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Riskfaktorer för graftinfektion
1. Patientfaktorer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

njursvikt/dialys
diabetes
obesitas
malnutrition
leversjukdom
hög ålder
immunsuppression
rökning
lång preoperativ sjukhusvård
bakteriemi per- och postoperativt

2. Kirurgiska faktorer
– ljumsksnitt
– lång eller akut operation
– tarmskada

Hodgkiss-Harlow, Seminars Vasc Surg 2011

Riskfaktorer för graftinfektion
3. Andra peroperativa faktorer
chock
hypotermi
hyperglykemi
4. Postoperativa faktorer
sårinfektion
serom
hematom
reoperation

Prevention

Antibiotikaprofylax
• Antibiotikaprofylax reducerar påtagligt risken för postoperativ
sårinfektion (ca 80%) men studier vid endovaskulära ingrepp
saknas (SBU 2010)
• Inte visat vilka preparat eller under hur lång tid,
ej heller om risken för sen infektion minskas (SBU 2010)
• Vanligen rekommenderas en dos preoperativt eller
profylax under 24 tim (om många riskfaktorer förlängs på
vissa centra profylaxen till några dygn)

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Antibiotikaprofylax_sammanfattning.pdf
Hodgkiss-Harlow, Seminars Vasc Surg 2011

Prevention

Antibiotikaprofylax
•

Internationellt
1:a eller 2:a gen cefalosporin + daptomycin eller vancomycin i 24 timmar

•

I Sverige
ofta kloxacillin i 24 tim
Uppsala: cefuroxim vid ingrepp via ljumsken
Malmö: trimetoprim/sulfa

•

Vid typ-1 allergi mot betalaktamantibiotika
klindamycin (eventuellt + aztreonam/kinolon)

•

Tid före incision
betalaktamantibiotika: 30-60 min
vancomycin: 60-120 min

Modifierat från Hodgkiss-Harlow, Seminars in Vasc Surg 2011

Prevention

Antibiotikaprofylax
An3bio3kaprofylax vid olika ingrepp e6er opera3onen?
(tandläkare/tandhygienist, cystoskopi, kolonoskopi)
•
•
•

Saknas data som visar a: det har eﬀekt
Interna=onella guidelines rekommenderar inte sällan de:a vid
ingrepp inom 6 mån eAer opera=on
Ej ru=nmässigt i Sverige

Prevention

Antibiotika- eller silverimpregnerade graft
• Saknas stora randomiserade studier, divergerande resultat
• Rifampicinimpregnerade gra7 minskade ej antalet infek9oner
(Braithwaite, Br J Surg1998; Lew, Sem Vasc Sur 2011)

• Silverimpregnerade gra7 har i mindre studier och djurförsök
ej signiﬁkant påverkat infek9onsrisk eller mortalitet
(Ricco, Seminars in Vascular Surgery 2011)

• Resistensutveckling? Risk för bärarskap av silverresistenta och
an9bio9karesistenta bakterier (SüPerlin, Acta Derm 2012)
• SBU 2010: o9llräckligt vetenskapligt underlag om
an9bio9kaimpregnerade kärlgra7 minskar risken för gra7infek9on
• Subgrupper som kan vara betjänta av rifampicinimpregnerade gra7
- Primärprofylax hos högrisk pa9enter
- Endovaskulära ingrepp i myko9ska aneurysm
- Gra7infek9oner med in situ rekonstruk9oner

Prevention

Eradikering av nasalt bärarskap av S. aureus?
• 5-15% av friska personer är bärare, vanligare hos t ex dialyspatienter, vid hudinfektion, boende på särskilda boenden,
immunsupprimerade (upp till 50%)
• inte visat att eradikering minskar antalet infektioner
• i många länder screening av alla patienter för MRSA
• lokalbehandling (mupirocin/Bactroban) om positiv odling
rekommenderas bl a i USA

