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Nytt i vårdprogrammet
Vårutbildning endokardit
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Disclaimer
}

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Endokarditprofylax

Profylax mot endokardit ingår ej
Konsensusdokument om antibiotikaprofylax i tandvården från
Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet/Folkhälsomyndigheten
oktober 2012 med tillägg om endokarditprofylax mars 2016

Ett gott munhålestatus och förebyggande tandvård är av

NICE have now changed this guidance to : Antibiotic

avgörande betydelse för att minska risken för endokardit.

prophylaxis against infective endocarditis is not recommended
routinely for people undergoing dental procedures.

Rutinmässig antibiotikaprofylax för att förebygga
infektiös endokardit i samband med odontologiska ingrepp
rekommenderas inte.
Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Klinik och epidemiologi
}
}
}
}

Nativ vänstersidig endokardit
Högersidig
endokardit
basen av klaffdestruktion
har hög specificitet för IE men kan saknas initialt och sedan uppkomma
under vårdperioden framförallt hos patienter med akut sjukdom orsakad av S. aureus eller
Protesendokardit
undantagsvis annan högvirulent patogen. Insufficiensblåsljud kan vara svåra att upptäcka och kan
ibland döljas av ett kraftigare stenos- eller strömningsbetingat blåsljud. Daglig hjärtauskultation på
CIED-infektion
av(Apacemakereller ICDpatienter med grampositiv (infektion
sepsis rekommenderas
III).
En systematisk genomgång av symtomatologin vid IE återfinns under avsnittet ”Utredningsgång
system)
vid endokardit”.

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter i rekommendationerna
}

Utredningsförslag vid klinisk misstanke om endokardit

}

TTE kan ibland ersätta TEE vid S. aureus-bakteriemi

}

}

Faktaruta 2: Typer av endokardit
1.

Vänstersidig nativ endokardit: 70-80 % av alla IE. S. aureus och alfastreptokocker vanligast. Prognosen
varierar med agens.

2.

Isolerad högersidig endokardit: ofta S. aureus, oftast intravenösa missbrukare men även vid främmande
kropp i högerhjärtat t.ex. CVK. Ofta långsamt terapisvar men god prognos. Septisk lungembolisering
vanlig.

3.

Protesendokardit: allvarlig prognos, symtomen kan vara diskreta, ofta orsakad av koagulasnegativa
stafylokocker men S aureus, alfastreptokocker och gramnegativa bakterier förekommer. Ofta behövs
kirurgi under sjukdomsförloppet. Längre behandling och uppföljning krävs.

4.

}

Vänstersidig nativ endokardit

Empirisk behandling vid protesendokardit och CIED-endokardit:
vankomycin och cefotaxim
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S. aureusendokardit i nativ klaff

}

Aminoglykosider rekommenderas i endos

}

Vid MIC vankomycin >1 mg/L hos meticillinresistenta stafylokocker
rekommenderas daptomycin i första hand

}

Högre daptomycindos rekommenderas (8-12 mg/kg)

CIED-infektion: infektion av pacemaker- eller ICD-system

Vänstersidig endokardit i nativ klaff (NVE) utgör 70-80 % av alla fall av endokardit i Sverige.
Ulrika Snygg-Martinoch utveckla hjärtsvikt. Vid aortaklaffsDessa patienter kan ha generella emboliseringar
Infektion,
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
engagemang kan sviktsymtomen
dominera,
medan
mitralisendokardit har en något större tendens
att embolisera. Kliniken beror också på vilken bakterie som orsakat infektionen. S. aureus (38-44
%) och alfastreptokocker (25-29 %) är vanligast, därefter enterokocker, betastreptokocker och
koagulasnegativa stafylokocker (KNS). HACEK (Haemophilus spp, Aggregatibacter
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens och Kingella kingae) är en
grupp ovanliga gramnegativa stavar som finns i munfloran. De orsakar sällan andra sjukdomar än
IE och fynd av dessa i blododling ska alltid föranleda IE-utredning.
Patienter med IE orsakad av S. aureus och betastreptokocker har i allmänhet kortare anamnes än
patienter med alfastreptokockorsakad IE, men ett betydande överlapp i klinisk bild finns.
Prognosen är sämre för IE orsakad av S. aureus än vid övriga agens.

Blododlingar rekommenderas efter 72-96 timmars behandling vid S.
aureus-bakteriemi

