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Hakkında	  söylenenler	  (AVRUPA)	  

	  
Rehber	  İAİ	  tanımını	  “komplike”	  olarak:	  “TK	  İAİ	  ları	  hafif-‐orta	  ve	  ciddi	  olmak	  

üzere	  iki	  alt	  grupta	  ve	  “HK”	  İAİ	  olmak	  üzere	  ayırmaktadır.	  	  İAİ	  olarak	  ve	  
hafif	  –orta	  ve	  ciddi	  olarak	  gruplandırmaktadır.	  

1.   “KOMPLİKE”	  İYİ	  BİR	  TANIMLAMA	  GETİRMEMEKTEDİR	  
2.  Klinik	  açıdan	  bakıldığında	  “komplike"	  IAI	  primer,	  sekonder	  (TK	  ve	  

postopera)f)	  ve	  tersiyer	  peritonit	  olarak	  daha	  iyi	  gruplanabilirdi.	  	  
3.  Ayrıca	  acil	  serviste,	  klinikte	  veya	  yoğun	  bakımda	  görülen	  ve	  tanı	  konanlar	  

olarak	  ta	  farklı	  gruplanabilirdi.	  
4.  VRE	  ye	  bağlı	  kİAİ	  için	  tedavi	  önerisi	  bulunmamaktadır.	  

	  Postopera)f	  peritonitlerin,	  tersiyer	  peritonitlerin,	  rekürren	  biliyer	  
	  enstrümantasyonun	  veya	  nekro)zan	  pankrea)tlerin	  	  önemli	  bir	  kısmını	  
oluşturur.	  

Eur J Med Res. 2011 Mar 28;16(3):115-26. Antimicrobial treatment of  "complicated" intra-abdominal infections and the new 
IDSA guidelines  a commentary and an alternative European approach according to  clinical definitions? 



Rehberler	  

•  Hiçbir	  rehber	  bütün	  gereksinimleri	  karşılayamaz.	  
•  Köken	  aldığı	  ülke	  dışında	  uygulama	  sorunu	  olabilir	  

–  Ülkeden	  ülkeye	  farklı	  direnç	  paternleri,	  	  
– Mikrobiyal	  özellikler,	  
–  Hastalalıklar	  ve	  hastalar	  arasındaki	  farklar,	  	  
–  Ekoloji	  farklılıkları	  

•  Pra)kte,	  klinisyenlerin	  uygulanması	  konusunda	  
zorlandıkları	  alanlar	  vardır.	  	  





IDSA-‐2010	  
•  En	  yeni	  en	  fazla	  geliş)rlmiş	  olan	  
•  Kaydadeğer	  
•  2002/3	  rehberlerinin	  yerini	  aldı	  
•  Daha	  geniş	  perspek)fe	  sahip	  

–  Peritonit,	  intra-‐abdominal	  abse	  +	  biliyer	  enfeksiyon,	  
apandisit,	  pediatrik	  kİAİ	  

–  16	  soru	  
–  111	  öneri	  	  
–  15	  öneri	  L1	  derecesinde	  (A-‐I)	  
–  37	  ayrıca	  iyi	  öneri	  seviyesinde	  (kategori	  A)	  	  

•  Doripenem	  ve	  Tigesiklin	  eklenmiş	  
•  Sefoksi)n	  geri	  döndü	  



Öneriler,	  	  2010	  kIAI,	  ekstra	  biliyer	  



PankreaOt	  için	  AB	  profilaksisi	  

2003	  
•  Ciddi	  nekro)zan	  

pankrea)ee	  infeksiyon	  
tanısı	  konmadan	  an)biyo)k	  
kullanılması	  sık	  yapılan	  bir	  
uygulamadır	  ancak	  fayda	  
kanıtlanmamışfr.	  

