şiddetli hastalığı olanlarda doxi 100 mg PO 2x1 + RIF 300 mg
PO 2x1 etkili olduğu rapor edilmiştir.
Isırıklar: Tetenus protiloksisini hatırla. Rabies profilaksisi.
Yarasa, rakun, kokarca ısırığı
Etyoloji: Deriden strep, staf, kuduz.
Tedavi: AM-CL 875/125 mg PO 2x1 veya 500/125mg PO 3x1.
Alternatif: Doxy 100 mg PO 2x1.
 Arnerika için antirabies indikedir. Rabies immunglobulin + aşı.

Kedi ısırığı: % 80 infektedir. Kültür alınır, ampirik tedavi başlanır.
Etyoloji: P.multocida, S. aureus.
Tedavi: AM-CL 875/125 mg PO 2x1 veya doxi 100 mg PO 2x1.
*Cefoleksin kullanmayın.
*P.multocida dikloksasilin, cefoleksin, clindamisin ve bazı şuşları eritroya
dirençlidir. ( çoğu azitroya duyarlıdır, ancak klinik veri yok). P.multocida
enfeksiyonu 24 saat içinde gelişir. Osteomyelit açısından gözlenir. Eğer kültür
yalnızca P.multocida açısından POzitif ise tedavi IV pen G veya PO Pen VK ya
döndürülür.

Yayın balığı sokması
Etyoloji: Toksinler.
 Ani ağrı, eritem ve ödem gelişir. Strep selülitisini andırır. Sekonder olarak infekte
olabilir. AM-CL profilaksi için kullanılabilir
Köpek Isırığı: Sadece % 5 i infektedir. Şiddetli ısırık halinde ve komorbit hastalık
varsa ( diyabet gibi) tedavi edilir.

Etyoloji: P.canis, S.aureus, bakteroides sp, Fusobacterium sp, Ef-4 ,copnocytophagia.
Tedavi: AM-CL 875/125 mg PO 2x1 veya 500/125 mg 3x1.
Alternatif: Clinda 300 mg PO 4x1 + FQ ( erişkin)
veya Clinda + TMT-SMX (çocuk).
 Antirabies profilaksi: Rabies immunglabilin + aşı.
 Copnocytophagia: Splenektomili hastalarda P.canis, dikloksasilin, cephaleksin,
clinda ve eritroye dirençli, seftriakson, Cefuroksim, sefpodoxim ve FQ lara
duyarlıdır.

İnsan ısırığı:
Etyoloji: Viridans strep % 100, S.epidermidis % 53, corynebakterium % 41.5,
S.aureus % 29, eikenella % 15, % 82, peptostrep % 26.
Tedavi: Erken ( henüz infeksiyon yok). AM-CL 875/125 mg PO 2x1 5 gün
Geç : ( İnfeksiyon bulguları 3-24 saat içinde) AM-SB 1.5 gr IV 4x1 veya
sefoksitin 2 gm IV 3x1 veya TC-CL 3.1 gm IV 4x1 veya PIP-TZ 3.375 gm IV 4x1.
Pen allerjisi: Clinda + ( CIP veya TMT-SMX).
 Temizleme, irrigasyon ve debritman en önemlisidir. Röntgen çekilmeldir. Isırıklar
hastaneye yatan hastada enfekte olursa aerop gr (-) basiller olabilir. ( Eikenella
clinda, naf/oxa, Metro, 1.kuşak cef, eritro ya dirençli, FQ lar ve TMT-SMX'e
duyarlıdır.
Domuz ısırığı:
Etyoloji: POlimikrobik ( gram (+) kok, gr (-) basil, anaeroplar, pasteurella türleri).
Tedavi: AM-CL 875/125 mg 2x1.
Alternatif: 3. kuşak Cef veya TC-CL veya AM-SB veya IMP.
 Bilgi sınırlı fakat infeksiyon sık ve şiddetlidir.
Çayır köpeği: Etyoloji: Monkeypox.
Primat, insan değil: Etyoloji: Herpes virus simiae tedavisi asiklovir.
Fare: Etken: S.minus, S.moniliformis.
Tedavi AM-CL 875/125 PO 2x1
Alternatif: Doxi.
 Antirabies gerekli değildir. Fare ısırığı hummasına sebep olabilir. ( Steptobacillus

moniliformis) Pen G veya doxy ,eritro veya Clinda yerine kullanılabilir.
Fok ısırığı: Etyoloji: Marine mycoplasma.
Tetraksiklin 4 hafta kullanılır.
 Fok ısırığından haftalar sonra .
Yılan ısırığı: (engerek)
Etyoloji: Pseudomanas sp, enterobaktericeae sp, S.epidermidis, Clostridium.
 Primer tedavi: Antivenom uygulamadır. Pen genellikle kullanılır. Ancak izole
edilen mikroorganizmada etkili değildir. Seftriakson daha etkili bulunmuştur.
Tetanus profilaksisi gereklidir..
Örümcek ısırığı: ( kutanöz antrax, MRSA infeksiyonu gibi olasıkla diğer sebeplere
bağlı nekrotik ülserler örümceğe affedilir).
Vidov ( karadul-latrodectus) infeksiyoz değildir. Antibiyotik tedavisi yapılmaz.
 Akut abdomen ile karışabilir. Diezepem veya calcium glukonat ağrı, kas spazmnı
kontrol etmede yardımcı olabilir. Tetanus profilaksisi yapılır.
Brown recluse ( Loxoseeles)
Etyoloji: İnfeksiyoz değildir.
Tedavi: Isırık genellikle kendi kendine sınırlıdır., kendi kendine iyileşir koruyucu
tedavisi yoktur.
Alternatif: Dapson 50 mg PO/gün destekleyici veri almasada sıklıkla kullanılır.
 Dapson hemolize yol açabilir ( GGFD eksikliği kontrol edilmelidir)

Kabarcıklar Fronkülozis, ilaç bağımlılarında subkutanöz abseler, karbonküller.
( çoklu birleşen fronküller).
Aktif lezyon: Toplum kökenli MRSA yaygın.
Çocuk hastalarda abse 5 cmden küçükse TMT-SMX ve plasebo tedavisi arasında fark
yoktur.
Etyoloji: S.aureus MSSA / MRSA toplum kökenli.
Tedavi: Afebril apse çapı < 5 cm2 kültür, sıcak uygulama ilaç yok.
> 5 cm2 TMT-SMX 2x1 5-10 gün.

Alternatif: Erişkin clinda 300-600 mg 4x1 ( veya 3x1) veya doxi (mino) 100 mg PO
2x1.
Febril, büyük veya çoklu abseler: Hastane dışı tedavi: Abse kültürü, bazen kan
kültürü, sıcak uygulama, TMT-SMX 2x1 PO ± RIF 300 mg 2x1 PO 10 gün. Tedaviye
cevap vermiyorsa 3-4 gün sonra komplikasyonlar için bak veya IV tedavi düşünülür.
 TMT-SMX' ün streptokoklara aktivitesi kesin değil genellikle streptokok selüliti (
erizipel), S.aureus absesinden klinik olarak kolayca ayrılır. Eğer ayrılmıyorsa veya
strep ise Clinda veya TMT-SMX + Blaktam kullanılabilir. TMT-SMX başlangıçta
birkaç gün tek başına kullanılır. Diğer seçenekler;
1- Linezolid 600 mg PO 2x1 10 gün
2- Fusidik asid 250-500 mg PO 3x1 veya 2x1 ± RIF.
3- FQ lar sadece invitro etkili olduğu bilinmektedir.
 İnsizyon ve drenaj tedavisinin temel adımıdır.
Fronkül rekürrenilerinin sayısını azaltmak - dekolonizasyon:
Etyoloji: MSSA / MRSA
Tedavi: 7 gün.
Klorhegzidin % 2 banyosu, % 2 mupırosin merhem burun deliklerine günde 3 kez,
Rifampin 200 mg PO 2x1 / Doxy 100 mg 2x1.
Alternatif: Mupirosin merhem anterior burun deliklerine 5-7 gün + klorhegzidin %
banyosu 7 gün.
 Optimal rejim ve tedavi süresi kesin değildir. Kombine sistemik ve topikal
tedavinin randomize klinik çalışmalarında tedavi edilenlerin % 74 ünde, tedavi
edilmeyenlerin % 32 sinde 3 ay sonra MRSA kültürde negatiftir. Birçok yerde
kolorizasyon olması nedeniyle klorhegzidin banyolarının eklenmesi sonuç
verebilir görünmektedir.
Hidradenitis supurativa: Etyoloji: Lezyonlar S.aureus, enterobakteriler
pseudomanas, anaeroplar ile infekte olur.
Tedavi: Aspire ediliri tedavi kültüre göre.
 Aksiiler veya ingunial bölge apokrin bezlerinin keratinoz tıkaçlanmasından oluşur.
Yanıklar:
Başlangıç yara bakımı Etyoloji: infekte değildir.
Topikal tedavi seçenekleri.

