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ENDOKARDITMISSTANKE

Modifierade Dukekriterier

Trolig
Fortsatt hög misstanke

Definitiv
Exkluderad

Låg misstanke

Överväga att:
1. Upprepa blododlingar
2. Upprepa ekokardiografin inom 5-7 dagar
3. Leta efter embolier, exempelvis

Upprepat status
CT/MR hjärna
CT thorax/buk
Ögonkonsult

4. Vid klaffprotes/CIED/GUCH
Överväg DT hjärta och/eller PET DT

Upprepa modifierade Dukekriterier

Definitiv Trolig Exkluderad



Endokarditmisstanke

• Kliniska tillstånd som bör inge misstanke om 
endokardit
– Mikrobiologiska fynd
– Kliniska fynd
– Ekokardiografiska fynd

• Bygger till stor del på Dukes kriterier enligt Li et al(1)

– Har dock fått kritik för att vara svåra att applicera i klinisk 
vardag

(1)Li, J.S., et al., Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect 
Dis, 2000. 30(4): p. 633-8. 



Mikrobiologiska fynd enligt Li et al

• Utdrag ur Li et al
– Majorkriterier

• a) Positiv blododling tydande på IE
– a. Typiska IE-mikroorganismer från två olika blododlingar (två stick):

i. Alfastreptokocker, S. bovis, HACEK-gruppen, S. aureus eller

ii. Samhällsförvärvade enterokocker i frånvaro av primärt fokus, eller
– b. Upprepade positiva blododlingar, definierat som påvisade av mikroorganism förenlig

med IE från:

i. Blododlingar tagna med minst 12 timmars intervall, eller

ii. Alla av tre eller majoriteten av fyra eller fler blododlingar tagna med minst
en timma mellan första och sista.

c. Enstaka positiv blododling med Coxiella burnetii eller fas 1 Ig G ≥ 800

– Minorkriterier
• b) Mikrobiologiska bevis: positiv blododling, som inte uppfyller major-

kriterier eller serologiska tecken på pågående aktiv infektion med
mikroorganism som kan orsaka IE (gäller inte enstaka blododling med KNS
eller bakterier som inte orsakar endokardit)



Bakteriemi S. aureus (SAB)

• IE beskrivet i 15-25 % av SAB-fallen

• Ekokardiografiska frågeställningar

– Vilka patienter? 

– Risk för IE vid primärt fokus för SAB?

– Val av ekokardiografisk metod?

– Optimal tidpunkt för eko?



Duke University
(Holland et al JAMA 2014)

– ”Evidence review”

• Frågeställning ”Behövs TEE hos alla med SAB?”

• 79 publikationer i PubMed
– 14 uppfyllde inklusionskriterier

– 5 publikationer exkluderades efter detaljerad genomgång

• Nio studier tom 2014 (början) 
– 4050 SAB-episoder varav 314 IE-episoder

– ”Observational”, blandat prospektivt/retrospektivt

– 98-877 patienter

– TEE 12-82% av episoderna

– Sensitivitet ekokardiografi

» TEE 14-28 %

» TTE 2-15 %



Duke University
(Holland et al JAMA 2014)

– Fem publikationer föreslog endast TTE om låg risk för IE
• Låg risk för IE om INTE

– CIED

– Positiv blododl efter 96 timmars behandling

– Samhällsförvärvad SAB

– Hemodialys

– Avsaknad av sekundärt foci

– Embolier eller immunologiska symtom

• Negativt prediktivt värde 93-100 %

– Slutsats
• ”Eko hos alla men endast TTE om alla kriterier för låg risk är 

uppfyllda”

• ”Rekommendation baserat på lågkvalitativ data”



Mayo Clinic
(Palraj et al CID 2015)

– Single-centre
• Retrospektiv 2006-2011
• 678 episoder med SAB varav 13 % hade definitiv IE

– TEE 71 % (varav ¾ inom de första fem dagarna)

• Poängsystem
– Dag 1 (MÅL: Hög specificitet)