Hodgkiss-Harlow, Seminars in Vascular Surgery 2011

Prevention
Preoperativt
• undvik sjukhusvistelse före operation
• noggrann preoperativ förberedelse inklusive
tandläkarbedömning vid behov
Peroperativt
• undvik hyperglykemi och hypotermi
Postoperativt
• ta bort katetrar så fort som möjligt (CVK, KAD)
• undvik TPN – ge enteral nutrition vb
• mobilisera så fort som möjligt

Indelning
Tidig
• <4 mån (vissa anger <3 mån) efter operationen
• ej sällan mer virulenta bakterier
• vanligen feber och/eller systempåverkan
• lokala symtom/fynd: smärtor, sårinfektion, svullnad, erythem
Sen
• >4 mån (vissa anger >3 mån) efter operationen
• ej sällan mer lågvirulenta bakterier
• feber hos ca 50%
• oftare blödning eller symtom från fistel
• anorexi/kakeksi ej ovanligt

Definition

Finns ännu inte något konsensus!
Säkerställd graftinfektion enligt FitzGerald om två av tre kriterier
1. Positiv odling från blod eller från odling vid operation
– om S. epidermidis, propioni- eller corynebakterier minst två odlingar

2. Kliniska tecken till infektion
– generella: t ex feber, septisk chock
– lokala: t ex smärta, pus eller erythem i opområde, fistel, pus vid ny operation

3. Labmässiga tecken
– CRP >10
– LPK >10
eller

radiologiska tecken
– luft eller vätska kring graftet >8 postoperativt
– abscess

FitzGerald, JAC 2005

Nytt definitionsförslag från MAGIC
(Management of Aortic Graft Infection Collaboration)

Kliniska/kirurgiska

Radiologiska

pus runt graftet
• vätska runt graftet på
graft i dagen i sår
CT >3 mån postop
fistel till graftet
• gas runt graftet på CT
graft in i infekterat
>7 veckor postop
område, t ex mykotiskt • progress av vätska/gas
aneurysm
på CT

Laboratorie
• växt i odlingar från
borttaget graft
• växt i odlingar taget vid op
(på djupet)
• växt i odlingar från CT/ULledd punktion av vätska
runt graft
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• tecken till lokal
• övrigt: t ex misstänkt
• positiva blododlingar utan
infektion (rodnad,
perigraftinflammation,
annat fokus
värmeökning, svullnad,
progress av aneurysm, • förhöjda
pus, smärta)
utveckling av
infektionsparametrar (CRP,
pseudoaneurysm,
• feber >38℃ utan
LPK, SR) utan annan
annan förklaring
fokal väggförtjockning
förklaring
tarm,
diskit/osteomyelit,
ökad aktivitet FDG-PET,
pos leukocytscint
Lyons, Eur J Vasc Endovasc Surg 2016

Nytt definitionsförslag från MAGIC
(Management of Aortic Graft Infection Collaboration)

• Misstänkt infektion
– 1 major eller >2 minor olika kategorier (klinisk, radiologisk, lab)

• Säkerställd infektion
– 1 major + 1 major eller 1 minor (från annan kategori)

• OBS! vid växt av ”hudflora”; S. epidermidis, propionibakterier,
corynebakterier krävs fynd av samma stam i
– >2 peroperativa odlingar
– >2 blododlingar
– 1 blododling + 1 peroperativ odling

• Pågår multicenterstudie för evaluering
Lyons, Eur J Vasc Endovasc Surg 2016

Radiologisk diagnostik
CT-angio
• ännu ”golden standard”
• gas runt graftet på CT >7 veckor postoperativt
• vätska runt graftet på CT >3 mån postoperativt
• ökande mängd vätska kring graftet mellan två undersökningar
• förtjockning av tarmväggen om aortagraft
• sensitivitet 95%, lägre sensitivitet om lågvirulenta bakterier
(ner mot 55%)
• specificitet 85% (upp mot 100% om akut infektion)
Lyons, Eur J Vasc Endovasc Surg 2016;
Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, Eighth edition 2015;
Legout, Medecine et maladies infectieuses 2012