2010	  	  
•  	  Ciddi	  nekro)zan	  

pankrea)ee	  infeksiyon	  
tanısı	  konmadan	  an)biyo)k	  
başlanması	  önerilmez	  (A-‐I)	  



2010	  Jafri	  NS	  et	  al	  (2009)	  

AB Profilaksisi FAYDASIZ 



	  
kİAİ	  tedavisi:	  Candida	  

2003	  
•  Eğer	  yakın	  zamanda	  olgu	  

immünsüpresif	  tedavi	  
lamamışsa…	  	  veya	  
postoepar)f	  reküüren	  İAİ	  
yoksa,	  mantar	  üre)lmiş	  olsa	  
dahi	  an)fungal	  gerekmez	  
(B-‐2).	  
–  Candida	  türü	  netleşinceye	  

kadar	  tedavi	  beklenir(C-‐3).	  

2010	  	  
•  Ciddi	  TK	  İAİ	  veya	  HK	  İAİ	  

varlığında	  karın	  
kültürlerinde	  Candida	  varsa	  
tedavi	  önerilir	  (B-‐II).	  

•  Kötü	  olgularda	  
ekinokandinler	  daha	  fazla	  
önerilmektedir	  (B-‐III).	  



2009	  -‐	  yenilenme	  

•  İlk	  tanı	  ve	  sonrasındaki	  tedavi	  yaklaşımları	  kanıta	  dayalı	  
fp	  hiyerarşisine	  uygun	  olarak,	  erişkin	  ve	  çocuk	  olguların	  
komplike	  olan	  ve	  olmayan	  intra	  abdominal	  infeksiyonlar	  
için	  oluşturulmuştur.	  
–  American	  Society	  for	  Microbiology	  
–  American	  Society	  of	  Health-‐System	  Pharmacists	  	  
–  Pediatric	  Infec)ous	  Diseases	  Society	  
–  Society	  of	  Infec)ous	  Diseases	  Pharmacists	  
–  SIS-‐NA	  



Rehberin	  Cevap	  Aradığı	  Sorular	  
	  

I.	  İntaabdominal,	  infeksiyondan	  şüphelenildiğinde	  başlangıç	  
değerlendirmesinde	  yapılması	  gerekenler	  nelerdir?	  

II.	  İntraabdominal	  infeskiyon	  şüphesinde	  sıvı	  tedavisine	  ne	  zaman	  
başlanmalıdır?	  

III.	  İİAİ	  şüphesinde	  an)biyo)k	  tedavisine	  ne	  zaman	  başlanmalıdır?	  
IV.	  Uygun	  kaynak	  kontolü	  için	  hangi	  yöntemler	  vardır?	  
V.	  Mikrobiyal	  spesimenler	  ne	  zaman	  ve	  nasıl	  elde	  olunmalı	  ve	  

değerlendirilmelidir?	  
VI.	  Hafif	  orta	  şiddeeeki	  TK	  İAİ	  da	  uygun	  an)biyo)k	  tedavi	  rejimleri	  

nelerdir?	  	  
VII.	  Ciddi	  TK	  İAİ	  da	  tedavi	  seçenekleri	  nelerdir?	  
VIII.	  Sağlık	  hizme)	  ile	  ilişkili	  İAİ	  da	  özellikle	  Candida,	  Enterococcus,	  and	  

MRSA	  	  açısından	  an)biyo)k	  tedavisi	  nasıl	  olmalıdır??	  



Rehberin	  cevap	  aradığı	  sorular	  

IX.	  Akut	  kolesis)t	  ve	  akut	  kolanjit	  için	  uygun	  tanı	  yöntemleri	  ve	  uygun	  
an)biyo)k	  tedavisi	  nelerdir?	  

	  X.	  Pediatrik	  yaş	  grubunda	  toplum	  kökenli	  İAİ	  da	  an)biyo)k	  tedavisi	  
nasıl	  olmalıdır?	  

XI.	  Uygun	  an)bibiyo)k	  dozunu	  ne	  belirler?	  
XII.	  Mikrobiyal	  kültür	  sonuçları	  an)mikrobiyal	  tedavi	  rejimlerini	  nasıl	  	  

etkiler?	  
XIII.	  Komplike	  İAİ	  da	  uygun	  an)biyo)k	  tedavi	  süresi	  nedir?	  
XIV.	  Hangi	  hastalara	  oral	  veya	  hastane	  dışında	  an)biyo)k	  tedavisi	  	  

uygulanabilir?	  
XV.	  Tedavi	  başarısızlığından	  nasıl	  şüphelenilir?	  
XVI.	  Lokal	  apandisit	  tedavi	  yolağı	  oluşturulmasında	  hangi	  ögeler	  

önemlidir?	  