» CIED Poäng
• ICD 2
• Pacemaker 3 

» Typ av SAB
• Samhällsförvärvad 2
• Health care related 1
• Nosokomial 0

» Score ≥ 4 
• Specificitet 96 %
• Sensitivitet 21 %

TEE



Mayo Clinic
(Palraj et al CID 2015)

• Poängsystem 

– Dag 5 (Mål: Hög sensitivitet)

» CIED Poäng

• ICD 2

• Pacemaker 3 

» Typ av SAB

• Samhällsförvärvad 2

• Health care related 1

• Nosokomial 0

» Förlängd bakteriemi > 72 h 2

• 68/85 (82 %) IE-patienter (44% non-IE)

– Score < 2

» Sensitivitet 98,8 %

» Negativt prediktivt värde 98,5 %
Avstå från TEE



Mayo Clinic
(Palraj et al CID 2015)

– Slutsatser

• Kunde ”utesluta IE med negativt prediktivt värde på 
98,5 % Dag 5”

• Kunde ”avstått från eko hos en tredjedel av 
patienterna”

• ”Endast missade IE hos 5/678 patienter”



Utvärdering Palraj
(Longobardo et al EHJ 2017)

• Retrospektiv 2012-14
– Single center
– Exklusion

• Ej ekokardiografi
• Död/utskriven/bytt sjukhus

• Endokardit 38/205 (18,5 %)
• Inkluderade IV-missbruk i Palrajs score

– Dag 1
• Sensitivitet 42,1 %, Specificitet 88,6 %

– Dag 5
• Sensitivitet 97,0 %, Specificitet 32,0 %



VIRSTA score Franrike
(Tubiana S et al J Infect 2016)

– ”Observational” prospektiv 2009-2012
• 8 centra

• 2008 patienter varav 221 IE (11 %)

– Ekokardiografi hos 67,1 % trots prospektiv
• Dock TEE endast hos 30,1 %

• Uppföljning v12 för att bl.a. fånga missade IE-fall

– Nya blododlingar efter 48 h

– Mål:
• Riskvärdering för IE vid SAB inom 48 h

• Kunna avgöra indikationen för snabb ekokardiografi



VIRSTA score

• Resultat avseende Definitiv IE
– Negativt prediktivt värde 98,8 % om ≤ 2

• 9/211 IE-patienter

– Positivt prediktivt värde ca 20 % om ≥ 3
• Ökande med poängantalet

• Ekokardiografi
– Kunde avstått från snabb ekokardiografi hos 39,4 % av 

patienterna

– Ingen diskussion om val av TTE vs TEE



VIRSTA score

Table 3 (Utdrag ur)
Final predictive model of infective endocarditis and median β Coefficients estimated
by Multivariate Logistic Regression Model and Bootstrapping Procedure in the 2008 
enrolled Staphylococcus aureus bacteremia patients, VIRSTA Study. 

Weight 
Cerebral or peripheral emboli 5 
Meningitis 5 
Permanent intracardiac device or previous IE 4 
Pre-existing native valve disease 3 
Intravenous drug use 4 
Persistent bacteremia (48 h) 3 

- 38,5% hos IE (14,5% non-IE)

Vertebral osteomyelitis 2 
Community or non nosocomial health care associated acquisition 2 
Severe sepsis or shock 1 
C-reactive protein >190 mg/L 1 



VIRSTA score



Utvärdering riskfaktorer ”Meta-analys”

• Heriot et al Open Forum Infect Dis 2017

– Letade efter kriterier med en risk för IE ≤ 20 % vid SAB

– 1182 studier → 8 studier

• Inklusive Palraj (Duke), Tubiana (VIRSTA) och flera av 
studierna i Holland (Duke)

– Kriterier för ”very low risk of IE”

• ”Sjukvårdsorsakad SAB”

• Inget främmande material

• Inga kliniska tecken till IE

• Inga tecken till förlängd bakteriemi



Forts Utvärdering riskfaktorer ”Meta-analys”

• Bai et al CID 2017
– Risk faktorer FÖR IE vid SAB

– 962 studier → 30 studier

– Risk faktorer för IE
• Embolier

• Pacemaker

• Klaffprotes

• Tidigare IE

• IV-missbruk

– Risk faktor för låg IE risk
• Avsaknad av bakteriemi efter 72 timmars behandling



SAB: Vilka patienter? 