Alternatif: Erken eksisyon, yaranın örtülmesi, duş tedavisi, topikal antibiyotiklerin
tedavide yeri açık değil.
Gümüş sulfodiazin krem % 1 hergün 1-2 kez uygulanır. Veya % 05 gümüş nitrat
kremi veya mafenid asetat kremi 2 kez uygulanır.
 KI indüklenmiş nötropenil:sülfodiazin tedavisinin haftasında meydana gelir ancak
kullanım devam etse bile sonra düzelir. Gümüş nitrat yaralardan elektrolitleri
süzer ve herşeyi boyar. Mafenid karbonik asid anhidrazıe inhibe ederek metabolik
asidoze yol açabilir.
Yanık yarası sepsisi:
Etyoloji: Spyogenes, Enterobakter türleri, S.aureus, S.epidermidis, E.fecalis, E .coli,
P.aeruginosa, Fungus (nadir), Herpes virus ( nadir).
Tedavi: Vanko 1 gm IV 2x1 + Amikasin 10 mg /kg yükleme sonra 7.5 mg/kg 2x1 +
PIP 4 gm IV 6x1 (piperasilin 24 saatlik dozun ½ si eskar dokusunun altına, eskar
dokusu 12 saat içinde çıkarılarak yapılır). PIP uygun değilse PIP-TZ kullanılır.
 Antibiyotiklerin T ½ serum seviyeleri monitorize edilir. Eğer toksik şok sendromu
düşünülüyorsa S.aureus yanık yarasında lokalize kalmaya eğilimlidir. Candida
kolonize olur ancak nadiren invazyon yapar. Pnomoni en önemli infeksiyon
komplikasyonudur. Sıklıkla staph. etkendir. Komplikasyonlar septik tromboflebiti
kapsar. Dapto 4 mg/kg IV/gün vaknoya alternatiftir.
Selülit – erizipel
Nondiyabetik ekstremite ; Etyoloji: Streptokok türleri ( Grup A, B, C, G), S.aureus (
MRSA dahil).
Tedavi: Pen G 1-2 mü IV 4x1 veya Naf/Oxa 2 gm IV 6x1. Eğer şiddetli değilse
dikloksasilin 500 mg PO 4x1 veya sefazolin 1 gm IV 3x1.
Alternatif: Eritro veya sefazolin veya AM-CL veya azitro, veya Claritro veya
Tigesiklin veya dapto 4 mg/kg IV/gün veya ceftobiprole 500 mg IV 2x1.
 Diyabetik olmayan hastalarda bacakta spontan erizipel genellikle A, B, C, G grubu
streptokoklara bağlıdır.
Pen G IV 1-2 milyon ü 4x1 başlanıp, kokalize S.aureus infeksiyonu açısından
gözlenir. Tinea pedis ile fissürler en sık giriş yeridir, parmak arasından kültür yapılır.
MRSA erizipelden ziyade fronküloza yol açar. Eğer MRSA düşünülüyorsa ampirik
olarak Vanko, dapto veya Linezolid başlanır.

Yüz erişkin ( erizipel) : Etyoloji: Strep sp ( Grup A, B, C, G ), S.aureus ( MRSA
dahil) S.pnömoni.

Tedavi: Vanko 1gm IV 2x1 100 kg üzerinde ise 1.5 gm IV 2x1.
Alternatif: Dapto 4 mg/kg IV/gün veya Linezolid 600 mg IV 2x1.
 Seçkin tedavi S.aureus'a etkili olandır. Yüzde olan S.aureus enzipeli ekstremitede
olan streptokok erizipelini taklit eder. Ampirik MRSA tedavisi invitro duyarlıdır.
Sonuçları alınana kadar sürdürülür.
DM + enzipel :
Etyoloji: Strep ( Grup ABCG), S.aureus, enterobakteriler, klostridiumlar ( nadir).
Erken hafif TMT-SMX 1-2 tab PO 2x1 + ( Pen V K 500 mg PO 4x1veya sefaleksin
500 mg PO 4x1.
Şiddetli hastalık: ( IMP veya MER veya ERTA IV) + ( Linezolid 600 mg PO/IV 2x1
veya Dapto 4 mg /kg/IV veya Vanko IV ).

 Acil cerrahi debritman nekrotizan fasiiti, önlemek ve kültür alımı için endikedir.
Eğer septik ve gazı göstermek için röntgen alınır.
Enzipel – Lenfödem: ( Konjenital milroy hast.)
Meme cerrahisi sonrası lenf nodu çıkarılması.
Etken : Streptokoklar ( Grup A, C, G)
Tedavi: Benzatin Pen G 1, 2 mü ım 4hafta
*Sadece sık selülit atakları geçiren hastalar içinindikedir. Pen V 250 mg PO 2x1 etkili
olabilir. Fakat klinik çalışmalarında kaçınılır. Pen allerjisi olan hastalarda eritro 500
mg PO, azitro 250 mg PO veya Klaritro 500 mg PO / gün kullanılır.

Dandruff ( seboreik dermatit)
Etyoloji: Malesezia türleri.
Tedavi: Ketokanazol ( şampuan % 2 veya selenyum sülfadli şampuan.
Dekubitis veya venöz staz veya arteriyel yetmezlik ülseri(sepsis ile birlikte)
Etyoloji: POlimikrobiktir. Streptokokların ( A, C,G) enterekoklar, anaerop strep,
enterobakteriler, Psedomanas spp, Bakteroides sp, S.aureus.
Tedavi: IMP vey MER veya Dori veya TC-CL veya PIP- TZ veya ERTA.
Alternatif: ( CIP, Levo veya Moxi). + (Clinda veya Metro.)