Kanıt	  üzerinde	  uzlaşı	  gelişOrilmesi	  

Panel	  4	  kez	  toplandı	  	  
•  Bütün	  panel	  üyeleri	  rehber	  taslağının	  yazılmasında	  görev	  

aldılar	  
•  	  External	  “peer	  rewiev”	  alındı.	  
•  Pediatric	  Infec)ous	  Diseases	  Society,	  the	  American	  Society	  for	  

Microbiology,	  the	  American	  Society	  of	  Health-‐System	  
Pharmacists,	  and	  the	  Society	  of	  Infec)ous	  Disease	  
Pharmacists.	  	  

•  Rehberin	  IDSA	  standartlarına	  uygunluğu	  denetlendi.	  
•  “IDSA	  Board	  of	  Directors,	  SIS	  Therapeu)cs	  and	  Guidelines	  

Commieee,	  SIS	  Execu)ve	  Council” rehber	  dağıflmadan	  önce	  
dene)m	  görevlerini	  yapflar	  



Rehber	  ve	  çıkar	  çacşması	  beyanı	  

Bütün	  panel	  üyeleri	  “AYRINTILI	  OLARAK”	  açık,	  örtülü/	  potansiyel	  
çıkar	  çakışması/çafşması	  varlığını	  bildirdiler.	  

Sınırlayıcı	  herhangi	  bir	  çafşma	  saptanmadığı	  bildirilmektedir	  
Revizyon	  peryodu:	  Yıllık	  	  
•  IDSA	  ve	  SIS	  	  literatürdeki	  gelişmelere	  paralel	  olarak	  rehberde	  

revizyon	  gerekip	  gerekmediğini	  karara	  bağlayacaklardır.	  
•  Değişim	  gerekli	  bulunduğunda	  panel	  yeniden	  toplanacak	  ve	  

gerekli	  değişim	  üzerinde	  tarfşma	  yapılacakfr.	  
•  	  Değişikilik	  uygun	  bulunduğunda,	  panel	  revizyon	  önerisini	  

IDSA	  ve	  SIS’	  e	  sunacakfr.	  



“ANTIMICROBIAL	  STEWARDSHIP	  “	  
	  

Bu	  rehberin	  uygulanmasında	  ve	  yaygınlaşıfrılmasında	  önemi	  
vardır.	  

Hastanelerde	  bu	  program	  İAİ	  ları	  3	  kategoriye	  ayırmalıdır:	  	  
1-‐	  Hafif	  -‐	  orta	  ciddiyeee	  TK	  İAİ,	  	  
2-‐	  Yüksek	  ciddiyeee	  TK	  İAİ,	  
3-‐	  HK	  İAİ.	  	  
Bütün	  apandisit	  olgularına	  an)biyo)k	  kısa	  süre	  için	  verilmelidir.	  
Bu	  amaç	  için	  lokal	  tedavi	  rejimleri	  oluşturulmalıdır.	  
Bu	  rejimlerin	  uygulanması	  tercihe	  bırakılmalı	  zorlama	  

olmamalıdır.	  



Çıkar	  çacşması	  



Olgu  	  
IDSA	  kİAİ	  rehberi	  ve	  SSC	  

Prof	  Dr	  Fa)h	  Ağalar   Prof	  Dr	  Cem	  Terzi	  



Hangi	  takımı	  tutuyorsunuz?	  