CT-angiograﬁ
a. gasbubblor
b. pseudoaneurysm

Elens, Vasc Endovasc Surg 2018

Radiologisk diagnostik
MR
• något bättre än CT på att
– skilja hematom från inflammatoriska förändringar
– upptäcka inflammation om lågvirulenta agens

• sensitivitet 68-75%, specificitet 97-100%
• dyrare, mer svårtillgängligt under jourtid
• vissa graft ger metallartefakter
– Cook’s – har rostfritt stål, strålar upp till 20 cm runt
– andra stentgrafter med nitinol strålar i mindre område men kärlväggen kan
inte bedömas
– graft efter öppen kirurgi ger inga artefakter

UL
• för att upptäcka pseudoaneurysm vid perifera graft
Modifierat från Mandell, Principles and Practice of Infectious Diseases, Eighth edition 2015

Radiologisk diagnostik
FDG-PET/CT
• sensitivitet 93-97%, specificitet 70-91%
(Balink, Vasc Endovascular Surg 2007;

Keidar, J Nucl Med 2007;

Bruggink, Eur J Vasc Endovasc Surg 2010; Keidar, Semin Nucl Med 2013;
Sah, Eur J Vasc Endovasc Surg 2015)

• om fokalt upptag krävdes: specificitet och positivt prediktivt värde
95% (Fukuchi, J Vasc Surg 2005)
• dyrt, finns ej på alla sjukhus
• nya ”bedömningskriterier”?
- TBR (tissue-to-background ratio) och VGS (visual grading scale) tillsammans
med SUV-max lovande (Saleem, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2016)
- Behöver utvärderas i fler studier

Radiologisk diagnos,k
FDG-PET/CT kan vara en “lysande” metod att detektera graftinfektion
om
• fokala upptag
• höga SUV-värden (>8)
• matchande klinik
• >4-6 månader postoperativt

Mandell, Principles and
Practice of Infectious Diseases
Eighth edition 2015

Mikrobiologisk diagnostik
• >2 blododlingar
• (3-)5 vävnadsodlingar från operation/punktion
-

odla från operationsområdet och spruta i pediatrisk/anaerob
blododlingsflaska (särskilt viktigt om pågående antibiotikabehandling)
+

-

i sterilt rör: direktmikroskopi + odling + 16sRNA + nuc/mecA-PCR + ev 18 sRNA

• odla på borttaget graft (sterilt rör/transportmedium)
-

klipp på operation under sterila betingelser

Sonikering av borttaget graft?

Vilka mikrober vid
kärlgraftsinfektioner?
Numan, J Cardiovasc Surg 2011
• 117 fall 1991-2010 (metaanalys)
– EVAR 83
– TEVAR 34

• 64% säkerställd etiologi
–
–
–
–
–

stafylokocker 22% (Staphylococcus aureus 19, Staphylococcus epidermidis 5)
streptokocker 11%
gramnegativa tarmbakterier 15%
polymikrobiell 21%
svamp 6%

• 34% inom 4 månader, hos dem 44% stafylokocker+streptokocker

Vilka mikrober vid
kärlgra0sinfek4oner?
Legout, Clin Microbiol Infect 2011
• 85 patienter 2005-2009
• prospektiv studie med säkerställd infektion enligt FitzGeralds
kriterier
• 39 aortaaneurysm, 58 arteriell insufficiens i benen
• 92% säkerställd etiologi (78/85)
– preoperativa blododlingar positiva hos 29
– 78 intraoperativa odlingar positiva varav 18 även positiva blododlingar
• 43 patienter antibiotika före operation, varav 38 ändå positiva intraoperativa odlingar

–
–
–
–
–

Staphylococcus aureus 29 (34%)
Staphylococcus epidermidis 13 (15%)
gramnegativa bakterier 35 (41%) varav Enterobacteriacae hos 32
polymikrobiell 20 (24%)
candida 4 (5%)

Vilka mikrober vid
kärlgraftsinfektioner?
Thorakala
n=24

Abdominella
n=27

48 positiv odling från op, 19 samma fynd i blododling
12 endast positiv blododling

Perifera
n=10

Erb, PLOS ONE 2014

Vilka mikrober vid
kärlgraftsinfektioner?
• >2 agens: 20-30%
• Misstänk fistel!

