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Bakgrund och process
Vårdprogrammet Infektiös endokardit (IE) publicerades första gången 2002 på uppdrag av Svenska
Infektionsläkarföreningen och denna version blir därmed den sjunde (2003, 2006, 2009, 2012, 2016, 2021).
Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand läkare vid infektionskliniker men det är också av intresse för
kardiologer, thoraxkirurger med flera.
Rekommendationerna är baserade på litteraturstudier innefattande randomiserade behandlingsstudier men även
kohortstudier och fallserier, därutöver på analys av internationella riktlinjer och på gruppens samlade kliniska
erfarenheter. Uppgifter ur Svenska endokarditregistret har också beaktats. Samtliga fall av misstänkt eller säker IE
med bakteriell eller svampetiologi bör anmälas till endokarditregistret. Detta gäller även patienter som vårdats
utanför infektionsklinik. Registret har funnits sedan 1995 och tillför värdefull information om epidemiologi,
behandlingsresultat och förändringar över tid.

Programgruppen för endokardit 2019–2021
Andreas Berge, Stockholm
Christer Ekdahl, Helsingborg
Lars Ekspong, Falun
Siri Kurland, Uppsala
Lars Olaison, Göteborg
Gunlög Rasmussen, Örebro
Magnus Rasmussen, Lund
Ulrika Snygg Martin, Göteborg (sammankallande)
Katarina Westling, Stockholm
Daniel Wide, Halmstad
Vi vill tacka Inger Julander, som medverkat i programgruppen sedan starten 2002 och samtidigt välkomna Gunlög
Rasmussen och Daniel Wide som nya medlemmar i gruppen.

Konsulterad extern expertis:
Ulrik Sartipy, Thoraxkirurgi, Stockholm
Erika Fagman, Radiologi, Göteborg
Odd Bech-Hanssen, Klinisk fysiologi, Göteborg
David Mörtsell, Kardiologi, Lund
Anna Åkerlund, Klinisk mikrobiologi, Jönköping

Samtliga medlemmar i vårdprogramgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Sammankallande för vårdprogram-gruppen har tillsammans med
SILF:s styrelse, representerad av vice ordförande, bedömt att inget jäv föreligger som hindrar någon av medlemmarnas oberoende deltagande i
vårdprogramgruppen. Jävsdeklarationerna kan tillgängliggöras i sin helhet efter förfrågan till SILFs styrelse, via vice ordförande.
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Nyheter i rekommendationerna
−

Diagnoskriterier från European Society of Cardiology (ESC) 2015 tillämpas istället för Dukes modifierade
kriterier

−

Användande av SIR istället för MIC-värden för att ange antibiotikakänslighet

−

Nytt avsnitt om initial handläggning vid misstanke om endokardit på akutmottagningen

−

Antibiotikarekommendationer ges per etiologiskt agens med nativ och protesendokardit i anslutning till
varandra

−

Rekommendationer för endokardit orsakad av cuti- och corynebakterier har inkluderats

−

Daptomycin rekommenderas före vankomycin vid alla typer av endokardit orsakad av stafylokocker där
betalaktamer inte kan användas

−

Rekommendationer för partiell peroral endokarditbehandling har integrerats i avsnitt där sådan bedöms
kunna bli aktuell

−

Nytt avsnitt om preoperativa åtgärder har adderats

Förkortningar
CIED

Cardiac implantable electronic device; samlingsnamn för PM, ICD och CRT

CIED-infektion

Infektion i dosfickan eller på hjärtelektrod eller på klaff hos patient med CIED

CRT

Cardiac resynchronization therapy; sviktpacemaker

ICD

Implanterbar defibrillator

IE

Infektiös endokardit

KNS

Koagulasnegativ stafylokock

MRSA/MRSE

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus/epidermidis

MSSA/MSSE

Meticillinkänsliga Staphylococcus aureus/epidermidis

NVE

Endokadit i nativ klaff

PM

Pacemaker

PVE

Klaffprotesendokardit

OPAT

Outpatient parenteral antibiotic therapy

SAB

Staphylococcus aureus-bakteriemi

TAVI

Transcatheter Aortic Valve Implantation

TEE

Transesofageal ekokardiografi

TTE

Transthorakal ekokardiografi

AHA

American Heart Association

ESC

European Society of Cardiology

EUCAST

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

IDSA

Infectious Diseases Society of America
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Bevisgraderingssystem
Liksom i föregående versioner av vårdprogrammet används en äldre variant av den amerikanska
infektionsläkarföreningens (IDSA) bevisgraderingssystem. Varje rekommendation består av en bokstav som anger
styrkan i rådet samt en romersk siffra som anger vad rekommendationen grundas på. A innebär en stark
rekommendation för användning/åtgärd medan C innebär en svag rekommendation. De ursprungliga bokstäverna
D och E som innebar negativ rekommendation, har tagits bort för att ge ökad tydlighet.
Avseende beviskvalitet graderas den från I–III, där I innebär bevis från minst en adekvat randomiserad studie,
vilket dock endast undantagsvis finns. Om det finns en randomiserad studie på ett material som är mycket selekterat
eller inte relevant i Sverige tillmäts resultaten från den studien mindre vikt och i stället ges rekommendation
grundad på gruppens kliniska erfarenhet och resultat av studier med lägre bevisvärde.

Tabell 1. Bevisgraderingssystem
Rekommendationens styrka
A

Stark rekommendation/bra bevis för användning/åtgärd

B

Måttligt stark rekommendation/måttliga bevis för användning/åtgärd

C

Svag rekommendation/svaga bevis för användning/åtgärd

Beviskvalitet
I

Bevis från ≥ 1 adekvat randomiserad, kontrollerad studie

II

Bevis från ≥ 1 väldesignad klinisk studie, utan randomisering; från kohort eller fallkontroll studier (helst
från >1 center); från multipla fallserier; eller dramatiska resultat från okontrollerade experiment

III

Bevis från åsikter från respekterade auktoriteter, baserade på klinisk erfarenhet, deskriptiva data eller
expertkommittéer

Diagnosdefinition
Diagnos av endokardit bygger på förekomst av ett infektiöst/inflammatoriskt tillstånd i kombination med
hållpunkter för endokardiellt infektionsengagemang. Detta återspeglas i de olika diagnostiska kriterier som använts
från 1980-talet och framåt. Von Reyn kriterierna [1] användes på 1980-talet men ersattes 1994 med Duke:s kriterier
[2] vilka senare modifierades av Li et al [3] och därefter har dominerat i vetenskaplig litteratur. Duke:s kriterier kan
även vara användbara som analys- och beslutsstöd i klinisk verksamhet (C III). Uppdelning enligt Duke särskiljer
direkta patologiska kriterier, vilka uppfylls vid operation eller obduktion, från kliniska kriterier klassificerade som
antingen major eller minor: odlingar, ekokardiografi, statusfynd, immunologiska fenomen och predisposition.
Mot bakgrund av nya och i vissa situationer sannolikt bättre avbildningstekniker, såsom EKG-triggad DT hjärta och
18F-FDG

PET/CT, la European Society of Cardiology (ESC) i sina guidelines 2015 till ytterligare major-kriterier vid

non-invasiv avbildning av endokardiella förändringar och tog samtidigt bort förekomst av nytt blåsljud ur listan
[4]. Även påvisande av tyst (inte symtomgivande) embolisering inkluderades som ett minor-kriterium. Dessa s.k.
”ESC 2015 modified criteria for the diagnosis of infective endocarditis” har i praktiken påverkat handläggningen av
endokarditpatienter i Sverige de senaste åren och tillämpas därför från denna version av vårdprogrammet. Att
observera är dock att i ESC:s kriterier anses fortfarande inte förekomst av CIED vara en riskfaktor för IE.
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Tabell 2. European Society of Cardiology (ESC) 2015 endokarditkriterier [4].
Patologiska kriterier
Definitiv IE (definite IE)
-

Mikroorganismer påvisade med odling eller histologi i en vegetation eller i en vegetation som har emboliserat
eller i en intrakardiell abscess, eller

-

Patologisk-anatomisk/histologisk lesion i vegetation eller intrakardiell abscess som visar aktiv endokardit

Kliniska kriterier
Definitiv IE (definite IE)
-

2 major-kriterier, eller

-

1 major-och 3 minor-kriterier, eller

-

5 minor-kriterier

Möjlig IE (possible IE)
-

Fynd förenliga med IE som inte uppfyller kriterier på definitiv IE men inte heller exklusion

Exklusionskriterier (reject IE)
-

Säkerställd annan diagnos, eller

-

Fullständig regress av symtom på IE, med högst 4 dygn antibiotikaterapi, eller

-

Inga patologiska förändringar vid obduktion eller operation, efter högst 4 dygns antibiotikaterapi, eller

-

Uppfyller kriterier för möjlig IE enligt ovan

Majorkriterier
Positiv blododling tydande på IE
-

-

Typiska IE-mikroorganismer från två olika blododlingar
o

Viridansstreptokocker, S. bovis, HACEK-gruppen, S. aureus, eller

o

Samhällsförvärvade enterokocker i frånvaro av primärt fokus, eller

Mikroorganism förenlig med IE från upprepade positiva blododlingar, definierat som
o

Blododlingar tagna med minst 12 timmars intervall, eller

o

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

-

Enstaka positiv blododling med Coxiella burnetii eller fas 1 Ig G > 800

Bevis på endokardiellt engagemang med ekokardiografi eller annan avbildningsteknik (imaging)
Positivt ekokardiogram avseende IE:
-

Vegetation

-

Abscess, pseudoaneurysm, intrakardiell fistulering

-

Klaffperforation eller aneurysm

-

Nytillkommen partiell avlossning av protesklaff, paravalvulärt läckage

Abnorm aktivitet kring klaffprotes synlig med 18F-FDG PET/DT (om protesen opererades in >3 månader sedan)
eller leukocyt SPECT/DT
Definitiv paravalvulär skada synlig med kardiell DT
Minorkriterier
-

Predisposition: predisponerande hjärtsjukdom eller intravenös droganvändning

-

Feber >38,0 ° C

-

Vaskulära fenomen (inklusive radiologiskt detekterade men inte symtomgivande): arteriell emboli, septisk
lunginfarkt, infektiösa aneurysm, intrakraniell blödning, konjunktival blödning, Janeway-lesion

-

Immunologiska fenomen: glomerulonefrit, Osler knutor, Roth spots, reumatoid faktor

-

Mikrobiologiska bevis: positiv blododling som inte uppfyller major-kriterium 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)
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Profylax mot infektiös endokardit
I detta vårdprogram ingår inte rekommendationer avseende profylax mot endokardit.
De i Sverige aktuella rekommendationerna publicerades av Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten
(dåvarande Smittskyddsinstitutet) i oktober 2012 [5]. Tillgång till förebyggande tandvård för riskpatienter är den
starkaste rekommendationen i dokumentet. Vidare fastslås att det vetenskapliga underlaget för att rekommendera
engångsdos antibiotika som endokarditprofylax vid tandvård är bristfälligt och att generell rekommendation om
sådan profylax inte anses befogad. En individuell bedömning för patienter med flera riskfaktorer för systemisk
infektion uppmuntras dock, vilket understrukits i en tilläggsrekommendation publicerad mars 2016.
Vid individuell värdering beaktas definition av hög risk för endokardit enligt European Society of Cardiology 2015:
tidigare endokardit, hjärtklaffprotes och förekomst av cyanotiska hjärtvitier [4]. Ingrepp där antibiotikaprofylax
kan vara aktuellt enligt tillägget ovan är tandextraktion, subgingival depuration (”tandstensskrapning”) och
dentoalveolär kirurgi. Ansvarig läkare som gör bedömningen att antibiotikaprofylax är indicerad för en enskild
patient skall tillse att patienten och dennes tandläkare erhåller information om detta.
Frågan om antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit är fortsatt kontroversiell och de flesta internationella
riktlinjer rekommenderar profylax till högriskgrupper trots begränsad evidens, exempelvis ESC [4] och AHA [6].
Vid sidan av Sverige är det endast Storbritannien som från 2008 har frångått rekommendationen om generell
antibiotikaprofylax mot endokardit vid tandingrepp [7]. Uppföljning i Storbritannien har gett motstridiga resultat
men de brittiska s.k. NICE guidelines bibehölls oförändrade vid senaste revisionen 2016. Den i Sverige hittills enda
publicerade retrospektiva uppföljningen efter att riktlinjerna ändrades [8] kunde inte påvisa ökad incidens av
endokardit orsakad av alfastreptokocker.
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Klinik och epidemiologi
Infektiös endokardit (IE) är en allvarlig infektion med ca 10% mortalitet i Sverige, lång vårdtid på sjukhus (median
32 dagar) och en operationsfrekvens på ca 30% under aktiv IE episod (Svenska endokarditregistret 1995–2018).
Patienter med IE vårdas i Sverige vanligen åtminstone delvis på infektionsklinik där det finns specialkunskaper
kring långvarig antibiotikabehandling av svåra infektioner. Vård bör ske på kardiologklinik om rytmövervakning
eller avancerad hjärtsviktsbehandling behövs men då i nära samarbete med infektionskonsult. Vård inom andra
specialiteter under hela eller delar av behandlingstiden kan också vara aktuellt (t.ex. thoraxkirurgi eller
neurologi/strokeenhet). För optimal handläggning krävs samarbete mellan specialister i infektion, kardiologi,
thoraxkirurgi, mikrobiologi, klinisk fysiologi och ibland även radiologi, neurologi och neurokirurgi.

Epidemiologi
Endokardit är en infektion som drabbar det inre hjärtbladet, endokardiet, och olika sjukdomsbilder ses beroende
på vilken patogen som orsakar infektionen, var i hjärtat den är lokaliserad och om främmande material är
involverat. Hjärtklaffarna på vänster sida drabbas oftast men även muralt endokard och hjärtelektroder kan
involveras liksom klaffar i högerhjärtat.
Diagnosen endokardit kan vara svår att ställa och symtomatologin varierar. Dessutom skiljer sig risken för IE
mycket mellan olika patientgrupper och kännedom om bakomliggande epidemiologi och riskfaktorer är viktig för
att inte fördröja diagnosen. Incidensen av IE i Sverige är 4–8/100 000 invånare och år [8, 9] och drygt 650 fall
rapporteras numera årligen till Svenska endokarditregistret. Internationellt rapporteras en incidens på 1.5 till
11.6/100 000 invånare och år [10]. Incidensen av IE anses ha ökat under de senaste decennierna men förändrade
diagnostiska rutiner och rapportering gör att definitiva slutsatser kring storleken på ökningen är svåra att dra [11].
Incidens av IE korrelerar starkt till ålder. Medianålder vid insjuknande i Sverige är runt 70 år idag, vilket är ca 5 år
äldre än i mitten på 1990-talet [12]. Andelen fall av IE som orsakas av alfastreptokocker har minskat i medel- och
höginkomstländer och S. aureus är den vanligast rapporterade bakteriella etiologin vid IE också i Sverige, även om
det stora etiologiska skiftet som rapporteras från tertiära center [13] inte ses i mer populationsbaserade studier från
Sverige och liknande länder [8, 14].
Klassiska riskfaktorer för IE är kongenitala och förvärvade klaffel eller andra vitium (t.ex. ventrikelseptumdefekt),
förekomst av hjärtklaffprotes och tidigare genomgången IE. Pacemaker och andra inopererade kardiella
elektroniska device (CIED) ökar också risken för IE. Numera ses en ökande andel IE-patienter som saknar kardiell
predisposition parallellt med att antalet fall av S. aureus-IE ökar, vilket även drabbar individer utan
klaffpredisposition och ger bild som akut IE. Riskfaktorer för S. aureus-bakteriemi (SAB) utgör därför viktiga
riskfaktorer även för endokardit. Intravenös droganvändning är en annan väldokumenterad riskfaktor som ökar
risken för IE 60 gånger jämfört med jämnåriga kontroller [15]. I de flesta studier och även i Svenska
endokarditregistret är sjukdomen oftare rapporterad bland män än bland kvinnor men enstaka epidemiologiska
studier visar en jämn könsfördelning [15, 16]. Kvinnor är äldre än män när de insjuknar i endokardit och har lägre
operationsfrekvens och högre mortalitet (Svenska endokarditregistret 1995–2019).
Det är viktigt att infektionsläkare har kunskap om skillnader i prognos och handläggning vid olika typer av IE samt
arbetar för att vårdplatser, utredningsresurser och operationsutrymme finns för dessa patienter.
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Symtomatologi
Endokardit indelas efter lokalisation i hjärtat (vänster eller högersidig), om nativa klaffar eller klaffproteser
engageras eller om infektionen drabbar en CIED och symtomatologin skiljer sig delvis åt vid dessa tillstånd. Vid
vänstersidig endokardit på nativ klaff (NVE), den vanligaste formen av endokardit, ses också två olika
sjukdomsbilder beroende på bakteriellt agens. Så kallad subakut IE, där agens i regel är alfastreptokocker, har ett
långsammare och mildare förlopp medan akut IE med ett sepsisliknande initialt förlopp och kort anamnes
framförallt ses vid S. aureus.
Feber är det vanligaste symtomet vid IE oavsett lokal och typ. Embolisering från vegetationer på hjärtklaffarna
förekommer frekvent och kan ge en mängd olika symtom och fynd eller vara tysta. Neurologiska symtom till följd
av cerebral embolisering ses hos 15–25% av patienterna. Klassiska hudförändringar vid IE är s.k. splinterblödningar
med lokalisation till nagelbäddar, men andra hudmanifestationer förekommer såsom petekiala lesioner, purpura,
mikroabscesser (Janeway lesion brukar räknas hit) eller immunologiskt betingade förändringar (Oslers knutor,
typisk lokalisation på händer och fötter). Blåsljud vid hjärtauskultation förekommer ofta vid endokardit men är inte
obligat Vanligast är att patienten har ett känt blåsljud till följd av ett preexisterande klaffvitium, vilket då markerar
predispositon snarare än konsekvens av IE. Nytillkommet blåsljud orsakat av klaffinsufficiens på basen av
klaffdestruktion har hög specificitet för IE hos en febril patient men kan saknas initialt och sedan uppkomma under
vårdperioden, framförallt hos patienter med akut IE orsakad av S. aureus. Insufficiensblåsljud kan vara svåra att
upptäcka och döljs ibland av ett kraftigare stenos- eller strömningsbetingat blåsljud. Daglig hjärtauskultation på
patienter med grampositiv sepsis rekommenderas (A III). Nytillkommet insufficiensblåsljud har tidigare varit ett
majorkriterium för IE men är inte med i de senast uppdaterade kriterierna från ESC 2015. En systematisk
genomgång av symtomatologin vid IE återfinns under avsnittet ”Utredningsgång vid endokardit”.
Utifrån klinisk bild och viktiga skillnader i handläggning har vi i detta vårdprogram valt att dela upp endokardit i
grupperna vänstersidig endokardit på nativ klaff, protesendokardit, högersidig endokardit samt infektion som
engagerar implanterade elektroniska device, s.k. CIED-infektioner (Cardiovascular Implantable Electronic Device).

Vänstersidig nativ endokardit
Vänstersidig endokardit på nativ klaff (native valve endocarditis, NVE) utgör 70–80% av alla fall av endokardit i
Sverige. Dessa patienter kan ha systemisk embolisering inklusive till CNS och de riskerar att utveckla hjärtsvikt till
följd av klaffdestruktion och -insufficiens. Vid engagemang av aortaklaff dominerar ofta hjärtsviktssymtom medan
mitralendokardit har en något större tendens att embolisera. S. aureus (35–40%) och alfastreptokocker (25–29%)
är vanligaste agens, därefter enterokocker (10–12%), betastreptokocker och koagulasnegativa stafylokocker.
HACEK (Haemophilus spp, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella och Kingella) är en grupp ovanliga
gramnegativa stavar som finns i munfloran eller längre ner i magtarmkanalen och som kan ge upphov till
endokardit.
Patienter med IE orsakad av S. aureus och betastreptokocker har i allmänhet sepsisinsjuknande med kort anamnes,
akut IE, medan alfastreptokocker, enterokocker och HACEK ger subakut IE. Ett betydande överlapp i klinisk bild
finns dock. Prognosen är sämre för IE orsakad av S. aureus än vid övriga agens [17].

Högersidig endokardit
Isolerad högersidig IE (utan samtidig förekomst av CIED eller samtidigt vänstersidigt engagemang) drabbar
framförallt personer som injicerar droger och vanligaste etiologi är S. aureus. Andelen högersidig endokardit anges
vara 5–10% av alla IE fall [4], men högre siffror rapporteras [14, 18]. En studie från Stockholm rapporterade 249
fall av endokardit per 100 000 personår (2004–2013) hos individer med intravenös droganvändning, varav 2/3 var
strikt högersidiga [19]. Isolerat högersidigt engagemang utan samtidigt intravenös droganvändning förekommer
hos ca en fjärdedel av patienterna med högersidig endokardit, exv. vid ventrikelseptumdefekt. I en sammanställning
från Svenska endokarditregistret 1995–2015 orsakades 80% av fallen av S. aureus medan alfastreptokocker,
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enterokocker, betastreptokocker, KNS, pneumokocker och gramnegativa bakterier tillsammans orsakade 15% och
tre procent var polymikrobiella [20].
Högersidig IE drabbar nästan alltid tricuspidalisklaffen och orsakar ofta septisk embolisering till lungorna. Hos
många patienter är förloppet långdraget med feber och fortsatt tillkomst av nya septiska lungembolier och ibland
progredierande abscessbildning trots adekvat antibiotikabehandling, men prognosen är god med låg
sjukhusmortalitet [19]. Spridning till vänstra sidan av hjärtat kan komplicera förloppet. Endokardit med
engagemang av både höger och vänster sida av hjärtat brukar hänföras till gruppen vänstersidig IE.

Protesendokardit
Protesendokardit (prosthetic valve endocarditis, PVE) indelas klassiskt i tidig och sen infektion beroende på när
symtomen debuterar i förhållande till operationen. Olika tidsangivelser förekommer (60 dagar, tre månader och ett
år) men i aktuella internationella riktlinjer anges gränsen för tidig PVE till ett år [4, 6]. Vid peroperativt etablerad
infektion dominerar koagulasnegativa stafylokocker (KNS), speciellt vid mekanisk klaffprotes, men andra
hudbakterier såsom Cutibacterium förekommer liksom högpatogena agens som S. aureus, gram-negativa bakterier
och svamp. Sena PVE-episoder, speciellt på biologisk klaffprotes, uppvisar ett bakteriespektrum liknande det vid
IE på nativ klaff men KNS förekommer även i denna tidsperiod. S. aureus är en vanlig patogen oavsett tid efter
operation.
Ett tecken på PVE är tilltagande paravalvulärt läckage eftersom infektionen vanligen etablerar sig i den insydda
klaffringen och i lägre utsträckning ger upphov till vegetationer. Små paravalvulära läckage förekommer däremot
ofta efter operation och jämförelse med postoperativa ultraljudsundersökningar är av värde. Symtomen vid PVE är
ofta diskreta och ospecifika. Protesendokardit har högre mortalitet än NVE och kirurgi under aktiv infektion behövs
oftare vid PVE även om konservativ behandling kan fungera i utvalda fall [21] (se kapitel om
operationsindikationer). Nosokomial endokardit rapporteras utgöra ca 15% av alla IE-episoder och anses vara i
ökande. En betydande andel av dessa utgörs av PVE. Skyndsam och noggrann utredning vid misstanke om
endokardit hos individer med hjärtklaffprotes eller pacemaker/CIED får inte underlåtas. Framförallt är rutiner för
säkrande av blododlingar innan start av antibiotika, både intravenös och peroral, vid oklar feber av stor vikt i denna
patientgrupp.
Ett specialfall av PVE är endokardit som drabbar s.k. TAVI (trancutenous aortic valve implantation). Sådana klaffar
användes tidigare för att behandla aortastenos hos patienter med mycket hög risk för död vid öppen klaffkirurgi
men eftersom de har befunnits fungera väl så har indikationen vidgats [22]. Fler patienter kommer därför att få
TAVI framöver. TAVI innehåller mycket stentmaterial och uppfattas därför större risk att drabbas av bakteriell
infektion. Studier antyder dock att det inte är någon kraftigt ökad risk för endokardit på TAVI jämfört med andra
klaffproteser [23].

CIED-infektion (infektion av pacemaker - eller ICD-system)
Misstanke om infektion på pacemakersystem eller andra elektroniska device kan uppkomma i olika kliniska
situationer: lokala besvär vid dosfickan, blododling med växt av en bakterie som är benägen att förorsaka
hjärtelektrodinfektion, oklar feber med/utan positiv blododling och fynd av vegetationer på elektroder eller klaffar,
oklar feber hos patient med CIED även i avsaknad av fynd vid TEE, recidiv av gramnegativ eller annan bakteriemi
efter adekvat terapi eller uteblivet svar på adekvat behandling [24]. CIED-infektion har en ökande incidens, både i
absoluta tal och i relation till hur många device som implanteras. En bidragande orsak till detta är att system
opereras in på äldre och vulnerabla patienter med kända riskfaktorer för infektion såsom diabetes, njursvikt,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom och immunsuppression. Orsakande agens vid hjärtelektrodinfektion liknar dem
vid PVE. Stafylokocker (S. aureus och KNS) är orsaken i 66–94% av fallen. Extraktion av hela CIED-systemet
rekommenderas alltid för att ge förutsättningar för utläkning av infektionen.
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Komplikationer vid endokardit
Hjärtsvikt
Den vanligaste komplikationen till endokardit är hjärtsvikt, vilket beroende på definition anges uppträda hos ca
40% av patienterna [25, 26] även om denna siffra sannolikt inte helt speglar situationen i Sverige (27% Svenska
endokarditregistret 2008–21). Hjärtsvikt orsakas i huvudsak av ny eller förvärrad insufficiens i aorta- eller
mitralklaffar men kan även orsakas av chordaeruptur, klaffperforation eller paravalvulärt läckage vid PVE.
Nytillkommen hjärtsvikt på basen av klaffdestruktion och ökat läckage är den vanligaste operationsindikationen
vid IE (se kapitlet om operationsindikationer).

