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GİRİŞ 
İV ilaç kullanımına bağlı infektif endokardit deyince akla genellikle triküspit kapak tutulumu gelmektedir.Ancak bizim 
vakamızda olduğu gibi İV ilaç bağımlılığı olan hastalarda sol taraftaki kapaklar da tutulabilmektedir. 
 
OLGU 
25 yaş erkek hasta dış merkezden kliniğimize enfektif endokardit tanısı ile kabul edildi.Fizik muayenesinde mitral odakta 3/6 
sistolik üfürümü mevcuttu.5 yıldır eroin bağımlılığı olan hastanın ekokardiyografik incelemesinde mitral kapağında 
prolapsus, orta mitral yetersizlik ve mitral arka kapak üzerinde 3 -4 adet uzunluğu 7-8 mm olan hareketli vejetasyonla 
uyumlu kitleler izlendi.Triküspit kapakta herhangi bir patoloji izlenmedi.Hastanın başvuru anında bakılan WBC: 22,26 
x10^3/μL CRP:276 idi.Kan kültüründe metisiline duyarlı stafilokok üremesi olan enfektif endokardit tanılı hastaya 
vankomisin 2 gr/gün ve gentamisin 240 mg/gün başlandı.Takiplerinde görme kaybı gelişen hastanın çekilen serebral MR 
görüntülerinde sağ oksipital bölgede kanama alanları saptanması üzerine serebral anevrizma ekartasyonu için serebral BT 
anjiyografi çekildi.Anjiografide anevrizma saptanmaması üzerine hasta serebral vejetatif emboliye sebep olan mitral kapak 
endokarditi tanısı ile kardiyovasküler cerrahi bölümüne mitral kapak cerrahisi yapılması için danışıldı.Hastanın tedavisine 
halen koroner yoğun bakımda devam edilmektedir.  
 
SONUÇ 
İV ilaç kullanımına bağlı infektif endokardit %50-70 triküspit kapağı tutarken %20-30 oranında mitral ve aort kapakları 
tutmaktadır.Bu yüzden İV ilaç kullanımına bağlı infektif endokardit deyince akla genellikle triküspit kapak tutulumu 
gelmektedir ve ekokardiyografi sırasında da genellikle triküspit kapak üzerinde yoğunlaşılmaktadır.Triküspit kapakta 
vejetasyonun olmadığı bu vakada mitral kapaktaki vejetasyonların aşikar olması bizim için büyük bir şanstı.Bu tür vakalarda 
hastalık yok hasta var cümlesini hatırlamak ve diğer kapakları da iyice irdelemek gerekmektedir. 
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Mitral Arka Kapak Üzerindeki Vejetasyonların Ekokardiyografik Görüntüsü 
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Occipital Bölgede Görülen İntra Parenkimal Kanamanın Serebral MR Görüntüsü 

 
 
 
  



 