Leder bakteriemi/candidemi /ll
gra2infek/on?
• Risken högst när graftet är nytt (Murphy, J Vasc Surg 2013)
• Om det finns S. epidermidis i biofilmen med en låggradig
infektion kan t ex E-coli bakteriemi à en mer aggressiv infektion
(Rutherford chapter 41, M.R. Back)

• Informera patienterna att de bör kontakta sjukvård vid frossa och
hög feber under första tiden efter operationen
• hur långt efter operationen? veckor?

Hur vanligt är det?
Incidens
• varierande pga olika definitioner och trolig underrapportering
• endovaskulära stentgraft (cirkauppgifter)
–
–
–
–

0,5-1% abdominella och thorakala
1-2% femorala
6% infrainguinala
1% carotis

• öppen kirurgi
– 1-3%

När debuterar graftinfektionen
efter operationen?
• Italien: 26 infektioner efter EVAR (2004-2013)
medel 20 mån (1-72 mån)
(Cappocia, Ann Vasc Surg 2016)

• Pennsylvania: 18 infektioner efter EVAR och TEVAR (2000-2011)
medel 6 mån (0-24 mån)
median 3 mån
61% inom 3 mån
(Murphy, J Vasc Surg 2013)

• London: 22 infektioner efter EVAR och TEVAR (1998-2012)
median 5 mån (0-51 mån)
(Lyons, Eur J Vasc Endovasc Surg 2013)

Kirurgisk behandling
• Graftexcision
• Revaskularisering (samtidigt eller staged?)
– extra-anatomisk bypass
– in-situ
•
•
•
•

homograft (frystorkade, fn ej i Sverige)
allograft
autolog ven (NAIS: Neoaortoiliac System)
antibiotika- eller silvergraft

• Lokal behandling
– Muskellambå
– Oment
– VAC-behandling

Kirurgisk behandling
Extra-anatomisk bypass

Femoralis superﬁcialis ven (NAIS)

Bilder från Anders Wanhainen

Antibiotikabehandling
Empirisk behandling
• cefalosporin eller piperacillin+tazobaktam + vancomycin eller
daptomycin
• vid septisk chock tillägg av gentamicin
• aldrig rifampicin initialt (i regel efter en veckas behandling)

Modifierat från Revest, Int J Antimicrob Agents 2015

An#bio#ka vid
stafylokockinfek#on
• Om rifampicin = S
– alltid med som ett av minst två preparat (Legout, BMC Infect Dis 2014; Erb
PLOS ONE 2014)

– 10-20 mg/kg och dygn

• S. aureus
– kloxacillin 200 mg/kg och dygn iv à rifampicin + kinolon po

• S. epidermidis
– vancomycin (om MIC <2 mg/l) eller daptomycin à rifampicin + kinolon
po (om =S)
– daptomycin (om vancomycin MIC >2 mg/l)

• Om kinolonresistent stafylokock
– daptomycin (om vancomycin MIC >2 mg/l) eller vancomycin (om MIC
<2 mg/l, i kombination med rifampicin (om S))
– linezolid + rifampicin?
– klindamycin + rifampicin?
Modifierat från Revest, Int J Antimicrob Agents 2015

Antibiotika vid
streptokockinfektion
• ampicillin 100 mg/kg och dygn (MIC <0,125 mg/l)
• ampicillin 200 mg/kg och dygn (MIC > 0,125 mg/l)
• eventuellt + gentamicin 3–8 mg/kg och dygn, max 3 dygn

• vid ampicillinresistens eller typ-1 allergi mot betalaktam
vancomycin/teikoplanin
daptomycin
linezolid
klindamycin

Modifierat från Revest, Int J Antimicrob Agents 2015

Antibiotika vid
enterokockinfektion
•

ampicillin 200 mg/kg och dygn + gentamicin 3 mg/kg x 1 (max 3
dygn postoperativt)
gentamicin MIC <128 mg/l