Embolier
Bland extrakardiella komplikationer till IE kan en majoritet härledas till embolisering från vegetationer. Hur stor
andel av alla endokarditpatienter som drabbas av symtomgivande embolier varierar i olika studier och beror på
vilken population som studerats samt definition och diagnostik men vanligen rapporteras detta förekomma hos ca
en tredjedel av patienterna (12–61%) [21], i Sverige 30% (Svenska endokarditregistret 2008–21). Cirka hälften av
embolierna engagerar CNS men alla organsystem kan involveras, t.ex. ses samtidig spondylit hos upp till 15 av
endokarditpatienter [27, 28] och andra osteoartikulära infektioner förekommer [29]. Lungembolisering vid
högersidig endokardit är mycket vanligt [30]. Många embolifenomen är asymtomatiska och förblir
odiagnostiserade, vilket är studerat för embolier till såväl CNS [31, 32] som till bukorganen [33, 34]. Embolier
inträffar vanligen tidigt i endokarditförloppet [35] och >70% sker innan eller i anslutning till att diagnosen först
misstänks. S. aureus-IE har högre embolifrekvens än alfatreptokock- och enterokock-IE. Vegetationsstorlek
korrelerar också starkt till embolirisk [36].
Tidig diagnos av endokardit och snabbt insatt effektiv antibiotikabehandling är enda säkerställda sättet att
medikamentellt minska embolirisken och frekvensen avtar snabbt under första behandlingsveckan [30, 37].
Hjärtklaffkirurgi med vegektomi för att minska embolirisk rekommenderas endast tidigt (<1 v) i förloppet vid stora
vegetationer (>15 mm) men är ifrågasatt som isolerad operationsindikation. I en randomiserad studie från
Sydkorea visades lägre risk för embolisering vid stor vegetation om operation utfördes tidigt (före dag 3) i förloppet
men mortalitet påverkades inte och den studerade populationen skiljer sig i flera avseende från en svensk
endokarditpopulation [38].

Neurologiska komplikationer
Neurologiska manifestationer vid endokardit har varierande symtom och orsak och vanligt är att flera neurologiska
skademekanismer förekommer parallellt. En kombination av diskreta fokala symtom, påverkat sensorium och
huvudvärk är inte ovanligt. Frekvens av neurologiska manifestationer vid IE skiljer mellan studier och populationer,
delvis beroende på varierande definition. Majoriteten av de underliggande cerebrala lesionerna utgörs av fokala
ischemiska skador till följd av embolisering från vegetationer. Infektiösa (meningit, abscess, infektiösa anuerysm)
och hemorragiska (intracerebral blödning, sekundär hemorragisk omvandling av ischemisk stroke, ruptur av
infektiösa aneurysm) manifestationer ses också. Det finns argument som stödjer att olika CNS-manifestationer vid
endokardit är ett kontinuum från mikro- till makroembolisering. I en sammanställning [39] angavs ischemiska
infarkter förekomma hos 20–40% av endokarditpatienterna, intracerebral blödning hos 4–27% (de flesta studier i
nedre delen av detta spann), infektiösa aneurysm hos 2–4%, hjärnabscess hos 1-7% och meningit hos 1–20% (oftare
i äldre studier då LP var en vanligare undersökning vid oklar neurologi). Utöver symtomgivande cerebrala
komplikationer förekommer asymtomatiska CNS-lesioner detekterade med CT eller MR hjärna hos ca 30% av IE
patienter som undersöks systematiskt i prospektiva studier [31, 32, 40]. Risken för neurologiska komplikationer är
speciellt hög vid vänstersidig S. aureus-IE och symtomgivande CNS-komplikation rapporteras förekomma hos upp
till hälften av patienterna. Underliggande endokardit ska alltid misstänkas vid meningit orsakad av t.ex. S. aureus
eller enterokocker.
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Incidensen av CNS-komplikationer avtar snabbt efter initierad antibiotikabehandling. Långtidsuppföljning visar
dock en kvarvarande förhöjd risk för ischemisk stroke i upp till två år efter utläkt endokardit [41, 42]. Mortalitet är
högre hos patienter med neurologiska komplikationer [43] medan tyst cerebral embolisering inte medför sämre
prognos [40, 44].

Infektiösa (mykotiska) aneurysm
Infektiösa (mykotiska) aneurysm anses uppstå genom septisk embolisering till artärer och dess vasa vasorum och
kan uppkomma i kärl i alla delar av kroppen. Infektiösa aneurysm lokaliseras vanligen vid kärlbifurkationer och ger
sällan symtom om de inte rupturerar. Ruptur av intracerebrala infektiösa aneurysm orsakar framförallt
subarachnoidalblödning. Data talar för att asymtomatiska aneurysm i stor utsträckning läker under pågående
antibiotikabehandling [45]. Infektiösa aneurysm anses vanligare vid alfastreptokock-IE än vid S aureus-genes [46].
Andelen endokarditpatienter med rupturerade intracerebrala aneurysm är låg men förekomst av tysta infektiösa
aneurysm är inte ovanligt när systematisk MR angiografi görs [31]. Rutinmässig screening för intracerebrala
infektiösa aneurysm rekommenderas f.n. inte men vid intracerebral blödning skall underliggande infektiöst
aneurysm efterforskas.

Immunologiska komplikationer
Bland immunologiska manifestationer karaktäristiska för endokardit inkluderas i nuvarande diagnostiska kriterier
glomerulonefrit, Oslers knutor, Roth spots och förekomst av reumatoid faktor. Oslers knutor utgörs av ömmande
röda förändringar på framförallt fingrar, ibland tår, och anses vaskulitbetingade, medan Roth spots är lokaliserade
till retina och ses som röda/hemorragiska fläckar med blekt centrum. Subunguala splinterblödningar anses också
vara immunologiskt betingade men är mindre specifika för endokardit. Janeway lesions ses i hand- och fotsulor och
är oömma makulopapulära fläckar där man histopatologiskt ser mikroabscesser i dermis och dessa klassas därmed
som vaskulära fenomen, vilket även gäller konjunktivala blödningar. Petekier och purpura har också embolisk genes
och detta torde gissningsvis vara en vanligare benämning på hudmanifestationer vid endokardit i svenskt
medicinskt språkbruk idag. I moderna endokarditpopulationer beskrivs hudmanifestationer vid endokardit
(exklusive splinterblödningar men inklusive purpura) hos ca 12% [47].
Frekvensen av glomerulonefrit vid endokardit är oklar men sannolikt är tillståndet ovanligt (<2%) [48] och kanske
underdiagnostiserat medan njurpåverkan av andra skäl är vanligt. I en studie av biopsiverifierad glomerulonefrit
hos 50 endokarditpatienter 2001–2011 i Frankrike var akut njursvikt och hematuri vanligaste presentationen och
det förekom olika underliggande mekanismer, där komplementdeposition var vanligare än immunkomplexförekomst. Förekomst av reumatoid faktor med flera ospecifika autoantikroppar är inte ovanligt vid subakut
endokardit [49] liksom andra immunologiskt betingade laboratorieavvikelser såsom sänkta komplementnivåer
[50] och polyklonal IgG-ökning. Bland immunologiskt betingade organmanifestationer har reaktiv artrit och
splenomegali beskrivits. I ett japanskt material ansågs immunologiska manifestationer finnas hos 32% av
patienterna och vara associerat till lägre sjukhusmortalitet (adjusted OR 0.13) [51]. Betydligt färre
endokarditpatienter i Sverige rapporteras ha immunologiska manifestationer vilket kan bero på en lägre förekomst
eller bristande uppmärksamhet på dessa yttringar.

Feber under behandling
Feber under behandling är vanligt förekommande och har varierande genes. Okontrollerad kardiell infektion
behöver värderas i första hand, men extrakardiellt infektionsfokus, nosokomial infektionskomplikation (t.ex. CVKrelaterad infektion) och allergisk/toxisk reaktion mot betalaktamantibiotika är viktiga differentialdiagnoser.
Kvarvarande feber > 1 v eller återkommande feber fanns hos 57% av patienterna i en svensk studie [52]. Hos 60%
av patienterna med kvarvarande feber var orsaken kardiell infektion medan återkommande feber i 70% av fallen
orsakades av allergisk/toxisk antibiotikareaktion, s.k. betalaktamfeber [53]. Betalaktamfeber kommer typiskt efter
2–3 veckors behandling med högdos parenteral betalaktamantibiotika och kan förutom feber ge upphov till utslag,
leuko- och trombocytopeni, eosinofili, CRP-stegring och injektionsrelaterade obehag. Ibland kan byte till annan
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betalaktam fungera under den aktuella behandlingen. Betalaktamfeber kontraindicerar inte mot användning av
samma preparat vid senare infektioner.
I en randomiserad holländsk studie framkom att en kvarstående CRP-stegring mot slutet av behandlingen inte
motiverar förlängd iv antibiotikabehandling [54], utan sannolikt oftast speglar kvarvarande inflammatorisk
aktivitet av annan genes.

Njurpåverkan
Akut njursvikt anges förekomma hos ca 30% av patienter med endokardit [55] och är ofta reversibel. Njurpåverkan
kan vara en konsekvens av endokarditsjukdomen i sig till följd av hemodynamisk påverkan, immunologiska
mekanismer (se ovan) eller embolisering, men biverkan av aminoglykosider förekommer också [56]. Försämring
av njurfunktionen under behandling får inte föranleda att antibiotikabehandlingen avslutas i förtid utan doseringen
ska anpassas efter njurfunktionen och i vissa situationer kan alternativa preparatval göras.
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Endokardit hos barn
Endokardit hos barn är ovanligt och har en incidens på 0,34–0,64 episoder/100 000 barn/år [57, 58].
Underliggande medfödda strukturella avvikelser i hjärtats anatomi (kongenitala vitier) föreligger hos 35–77% [58,
59] medan underliggande reumatisk hjärtsjukdom numera är ovanligt i västvärlden. Högst risk löper barn med
komplicerade vitier oavsett om dessa korrigerats fullständigt eller partiellt, medan kirurgi eller annan behandling
av ventrikel- och förmaksseptumdefekter och ductus arteriosus eliminerar den ökade endokarditrisken helt inom 6
månader postoperativt. Alfastreptokockgenes dominerar i de flesta studier [59] men internationella rapporter tyder
på en ökande andel S. aureus-endokardit bland barn liksom hos vuxna i västvärlden [60]. Publicerade serier är
dock små och möjliggör ingen säker incidensvärdering [61].

CVK-associerad IE finns beskriven inom

neonatalvården men förekommer också hos barn som intensivvårdas av andra skäl. Endokardit diagnosticerad
under den första levnadsmånaden utgör 7% av alla pediatriska IE-fall och drabbar framförallt prematura barn med
långa neonatala vårdtider. I den gruppen utgörs en betydande andel av högersidig IE och S. aureus, KNS, gramnegativa bakterier och Candida är vanligaste agens [62].
Endokardit hos barn handläggs enligt samma principer som hos vuxna inklusive antibiotikaval. TTE har dock högre
sensitivitet hos barn p.g.a. bättre transmissionförhållanden och är ofta tillräckligt vid endokarditfrågeställning [63].
Moderna bildgivningstekniker såsom EKG-triggad CT hjärta och PET/CT används i ökande omfattning [64] och
MR hjärta är också en viktig undersökning vid kartläggning av komplexa anatomiska förhållande i hjärtat även om
den tidsmässiga upplösningen i nuläget inte möjliggör tillförlitlig endokarditdiagnostik.
Hjärtkirurgi under aktiv IE hos pediatriska patienter är sannolikt inte ovanligt men operationsfrekvensen är
svårvärderad och beroende på karakteristika i den aktuella studiepopulationen. Retrospektiva uppföljningar
indikerar dock bra långtidsutfall och låg risk för recidivendokardit [65]. Amerikanska riktlinjer för handläggning av
pediatrisk IE publicerade 2015 [66] understryker avsaknaden av jämförande studier vid antibiotikabehandling och
att rekommendationerna baserar sig på praxis hos vuxna, tolkning av retrospektiva data och experters åsikter.
Dessa riktlinjer har fått kritik för att i vissa fall förorda antibiotikadosering i ett lägre intervall och utan att ta hänsyn
till moderna PK/PD principer [67].
Modern svensk erfarenhet av endokardit hos barn inkluderar nästan uteslutande protesklaffar och koncentreras till
centra som genomför barnhjärtkirurgi i (Göteborg och Lund).
Vid utredning av endokarditmisstanke hos barn är det angeläget att säkra minst två, helst tre, separata blododlingar,
eftersom positiv blododling via kvarliggande katetrar riskerar att medföra överdiagnostik och -behandling.
Pediatriska blodflaskor rymmer också mindre mängd blod vilket sannolikt ger lägre sensitivitet för blododlingar
hos barn jämfört med hos vuxna. Poliklinisk endokarditbehandling är inte studerad på pediatriska patienter, men
individuell bedömning avseende permissioner i slutskedet av behandlingen får göras.
Bland barn med S. aureus-bakteriemi var incidensen IE 2,8% (30 av 1073) i en stor kohortstudie från Australien
och Nya Zealand [68], väsentligt lägre än de 9–12% som rapporterats i mindre singelcenterstudier [69, 70]. En
retrospektiv singelcenterstudie avseende nyttan av ekokardiografi hos barn med positiv blododling och frånvaro av
andra endokarditkriterier visade på mycket låg sannolikhet för endokardit i denna grupp. Ekokardiografi kan i regel
avstås om inte andra riskfaktorer, exv. CVK eller upprepad positiv blododling, föreligger enligt författarna [71].

Vårdprogram infektiös endokardit, rev.2021

15

Diagnostik
Mikrobiologi
Faktaruta 1. Mikrobiologi
Tre blododlingar på vardera 20 ml (aerob+anaerob flaska) initialt

A II

Inkubering av blododlingar bör pågå i minst 5 dygn

A II

Inkubering av blododlingar i minst 10 dygn vid främmande material

B III

Resistensbestämning för aktuella preparat enligt EUCAST-riktlinjer

B II

Vid växt av KNS i flera blododlingsflaskor görs bedömning om det är en eller flera stammar

B III

Serologi vid endokardit med negativ blododling

B II

PCR undersökning av hjärtklaff för diagnos vid negativ blododling

A II

Odlingsfynd från hjärtklaff kan påverka längden av postoperativ antibiotikabehandling

B II

Mikrobiologisk diagnostik av blod
Volym blod
Blodvolymen är den enskilt viktigaste faktorn för att påvisa mikroorganismer vid blododling [72] (A I). Vid klinisk
misstanke om IE och alltid vid förekomst av klaffprotes tas tre blododlingar à 20 ml (=60 ml) innan empirisk
behandling inleds [73] (A II). Vid bakteriemi kan etiologiskt agens påvisas i de första två blododlingarna i 90% av
fallen [73, 74]. S. aureus är lättast att hitta (90% av fallen med endast en odling) medan enterokocker och
alfastreptokocker kräver fler blododlingar för att säkert identifieras [75]. Hos patient med klinisk misstanke om
endokardit där blododlingar tagits och inte svarats ut och behandling ännu inte satts in kan upprepad blododling
vara av värde. Tidigare har man förordat att odlingar ska tas i olika stick men detta är sannolikt inte en viktig faktor
vid misstanke om IE. Istället är det blododlingens känslighet som är viktig och den är beroende av volymen blod.
Vårdprogramgruppen ser här inte skäl att frångå generella rekommendationer för blododlingar på nationell eller
lokal nivå.

Odlingsmetodik
Andelen positiva odlingar minskar om patienten fått antibiotika inom två veckor före blododling, särskilt
betalaktamantibiotika. Alfastreptokocker växer sällan fram inom första veckan efter utsatt betalaktamantibiotikum,
medan t.ex. S. aureus har större benägenhet att växa fram trots föregående antibiotikabehandling [15]. Inkubering
av blododlingar vid misstänkt IE bör pågå i fem dagar [74, 76, 77] (A II). Vid förekomst av främmande material i
hjärtat eller misstanke om långsamväxande bakterier såsom cutibakterier (tidigare propionibakterier) eller
Brucella bör ökad inkubationstid till minst 10 dagar begäras (B III). Typiska endokarditpatogener såsom S. aureus,
alfastreptokocker och E. faecalis växer ut snabbt och blododlingsflaskor brukar bli positiva efter ca 12 timmars
inkubation.
Upprepad blododling 72 (48–96) timmar efter insatt behandling rekommenderas vid bakteriemi med S. aureus och
kan övervägas vid andra svårbehandlade bakterier såsom gramnegativer och enterokocker. Sådan kontrollodling
bör tas före nästa antibiotikados då koncentrationen av antibiotika är som lägst. Persisterande bakteriemi är en
riskfaktor för endokardit vid S. aureus-bakteriemi.

Vårdprogram infektiös endokardit, rev.2021

16

Resistensbestämning och typning
Tidigare har MIC-bestämning av endokarditisolat förordats men vårdprogramgruppen anser nu att SIRbestämning är tillräcklig. För alfastreptokocker ska resistensbesked lämnas för åtminstone penicillin och
amoxicillin. På begäran ska isolatet bedömas avseende eventuell förvärvad resistens mot rifampicin och
moxifloxacin (för peroral behandling enlig POET-studien). För enterokocker ska resistensbesked ges för
ampicillin/amoxicillin och vid behov för andra preparat såsom vankomycin, daptomycin och linezolid. Bedömning
om isolatet förvärvat resistens eller inte mot moxifloxacin (för per oral behandling enligt POET-studien) ska lämnas
vid begäran. För både alfastreptokocker och enterokocker ska besked om höggradig- eller låggradig
aminoglykosidresistens lämnas. För S. aureus ska resistensbesked för isoxazolylpenicillin och cefotaxim förmedlas.
Eftersom vårdprogramgruppen anser att behandling med bensylpenicillin till känsliga S. aureus kan övervägas kan
man i samråd med sitt lokala laboratorium diskutera rutiner för bestämning av känslighet för bensylpenicillin enligt
EUCAST:s metod. Resistensbesked för andra preparat som kan vara aktuella för S. aureus är vankomycin,
rifampicin, aminoglykosid och daptomycin. För KNS och MRSA ska resistensbesked för daptomycin ges.
En så noggrann artbestämning som möjligt av alla bakterier som identifieras i blodet vid misstänkt IE är önskvärd
(B II). Risken för att en given bakterie som identifieras i blod är förknippad med IE varierar med bakteriearten och
därför är artbestämning av värde. I begreppet alfastreptokocker, som används på många ställen i vårdprogrammet,
ingår de grupper och arter som anges i tabellen. Vid en del streptokockliknande bakterier såsom Granulicatella och
Abiotrophia görs särskilda behandlingsöverväganden. Exakt artbestämning av alfastreptokocker är svår men
bestämning till gruppnivå är oftast möjlig och tillräcklig. I tabell 3 redogörs för grupper, arter och risk för att vara
förknippade med IE [78-80].

Tabell 3. Artindelning av alfastreptokocker och risk för endokardi t
Grupp

Art

Risk för IE

Kommentar

Anginosus (tid milleri)

S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius

Låg

Ofta bukfokus, abscesser

Bovis

S. gallolyticus (subspecies
gallolyticus/pasteurianus), S. infantarius, S.
alactolyticus, S. lutetiensis och S. equinus

Hög

Risk för tarmmalignitet.
Svårt att artbestämma
inom gruppen

Mitis

S. mitis, S. cristatus, S. peroris, S. australis, S.
infantis, S. sinensis och S. oralis

Medel

Vanligaste fyndet vid
bakteriemi

Mutans

S. mutans, S. sobrinus, S. criceti, S. rattus, S.
downei och S. macace

Hög

Downei räknas ibland som
egen grupp

Salivarius

S. salivarius, S. vestibularis, S. thermofilus

Låg

Sanguinis (tid sanguis)

S. sanguinis, S. parasanguinis och S. gordonii

Hög

Andra streptokocker
och streptokocklika

Abiotrophia

Hög

Granulicatella

Medel

Aerococcus

Medel-låg

Tidigare i mitisgruppen

A. urinae medel, A.
sanguinicola låg

Vid växt av KNS i mer än en blododlingsflaska hos patient med misstänkt IE bör både art- och resistensbestämning
utföras av samtliga isolat i syfte att utreda eventuell polymikrobiell bakteriemi, vilket talar emot IE (B III). Vidare
bör KNS artbestämmas för att identifiera S. lugdunensis som kan orsaka endokardit med en klinisk bild som mer
liknar S. aureus [81, 82] (B II). En generell rekommendation är att alltid spara blodisolat vid IE för eventuella
senare tester (B III). Vissa mikrobiologiska laboratorium gör detta som rutin medan andra måste kontaktas vid
varje tillfälle.
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Blododlingsnegativ endokardit
Blododlingsnegativ endokardit har rapporterats utgöra mellan 10 och 30% av alla fall av IE [83, 84]. Andelen fall
med blododlingsnegativ IE har dock sannolikt minskat de senaste 10 åren. I svenska studier har en stor andel av
dem med blododlingsnegativ IE befunnits vara behandlade med antibiotika före blododling [15, 85]. Flera studier
anger att blododlingsnegativ IE där det givits antibiotika innan blododling orsakas av streptokocker snarare än av
stafylokocker [15]. Svårodlade och långsamväxande bakterier (Abiothrophia, Granulicatella, HACEK-gruppen och
cutibakterier) kan tänkas vara en relativt sett vanligare orsak till odlingsnegativ endokardit. Diagnostiska metoder
som PCR-undersökning av klaff, histopatologisk undersökning av klaff, och serologi [86] kan bidra till etiologisk
diagnos. I en studie från Marseille kunde man med en kombination av olika analyser fastställa etiologi i 78% av
fallen med blododlingsnegativ endokardit [87]. Det är viktigt att ta en utvidgad anamnes (A III) med frågor om
resor och exponering för t.ex. löss, katter och opastöriserad mjölk. Beakta också icke infektiösa differentialdiagnoser
som Libman-Sacks-endokardit vid autoimmun sjukdom (framförallt SLE) och marantisk endokardit vid utbredd
cancer.

Molekylärbiologiska metoder - polymerase chain reaction
(PCR)
Molekylärbiologiska metoder för identifiering av bakterier och jästsvampar är ett forskningsintensivt område.
Utvecklingen av analyser på blod har inte nått lika långt som diagnostiken på vävnad (t.ex. hjärtklaffar), men studier
har visat att PCR-baserade metoder kan ha ökad känslighet att upptäcka relevanta endokarditpatogener speciellt
hos patienter där antibiotika redan har givits [88, 89]. Generellt kan sägas att PCR för specifika patogener har högre
känslighet än PCR för 16S rRNA. Vid kvarstående misstanke om infektiös endokardit vid negativ blododling kan
analys med PCR för specifika patogener (bakterier och svamp) alternativt sekvensering av bakteriellt DNA (16S
rRNA) på färdiginkuberad, negativ blododling, således vara ett sätt att driva diagnostiken vidare. Analys med PCR
för specifika patogener (bakterier och svamp) och/eller 16S rRNA på färskt EDTA-blod kan i enskilda fall vara
tillämpligt. Val av molekylärbiologisk metod sker i samråd med respektive mikrobiologiska enhet, som bör
kontaktas före provtagning.

Diagnostik av hjärtklaffar
PCR, klaffodling, gramfärgning och histopatologi
Växt i klaffodling ger möjlighet att få etiologiskt agens resistensbestämt och är av störst värde vid samstämmighet
med tidigare blododlingar eller molekylärbiologisk metod. Positiv klaffodling utgör också ett patologiskt kriterium
och definierar endokarditdiagnosen. Odlingsfynd från hjärtklaff kan påverka längden av postoperativ
antibiotikabehandling enligt behandlingstabell 15.
Molekylärbiologisk metod har högre sensitivitet och specificitet än klaffodling [90-92] (A II). För diagnostik av
patienter med misstänkt blododlingsnegativ IE rekommenderas därför i tillägg till klaffodling, sekvensering av 16S
rRNA (bakterier) och 18S/ITS (svamp). Kontaminationsrisken och det faktum att molekylärbiologiska metoder kan
påvisa bakterie-DNA lång tid efter utläkning [93] gör att svaret måste tolkas med försiktighet och vägas samman
med den kliniska bilden.
Histopatologi gjord med strikta kriterier har hög specificitet och är ”gold standard” men har relativt låg sensitivitet
[91]. Det är av vikt att vävnaden som analyseras kommer från de mest skadade områdena. Döda bakterier kan
påvisas mikroskopiskt i upp till månader efter utläkning av endokardit [94]. Patologi behöver inte utföras
rutinmässigt men kan ha värde vid blododlingsnegativ IE.
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Tropheryma whipplei (bakterien som orsakar Whipples sjukdom) kan förorsaka blododlingsnegativ endokardit
och har beskrivits i fallserier framförallt från delar av Frankrike och Tyskland [95]. Artralgi verkar i dessa serier
vara ett vanligt symtom. Diagnosen ställs med hjälp av PCR-undersökning (16S rRNA eller specifik PCR) av
hjärtklaffen. I enstaka fall kan 16S rRNA PCR på blod ge diagnosen. Serologi för Tropheryma finns inte uppsatt i
Sverige.
Det är av stor vikt att man på operationsavdelningar utvecklar rutiner så att rätt klaffanalyser blir utförda på ett
standardiserat sätt.

Faktaruta 2 Provtagning vid klaffkirurgi
Exciderad vävnad delas under sterila förhållanden på operationsavdelningen och sänds till odling (i

B II

buljong eller torrt) och för blododlingsnegativa också till PCR-diagnostik (16S och 18S/ITS) i sterilt rör
(torrt) till det mikrobiologiska laboratoriet.