– Konklusion

• Kaasch och Jung i sin ”editorial” till studien av Palraj et 
al ovan. 

• ”Det finns sannolikt en patientpopulation med SAB och 
låg risk för IE som kan identifieras med kliniska kriterier. 
En fortsatt diskussion bör föras kring hur dessa kriterier 
bäst identifieras, men att ett poängsystem för detta 
aldrig kan ersätta en klinisk bedömning.”



Primärt fokus och IE vid SAB

– Palraj CID 2015
• 15 % hade ett primärt hudfokus

– Khatib Medicine 2013
• CVK-fokus (IE 17%)

• Andra endovaskulära foci (IE 28 %)

• Hudfoci (IE 15 %)

– Tubiana J Infect 2016 (VIRSTA score)
• Känt fokus hos 80,6 % non-IE och 72,9 % IE

– Således – ett primärt fokus verkar ej kunna utesluta 
utredning med eko



Vilken ekokardiografisk metod vid SAB?

– Motsägelsefull data 

• Barton Mayo Clin Proc 2014 (Mayo Clinic)
– Missar endast 5 % vid tidigt TTE

– Om fortsatt klinisk misstanke – upprepa TTE efter 5-7 dagar

• Palraj CID 2015 (Mayo Clinic)
– TEE klart bättre sensitivitet jfr TTE (85% vs 34%)

– Viktigt att hitta bl.a. abscesser och övriga 
komplikationer – ergo TEE
• (Sivak J Am Soc Echocardiogr 2016, m. fl.)



Optimal tidpunkt för eko vid SAB?

– Om eko görs tidigt och förlängd bakteriemi föreligger – IE 
kan missas (ex. Palraj CID 2015)

– Vissa föreslår eko först efter 5-7 dagar (ex. Mermel CID 2009)

– Nackdel – ex abscesser och stora vegetationer kan missas 
vilka båda är operationsindikationer

– Vårt förslag

• Gör eko tidigt

• Om fortsatt IE-misstanke gör om ekot efter 5-7 dagar



SAB: Rekommendation i 
vårdprogrammet

– Ekokardiografisk utredning rekommenderas vid S. aureus-bakteriemi

– TTE kan användas som screeningmetod men TEE ska genomföras vid 

• Klinisk misstanke om endokardit

• Förekomst av främmande material (klaffprotes, CIED, CVK)

• Långsamt terapeutiskt svar, kvarstående positiv blododling efter 72-96 
timmar 

• Misstanke om abscessbildning eller annan komplikation

• Dålig bildkvalitet med TTE 

– Vid S. aureus-bakteriemi med negativt initialt TTE/TEE och kvar-
stående IE-misstanke, exempelvis positiva blododlingar efter 72-96 
timmars behandling, klaffprotes eller CIED, bör upprepad under-
sökning göras efter 5-7 dagar



Figur 1: Förslag till val av lämplig ekokardiografisk metod 
(Modifierad enligt Habib et al)
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Enterokockbakteriemi och IE

• 25 % av samhällsförvärvad monobakteriell E. faecalis 
bakteriemi har IE (Pinholt 2014, CMI)

• 12 % av monobakteriell E. faecalis bakteriemi

har IE (Dahl et al 2016, CID)



Enterokockbakteriemi och IE

• Associerat med IE vid enterokockbakteriemi:
– Klaffprotes och flera positiva odlingar (Fernandez-Guerrero et 

al. 2002, J Int Med) 

– Klaffprotes och monomikrobiell infektion (Anderson et al. 
2004, Infection) 

– E. faecalis, flera odlingar, okänt fokus, klaffel och blåsljud 
(Bouza et al. 2015, CID)

– Monomikrobiell, klaffprotes, manligt kön och samhälls-
förvärvad infektion (Dahl et al. 2016, CID)



NOVA-score (Bouza et al CID 2015)

• Patienter med enterokockbakteriemi

• 65 med IE och 65 utan, alla gjort TEE

• Multivariabelanalys

• Scoresystem

• Validering med bootstrapping

Bouza et al. CID 2015



The NOVA Score: A Proposal to Reduce the Need for Trans-esophageal
Echocardiography in Patients With Enterococcal Bacteremia

Table 4.