•

ampicillin + ceftriaxon (50 mg/kg och dygn)
gentamicin MIC >128 mg/l
vid njursvikt

•

vid typ-1 allergi mot betalaktam och ampicillinresistens
vancomycin/teikoplanin

•

vid vancomycinresistens

daptomycin + rifampicin?
linezolid
Modifierat från Revest, Int J Antimicrob Agents 2015

An#bio#ka vid infek#oner
orsakade av Enterobacteriaceae
•
•
•
•
•

cefotaxim 150 mg/kg/dygn
aztreonam vid typ-1 allergi mot betalaktam
kombination med gentamicin 3-8 mg/kg och dygn de första
tre dygnen
uppföljning med kinolon om känslig stam
om kinolon = R
ceftriaxon
trim/sulfa

Modifierat från Revest, Int J Antimicrob Agents 2015

Antibiotika vid
pseudomonasinfektion
• ceftazidim 100 mg/kg och dygn
• pip/tazo 150-200 mg/kg och dygn
• meropenem 3-6 g/dygn
i kombination med
• tobramycin i tre dygn och därefter fosfomycin (150-200
mg/kg och dygn)
• om ej radikal operation övergång till ciprofloxacin (1500-2000
mg/dygn) efter 3 veckor (om kinolon = S)
• om kinolon = R: multidisciplinär konferens…
Modifierat från Revest, Int J Antimicrob Agents 2015

Antibiotika vid infektion
orsakad av anaeroba bakterier
Propionibakterier
• ampicillin 100-200 mg/kg och dygn
• vid typ-1 allergi mot betalaktam
– klindamycin
– moxifloxacin

• kombination med rifampicin?
Andra anaerober
• metronidazol 1500 mg/dygn

Modifierat från Revest, Int J Antimicrob Agents 2015

An#bio#kabehandling vid
okänd e#ologi
• beror på kliniken men sannolikt vanligare med lågvirulenta
patogener: S. epidermidis, propionibakterier, corynebakterier
• saknas generella rekommendationer
• thorakala: täck alltid stafylokocker och streptokocker
klindamycin + rifampicin?
moxifloxacin + rifampicin?
klindamycin?

• buk: täck även gramnegativer
ciprofloxacin + rifampicin?
ciprofloxacin + klindamycin?
andra kombinationer? beroende på anamnes…

Daptomycin
Kan högre doser än rekommenderad FASS-dos ges utan ökad
frekvens biverkningar?
• Durante-Mangoni, Clin Infect Dis 2012
– 25 patienter med PM/ICD infektion
– Daptomycin medel 8,6 mg/kg i minst 7 dagar (6-10 mg/kg)
– Förhöjt CK hos 5 patienter, <3 ggr normalvärdet

• Legout, Infect Dis Ther 2014
–
–
–
–
–

26 patienter med kärlgraftsinfektion
Daptomycin medel 9,5 mg/kg (>8 mg/kg)
Medelbehandlingstid 12,3 + 11,9 dagar
Förhöjt CK hos 4 patienter à avbröt behandlingen (reversibelt)
Myalgi 1 patient

• Om CK-stegring och statinbehandling, sätt ut statinen först

Behandling av candidainfektion
Alltid echinocandin initialt!
Candida albicans
• Vid radikal kirurgi
fluconazol som uppföljning, tidigast efter 10 dagar
• Vid konservativ behandling/ej radikal operation
echinocandin 3-6 mån? och därefter fluconazol med
total behandlingstid (>12 mån)/livslångt

Behandling av candidainfektion
Candida nonalbicans
• Alltid resistensbestämning
• Radikal kirurgi och nedsatt känslighet mot fluconazol
echinocandin som uppföljning (6 veckor?)