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Högersidig endokardit
Isolerad högersidig IE (utan samtidig förekomst av vänstersidigt engagemang eller CIED) drabbar
framförallt personer som injicerar droger och vanligaste etiologi är S. aureus. Andelen rent
högersidig endokardit anges vara 5-10 % av alla IE fall [3], men betydligt högre siffror rapporteras
i vissa studier [9,10]. Skillnaderna beror på missbrukssituationen i den studerade populationen och
en sjunkande incidens ses i vissa områden [11]. I Svenska endokarditregistret (2008-2015) anges
att 76 % av de med isolerad högersidig IE har intravenöst missbruk. S. aureus orsakade 81 % av
fallen med högersidig IE, medan alfastreptokocker, enterokocker, betastreptokocker, KNS,
pneumokocker och gramnegativa bakterier tillsammans orsakade 15 %, tre procent var
polymikrobiella.
Högersidig IE drabbar nästan alltid tricuspidalisklaffen och trikuspidalisendokardit medför ofta
septisk embolisering till lungorna. Hos majoriteten av patienterna är förloppet långdraget med feber
och fortsatt tillkomst av nya septiska lungembolier och ibland mer tydlig abscessbildning trots
pågående adekvat antibiotikabehandling. Dessutom kan spridning till vänstra sidan av hjärtat och
andra organsystem förekomma. Endokarditfall med engagemang av både höger och vänster sida av
hjärtat brukar hänföras till gruppen vänstersidig IE. En del patienter med strikt högersidig IE har ett
mer gynnsamt förlopp och drabbas inte av embolier utöver de till lungorna.
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Antibiotikabehandling vid endokardit - allmänt
}

Rekommendationer kring val av antibiotika vid endokardit
baseras i huvudsak på retrospektiva patientstudier samt in
vitro och djurexperimentella data.

}

Långvarig erfarenhet av högdos intravenös betalaktambaserad
terapi ﬁnns och utgör grunden i de ﬂesta rekommendationer.

}

Endast ett fåtal prospektiva randomiserade studier ﬁnns och
dessa bedömdes vara av låg vetenskaplig kvalitet i en nylig
Cochrane-analys.
Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter i rekommendationerna
}
}

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff

Ingen aminoglykosid vid nativ S. aureus-endokardit (MSSA)
}

Ingen ökad utläkning i en prospektiv multicenterstudie

Korzeniowski, O. and M.A. Sande,. Ann Intern Med, 1982.
(Frimodt-Moller, N., F. Espersen, and V.T. Rosdahl. Acta Med Scand, 1987; Rieg, S Clin Microbiol Inf 2016)

}

Risk för njurtoxicitet har påvisats även vid korttidsbehandling

}

Internationella vårdprogram rekommenderar inte aminoglykosid som
tillägg
ESC 2015, AHA 2015

}

Penicillinasstabilt penicillin överlägset glykopeptidantibiotika även
när respektive antibiotikum kombineras med aminoglykosid
Tong, S.Y., et al.,. Clin Microbiol Rev, 2015
Fernandez Guerrero, M.L. and M. de Gorgolas. J Antimicrob Chemother, 2006.
Chambers, H.F. and Sande, M.A. Antimicrob Agents Chemother, 1984.

}
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S. aureus och CNS-engagemang - antibiotika

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter i rekommendationerna - behandling

Vid veriﬁerat/misstänkt CNS-engagemang används på teoretiska
grunder antibiotika med bättre CNS-penetration t.ex. cefotaxim 3 g
x 3, under 10 dagar initialt.

}

}

Begränsat vetenskapligt stöd men lång klinisk erfarenhet

}

}

Vid hjärnabscess, mykotiskt aneurysm eller odlingspositiv meningit:
antibiotika med god CNS penetration längre

}

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Teicoplanin verkar vara betydligt sämre än vankomycin vid S. aureus
IE även om direkt jämförande studier saknas och bör enligt gruppens
bedömning inte användas

}

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff
Cefotaxim rekommenderas vid ”allergi ej typ 1”

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Endokardit i nativ klaff (Native Valve Endocarditis, NVE)
I de flesta fall saknas prospektiva jämförande studier av olika antibiotikaregimer och doseringar
liksom av olika behandlingstider. Rekommendationerna är ofta baserade på retrospektiva,
konsekutiva patientmaterial där man rapporterat mycket god klinisk och bakteriologisk utläkning
med en viss regim, eller oacceptabel relapsfrekvens med en annan. In vitro studier och djurstudier
kan i vissa fall ge vägledning, men för rekommendationer för kliniskt bruk bör kliniska data
föreligga.

Antibiotikabehandling vid vänstersidig nativ endokardit
Antibiotikabehandling ska ges när en grundad misstanke om bakteriell endokardit finns efter att
blododlingar tagits. Valet av empirisk antibiotikabehandling bör grundas på kännedom om de
bakteriearter som förekommer vid IE och de förväntade resistensmönstren. För detta ändamål är det
Svenska endokarditregistret lämpligt. Av definitiv endokardit på nativ klaff 2008–2015 (n=2155)
utgör streptokocker 34 %, S. aureus 44 %, enterokocker 10 %, KNS 5 %, övriga (inklusive
blandinfektioner) 4 % och odlingsnegativa 2 %.
Den klassiska empiriska terapin med penicillin i kombination med aminoglykosid är otillräcklig vid
S. aureus-IE. Förutsättningen för att denna empiriska terapi ska vara acceptabel är att man med
relativt stor säkerhet kan utesluta S. aureus-genes. Hög risk för S. aureus-genes föreligger om
endokarditen föregåtts av eller förekommer samtidigt som hudinfektioner, intravenöst
drogmissbruk, centrala infarter, pacemaker/CIED eller klaffprotes. Med dessa kriterier kan 77 % av
fall med S. aureus-IE identifieras [8]. S. aureus-IE har dessutom vanligen ett mycket mer fulminant
förlopp än endokardit av annan genes. Sjukdomsduration före sjukhuskontakt är kort, patienten
uppvisar vanligen högt CRP och uppfattas initialt ofta som en ”sepsispatient” utan specifik
endokarditmisstanke. Endast hos 17 % av patienterna med S. aureus-IE var endokardit preliminär
inläggningsdiagnos i ett svenskt material [8]. Debut på sjukhus förekommer och denna andel tycks
öka (nosokomial S. aureus-IE).
Om någon av ovanstående riskfaktorer eller klinisk bild föreligger ska täckning för S. aureus ingå i
den empiriska terapin, men om så inte är fallet blir risken att missa en S. aureus-IE mycket liten
och empirisk behandling med bensylpenicillin i kombination med aminoglykosid ett bra empiriskt
val.