1.  Bursaspor	  
2.  Galatasaray	  
3.  Beşiktaş	  
4.  Fenerbahçe	  
5.  Milan	  
	  



Kaclımcı	  profili	  

1.  Genel	  Cerrah	  
2.  Çocuk	  Cerrahı	  	  
3.  Enfeksiyon	  Hastalıkları	  ve	  Klinik	  Mikrobiyoloji	  

Uzmanı	  
4.  Klinik	  Mikrobiyoloji	  Uzmanı	  
5.  Diğer	  
	  



Olgu	  tarcşmasının	  hedefi	  

Bu	  olgu	  sunumu	  ile	  cerrahi	  enfeksiyon	  perspek)finden	  ,	  
1.	  Salonla	  beraber	  “kafl-‐	  öğren-‐	  geliş)r”	  tarzında	  olgunun	  

gözden	  geçirilmesi	  	  
2.	  kİAİ	  tanı	  ve	  tedavi	  sürecindeki	  çağdaş	  bilgi	  yükünün	  

“pekiş)rilmesi	  “	  



Olgu	  

•  69	  yaşında,	  kadın	  	  

•  2	  aydır	  var	  olan	  karın	  ağrılarında	  5	  gündür	  artma,	  gaz	  
gaita	  çıkaramama	  ve	  bulanf	  nedeniyle	  ile	  acile	  geliyor.	  



Acil	  servis	  

•  Yapılan	  değerlendirmelerinde,	  herhangi	  bir	  fizylojik	  
bozukluk	  saptanmıyor.	  TA,	  SS,	  Nabız	  normal	  sınırlar	  
içinde	  

•  USG:	  Yoğun	  gaz	  nedeniyle	  bilgi	  vermiyor.	  
•  CT:	  	  

–  Sigmoidde	  tümoral	  oluşum.	  	  
–  R/O:	  Diver)külit.	  

	  



İzledik	  

	  
1.	  Oral	  kesildi	  
2.	  IV	  sıvı	  tedavisi	  yapıldı	  
3.	  Toplum	  kökenli	  İA	  enfeksiyon	  için	  AB	  verildi	  

	  



•  İzleme	  rağmen	  bulgularda	  gerileme	  olmadı.	  
•  CT	  de	  abse	  formasyonu	  yoktu.	  
•  Ameliyaea	  sigmoid	  kolonda	  makroskopik	  olarak	  tümöre	  

benzeyen	  yapı	  sigmoid	  rezeksiyon	  ile	  çıkarıldı.	  	  



Ayırıcı	  tanıda	  tümör	  ekarte	  edilemedi.	  
1. Rezeksiyon	  anastomoz	  
2. Rezeksiyon	  anastomoz-‐proksimalden	  diversiyon	  
3. Rezeksiyon	  uç	  kolostomi-‐hartman	  

Ameliyat	  +	  anObiyoOk	  



•  Rezeksiyon	  anastomoz	  yapıldı.	  Kaynak	  kontrol	  edildi.	  



IDSA-‐2010	  

•  Setriakson	  2x1	  gr	  +	  metranidazol	  4x500	  mg	  başlandı	  

“For those patients with intra-abdominal infection of 
mild-to-moderate severity, including acute diverticulitis and 

various forms of appendicitis, who will not undergo a source 
control procedure, regimens listed for treatment of mild-
tomoderate– severity infection are recommended, with a 

possibility of early oral therapy (B-III).” 

“Patients with intra-abdominal infection, including acute diverticulitis and 
certain forms of acute appendicitis, may be managed nonoperatively.  

The microbiology of patients managed nonoperatively is likely similar to that 
of patients managed operatively, and regimens recommended for patients 

with complicated intra-abdominal infection are recommended “ 



Toplum	  Kökenli	  kİAİ	  için	  IDSA	  ne	  der?	  



Post	  op	  dönemde	  

•  An)biyo)ği	  değiş)rmeye	  gerek	  var	  mı?	  
•  Ne	  zaman	  keseceğiz?	  

AnOmicrobial	  therapy	  of	  established	  infecOon	  should	  be	  
limited	  to	  4–7	  days,	  unless	  it	  is	  difficult	  to	  achieve	  adequate	  
source	  control.	  Longer	  duraOons	  of	  therapy	  have	  not	  been	  

associated	  with	  improved	  outcome	  (B-‐III).	  