 Eğer ülser klinik olarak infilame ise topikal değil IV tedavi edilir. Eğer inflame
değilse debritman, yabancı cisim çıkarılması, basının azaltılması, bacak
elevasyonu ( arteriyel yetmezlik yoksa) yapılmalıdır. Topikal tedavi yanıklar, deri
grefti öncesi kötü kokunun azaltılması, revaskülarizasyon olasılığı olmayan
arteriyel yetmezlik durumlarında yapılır. Cadexomer- iyodür veya gümüş örtüler
tercih edilir.
Eritema multiforme: Etyoloji: H. simpleks tip1, mycoplasma, S.pyogenes, ilaçlar (
sülfanomidler, fenitoin, penisilinler)
Tedavi: H.simpleks için asiklovir.
Enitema nodosum: Sarkoidozis, inflomatuar barsak hastalığı, M.tuberculois,
coccidiomikosis, yersinia, sülfonamidler, Whipple hast.
Tedavi: NSAID, Glukokortikoidler ( refrakter vakalarda).
Eritrazma: Etyoloji: C.minitissimum.
Tedavi: Eritro 250 mg PO 4x1 14 gün.
 Wood lambasında kırmızı floresan verir.
Follikülit: Pek çok etken etyolojiye katıkıda bulunur. S.aureus, candida,
P.aeruginosa, malesezia, dermodex, mukorlar tedavi bireysel.
Fronküloz: Etyoloji: S.aureus.
Hemorajik bülloz lezyonlar:
( Kontamine deniz suyu abrazyonu veya pişmemiş deniz ürünleri yenmesi).
Etyoloji: V. vulnificus, V. damselea.
Tedavi: Seftazidim 2 gm IV 3x1 + doxy 100 mg IV/PO 2x1.
Alternatif: Seftazidim 2 gm IV 3x1 + CİP 750 mg 2x1 PO.p
veya CIP 400mg IV 2x1
 Kronik hastalığı olan hastaların ¾ inde mortalite % 50.
 Hastaların çoğunluğu tayvanli olup, seftazidim tetraksiklinlerden üstün
bulunmuştur.
İmpetigo – ektima – çocuk erişkin
( Bal renkli, kabuklu, bülsüz lezyonlar)

Etyoloji: Grup A strep. İmpetigo nadiren B, C, G grubu streptokoklar. Kabuklu
lezyonlar S.aureus + strep. S.aureus sekonder olarak kolonize olabilir.
Tedavi: Mupirosin % 2 krem 3x1 veya fusidik asid krem % 2 3x1 7 -12 gün veya
retopamulin krem % 1 2x1 5 gün.
Alternatif: Azitro veya Clanitro veya Eritro veya oral 2 . kuşak Cef.
 Makrolid direnci yönünden izlenir..
 Kombine strep + staf impetigonun meta analizinde mupirosin plasebodan üstün
bulunmuştur. Mupirosin oral eritro' dan da üstündür. Penisilin eritro'dan daha az
etkendir.
( Bülloz – rüptüre olduğunda ince, vernikli gibi kabuklu).
Etyoloji: S.aureus impetigo
Tedavi: MSSA için dikloksasilin, oxasilin, sefoleksin, AM-CL, azitro, klaritro veya
mupirosin merhem veya retapamulin merhem.
MRSA için: Mupirosin merhem veya PO tedavi TMT-SMX, minosiklin, doxi, klinda.
 Mupirosin direncinde : Neomisin, POlimiksin B, basitrasin üçlü merhemi.
 Ektima: İmpetigodan daha derin epidermisi tutar parenteral pen tedavisi gerektirir.
Askerlerde salgınlar raPOr edilmiştir.
Travma sonrası ekstemitede infekte yara:
( Hafif orta derece, komplike olmamış. Sepsis ile febril, hastanede).
Etyoloji: POlimikrobial S.aureus ( MRSA/ MSSA), aerop, anaerop strep,
enterobakteriler, C.perfiringens, C. tetani suya maruziyet durumunda P. aeruginosa,
Aeromonas sp. Iraktaki askerlerde Asinetobakter.
Hafif - orta vakalarda tedavi: TMT-SMX 1-2 tab 2x1 PO veya Clinda 300-400 mg PO
3x1.
Alternatif: Minosiklin 100 mg PO 2x1 veya Linezolid 600 mg PO 2x1.
Ağır hastanede yatan vakalar: ( AM-SB veya TC-CL veya PIP-TZ veya Dori veya
IMP veya MER veya Erta) + Vanko 1 gm 2x1.
Alternatif: Vanko 1 gm IV 2x1 veya dapto 6 mg / kg veya ceftibipirole 500 mg IV
3x1 ( 2 saatlik infüzyon) Miks gr (-) ve gr (+) . Eğer sadece gr (+)izole edilmişse CIP
veya Levo.

 Gram boyama, kültür antibiyogram yapılır. Tetonus toxoid indikasyonu varsa
uygulanır.
 Hafif infeksiyon: Kullanılan ilaçlar S.aureus, streptokok türlerine etkilidir. Eğer gr
(-) şüphesi varsa AM-CL 1000 /625 2x1 tab. Eğer MRSA eritroya rezistans ise
Clindamisin direnci indüklenebilir.
 Ateş – sepsis: Diğer bir alternatif Linezolid 600 mg IV /PO 2x1 eğer gr (-) basil,
şiddetli pen allerjisi: CIP 400 mg IV 2x1 ( Pseudomanas kuşkusunda 3x1) veya
Levo 750 mg /gün.
 TMT-SMX streptokoklara etkisizdir.
 Diğer bir seçenek televensin 10 mg / kg S.aureus'ta.
GI veya kadın genital yolun dışındaki cerrahi sonrası yara infeksiyonu.
( Sepsis olmaksızın hafif )
( Sepsisle birlikte – şiddetli).
Her ikisinde de etyoloji: S.aureus, Grup A, B, C, G strep.
Tedavi: Hafif : TMT-SMX 1-2 tab PO 2x1 veya Clinda 300-450 mg PO 2x1.
Ağır vanko 1 gm IV 2x1 100 kg dan fazla 1.5 gm IV 2x1.
Alternatif: Dapto 6 mg/kg/gün IV veya Ceftibipirole 500 mg IV 2x1 ( 1 saatlik
infüzyon).
 Esküdanın gram boyaması kontrol edilir. Eğer gr (-) basil varsa AM-CL yüksek
doz veya ERTA veya PIP-TZ veya TC-CL IV eklenir.
GI cerrahisi sonrası, kadar genital sistem cerrahisi sonrası
Orofarinks, özefugus, kadın genital sistemini kapsar. Ateş ve nötrofili görülebilir.
Etyoloji: MSSA /MRSA , koliformlar, bakteroides, diğer anaeroplar.
Tedavi: ( PIP-TZ veya 3. kuşak Cef + Metro veya Dori veya Eritro veya IMP veya
MER ) + ( Vanko 1 gm 2x1 veya Dapto 6 mg/kg/IV/gün ( şiddetli hastalık).
Hafif infeksiyon: AM-CL yüksek doz eğer gram boyamada gr (+) kok varsa TMTSMX ilave edilir.
 Yaranın kültürü ve drenajı önemlidir.
 Vanko yerine Linozolid, β laktamlar yerine CIP veya Levo kullanılabilir.

İnfekte yara febril hasta:
( Gram boyamada kümeler halinde gr (+) kok)

Etyoloji: S.aureus olasılıkla MRSA .
 Kültür antibiyogram yapılmalıdır.
Oral: TMT-SMX veya Clinda 300-450 mg PO 2x1.
Alternatif: IV vanko 1 gm IV 2x1 veya dapto 4 mg/kg/gün veya 6 mg/kg/gün.
 MRSA ayırdetmek için kültür – duyarlılık sonuçlarına ihtiyaç vardır. Toplumdan
kazanılmş MRSA için diğer seçenekler minosiklin 100 mg 2x1 (ucuz) Linezolid
600 mg PO 2x1 (pahalı).
 Eğer MRSA klinda duyarlı fakat eritro dirençli ise indüklenebilir. Klinda direnci
açısından gözlenir. Diğer IV alternatifler: Tigesiklin 100 mg başlangıç sonra 50
mg 2x1 cefbi prole 500 mg IV 2x1, televansin 10 mg/kg/gün IV.
SİSTEMİK FEBRİL SENDROMLAR
Babesiosis: Etyoloji: B. microti ve diğerleri
Vektor: Genellikle ixodes cinsi keneler.
Konak: Beyaz ayaklı fareler ve diğerleri .
Tedavi: Atavaguone 750 mg PO 2x1 + azitro 500 gm PO 1 gün sonra 250 mg PO 7
gün veya Clinda 1-2 gm IV 2x1 veya PO 600 mg 3x1 7 gün + kinin 650 mg PO 3x1 7
gün .
Ped doz: Clinda 20 – 40 mg / kg + kinin 250 mg/kg + ekschange transfüzyon.
 Periferik kan yaymasında görülen 7 hastalık: Afika / Amerika trepanozomiyazisi,
babesia, bartenollozis, flariyazis, malarya, donek humma
 Tanı Giemse ile boyalı periferik yayma, antikor testi (PCR).
 Exchange transfüzyon başarılı yardıma tedavidir., şiddetli vakalarda erkenden
yapılmalıdır.