Empirisk behandling av nativ endokardit
Tabell 2: Empirisk behandling av nativ endokardit (NVE)
Preparat
Om S. aureus är osannolik

Bensylpenicillin

Total dos
(dygn) 1

Antal doser/
dygn

Evidens

12 g (8–16)

4

A III

3 mg/kg

1
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Överkänslighet mot penicillin
Betalaktamantibiotika är huvudpreparat vid behandling av IE. Allergier mot preparat ur denna
grupp kan därför medföra att mer toxiska antibiotika med sämre effekt får användas.
Risken för korsreaktioner mellan penicilliner och andra betalaktamantibiotika har nyligen belysts i
en svensk översikt [183]. Uppskattningen enligt tidigare studier var att risken för korsallergi inom
betalaktamgruppen av antibiotika var så hög som 10 %. I en sammanställning av ett stort
patientmaterial var emellertid risken för korsallergi hos patienter med känd penicillinallergi endast
0,5 % avseende första generationens cefalosporiner och ingen ökad risk för allergi fanns mot andra
och tredje generationen cefalosporiner [184]. Risken för korsallergi mellan penicilliner och
karbapenemer bedömdes i en studie vara försumbar hos patienter med påvisad typ 1 reaktion [185].
S.k. betalaktamfeber kommer typiskt efter 2-4 veckors behandling med högdos parenteral
betalaktamantibiotika, se avsnittet ”Komplikationer”. Ofta kan byte till annan betalaktam fungera.
Betalaktamfeber kontraindicerar inte mot användning av samma preparat vid senare infektioner.

Penicillinöverkänslighet

Faktaruta 15: Penicillinöverkänslighet
1.

a) Vid säker eller starkt misstänkt allvarlig typ 1 reaktion med symtom på anafylaxi med
respirations- eller cirkulationspåverkan:
Kontraindikation
för
penicillin.
Relativ
kontraindikation
mot
övriga
betalaktamantibiotika som endast ska ges efter särskilt övervägande.
b) Mukokutant syndrom:
Kontraindikation
för
penicillin.
Otillräckligt
underlag
avseende
övriga
betalaktamantibiotika.

2.

Vid mindre allvarlig reaktion, t.ex. urtikaria eller läkemedelsexantem med klåda men utan
allmänpåverkan, vid penicillinbehandling kan cefalosporinpreparat användas. Testdos kan
prövas.

och
Aminoglykosid 2
Om S. aureus är trolig

Kloxacillin

12 g (8–16)

4

A III

Pc allergi ej typ I

Cefotaxim

6 g (6-9)

3

C III

3. Läkemedelsexantem utan klåda medför inte risk för allvarliga reaktioner.

och
Aminoglykosid 2
Pc allergi typ I

Vankomycin

3 mg/kg

1

45 mg/kg (30-60) 3

2-3

B III
Tangden, T., et al., [Cross allergy between penicillins and other beta lactam antibiotics--the risk is
much less than previously thought]. Lakartidningen, 2015. 112.

och
Aminoglykosid 2
3 mg/kg
1
Dosering beroende på njurfunktion, ålder
2
Beroende på misstänkt agens. Beakta kontraindikationer såsom njursvikt, hörselnedsättning
3
Laddningsdos 20–30 mg/kg, se text

Pichichero, M.E., Use of selected cephalosporins in penicillin-allergic patients: a paradigm shift. Diagn
Microbiol Infect Dis, 2007. 57(3 Suppl): p. 13s-18s.

1

Cunha, B.A., et al., Safety of meropenem in patients reporting penicillin allergy: lack of allergic cross
reactions. J Chemother, 2008. 20(2): p. 233-7.