•  Setriakson	  2x1	  gr	  +	  metranidazol	  4x500	  mg	  	  devam	  
edildi.	  



•  	  Hasta	  7	  gün	  sonra	  şifa	  ile	  taburcu	  edildi.	  

•  Post	  op	  10.	  gün	  

•  Karın	  ağrılarında	  artma	  ve	  genel	  durum	  bozukluğu	  ile	  
acile	  geldi	  

	  



Genel	  Görünüm	  

•  Bilinci	  bulanık,	  mekan	  oryentasyonu	  yok	  

•  TA:	  90/50	  mmHg	  (yatarken)	  

•  Nabız:	  128/dk	  

•  Soluk	  görünümde	  

•  Oral	  alımı	  yok,	  kusuyor	  

•  Solunum	  sayısı:	  30	  /dk	  
	  



Fizik	  inceleme	  
•  Karında	  distansiyon	  +,	  hassasiyet	  +,	  defans	  +	  	  

•  Barsak	  sesleri	  yok	  

•  Ateş	  39°C,	  	   	   	  	  

•  BK:	  17000/mm3	  

•  BUN:	  75	  mg/dl	  

•  Crea)nin:	  2	  mg/dl	  

•  SGOT/SGPT:100/70	  

•  Total	  bilürübin:6	  mg/dl	  

•  pH:7.28,	  PO2:65mmHg	  (%100	  nazal	  oksijen	  ile),	  PCO2:32,	  HCO3:18	  

	  Baz	  açığı:	  -‐8	  mmol/lt	  	  

APACHE	  II	  >15	  



Hastanın	  durumu	  nedir?	  Bu	  aşamada	  neler	  
yapılmalıdır?	  	  
SSC-‐IDSA	  

SSC	  	  
•  Sıvı	  	  

–  Ne	  zaman	  ?	  
–  Ne	  kadar	  ?	  
–  Nasıl	  ?	  
–  Neyle?	  
–  Laktat	  açığına	  göre	  tedavi	  
–  Refrakter	  şok	  ise	  	  +	  inotropik	  ajan	  
–  Mekanik	  ven)latör	  destek	  
–  Kültürler	  

•  An)biyo)k	  
–  Ne	  zaman	  
–  Hangisi	  
–  Hangi	  dozda	  	  

IDSA	  
•  Sıvı	  	  

–  Ne	  zaman	  	  (hemen	  -‐AII)	  
–  Ne	  kadar	  (?)	  
–  Nasıl	  (?)	  
–  Hangi	  sıvılarla	  (?)	  

•  An)biyo)k	  
–  Ne	  zaman	  (hemen	  acilde-‐AIII)	  
–  Hangisi	  (HK	  İAİ-‐	  IDSA)	  
–  Hangi	  dozda	  	  (HK	  İAİ-‐IDSA)	  



Kaynak	  kontrolünde	  başarısızlık	  

Bizde çoğu var 



Tanı	  ?	  

•  Görüntüleme	  
yöntemleri	  ?	  
	  

•  APACHE	  II	  

•  USG	  
•  Kontrastlı	  CT	  

•  APACHE	  II>15	  



BU 
Anastomoz kaçağı 

İnta - peritoneal yaygın sıvı 

Burada	  ne	  	  var?	  



Anastomoz	  kaçağı	  

Ne	  yapılmalıdır?	  

1.  An)biyo)k	  +	  Destek	  tedavisi	  ile	  izlerim	  

2.  An)biyo)k	  +	  Girişimsel	  radyoloji	  ile	  drenaj	  

3.  An)biyo)k+	  Ameliyat	  ederim	  

Bulgular	  kontrolsüz	  intraabdominal	  sepsisi	  düşündürüyor	  



Yaygın  pürülan peritonit 
 

Postoperatif peritonit=%50 mortalite 
 

Çoklu dirençli bakteriler, 
MRSA,  

Enterokok, 
ESBL positifler, 

Candida 

Mikrobiyal	  panayır	  



AnObiyoOkler:	  HK	  İAİ	  IDSA	  ne	  der?	  