Bertonella infeksiyonları:
( Asemptomatik bakteriyemi)
Etyoloji: B. quintana.
Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 15 gün.
 Evsizlerde endokardit ve siper hummasına yol açabilir.
Kedi tırmığı hast.
Etyoloji: B. henselece.
Tedavi: Azitro veya sadece semptomatik genellikle lenfadenit immun
yetmezliklilerde CNS ve KC tutulum yapılabilir.

Basiller anjiomatozis – peliozis hepatis – AIDS'li hastalar:
Etyoloji: B. henseleae, B. quintana.
Tedavi: Claritro 500 mg 2x1 veya Azitro 250 mg 1x1 PO veya CIP 500 – 750 mg 2x1
8 hafta.
Alternatif: Eritro 500 mg PO 4x1 veya doxy 100 mg PO 2x1 8 hafta şiddetli ise
kombinasyon doxy 100 mg PO /IV 2x1 + RIF 300 mg PO 2x1.
Bartonella infeksiyonları görünümleri:
HIV / AIDS hastaları:
Basiller anjiomatozis, basiller peliozis, bakteriyemi / endokardit, FuO
İmmun yetmezliği olmayan hasta:
Bakteriyemi, endokardit, FuO, ansefelit, kedi tırmığı hast. Vertebral osteomiyelit,
siper humması, Perinaud 'un okuloglanduler hast.
Bakteriyemi, immun kompetan hasta:
B. henseleae için PCR yapılır. Hafif hastalıkta tedavi gerekmez. Orta derecede hasta
azitro
Artropod, hayvana maruziyet var.
Endokardit: Etyoloji: B. henseleae,B. Quintana,
Tedavi: Seftriakson 2 gm/gün 6 hafta + genta 1 mg/kg 3x1 14 gün ± doxy 100 mg
IV/PO 2x1 6 hafta.
 Otomatize kan kültürü sistemleri sıkı incelenir. Lysis santrifugasyon ve/veya
çukulata agarda 7-14 günlük kan sub kültürlerine ihtiyaç duyar. Tanı genellikle
antikor titresinin ≥ 1/800 olmasıyla yapılır. Sadece aminoglikozidler
bakteriosidaldır.
Oroya ateşi: Etyoloji: B. baciliformis.
Tedavi: CIP IV veya PO Alternatif: Chloro 1 gm IV 4x1, RIF erüptif faz için.
 Oraya ateşi And dağlarında kum pireleri ısırığı ile bulaşır. Bartonella ( B.
rochalimae) ile ilgilidir. Bakteriyemi, ateş ve splenomegoliye yol açar.
Siper humması: Etyoloji: B. quintana.
Tedavi: Doxy 100 mg 2x1 endokardit yoksa yalnızca doxy yeterlidir.
Erlihyozisi: CDS'ye göre 1. IFA titresinde 4 kat artış 2. Erlichia DNA sının kan veya
BOS 'ta PCR ile gösterilmesi 3. Lokositlerde görülebilir. morulalar ve IFA ≥ 1/64 ten
biri tanı için geeklidir.

İnsan monositik erlihyozisi:
Etyoloji: Erlichia chaffeensis.
Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 7-14 gün.
Alternatif: Tetrasiklin 500 mg PO 4x1 7-14 gün.
Çocuklar veya gebeler için kesin tedavi prosedürü yok.
 Dışarıda kalma veya kene ile maruziyet hikayesi ( Nisan – eylül ayları döküntü %
36, lökopeni, trombositoperi) Periferik kan smear lan yardımcı değildir. Erken
dönemde PCR.
İnsan anaplasmosisi önceki dönemde humanagranulositik erlihyozis:
Etyoloji: Anaplasma ( erlichia) phagocitophilum ( ixodes cinsi keneler vektördür):
Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 7-14 gün.
Alternatif: Tetra 500 mg 4x1 PO 7-14 gün.
 Üst orta batı Amerika, NE, batı sahil, Avrupa ,Nisan – Eylül aylarında keneye
maruziyet, ateşli grip benzeri hast ( dışarıda bulunduktan sonra) döküntü yok,
lökopeni, trombositopeni sık % 80 'ünden fazlasında(+) kan smear bulgusu
doğrulama için antikor testi, RIF gebelikte tedavide başarılı bulunmuştur. Fakat
direnç gelişiminden sorumlu tutulur.
Lyme hast:
Endemik bölgelerde infekte ixodes cinsi keneler tarafından ısırılma.
Etyoloji: B. burdorgferi.
Tedavi: Endemik bölgede 200 mg doxy 1 doz ( nifnler kısmen şişip uçan keneye
dönüşüyor.
Endemik olmayan yerlede tedaviye gerek yok.
( nifnfler şişmiyor, uçuşan keneye dönüşmüyor).
Endemik bölgelerde profilaksi çalışması. Kontrol grubunda e.migrans % 3, doxy
grubunda % 04 gelişir.
( E. migrans) WB tanısal kriterleri:
IgM = 2 mg 3 (+) kilo dalton
Kardit
IgG = 5 veya 10 (+) kilo dalton.

Fasiyal sinir paralizisi ( izole erken bulgu, kronik lyme hast)

Erken: Eritema migrans dönemi tedavi.
Doxy 100 mg 2x1 veya Amok 500 mg PO 3x1 veya sef -aksetil 500 mg PO 2x1 veya
Eritro 250 mg PO 4x1 tüm rejimler 14-21 gündür.
 Azitro ve eritro ile yüksek oranda tedavi yetmezliği
 Pediatrik: Amok 50 mg/kg 3x1 veya Cef- chsetil 30 mg/kg 2x1 veya eritro 30
mg/kg 3x1.
Lezyonlar genellikle homojen olup – target (hedef) şeklinde değil.
Kardit tedavi: Seftriakson 2 gm IV/ gün veya sefotaksim 2 gm IV 6x1 veya pen g 24
mü/gün 14-21 gün.
Alternatif: Doxy 100 mg PO 2x1 14-21 gün veya Amok 500 mg PO 3x1 14-21 gün.
 1 derece AV blok oral tedavi.
Yüksek derecede AV blok ( PR > 0.2 saniye) IV tedavi + kalıcı pacemaker gerekli
değil.
Facial sinir paralizisi tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 veya Amok 500 mg PO 3x1 14-21
gün.
Alternatif: Seftriakson 2gm IV/gün 14-21 gün.
Nörolojik hastalığı ekarte etmek için LP negatif ise oral tedavi yeterlidir. LP
yapılmamış veya anormal ve parenteral tedavi.
Menenjit – ansefelit tedavi: Seftriakson 2 gm IV/gün 14-21 gün.
Alternatif: Pen G 20 mü/gün 2 ye bölünmüş doz 14-21 gün.
 Ansefalopati, hatrılama güçlüğü, depresyon, somnolans, baş ağrısı.