• Vid konservativ behandling/ej radikal operation
echinocandin >6 mån och därefter azol (preparat beroende
på resistensbesked)

• Candida parapsilosis
bör ej behandlas med echinocandiner
fluconazol hela behandlingstiden

Koncentrationsbestämningar i
akutsortimentet på Klin Farm på KS
• vankomycin, amikacin, gentamycin, tobramycin, teikoplanin
– svar inom 2 7m från mo:aget prov

• meropenem, piperacillin, linezolid, ce=azidim, cefotaxim,
ciproﬂoxacin
– svar samma dag om prov ankommit innan kl 15 (helg kl 11), annars
under förmiddagen näsHöljande dag

• rifabu7n, rifampicin
– svar inom 24 7m från mo:aget prov, men analyseras endast vardagar

• sulfametoxazol, trimetoprim
– svar inom 24 7m från mo:aget prov, men analyseras endast vardagar

• ﬂukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol
– svar inom 24 7m från mo:aget prov

• förhoppningsvis även isavuconazol och daptomycin inom 1 år

Behandlingstid?
Riktlinjer för behandlingstid med stöd i studier saknas
• Många rekommenderar efter radikal kirurgi
– 3 veckor iv om vengraft
– (4)-6 veckor iv om andra graft

• Konservativ behandling (längre om behandlingssvar är trögt)
– minst (4)-6 veckor iv
– >6 mån total behandlingstid
– >12 mån om candida

•

Vid bakteriemi med annat fokus under första månaderna
efter operation
– 2(-6) veckor

Revest, Int J AnKmicrob Agents 2015
Hasse, Swiss Med Wkly 2013
Legout, Médecine et maladies infecKeuses 2012
Leroy, Curr Opin Infect Dis 2012

Behandlingstid?
Erb, PLOS ONE 2014
• Retrospektive studie (2001-12) på universitetssjukhus i Basel
• 61 patienter med graftinfektion (varav 60 positiv odling)
– thorakala 24
– abdominella 27
– perifera 10

• Konservativ behandling 12 patienter (20%)
• Ettårsmortalitet
– thorakala 12%
– buk 56%
– perifera 30%

• Riskfaktorer för död
– ålder
– iliaca-femoral graft

Behandlings+d?
Erb, PLOS ONE 2014 forts
• Antibiotikaduration hos patienter som levde efter 1 år (40 st, 62%)
–
–
–
–

21/24 thorakala: median 92 dagar (67-185)
12/27 buk: median 91 dagar (52-246)
7/10 perifera: median 46 dagar (39-76)
totalt 10 patienter hade behandling >6 mån

• Rifampicin associerat till bättre outcome
• Vid terapisvikt sker detta hos majoriteten inom 3 månà kan
behandlingstiden kortas??

Infek&oner e*er EVAR/TEVAR
• Hittills enda större multicenteruppföljningen
– Retrospektiv, gjord av ”Vascular Low-Frequency Disease Consortium"
– 206 patienter (78% män) från 19 sjukhus i USA mellan 2004-2014

• EVAR: 180
• TEVAR: 26
• Comorbiditet
–
–
–
–
–

hypertoni 84%
rökning 58%
njursvikt 30%
diabetes 26%
immunsuppression 4%
Smeds, J Vasc Surg 2016

Infektioner efter EVAR/TEVAR
Symtom/fynd
• smärtor 66%
• feber/frossa 66%
• ﬁstel 27%
• endoläckage 24%
• ruptur 11%
• 10 pa>enter (5%) asymtoma>ska
Tid e5er op
• medel 22 mån (thorakala 18 mån, abdominella 24 mån)
• 0,2-158 månader
Smeds, J Vasc Surg 2016

Infektioner efter EVAR/TEVAR
E1ologi (intraopera*va odlingar)
• polymikrobiell 35%
• gramposi*ver 22%, streptokocker vanligast
• gramnega*ver 13%
• svamp 5%
• nega*va odlingar 30%
Behandling
• kirurgi: 197 pa*enter (96%)
• medikamentell: 5 TEVAR (19%), 4 EVAR (2%)