•  Empirik	  tedavi	  lokal	  mikrobiyolojik	  sonuçlara	  göre	  verilir	  (AII)	  
•  Geniş	  spektrumlu	  an)biyo)kler	  gerekir	  
•  Post-‐opera)f	  peritoniee	  empirik	  enterokok	  tedavisi	  gerekir	  

(BII).	  
•  Bilinen	  kolonizsayon	  varsa	  MRSA	  ya	  yönelik	  tedavi	  verilir	  (BII)	  
•  Kültür	  sonuçları	  çıkınca	  sonuca	  göre	  etki	  alanı	  daha	  dar	  

an)biyo)klere	  geçilir	  	  
•  Karın	  kültüründe	  Candida	  üremişse	  an)fungal	  başlanmalıdır	  

(BII)	  	  
–  Flukonazol	  başlanması	  uygundur	  (BII)	  



Kültürler:	  HK	  İAİ	  da	  	  

•  Hastane	  direnç	  paterni	  önemlidir	  
•  Kültüre	  göre	  tedavi	  yönlendirilir	  
•  Üreyen	  candida	  da	  tedavi	  verilmelidir	  
•  Üreyen	  enterokokta	  tedavi	  verilmelidir	  



Ameliyat	  

1.  Anastomoz	  revizyonu	  
2.  Distal	  Hartman-‐proksimal	  uç	  kolostomi	  
3.  Rezeksiyon-‐reanastomoz	  
4.  Proksimal	  diversiyon	  
	  



	  
•  Yoğun	  bakımda	  takip	  edildi	  
•  Mekanik	  ven)latör	  desteğine	  alındı	  



Sunay	  Akın.	  Oyuncak	  Müzesi.	  Göztepe.	  

HK	  kİAİ	  -‐	  empirik	  tedavi	  

v	  

Duruma göre kombinasyon tedavileri ya da monoterapi olabilir  

Seçeneklerimizin çok azaldığını biliyoruz  



•  Piperasilin	  Tazobaktam	  başlandı	  

•  2.	  postopera)f	  dönem	  6.	  gün	  yeniden	  ateş	  ve	  BK	  yükseldi	  	  



Karından	  2.	  kültürde	  Enterococcus	  	  
faecalis	  üredi	  

	  
AnObiyoOk	  kullanımı	  açısından	  ne	  yaparsınız	  ?	  
1.  Aynı	  tedaviye	  devam	  ederim	  
2.  Tedaviyi	  değiş)ririm	  	  

	  	  
ampisilin,	  pip/tazo,	  vankomisin	  

	  	  

IDSA	  2010	  	  
Empiric	  an)-‐enterococcal	  therapy	  is	  recommended	  for	  pa)ents	  with	  
health	  care–associated	  intra-‐abdominal	  infec)on,	  parOcularly	  those	  
with	  postoperaOve	  infecOon,	  those	  who	  have	  previously	  received	  
cephalosporins	  or	  other	  an)microbial	  agents	  selec)ng	  for	  Enterococcus	  
species,	  immunocompromised	  pa)ents,	  and	  those	  with	  valvular	  heart	  
disease	  or	  prosthe)c	  intravascular	  materials	  (B-‐II).	  	  



piperasillin	  –	  tazobaktam	  	  
	  (i.v.,	  4.5	  gr,	  3x1)’	  a	  devam	  edildi.	  
	  
Subhepa)k	  koleksiyon,	  USG	  eşliğinde	  
yerleş)rilen	  kateterle	  drene	  edildi.	  
	  
Kateter	  4	  gün	  sonra	  çekildi.	  



Ateş	  ve	  lökositoz	  düştü	  	  
Genel	  durumunda	  düzelme	  var	  

	  
AnObiyoOği	  ne	  zaman	  kesebiliriz?	  
	  
	  
	  
Kesin	  bir	  kriter	  yok.	  Biz	  10	  gün	  sonra	  kes)k.	  



TEŞEKKÜRLER	  