BOS anormalliği: % 89 vakada objektif . BOS anormallikleri 18/18 hastada
Seftriakson 2 gm 30 günlük tedavi ile düzelmiştir.
Artrit: Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 veya Amok 500 mg 4x1 30-60 gün.
Alternatif: Seftriakson 2 gm IV/gün veya Pen G 20-24 mg 14-21 gün.
Gebe: Doxy kullanılmaz. Amok 500 mg PO 3x1 21 gün.
Alternatif: Pen allerjisi Azitro 500 mg PO 7 -10 gün veya Eritro 500 mg PO 4x1 1421 gün.

Dönek humma: Etyoloji: B. recurentis.
B. hermsi.
Diğer borrelyalar.

Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 7-10 gün.
Alternatif: Eritro 500 mg PO 4x1 7-10 gün.
 Jarish- Hexheimer ateş yükselir nabız artar solunum sayısıazalır , kan basıncı
düşerPek çok hastada 2 saat içinde görülür. Önceden steroid kullanımı önerilmez.
 Periferik yayma ateşli dönemde spiroketler için incelenir. 10 defadan fazla relaps
görülebilir.
Riketsiyal hastalıklar
( Benekli ateşler)
Kayalık dağlar benekli ateşi.
Etyoloji: R. riketsii ( Dermacentor keneleri).
Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 7 gün veya ateş düştükten sonra 2 gün daha.
Alternatif: Chloro fatal kayalık dağlar benekli humması için risklidir.
 Ateş döküntü ( %95 ), petesi ( % 40-50), döküntü ekstremite distalinden gövdeye
yayılır.
Deri biyopsisinin immun histolojisi ve antikor titresinde artış araştırılır.
Orta Atlantik bölgelerinde ( oklohoma, dakota, montana) yüksek insidans – keneye
maruz kalan hastalardan yalnızca % 3 -18 inde ateş, döküntü görülür. Özellikle
çocuklarda erken ölüm, ampirik doxy tedavisi uygulanabilir.
Diğer döküntülü ateşler ( Butonöz fever, R.africa)
Etyoloji: R. conori'nın 6 türü.
Tedavi: Doxy 100 mg 2x1 7 gün.
Alternatif: Chloro 500 mg PO/IV 4x1 7 gün.
Çocuk < 8 yaş = Azitro veya Claritro.
 Claritro 7.5 mg/kg/gün 2x1, azitro 10 mg/kg/gün 3 gün akdeniz benekli ateşinde
etkilidir.
Tifus grubu: ( Bit kaynaklı epidemik tifus)
Ateşle dönen seyyahlarda düşünülür.
Etyoloji: R. provazeki ( tifus biti)
Tedavi: Doxy 100 mg IV/PO 2x1 7 gün.
Alternatif: Chlora 500 mgIV/PO 4x1 7 gün.
 Brill – zinser hastalığında döküntü gövdeden santrifugal yayılır – RMSF tersine –

kış hastalığıdır.
Murine tifusu – kedi piresi fare rezevuar, pire vektör.
Etyoloji: R. typhi.
Tedavi: Doxy 100 mg PO 2x1 7 gün.
Alternatif: Chlora 500 mg IV/PO 4x1 7 gün.
 ABD'de vakalar güney Teksas ve Kaliforniya'nın güneyinde, Grip benzeri hastalık
+ döküntü ( vakaların % 50 ünden azında döküntü vardır). Tanı: şüphe kolinde
serolojik doğrulama.
Çalılık tifusu: Etyoloji: R.çuuugamuşi. ( fare rezervuar vektör larva döneminde
akarlar).
Tedavi: Doxy 100 mg PO/IV 2x1 7 gün.
 Tayland'ın kuzeyinde Doxy ve Chlora dirençli vaka raporları.
 Prospektif randomize bir çalışmada tek doz 500 mg azitro doxy kadar etkili
bulunmuştur.
Tularemi, tifodial tip:
Etyoloji: F. tularensis. Biyoterorizm ajanı
vektör coğrafyaya göre keneler, ısıran ucucular, sivrisinekler.
Tedavi: Genta veya Tobra 1 mg/kg 3x1 IV 7-10 gün.
Alternatif: Menenjit kanıtlarında chlora eklenir. CIP'in 12 çocukta etkili olduğu
gösterilmiş.
 Tifoid form hastaların % 5 -30 unda görülür. Lenf adenopeti yok, diyare, pnomoni
sıktır. Tanı: Kan kültürleri antikor doğrulama
 Jarich- Hegzhaimer reak meyadana gelebilir. 3. kuşak cef ile tedavisi yetmezliği.

Diğer zoonotik sistemik bakteriyel febril hastalıklar.
Brusellozis osteomyeliti 3 ay tedavi edilir.
1 yaş > çocuk – erişkin.
Etyoloji: Brucella sp.
B. cbortus – inek.
Suis - domuz
Melitensis – keçi
Canis – köpek.

Tüm pozitif hızlı serolojik testler, brucella spesifik aglutinasyon testleriyle doğrulama
gerektirir.
Tedavi: Doxy 100 mg 2x1 PO 6 hafta +genta 7 gün veya
Doxy 6 hafta + streptomisin 1 gm/m 2-3 hafta.
Alternatif: Doxy + RIF 600-900 mg PO 6 hafta veya TMT-SMX ( 160 mg TMP) PO
4x1 6 hafta + genta ( 2 hafta)
veya ( doxy + RIF) + genta.
 Klinik hastalık: Dönek ateşli hastaların % 91 inde kötü kokulu nefes hemen
hemen patognomoniktir. Osteoartiküler hastalık % 20, epididimo orşit % 6 sında
labaratuvar : Hafif hepatit, lökopeni, relatif lenfositoz.
Tanı: Seroloji, kan kültürü, real-time PCR.
Gebelikte tedavi : TMT-SMX + RIF uygundur.
 Prospektif randomize bir çalışmada Doxy + genta 7 gün= doxy + steptomisin 14
gün
 FQ lar kombinasyon tedavisine alternatiftir.
Leptospirozis:
Etyoloji: Leptospira ( Evcil çiftlik hayvanları, köpekler ve küçük kemiricilerin
idrarında bulunur)
Tedavi: Pen G 1.5 mü IV 4x1 veya Seftriakson 1 gm ( 7 gün).
Alternatif: Doxy 100 mg IV PO 2x1 veya AMP 0.5 1gm IV 4x1 ( 7 gün).
 Şiddetli değişken 2 fazlı hafif anikterik hastalıktan, şiddetli ( renal yetmezlik ve
miyokarditli) ikterik hastalığa ( Weill hast) değişir.

Tedavi: Azitro 1 gm başlangıç sonra 500 mg /gün ( 2 gün) tedavisi doxy kadar
etkilidir. Ayrıca yan etkiler daha azdır.

Salmonella bakteriyemisi: Enterik fever en sık S.typhi ile meydana gelir.
Etyoloji: Salmonella enteriditis – serotipler değişir.
Tedavi: CIP 400 mg IV 2x1 14 gün ( Klinik olarak mümkünse PO 750 mg 2x1) e
düşülür.
Alternatif: Seftriakson 2 gm IV 14 gün. ( mümkün olduğunda PO CIP te geçerlidir).
 Sık olarak kontamine çiftlik ürünleri ve yumurtaya maruziyet.
 Komplikasyonlar: Mikotik anevrizma, ( 50 y. büyük erişkinlerin % 10 unda)

septik artrit, osteomyelit, septik şok. CIP' e sparedik olarak dirençli vakalar raPOr
edilmiştir.
Diğer sistemik febril sendromlar:
Seyahatten dönenlerde ateş-Etyoloji Deng
Etken: Flavivirus tedavi destek.
*Ortalama inkübasyon periyodu = 4 gün . Serolojik tanı.
Etyoloji:Malarya Etken: Plasmoduim spp.
Tanı: Perifik yayma.