Antibiotikabehandling vid nativ endokardit orsakad av alfastreptokocker
Till denna grupp räknas viridansstreptokocker
Ulrika Snygg-Martinoch bovisstreptokocker. En så noggrann
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
artbestämning som möjligt avInfektion,
streptokockliknande
bakterier bör göras vid endokardit (B II).
Streptokocker ur mutansgruppen har t.ex. större benägenhet att orsaka endokardit än streptokocker
ur anginosusgruppen (tidigare milleri) [186] och bakteriesläkten såsom Granulicatellae,

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Nyheter i rekommendationerna
}
}
}
}

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff
Cefotaxim rekommenderas vid ”allergi ej typ 1”
Empirisk behandling vid protesendokardit och CIEDendokardit: vankomycin och cefotaxim

Empirisk behandling av protesendokardit
Tabell 9: Empirisk behandling av protesendokardit (PVE)
Total dos 1
(dygn)

Antal
doser/dygn

Evidens

45 mg/kg (30-60) 2

2-3

C III

Preparat
Förstahandsval

Vankomycin

33

och
Cefotaxim
Pc-allergi typ I

Vankomycin

6 g (6-9)

3

45 mg/kg (30-60) 2

2-3

3 mg/kg 3

1

B III

och
Aminoglykosid 3
1
2
3

Dosering beroende på njurfunktion, ålder
Laddningsdos 20–30 mg/kg, se text
Beakta kontraindikationer såsom njursvikt, hörselnedsättning

Behandling av protesendokardit orsakad av alfastreptokocker

Dosering av antibiotika vid endokardit

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Behandlingsprinciperna vid PVE orsakad av alfastreptokocker följer de som tillämpas vid NVE
Rekommenderade
dosermen
vidbehandlingstiderna
IE ligger för betalaktamantibiotika
över gängse
normaldoser. stammar
Trots
med samma bakterier
är i allmänhet 6 veckor.
Penicillinkänsliga
stora
interindividuella
används framgångsrikt
vanligen standardiserade
dygnsdoser
i idet
med MIC
≤0,125 mg/L skillnader
kan ofta behandlas
med kombination
penicillin
4-6 övre
veckor
doseringsspannet
(se i tabell
1). Numera
finns koncentrationsbestämning
tillgänglig för
och aminoglykosid
2 veckor.
Även singelbehandling
med betalaktamantibiotika
kan flera
gå om
betalaktamantibiotika
men etablerade
riktlinjer för lämpliga
serumkoncentrationer
vid IE saknas.
aminoglykosid är olämpligt
men behandlingstiden
bör då vara
6 veckor [189]. Penicillinkänsliga
Ulrika Snygg-Martin
Lätt
måttligt
nedsatt
njurfunktion:
se –FASS
samtsamt
nedan.
För dosering
av njurtoxiskabör
men eller
toleranta
stammar
(MIC
>0.125
mg/L
2 mg/L)
Abiotrophia
och Granulicatella
Infektion, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
läkemedel,
aminoglykosider
styrs
doseringen
av
behandlas medt.ex.
kombination
av penicillin i 6och
veckor vankomycin,
och aminoglykosid
i 2 veckor.
Enstaka fall
av
koncentrationsbestämningar.
IE orsakad av penicillinresistenta stammar (MIC >4 mg/L) finns rapporterade i litteraturen [196198]. Vankomycinbehandling bör övervägas i sådana fall.

Dosering vid dialys

Tabell 10: Behandling
(PVE)
av alfastreptokocker
Doseringsförslag
för av protesendokardit
dialyspatienter
med orsakade
IE
finns
på
RAFs
hemsida:
(http://www.sls.se/RAF/Kunskapsunderlag/Dosering-vid-dialys/)
MIC för PcG
Preparat
Total dos 1
Antal
Tid
Evidens
För dosering av daptomycin vid dialys, se avsnitt om
daptomycin. doser/dygn
(dygn)
(veckor)
Dosrekommendationer
för patienter med olika
grader av njurfunktionsnedsättning
är Binte
12 g (8-16)
4
4-6 v
III
Bensylpenicillin
≤0,125 mg/L
inkluderade i RAF´s riktlinjer
men
dosreduktion
kan
göras
med
ledning
av
dessa
samt
enligt
och
gängse principer vid andra infektioner.2 Dosreduktion som medför underbehandling ska undvikas.

Aminoglykosid
3 mg/kg
1
2v
12 g (8- 16)
4
6v
B III
och
eller Abiotrophia/
I Vårdprogram ”Svår sepsis och
septisk chock” finns rekommendationer avseende
Aminoglykosid 2
3 mg/kg
1
2v
Granulicatella
antibiotikadosering till patienter med övervikt. 3Dessa kan användas som ledning vid
mg/kg
(30-60)
2-3
6underlag
v
B III
≥4 mg/L
antibiotikadosering
till Vankomycin
överviktiga patienter45med
IE men
begränsat vetenskapligt
finns.
Bensylpenicillin
>0,125 – ≤2hos
mg/L
Dosering
överviktiga
patienter

Empirisk behandling av protesendokardit
}
}
}

}

Effektiv mot S. aureus och KNS (vancomycin primärt)
Misstänkt PVE hos stabil patient: avvakta
Sepsis eller septisk chock: god S. aureus täckning
Empirisk behandling vid PVE:
cefotaxim och vankomycin.