Score for Assessing the Risk of Infective Endocarditis in Patients With
Enterococcal Bloodstream Infections

Variable Points Odds Ratio (95% CI) 
Number of positive blood cultures ≥3 (N)  5 9.9 (2.2–40.6) 
Unknown origin of bacteremia (O) 4 7.7 (2.5–23.8) 
Prior valve disease (V) 2 3.7 (1.6–8.7) 
Auscultation of a heart murmur (A) 1 1.8 (.77–4.3) 

Total 12 



The NOVA Score: A Proposal to Reduce the Need for Transesophageal
Echocardiography in Patients With Enterococcal Bacteremia

• Cut-off satt på 4 p

• Sensitivitet 100 %, specificitet 30 %

• Selektion av högriskpatienter

• VA tillsammans ger 3 p, därför meningslöst, egentligen ett ”NO-score”

• ”Origin of infection unknown” inte definierat

• Vad hände med faecalis och monomikrobiell?

• Validerat av Dahl 2016, 97 % sensitivitet, 23 % specificitet (2 odl istället för 3)



DENOVA-score, verkar bättre

• Skånsk kohort av 397 episoder med monomikrobiell E. faecalis- bakteriemi, 44 
med IE

• NOVA med co 4 hade sensitivitet på 100 %, specificitet 29 %

• DENOVA score med 1 p /variabel
– Duration of symptoms >7 d
– Embolisering
– Number of cultures ≥2
– Origin of infection unknown
– Valve disease
– Auscultation of murmur

• DENOVA≥3 ger sensitivitet 100 % och specificitet 83 %

• Validering i Stockholmskohort (268 episoder varav 28 IE: DENOVA sens 100%, 
spec 85% (NOVA 100/35)



IE vid alfa-streptokockbakteriemi
• Förekomst av IE vid bakteriemi inte känd tidigare, heller 

inte riskfaktorer för IE

• Retrospektiv journal-
genomgång Skåne

• Riskfaktorer för IE

• Scoresystem

• Validering i extern kohort

446

pos NBHS cultures

54 excluded

Age <18 years

392 patients eligible for 
inclusion

339 patients included

26 IE

197 non IE

116 unknown

52 exluded
31 neutropenic

8 not streptococci
13 records unavailable



HANDOC- a handy score to determine the need for echocardiography in 
patients with bacteremia caused by alpha-haemolytic streptococci

Sunnerhagen et al. CID 2017



HANDOC- a handy score to determine the need for echocardiography in 
patients with bacteremia caused by alpha-haemolytic streptococci

• Sensitivitet 100 % och specificitet 73 % vid HANDOC ≥3
• I valideringskohorten (400 fall, 37 IE) hade HANDOC med 

≥3, sensitivitet 100 % och specificitet 76 % 
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HANDOC- a handy score to determine the need for echocardiography in 
patients with bacteremia caused by alpha-haemolytic streptococci

• Borde vara generaliserbart i Sverige

• Grupp av alfastreptokock spelar roll

• Problem och begränsningar:
-retrospektivt
-många genomgick inte TEE
-för få fall för multivariabel analys
-embolier ovanligt men specifikt- inte med i scoret

Sunnerhagen et al. CID 2017



IE vid pneumokockbakteriemi

• Stor studie från Canada

• 28 med IE av 3251 patienter med bakteriemi

• IVDU, svår sjukdom och blåsljud förknippat 
med IE

• Ingen specifik serotyp kopplad till IE

Marrie et al. EJCMID 2018



Kliniska fynd enligt Li et al

• Utdrag ur Li et al
– Majorkriterier

• Nytt blåsljud (ökning eller förändring av befintligt blåsljud ej 
tillräckligt)

– Minorkriterier
• Predisposition: predisponerande hjärtsjukdom eller 

intravenöst drogmissbruk
• Feber 38,0 ° C
• Vaskulära fenomen: större arteriella embolier, septisk 

lunginfarkt, mykotiska aneurysm, intrakraniell blödning, 
konjunktivala blödningar, Janeway-lesioner