Etyoloji: Tifoid fever etken: Salmonella spp.
Ort ink periyodu: 7-14 gün. diyare % 45 inde.
Kawasaki hast: ( 6 hafta – 12 yaş arası. Pik : 1 yaş hastalarının % 85'ü 5 yaşdan
küçük)
Etyoloji: Akut kendi kendine sınırlı vaskülüt ile ateş, döküntü, konjontivit, stomatit,
servikal adenit , kırmızı ellayda ve koroner arter anevrizması.
Tedavi: IVIG 2gm /kg + ASA 20-25 mg/kg 2x1 sonra ASA 3-5 mg/kg/gün 6-8 hafta.
Alternatif:1 doz IVIG 2g/kg dan sonra hala ateşli ise bazıları 2. dozu önerir.
 IVIG hastalığın 10. gününden önce uygulandığında koraner arter lezyonu azaltır.
Streoid tedavisi yararsızdır.
Romatizmal ateş :
Etyoloji: Grup A strep, farinjiti sonrası ( Grup B,C,G den sonra meydana gelmez):
1- Semptomları rahatlatma ASA: 80-100 mg/kg çocuk, 4-8 gm/gün erişkin.
2- Grup A strep eradike edilir. Pen tedavisi 10 gün.
Profilaksi: Primer profilaksisi benzotin Pen G 1.2 milyon ü ım 10 günlük tedavi
hastalığın başlangıcından 7-9 gün içinde başlandığında bile romatizmal ateşi önler.
Alternatif: Pen V 250 mg PO 2x1 ,sülfodiazin ( sülfisaksazol) 1 gm PO veya eritro
250 mg PO 2x1.

Sekonder profilaksisi ( önceden geçirmiş romatizmal ateş) :

Tedavi: Benzatin Pen G 1.2 mü ım 3-4 haftada bir.
Kardit yoksa : 5 yıl veya 21 yaş.
Kardit olamaksızın rezüdü kalp hast: 10 yıl
Rezüdüel valvüler hast + kardit son epizottan sonra 10 yıl en azından 40 yaşına kadar.
Tifoidal sendrom ( Tifois fever – enterik fever)
Etyoloji: S. typhi, S. paratyphi.
Not: Nalidiksik aside invitro direnç, CIP'e klinik tedavi yetersizliğinin bulgusudur.
Tedavi: CIP veya Levo 500 mg PO 7 gün veya Seftriakson 2 gm /gün.
Eğer şokla birlikte ise antibiyotik tedavisinden birkaç dakika önce dexametazon.
Alternatif: Azitro 500 mg PO 7 gün.
Dexametazon dozu: 3 mg/kg sonra 1mg/kg 6 saatte bir 8 doz. Mortaliteyi azaltır.
Komplikasyonlar: Terminal ileum, çekum perforasyonu, septik artrit, mikotik
anevrizma, menenjit.

Diğer seçenekler: CIP ve chloro kontrollü çalışmalarda eşit oranda etkin bulunmuştur.
Çocuk ve erginde seftriakson 75 mg/kg ve azitro 20 mg/kg mak. 1 gm eşit etkindir.
Seftriakson ile daha fazla relaps görülür.
Sepsis:
Neonatal Erken başlangıç < 1 haftalık.
Etyoloji: Grup B strep, E coli, klebsiella, enterobakter, s.aureus ( daha az sıklık)
Listeria(ABD de nadir)
Tedavi: AMP 25 mg /kg IV 3x1 + sefotaksim 50 mg/kg 2x1.
Alternatif: AMP + genta 25 mg/kg IV/ım 2x1
veya AMP + seftriakson 50 mg/kg IV/ım/gün.
 Kan kültürleri % 5-10 hastada yardımcıdır. Kültürler ve hastalığın gidişi tanıyı
desteklemiyorsa 72 saat sonra abler kesilir. İspanya'da listeria, ABD 'de salmonella
baskındır.
Neonatal Geç başlangıç ( 1-4 hafta)
Etyoloji: Yukardaki etkenler + H.influenza, s.epidermidis.
Tedavi: AMP 25 mg/kg 4x1 + sefotaksim 50 mg/kg 3x1
veya AMP + seftriakson 75 mg/kg /gün/IV.
Alternatif: AMP + Genta 2.5 mg/kg 3x1 IV/ım.

 MRSA, MSSA düşünülüyorsa Vanko ilavesi.
Çocuk (nötropenik değil)
Etyoloji: S.pnomoni, meningokok, S.aureus ( MSSA/ MRSA), H.influenza (şimdi
nadir)
Tedavi: ( sefotaksim 50 mg/kg 3x1 veya seftrakson 100 mg/kg/IV) + Vanko 1.2
mg/kg IV 4x1.
Alternatif: Aztreonam 7.5 mg/kg IV 4x1 + Linezolid.
 Major : S.pnomoni ve toplum kaynaklı MRSA H.influenzayı kapsayan gr (-)
basiller şimdilerde nadir.
 Meningokoksemide mortalite oranı yüksektir.

Erişkin ( nötropenik değil) Hipotansiyon yok fakat hayatı tehdit edici.
Etyoloji: Aerop gr (-) basiller, S.aureus, streptokoklar ve diğerleri.
Tedavi: ( Dori veya Erta veya IMP veya MER) + Vanko.
Alternatif: Dapto 6 mg/kg IV/gün + ( cefepim veya PIP-TZ veya TC-CL).
 Linezolid Vanko veya Dapto yerine ancak linezolid bakteriostatikdir.

Sistemik inflamatuar cevap sendromu (SIRS) aşağıdakilerden 2 veya daha fazlası:
1- Ateş > 38 C veya < 38 C derece
2- Kalp hızı > 90 atım / dak.
3- Sol sayısı > 20 /dak
4- Lökosit > 12000 /mm3 veya > % 90 bant.
Sepsis = SIRS + dökümante infeksiyon ( + kültür)

Şiddetli sespis : sepsis + organ disfonksiyonu : hiPOtansiyon veya hiPOperfüzyon
anomalileri ( laktik asidoz, oligüri, mental durumda bozulma).
Septik şok: Sepsisle indüklenen kan hiPOtansiyon sistolik basınç < 90 mm Hg, 500
ml IV sIVı tedavisine cevap vermez + periferal hiPOperfüzyon.

Şüpheli bilier kaynak:
Etyoloji: Enterekok + Aerop gr (-) basil.

Tedavi: AM-SB, PIP-TZ veya TC-CL.
Alternatif: Seftriakson + metro, ( CIP veya Levo) + Metro.

Toplumdan kazanılmış pnomoni:
Etyoloji: S.pnomoni, MRSA, legionella, gr (-) basil.
Tedavi: Levo veya Moxi + PIP-TZ + Vanko.
Alternatif: Aztreonam + Levo veya Moxi + Linezolid.
IV ilaç bağımlıları:
Etyoloji: S.aureus.
Tedavi: MRSA prevalansı yüksekse Vanko.
Şüpheli intra abdominal kaynak:
Etyoloji: Aerop – anaerop gr (-) basil karışımı.
Tedavi: Sekonder peritonitte olduğu gibi.
Şüpheli nokarda:
Etyoloji: Nokardia türleri.
Tedavi: Hemotojen yolla gelişen beyşn abselleri gibi.
Peteşial döküntü.
Etyoloji: Meningokoksemi.
Tedavi: Seftriakson 2 gm IV 2x1 menenjit olmadığından emin olana kadar. Kayalık
dağlar benekli humması etken olabilir.
Şüpheli üriner kaynak:
Aerop gr (-) basil, enterekoklar.
Tedavi: Pyetonefritte olduğu gibi.
Profilaksi-afebril
kemoterapi sonrası-nötropeni olma olasılığı yüksek
Etyoloji:Aerop gr(-) basil,pnömosistitis
Aids hastalarında kemoterapi sonrası
Etyoloji:pnömosistitis riski artar.
TedaviTMT-SMX R erişkinde TMT-SMX 10mg/kg 2x1 çocukta
*PCP den korunmada TMT-SMX
Lösemi, lenfoma, solid tümör de PCP riskini artırır
Allogenik hemopoetik stem_cell transplant