Serologisk diagnostik
Serologisk diagnostik bör övervägas vid blododlingsnegativ IE med misstanke om Brucella spp, Bartonella spp och
Coxiella burnetii (Q-feber). Vid serologisk diagnostik har sjukdomen ofta pågått en tid så att antikroppsstegring
hunnit inträffa när serum tas vid inkomsten (akutserum). Möjlighet att påvisa signifikant titerstegring från akuttill konvalescentserum saknas därför som regel. I kombination med anamnestiska eller kliniska uppgifter kan ett
besked om förhöjd antikroppstiter vara värdefullt. Signifikant titerförändring i efterförloppet kan, om sådan
uppträder, utnyttjas som bevis.
Bartonella spp. är fakultativt intracellulära bakterier som kan odlas på cellinjer samt på specialsubstrat. Bartonella
spp. orsakar 3% av IE i Frankrike [86], men inget fall av IE kunde påvisas med serologi i en svensk studie från 8090 talet i Göteborg [85]. Bartonella quintana överförs till människa från loppor och har orsakat utbrott av
femdagarsfeber i samband med krig (skyttegravsfeber) eller hos hemlösa. Endokardit med denna bakterie drabbar
typiskt personer med nedsatt immunförsvar och kronisk alkoholism [86]. Hittills har ett fall av endokardit med B.
quintana rapporterats från Sverige [96]. Bartonella henselae finns hos katter och orsakar "cat scratch disease" men
också IE. Antikroppar riktade mot Bartonella var relativt vanliga i en seroepidemiologisk studie hos patienter med
kattbett i Sverige [97]. Serologi utförs för närvarande på klinisk mikrobiologi i Uppsala.
Endokardit är en ovanlig komplikation vid brucellos. Brucella överförs från djur framförallt via kontaminerade
mjölkprodukter i endemiska områden (Mellanöstern, Turkiet, Syd- och Centralamerika, Centralasien, Nordafrika
och Karibien). Brucella kan växa ut i blododlingar men kräver oftast förlängd inkubation till 10 dagar. Observera
att framodlad (och därmed anrikad) Brucella innebär risk för laboratoriesmitta varför laboratoriet måste varnas
om det finns riktad misstanke.
Coxiella burnetii orsakar 3–5% av all IE i Storbritannien och Frankrike men är ovanlig i Sverige. Endast 1/71
odlingsnegativa svenska IE-patienter hade Q-feberendokardit [85]. Q-feber finns i Sverige men det finns inga
rapporterade fall av inhemsk IE. Vid kronisk Q-feber kan endokardit påvisas i 80% av fallen. C. burnetii antikroppar
återfinns framförallt hos kor i södra Sverige och på Gotland medan seroprevalensen hos andra djur är låg [98]. Ett
större utbrott av Q-feber skedde i södra Holland mellan 2007 och 2010 med 4000 rapporterade fall kring gårdar
med smittade getter. Bakterien kan p.g.a. sin förmåga till sporbildning överleva lång tid i miljön och spridas långa
sträckor med vinden och på så sätt ge upphov till nya fall. Serologi för Coxiella finns på Folhälsomyndigheten.
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Biokemiska laboratorieanalyser
Inga rutinlaborationer är specifika för endokardit men här kommenteras biokemiska analyser som används
rutinmässigt i Sverige. Det är viktigt att beakta dynamiken vid värderingen av analysernas resultat. I flera studier
har man verifierat att såväl CRP och SR-stegring kan användas som del i diagnostik och uppföljning av
behandlingssvar vid IE. I en studie från Göteborg påvisades CRP stegring hos 96% av patienterna [99]. Högre CRPvärden sågs vid NVE än vid PVE samt vid IE orsakad av S. aureus jämfört med andra etiologier. Endokardit utan
biologiskt inflammationssyndrom är ovanligt och <3% av patienter med IE uppvisade CRP <20 i en retrospektiv
fransk studie [100]. Högre CRP har kopplats till sämre prognos och större risk för embolier [101, 102]. SR-stegring
finns hos en majoritet av patienterna (76%) och hematuri hos hälften medan leukocyt-och trombocyttal var normalt
i 36% respektive 56% av fallen i en studie [52].
Procalcitonin som markör för IE har inte visats ha högre specificitet jämfört med CRP [103]. Andra inflammationseller hjärtspecifika markörer har undersökts i mindre studier utan adekvata kontrollgrupper men NT-pro-BNP är
en prognostisk markör vid IE [104].
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att CRP följs regelbundet som ett mått på behandlingssvar. Blodstatus bör
följas 1–2 gånger per vecka p.g.a. risk för betalaktamreaktion med neutropeni [53]. Regelbunden kontroll av
kreatinin är viktig då potentiellt njurtoxiska läkemedel ges. När rifampicin ingår i behandlingen bör leverstatus
följas 1–2 ggr per vecka. Samtidig behandling med warfarin innebär stor risk för interaktioner varför PK/INR då
måste följas noga.

Faktaruta 3. Rutinprovtagning vid endokardit
CRP regelbundet som ett mått på behandlingssvar

AI

Blodstatus 1–2 gånger per vecka p.g.a. risk för betalaktamreaktion med neutropeni.

A II

Regelbunden kontroll av kreatinin då potentiellt njurtoxiska läkemedel ges

A III

När rifampicin ingår i behandlingen: leverstatus 1–2 ggr/vecka.

A III

Vid samtidig behandling med rifampicin och warfarin ska PK/INR följas noga

A III

Vårdprogram infektiös endokardit, rev.2021

20

Klinisk fysiologisk diagnostik
Elektrokardiogram (EKG)
EKG bör tas på alla patienter med IE. Ett nytillkommet eller progredierande retledningshinder tyder på
engagemang av retledningssystemet, AV noden eller His bunten och kan ses vid t. ex. aortarotsabscess. EKG har
god specificitet men låg sensitivitet avseende abscessutveckling [105-107]. Utöver abscessutveckling med
retledningshinder kan EKG visa på hjärtinfarkt sekundärt till septisk embolisering från vänstersidig IE eller på
perikardit [108].

Faktaruta 4. EKG
EKG som inkomstprov på samtliga patienter med IE

A II

Upprepade EKG vid misstanke om rotabscess

B II

Ekokardiografi
Ekokardiografi (eko/echo, UCG/UKG m.fl. begrepp används) utgör en av hörnstenarna i diagnostiken av IE
eftersom den idag är den känsligaste metoden att visuellt påvisa förändringar på hjärtklaffar och i hjärtrummen. I
de modifierade Duke-kriterierna och kriterierna från ESC 2015 utgör fynd vid ekokardiografi ett huvudkriterium
för IE [3]. Vidare ger ekokardiografi en möjlighet att diagnostisera komplikationer såsom klaffinsufficiens och
abscessutveckling.
Metoden begränsas av att ljudvågorna endast kan passera vätskeinnehållande vävnad, varför exempelvis
mellanliggande lungvävnad kan utgöra ett hinder som minskar penetrationen och kan göra vissa patienter
svårundersökta. När ljudvågorna totalreflekteras, som när en klaffprotes träffas, bildas kraftiga ekon och skuggor
som skymmer all bakomliggande vävnad. Upplösningen i den ekokardiografiska bilden är beroende av ultraljudets
frekvens. Med högre frekvenser kan mindre strukturer ses samtidigt som penetrationsförmågan minskar. Vid
transesofageal ekokardiografi (TEE) kan högre ultraljudsfrekvenser användas eftersom sändaren ligger i
matstrupen intill hjärtat. Detta innebär att upplösningen blir bättre samtidigt som exempelvis klaffproteser kan
undersökas från flera håll och skymda delar studeras.

Transthorakal ekokardiografi (TTE)
Fördelar: enkel metod för patienten.
Nackdelar: lägre sensitivitet för komplikationer vid nativ klaff, osäker metod vid förekomst av klaffproteser.
Förstahandsmetod för att diagnostisera och gradera klaffinsufficienser, ger vid bra transmissionsförhållanden
(lämplig patient) en godtagbar diagnostik av vegetationer. Vid TTE kan man upptäcka vegetationer ner till ett par
mm storlek.

Transesofageal ekokardiografi (TEE)
Fördelar: hög sensitivitet, ger möjlighet till tekniskt bra undersökningar på alla patienter som kan svälja och tolerera
proben i svalg och matstrupe, fungerar även vid förekomst av protesmaterial.
Nackdelar: obehagligt för patienten, mer resurskrävande. Kontraindicerad för vissa patienter, t.ex. påtaglig
blödningsrisk såsom esofagusvaricer eller oförmåga att medverka vid undersökningen.
Förstahandsval vid de flesta fall av IE-diagnostik p.g.a. högre sensitivitet och mindre beroende av goda
transmissionsförhållanden för bra undersökningsresultat. Vid förekomst av klaffproteser är TEE överlägset TTE
med en sensitivitet på 88% mot 57% för TTE [109]. TEE är dessutom bättre för att diagnostisera intrakardiella
abscesser och aneurysm [110, 111].

Vårdprogram infektiös endokardit, rev.2021

21

TTE eller TEE?
TTE med ”second harmonics imaging”, vilket numera är standard, har klart förbättrad diagnostisk förmåga jämfört
med äldre TTE-tekniker. Dessa moderna tekniker har jämförbar förmåga med TEE att utesluta IE vid nativ klaff
[112, 113]. TEE är dock fortsatt förstaval i de flesta ekokardiografiska endokarditutredningar även vid nativ klaff,
framförallt p.g.a. dess högre sensitivitet för komplikationer till IE [114-116]. Vid undersökning av barn är TTE
jämförelsevis bättre än på vuxna beroende på bra transmissionsförhållanden [63]. Likaså ger TTE ofta
tillfredställande framställning av de högersidiga hjärtklaffarna.
Vanligen inleds en ekokardiografisk bedömning med ett TTE. Undersökning med TTE och TEE kompletterar ofta
varandra. Har en patient med nativ klaff undersökts med TTE, undersökningen är av bra kvalitet och endokardit
utan komplicerande faktorer förekommer, kan TTE vara tillfyllest vid ett bra terapisvar [4, 112, 113]. TEE
rekommenderas om ökad risk för komplicerad IE föreligger, exempelvis vid infektion med S. aureus. Vid
uppföljning av komplicerad IE eller vid misstanke om intrakardiella komplikationer är TEE att föredra, p.g.a. högre
sensitivitet för bl.a. abscesser. För att gradera klaffinsufficienser är däremot TTE tillräckligt.
Vid diagnostik av misstänkt endokardit där en främmande kropp finns i hjärtat (t.ex. klaffprotes, hjärtelektroder
eller CVK) är TEE överlägset och TTE rekommenderas därför inte vid denna frågeställning [109] (A II). Vid
misstanke på svampendokardit bör TEE göras p.g.a. högre sensitivitet [117] (C III). I figur 1 ses en algoritm med ett
förslag till för val av initial undersökningsmetod.

Figur 1. Förslag till val av lämplig ekokardiografisk metod (Modifierad enl Habib[4])

Endokarditmisstanke

TTE1

Främmande kropp i hjärtat
Ex. Klaffprotes, pacemaker,
CVK/Port-á-cath, ICD (CIED)

Dålig
bildkvalitet

Svamp

Positiv2

Negativ

Klinisk IE-misstanke

TEE

Upprepa TEE om 5-7 dagar
om den initiala undersökningen
är negativ och den kliniska
misstanken kvarstår
1

På många enheter i Sverige görs TTE och TEE i samma seans
kan ibland undvaras hos multisjuk patient med stor komorbiditet

2 TEE
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Hög

Låg

TEE

STOPP

3D TTE och 3D TEE
Allt fler artiklar har publicerats avseende 3D TTE och 3D TEE vid endokardit [118-121] och tekniken har börjat
komma till Sverige även i rutinverksamhet framförallt för att ge detaljerad anatomisk information. Vid IEdiagnostik har inte 3D-tekniken visat bättre sensitivitet än 2D-teknik [120]. En potentiell vinst med 3D-tekniken
kan vara förbättrad preoperativ visualisering vilket kan underlätta valet av operativ åtgärd [119, 121], förbättra
möjligheten för bedömning av komplikationsrisk [122] eller förbättrad bildkvalitet med ökad information vid
komplicerad och svårundersökt PVE [123].

Intrakardiell ekokardiografi
Enstaka publikationer finns där intrakardiell ekokardiografi har använts vid IE. Man har då sett vinster vid
svårdiagnostiserad PVE [124], när svårigheter finns att genomföra TEE, CT-hjärta och/eller PET-CT [125], eller för
att bedöma risk för embolisering vid vegetationer på hjärtklaffar eller CIED-kablar [126]. Med tanke på risken för
komplikationer bör dock intrakardiell ekokardiografi tills vidare endast användas på ett fåtal noggrant utvalda
patienter.

Upprepad ekokardiografi under vårdtiden
Patienter med okomplicerad nativ IE med snabbt behandlingssvar behöver inte följas med upprepade TEE [127] (C
III). Vanligen förblir vegetationsstorleken oförändrad, eller minskar, under pågående behandling [128]. En ökning
av vegetationsstorleken under pågående behandling har associerats med ökat behov av kirurgi och sämre prognos
[129]. Äldre studier har dock visat det motsatta [130, 131]. En klinisk försämring eller uteblivet behandlingssvar bör
föranleda upprepad ekokardiografi. Vid försämring med cirkulatorisk påverkan bör nytt eko utföras snarast oavsett
när det föregående gjordes (A III). Patienter med komplicerad IE bör följas ekokardiografiskt under vårdtiden, hur
ofta måste bedömas individuellt för varje patient, och innan behandlingen avslutas (B III).

Faktaruta 5. Ekokardiografi
TEE är förstahandsval vid ekokardiografisk endokarditdiagnostik

A II

TTE med bra bildkvalitet kan vara tillfyllest för att utesluta IE vid nativ klaff med låg IE-misstanke

B II

Patienter med PVE, CIED-infektion eller komplicerad IE ska undersökas med TEE

A II

Patienter med misstänkt eller verifierad svampendokardit bör undersökas med TEE

C III

Patienter med okomplicerad nativ IE och snabbt behandlingssvar behöver inte följas med upprepad

C III

ekokardiografi
Vid klinisk försämring eller utebliven klinisk effekt bör ny ekokardiografi utföras snarast

A III

Patienter med komplicerad IE bör följas ekokardiografiskt under vårdtiden – hur ofta måste

B III

bedömas individuellt – och innan behandlingen avslutas
Hjärtsviktsbedömning görs (vanligen) med transthorakal teknik
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AI

Radiologisk diagnostik
Lungröntgen
Lungröntgen ingår i basal utredning vid IE bl.a. för att bedöma tecken till hjärtsvikt och eventuella
lungförändringar. Fynden är dock ospecifika och andra undersökningar genomförs alltid parallellt (C III).
Indikationer:
Bedömning av tecken till hjärtsvikt samt för att hitta septiska lungembolier vid högersidig IE eller CIED-infektion.
Vanligen ses multipla centimeterstora förändringar med eller utan smältning. Förändringarna kan vara dåligt
avgränsade och perifert belägna men kan finnas i hela lungan. Abscesser och pleuraempyem kan ses. Ofta finns
även luftvägssymtom vid förekomst av septiska lungembolier.

DT lungor
Känsligare än lungröntgen för att detektera septiska lungembolier tidigt [132] (B II).

Koronarangiografi
Preoperativ koronarangiografi för att kartlägga eventuell samtidig kranskärlspatologi hos patienter som ska
genomgå kirurgi p.g.a. endokardit bör som regel utföras hos män >40 år, postmenopausala kvinnor och om
riskfaktorer eller tecken på myokardischemi föreligger [133]. Konventionell angiografi ersätts i allt större
utsträckning av EKG-styrd DT coronarangiografi som bör övervägas framförallt när sannolikheten för
kranskärlssjukdom är låg samt när invasiv koronarangiografi bedöms som riskfylld, se nedan [133]. Beslut kring
metod och indikation fattas i samråd med kardiolog och thoraxkirurg. Förekomst av en stor rörlig aortavegetation
utgör dock en kontraindikation för koronarangiografi [4] (C III).

EKG-styrd DT hjärta
EKG-styrd DT av hjärtat har utvecklats till en viktig icke-invasiv undersökningsmetod vid utredning av misstänkt
kranskärlssjukdom. Metoden kan med hög säkerhet utesluta kranskärlssjukdom vid låg och intermediär
sannolikhet [134]. EKG-styrd DT hjärta är också av värde i diagnostiken av framförallt protesendokardit, där
känsligheten med TEE kan vara otillfredsställande. Flera studier har visat metodens värde som komplement till
TEE [109, 135, 136] och fynd av paravalvulära lesioner vid DT hjärta inkluderas som ett major-kriterium i ESC:s
endokarditkriterier 2015, vilka från denna version även tillämpas i detta vårdprogram. Undersökningen kan också
önskas som en del av den preoperativa kartläggningen.
TEE och TTE är överlägsna för påvisande av vegetationer och tecken till proteslossning medan värdet av DT hjärta
ligger i dess känslighet att påvisa paravalvulärt engagemang i form av svullnad av mjukdelar kring aortaroten och
paravalvulära abscesser eller pseudoaneurysm. DT hjärta har starkast evidens som ett komplement till
ekokardiografi vid komplicerad aortaprotesendokardit, men används allt mer även vid andra typer av IE då
operation övervägs och en kranskärlsbedömning ändå behöver göras preoperativt. Undersökningen
rekommenderas i första hand i samråd med thoraxkirurg och vid osäkerhet kring PVE i aortaklaff (A II). Ett
observandum är att det under de första tre månaderna postoperativt förekommer falskt positiva fynd med svullnad
kring klaffprotesen och dess syring, vilket kan vara svårtolkat [135].
Numera finns i allmänhet radiologisk kapacitet och programvara att på IE-frågeställning genomföra EKG-styrd DT
undersökning av hjärtat (minst 64-slice DT krävs) på de sjukhus som vårdar endokarditpatienter men vana att
genomföra och tolka undersökningen varierar lokalt. Så kallad retrospektiv EKG-styrning skall användas, vilket ger
bilder från hela hjärtcykeln och möjliggör studier av klaffrörlighet och mobila vegetationer [135, 137]. Intravenös
jodkontrast är en förutsättning för att bedöma klaffen. Vid nedsatt njurfunktion kan mängden kontrastmedel
minskas i samråd med röntgenavdelningen och i de flesta fall kan klaffen bedömas även med en liten mängd
kontrast om protokollet anpassas.
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MR hjärta
MR hjärta har betydligt mindre dokumentation än DT hjärta vid endokardit. Undersökningen har lägre
tidsupplösning och kan inte riktas om efter att undersökningen är avslutad, vilket ställer höga krav på radiologisk
specialisering och kompetens hos såväl dem som utför undersökningen som hos dem som planerar och tolkar den.
MR hjärta rekommenderas inte för IE-diagnostik men är väletablerat vid myokardit.

PET-DT
Flera studier har visat att 18F-FDG PET-DT är användbar i diagnostiken av PVE [138-140] med sensitivitet 73–93%,
specificitet 80–90%, positivt prediktivt värde 85–89% och negativt prediktivt värde 67–94% för diagnos av
endokardit. Vid NVE har undersökningen däremot lågt värde med rapporterad sensitivitet på 22% [138, 141]. I en
prospektiv utvärdering av PET-DT:s roll i diagnostiken av IE genomfördes undersökningen efter evaluering i
endokarditteam på 20 av 235 patienter. Fynden bedömdes påverka handläggningen i fem fall, medförde
reklassifikation till definitiv IE i ett fall samt påvisade tidigare okända extrakardiella focus i ett fall [142]. De första
månaderna efter en klaffoperation anses det finnas risk för falskt positiva resultat och metoden rekommenderas
inte under denna tidsperiod av ESC. Denna tidsgräns har dock ifrågasatts i senare studier då ett postoperativt
upptag ofta kan skiljas från lokaliserad inflammation orsakad av infektion i anslutning till klaffprotesen och det
postoperativa upptaget dessutom kvarstår minst ett år [143, 144].
I ESC 2015 endokarditkriterier är fynd av onormal aktivitet runt en klaffprotes vid PET-DT ett majorkritierium för
IE och metoden rekommenderas som ett komplement vid utredning av PVE när diagnosen är osäker (A II). Med
PET-DT kan också extrakardiella fokus orsakade av såväl kliniskt uppenbar som tyst embolisering påvisas inom de
fält som inkluderas i undersökningen men det kliniska mervärdet av dessa fynd är inte visat eller validerat jämfört
med klinisk undersökning av patienten.
När 18F-FDG PET-DT utförs med frågeställning endokardit krävs ett speciellt förberedelseprotokoll med förlängd
fasta och intag av lågkolhydratkost för att släcka ut hjärtats fysiologiska FDG-upptag. Angående PET-DT vid CIEDinfektion hänvisas till detta avsnitt.

Faktaruta 6. Radiologisk diagnostik
Lungröntgen ingår i basal utredning vid endokardit

C III

DT lungor detekterar septiska embolier till lungorna med hög känslighet

B III

Koronarangiografi preoperativt ska utföras i enlighet med aktuella guidelines hos patienter med

A II

riskfaktorer för kranskärlssjukdom men är kontraindicerat vid stor aortavegetation
DT coronarangiografi kan utesluta kranskärlssjukdom vid låg och intermediär sannolikhet

A III

EKG-styrd DT hjärta har hög känslighet att påvisa paravalvulärt engagemang vid protesendokardit

A II

men lägre känslighet att påvisa vegetationer och klaffläckage
EKG-styrd DT hjärta kan användas vid utvärdering av komplicerad aortaprotesendokardit

B II

MR hjärta rekommenderas inte för endokarditdiagnostik

C III

PET-DT är användbar i diagnostiken av protesendokardit

AI

PET-DT har lågt värde vid nativ endokardit

B III
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Utredningsgång och initial handläggning
vid misstänkt infektiös endokardit
Nedanstående avsnitt är framtaget och formulerat som ett stöd för när en misstanke om endokardit kan uppkomma,
initial handläggning på akutmottagningen och fortsatt utredningsgång. De mest centrala delarna kring detta
sammanfattas i figur 2 och 3 och faktaruta 6. Tydlig hjälp kan fås av diagnoskriterierna enligt Li et al [3] och Habib
et al [4]. Utdrag ur dessa presenteras fortlöpande nedan.

Förslag till initial handläggning på akutmottagningen
Misstanke om endokardit kan uppstå då en patient söker vård antingen elektivt eller akut. Riskfaktorer för
endokardit är känd klaffsjukdom/protes, CIED, intravenös droganvändning med flera. Den kliniska presentationen
och handläggningen skiljer sig mellan subakut och akut endokardit. Vid misstanke om subakut endokardit är den
viktigaste diagnostiska åtgärden, utöver noggrann anamnes och status, att genomföra blododlingar. När dessa har
tagits ska man ta ställning till om det behövs empirisk antibiotikabehandling. Sådan är indicerad om det finns
tecken till nytillkommen hjärtsvikt eller embolisering. För att avgöra detta krävs klinisk undersökning inkluderande
neurologiskt status. I väntan på svar på blododlingen läggs patienten vanligen in för observation. Ekokardiografi
kan i frånvaro av emboli- och svikttecken anstå tills blododlingssvaret kommit.
Vid misstanke om akut endokardit ska blododlingar först säkras och empirisk behandling inledas. En sådan
empirisk terapi ska i flertalet fall rikta sig mot vanliga orsaker till sepsis eftersom akut endokardit sällan är enda
differentialdiagnosen. Vid misstanke om akut endokardit är det viktigt att tidigt i förloppet, t.ex. nästföljande dag,
genomföra ekokardiografi. Initialt räcker det med transthorakal undersökning som kan bedöma eventuella större
insufficienser. Om patienten presenterar sig så att misstanke om omfattande klaffläckage uppkommer ska
ekokardiografi genomföras akut.

Figur 2. Förslag till initial handläggning på akutmottagningen
Endokarditmisstanke (IE)
•
•
•
•

Rutinprover
Blododla (minst 40 mL, dvs 4 flaskor)
Övriga odlingar (Urin, NPH, Svalg vb)
Diskutera SAMTLIGA fall med infektionsläkare

Sepsis

- Handlägg som sepsis
- Ge sepsisbehandling
(Ur IE-synvinkel kan
aminoglykosidbehandling anstå)
- Ekokardiografi kan i majoriteten av
fallen anstå till nästkommande (var)dag

Stor misstanke
på IE
- Lägg in patienten
- Påbörja empirisk IE-behandling
- Beställ ekokardiografi till
nästkommande dag

Speciella tillstånd:
- Vid klinisk hjärtsvikt – rtg pulm, samt överväg halvakut TTE
- Vid akuta CNS-symtom – DT/MR hjärna med embolifrågeställning
- Om beslut fattats om ekokardiografi nästkommande dag –
håll patienten fastande
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Opåverkad patient
med låggradig feber
- Lägg in patienten
- Avstå från antibiotika
- Beställ nya blododlingar
nästkommande dag

Kliniska tillstånd som bör inge misstanke om infektiös endokardit
Kliniska fynd
Ett flertal kliniska tillstånd bör föra tankarna till en bakomliggande endokardit. Naturligtvis kan misstanken
uppkomma vid andra tillstånd än de som nedan anges. Således ska de kliniska tillstånd som här nämns inte ses som
en heltäckande sammanfattning.

Utdrag ur Li et al . och Habib et al. [3, 4]
Majorkriterier
-

Nytt blåsljud (Li et al.)

Minorkriterier
-

Predisposition: predisponerande hjärtsjukdom eller intravenös droganvändning

-

Feber >38,0°C

-

Vaskulära fenomen: större arteriella embolier, septisk lunginfarkt, mykotiska aneurysm,
intrakraniell blödning, konjunktivala blödningar, Janeway-lesioner

-

Immunologiska fenomen: glomerulonefrit, Oslerknutor, Roth spots, reumatoid faktor

Oklar feber/frossa hos patient med nytillkommet bl åsljud
Ett nytillkommet insufficiensblåsljud vid febersjukdom, framförallt vid förekomst av grampositiv bakteriemi, har
tidigare varit ett majorkriterium för endokarditdiagnos [1-3] och bör alltid föranleda fortsatt endokarditutredning.
Det vanligaste fyndet vid hjärtauskultation är ett oförändrat blåsljud. Det rör sig då om patienter med en känd
klaffskada där klaffen blivit infekterad. Daglig hjärtauskultation på patienter med grampositiv bakteriemi
rekommenderas. Vid S. aureus-IE, framförallt högersidig, finns det dock ofta inget blåsljud initialt.

Oklar feber/frossa och samtidig klaffprotes, CIED, tidigare endokardit eller ACHDpatient
Allt fler patienter med genomgången endokardit och främmande material i anslutning till endokardiet förekommer
i vår population. Dessutom ökar antalet patienter med medfödda hjärtfel som når vuxen ålder, s.k. ACHD-patienter
(Adult Congenital Heart Disease (tidigare GUCH)). Det är väl visat att dessa patienter har en ökad risk för
endokardit [145]. Man bör hos dessa patienter vara liberal med att utreda för endokardit vid febersjukdom.

Oklar feber/frossa hos patient med i ntravenös droganvändning .
Intravenösa droganvändare har en markant ökad risk för framförallt högersidig endokardit med S. aureus.
Kombinationen intravenös droganvändning, bakteriemi med S. aureus och septisk lungembolisering har visat sig
vara patognomont för högersidig endokardit [146].