Antibiotikadosering vid endokardit
(Vårdprogram Svår sepsis/septisk chock sid 53ff)
Bensylpenicillin
Aminoglykosid
Preparat
kontraindicerat
Cefotaxim
Pc allergi ej typ I
Bensylpenicillin (PcG) och
Aminoglykosid 2
Kloxacillin
Vankomycin
Pc allergi typ I
Ampicillin

Vid pc-allergi typ:
vankomycin och aminoglykosid.
njurtoxicitet
sämre effekt på S. aureus (MSSA), HACEK
Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

4

6v
Antal doser/dygn

3

4-6 v
4 (-6)

1
2-3

4 (-6)21
4-6 v
4 (-6) 1

12 g (8-16)

3 mg/kg
12 g (8-16)
45 mg/kg 3 (30-60)
12 g (8-16)

1
Cefotaxim
Dosering beroende på njurfunktion, ålder 6 g (6-9)
2

Beakta kontraindikationer såsom njursvikt, hörselnedsättning
2-4 g
Laddningsdos 20–30 mg, se text

Ceftriaxon
3

Aminoglykosid
Vankomycin

}

12 g (8-16 g)
Total dos
(dygn)
6 g (6-9 g)

Rifampicin
Daptomycin
Meropenem

5

Piperacillin/tazobactam 5
Ciprofloxacin

B III
C III

B III

3
1-2 2

3 mg/kg 3

1

45 mg/kg (30-60) 4

2-3

600-900 mg

2

8-12 mg/kg

1

6g

3

16/2 g

4

800-1200 mg iv
1000-1500 mg po

2 (-3)

43

Tabell 1: Rekommenderad daglig dosering av antibiotika vid endokardit
Ulrika Snygg-Martin
I svåra fall av IE kan 6 doser per dygn övervägas
initialt
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Beroende på agens
Om indikation sepsisbehandling ges dosering i enlighet med sådana riktlinjer.
4
Laddningsdos 20–30 mg/kg, se text. Följ kreatinin och dalvärden.
5
Kan användas i speciella fall, t.ex. tillstötande nosokomial infektion.
1
2
3

32

3
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Postoperativt val av antibiotikaregim

Nyheter i rekommendationerna
}
}
}
}
}

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff
Cefotaxim rekommenderas vid ”allergi ej typ 1”
Empirisk behandling vid protesendokardit och CIEDendokardit: vankomycin och cefotaxim
Postoperativt val av antibiotikaregim

Behandling som vid nativ endokardit, ej tillägg av
rifampicin

}

Fadel, H.J., et al., Evaluation of antibiotic therapy following valve replacement for native valve
endocarditis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2009.
Shrestha, N.K., et al., Rifampin for Surgically Treated Staphylococcal Infective Endocarditis: A
Propensity Score-Adjusted Cohort Study. Ann Thorac Surg, 2016.

Svenska endokarditregistret: låg frekvens relaps efter
utförd klaffkirurgi under vårdtid (0,6-1,4%, median 2
månader postop)

}

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Risk för ny endokardit

Nyheter i rekommendationerna

141 pat op vänstersidig endokardit
Medianålder 60 år, 14% IVDU
Retrospektiv, 10 år, Österrike/Schewiz
26% S. aureus

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff
Cefotaxim rekommenderas vid ”allergi ej typ 1”
Empirisk behandling vid protesendokardit och CIEDendokardit: vankomycin och cefotaxim
Postoperativt val av antibiotikaregim
Poliklinisk behandling

}
}

15% preop neurologi (symtomatisk)
7% postoperative stroke

}
}

27% op inom 24 h
52% op inom 72 h
9 % op ”elektivt”

}

In hospital mortality: 11%
1 års överlevnad 77%
5 års överlevnad 69%

}

1 års reinfektion/ny infekton: 0%
5 års reinfektion/ny infektion: 10%
(5% om endast en klaff)

Meszaros, K., et al. Long-Term
Results After Operations for Active Infective Endocarditis in Native and Prosthetic Valves
Ann Thorac Surg, 2012

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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perifer venkateter. Erfarenhetsmässigt tolereras PICC-line väl av patienterna och är att föredra ur
komplikationssynvinkel jämfört med CVK.
Etablerad kontaktväg, som fungerar dygnet runt, för patient och öppenvårdpersonal till ansvarig
läkare med kunskap om IE.
Lab prover enligt samma rutiner som för slutenvårdspatienter.

Antibiotikaregimer:

Poliklinisk behandling
Antibiotikaregimer:
} I.V. behandling utan infusionspumpar begränsar antalet
dostillfällen till max 2/dygn.
Homepump?