Etyoloji:Pnömosistitis,herpes, candida
Tedavi:TMT -SMX yukarıdaki gibi+asiklovir veya gansiklovir+flukonazol
Kombine tedavi nötropeni ve immunosüpresyonun birlikte etkileri nedeniyle
kullanılmalıdır
Ampirik tedavi- febril nötropeni≥ 38.5 º Cbir kez veya 38ºC 1saatten fazla
Düşük riskli erişkin Etyoloji:yukarıdaki gibi Tedavi: CIP 500mg PO 2x1+AM-CL
875mg PO 2x1
Diğer lokal bulgular,hipotansiyon, COPD, fungal infeksiyon,dehidratasyon yoksa
hasta16 yaşından büyük 50 yaşından küçük se yoğun bakımda izlenir. Yüksek riskli
erişkin veçocuk hasta (oral mukozit yalancı oral ateş yükselmesine neden olabilir)
Etyoloji Aerop gram (-) basil(P.aeruginosa yı kapsar),sefalosPOrinlere dirençli
streptokok, MRSA
Tedavi:monoterapi
Seftazidim veya IMP veya MER veya CFP veya PIP-TZ
Kombinasyon tedavisi:Genta veya Tobra+TC-CL veyaPIP-TZ
Ampirik vanko tedavisi IV aparatın infekte olduğundan şüpheleniyorsa,ilaca dirençli
S.pnömoni veya MRSA kan kültüründe izole edilmişse ,
hasta hiPOtansif ise
*Viridans streptokoklarda artan oranda sefalosporin ve penisilinlere direnç
IgG ilişkili β laktam allerjisi: Aminoglikozid(veyaCIP) + aztreonam±vanko
Persistan Candida türleri ,aspergillus
Tedavi: hem caspofungin 70mgIV/gün 1doz sonra 50mg/gün IV, hemde vorikonazol
6mg/kg/IV/gün 2 saat arayla 2doz sonra 3mg/kg IV 12 saatte bir
Konvansiyonel amfoterisin lipid fazlı amfoterisinden daha fazla nefrotoksisite ve
düşük etkiye neden olur.Hem caspofungin hem de vorikonazol lipid fazlı
amfoterisinden daha iyi tolore edilir,daha etkindir.
Septik şok-Ateş-hipotansiyon,bakteriyemik şok, endotoksin şoku
Aerop gam(-) bakteriler ve gram(+) koklarla meydana gelen bakteriyemi
Tedavi: 1-İntravasküler volüm doluluğu sağlanır
2-Mümkünse kan akımına karışan hastalık doğrulanır
3-Uygun antimikrobial tedavi başlanır
4-Rekombinant aktive protein C için endikasyon düşüktür
5-Düşük doz steroidler Hidrokortizon 50mgIV 6 saatte bir uygulama yararı olmazsa
ACTH stimulasyon testi sonuçları
6-Kan şekeri kontrolü hedef 150-180 mg/dl
7-Vazopressörler hedef MAP ≥ 65mm Hg Hangi vazopressörün kullanılacağı açık
değil
*Aktive protein C Drotrecoin (Xigris) Çift kör kontrollü serilerde 28 gün ,çok
ağırlarda mortaliteyi %31 den %25 e düşürdüğü,daha hafif hastalarda (APACHI
skoru <25) yararlı olmadığı.Xigris tek organ disfonksiyonu olan hastalarda ve en
azından 30 gün içinde cerrahi uygulananlarda indike değildir.Hemoroji en majör yan
etkisidir.
Doz 24mcg/kg 96 saat boyunca her saat başı IV infüzyon Cerrahiden 2 saat önce
stoplanıp 24 saaat sonra tekrar başlanır.
Düşük doz steroidler sIVı ve vazopressörlere cevap olmadığında uygulanması

önerilebilir.Meta analizler vazopressör nedeniyle oluşan şok insidansının azaldğığını
göstermektedir.
Düşük doz vazopressin:Norepinefrinin yararlı olmadığı gösterilmiş.
Hedeflenen Glukoz seviyeleri Plazma glukozunun 80-100 mg/dl düzeyinde tutulması
istenmeyen hipoglisemi ile sonuçlanabilir
IVIG:yararlı olduğuna dair kanıtlar açık değil
Splenektomi sonrası septik şok
Etyoloji:S.pnömoni,N.meningitidis,H.influenza,capnocytophagia
Tedavi:seftriakson 2gmg IV/gün (menenjitse 1-2gm 12 saatte bir)
Alternatif: Levo 750mg veya Öoxi 400mg IV/24 saat
Toksik şok sendromu Clostridium sordelli
post partum,post abortus,post mifepristone,IUD
Etyoloji:C.sordelli Mortalite %89
Tedavi:Sıvı+Pen G 18-20 mü/gün 4-6 saatte bir+ Clinda 900mg IV 3x1
*Mifepristone misopristol abortus için kullanımıyla birkaç ölüm rapor
edilmiştir.Klinik olarak sıklıkla afebril hızlıilerleme,hipotansiyon
,hemokonsantrasyon(htc artar),nötrofili (WBC>50000)
2000-2006=Standart medikal aborus PO mifepristone sonra vaginal misopristol 2006
dan beri bukkal misopristol ve rutin antibiyotik uygulaması TSS da dramatik
azalmayla sonuçlanmıştır.
Toksik şok sendromu Stafikokal,
Toksin üreten S.aureus un vaginada kolonizasyonu,cerrrahi,travmatik
yaralar,endometrium yanıkları
Etyoloji S. aureus (toksin ilişkili-toksik şok)
Tedavi Naf(Oxa) 2gm IV 4 saatte bir veya MRSA ise Vanko 1gm IV 2x1 +IVIG
Alternatif sefazolin 1-2 gm IV 8 saate bir veya MRSA ise Vanko 1gm 2x1 veya
Dapto 6mg/kg IV/gün
*IVIG uygunluğu =doz 2gm/kg1.gün sonra 0.5 gm/kg 2-3 gün-antitoksin anttikorları
var-eğer şüpheleniliyorsa toksin üretimi Clinda ile kesilir.Linezolid ile başarılı
raporlar vardır.
Toksik şok sendromu Streptokokal
İnvaziv hastalık ile birlikte örneğin erizipel,nekrotizan fasiit,varicella ya sekonder
Streptokok enfeksiyonu
Etyoloji:Grup A,B,C,G strep,pyogenes,Grup B step.
Tedavi Pen G 24mü/gün IV 4 e bölünmüş doz+ Clinda 900mg IV
AlternatifSeftriakson 2gmIV/gün+ Clinda 900mg IV 3x1
*Ayırım:Grup A streptokok un izolasyonu hipotansiyon ve renal yetmezlik
koagülopati, karaciğer yetmezliği,ARDS,jenaralize döküntü,yumuşak doku nekrozu
kriterlerinden 2 veya daha fazlası
Cerrahi genellikle gereklidir.Mortalite fasiitis te %30,miyozitis de %80.Clinda toksin
üretimini düşürür.NSAID ın kullanımı TSS na predispozisyon yaratır.Pen G fulminan
S.pyogenes enfeksiyonlarını azaltabilir
Ateşle komplike olmayan diğer toksin ilişkili sendromlar
Botulizm : Yiyecek kaynaklı dispne ile seyredenler kötü pragnozlu.