Oklar feber/frossa hos patient med klaffsjukdom som nyligen varit hos
tandläkare/tandhygienist
Alfastreptokocker är en av de vanligaste mikrobiella orsakerna till endokardit, speciellt på nativa klaffar med någon
form av skada [11, 79]. De förekommer normalt i mun- och svalgfloran men även längre ner i magtarmkanalen.
Vissa ingrepp av tandläkare och tandhygienist kan ge upphov till bakteriemi. Det är av vikt att fråga om patienten
varit hos tandläkare/tandhygienist de senaste 2–3 månaderna. Det är även visat att dålig tandstatus eller gingivit
ger en tydligt ökad risk för bakteriemi med alfastreptokocker vid tandborstning [147].
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Färsk stroke av oklar genes hos patient som har feber eller generaliserad inflammation
Kombination av stroke och feber bör föranleda utredning med ekokardiografi på misstanke om endokardit. I de fall
septisk embolisering till hjärnan ger upphov till symtom ses en varierande klinisk bild. Ischemiska infarkter är
vanligast och ses i ca 2/3 av fallen. Blödning och hjärnabscess är ovanligt (ca 2%), medan meningit (ofta aseptisk)
oftare ses, liksom att flera skademekanismer förekommer parallellt [32, 148]. Endokardit ska misstänkas vid
meningit orsakad av t.ex. S. aureus, alfastreptokocker eller enterokocker. En orsak till blödning kring septiska
embolier är utvecklingen av infekterade (mykotiska) aneurysm i kärlväggen. Vanligen uppkommer de intracerebralt
då huvuddelen av de septiska embolierna vid IE involverar CNS. Infekterade aneurysm kan också uppkomma
utanför CNS och bör även då föranleda utredning avseende IE.

Annan embolisering eller immunologiska fenomen
Embolisering och immunologisk påverkan på andra organ, exempelvis lunginfarkter, mjältinfarkter, njurinfarkter
och glomerulonefrit, retinala blödningar (Roth spots) och hudförändringar (Oslers knutor, Janewaylesioner) ska
även föra tankarna till IE. För ytterligare information se ”Komplikationer” i detta vårdprogram.

Mikrobiologiska fynd
Bakteriemi med framförallt grampositiva bakterier bör alltid föra tankarna till en bakomliggande endokardit.
Upprepad växt av flera av dessa bakterier har länge varit ett major-kriterium vid endokardit [2, 3].

Utdrag ur Li et al . och Habib et al. [3, 4]
Majorkriterier
Positiv blododling tydande på IE
-

Typiska IE-mikroorganismer från två olika blododlingar (två stick):
o

Alfastreptokocker, S. gallolyticus (S. bovis), HACEK-gruppen, S. aureus eller

o

Samhällsförvärvade enterokocker i frånvaro av primärt fokus, eller

-

Upprepade positiva blododlingar, definierat som påvisade av mikroorganism förenlig med IE från:

-

Blododlingar tagna med minst 12 timmars intervall, eller

-

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

-

Enstaka positiv blododling med Coxiella burnetii eller fas 1 IgG >1:800

Minorkriterier
-

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

Ekokardiografi
grampositiv
HACEK eller candidemi.
med KNSvid
eller
bakterier som bakteriemi,
inte orsakar endokardit)
z
Staphylococcus
aureus
Vid SAB har risken för IE uppskattats vara 15–25% [149, 150]. På grund av detta har ekokardiografisk utredning
rekommenderats för alla patienter med SAB [151, 152]. Denna rekommendation kvarstår i de senaste
uppdateringarna från såväl American Heart Association (AHA) 2015 [6] som European Society of Cardiology (ESC)
2015 [4]. I Sverige anger en nyligen publicerad studie risken för endokardit vid SAB till 8,2% [153] och
nypublicerade danska registerdata anger risken till 10% [154].

Vilka patienter med S. aureus-bakteriemi bör undersökas?
I en ”evidence review” från Duke University [149] samlade Holland et al. data från sammanlagt nio studier vilka
inkluderade 4050 patienter, varav 14–28% fick IE-diagnos via TEE. TTE diagnosticerade IE endast i 2–15% av
fallen. Författarnas såg att man hade låg risk för IE vid SAB utan CIED, negativa blododlingar inom 96 timmar efter
insatt behandling, nosokomialt förvärvad SAB, samt avsaknad av hemodialys, sekundärt fokus eller kliniska IEsymtom. Deras slutsats blev att ekokardiografi bör göras hos alla patienter med SAB, men att TTE kan räcka hos
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patienter där alla kriterier för låg risk för IE är uppfyllda. Författarna betonar dock att studierna i grunden får
bedömas som lågkvalitativa, bl.a. då samtliga studier utom en var retrospektiva, samt att TEE gjordes på endast
12–82%. Dessutom fanns en ”sampling bias” där patienter som genomgick TEE hade högre IE-risk när beslut om
ekokardiografisk metod fattades [149].
Palraj et al. studerade retrospektivt 678 patienter på Mayokliniken, varav 13% fick IE-diagnos [150]. 71% av
patienterna genomgick TEE inom 12 veckor. Riskfaktorer för IE var samhällsförvärvad SAB, klaffprotes, CIED och
kvarstående bakteriemi efter 72 timmars behandling. Utifrån sina resultat utformade de två ”PREDICT”poängsystem, tänkta att användas dag 1 och dag 5 i sjukdomsförloppet. Hos de patienter som inte uppfyllde dag 5kriterierna kunde IE uteslutas med ett negativt prediktivt värde på 98,5 %. Författarna konkluderade att de helt
kunde ha avstått från ekokardiografisk utredning hos mer än en tredjedel av patienterna och att de med en sådan
handläggning endast riskerade att missa IE hos 5 av 678 patienter. PREDICT har utvärderats prospektivt av samma
författare i en oberoende kohort om 200 patienter och befanns då ha en 100% sensitivitet vid dag 5 [155]. I en
svensk validering av PREDICT fann man en sensitivitet på 95% och specificitet på 46% hos den minoritet av
patienter där kontrollodling hade genomförts. Hos de patienter där kontrollodling inte utförts kunde PREDICT inte
säkert utvärderas [153].
I en stor prospektiv fransk studie av risken för IE vid SAB inkluderades 2008 patienter varav 12% hade IE [156].
Trots att studien var prospektiv genomfördes TEE endast på 31% av patienterna. Flera olika faktorer som påverkade
risken för IE identifierades och ett relativt komplicerat poängsystem för att bedöma risken för IE föreslogs. Detta
VIRSTA-score hade hög sensitivitet (95%) men lägre specificitet (45%) för IE i den kohort som den genererats i. Vid
en svensk retrospektiv validering noterades liknande resultat för VIRSTA [153].
En nackdel med både VIRSTA och PREDICT är att dessa inte går att tillämpa förrän resultatet av
kontrollblododlingen är känt. En alternativ strategi är att tillämpa faktorer som är kända redan då det positiva
blododlingssvaret anländer. Nyligen föreslogs användningen av ett scoresystem kallat POSITIVE, som till stor del
bygger på att tiden till blododlingspositivitet (TTP) är kortare vid SAB med IE än vid SAB utan IE [153]. En kort
TTP har visat sig vara förknippad med ökad risk för IE vid SAB i flera studier [155, 157, 158]. I POSITIVE, som
baseras på en svensk retrospektiv kohort, ingår förutom kort TTP förekomst av klaffsjukdom, embolisering och
intravenös droganvändning. POSITIVE hade en sensitivitet på 93% och specificitet på 70% i sin valideringskohort
och hade likartad sensitivitet som VIRSTA och PREDICT [153].
En metanalys av Bai et al inkluderade 30 studier omfattande 16 538 patienter med SAB, varav 1572 episoder med
IE [159]. I denna studie ingick huvuddelen av studierna från Holland et al ovan, samt Palraj et al, men inte VIRSTA.
Identifierade högriskfaktorer för IE var embolisering, pacemaker, klaffprotes, tidigare IE och intravenös
droganvändning. Den enda faktor med tydligt låg risk för IE var avsaknad av positiv blododling efter 72 timmars
behandling. Författarnas rekommendation var att patienter med SAB och ovanstående högriskfaktorer bör utredas
med TEE samt att övriga patienter med SAB bör utredas med åtminstone TTE. Samtidigt betonar de det faktum att
framtida studier behöver vara av högre kvalitet samt valideras i externa patientpopulationer.
Förekomst av ett tydligt primärfokus verkar inte kunna exkludera behovet av ekokardiografisk utredning. I studien
av Palraj et al hade 15% av IE-patienterna samtidig hudinfektion, d.v.s. ett möjligt primärfokus [150]. Khatib et al
angav en IE-frekvens på 17%, 28% och 15% hos patienter med ingångsport från CVK, andra endovaskulära foci,
respektive huden [160].
Sammanfattningsvis är det i nuläget svårt att ge tydliga direktiv avseende vilka patienter med SAB som helt kan
exkluderas avseende ekokardiografisk utredning eftersom data inte är konklusiva. Sannolikt finns det en
patientpopulation med SAB och låg risk för IE, som kan identifieras med kliniska kriterier, där ekokardiografi inte
skulle behöva utföras. Tillgängliga publicerade studier har dock än så länge inte identifierat dessa patienter
tillräckligt väl [161]. Ovanstående studier är sammanfattade i Tabell 4.
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Tabell 4. Ekokardiografi vid grampositiv bakteriemi. Sammanfattning av viktiga
publikationer
Bakteriemi

Riskfaktor

Rekommendation

S. aureus
Holland [149]

CIED
Kvarstående bakteriemi efter 96 h behandling
Samhällsförvärdad SAB
Hemodialys
Sekundärt fokus
Kliniska IE-symtom

Endast TTE om ingen av riskfaktorerna
föreligger.
I samtliga övriga fall TEE.

Palraj [150]
(PREDICT)

Samhällsförvärvad SAB (2p), sjukvårdsrelaterad (1p), nosokomial (0p)
CIED (pacemaker (3p), ICD (2p), ingetdera (0p)
Kvarstående bakteriemi efter 72 h behandling (2p)

DAG 1: ≥ 4 p Specificitet 96%, sensitivitet
21% för IE
DAG 5: < 2 p Negativt prediktivt värde för
IE 98,5%. ”Överväg att avstå från
ekokardiografi”

Tubiana [156]
(VIRSTA)

Cerebral eller perifer emboli (5p)
Meningit (5p)
CIED eller tidigare IE (4p)
Känd nativ klaffskada (3p)
Intravenös droganvändning (4p)
Kvarstående bakteriemi efter 48 h behandling (3p)
Vertebral osteomyelit (2p)
Samhällsförvärvad eller icke-nosokomial (2p)
Svår sepsis eller septisk chock (1p)
CRP > 190 mg/L (1p)

≤2p
Negativt prediktivt värde för IE 98,8% ”Akut/halvakut TEE behöver inte göras”

Hög risk:
Emboli
Pacemaker
Tidigare IE
Klaffprotes
Intravenös droganvändning
Låg risk:
INTE bakteriemi efter 72 h behandling

TEE om hög risk

Time to positive blood culture (TTP) < 9 h (5p)
TTP > 9 men < 11 h (3p)
TTP >11 men < 13 h (2p)
Intravenös droganvändning (3p)
Vaskulära fenomen1 (6p)
Bakomliggande hjärtsjukdom2 (5p)

>4p
Sensitivitet 93%, specificitet 70% för IE

Bai [159]

Kahn [153]
(POSITIVE)

≥3p
17,4% risk för IE –
”Gör akut/halvakut TEE”

SAMTLIGA patienter med SAB ska minst
utredas med TTE

Icke-betahemolytiska streptokocker
Sunnerhagen
[79]
(HANDOC)

Klaffprotes eller klaffsjukdom (1p)
S. bovis, sanguinis, eller mutans (1p)
S. anginosus (1p)
Positiva blododlingar ≥ 2 (1p)
Symtom > 7 d (1p)
Monomikrobiell bakteriemi (1p)

<3p
”Överväg att avstå från ekokardiografi”

Samhällsförvärvad bakteriemi (1p)
Enterokocker
Berge [162]
(DENOVA)

Symtom > 7 d (1p)
Embolisering (1p)
Positiv blododling ≥ 2 (1p)
Okänt fokus (1p)
Klaffprotes eller klaffsjukdom (1p)
Blåsljud (1p)

<3p
”Överväg att avstå från ekokardiografi”

1 Artäremboli, lungembolisering, mykostiskt aneurysm, intrakraniell blödning, konjunktival blödning/embolus, Janeway lesion
2 Klaffprotes, tidigare IE, cyanotisk hjärtsjukdom, ”pulmonary shunts”, övriga medfödda hjärtfel, förvärvad klaffskada (exv.
reumatisk feber), hypertrof kardiomyopati, mitralklaffprolaps och/eller förtjockade klaffblad
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Val av ekokardiografisk metod
TEE har rekommenderats vid utredningen av SAB p.g.a. en högre sensitivitet än TTE [150]. Dessutom är TEE att
föredra vid diagnostik av abscesser och vid misstanke om IE på klaffprotes [110, 111]. Flera studier har försökt belysa
när man kan utreda SAB med endast TTE. En välgjord studie av Barton et al hävdar att risken för att missa en IE
vid SAB med negativt TTE är ca 5% varför de föreslår att man, i avsaknad av annan tydlig klinisk indikation, kan
avstå från TEE och upprepa TTE-undersökningen inom 5–7 dagar [163]. Mot detta talar exempelvis studien av
Palraj et al enligt ovan, där sensitiviteten var betydligt högre med TEE jämfört med TTE (85% vs 34%) [150]. Detta
är även visat i studien av Sekar et al (86% vs 21%) i vilken även TEE förändrade den kliniska handläggningen oftare
än TTE undersökningen [164]. Vid SAB med mycket låg risk för IE räcker det dock sannolikt med TTE i de flesta
fall [165].

Optimal tidpunkt för ekokardiografi
Endast ett fåtal författare har berört frågan om optimal tidpunkt för ekokardiografi efter bakteriemistart [166]. Om
ekokardiografin görs tidigt och en förlängd bakteriemi föreligger, som vid IE, kan en endokardit teoretiskt sett
missas [150, 160]. Mermel et al. har tagit fasta på detta vid utredning av misstänkt IE vid CVK-associerad SAB och
rekommenderar att TEE utförs minst 5–7 dagar efter bakteriemistart om inte kliniken tydligt talar emot denna
handläggning, exempelvis vid misstanke om IE som kan behöva kirurgisk åtgärd [167]. Vår rekommendation är att
inte regelmässigt fördröja ekokardiografin vid SAB då många IE-fall kan missas initialt baserat på endast kliniska
data och symtom [168]. Det är dessutom av vikt att snabbt diagnostisera såväl abscesser som stora vegetationer, då
båda är potentiella operationsindikationer (se operationsavsnittet). Om ekokardiografin initialt är negativ och IEmisstanken kvarstår bör istället undersökningen upprepas efter 5–7 dagar.
Vår slutsats är att man fortsatt bör utreda samtliga patienter med SAB ekokardiografiskt, men att det nu baserat på
ökad kunskap om riskfaktorer kan identifieras en patientgrupp med så låg misstanke om IE att TEE inte behöver
utföras. Vid kvarstående IE-misstanke måste man dock vid ett initialt negativt TTE vara liberal med ett uppföljande
TEE, liksom med upprepad ekokardiografisk utredning efter 5–7 dagar även om såväl TTE som TEE initialt är
negativa.

Alfastreptokocker, S. bovis och streptokocklika bakterier
Bakteriemi med alfastreptokocker, streptokocker ur bovisgruppen och vissa streptokockliknande bakterier utgör
huvudkriterier för endokarditdiagnos [3]. Alfastreptokocker (som delas in i grupperna anginosus, mitis, sanguinis,
mutans, och salivarius) skiljer sig åt i sin benägenhet att orsaka IE (tabell 3). Man har visat att streptokocker ur
mitis-, mutans- och bovisgruppen har större benägenhet att orsaka endokardit än streptokocker ur anginosusgruppen (tidigare milleri) [78, 169]. I en stor dansk registerstudie angavs att 7,3% av patienter med
streptokockbakteriemi hade IE men i detta räknades också betastreptokocker och pneumokocker in [154]. I en
svensk studie av bakteriemi med alfastreptokocker identifierades 339 fall varav 7,7% hade IE [79]. Streptokockgrupp, flera positiva odlingar, monomikrobiell infektion, liksom förekomst av klaffsjukdom eller blåsljud, lång
symptomduration och samhällsförvärvad infektion, befanns vara riskfaktorer för IE och ett ”HANDOC”-score
formulerades [79]. Scoresystemet har hög sensitivitet (100%) och relativt hög specificitet (73%). Scoresystemet har
validerats i Sverige och Danmark med goda resultat [170]. I en nyligen publicerad dansk studie framgår att faktorer
förknippade med endokardit vid streptokockbakteriemi är fler än två positiva blododlingar och förekomst av
klaffsjukdom [80]. I denna studie var risken för endokardit högst för mutans-, sanguinis- och bovisgruppen medan
risken för endokardit var låg vid bakteriemi med S. salivarius, S. anginosus, betastreptokocker och pneumokocker.
Vid bakteriemi med alfastreptokocker hos patienter med neutropeni anses risken för IE vara mycket låg [171] och
sådana patienter exkluderades ur HANDOC-studien. TEE anses därför sällan indicerat hos neutropena patienter
med bakteriemi och kan dessutom vara riskfyllt hos dessa patienter med hög risk för sekundärsepsis p.g.a. mukosit.
Flera streptokocklika bakteriearter såsom Abiotrophia, Gemella, Granulicatella och Aerococcus är IE-associerade.
Risken för IE vid bakteriemi med dessa bakterier har beskrivits ligga på 20% (Abiotrophia), 7% (Gemella och
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Granulicatella) och 4% (Aerococcus) [78]. Riskfaktorer för IE var liknande de som sågs för alfastreptokocker och
HANDOC- såväl som DENOVA-scoren (se nedan) fungerade bra för att identifiera patienter med IE [78].

Enterokocker
Enterokocker är efter streptokocker och stafylokocker de vanligast förekommande patogenerna vid IE. Speciellt
monomikrobiell bakteriemi med E. faecalis är förknippad med IE. I en dansk prospektiv studie av 344 patienter
med E. faecalis-bakteriemi, där alla genomgick ekokardiografi, påvisades IE hos 26% av patienterna [172].
Riskfaktorer för IE var protesklaffar, samhällsförvärvad infektion, många positiva blododlingar, okänt primärfokus,
monomikrobiell infektion och immunsuppression. En tidigare publicerad dansk retrospektiv studie hade också
angett en hög frekvens av IE (25%) vid monobakteriell, samhällsförvärvad bakteriemi med E. faecalis. Dessa
resultat medförde att författarna rekommenderade att ekokardiografisk utredning övervägs hos alla patienter med
monobakteriell, samhällsförvärvad E. faecalis-bakteriemi [173]. I en registerbaserad dansk studie påvisades också
en hög frekvens av IE vid E. faecalis-bakteriemi (17%) [154] och sammantaget visar dessa studier att IE är vanligare
vid E. faecalis-bakteriemi än vid bakteriemi med S. aureus eller alfastreptokocker.
Under 2015 presenterades ett förslag om vilka patienter med enterokockbakteriemi som bör utredas med
ekokardiografi (NOVA Score) [174]. Författarnas poängsystem inkluderade kontinuerlig bakteriemi (3/3
blododlingar eller majoriteten om >3) (5 poäng), oklart primärfokus till bakteriemin (4 p), känd klaffsjukdom (2
p), auskulterbart blåsljud (1 p). En sammanlagd poäng ≥4 hade en sensitivitet för IE på 100% (specificitet 29%),
varför författarna ansåg att man vid en poäng <4 kunde avstå från TEE [174]. NOVA-score har därefter validerats
och befunnits ha hög sensitivitet men mycket låg specificitet [162]. I en vidareutveckling har man i en svensk
retrospektiv studie kunnat visa att ett DENOVA-score, med tillägg av poäng för duration av symptom och
embolisering, kan identifiera IE bland patienter med monomikrobiell E. faecalis bakteriemi med hög sensitivitet
(100%) och specificitet (83%). En styrka hos studien är att DENOVA validerades i en kohort separat från den
ursprungliga, medan svagheter var att ekokardiografi endast utfördes på ca 30% av patienterna och att den
rapporterade frekvensen av IE i kohorten var lägre än i de danska studierna [162].
Ekokardiografisk undersökning bör sammanfattningsvis genomföras på patienter med monomikrobiell bakteriemi
med E. faecalis utan känt primärfokus eller med annan riskfaktor för endokardit. Man kan lämpligen börja med
TTE och komplettera med TEE vid förekomst av klaffprotes eller hög klinisk misstanke.

HACEK-gruppen
Bakterier ur HACEK-gruppen (Haemophilus spp, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella och Kingella) är
ovanliga orsaker till IE. I en prospektiv multicenterstudie omfattande 5 591 IE-patienter orsakades endast 1,4% av
fallen av dessa bakterier [175]. Dock har risken för IE vid HACEK-bakteriemi beräknats till så hög som 60% [176].
Det är framförallt vid bakteriemi med Aggregatibacter, Cardiobacterium och Kingella som risken för IE är mycket
hög och vid bakteriemi med dessa agens bör IE alltid övervägas [176, 177]. Risken för endokardit vid HACEKbakteriemi är mycket hög vid förekomst av klaffprotes eller CIED [177]. Vid samtliga av ovanstående fall bör
ekokardiografisk endokarditutredning göras. Bakteriemi med HACEK-gruppens bakterier kan också förekomma
vid bukinfektioner såsom appendicit.

Candida
Candidaendokardit anses vara en svårbehandlad form av endokardit. Rutinmässig ekokardiografi vid candidemi är
mycket sparsamt studerat. I en spansk studie diagnostiserades dock IE hos 4,2% av patienterna med candidemi. I
den subgrupp på vilka ekokardiografi utfördes fann man endokarditförändringar hos 6%. I tre av elva fall hade IEdiagnosen missats utan ekokardiografi. TEE hade en tydligt högre sensitivitet än TTE. Förekomst av klaffprotes var
vanligare hos patienter med candida-IE jämfört med de patienter som endast hade candidemi (36% jämfört med
4,5%, p<0,01) [117]. Riskfaktorer för svampendokardit är bl.a. intensivvård med vaskulära katetrar, bukkirurgi,
klaffkirurgi, immunsuppression och intravenös droganvändning. Således bör TEE utföras vid candidemi hos
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patienter med hjärtklaffprotes eller förekomst av CIED eller vid annan riskfaktor för IE som exempelvis intravenös
droganvändning. TEE bör även övervägas vid candidemi med dåligt terapeutiskt svar trots adekvat terapi.

Faktaruta 6. Ekokardiografi vid grampositiv bakteriemi och candidemi
Ekokardiografisk utredning rekommenderas vid S. aureus-bakteriemi.

B II

TTE kan användas som screeningmetod, men TEE ska genomföras vid

B II

−

Stark klinisk misstanke om endokardit

−

Förekomst av främmande material (klaffprotes, CIED, CVK)

−

Långsamt terapeutiskt svar, kvarstående positiv blododling efter 72 timmar

−

Misstanke om abscessbildning eller annan komplikation

−

Dålig bildkvalitet med TTE

Vid S. aureus-bakteriemi med negativt initialt TTE/TEE och kvarstående IE-misstanke (positiva

B III

blododlingar efter 72 timmars behandling, klaffprotes, CIED) bör upprepad undersökning göras efter
5–7 dagar.
Ekokardiografisk undersökning rekommenderas vid växt i upprepade blododlingar av

B II

alfastreptokocker, S. bovis, HACEK och samhällsförvärvad bakteriemi med enterokocker utan känt
primärfokus.
Riskfaktorer för IE, exempelvis känd klaffsjukdom, nytillkommet blåsljud, embolisering eller

C III

förekomst av främmande material (klaffprotes, CIED) ökar indikationen för att TTE/TEE bör utföras.
TEE bör utföras vid candidemi hos patienter med hjärtklaffprotes eller CIED eller annan riskfaktor för

C III

IE, som exempelvis intravenös droganvändning. TEE bör övervägas vid candidemi med dåligt
terapeutiskt svar.

Ekokardiografiska och radiologiska fynd
Till och från uppkommer misstanke om bakomliggande IE via oväntade utredningsfynd på hjärtat

Utdrag ur Li et al. och Habib et al. [3, 4]
Majorkriterier
Bevis på endokardiellt engagemang med ekokardiografi eller annan avbildningsteknik (imaging)
Positivt ekokardiogram avseende IE:
-

Vegetation

-

Abscess, pseudoaneurysm, intrakardiell fistulering

-

Klaffperforation eller anuerysm

-

Nytillkommen partiell avlossning av protesklaff, paravalvulärt läckage

Abnorm aktivitet kring klaffprotes synlig med 18F-FDG PET/DT (om protesen opererades in > 3 månader
sedan) eller leukocyt SPECT/DT
Definitiv paravalvulär skada synlig med kardiell DT

Nydiagnostiserad vegetation
En nytillkommen vegetation ska alltid ge misstanke om endokardit. Vegetationer uppkommer vanligen som en
läkningsprocess vid endotelskada, möjligen mer förekommande vid samtidig hyperkoagulation. Denna så kallade
”non-bacterial thrombotic endocarditis” (NBTE) har påvisats i 0,9–1,6% i obduktionsmaterial [178, 179]. Hos
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patienter med adenocarcinom har man sett en högre prevalens på 2,7%, men i vissa patientgrupper
(mucinproducerande och pankreasadenocarcinom) ända upp till 10% av fallen (marantisk endokardit) [180]. Ett
annat specialfall är SLE där s.k. 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 [181]. Väggfasta
tromber och vegetationer förekommer även vid Bechets sjukdom. Negativa blododlingar är förknippat med lägre
risk för IE men blododlingsnegativ IE med exempelvis T. whipplei måste finnas med i differentialdiagnostiken.