}

Antibiotikaval:

Ceftriaxon, vankomycin. Daptomycin kan övervägas

I praktiken blir det aktuellt endast med i.v. behandling som kan genomföras utan infusionspumpar
vilket begränsar antalet dostillfällen till max 2/dygn.
Ceftriaxon och vankomycin är lämpliga antibiotikaval vid poliklinisk behandling, men även
daptomycin kan övervägas [237].
Antibiotikadoseringen och behandlingslängd är densamma för respektive patogen som vid
}slutenvårdsbehandling.
Poliklinisk behandling

Poliklinisk behandling

Faktaruta 17: Poliklinisk behandling av endokardit
De första 2 behandlingsveckorna bör ske på sjukhus och patienter som accepteras för poliklinisk
behandling ska:
−

Ha svarat snabbt på insatt behandling, d.v.s. blivit feberfria inom en vecka

−

Inte ha drabbats av komplikationer (embolier, akut hjärtsvikt och infektionsspridning utanför
klaffplanet) samt

−

Inte tillhöra någon högriskgrupp (högvirulent patogen, PVE)

Antibiotikaregimer:

B III

B III

Alfastreptokocker, fullt penicillinkänsliga med MIC ≤0,125 mg/L

}

Ceftriaxon inte studerat på S. aureus endokardit
}

Mindre observationsstudier men ej underlag att ge
rekommendationer om selektion av lämpliga patienter

−

Ceftriaxon 2 g x 1 i.v.

−

Vankomycin (kan inte ersättas av teicoplanin) initialt 30 mg/kg, därefter 15-20 mg/kg var 8:e
till 12:e timme Doseras efter serumkoncentration. Mål: 15-20 mg/L dalvärde.

alternativt

HACEK: se detta avsnitt
högvirulent patogen (S. aureus, pneumokocker, betastreptokocker, gramnegativa bakterier utom HACEK, svamp),

Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Nyheter i rekommendationerna
}
}
}
}
}
}
}

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff
Cefotaxim rekommenderas vid ”allergi ej typ 1”
Empirisk behandling vid protesendokardit och CIEDendokardit: vankomycin och cefotaxim
Postoperativt val av antibiotikaregim
Poliklinisk behandling
Antikoagulation vid endokardit

Antikoagulation vid endokardit
}
}

}
}

Fler patienter står på antikoagulation (förmaksﬂimmer)
Behovet av ”bridging” vid tillfällig utsättning varierar med
indikation
Inte mycket känt om NOAK och endokardit.
Lägre risk för cerebral blödningmed NOAK jämfört med warfarin =
svagare indikation att seponera vid S. aureus-endokardit i
avsaknad av neurologiska symtom?
}

Enstaka fallbeskrivning, muntliga rapporter

samtidig IE [271]. Trombektomi kan utgöra ett alternativ i utvalda fall 272]. Tidigt och tätt
samarbete med neurolog och neurointerventionist är nödvändigt då nya behandlingsalternativ
tillkommer och kännedom om lokala diagnostiska och terapeutiska flöden behövs för optimal
handläggning.

Handläggning av pågående antikoagulation i frånvaro av neurologiska symtom
Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

NOAC – kontraindicerat vid mekanisk klaffprotes

Vid S. aureus-endokardit hos patient
med pågående warfarinbehandling har tidigare
Ulrika Snygg-Martin
rekommenderats att denna ska sättas
i 1-2 vUniversitetssjukhuset
oberoende av om CNS-komplikationer föreligger
Infektion,ut
Sahlgrenska
eller inte p.g.a. den höga frekvensen av såväl symtomgivande som tysta CNS-manifestationer.
Under denna period kan i så fall warfarin ersättas av lågmolekylärt heparin i lämplig dos när
PK/INR sjunker under rekommenderad nivå men värdet och behovet av s.k. ”bridging” med
lågmolekylärt heparin vid förmaksflimmer är omdiskuterat. Samråd med kardiolog bör ske. För
utsättning av NOAK finns i nuläget inget underlag för att ge några rekommendationer.
Det finns begränsat vetenskapligt stöd för ovanstående handläggning, men ur praktisk synvinkel
finns fördelar eftersom pågående antikoagulantia vid samtidig S. aureus-bakteriemi initialt ofta
medför svårreglerat PK/INR och att patienter med S. aureus-endokardit ofta blir föremål för akut
hjärtkirurgi. För patienter med stafylokockendokardit i protesklaff rekommenderas dessutom
rifampicin i den fortsatta behandlingen och oral antikoagulation blir då svårstyrd. Även NOAK
interagerar med rifampicin och samtidig medicinering rekommenderas inte.
För annan genes än S. aureus är risken för CNS-komplikationer mindre och det septiska tillståndet
vanligen mildare, varför utsättning av warfarin inte rekommenderas som rutin.

Antikoagulation
Faktaruta 20: Antikoagulationvid
vid IEendokardit
med och utan neurologiska symtom
Vid neurologiska symtom hos endokarditpatien med pågående antikoagulation ska
underliggande mekanism utredas med DT hjärna. Samråd med neurolog och
koagulationsexpert tidigt.

A II

Vid ischemisk stroke utan blödningsinslag rekommenderas vanligen att warfarin
ersätts av lågmolekylärt heparin i 1-2 veckor.

C III

Vid pågående behandling med NOAK finns ännu ingen erfarenhet.