• Immunologiska fenomen: glomerulonefrit, Oslerknutor, 
Roth's spots, reumatoid faktor



Nytt blåsljud

• Majorkriterie för endokarditdiagnos länge(1-3)

• ”Svårare” nuförtiden då de flesta blåsljud är kända
• Förändring av ett tidigare blåsljud uppfyller inte kraven(2-3)

• Blåsljudet kan uppstå under vårdtiden 
– Daglig hjärtauskultation vid grampositiv sepsis

1. Von Reyn, C.F., et al., Infective endocarditis: an analysis based on strict case definitions. Ann Intern Med, 1981. 94(4 pt 1): p. 
505-18. 

2. Durack, D.T., A.S. Lukes, and D.K. Bright, New criteria for diagnosis of infective endocarditis: utilization of specific
echocardiographic findings. Duke Endocarditis Service. Am J Med, 1994. 96(3): p. 200-9. 

3. Li, J.S., et al., Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis, 2000. 
30(4): p. 633-8. 



Oklar feber/frossa OCH
PV, tidigare IE, GUCH, CIED, Dialys,  IVDA,  Ålder

Svensk incidens IE 80-talet(1)

(per 100 000 inv/år) 
Nyligen genomgången IE     4000
Klaffprotesbärare 400
Icke korrigerad VSD 380
HIV 200
Hemodialys 150
Intravenöst missbruk 100
Äldre än 85 år 35
Äldre än 70 år 24
Hela befolkningen (Sverige) 6,2

1Hogevik, H. Vårdprogram för endokardit 2001

”Modern” risk för IE

Klaffbyte pga PVE              2160/100 000 patientår(2)

Nyligen genomgången IE     740/100 000 patientår(2)

Klaffbyte pga NVE 630/100 000 patientår(2)

Klaffprotes (biol/mek) 383/100 000 patientår(2)

Intravenöst missbruk 200-400/100 000missbruksår(3)

Hemodialys 308/100 000 dialys?år(3)

GUCH 106/100 000 patientår(4)

CIED-infektion 79/100 000 ”device”år (5)

Äldre än 70 år 1/3 av IE-patienterna(6)

Hela befolkningen (utan VOC)  5/100 000 patientår(2)

Hela befolkningen  7,4/100 000 inv/år(7)

2Steckelberg, Infect Dis Clin North Am, 1993
3Uptodate.com 2017-02-22
4Verheugt, Eur Heart J, 2011
5Uslan, Arch Intern Med. 2007
6Forestier, Clin Interv Aging. 2016
7DeSimone, Am Heart J. 2015



Intravenöst missbruk och feber/frossa

• Incidens SA-IE hos IV-missbrukare i Stockholm (Asgeirsson, Medicine 2016)

- Retrospektiv 2004-2013
- 249/100 000 personår
- Ökande under studieperioden

- Pga ökat antal iv-missbrukare

- Klaffengagemang
– Rent högersidiga 65% (Huvudsakligen Tricuspidalis)
– Vänstersidig 35%
– Multipla klaffar 22%

• Mortalitet
– 2,5 % in-hospital

• Patogenes (Enligt Jain, J Infect, 2008)
– Fr.a. associerat till heroinmissbruk jfr annat IV-missbruk (OR 4.03, p=0.033)**

• Tricuspidalis sannolikt mer känsligt för heroinmissbruk
• Heroin kan orsaka ökat tryck i pulmonariskretsloppet – ökad turbulens över 

Tricuspidalis



Oklar feber/frossa hos klaffsjuk patient som 
nyligen varit hos tandläkare/tandhygienist

• Låggradig bakteriemi ger IE1

• Risk för låggradig bakteriemi vid vanligt ”liv”2,3

– Ökad mängd plack eller tandsten

• 4-faldig ökning av bakteriemi

– Generell blödning vid tandborstning

• 8-faldig ökning av bakteriemi
– “We have found that toothbrushing is a more common source of 

bacteremia caused by IE-causing oral pathogens.”