Misstänkt abscess eller fistulering (inklusive nytillkommen retledningsförändring av
oklar genes på EKG)
Paravalvulära abscesser har beskrivits hos upp till 30% av alla IE-patienter i obduktionsmaterial [110]. I en
multicenterstudie 2006 omfattande 2 055 NVE-episoder var frekvensen paravalvulära komplikationer (abscess
eller fistulering) 9,8%. Av dem med paravalvulära komplikationer hade 5% AV-block III preoperativt, med en
överrepresentation i de fall där fistulering förekom [182]. Samma grupp studerade även förekomsten av
paravalvulära komplikationer hos 872 PVE-episoder av vilka 17% av episoderna hade någon av dessa. 11% av dessa
hade AV-block III preoperativt, även här med en överrepresentation hos dem med fistulering [183].
I studien av Choussat et al. hade 25% av patienterna någon form av atrioventrikulära EKG-förändringar (AV-block
I-III) med en mycket tydlig överrepresentation om abscessen låg i anslutning till aortaklaffen [110]. Patienter med
endokardit kan således hittas p.g.a. nytillkomna EKG-förändringar, vanligen i form av AV-block, även om dessa
fynd är ovanliga vid IE.

Nytillkommet, oklart klaffläckage ( framförallt paravalvulärt läckage vid klaffprotes)
Hjärtsvikt är en av de mer fruktade komplikationerna, och en av de vanligaste orsakerna till klaffkirurgi, vid IE. Vid
nytillkommen hjärtsvikt av oklar genes, framförallt om feber eller generaliserad inflammation föreligger, bör IE
övervägas. Ett specialfall är ett nytillkommet, eller tydligt ökat, paravalvulärt läckage vid klaffprotes, då IE ofta
sätter sig i övergången mellan främmande material och kroppsegen vävnad.

Nytillkomna förändringar kring klaffprotes synliga med
SPECT/DT

1 8 F-FDG

PET/DT eller leukocyt

På senare år har flera studier visat att 18F-FDG PET-DT är användbar i diagnostiken av protesendokardit [138-140]
med en sensitivitet på 73–93% och ett positivt prediktivt värde på 85–89%. Vid nativ endokardit har
undersökningen däremot lågt värde med rapporterad sensitivitet på 22% [138, 141]. I en prospektiv utvärdering av
PET-DT:s roll i diagnostiken av IE genomfördes undersökningen efter evaluering i endokarditteam på 20 av 235
patienter. Fynden bedömdes påverka handläggningen i fem fall, medförde reklassifikation till definitiv IE i ett fall
samt påvisade tidigare okända extrakardiella focus i ett fall [142]. De första månaderna postoperativt efter
klaffoperation anses det finnas risk för falskt positiv resultat och metoden rekommenderas inte under denna
tidsperiod [4], medan senare studier hävdar att ett postoperativt upptag ofta kan skiljas från lokaliserad
inflammation orsakad av infektion i anslutning till en klaffprotes [143, 144]. I ESC 2015 endokarditkriterier är fynd
av onormal aktivitet runt en klaffprotes vid PET-DT ett major-kriterium för IE och metoden rekommenderas som
ett komplement vid utredning av protesendokardit när diagnosen är osäker (B II).

Definitiv paravalvulär skada synlig med DT hjärta
EKG-styrd DT hjärta är av värde i diagnostiken av framförallt protesendokardit, främst som komplement till TEE
[109, 135, 136] och fynd av paravalvulära lesioner vid DT hjärta inkluderas som ett majorkriterium i ESC:s
endokarditkriterier 2015 [4]. Ett ökande antal undersökningar genomförs vid IE då operation övervägs och en
kranskärlsbedömning ändå behöver göras preoperativt. Undersökningen rekommenderas i första hand i samråd
med thoraxkirurg eller vid osäkerhet kring diagnos (A II).
TEE och TTE är överlägsna för påvisande av vegetationer och tecken till proteslossning, medan värdet av DT hjärta
ligger

i

dess

känslighet

att

påvisa
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abscesser/pseudoaneurysm. Metoden är mest studerad vid aorta-PVE, men även vid NVE eller mitralengagemang
kan undersökningen undantagsvis övervägas. Ett observandum är att under de första tre månaderna postoperativt
förekommer falskt positiva fynd i anslutning till en inopererad klaffprotes med svullnad kring protesen som kan
vara svårtolkad [135].
Numer finns i allmänhet radiologisk kapacitet och programvara att genomföra EKG-styrd DT undersökning av
hjärtat (minst 64-slice DT krävs) på de sjukhus som vårdar endokarditpatienter, men vana att genomföra och tolka
undersökningen varierar.

Figur 3. Förslag till utredningsgång då endokarditmisstanke uppkommit

ENDOKARDITMISSTANKE
(se vid behov texten ovan)

Definitiv

Trolig

Exkluderad

Fortsatt hög misstanke

Låg misstanke

Överväg att:
1. Upprepa blododlingar
2. Upprepa ekokardiografin inom 5-7 dagar
3. Leta efter embolier, exempelvis
a. Upprepat status
b. CT/MR hjärna
c. CT thorax/buk
d. Ögonkonsult
4. Vid klaffprotes/CIED/ACHD2
a. Överväg CT hjärta och/eller PET CT

Upprepa endokarditkriterier1

Definitiv

Trolig

1 Li et al 2000, ESC 2015 [3, 4]
2 Adult Congenital Heart Disease
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Exkluderad

Multidisciplinär handläggning av patienter med infektiös endokardit
Behovet av väl fungerade multidisciplinära samarbeten kring patienter med IE har ökat i takt med nya terapeutiska
och diagnostiska möjligheter. Ett multidisciplinärt förhållningssätt ger förutsättningar för en mer välavvägd
bedömning avseende indikation för kirurgisk behandling men även om behov av kompletterande utredning
föreligger, optimal tidpunkt för intervention mot infektiösa cerebrala aneurysm eller t. ex. beslut att avstå från
kirurgi vid protesendokardit i fall då konservativ behandling bedöms ha god prognos. I internationella riktlinjer
förordas etablerande av s.k. ”Endocarditis team” [4, 6].
Endokarditteam har etablerats på flera håll i Sverige [184] med goda resultat och det finns ett behov av att
formalisera och utveckla samarbetsformerna inom fler regioner. Fortsatt kvalitetsarbete genom att anmäla till
endokarditregistret, fortsatt forskning, gemensamma riktlinjer och ökad observans med många blododlingar på rätt
patienter är andra hörnstenar i ett fortsatt förbättrat omhändertagande av patienter med endokardit [185].
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Antibiotikabehandling
Allmänna synpunkter på antibiotika
Val av antibiotika
Rekommendationer kring val av antibiotika vid endokardit baseras i huvudsak på retrospektiva patientstudier samt
in vitro studier och djurexperimentella data. Långvarig erfarenhet av högdos intravenös betalaktambaserad terapi
finns och utgör grunden i de flesta behandlingsrekommendationer, där konsensus länge varit att parenterala
baktericida preparat bör användas. Från en prospektiv öppen randomiserad studie finns det numera stöd för att ge
peroral antibiotikabehandling under sista delen av behandlingen [186]. I övrigt finns endast ett fåtal prospektiva
randomiserade studier och dessa har i en Cochrane-analys bedömts vara av låg vetenskaplig kvalitet [187]. I en
studie från Frankrike gavs perorala antibiotika från behandlingsdag 21 med gott resultat [188]. Generellt anses att
bakteriostatiska preparat som tetracykliner och makrolider inte ska användas men klindamycin har använts i
kombination med trimetoprim-sulfametoxazol hos mindre grupper av patienter med endokardit orsakad av S.
aureus [189]. Kinoloner rekommenderas inte vid IE-behandling förutom i ett fåtal situationer där dessa kan utgöra
behandlingsalternativ. I en studie från 2019 sågs fördubblad risk för klaffinsufficiens vid användning av kinoloner
jämfört med andra antibiotika. Detta kan ses som ytterligare ett skäl till restriktivitet men framhållas skall att den
absoluta risken för ny klaffinsufficiens var mycket låg [190].

Biofilmer och vegetationen
I en vegetation, som typiskt består av bakterier inbäddade i fibrin, trombocyter och leukocyter, är bakterier
sannolikt svåråtkomliga för kroppens immunförsvar och höga koncentrationer av bakterier kan återfinnas. I en
vegetation kan dessutom vissa typer av antibiotika ha svårt att penetrera [191]. Båda dessa egenskaper hos
vegetationer kan bidra till att bakterierna i dem är svåra att avdöda. Vidare skulle bakteriella biofilmer kunna bildas
på hjärtklaffproteser och pacemakerkablar och bidra till att infektionen blir svårare att behandla. Bakteriella
biofilmer utgörs av bakterier i ett speciellt metabolt tillstånd som är inbäddade i egenproducerade extracellulära
substanser.
Vissa antibiotika, såsom vankomycin och betalaktamer, har sämre penetration och avdödande effekt mot bakterier
i biofilm in vitro [192]. Det har genomförts många in vitro studier på antibiotikaeffekt mot stafylokocker och
enterokocker i biofilm och resultaten är inte samstämmiga. Generellt kan sägas att effekten av samtliga antibiotika
är låg i biofilm, särskilt i sådan som är åldrad. Flertalet studier har visat att rifampicin har god baktericid effekt mot
stafylokocker och enterokocker i biofilm [193-195], men snabb utveckling av resistens sker vid monoterapi. Om
rifampicin kombineras med andra antibiotika, t. ex. en kinolon, minskar risken för resistensutveckling in vitro.
Daptomycin har i många studier visats ha relativt god effekt mot bakterier i biofilm in vitro medan resultaten för
andra antibiotika såsom linezolid och aminoglykosider har varit mer variabla. Huruvida antibiotikas effekt mot
bakterier i biofilm in vitro har betydelse för hur de fungerar för behandling av endokardit är okänt.

Faktaruta 7. Biofilm vid endokardit
Vid endokardit återfinns bakterier i en vegetation och är i denna sannolikt svåråtkomliga för

C III

antibiotika och immunförsvar. Vid protesendokardit och CIED-infektion kan möjligtvis bakteriell
biofilm bildas på de främmande materialen.
Det saknas vetenskapligt stöd för att förorda behandling med förmodad ”biofilmsaktivitet” vid IE trots
att det rekommenderas vid PVE och CIED-infektion med stafylokockgenes i de flesta riktlinjer.
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Penicilliner
Effekten av betalaktamantibiotika korrelerar bäst till tiden över MIC och dessa ska följaktligen doseras flera gånger
per dygn. Halveringstiden för penicilliner är kort (30–60 minuter). Bensylpenicillin, ampicillin och amoxicillin
doseras därför fyra gånger per dygn vid endokardit.

Kloxacillin doseras 4–6 doser per dygn eftersom hög

plasmaproteinbindning gör att det kan vara svårt att nå fri plasmakoncentration över MIC under 50% av dygnets
timmar, vilket ofta anses vara målet för att uppnå effekt. Vid endokarditbehandling med bensylpenicillin i den
rekommenderade dosen 3 g x 4 uppnås en koncentration över MIC för streptokocker och penicillinkänsliga
stafylokocker under hela doseringsintervallet [196].
I Sverige utgör andelen penicillinkänsliga S. aureus i blododling uppskattningsvis 25–30% [197, 198]. I dessa fall
finns

teoretiska fördelar

att behandla med

bensylpenicillin jämfört med

kloxacillin utifrån lägre

proteinbindningsgrad (65% jämfört med 94–98%) och lägre distribution av MIC (0,008–0,125 jämfört med 0,064–
0,5). Det saknas prospektiva jämförande studier men en nyligen publicerad retrospektiv studie antyder att penicillin
jämfört med kloxacillin är oberoende associerat till bättre utfall vid SAB [199]. I en retrospektiv dansk studie
befanns definitiv behandling med penicillin vid bakteriemi med penicillin-känsliga S. aureus däremot inte bättre
än definitiv behandling med dikloxacillin [200]. Det finns dokumenterad erfarenhet internationellt att behandla
endokardit orsakad känsliga S. aureus med bensylpenicillin [186, 199].
Ampicillin används framförallt vid endokardit med E. faecalis och genom att kombinera ampicillin med antingen
ceftriaxon eller aminoglykosid kan synergistisk effekt uppnås. Amoxicillin används vid peroral uppföljande
behandling av endokardit med streptokocker och enterokocker och har ett säkrare peroralt upptag och bättre
farmakodynamiska egenskaper mot enterokocker än penicillin V.
Eftersom penicilliner används i höga doser under lång tid uppkommer relativt ofta problem med hudutslag,
läkemedelsutlöst feber eller benmärgspåverkan, s.k. betalaktam-reaktion. Dessa reaktioner är inte allergiska. I de
flesta fall räcker det därför med byte till annan betalaktam för att reaktionen ska lägga sig, och preparatet kan
användas igen i senare skede.

Cefalosporiner
Cefalosporiner är studerat vid behandling av IE orsakad av alfastreptokocker, HACEK samt enterokocker. De
förordas också i detta vårdprogram för behandling vid penicillinallergi (inte typ 1), vid empirisk behandling av PVE
och CIED-infektioner samt som möjligt alternativ vid CNS-embolisering. Användning av nyare cefalosporiner med
MRSA-effekt har också studerats vid MRSA-IE, då i första hand i kombination med daptomycin [201].
Liksom för övriga betalaktamantibiotika korrelerar effekten av cefalosporiner bäst till tiden över MIC men
halveringstiden är generellt längre än för pencilliner. Cefotaxim ersatte cefuroxim i tidigare uppdatering av detta
vårdprogram och preparaten bedöms fortsatt som likvärdiga, där något lägre MIC för cefuroxim hos stafylokocker
och streptokocker inte bedöms kliniskt relevant. Inför denna revision har nya definitioner i SIR-systemet medfört
att såväl cefotaxim som cefuroxim och ceftriaxon klassas som ”I” mot stafylokocker med innebörden ”känslig vid
ökad antibiotikaexponering”, d.v.s. att högdos av preparaten skall ges mot stafylokocker. Högdos av cefotaxim är
av RAF och EUCAST fastlagd till 2 g x 3 vid normal njurfunktion och kroppsmassa [202]. Rekommenderad dos av
cefotaxim vid behandling av endokardit har mot bakgrund av detta ändrats till 9 g/dygn (6–12 g) men de högre
dosintervallen gäller inte vid behandling av endokardit orsakad av streptokocker eller HACEK.
Ceftriaxon har jämfört med övriga cefalosporiner en betydligt längre halveringstid på 8 timmar och kombinerad
elimination via njurar och galla. Detta preparat kan därmed administreras en gång per dygn och lämpar sig därför
för poliklinisk behandling både hos patienter med och utan penicillinallergi. Publicerad erfarenhet innefattar dock
inte S. aureus-IE. Vid doser över 2 g per dygn, t.ex. vid dubbel betalaktambehandling av E faecalis-IE, tillämpas
dock ett tvådos-förfarande.

Vårdprogram infektiös endokardit, rev.2021

38

Aminoglykosider
Användning av aminoglykosider vid endokarditbehandling är omdiskuterad och baseras framförallt på
laboratorieresultat och klinisk erfarenhet [203]. Aminoglykosider används sedan lång tid tillbaka vid behandling
av IE orsakad av streptokocker och enterokocker trots att dessa bakterier är resistenta mot aminoglykosider.
Behandlingen motiveras med att en synergistisk avdödningseffekt med betalaktamantibiotika och vankomycin har
observerats in vitro. Synergism finns inte mot alla isolat av t.ex. alfastreptokocker [204] och synergism kan inte
förutsättas mot ovanliga, streptokocklika, endokarditpatogener såsom aerokocker och laktokocker [205, 206]. Det
finns en del djurexperimentella data som talar för att aminoglykosidtillägg ger snabbare baktericid effekt vid
endokardit [207], men eftersom aminoglykosiderna har helt annan farmakokinetik i försöksdjur är det svårt att dra
slutsatser om situationen i människa utifrån sådana studier [208]. De få randomiserade kliniska studier som har
försökt utvärdera tillägg av aminoglykosider till betalaktamantibiotika vid endokarditbehandling har inte kunnat
påvisa gynnsamma effekter på utläkning men risken för njurskada har visats vara större med
aminoglykosidkombinationer [209]. Fyra randomiserade studier har gjorts på endokardit orsakad av S. aureus men
för streptokockendokardit finns endast en studie som jämför singelbehandling med betalaktam och
kombinationsbehandling med aminoglykosid [210] och för enterokocker saknas sådan studie helt. I en retrospektiv
studie finns heller ingen skillnad mellan singel- och kombinationsbehandling [211].
Aminoglykosiders nefro- och ototoxicitet är väldokumenterade och risken ökar med behandlingslängden [56, 212,
213] och för nefrotoxiciteten med höga doser [214]. Också vid kortare behandling med aminoglykosid har
njurtoxicitet påvisats framförallt hos äldre personer med nedsatt njurfunktion [215]. Hos ca 25% av dem med
aminoglykosidorsakad ototoxicitet finns specifika mutationer i mitokondriellt rRNA. Det finns ett par sådana
mutationer identifierade och dessa förekommer hos ca 1/500 personer med variationer i olika etniska grupper
[216]. Personer med hög risk att drabbas av aminoglykosidbiverkningar är de med kronisk njursvikt, känd
hörselnedsättning, genetisk predisposition för aminglykosidorsakad hörselnedsättning eller vid samtidig
behandling med vankomycin.
Det saknas belägg för att välja en viss aminoglykosid framför en annan men för E. faecium ska netilmycin och
tobramycin inte användas. Vid höggradig resistens mot en aminoglykosid (MIC >128 mg/L) kan man testa isolatet
för andra aminoglykosider, då skillnad i resistens mot olika aminoglykosider kan förekomma. Traditionellt har
aminoglykosider doserats tre gånger per dygn. Vid behandling av endokardit vill man utnyttja den synergistiska
effekten och det är inte klarlagt om den är koncentrationsberoende [217]. Det finns dock flera in vitro och
djurexperimentella studier som visar att högre doser aminoglykosid ger bättre bakterieavdödning än låga doser
[218-222]. Det finns endast en studie som jämför dosering en gång om dagen med två gånger om dagen hos
människa och denna studie noterade ingen skillnad mellan grupperna. Dock var studien så liten att den inte tillåter
några säkra slutsatser [223].
Vi rekommenderar endos aminoglykosid 3 mg/kg vid IE orsakad av alfastreptokocker, enterokocker och vid
odlingsnegativ IE om kontraindikation inte finns. Doseringen baseras på uppskattning av korrigerad kroppsvikt.
Koncentrationsmätning

av

dalvärde

(”förprov”)

ska

göras

och

detta

ska

ligga

<1

mg/L

[224].

Koncentrationsbestämningarna bör göras första gången inför andra dosen och sen minst 2 gånger första
behandlingsveckan kombinerat med kreatininmätning om patienten är tidigare njurfrisk. Efter en veckas
behandlingstid med aminoglykosid ökar risken för njurbiverkningar och därför bör provtagningsfrekvensen av
kreatinin och aminoglykosidkoncentration ökas till minst tre gånger per vecka. Vid hög ålder eller njursjukdom
utan overt njursvikt bör man noga överväga om riskerna för aminoglykosidbiverkningar uppvägs av potentiella
fördelar. Alternativa kombinationer eller singelbehandling med betalaktamer är då ofta istället att föredra. Vid
behandling med aminoglykosid ska kort behandlingstid eftersträvas.
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Faktaruta 8. Aminoglykosider
Aminoglykosider har attraktiva in vitro-egenskaper mot flera endokarditpatogener och det finns
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omfattande klinisk erfarenhet av aminoglykosidanvändning vid endokardit. Nyttan med
aminoglykosidtillägg är inte visad i moderna jämförande kliniska studier och risk för biverkningar
måste alltid vägas mot eventuell nytta.
När aminoglykosid ges förordas dosering en gång dagligen.

B II

Rifampicin
Rifampicin absorberas väl vid peroral behandling, uppnår hög koncentration intracellulärt och penetrerar
biofilmer. Rifampicin har en baktericid effekt på stafylokocker. Att rifampicin har effekt mot enterokocker i biofilm
är visat in vitro (se avsnittet om biofilm), och in vitro ses också aktivitet mot ett flertal andra agens. Den kliniska
signifikansen är dock i många fall oklar då evidensen är bristfällig [225, 226].
Dokumentationen av behandlingseffekt vid IE är sparsam. Rifampicin anses dock allmänt vara en del av ”standard
of care” vid behandling av PVE orsakad av stafylokocker [4, 6, 226]. Rifampicinets roll i dessa sammanhang har
ifrågasatts [227] bland annat för fall med PVE som genomgått kirurgi under behandlingen [228], men tillräckligt
stöd för att frångå tidigare praxis bedöms inte föreligga i nuläget. I analogi med rekommendationerna för
stafolykock-PVE och andra infektioner med kroppsfrämmande material kan tillägg av rifampicin rekommenderas
även till CIED-infektioner orsakade av stafylokocker i fall då det främmande materialet inte kan extraheras. I och
med POET-studien har rifampicin också fått en roll i poliklinisk peroral behandling av IE [186]. Se respektive avsnitt
för närmare rekommendationer. Vid rifampicinbehandling för IE rekommenderas i olika guidelines dygnsdoser på
600–1200 mg, uppdelat i 2–3 doser. Jämförande studier avseende dosering saknas [226]. Det har föreslagits att
Cmax/MIC är den viktigaste farmakodynamiska parametern för rifampicin, vilket skulle tala för att dosering en
gång per dygn hade varit optimalt [229]. Ett sådant förfarande skulle också kunna underlätta intag på fastande
mage vilket optimerar upptaget. Å andra sidan har man i en djurmodell konstaterat att AUC/MIC vid
stafylokockinfektion kan vara en minst lika betydelsefull parameter [230] och denna påverkas sannolikt inte av val
av dosering en eller två gånger per dygn. Uppdelning av dygnsdosen påstås också tolereras bättre än dosering en
gång per dygn [231]. Gruppen finner i nuläget inte anledning att ändra den tidigare rekommendationen om att
dosera rifampicin två gånger per dygn.
Resistens mot rifampicin utvecklas snabbt vid monoterapi och preparatet måste därför kombineras med annan
antibiotika. Om rifampicin sätts in tidigt i behandlingen – då det finns en stor population med replikerande
bakterier – är risken för resistensutveckling ökad. Det är därför ur teoretisk synpunkt fördelaktigt att vänta med att
sätta in rifampicin tills efter 5–7 dagar med annan antibiotikabehandling, då bakteriebördan har reducerats.
Dessutom bör kontrollodlingar ha utfallit negativa.
Rifampicin är levertoxiskt och provtagning med leverprover bör ske 1–2 gånger per vecka. Försiktighet bör iakttas
vid behandling av patienter med nedsatt leverfunktion. Rifampicin interagerar med läkemedel som metaboliseras
genom CYP450-systemet i levern, t.ex. warfarin [225].

Faktaruta 9. Rifampicin
Rifampicin ges i dygnsdoser på 600–1200 mg, med hänsyn till kroppsvikt.
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Dygnsdosen fördelas på två doseringstillfällen per dygn
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Rifampicin insättes tidigast efter 5–7 dygn med annan effektiv antibiotikabehandling och efter
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negativ blododling.
Vid behandling med rifampicin bör leverprover kontrolleras 1–2 gånger/vecka.

A II

Risk för läkemedelsinteraktioner ska noga beaktas innan behandling med rifampicin påbörjas.

A II
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Vankomycin
Vankomycin är framförallt indicerat för endokarditbehandling när betalaktamallergi eller resistens föreligger samt
vid empirisk behandling av blododlingsnegativ PVE eller CIED-infektion. Vid experimentell stafylokockendokardit
har man sett en sämre effekt med vankomycin jämfört med betalaktamantibiotika, t.ex. långsammare avdödning i
vegetationerna och fler relapser [232, 233]. Orsaken till detta är sannolikt multifaktoriell, men dålig penetration av
glykopeptider in i vegetationen [234], dålig effekt på bakterier i vilofas [235] samt försämrad avdödning vid höga
bakterieinokulat kan bidra [236, 237]. I kliniska studier har terapisvikt beskrivits i 37–50% av
stafylokockendokarditer och en längre bakteriemifas har också rapporterats. Sammantaget har vankomycin och
övriga glykopeptider alltmer ifrågasatts vid endokarditbehandling [238].
Flera grupper har studerat vankomycin och daptomycin i hög dos vid bakteriemier med MRSA [239-241] och
subgrupper av patienter i dessa material hade endokardit. Dessa studier visar en sämre överlevnad och högre andel
terapisvikt i vankomycingruppen jämfört med daptomycin. Man hade tidigare endast inkluderat isolat med MIC för
vankomycin >1 mg/l men Claeys et al. beskriver ett bättre utfall i daptomycingruppen även vid lägre MIC för
vankomycin [239] varför hela vildtypspopulationen av MRSA nu omfattas av resultaten. Gruppen föreslår därför
att daptomycin bör användas i första hand vid MRSA-endokardit.
Motsvarande jämförande studier har inte gjorts för KNS och MSSA men hypotesen att daptomycin är bättre än
vankomycin även i dessa situationer förefaller rimlig. Gruppen bedömer därför i denna version av vårdprogrammet
att daptomycin är förstahandsval även vid meticillinkänsliga stafylokocker hos patienter med pc-allergi samt vid
växt av meticillinresistenta S. epidermidis och andra KNS. Som empirisk behandling vid PVE och CIED-infektioner
rekommenderas dock fortfarande vankomycin i brist på studier och erfarenhet av daptomycin i denna situation.
Vankomycin har således fortfarande en plats vid endokarditbehandling och rekommenderas även i internationella
riktlinjer [4, 6]. För att säkerställa effekten och undvika biverkningar är koncentrationsbestämningar av stor vikt.
Effekten av glykopeptidantibiotika korrelerar till AUC/MIC, som bör vara mellan 400 och 600 [242, 243] vid
behandling av invasiv MRSA-infektion. Detta innebär att dalvärdet bör ligga i storleksordningen 20 gånger över
MIC för den isolerade bakterien [242]. För att uppnå god terapeutisk effekt bör därför dalvärdet vid jämvikt vara
15–20 mg/L. Vid allvarliga infektioner med bakteriemi bör en laddningsdos ges för att öka möjligheten att uppnå
terapeutisk nivå av vankomycin tidigt under förloppet. I linje med dessa resonemang finns riktlinjer för dosering
av vankomycin på RAF:s hemsida (https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/).
I nyligen uppdaterade riktlinjer från IDSA [243] har man modifierat doseringsrekommendationerna för
vankomycin för att förhålla sig till nyare data gällande patienter med svåra MRSA-infektioner. Man rekommenderar
där att AUC/MIC mäts antingen med topp- och dalvärde eller, i första hand, med hjälp av simuleringar utifrån
datasamlingar enligt Bayes teorem. Detta har visat sig förbättra utfallet genom att optimera AUC/MIC [244]. Så
vitt gruppen vet finns denna möjlighet inte i kliniskt bruk i Sverige men metoden är under utveckling i Uppsala.
Vidare finns förslag på dosering för kraftigt överviktiga, barn och njursviktiga patienter samt vid kontinuerlig
infusion.
IDSA:s nya riktlinjerna avråder från att använda vankomycin om MIC >1 mg/l vid invasiv MRSA-infektion. En
viktig invändning mot detta synsätt är att vildtypspopulationen därmed klyvs i två delar vilket är behäftat med
metodologiska svagheter. Svensk förening för mikrobiologi avråder från MIC-bestämning av vankomycin och
rekommendationer till följd av MIC-bestämning används inte längre i detta vårdprogram. Allt sammantaget drar
gruppen slutsatsen att vankomycin inte bör vara förstahandsbehandling vid infektioner med S. aureus inklusive
MRSA.
PK/PD-mål och handläggning av patienter, som ges vankomycin, vid andra agens och situationer är mindre
studerade och att direkt överföra IDSA:s nya rekommendationer [243] är inte givet. Bland annat finns vissa data
talande för att AUC/MIC-mål inte måste gälla vid enterokock- och KNS-infektioner [245, 246].
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De allmänna rekommendationerna är att vankomycin bör ges med 20–30 mg/kg som laddningsdos [243]. Efter
det ges 15–20 mg/kg var 8:e till 12:e timme [242, 243] varefter dosen justeras efter koncentrationsbestämning (B
III). Ett förslag till dosering för en påverkad patient som väger 70 kg och som inte har njursvikt kan vara att ge 2 g
initialt, följt av 1 g efter 8, 16 och 24 timmar, med koncentrationsbestämning inför den fjärde dosen. Vankomycin
bör inte ges med högre hastighet än 1 g per 60 minuter. Även den hastigheten kan ge upphov till
histaminfrisättning,”red man syndrome”, och då bör infusionshastigheten sänkas till 500 mg på 60 minuter. Ett
dalvärde på 15–20 mg/l eftersträvas vid intermittent infusion och 20–25 mg/l vid kontinuerlig infusion. Kortvarigt
verkar inte dalvärden upp mot 20 mg/l öka risken för njurfunktionspåverkan, om inte vankomycin kombineras med
andra njurtoxiska läkemedel. Höga toppvärden verkar inte heller påverka risken för njurpåverkan.