Mechanical
heart valve
prosthesis

Trombolys är kontraindicerat vid IE

B II

Akut behandling (trombektomi) kan bli aktuellt i utvalda fall

C III

Vid cerebral blödning ska uppehåll i antikoagulationen göras

AI

Kompletterande behandling för att reversera warfarin- eller dabigatraneffekten ska
omedelbart övervägas vid intracerebral blödning. Reversering av andra NOAK är
ännu inte möjligt. Samråd med koagulationsexpert.

AI

Även i frånvaro av neurologiska symtom vid S. aureus-endokardit kan man överväga
att ersätta warfarin med lågmolekylärt heparin i 1-2 veckor. Eventuellt behov av
bridging varierar med indikation för antikoagulation.

C III

Vid pågående behandling med NOAK finns ännu ingen erfarenhet.
Venös trombosprofylax med lågmolekylärt heparin kan ges om så bedöms indicerat.
Ulrika Snygg-Martin
Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Ofullständiga data

}

}

Case reports

}

Extrapolera från andra situationer - expert opinion

}

Hur stark indikation?

}

Hur stark kontraindikation?

}
}

}

Timing

}

Agens

}
}
}
}
}

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff
Cefotaxim rekommenderas vid ”allergi ej typ 1”
Empirisk behandling vid protesendokardit och CIEDendokardit: vankomycin och cefotaxim
Postoperativt val av antibiotikaregim
Poliklinisk behandling
Antikoagulation vid endokardit
CNS komplikationer och hjärtkirurgi

Preston et al Clinical Case Reports 2016; 4(5): 513–516
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Author

N

Symptomatic
CNS
complication
%

Ischemia
%

Hemorrhage
%

Meningitis
%

Mortality
+/- CNS
complication %

Harrison -67

116

28

22

-

19

67 / 44

Pruitt -78

218

39

28 (17)

7

16

58 / 20

Hart -90

133
NVE

23

19

Kanter -91

166

35

Pruitt -96

144

29

18

Heiro -00

218

25

11

2

Anderson -03

770

14

7

2

Corral - 07

550

13

8

3

Thuny -07

496

18 (22 b)

16 c

4

Dickerman -07

1437

15

Snygg-Martin -10

684

25

20c

2

6

27 / 10

GarciaCabrero-13

1345

25

14

5

6d

45/24

7
20 a

-

-

5

35 / 19

4

32 / 13

4

24 / 10

2

34 / 11
1 y: 25 / 19
(ns)

}

Vid ischemisk infarkt ska kirurgi p.g.a. akut hjärtsvikt,
okontrollerad infektion, abscess och kvarstående stor
embolirisk inte skjutas upp. Om patienten har koma eller
dålig neurologisk prognos bör operation avvaktas

}

Efter cerebral blödning bör hjärtkirurgi skjutas upp i
minst 4 v
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}

246 p, median 62 år, 43% S. aureus
} 30 med intracraniell blödning preoperativt
} 21 med neurologiska symtom
} 11 op inom 14 d från blödningstillfället
} Yoshioka,
7 avAbstract
8 aneurysm
åtgärdades
(clipping)
preoperativt
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intracranial haemorrhage: the inﬂuence of the timing of surgery on
neurological outcomes

a

}

ns

15a

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 45 (2014) 1082–1088
doi:10.1093/ejcts/ezt547 Advance Access publication 10 January 2014

b

CNS komplikationer och hjärtkirurgi

}

Department of Cardiovascular Surgery, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
Department of Neurology, Osaka University Graduate School of Medicine, Osaka, Japan
OSAKA Cardiovascular Research Group

* Corresponding author. 2-2, Yamadaoka, Suita, Osaka 565-0871, Japan. E-mail: sawa-sec@surg1.med.osaka-u.ac.jp (Y. Sawa).

}

Received 7 August 2013; received in revised form 9 October 2013; accepted 21 October 2013

}
}

intracranial haemorrhage: the inﬂuence of timing of surgery on neurological outcome.
Eur J of Cardio-Thor Surg 2012
OBJECTIVES: The risk of neurological deterioration during valve surgery using cardiopulmonary bypass under systemic heparinization in
infective endocarditis (IE) patients with intracranial haemorrhage (ICH) is unknown. The objective of this retrospective study was to investigate the stratiﬁed risk related to the timing of valve surgery on neurological outcomes in patients with active IE and preoperative ICH.

Ingen
postop neurologisk försämring
METHODS: From 2004 to 2012, 246 patients underwent valve surgery for IE in hospitals enrolled in the Osaka Cardiovascular
Research Group.
Of these, a group of(cardiac
30 patients had preoperative
ICH, multiorgan
and they included 18 patients
with cerebral haemorrhage,
4 postop
mortality
failure,
dysfunction)
8 with subarachnoid haemorrhage and 4 with haemorrhagic infarction. The preoperative characteristics, neurological statuses and

}

postoperative results of these patients were retrospectively explored to analyse the effects of the timing of surgery on neurological
outcomes.