Smeds, J Vasc Surg 2016

Infek&oner e*er EVAR/TEVAR
Behandlingstid
• pågående efter studien 62%
• övriga: medel 165 dagar (11-1825 dagar)
Mortalitet
• 30-dagar 11%
• endast medikamentell behandling: 80% (TEVAR), 50% (EVAR)
• efter 5 år levde 51%
– thorakala 29%
– abdominella 52%

Smeds, J Vasc Surg 2016

Mortalitet vid
kärlgra/sinfek3oner
• 30-dagars mortalitet 10-25%
• 1-års mortalitet ca 50%
• infektionsrelaterade dödsfall vanligast inom första
månaden
• fistel à ofta hög mortalitet
• närmare 100% i vissa studier om bara konservativ
behandling à om ej radikal operation ej är möjlig bör
försök till debridering göras

Mortalitet vid
kärlgraftsinfektioner
Retrospek)v studie i Bryssel 2000-2015
62 pa)enter; 20 aorta, 42 perifera
•
•
•

polymikrobiell infek)on 23 (37%)
30% nega)va odlingar
stafylokocker i 35/42 perifera

Elens, Vasc Endovascular Surg 2018

Myko%ska aneurysm
Svenska kärlregistret (Swedvac) 1994-2014, 132 patienter
• Före 2001 öppen kirurgi, efter 2001 dominerar EVAR (60%)
• Öppen: 62 patienter; EVAR: 70 patienter
• Överlevnad 3 mån: EVAR 96%, öppen kirurgi: 74%
• Ingen skillnad i långtidsöverlevnad, infektionsrelaterade
komplikationer eller antal reoperationer
• Infektionsrelaterade komplikationer
– 28 patienter (21%) varav 13 var fatala (46%)
– mediantid efter operationen 3 mån, 75% inom ett år
– 15 hade pågående antibiotika och 13 hade avslutat antibiotika
Sörelius, Circulation 2016

Mykotiska aneurysm
Svenska kärlregistret (Swedvac) 1994-2014, 132 paBenter
• posi%va blododlingar 87 pa%enter (66%)
streptokocker 21
S. aureus 21
salmonella 12
pneumokocker 8
E-coli 8
enterokocker 5
clostridiumarter 3

• an%bio%kabehandling
median 16 veckor (0-144 veckor)
Sörelius, Circula%on 2016

Mykotiska aneurysm
Europeisk retrospektiv studie, endovaskulärt behandlade MAAA
• 133 fall, 16 centra 1999-2013
• medelbehandlingstid 30 veckor (1-40 veckor)
• medeluppföljningstid 35 månader (1 vecka-149 månader)
• överlevnad
1 mån 91%
1 år 75%
5 år 55%

• infektionsrelaterad död hos 23 patienter (19%), 9 efter avslutad
antibiotikabehandling
• salmonella bättre prognos, kortare behandlingstid?
• rekommendation
antibiotikabehandling >6-12 mån

Sörelius Circulation 2014

Myko%ska aneurysm

Retrospektiv studie, endovaskulärt behandlade MAA Taiwan 2009-2015
• 40 patienter
– salmonella 11 (27%)
– övriga bakterier 12 (30%)
– odlingsnegativa 17 (42%)

• lokalisation
– thorakala 10 (25%)
– paravisceral area 7 (17%)
– infrarenala 23 (57%)

• medianuppföljning 25 mån (1-69 mån)
• överlevnad
– 1 år 71%
– 5 år 53%

Luo, Eur J Vasc Endovasc Surg 2017

Myko%ska aneurysm

Retrospektiv studie, endovaskulärt behandlade MAA Taiwan 2009-2015
• samtliga patienter erhöll 6 veckors postoperativ iv
antibiotikabehandling, uppföljande po antibiotika >6-12 mån
• 8 patienter med persisterande infektion (20%)
• samtliga med persisterande infektion dog varav 6 st inom 6 mån
• ingen skillnad i outcome oavsett agens
• rekommendationer
– alltid reoperation om persisterande infektion
– livslång antibiotikabehandling om positiv blododling före EVAR/TEVAR

Luo, Eur J Vasc Endovasc Surg 2017