1Veloso TR et al. Induction of Experimental Endocarditis by Continuous Low-Grade Bacteremia Mimicking Spontaneous 
Bacteremia in Humans. Infect Immun, 2011;2006–11
2Lockhart PB et al. Poor oral hygiene as a risk factor for infective endocarditis–related bacteremia J Am Dent Assoc. 2009
3Delaye Eur Heart J. 1985 Oct;6(10):826-8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4076196


Oklar feber frossa hos klaffsjuk patient som 
nyligen varit hos tandläkare/tandhygienist

• Högriskpatienter 1,2

– Hjärtklaffprotes eller främmande material använt för 
klaffreparation

– Tidigare endokardit

– Cyanotiska hjärtvitier som inte reparerats eller med 
kvarstående klaffläckage eller shunt postoperativt.

• Riskingrepp 1,2

– Tandextraktion

– Subgingival depuration ("tandstensskrapning")

– Dentoalveolär kirurgi

1 Habib, G et al, 2015 ESC Guidelines… Eur Heart J (2015) 36, 3075–3123
2 Snygg-Martin, U. Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp. Internetmedicin 2017-01-12



Färsk stroke + feber/inflammation

• Icke infektiös stroke mkt vanligare än IE-relaterad stroke
– Förstagångsinsjuknande i stroke i Sverige 2013-20151

• Män 359/100 000 inv/år
• Kvinnor 261/100 000 inv/år

• CNS komplikationer vid IE2-4

– Påvisat hos 65%
– Symtomgivande hos 25 %
– IE-relaterade CNS-symtom, ex.

• Ischemisk infarkt
– 2/3 av fallen

• Meningit
– 4-6% av fallen (beror väldigt mycket på vilket material man tittar på och hur 

idogt man letar, betydligt högre i äldre studier

• Blödning och hjärnabscess ovanligt
– 2 % av fallen

1www.folkhalsomyndigheten.se
2Pruitt, Medicine, 1978
3Snygg-Martin, Clin Infect Dis, 2008
4Personlig kommentar Ulrika Snygg-Martin



Ekokardiografiska fynd enligt Duke et al

• Utdrag ur Li et al

– Majorkriterier

• a) Bevis på endokardiellt engagemang
– a. Positivt ekokardiogram avseende IE:

i. Oscillerande intrakardiell förändring, på klaff eller stödjevävnad
eller i jetstrålens väg, eller på implanterat material, i frånvaro av
annan anatomisk förklaring, eller

ii. Abscess, eller

iii. Nytillkommen partiell avlossning av protesklaff, paravalvulärt
läckage



Nydiagnostiserad vegetation

• Nonbacterial thrombotic endocarditis (NTBE)
– 0,9-1,6 % i obduktionsmaterial

– Vissa maligniteter 10% av fallen
• ”Marantisk endokardit”

• Libman-Sacks endokardit
– Kan förekomma i 50 % av SLE-fallen vid obduktion

– En relativt modern studie kunde påvisa Libman-
Sacks endokardit hos 11 % av SLE-patienterna



Abscess eller fistulering

• Perivalvulär komplikation vid NVE 
(Anguera, Am J Cardiol, 2006: 1254-60)

– Ca 10% av IE-fallen

– 5 % av dessa AV-block III

• Vid PVE (Anguera, Am J Cardiol, 2006: 1261-8)

– Perivalvulär komplikation 17 %

– 11 % av dessa hade AV-block III

• AV-block I-III (Choussat, Eur Heart J, 1999)

– 25 % hade någon form av AV-block

– Fr.a. om abscess i anslutning till aortaklaffen



ENDOKARDITMISSTANKE

Modifierade Dukekriterier

Trolig
Fortsatt hög misstanke

Definitiv
Exkluderad

Låg misstanke

Överväga att:
1. Upprepa blododlingar
2. Upprepa ekokardiografin inom 5-7 dagar
3. Leta efter embolier, exempelvis

Upprepat status
CT/MR hjärna
CT thorax/buk
Ögonkonsult

4. Vid klaffprotes/CIED/GUCH
Överväg DT hjärta och/eller PET DT

Upprepa modifierade Dukekriterier

Definitiv Trolig Exkluderad