Faktaruta 10. Vankomycin
Vankomycin är ett sämre alternativ än betalaktamantibiotika vid endokarditbehandling om agens är
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känsligt för båda.
Vankomycin är andrahandsval efter daptomycin om betalaktam inte kan användas vid alla
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stafylokockinfektioner (MRSA, KNS med betalaktamresistens och MSSA och KNS vid pc-allergi typ 1)
Vankomycin bör i normalfallet ges med 20–30 mg/kg som initial laddningsdos. Därefter ges 15–20
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mg/kg var 8:e till 12:e timme och koncentrationsbestämning görs före fjärde dosen.
Ett dalvärde på 15–20 mg/l ska eftersträvas vid intermittent infusion och 20–25 mg/l vid kontinuerlig
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infusion.
Dosen ska anpassas till nedsatt njurfunktion och koncentrationsbestämningar.

AI

Daptomycin
Daptomycin är en cyklisk lipopeptid vars verkningsmekanism omfattar bindning (i närvaro av kalciumjoner) till
bakteriemembran hos både växande och stationära grampositiva bakterier, vilket orsakar depolarisering och leder
till inhibition av protein-, DNA- och RNA-syntes. Resultatet är bakteriedöd med försumbar cellys. Inhibition av
cellväggssyntes föreligger också. Den antibakteriella effekten är korrelerad till AUC/MIC. Daptomycin har god
effekt på stafylokocker (inklusive MRSA), streptokocker och enterokocker. I en randomiserad studie av S. aureusIE och sepsis med daptomycin i dos 6 mg/kg x 1 behandlades 19 patienter med högersidig IE, vilket ledde till att
preparatet blev godkänt för behandling av högersidig endokardit orsakad av S. aureus [247]. Det har publicerats
flera studier där man gett daptomycin i högre doser, t. ex. en fallserie av CIED-infektioner där mediandosen var 8
mg/kg och god effekt sågs var 80% [248]. Daptomycin har också visat sig vara höggradigt aktivt i in vitro-studier
av KNS biofilm [249]. I en retrospektiv europeisk studie, omfattande 6 075 patienter varav 610 med IE, hade 39%
av patienterna med blododlingspositiv IE S. aureus som etiologi. Bland dessa patienter sågs en utläkningsgrad på
87–92% när daptomycindosen var 8 mg/kg eller högre [250].
Kombinationsbehandling med daptomycin och betalaktamantibiotika mot resistenta bakterier (MRSA, VRE) har
diskuterats. Syftet skulle vara att minska risken för resistensutveckling mot daptomycin och att utnyttja en
synergistisk effekt med betalaktamer och daptomycin. Kombinationsbehandling med daptomycin och ceftriaxon
har visats effektiv vid in vitro-studier av VRE-endokardit [251]. I en prospektiv studie från Italien omfattande 43
patienter med enterokockendokardit där patienterna behandlades antingen med högdos daptomycin (oftast i
kombination) eller standardbehandling sågs ingen skillnad i utläkning eller mortalitet vid behandling med
daptomycin [252]. Det finns också fall rapporterade där kombinationsbehandling med daptomycin och
cefalosporiner använts vid behandling av E. faecalis-IE med höggradigt aminoglykosidresistenta enterokocker
[253].
Kombinationsbehandling med rifampicin och/eller gentamicin rekommenderas i brittiska riktlinjer vid S. aureusendokardit [254] eftersom man funnit resistensutveckling vid singelbehandling med daptomycin. Synergi mellan
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daptomycin och gentamicin finns beskrivet för S. aureus stammar med nedsatt känslighet för daptomycin och/eller
vankomycin [255, 256].
I en retrospektiv studie av patienter som behandlats med ”salvage-therapy”, gavs daptomycin i en genomsnittlig
dos av 9,8 mg/kg, i kombination med gentamicin eller gentamicin och rifampicin. I 50% av fallen hade patienterna
vänstersidig endokardit och MRSA var den dominerande patogenen. Utläkningsgraden var 89% [257]. I några
fallstudier där patienter behandlats för MRSA-endokardit har daptomycin i dos ≥10 mg/kg i kombination med
betalaktamer (inkluderande ceftarolin) eller fosfomycin använts [258-260]. I en multicenterstudie (ICE) hade
patienterna som behandlades med daptomycin (genomsnittlig dos 9,8 mg/kg) ett liknande behandlingsresultat som
”standard of care” (SOC), d.v.s. antingen kloxacillin (MSSA) eller vankomycin (MRSA). För MRSA-patienterna i
denna studie var mortaliteten lägre hos dem som behandlats med daptomycin jämfört med SOC. 31% av patienterna
hade tilläggsbehandling till daptomycin [261]. I en annan studie, omfattande 170 patienter med MRSA bakteriemi
där MIC för vankomycin var >1 mg/L, hade 40 patienter MRSA-IE och utläkningen var högre för de patienter som
behandlats med daptomycin i dosering 8 mg/kg [241]. I en studie av patienter med MRSA-bakteremi hade de som
behandlats med daptomycin jämfört med vankomycin högre överlevnad oavsett MIC-värde för vankomycin [239].
Daptomycin i dosering 8–12 mg/kg är ett behandlingsalternativ vid höger- och vänstersidig endokardit orsakad av
MRSA och MRSE samt för patienter med MSSA- och MSSE-endokardit med pc-allergi typ 1. Det är även studerat
som alternativ vid nedsatt njurfunktion och hos patienter som intensivvårdas [262, 263]. Daptomycin är också ett
behandlingsalternativ vid CIED-infektion orsakad av S. aureus eller KNS och kan övervägas i speciella fall vid
poliklinisk behandling av endokardit. Gruppens sammanvägda bedömning i denna version av vårdprogrammet är
att daptomycin är förstahandsval jämfört med vankomycin i de flesta situationer där betalaktamantibiotika inte kan
ges men att graden av evidens skiljer beroende på indikation.
Kontroll av CK-värde rekommenderas, som utgångsstatus och sedan en gång i veckan under behandling. Tätare
kontroller rekommenderas hos patienter med nedsatt njurfunktion [264]. Vid nedsatt njurfunktion motsvarande
GFR <30 ml/min ges 8–12 mg/kg var 48 timme. För patienter som genomgår CRRT har daptomycin en liknande
farmakokinetisk profil som hos övriga patienter, ingen ackumulering sågs vid dosering var 24:e timme [265-267],
varför normal dosering rekommenderas. För patienter i hemodialys rekommenderas dosering 3 gånger i veckan
efter dialys [268, 269]. Koncentrationsbestämning finns ännu inte tillgänglig.

Faktaruta 11. Daptomycin
Daptomycin rekommenderas i dos 8–12 mg/kg en gång dagligen vid endokardit

B III

Daptomycin är förstahandsval om betalaktamantibiotika inte kan användas vid alla

B III

stafylokockinfektioner (MRSA, KNS med betalaktamresistens och MSSA och KNS vid pc-allerigi
typ 1).
Kontroll av CK rekommenderas en gång per vecka.

B III

Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion (begränsad bakgrundsinformation tillgänglig)

C III

−

8–12 mg/kg x 1 (var 24:e timme) vid GFR >30 ml/min

−

8–12 mg/kg var 48:e timme vid GFR <30 ml/min.

−

CRRT 8–10 mg/kg x 1 (var 24:e timme)

−

Hemodialys 8–10 mg/kg 3 ggr i veckan (efter dialys).
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Linezolid
Linezolid är ett antibiotikum ingående i gruppen oxazolidinoner och har under flera år varit det enda preparatet
från gruppen som varit registrerat i Sverige. Sedan 2015 finns ytterligare ett preparat registrerat, tedizolid, men
eftersom dokumentationen för tedizolid är sparsam och fortfarande saknas för endokardit kommer endast linezolid
beröras här. Oxazolidinonerna interfererar med den bakteriella proteinsyntesen. Genom en unik mekanism
hämmas ribosomens initieringskomplex [270]. Den antibakteriella effekten korrelerar bäst med AUC/MIC men
också tid över MIC beskriver väl effekten [271]. Linezolid har god aktivitet mot stafylokocker, enterokocker och
streptokocker men torde endast vara aktuellt för de två förstnämnda i Sverige. Gränsen för vildtypspopulationens
brytpunkter för S. aureus och enterokocker är 4 mg/l medan den övre gränsen för KNS är 2 mg/l (se nedan).
Det har saknats randomiserade kontrollerade studier som stödjer användandet av linezolid vid endokardit. Dock
har flera författare studerat grupper av patienter med enterokockbakteriemi och endokarditer. Behandling med
endast linezolid eller i kombination har gett klinisk utläkning i 10 av 13 fall [272], 8 av 9 fall i en metaanalys [273]
respektive 15 av 17 fall [274], som inte svarat på konventionell behandling. Linezolids roll i den höga andelen
framgångsrika behandlingar är inte säker då preparatet i de flesta fall satts in sent i terapiförloppet eller som del i
en kombinationsbehandling. I de amerikanska riktlinjerna rekommenderas linezolid, som ett alternativ vid
enterokockendokardit när betalaktam, aminoglykosider eller vankomycin inte kan användas [6]. Studier som
jämför linezolid med daptomycin vid enterokockbakteriemi har visat varierande resultat och en metaanalys
konkluderade att det inte är någon skillnad [275]. I en subgrupp i en av de ingående studierna visades det att
daptomycin var bättre vid endokardit [276], en observation som dock inte kan bedömas ligga till grund för någon
rekommendation.
Dokumentationen som stödjer användandet av linezolid vid endokardit orsakad av stafylokocker består av några
fallserier med varierande, men i vissa serier goda, resultat [273, 277]. Alternativen vid endokardit med stafylokocker
är fler varför linezolid endast kommer att behöva övervägas i speciella fall.
2018 publicerades POET-studien med peroral uppföljning vid endokardit. Studien visar att peroral behandling med
två verksamma preparat, efter god effekt med initial behandling intravenöst, fungerar lika väl som att behandla
med intravenöst hela behandlingstiden [186]. I den studien används linezolid på alla studerade bakteriearter men
i det här vårdprogrammet rekommenderas peroralt linezolid, i kombination med amoxicillin, huvudsakligen för IE
orsakad av E. faecalis.
En invändning mot användning av linezolid är dess biverkningsprofil. Vid behandling med linezolid ser man ofta
under andra veckan en påverkan på blodbilden med trombocytopeni, anemi och leukopeni, varför blodstatus och
differentialräkning ska kontrolleras minst två gånger per vecka. Vidare bör man ha stor vaksamhet för att hitta
perifera neuropatier, bland annat optikusneurit. Linezolid interagerar med monoaminoxidashämmare och de ska
inte användas tillsammans. Samtidig medicinering med serotoninupptagshämmare kan leda till serotonergt
syndrom

med

kognitiv

svikt,

feber

och

hyperreflexi.

Laktacidos

är

också

en

fruktad

biverkan.

Uppkomstmekanismen för alla dessa biverkningar är inte klarlagd men blodbilden, och framförallt
trombocytopenin, är starkt kopplad till AUC [278]. Inget talar emot att även de andra biverkningarna skulle vara
koncentrationsberoende.
För att underlätta användandet och förbättra resultaten kan koncentrationsbestämning av linezolid utföras vid
Klinisk Farmakologi, Karolinska sjukhuset, Huddinge sedan juni 2015. För att uppnå erforderlig AUC/MIC för
isolat med MIC ≤2mg/l eftersträvas en dalkoncentration mellan 3.6 och 8.2 mg/l genom dosjusteringar utifrån
standarddosen 600 mg x 2 [279]. Ett PM för dosering av linezolid baserat på koncentrationsbestämningar kan
erhållas från A Berge, Karolinska sjukhuset, Solna.
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Dalbavancin
Dalbavancin är en lipoglykopeptid som har en bactericid effekt mot grampositiva bakterier genom en hämning av
cellvägssyntesen. Dalbavancin har uppvisat hög antibakteriell aktivitet mot grampositiva bakterier [280].
Preparatet har en lång halveringstid och kan ges 1 g/vecka eller mer sällan. Preparatet är godkänt för hud- och
mjukdelsinfektioner men har använts off-label för sepsis och endokardit.
En retrospektiv studie publicerad från Österrike omfattar 27 patienter med endokardit (16 NVE, 6 PVE och 5 CIEDIE)

[281]. I denna studie gavs dalbavancin först då blododlingar blivit negativa efter annan inledande

antibiotikabehandling. Behandling med dalbavancin gavs i median 6 veckor med dosering 1–2 ggr/vecka; 500 mg
x 1 (laddningsdos 1000 mg) eller 500 mg x 2 (laddningsdos 1500 mg) och visade en utläkningsgrad på 93%. I
ytterligare en studie (retrospektiv) från Österrike [282], omfattande grampositiva infektioner där patienter
behandlats med dalbavancin, ingick 25 patienter med endokardit varav en avled. Andelen utläkning var 96%.
I en studie från Spanien [283], omfattades 83 patienter med grampositiv bakteriemi (S. aureus och KNS) varav 34
med endokardit (44% PVE, 32% NVE och 23% CIED-IE). Patienterna sattes efter inledande konventionell
behandling över på dalbavancin, 1–3 doseringstillfällen och hade en utläkningsgrad på 97%. I en fransk kohort hade
19 av patienterna IE och behandlades med dalbavancin som uppföljande behandling (72% läkte ut) [284].
Det finns även fallrapporter där dalbavancin använts vid behandling av endokardit hos IV-missbrukare [285, 286].
Få biverkningar

är

rapporterade.

Doseringsförfarande skiljer

mellan olika studier.

Bestämning av

serokoncentration görs inte i Sverige än (mars 2021) men finns att tillgå på andra platser i Europa.

Faktruta 12. Dalbavancin
Dalbavancin kan i selekterade fall övervägas som uppföljande behandling vid endokardit, då

CIII

blododlingar är fortsatt negativa.
Det finns inga fastställda rekommendationer för dosering men i fallserier har dalbavancin givits i
laddningsdos 1000 mg med uppföljande doser 500 mg 1 g/vecka alternativt laddningsdos 1500 mg med
uppföljande doser 1000 mg var 14:e dag [287]. Andra doseringsförfaranden förekommer också.
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Dosering av antibiotika vid endokardit
Rekommenderade doser vid IE ligger för betalaktamantibiotika högre än gängse normaldoser. Trots stora
interindividuella skillnader används vanligen standardiserade dygnsdoser i det övre doseringsspannet (se
behandlingstabell 1). Numera finns koncentrationsbestämning tillgänglig för flera betalaktamantibiotika men
etablerade riktlinjer för lämpliga serumkoncentrationer vid IE saknas. Lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion: se
FASS samt nedan. För dosering av njurtoxiska läkemedel, t.ex. aminoglykosider och vankomycin, styrs doseringen
av koncentrationsbestämningar.

Behandlingstabell 1. Dosering av antibiotika vid endokardit
Preparat

Total dos/dygn1

Antal doser/dygn

Bensylpenicillin (PcG)

12 g (8–16)

4

Kloxacillin

12 g (8–16)

4 (–6)2

Ampicillin

12 g (8–16)

4

Cefotaxim

9 g (6–12)

3 (–4)

Ceftriaxon

2–4 g

1–23

Aminoglykosid

3 mg/kg

1

Vankomycin

45 mg/kg (30–60)4

2–3

Rifampicin

600–1200 mg5

(1–)2

Daptomycin

8–12 mg/kg

1

Meropenem6

6g

3

Piperacillin/tazobactam6

16/2 g

4

Ciprofloxacin

800–1200 mg iv, 1000–1500 mg po

2 (–3)

Uppföljande peroral behandling (se också separat avsnitt)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Amoxicillin po

4g

4

Moxifloxacin po

400 mg

1

Linezolid po

1200 mg

2

Dosering beroende på njurfunktion
Sex doser per dygn kan övervägas initialt
Alfastreptokocker 2 g x 1, E faecalis 2 g x 2 (S. aureus 2 g x 2)
Laddningsdos 20–30 mg/kg. Följ kreatinin och dalvärden.
600 mg x 2 rekommenderas vid uppföljande peroral behandling, kan övervägas i andra fall.
Kan användas i speciella fall, t.ex. tillstötande nosokomial infektion

Dosering vid dialys
Doseringsförslag för dialyspatienter som drabbas av endokardit finns på Referensgruppen för antibiotikas (RAF)
hemsida: (http://www.sls.se/RAF/Kunskapsunderlag/Dosering-vid-dialys/). Dosrekommendationer för patienter
med olika grader av njurfunktionsnedsättning är inte inkluderade i RAF:s riktlinjer men dosreduktion kan göras
med ledning av Stramas nationella app samt enligt principer vid andra infektioner. Dosreduktion som medför
underbehandling ska undvikas. För dosering av daptomycin vid dialys, se avsnitt om daptomycin.

Dosering hos överviktiga pati enter
I Vårdprogram ”Svår sepsis och septisk chock 2018” finns rekommendationer avseende antibiotikadosering till
patienter med övervikt. Dessa kan användas som ledning vid antibiotikadosering till överviktiga patienter med IE
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men begränsat vetenskapligt underlag finns. https://infektion.net/vardprogram/svar-sepsisseptisk-chock/ ( Tabell
1, s 57)

Behandlingstidens längd
Standardbehandlingen vid endokardit är 4 veckor. Vid vissa okomplicerade infektioner t.ex. alfastreptokock-IE och
högersidig S.aureus-IE kan 2 veckors behandlingstid vara tillräcklig. Vid protesendokardit eller annan komplicerad
IE är 6 veckors behandling rekommenderad. För behandling efter kirurgi under aktiv endokardit hänvisas till
operationsavsnittet och faktaruta 15.

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 [288]. I en sammanställning av ett stort patientmaterial var 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 [289]. Risken för korsallergi mellan penicilliner och karbapenemer
bedömdes i en studie vara försumbar hos patienter med påvisad typ 1 reaktion [290].
Så kallad betalaktamfeber uppkommer typiskt efter 2–4 veckors behandling med högdos parenteral
betalaktamantibiotika, vilket beskrivs i avsnittet om komplikationer. Ofta kan byte till annan betalaktam fungera.
Betalaktamfeber är ingen allergi och kontraindicerar inte mot användning av samma preparat vid senare
infektioner. Toxisk benmärgspåverkan med trombocytopeni och granulocytopeni ingår vanligen i feberreaktionen
eller kan uppkomma separat. Benmärgen återhämtar sig efter utsättning av preparatet som kan användas på
patienten i framtiden.

Faktaruta 13. Penicillinöverkänslighet
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.

Mukokutant syndrom:
-

Kontraindikation för penicillin. Otillräckligt underlag avseende övriga betalaktamantibiotika.

Vid mindre allvarlig reaktion vid penicillinbehandling, t. ex. urtikaria eller läkemedelsexantem med klåda men
utan allmänpåverkan, kan cefalosporinpreparat användas. Testdos kan prövas.
Läkemedelsexantem utan klåda medför inte risk för allvarliga reaktioner.
Betalaktamfeber ska inte innebära att man avstår från preparatet som utlöst betalaktamfebern i framtiden.
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Antibiotikabehandling av infektiös endokardit
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. I denna revision har dock resultaten från POET-studien [186] angående peroral uppföljning vid
behandling av endokardit tagits med. Vissa slutsatser har också dragits från studier gjorda på ett samlat material
av patienter med bakteriemi där en mindre del utgörs av endokarditer [201, 239, 241]. In vitro-studier och
djurstudier kan i vissa fall ge vägledning, men för rekommendationer för kliniskt bruk bör kliniska data föreligga.

Empirisk behandling och handläggning av patient med misstanke om
endokardit – nativ endokardit och protesendokardit
Endast hos en liten del av patienterna med tillstånd som senare diagnosticerats med endokardit är endokardit
preliminär inläggningsdiagnos. Diagnosen ställs ännu mera sällan på akutmottagningen. Vid inläggning bör
endokardit finnas med som en möjlig diagnos bland andra infektioner och även andra diagnoser. Patienter som
längre fram i förloppet visar sig ha endokardit kan delas upp i två grupper. Den första kategorin insjuknar akut och
orsakande agens är då oftast S. aureus, så kallad akut endokardit. Dessa patienter har ofta kort anamnes och är vid
ankomst till sjukhuset ofta kraftigt påverkade med organdysfunktion, sviktande cirkulation och uppfyller Sepsis-3kriterierna [291].
Den andra gruppen utgörs av de flesta, övriga, vanliga agens för endokardit, streptokocker, enterokocker, HACEK
och KNS, och går under beteckningen subakut endokardit. Inte heller i denna grupp är det vanligt att endokardit är
den primära misstanken initialt. Symptomatologin är oftast långdragen med feber, viktnedgång, nattsvettningar,
andnöd eller hjärtsviktsbesvär. Dessa symptom inger misstanke om många diagnoser och patienterna bör utredas
för att fastställa diagnosen. Samtidigt bör endokardit vara ett diagnostiskt alternativ hos en inte obetydlig andel av
patienterna på en akutmottagning. Misstanke om endokardit behöver däremot inte innebära att man sätter in
empirisk behandling.
Patienter som uppfyller Sepsis 3-kriterierna kommer att få empirisk behandling, oftast med betalaktam med god
effekt på S. aureus. Om patienten dessutom har protesklaff bör vankomycin läggas till framförallt för att täcka KNS.
I rekommendationerna i de europeiska riktlinjerna bedöms det inte nödvändigt om operationen ligger mer än tolv
månader tillbaka [4]. Opåverkade patienter, med misstanke om subakut endokardit, bör blododlas och utredas
beroende på presentationen. Om de inte har klaffprotes är det motiverat att avvakta med behandling om ingen
diagnos fastställts. I fall där en opåverkad patient har klaffprotes kan man också avvakta med insättande av empirisk
behandling något dygn tills bilden klarnat och blododlingssvar anlänt.
Vid stark misstanke om endokardit, t. ex. vid feber tillsammans med embolisering, nytillkommet blåsljud eller
nydebuterad hjärtsvikt ska emellertid empirisk behandling sättas in. Riskfaktorer för endokardit orsakad S. aureus
är hudinfektioner, intravenös droganvändning och centrala infarter. Om någon av dessa föreligger ska kloxacillin
ges. Utan dessa riskfaktorer men med stark misstanke om endokardit ska bensylpenicillin, med eller utan tillägg av
gentamicin, ges.
I fall med stark misstanke om IE hos patient med klaffprotes eller CIED bör empirisk behandling riktad mot S.
aureus och KNS initieras. Rekommendationen är då att sätta in cefotaxim i hög dos tillsammans med vankomycin.
Denna empiriska terapi vid PVE har också, åtminstone acceptabel, effekt på enterokocker, HACEK och MRSA.
Således bör inte misstanken om endokardit påverka valet av antibiotikum i mer än en liten del av patienterna,
huvudsakligen de med stark misstanke om IE och de svårt sjuka med klaffprotes. Aminoglykosider, som
traditionellt använts på endokardit, bör endast i undantagsfall ges som empirisk behandling vid misstanke om
endokardit.
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Behandlingstabell 2. Empirisk behandling vid misstanke om endokardit (NVE och PVE) i
de få fall det blir aktuellt
Preparat

Totaldos/dygn

Antal
doser/dygn

Evidens

Bensylpenicillin
och ev. tillägg med
Aminoglykosid2

12 g (8–16)

4

A III

3 mg/kg

1

Om S. aureus är trolig

Kloxacillin

12 g (8–16)

4

A III

Pc allergi inte typ I

Cefotaxim

9 g (6–12)

3

C III

Pc allergi typ I

Vankomycin

45 mg/kg (30–60)2

3

B III

Aminoglykosid1

3 mg/kg

1

Vankomycin

45 mg/kg (30–60)2

3

Cefotaxim

9 g (6–12)

3

Vankomycin

45 mg/kg (30–60)2

3

3 mg/kg

1

Nativ klaff
Om S. aureus är osannolik

och

Protesklaff
Förstahandsval

C III

och

Pc-allergi typ I

B III

och
Aminoglykosid 1
1)
2)

Beakta kontraindikationer såsom njursvikt, hörselnedsättning
Laddningsdos 20–30 mg/kg

Figur 4. Handläggning vid misstanke om endokardit beroende på förekomst av
klaffprotes, systemisk påverkan och grad av misstanke.