}
}

RESULTS: MR/CT
Twenty-one patients
had symptomatic
ICH, and
median modiﬁed Rankin scorei was
1.5 (95% conﬁdence
interval [CI]
Postop
utan
tecken
påtheexacerbation
redan
existerande
1.2–2.8). Eight patients were diagnosed with mycotic aneurysms, and 7 of these patients underwent aneurysm resection or clipping
before valve surgery. All 30 patients underwent valve surgery, and the median interval between ICH onset and surgery was 22.5
blödning
(95% CI 15.5–39.4) days. Four patients died of multiple organ dysfunction or heart failure. The interval between ICH onset and
valve utvecklade
surgery was within 7 daysny
for 5 postop
cases, between 8blödning
and 14 days for 6, between 15 and 28 days for 9 and >29 days for 10.
2 pat
Postoperative neuroimaging showed that neither neurological deterioration nor exacerbation of haemorrhagic lesions had occurred

(1 asymptomatic SAH: op d 8, 1 parenchymal haemorrhage+subdural
hematoma
op d 81 )
CONCLUSIONS: The risk of postoperative neurological deterioration resulting from the exacerbation of haemorrhagic lesions
among the 30 patients, regardless of the timing of surgery. However, 2 cases who underwent valve surgery 8 and 81 days after the
onset of ICH developed new ectopic asymptomatic haemorrhages postoperatively.

seemed relatively low, even in IE patients who underwent valve surgery withinYoshioka,
2 weeks of ICHD.,
onset.
further evaluation
EurHowever,
J Cardio-Thoracic
of the sizes and aetiologies of haemorrhagic lesions is vital to establish a safe interval between the ICH onset and surgery.

}

}
}
}

Uppdaterade texter kring antibiotika
Aminoglykosider rekommenderas inte som tillägg vid S.
aureus-endokardit i nativ klaff
Cefotaxim rekommenderas vid ”allergi ej typ 1”
Empirisk behandling vid protesendokardit och CIEDendokardit: vankomycin och cefotaxim
Postoperativt val av antibiotikaregim
Poliklinisk behandling
Antikoagulation vid endokardit
Endokarditteam

Surg 2014

Keywords: Endocarditis • Stroke • Heart valve • Intracranial haemorrhage

INTRODUCTION
Infective endocarditis (IE) often causes cerebral complications,
bacterially induced cerebral infarction being the most
common, followed by cerebral haemorrhage [1, 2]. Despite
advances in medical and surgical methods to treat IE patients,
there remains a signiﬁcant mortality associated with these complications [3]. The guidelines from the American Heart
Association and the Society of Thoracic Surgeons recommend
delaying surgery in IE patients by at least 4 weeks from the
onset of cerebral complications [4, 5]. However, several recent
reports have noted that patients with preoperative cerebral

infarction have a relatively low risk of postoperative neurological deterioration caused by the haemorrhagic transformation of
existing cerebral infarctions [6–8].
Nonetheless, these results cannot be applied to patients who
have complications associated with preoperative intracranial
haemorrhage (ICH) because of the substantial risks associated
with cardiopulmonary bypass (CPB) procedures, including extension of the haemorrhage. Furthermore, IE patients with ICH are
often contraindicated for surgery, the number of patients who
undergo surgery is extremely limited and the associated mortality
rate is particularly high at 50% [2]. Therefore, the impact of surgery
on neurological outcomes in these patients is uncertain.
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Endokarditteam
}

}

Heterogen sjukdom
}

påverkar olika organ

}

orsakad av olika patogener

}

leder till olika komplikationer

}

Ingen enskild specialitet kan ge komplett behandling

Hög expertis krävs från olika specialiteter
}

}

Ekokardiograﬁ och nyare bildundersökningar

Drygt en fjärdedel av patienter behöver kirurgi under
pågående behandling

“The 1-year mortality signiﬁcantly decreased from 18.5%
during period 1 to 8.2% during period 2 (hazard ratio, 0.41;
95% conﬁdence interval, 0.21-0.79 [P=.008]).”
Marseille, 1991-2001 vs 2002-2006, 333 pat
Provtagning, 4 olika antibiotika, standardiserad behandlingstid,
standardiserade operationsindiktaioner, 1-års uppföljning
Botelho-Nevers, W., et al. Arch Intern Med. 2009
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Endokarditteam

Italien 2003-2009 jmf 1996-2002 (190 vs 102 pat)
A signiﬁcant reduction in
} overall in-hospital mortality (28% to 13%, p = 0.02)
} mortality for surgery during the active phase
(47% to 13%, p <0.001)
} 3-year mortality (34% vs 16%, p = 0.0007) was
observed

?

Chirillo F et al. Am J Cardiol 2013

Endokarditteam -Sverige
}

Väl fungerande multidisciplinära samarbeten viktigt
parallellt med nya terapeutiska och diagnostiska
möjligheter

}

Tankesätt kring ”Endocarditis team” bör etableras och
formaliseras även om samarbetsformer varierar lokalt.

}

Kvalitetsarbete, endokarditregister, riktlinjer

Alestig, K., H. Hogevik, and L. Olaison,

Infective endocarditis: a diagnostic and therapeutic challenge for
the new millennium. Scand J Infect Dis, 2000
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