Etyoloji: C. botilinum.
Tüm tipler için vital kapasite izlenir, destekleyici tedavi yapılır.
Tedavi: İleus bulgusu yoksa gastro intestinal lavman yapılır.
Alternatif: Trivalan ( tip A,B,E) at serum anti toksin, At antitoksin devlet sağlık
departmanı veya DS'den temin edilir. Deri testi yapılır. Gerekliyse desensitize
edilerek kullanılır.
Antimikrobialler: İnfant botulizmini kötüleştirilebilir. Yara botulizminde
kullanılabilir. Kullanıldığında 10-20 mü Pen G / gün. Alışılmış dozdur.
Komplikasyon geliştiğinde ( Pnomoni, UTI) nöromusküler blokaj , yapıcı
antibiyotiklerkullanılmamalıdır(örneğin tetraksiklin, POlimiksin.)
Ayırıcı tanı: G.Barre, M.gravis, kene paralizisi, organik fosfat zehirlenmesi, Batı Nil
virusu.
Yeni doğanda tedavi: Human botulinum Ig ( BIG) IV tek doz.
At antitoksin kullanılmaz.
Alternatif: Antibiyotik kullanılmaz, C.botilinum barsakta enterik toksin yükünü
artırır.
Yara: Debritman, anaerop kültür, lokal antitoksin: değeri ispat edilmemiş,
antibiyotiklerin rolü test edilmemiş.
Alternatif tedavi: Trivalan at serumu.
Travma : Etyoloji: C. tetani.
Tedavi: Pen G 24 mü/gün. 2 ye bölünmüş doz veya doxi 100 mg IV 2x1 7-10 gün.
Alternatif: Metro 500 mg PO ( veya 1 gr IV) 2x1 7-10 gün.
Çok yönlü tedavi: Yara debritmanı, tetanus Ig ( 250-500 ü ım) antibiyotikler ve
tetanus toxoidi ( tetanus immunite geliştirmez).
Kas spazmını kontrol altında tutmak için midazolam, IV propofol ve/veya intretekal
baklofen .
VASKÜLER
Kavernoz sinus trombozu:
Etyoloji: S.aureus, Grup A strep, H.influenza, aspergillus, mukor, rhizopus.
Tedavi: Vanko 1 g IV 2x1 + Seftriakson 2 gm IV/gün.
Alternatif: ( Dapto 6 mg/kg veya Linezolid 600 mg IV 2x1) + Seftriakson 2 gm

IV/gün.
 Tanı için CT veya MR inceleme. Heparin indikedir. Eğer hasta ketoasidozlu
diyabetik veya iyonb şelasyonu için defforroksamin kullanılmış veya nötropenik
ise fungal etyoloji düşünülür. ( aspergillus, mukor, rhizopus):

IV hat infeksiyonu:
Heparin yükleme, mid line katater, tünelsiz santral venöz katater ( subklavien,
internal juguler) periferik yerleşimli santral venöz katater.
Femoral venden katater yerleşiminden mümkün olduğunca kaçınmalı. İnfeksiyon
riski artar ve/veya trombozis oluşabilir.
Etyoloji: S.epidermidis, S.aureus.
Tedavi: Vanko 1 gm IV 2x1.
1- Etken S.aureus ise kateter çıkarılır. Tedavi 2-4 hafta sürdürülecekse TEE
kullanılabilir.
2- Etken S.epidermidis ise emniyetli katater kullanımına çalışılır. Tedavinin 7-10
gününde % 80 kür.. Sadece sistemik antibiyotik kullanımında yüksek rekürrens eğer “
sigorta” ya ihtiyaç duyuluyorsa IV hat ( 3 mg/ml minoksiklin + 30 mg/ml EDTA %
25 etonol içinde) “kilitleme” solusyonundan 2 ml. Her bir lümen için kullanılır
Minoksiklin uygun değilse tigesiklin kullanılabilir, ancak pahalıdır.
Tünel tipi Etyoloji: S.epidermidis, S.aureus, Candida sp, nadiren Leunostoc veya
Laktobasillus ancak her ikiside vankoya dirençli.
Tedavi: Vanko 1 gm IV 2x1.
 Vankomisine direnç veya intolerans durumunda daptomisin 6 mg/kg/IV/gün
Quinipnstin – dalfopristin diğer bir seçenek 7.5 mg/kg IV 3x1 santral kateterden.
 Çıkarılan kateterden kültür “ döndürme” metoduyla yapılır. 15 koloniden fazlası
infeksiyon düşündürür. İnfekte ise yeni katater aynı hattan sokulmaz.
 Antibiyotik emdirilmiş kateter infeksiyon riskini azaltmada etkinliği tartışmalı
 Subkutane tünel infekte ise düşük kür oranları, yeni bir kateter kullanımına gerek
var.
Hasarlı konak ( yanık nötropeni).
Etyoloji: Yukarıdakiler gibi + pseudomonas türleri+ enterobakteriler, C.
jeikeum,aspergillus, rhizopus.
Tedavi: Vanko + 3. kuşak anti pseudomanal sef veyaVanko + anti pseudomanal pen

veya IMP ( veya 3.kuşak sef) + aminoglikozid.
 Genellikle septik tromboflebit ile birliktedir.
Ven biyopsisi: Fungusun rolünü ekarte ettirir. Fungus varsa cerrahi eksizyon +
amfoterisin B. Cerrahi drenaj, ligasyon ve çıkarma sıklıkla indikedir.
Damar yoluyla beslenme
Etyoloji: Tunel enfeksiyonunda olduğu gibi Candida türleri sıktır.
Tedavi: Candida ise Varikonazol veya bir echinocandin ( anidulafungin, micofungin.
caspofungin) klinik olarak stabilse.
 Venöz katater çıkartılır ve mümkünse antimikrobial ajanlara devam edilmez.
Oftalmolojik konsültasyon önerilir, kan kültürleri alınır.

İntrevenöz lipid emülsiyonları:
Etyoloji: S.epidermidis tedavi: Vanko 1 gm IV 2x1
*Lipid kesilir.
2) M. furfur tedavi: Flukonazol 400 mg IV/gün.
Uzun süreli IV infeksiyonlarından korunma
Enfeksiyon riskini en aza indirmek için El yıkama +
1- Kateter kullanımı sırasında maksimal steril bariyer önlemleri.
2- % 2 klor hegzidin ile deri antisepsisi.
3- 1-2 yapılmasına rağmen hala infeksiyon oranları yüksekse:
Klorhegzidin/gümüş sülfadiazin veya minoksiklin/rifampin emdirilmiş kataterler ve
“kilitleme” solüsyonları.
4- Mümkün olduğunca sub klavien ven kullanımı, femoral kataterlerden kaçınma.
IV katater kilit solüsyonları: % 25 etenol + EDTA 30 mg/mr + minoksiklin 3 mg/ml
en aktifidir.
Septik pelvik ven tromboflebiti
[ ( Septik pulmoner emboli var/yok) postpartum veya postabartus veya postpelvik
cerrahi ]

Etyoloji: Streptokoklar, bakteroidesler, enterobakteriler.
Tedavi: Metro + 3. kuşak sef, sefoksitin, TC-CL, PIP -TZ veya AM – SB.
Alternatif: IMP veya MER veya ERTA veya Clinda + ( aztreonam veya genta).
 Antibiyotik rejimi sırasında heparin kullanılır. Devamlı oral antikoagülasyon
tavsiye edilmez. Sefotetan, Sefoksitinden daha az aktiftir. ( non frajil
bakteroidesler için) sefotetan metil tetrazol hipotrombinemi yan etkisi vardır.

Süpüratif flebit:
Femoral, safen, intrernal juguler, subklavien.
Etyoloji: S.aureus, S.pyogenes, Streptokok türleri.
Tedavi: Vanko 15 mg/kg IV 2x1.
Alternatif: Dapto 6 mg/kg IV 2x1.
 Retrospektif çalışmalar 2-3 hafta IV tedavi + 2 hafta oral tedavi.

.