Observera, utred, behandla
beroende på fynd
Opåverkad patient
Stark misstanke om IE;
feber med embolisering, nytt blåsljud
eller nytillkommen hjärtsvikt

Klaffprotes

Påverkad patient,
organdysfunktion

Ge cefotaxim och
vancomycin

Följ riktlinjer för andra diagnoser
och sepsis samt överväg
att addera vancomycin

Misstanke
om IE

Observera, utred, behandla
beroende på fynd
Risk för IE av S. aureus:
ge kloxacillin

Opåverkad patient
Stark misstanke om IE;
feber med embolisering, nytt blåsljud
eller nytillkommen hjärtsvikt

Nativa klaffar

Påverkad patient,
organdysfunktion
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Låg risk för S. aureus;
ge bensylpenicillin
+/-aminoglykosid

Antibiotikabehandling vid endokardit orsakad av alfastreptokocker (NVE och
PVE)
Till denna grupp räknas viridansstreptokocker och bovisstreptokocker. En så noggrann artbestämning som möjligt
av streptokockliknande bakterier bör göras vid endokardit (B II). För närmare beskrivning se avsnittet
”Mikrobiologi”. Alfastreptokocker isolerade vid endokardit har i en svensk studie visat sig vara känsliga för
penicillin i hög utsträckning [292].
För endokardit på nativ klaff (NVE) orsakad av penicillinkänsliga alfastreptokockstammar (S, motsvarar MIC ≤
0,25 mg/L enligt EUCAST) har flera antibiotikaregimer visats uppnå mycket goda resultat med nära 100%
bakteriologisk utläkning. Rekommendationer är baserade på sammanställningar av konsekutiva retrospektiva och
prospektiva material och i några fall prospektiva randomiserade studier där två regimer jämförts. För
singelbehandling med penicillin eller ceftriaxon gav behandling i 4 v mer än 98% bakteriologisk utläkning [293295]. Kombination av penicillin eller ceftriaxon med aminoglykosid har en synergistisk effekt in vitro mot
viridansstreptokocker [217, 296].
I äldre studier användes penicillin i 4 veckor i kombination med streptomycin under de första 2 veckorna med i det
närmaste 100% utläkning. I senare studier har man emellertid visat att behandlingstider på 2 v med kombinationen
penicillin eller ceftriaxon och aminoglykosid har samma goda utläkningsfrekvens som 4 v [297, 298]. I studier med
2-veckorsbehandling har man dock exkluderat patienter med komplicerande faktorer, som t.ex. septiska
extrakardiella foci eller intrakardiell abscess, där således den korta behandlingstiden inte har stöd. Däremot finns
stöd för att tillägg av aminoglykosid i endos ger en acceptabel utläkningsfrekvens vid IE orsakad av känsliga
streptokocker [210, 297]. (B II). Vid behandling av alfastreptokockendokardit utnyttjas den synergistiska effekten
mellan aminoglykosid och betalaktamantibiotika [219].
Således rekommenderas antingen 2 veckors kombinationsbehandling penicillin eller ceftriaxon tillsammans med
aminoglykosid eller 4 veckor med penicillin eller ceftriaxon vid okomplicerade fall av alfastreptokock-NVE om det
är en fullt känslig stam (S). Om komplicerande faktorer föreligger (septiska embolier, hjärtsvikt och extravalvulär
infektion) skall behandlingens duration uppgå till 4 veckor men kombination med aminoglykosid behövs inte.
För stammar med penicillinkänslighet vid ökad exponering för antibiotika (I, motsvarar MIC 0,5 - 2 mg/L enligt
EUCAST) samt Abiotrophia och Granulicatella är 4 veckors singelbehandling med penicillin otillräcklig [299]. En
nyligen publicerad fransk studie visade förhöjd mortalitet vid alfastreptokockendokardit, orsakad av stam med
nedsatt pc-känslighet [300]. Relaps efter 4 veckors behandling med ceftriaxon vid endokardit orsakad av
Abiotrophia och Granulicatella har rapporterats [301]. I en nyligen publicerad retrospektiv studie genomgick 66%
av patienterna med IE orsakad av dessa agens klaffkirurgi [302]. Antibiotikabehandling med kombination av
penicillin (4–6 veckor) och aminoglykosid (2 veckor) rekommenderas. Enstaka fall av IE orsakad av
penicillinresistenta stammar (R, MIC >2 mg/L) finns rapporterade i litteraturen [303-306]. Vankomycinbehandling bör ges i sådana fall [305].
POET studien [186] har visat att övergång till peroral kombinationsbehandling (efter inledande intravenös
behandling) hos patienter med okomplicerad alfastreptokockendokardit (undantaget Abiotrophia, Granulicatella
och Aerococcus) har liknande utläkning som fortsatt intravenös behandling. De perorala kombinationer som
användes var amoxicillin i kombination med antigen moxifloxacin eller rifampicin, se separat avsnitt i detta
vårdprogram samt en mer utförlig genomgång publicerad 2018 på infektion.net.
Behandlingsprinciperna vid protesendokardit (PVE) orsakad av alfastreptokocker följer de som tillämpas vid NVE
med samma bakterier men ges oftast under 6 veckor. Pencillinkänsliga stammar kan vanligen behandlas
framgångsrikt med penicillin i 4–6 veckor kombinerat med aminoglykosid under de 2 första veckorna. Även

Vårdprogram infektiös endokardit, rev.2021

50

singelbehandling med betalaktamantibiotika kan ges om aminoglykosid är olämpligt men behandlingstiden bör då
vara 6 veckor [294].

Behandlingstabell 3. Alfastreptokocker. Nativ endokardit och protesendokardit (NVE
och PVE)
Preparat

Total

Antal

Tid

dos/dygn

doser/dygn

(veckor)

12 g (8 – 16)

4

2v

2g

1

2v

Aminoglykosid3

3 mg/kg

1

2v

Standardbehandling

Bensylpenicillin

12 g (8–16)

4

4v

Nativ klaff (NVE)

eller

Penicillin-känslig stam (S)

Ceftriaxon

2g

1

4v

Protesendokardit

Bensylpenicillin

12 g (8–16)

4

4–6 4 v

eller

eller

NVE och PVE med stam där ökad
penicillinexponering behövs (I)

Cefotaxim2

9g

3

eller

Aminoglykosid3,5

3 mg/kg

1

2v

Vankomycin

45 mg/kg6

2–3

4–64 v

Okomplicerad 1 endokardit

Bensylpenicillin

Nativ klaff (NVE)

eller

Penicillin-känslig stam (S)

Ceftriaxon2

Evidens

A II

och

A II

B II

och

Abiotrophia och Granulicatella
Penicillinresistent stam (R)
och/eller Pc-allergi typ 1och PVE)

B III

(30–60 mg)

Uppföljande peroral behandling vid endokardit i nativ klaff (efter minst 14 dagars intravenös behandling)
NVE och

Amoxicillin

Penicillinkänslig stam (S) 7

och
Rifampicin8

4g

4

2

1200 mg

2

2

400 mg

1

2

AII

eller
Moxifloxacin9
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Endokardit i nativ klaff, inga tecken till komplikationer som septiska embolier, hjärtsvikt och extravalvulär infektion
Kan ges vid PC-allergi inte typ 1
Beakta kontraindikationer såsom njursvikt, hörselnedsättning. Kombinationsbehandling förutsättning för 2 v behandlingstid
6 veckors behandling ska övervägas vid protesendokardit
Om aminoglykosid inte kan ges överväg förlängd behandlingstid med bensylpenicillin
Laddningsdos 20–30 mg/kg
Vid okomplicerad endokardit i nativ klaff orsakad av penicillinkänsliga alfastreptokocker, undantaget Abiotrophia/ Granulicatella, kan efter
två veckors iv behandling uppföljande peroral behandling ges polikliniskt, separat avsnitt.
Förutsätter frånvaro av resistensmekanismer. Beakta interaktioner
Förutsätter frånvaro av r resistensmekanismer
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Antibiotikabehandling vid endokardit orsakad av betahemolytiska
streptokocker och pneumokocker (NVE och PVE)
Endokardit orsakad av betastreptokocker har ett akut insjuknande och hög grad av embolisering [307, 308].
Kombinationsbehandling med aminoglykosid har inte kunnat påvisa förbättrat behandlingsresultat vid endokardit
orsakad av streptokocker grupp B enligt studier från svenska IE-registret [307, 309]. I en studie av betastreptokockIE från Mayokliniken, var andelen protesendokardit hög, 41% [308], i den svenska studien lägre 18% [307].
Pneumokock-IE är ovanligt och i en fransk studie [310] hade 1,3% av patienterna pneumokocketiologi. Tillståndet
drabbade uteslutande patienter som inte genomgått pneumokockvaccination. Man visade vidare att klaffkirurgi
ökade överlevnaden. Vid IE och samtidig meningit orsakad av pneumokocker, som inte är fullt känsliga för
bensylpenicillin, rekommenderas behandling med cefotaxim.

Behandlingstabell 4. Penicillinkänsliga beta hemolytiska streptokocker och
pneumokocker. Nativ endokardit och protesendokardit (NVE och PVE)
Preparat

1)
2)

Total

Antal

Evidens

doser/dygn

Tid
(veckor)

dos/dygn
Förstahandsval

Bensylpenicillin

12 g (8 – 16)

4

4–6 1 v

B III

Pc allergi inte typ I

Cefotaxim

9 g (6–9)

3

4–6 1 v

C III

Pc allergi typ I

Vankomycin

45 mg/kg (30–60)2

2–3

4–6 1 v

B III

6 veckors behandling kan övervägas vid protesendokardit
Laddningsdos 20–30 mg/kg
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Antibiotikabehandling vid vänstersidig nativ endokardit orsakad av
stafylokocker (NVE)
Staphylococcus aureus
I Sverige är ca 99% av blododlingsisolat med S. aureus meticillinkänsliga (MSSA) varför kloxacillin är
förstahandsbehandling vid S. aureus-IE. Goda resultat ses med 4–6 veckor kloxacillin som singelbehandling [311,
312]. Olika doseringar av kloxacillin har inte jämförts. I internationella guidelines rekommenderas kloxacillin eller
dikloxacillin 12 g/dygn uppdelat på 6 doser. I Sverige rekommenderas i allmänhet 4 doser/dygn, men vid svår S.
aureus-IE bör 6 doser/dygn övervägas för att i ökad grad nå en fri plasmakoncentration över MIC mer än 50% av
doseringsintervallet.
Andelen penicillinkänsliga S. aureus i blododling i Sverige utgör uppskattningsvis 25–30% [197, 198]. I dessa fall
finns

teoretiska fördelar

att behandla med

bensylpenicillin jämfört med

kloxacillin utifrån lägre

proteinbindningsgrad (65% jämfört med 94–98%) och en lägre distribution av MIC (0,008–0,125 jämfört med
0,064–0,5). Det saknas prospektiva jämförande studier men en nyligen publicerad retrospektiv studie antyder att
penicillin jämfört med kloxacillin är oberoende associerat till bättre utfall vid S. aureus-bakteriemi [199]. I en
retrospektiv dansk studie befanns behandling med penicillin vid bakteriemi med penicillinkänsliga S. aureus
däremot inte bättre än behandling med dikloxacillin [200]. Det finns dokumenterad erfarenhet internationellt att
behandla endokardit orsakad känsliga S. aureus med bensylpenicillin [186, 199].
Tillägg av aminoglykosider har inte visat någon ökad utläkning vid NVE med S. aureus i en prospektiv
multicenterstudie [313]. Risk för njurtoxicitet har påvisats även vid korttidsbehandling [215]. Aminoglykosid
rekommenderas inte längre som tillägg vid nativ S. aureus-IE i internationella vårdprogram [4, 6]. Behandling med
penicillinasstabilt penicillin är överlägset glykopeptidantibiotika (d.v.s. vankomycin), även när respektive
antibiotikum kombineras med aminoglykosid [232, 233, 314] (B I-II).
Vid allergi eller meticillinresisten har vankomycin länge varit förstahandsval. Teicoplanin verkar vara betydligt
sämre än vankomycin vid S. aureus-IE, även om direkt jämförande studier saknas, och bör enligt gruppens
bedömning inte användas (B III). Alltfler studier talar för att daptomycin ska föredras före vankomycin [239, 241,
247]. Vid jämförelse mellan daptomycin och vankomycin vid MRSA-bakteriemi ingår ofta endokarditer som en
subgrupp och i en matchad kohortstudie från 2013 visades att daptomycin hade bättre effekt än vankomycin vid
MRSA med MIC >1 mg/L för vankomycin [241], även om IE-gruppen var liten (40 patienter). En senare likaledes
matchad kohortstudie visade signifikant bättre effekt för daptomycin även i den grupp som hade lägre MIC för
vankomycin [239], varför hela vildtypspopulationen av MRSA nu omfattas av slutsatsen. Gruppen föreslår därför
att daptomycin, och inte vankomycin, bör användas i första hand vid MRSA-endokardit. Motsvarande jämförande
studier har inte gjorts för MSSA eller KNS (MSSE respektive MRSE) men hypotesen att daptomycin är bättre än
vankomycin även i dessa situationer förefaller rimlig. Daptomycin kan därför också väljas vid MSSA och KNS hos
patienter med pc-allergi typ 1, samt vid växt av meticillinresistenta S. epidermidis och andra KNS (C III).
I situationer där daptomycin används vid IE förordas i första hand dosering 8–12 mg/kg. Den tidigare
rekommenderade dosen av daptomycin är 6 mg/kg x 1, vilket också anges i FASS, men doser kring 10 mg/kg har
visat sig ha bättre effekt, motverka utveckling av resistens och ha god biverkningsprofil [315]. Daptomycin
rekommenderas som singelterapi vid NVE. Synergi med betalaktamantibiotika har setts in vitro och enstaka
fallrapporter finns där denna kombination har använts [258-260]. Kombinationsbehandling kan bli aktuell, men
bör i nuläget förbehållas särskilt svårbehandlade fall av NVE, samt PVE. Nyligen publicerades en randomiserad
studie där daptomycin och ceftarolin kombinerades med ett bättre resultat än standardterapi vid MRSAbakteriemi, men studierna är än så länge små [201].
Vid verifierat eller misstänkt CNS-engagemang av S. aureus-endokardit, oavsett underliggande neurologisk
skademekanism, har vi i Sverige på teoretiska grunder använt antibiotika med bättre CNS-penetration än
isoxazolylpenicilliner, t.ex. cefotaxim 3 g x 3, under 10 dagar. Vetenskapligt stöd för att ett sådant antibiotikaval
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förbättrar prognosen jämfört med isoxazolylpencillin saknas, men det finns inte heller studier som motsäger detta.
Vid den vanligaste cerebrala manifestation av endokardit, ischemisk infarkt, är det intracerebrala infektionsinslaget
i allmänhet ringa och utveckling till abscess, infektiöst aneurysm eller odlingspositiv meningit är ovanlig.
Hematogent och emboliskt spridda bakterier kan dessutom argumenteras för att de befinner sig utanför
blodhjärnbarriären. Vid tillstånd med endast CNS-embolisering och ischemisk infarkt är byte från kloxacillin till
cefalosporin således inte underbyggt i studier och rekommenderas därför inte generellt. Om hjärnabscess, infektiöst
aneurysm eller odlingspositiv meningit finns bör antibiotika med god CNS-penetration användas under en längre
period. Förslagsvis använder man sig då av Vårdprogrammet för CNS-infektioner 2020, bakteriella (CNSinfektioner, bakteriella | Infektion.net).
Vid andra extrakardiella infektionsfoci, framförallt osteomyelit, kan uppföljande peroral antibiotikabehandling bli
aktuell efter avslutad endokarditbehandling

Koagulasnegativa stafylokocker
Koagulasnegativa stafylokocker (KNS) är en ovanlig orsak till nativ endokardit och publicerade studier är få [316,
317]. S. lugdunensis utmärker sig och den kliniska bilden liknar den vid S. aureus-IE [82]. Behandling vid nativ
endokardit orsakad av KNS, både meticillinkänsliga och meticillinresistenta, rekommenderas på samma sätt som
vid S. aureus-IE (C III).

Behandlingstabell 5. Vänstersidig nativ endokardit orsakad av stafylokocker (NVE)
Preparat

Total

Antal

Evidens

doser/dygn

Tid
(veckor)

dos/dygn
Meticillinkänslig stam (MSSA och MSSE)
Förstahandsval

Kloxacillin

12 g (8–16)

4 (-6) 2

4v

B III

Pc allergi inte typ I

Cefotaxim

9 g (6–12)

3

4v

C III

Pc allergi typ I

Daptomycin 2

8–12 mg/kg

1

4v

B II

Pc allergi typ I (andrahandsval)

Vankomycin 2

45 mg/kg (30–60)4

2–3

4v

C III

Förstahandsval

Daptomycin 2

8–12 mg/kg

1

4v

B II

Andrahandsval

Vankomycin 2

45 mg/kg (30–60)4

2–3

4v

B III

Meticillinresistent stam (MRSA och MRSE)

1)
2)

3)
4)

För speciellt allvarliga eller svårbehandlade fall kan 6 doser/dygn vara ett alternativ
Gott stöd att välja daptomycin som förstahandsbehandling före vankomycin vid MRSA och visst indirekt stöd att välja daptomycin även vid
allergi eller vid MRSE.
Beakta kontraindikationer såsom njursvikt, hörselnedsättning.
Laddningsdos 20–30 mg/kg
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Antibiotikabehandling vid protesendokardit orsakad av stafylokocker (PVE)
Ett specialfall är behandling av stafylokock-PVE där en långvarig erfarenhet finns av att ett cellväggsaktivt
antibiotikum (kloxacillin/vankomycin) kombineras med två veckors initial aminoglykosidbehandling, med tillägg
av rifampicin efter en vecka. Denna kombination anses fortfarande internationellt vara ”standard of care” [4, 6].
Vid meticillinkänslig stafylokock-PVE (avser både KNS och S. aureus) ska kloxacillin väljas. Vid MRSA och MRSE,
och vid pc-allergi har den vanligaste behandlingen tidigare varit vankomycin med tillägg av rifampicin och
aminoglykosid. I studier där man jämfört daptomycin med vankomycin vid MRSA bakteriemi eller endokardit har
det ingått ett mindre antal patienter med PVE. Studierna och erfarenhet har visat att kombinationsbehandling med
daptomycin, rifampicin och aminoglykosid kan ge ett gott resultat. Huruvida daptomycin är ett likvärdigt eller
bättre alternativ än vankomycin vid PVE orsakad av MRSA kan inte avgöras i nuläget, men det finns visst indirekt
vetenskapligt stöd för att välja daptomycin. Även vid pc-allergi och vid MRSE finns visst stöd att välja daptomycin
istället för vankomycin som del i kombinationsbehandlingen. Om daptomycin väljs rekommenderas vanligen
kombination med aminoglykosid och rifampicin, men publicerad erfarenhet vid stafylokock-PVE är mycket
begränsad.
Aminoglykosider saknar effekt i biofilm och det vetenskapliga stödet för att ge aminoglykosid vid PVE är svagt.
Jämförande studier av olika behandlingsregimer har saknats fram till 2018 då en spansk studie publicerades där
man inte såg någon vinst med tillägg av gentamicin till kombinationen kloxacillin (eller vankomycin) plus
rifampicin vid stafylokock-PVE. Noterbart är dock att patientmaterialet var litet, fr.a. i gruppen som inte fick
gentamicin [318]. Aminoglykosider rekommenderas dock fortsatt i de senaste versionerna av internationella
vårdprogram vid behandling av stafylokock-PVE [4, 6], vilka publicerades innan denna spanska studie [318].
Sammanfattningsvis anser gruppen att stödet för att ge aminoglykosid vid PVE är svagt och att patienter bör
värderas avseende risken för biverkningar, innan aminoglykosid eventuellt inkluderas i terapin.
Rifampicin har blivit en viktig del i behandlingen av PVE om stammen är känslig, trots att de bakomliggande
studierna beskrev små patientmaterial huvudsakligen med S. epidermidis-PVE [319, 320], eller inte kunde påvisa
förbättrad sterilisering av klaffvävnaden när rifampicin inkluderades i behandlingen [321]. Det finns dock en
ackumulerad experimentell och klinisk kunskapsbas som talar för att behandling med rifampicin har stor betydelse
vid infektioner i anslutning till främmande kroppsmaterial, framförallt ledproteser, samt en stor klinisk erfarenhet
av adjuvant rifampicin vid behandling av stafylokock-PVE.
På senare tid har adjuvant behandling med rifampicin vid stafylokock-PVE ifrågasatts och studerats, bl. a. i en
retrospektiv kohortstudie avseende patienter med stafylokock-PVE som har genomgått kirurgisk åtgärd under den
pågående endokarditepisoden [228]. Tanken är att biofilmen då kirurgiskt reviderats varvid indikationen för
rifampicin bör ha försvunnit. Man såg ingen skillnad i risk för död eller reoperation p.g.a. ny IE oberoende av om
rifampicin gavs postoperativt hos 273 patienter, varav 65 fick rifampicin i minst tre dagar [228]. Studiens resultat
stödjer att postoperativ behandling utan rifampicin kan övervägas efter kirurgiskt åtgärdad PVE, om den kirurgiska
åtgärden har utförts när bakteriemi inte längre föreligger. En annan relativt stor, retrospektiv studie visade att
endast 56% av 180 patienter med stafylokock-PVE de facto behandlades med adjuvant rifampicin, oberoende av
kirurgisk åtgärd. Ingen skillnad i utfall sågs mellan grupperna, trots att de inte skilde sig åt avseende exv.
komorbiditet och klinisk handläggning. Författarna anger att studien möjligen är för liten för att kunna påvisa
rifampicins effekt vid stafylokock-PVE, framförallt avseende stafylokock-PVE som inte genomgår hjärtklaffskirurgi
[227]. Dessa data måste tills vidare tolkas med försiktighet, framförallt avseende patienter som inte opereras, men
kan ligga till grund för ett försök att behandla utan rifampicin om kontraindikationer eller stora
interaktionsproblem föreligger med rifampicinbehandling.
Risk för resistensutveckling mot rifampicin är stor, särskilt om behandling påbörjas i tidigt skede då det fortfarande
finns en stor population med replikerande bakterier. Ur teoretisk synpunkt bör man därför avvakta med adjuvant
rifampicinbehandling i minst 5–7 dagar tills bakteriebördan reducerats och negativa kontrollodlingar föreligger.
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En av indikationerna för tillägg av aminoglykosidbehandling vid stafylokock-PVE har också varit att minska risken
för utveckling av rifampicinresistens. Det vetenskapliga stödet för detta är dock baserat på små studier [322]. I
tidigare versioner av detta vårdprogram har angivits att en modern kinolon kan komma ifråga i kombinationen
istället för aminoglykosid för att förhindra resistensutveckling [323, 324]. En studie från 2019 visade en fördubbling
av risken för hjärtklaffsinsufficiens vid användning av kinoloner jämfört med andra antibiotika [190], varför
kinoloner bör användas med stor försiktighet där evidensgrundad indikation eller erfarenhet inte föreligger.
Framhållas skall dock att den absoluta risken för ny klaffinsufficiens var mycket låg.

Behandlingstabell 6. Vänstersidig protesendokardit orsakad av stafylokocker (PVE)
Preparat

Total

Antal

Tid

dos/dygn

doser/dygn

(veckor)

12 g (8–16)

4 (-6)1

4–6 v

600–900 mg

2

3–5 v2

Aminoglykosid3

3 mg/kg

1

2v

Cefotaxim

9 g (6–12)

3

4–6 v

600–900 mg

2

3–5 v2

Aminoglykosid3

3 mg/kg

1

2v

Daptomycin4

8–12 mg/kg

1

4–6 v

Vankomycin4

45 mg/kg (30–60)5

2–3

och

600 – 1200 mg

Evidens

Meticillinkänslig stam (MSSA och MSSE)
Förstahandsval

Kloxacillin

B III

och
Rifampicin
och eventuellt

Pc allergi typ I

C III

och
Rifampicin
och eventuellt

Pc allergi typ I

B III

eller
C III

2

3–5 v2

1

2v

8–12 mg/kg

1

4–6 v

Vankomycin4

45 mg/kg (30–60)5

2–3

och

600 – 1200 mg

Rifampicin
och eventuellt

3 mg/kg

Aminoglykosid3
Meticillinresistent stam (MRSA och MRSE)
Daptomycin4

B III

eller

Rifampicin
och eventuellt

2)
3)

4)

5)

2

3–5 v2

1

2v

3 mg/kg

Aminoglykosid3
1)

C III

För speciellt allvarliga eller svårbehandlade fall kan 6 doser/dygn vara ett alternativ
Adderas tidigast efter 5–7 dagar samt negativ kontrollodling från blod
Stödet för att ge aminoglykosid vid PVE är svagt men det rekommenderas i internationella vårdprogram. Aminoglykosider bör ges
restriktivt till patienter med riskfaktorer för biverkningar
Gott stöd att välja daptomycin som förstahandsbehandling före vankomycin vid MRSA och visst indirekt stöd att välja daptomycin även vid
allergi eller vid MRSE
Laddningsdos 20–30 mg/kg
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Antibiotikabehandling vid högersidig endokardit
Isolerad högersidig IE drabbar framförallt personer som använder intravenösa droger [325] och orsakas av S.
aureus i ca 70% av fallen. Candida [326] förekommer också som agens. Tricuspidalisklaffen drabbas nästan alltid
och septisk embolisering till lungorna är mycket vanligt. Hos majoriteten av patienterna är förloppet långdraget
med feber och fortsatt tillkomst av nya septiska lungembolier eller annan metastatisk infektion trots pågående
adekvat behandling. Patienter med intravenös droganvändning och högersidig S. aureus-IE fick i en svensk studie
i stor sett lika lång behandlingstid med antibiotika som patienter med vänstersidig S. aureus-IE [19].
Hos en del patienter med strikt högersidig IE orsakad av S. aureus ses ett mer gynnsamt förlopp och för sådana fall
ses utläkning av infektionen med endast 2 veckors behandling. Hjärtkirurgi utförs mer sällan vid högersidig IE [327,
328]. I en nyligen publicerad svensk studie, genomgick 14% av patienterna med högersidig endokardit hjärtkirurgi
[329]. Det genomförs ingrepp som t.ex. embolektomi, tricuspidalsplastik [330], insättande av tricuspidalisring eller
biologisk klaffprotes.

Antibiotikabehandling vid strikt högersidig endokardit hos intravenösa droganvändare
orsakad av S. aureus
I en review har sju kontrollerade randomiserande behandlingsstudier av högersidig S. aureus-IE identifierats och
analyserats [331]. Ingen av dessa studier jämförde behandlingstidens längd med ett och samma läkemedel.
Behandlingstiden varierade mellan 2 och 4 veckor. I två studier jämfördes kloxacillin eller annat penicillinasstabilt
penicillin med respektive utan tillägg av aminoglykosid utan skillnad i behandlingsresultat. Sammanfattningsvis
verkade parenteral behandling med betalaktamantibiotika, vankomycin, teikoplanin eller trimetoprimsulfametoxazol att fungera acceptabelt i de granskade studierna [331].
Behandling med penicillinasstabilt penicillin utgör förstahandsval vid högersidig IE orsakad av meticillinkänslig S.
aureus. För dessa preparat finns omfattande klinisk erfarenhet både i Sverige och internationellt. Tillägg av
aminoglykosid rekommenderas inte. Vid allergi typ 1 eller meticillinresistens rekommenderas i första hand
daptomycin men vankomycin är ett alternativ. Gott stöd finns då för att daptomycinbehandling kan användas [247,
250].
I analogi med resonemanget vid vänstersidig IE orsakad av S. aureus kan högersidig IE med denna patogen
behandlas med bensylpenicillin om stammen är känslig, vilket uppskattningsvis 25–30% av blodisolat i Sverige
visats vara (194, 195). Det saknas prospektiva jämförande studier men en nyligen publicerad retrospektiv studie
från Australien och Nya Zealand visade att penicillin jämfört med kloxacillin är oberoende associerat till bättre utfall
vid S. aureus-bakteriemi (196) inklusive 81 fall av IE. Motsvarande skillnad sågs emellertid inte i en dansk
retrospektiv studie (197).
I två mindre studier har peroral behandling med ciprofloxacin i kombination med rifampicin jämförts med
intravenös behandling med kloxacillin i kombination med aminoglykosid [332, 333] utan att några skillnader i utfall
observerades. Peroral behandling till intravenösa droganvändare är dock behäftad med en stor risk för dålig
följsamhet och bör endast användas i undantagsfall. Övergång till dalbavancin finns beskrivet i fallserier [285, 286],
men några större studier i denna patientgrupp finns inte.
Stöd för 2 veckors behandling finns endast för penicillinasstabilt penicillin och okomplicerat förlopp. För att
betrakta en högersidig IE som okomplicerad ska patienten inte uppvisa tecken på septiska nedslag utanför lungorna
och ha ett gott kliniskt svar på initial behandling. Omfattande klaffengagemeng, stora vegetationer (> 20 mm)
liksom empyemutveckling och stora abscesser utgör komplicerande faktorer. Lungröntgen rekommenderas för att
bedöma abscesser i lungorna.
För högersidig IE med andra patogener än S. aureus saknas erfarenhet av förkortad behandling och vid denna typ
av infektioner bör behandling ges som vid vänstersidig IE orsakad av respektive patogen
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Behandlingstabell 7. Behandling av högersidig S aureus-endokardit 1
Preparat

Total

Antal
doser/dygn

Tid
(veckor)

Evidens

dos/dygn
Meticillinkänslig stam (MSSA)
Okomplicerad2

Kloxacillin

12 g (8 – 16)

4

2

A III

Komplicerad

Kloxacillin

12 g (8 – 16)

4

4

A III

Pc allergi inte typ I

Cefotaxim

9 g (6–12)

3

2–4

A III

Pc allergi typ 1

Daptomycin

8–12 mg/kg

1

4

B III

Pc allergi typ 1 (andrahandsval)

Vankomycin

45 mg/kg (30–60)3

2–3

4

B III

Förstahandsval

Daptomycin

8–12 mg/kg

1

4

B III

Andrahandsval

Vankomycin

45 mg/kg (30–60)3

2–3

4

B III

Meticillinresistent stam (MRSA)

1)

2)
3)

För högersidig IE med andra patogener än S. aureus saknas erfarenhet av förkortad behandling och vid denna typ av infektioner bör
behandling ges som vid vänstersidig IE orsakad av respektive patogen.
Inga embolier utanför lungorna, bra kliniskt svar
Laddningsdos 20–30 mg/kg
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Antibiotikabehandling vid endokardit orsakad av enterokocker (NVE och PVE)
Enterokock-IE orsakas huvudsakligen av Enterococcus faecalis (93%), endast ett fåtal fall orsakas av Enterococcus
faecium (6%) och andra species (Svenska endokarditregistret 2008–20). Enterokocker är mer resistenta mot
penicilliner än andra streptokocker. Detta beror på förändringar i penicillinbindande proteiner som är speciellt
uttalade hos E. faecium. Vildtypspopulationen av E. faecalis är känslig för ampicillin med övre gränsen vid 4 mg/l,
medan E. faecium vanligen är resistent mot aminopenicilliner. Övre gränsen för vildtypspopulationens MIC för
vankomycin är 4 mg/l för både E. faecalis och E. faecium, vilket innebär att vankomycin är ett andrahandsalternativ
vid behandling av IE [4, 6]. Vankomycinresistens hos E. faecalis och E. faecium är ovanligt i Sverige och något fall
av IE finns ännu inte beskrivet. Daptomycin är inte verksamt mot enterokocker om det ges i normaldos men har
använts i fallserier med en högre dosering, 10–12 mg/kg x 1 [334, 335]. Linezolid är verksamt mot de flesta
enterokocker i normaldoseringen men har huvudsakligen använts som ersättning för andra behandlingar av
enterokockendokardit vid behandlingssvikt eller intolerans. Dock rekommenderas linezolid, som ett av preparaten
tillsammans med amoxicillin, som peroral uppföljning baserat på POET-studien [186]. Moxifloxacin används inte
på enterokocker som singelbehandling, men ingår också som ett alternativ i kombination med amoxicillin enligt
POET-studien.
Den naturliga aminoglykosidresistensen hos enterokocker medför MIC-värden mellan 4–128 mg/L. Vid
kombination med ampicillin eller vankomycin uppnås vid dessa MIC-värden en synergistisk baktericid effekt [336].
Vid höggradig aminoglykosidresistens (HLAR) (>128 mg/L) kan denna synergieffekt inte uppnås. HLAR är
plasmidmedierad och kan variera mellan olika aminoglykosider, varför man i dessa fall bör testa emot olika
aminoglykosider. E. faecium har ett naturligt förekommande enzym som förhindrar synergi med tobramycin.
I de få kliniska behandlingsstudier av enterokockendokardit som publicerats har vanligen kombinationsbehandling
givits under 4–6 veckor med god klinisk utläkning men med besvärande hög andel patienter som drabbats av
aminoglykosidinducerad nefrotoxicitet [212, 337, 338]. För att undvika det har 14 dagars behandling med
aminoglykosid studerats och visat sig ge goda resultat utan ökad återfallsfrekvens och med mindre njurpåverkan
[212, 337]. I okomplicerade fall av enterokockendokardit (gäller både NVE och PVE) med ett isolat utan HLAR kan
därför kombinationsbehandling med cellväggsaktivt preparat och aminoglykosid ges under 2 veckor [212, 337],
varefter behandling fullföljs med cellväggsaktivt preparat i ytterligare 2 veckor [337]. Vid komplicerade fall med
t.ex. stora vegetationer, lång sjukdomsduration före insatt terapi eller relaps kan man överväga att ge
kombinationsbehandling under 4–6 veckor. Man bör överväga att utsträcka den totala behandlingstiden till 6
veckor vid relaps. Sex veckors behandling bör ges vid PVE.
Ett annat alternativ är dubbel betalaktambehandling som har visat sig ha likvärdig effekt i en retrospektiv studie
[339] men med lägre nefrotoxicitet. Mest studerad är kombinationen ampicillin 12 g/dygn samt ceftriaxon 4 g/dygn
(fördelat på 2två doser per dygn). Aminopenicilliner binder till penicillinbindande protein (PBP) 4 och 5, medan
ceftriaxon (och cefotaxim) binder till PBP 2 och 3 och kombinationen ger en baktericid, synergistisk effekt trots att
cefalosporiner inte har egen effekt mot enterokocker. Kombinationsbehandlingen bör fortgå hela behandlingstiden,
vilken är 6 veckor i genomförda studier. Observera att detta alternativ förutsätter att isolatet är känsligt för
aminopenicilliner. Dubbel betalaktambehandling är ett tilltalande alternativ för att kunna avstå från
aminoglykosider. Dock finns begränsad publicerad erfarenhet och rapporterad mortalitet under behandling i dessa
studier är 23–26% jämfört med 5–16% mortalitet i de svenska och danska studierna med avkortad
aminoglykosidbehandling.
Sammantaget bedöms att kombinationsbehandling med dubbla betalaktamer respektive betalaktam med
aminoglykosid är likvärdiga alternativ. Vid IE orsakad av E. faecalis med höggradig aminoglykosidresistens eller
vid njursvikt rekommenderas dubbel betalaktambehandling. Dubbel betalaktambehandling har vunnit insteg och
användes under 2019 i ungefär hälften av de enterokockorsakade endokarditerna i Sverige, enligt Svenska
endokarditregistret.
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Om stammen är höggradigt resistent mot alla aminoglykosider och dubbel betalaktambehandling inte är möjlig kan
förlängd högdosbehandling med ampicillin 12–16 g/d under 8–12 veckor prövas. Vid annan resistensproblematik
finns fallrapporter om behandling med daptomycin, kombinationer med daptomycin och betalaktamer [340] och
linezolid (v.g. se linezolidavsnittet).
POET-studien [186] påvisade likartad utläkning av IE orsakad av E. faecalis med avslutande dubbel peroral
behandling, som med intravenös behandling. De mest använda kombinationerna var ampicillin i kombination med
antingen linezolid eller moxifloxacin. Andra kombinationer användes i för få fall för att kunna utvärderas. I detta
vårdprogram rekommenderas någon av de två kombinationerna som peroral uppföljning under resten av
behandlingstiden efter minst 14 dagar med intravenös behandling. Detta förutsätter 1. känslighet för givna preparat,
2. stabil patient vid övergång till peroral behandling, 3. att inga av exklusionskriterierna från studien föreligger, 4.
att patienten tål preparaten och 5. att adekvat uppföljning kan erbjudas [186].
De flesta studier av enterokockendokardit har en återfallsfrekvens på mellan 5 och 10%. Den vanliga
uppföljningstiden med återbesök efter kring fyra veckor efter avslutad behandling kan vara otillräcklig för att fånga
upp återfallen, som nästan alla kommer fördelade inom upp till sex månader [162], varför behandlande läkare bör
vara uppmärksam på tecken på återfall åtminstone under den tiden.

Behandlingstabell 8. E nterokocker. Nativ endokardit och protesendokardit (NVE och
PVE)
Preparat

Total dos/dygn

Antal
doser/dygn

Tid
(veckor)

Evidens

Ampicillin
och
Aminoglykosid

12 g (8–16)

4

4–63

B II (-III)

3 mg/kg

1

2 (4–64)

Ampicillin
och

12 g (8–16)

4

6

Ceftriaxon5

4g

2

6

2–3

4–63

1

1

Ampicillinkänslig stam
Alternativ
ampicillin+aminoglykosid
Alternativ dubbel betalaktam

Ampicillinresistent men
vankomycinkänslig
eller
Pc-allergi

Vankomycin
och
Aminoglykosid

45 mg/kg
3 mg/kg

(30–60)6

B II (-III)

B II (-III)

Uppföljande peroral behandling vid endokardit i nativ klaff (efter minst 14 dagars intravenös behandling)
NVE och
Ampicillinkänslig stam

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Amoxicillin
och
Linezolid7
eller
Moxifloxacin7

4g

4

2–4

1200 mg

2

2–4

400 mg

1

2–4

Resistensbestämning mot flera aminoglykosider kan behöva utföras. Vid E. faecium ges gentamicin eller amikacin
Beakta kontraindikationer såsom njursvikt och hörselnedsättning. Dosering anpassad till aktuell njurfunktion
6 veckor vid PVE
4–6 veckors aminoglykosidbehandling kan övervägas vid relaps, lång duration av symtom och stora vegetationer
Denna kombination inte effektiv mot E. faecium
Laddningsdos 20–30 mg/kg
Förutsätter frånvaro av resistensmekanismer
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A II

Antibiotikabehandling vid endokardit orsakad av HACEK-gruppens bakterier
(NVE och PVE)
HACEK-gruppens bakterier är gramnegativa bakterier med sin naturliga hemvist i tarmen och munhålan. De är
kända för att orsaka endokardit [341]. Internationellt rekommenderas cefalosporiner för behandling av
endokardit [4, 6] eftersom resistens mot ampicillin är vanlig i internationella studier [341]. Baserat på svenska
data har däremot vårt vårdprogram rekommenderat ampicillin som förstahandsbehandling. I en nyligen
publicerad svensk studie fann man 27 fall av IE bland 118 bakteriemier, där endast två isolat av de 118 isolat var
resistenta mot ampicillin [177]. Endast ett isolat av Eikinella var resistent mot cefotaxim [177]. Alla isolat var
känsliga för ciprofloxacin, som kan användas vid överkänslighet eller för stabila patienter där man vill
poliklinisera behandlingen och om uppföljning kan säkras. Poliklinisk avslutning av behandlingen är vanlig men
utan annat stöd än erfarenhet och fallserier [177]. Ingen behandlingssvikt sågs i studien med de angivna
behandlingarna. Sammantaget bedömer gruppen att det inte finns skäl att frångå den svenska rekommendationen
att ge ampicillin som förstahandsbehandling.

Behandlingstabell 9. HACEK-gruppens bakterier. Nativ endokardit och protesendokardit
(NVE och PVE)
Preparat

Total

Antal

Evidens

doser/dygn

Tid
(veckor)

dos/dygn
Ampicillinkänslig

Ampicillin1

12 g (8–16)

4

4–62 v

A III

Ampicillinresistent
(betalaktamas-producerande)

Cefotaxim1

6 g (6–9)

3

4–62 v

B II-III

Pc allergi inte typ I

Cefotaxim1

6 g (6–9)

3

4–62 v

B III

Pc allergi typ I

Ciprofloxacin1

2–3

4–62 v

C III

1000–1500 mg po
800 mg iv (800–1200)

1)

2)

Vid okomplicerad endokardit kan, efter initial intravenös behandling i minst 2 v, poliklinisk behandling med Ceftriaxon 2 g x 1 iv alternativt
T. Ciprofloxacin 500–750 mg x 2 övervägas.
Den längre behandlingstiden vid PVE.
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Antibiotikabehandling vid blododlingsnegativ endokardit (NVE och PVE)
Andelen blododlingsnegativ IE skiljer mycket mellan olika populationer och heltäckande rekommendationer för
behandling är inte möjliga att formulera. Blododlingsnegativ endokardit anses föreligga när diagnosen endokardit
bedöms som sannolik eller definitiv och blododlingar fortfarande är negativa efter fem dagar vid nativa hjärtklaffar
respektive efter 5–10 dagar vid klaffprotes. Det finns olika orsaker till negativ blododling, såsom att
antibiotikabehandling är given före blododling, att det rör sig om svårodlade eller inte odlingsbara agens (t.ex.
Coxiella burnetii), eller att det föreligger en icke-infektiös orsak. Epidemiologisk anamnes inklusive djurkontakter
och resor är viktigt. För rekommendationer avseende serologisk provtagning hänvisas till kapitlet om mikrobiologi.
När blododlingar utfaller negativa görs vanligen en omvärdering av diagnosen endokardit och eventuell insatt
behandling. Empirisk terapi vid nativ endokardit, vanligen bensylpenicillin +/- aminoglykosid, kan fortsätta som
definitiv terapi om gott terapisvar föreligger och diagnosen IE fortfarande bedöms sannolik eller definitiv. I en
svensk avhandling fann man att 12–27% av patienter som uppfyllde kriterierna för IE var blododlingsnegativa och
att de patienter som behandlats med aminoglykosider hade bättre prognos [84]. Om kliniskt svar uteblir på
empirisk behandling föreslås byte till cefotaxim +/- aminoglykosid, men uteblivet svar bör också föranleda
ytterligare differentialdiagnostiska överväganden.
Vid blododlingsnegativ PVE är KNS vanligare än vid blododlingsnegativ NVE, vilket motiverar täckning för denna
patogen och det är också mer sannolikt med cutibakterier (tidigare propionebakterier, se nästa avsnitt) eller andra
ovanliga agens med svårförutsägbart känslighetsmönster.

Några behandlingsförslag ges nedan men

blododlingsnegativ endokardit är en utmaning att hantera kliniskt och kräver individuell behandling.
Behandlingstabell 10 kan användas som ett stöd i tankegången men är inte heltäckande.

Behandlingstabell 10. Odlingsnegativ endokardit. Nativ endokardit och
protesendokardit (NVE och PVE)
Preparat

Tid (veckor)

Evidens

Kliniskt svar föreligger:

Bensylpenicillin

4–6 v

C III

Fortsatt empirisk terapi med

+/-

Nativ endokardit

Aminoglykosid

2v

Kliniskt svar föreligger inte:

Cefotaxim

4–6 v

Överväg att ersätta behandling med

+/Aminoglykosid

2v

Kliniskt svar föreligger

Vankomycin/Daptomycin

(4–) 6 v

Fortsatt empirisk terapi med

och

C III

Protesendokardit

Cefotaxim

C III

(4–) 6 v

och
Rifampicin

(3–) 5 v

Kliniskt svar föreligger inte

Ovanliga bakteriella agens

Överväg

Svamp
Behov av kirurgi
Diskutera med endokarditteam!

Behandling av ovanliga agens (NVE och PVE)
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C III

Endokardit orsakad av Cutibacterium spp.
Cutibacterium ingår i hudens normalflora, men kan i sällsynta fall också orsaka invasiva infektioner främst i
anslutning till främmande material såsom vid PVE och CIED-infektion. Vanligaste species är Cutibacterium acnes.
I svenska endokarditregistret rapporterades 2017–2019 i snitt 7 fall per år med definitiv IE orsakad av
Cutibacterium spp. Detta jämfört med åren 1995–2016 då totalt 51 fall rapporterades, samtliga PVE, varav 32 under
perioden 2008–2016 vilka utgjorde 8% av totala antalet PVE i Sverige [342]. Motsvarande siffra från en fallserie
med totalt 24 fall i Cleveland, USA var knappt 4% [343]. Sannolikt föreligger fortfarande ett mörkertal.
Starka riskfaktorer för IE orsakad av Cutibacterium spp. är manligt kön och förekomst av CIED [342-346]. Flera
faktorer kan försvåra bedömningen och leda till försening av Cutibacterium-IE diagnos. I de flesta publicerade fall
har diagnosen ställts först vid operation då man funnit växt av eller förekomst av DNA från cutibakterier på den
utopererade klaffprotesen [343, 345, 347]. Signifikansen av en positiv blododling är också svårvärderad då
bakterien är en vanlig kontaminant. Nämnda riskfaktorer liksom om det förekommer växt i flera odlingar behöver
därför vägas in.
Evidensen för behandlingsval vid Cutibacterium- IE är bristfällig och bygger på publikationer med retrospektiva
data

om

preparatval

och

behandlingstidens

längd.

Den

vanligaste

beskrivna

behandlingen

är

betalaktamantibiotika, framförallt penicillin, eller vankomycin, givet antingen som singelbehandling eller i
kombination med aminoglykosid [342, 343, 345-347]. Tillägg av rifampicin beskrivs mer sällan [342, 346, 347].
Brytpunkten för bensylpenicillin för grampositiva anaerober inclusive Cutibacterium spp. är av EUCAST satt till
(S≤0,25 / R>0,5) och i EUCAST referensdatabas fanns fram till 2019 inga penicillinresistenta isolat. Utifrån
EUCAST resistensdata samt erfarenhet av behandling från Svenska endokarditregistret rekommenderas i första
hand behandling med bensylpenicillin (B II). Behandlingsalternativ vid penicillinallergi (1) är cefotaxim eller
karbapenem och vid penicillinallergi (typ 1) vankomycin (B III).
Cutibacterium spp. anses naturligt resistenta mot aminoglykosider och data saknas avseende synergistisk effekt. I
tidigare fallpublikationer och serier där kombinationsbehandling givits med aminoglykosid kan inga slutsatser dras
om ökad utläkningsfrekvens [342, 347]. Utifrån biverkningsrisk och avsaknad av evidens föreslår gruppen att
aminoglykosid inte ges vid IE orsakad av Cutibacterium spp (B III).
Evidens saknas också avseende behandlingstidens längd. I studien av Lindell et al. med 51 fall från Svenska
endokarditregistret är mediantiden för behandling 42 dagar (range 18–117) med relaps enbart hos 3 fall och en som
avled under behandling [342]. Abscessbildning är vanligt förekommande vid Cutibacterium-IE [342, 343], vilket
bör vägas in vid värdering av behandlingstidens längd. Sammanfattningsvis är det utifrån bristande evidens svårt
att rekommendera en generell behandlingstid vid Cutibacterium-IE utan individuell bedömning behöver göras.
Utifrån gruppens samlade erfarenhet behövs vanligen minst 6 veckors behandling (B III).
Bland publicerade fall har majoriteten i tillägg till antibiotika genomgått kirurgisk behandling [342, 345].
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Endokardit orsakad av Corynebacterium spp.
Corynebacterium är ett släkte med grampositiva stavar och flera arter tillhör hudens normalflora. Fynd av
corynebakterier i odlingar bedöms ofta som icke-patogen kontaminant. Det finns dock studier som indikerar att
bakteriemi med corynebakterier representerar äkta infektion i mellan 44 och 71% av fallen [348-350].
Det är sedan länge känt att Corynebacterium kan orsaka IE [351], men kunskapen om dessa infektioner är idag
bristfällig. I en större systematisk litteraturgenomgång av 129 publicerade fall fann man att 95% utgjordes av
vänstersidig IE, att andelen män var 72% och 19% var PVE. 28% genomgick kirurgi och mortaliteten var över 40%
[352]. I en undersökning av 30 fall i Svenska endokarditregistret fann man att andelen män var 77%. 70% av fallen
utgjordes av PVE och hela 50% av dessa blev opererade under behandlingstiden. Mortaliteten bland dessa svenska
fall var 13% [353].
Att värdera relevansen av ett blododlingsfynd med Corynebacterium kan vara en utmaning. I litteraturen noteras
vissa arter av Corynebacterium – såsom C. jeikeium och C. striatum – oftare som äkta patogener. Vid en
genomgång av 339 patienter med Corynebacterium-bakteriemi noterades att C. striatum var det vanligaste fyndet
i äkta infektioner och C. jeikeum hade den högsta andelen äkta infektioner. C. afermentans var det vanligaste fyndet
vid kontamination. I de åtta episoderna av Corynebacterium-IE var C. striatum och C. jeikeium orsak i två fall
vardera [354]. Dessa arter framträder även i Svenska endokarditregistret som vanligaste agens vid
Corynebacterium-IE [353].
Vid Corynebacterium-bakteriemi bör artbestämning av isolat således ske, för att underlätta bedömning av fyndets
relevans. Hos patienter med klaffprotes bör man i dessa fall, särskilt vid konstaterad bakteriemi med C. striatum
eller C. jeikeium, utreda patienten med TEE.
Det saknas idag evidens för att avgöra vilken antibiotikabehandling som är att föredra vid Corynebacterium-IE.
Antibiotikakänsligheten förefaller variera mellan olika arter av corynebakterier men också inom samma species.
Resistensmönstret verkar ha förändrats över tid och känslighet för till exempel betalaktamantibiotika är numera
ovanligt framförallt hos C. striatum enligt flera rapporter [355-357]. Det kan noteras att snabb resistensutveckling
mot daptomycin under pågående behandling har rapporterats i flera fall [355, 358].
Av

de ovan nämnda 30 fallen i Svenska endokarditregistret fick 21 patienter

någon form

av

kombinationsbehandling, medan 9 patienter fick monoterapi. Vanligast förekommande behandling var
vankomycin följt av olika betalaktamantibiotika, rifampicin och aminoglykosider. De 20 isolat där man kunde
genomföra resistensbestämning var samtliga känsliga för vankomycin. De flesta isolat uppvisade låga MIC-värden
för aminoglykosider, medan resistens för bensylpenicillin var vanligt förekommande och resistens för rifampicin
sågs i en del fall med C. striatum [353].
I avsaknad av evidens får val av antibiotika ske enligt aktuell resistensbestämning. Betalaktamantibiotika – i första
hand bensylpenicillin – bör vara förstahandsval vid känslig stam. Vid betalaktamresistens föreslås vankomycin som
alternativ. Kombinationsbehandling med aminoglykosid eller rifampicin bör övervägas vid PVE, även om evidens
för detta saknas.
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Svampendokardit
Svampendokardit är ovanligt och utgör drygt 1% av alla IE-fall [359, 360]. Vid vårdrelaterad IE är andelen dock
betydligt högre. Riskfaktorer är förekomst av klaffprotes, intensivvård, kärlkateter, bukkirurgi, immunsuppression
samt intravenös droganvändning. Vårdrelaterad svamp-IE uppträder inte sällan sekundärt eller som
dubbelinfektion till grampositiv IE. Svampendokardit är till stor del en obduktionsdiagnos. Mortaliteteten är
mycket hög vid svampendokardit. I äldre litteratur rapporteras mortalitetssiffror på 50–80% [361], men i senare
studier är mortaliteten vid candida-IE 30–55% [117, 362, 363]. Vid aspergillus-IE är motsvarande mortalitet 82%
[364]. I Sverige dominerar candida som agens vid svampendokardit, huvudsakligen C. albicans men även fall av
C. parapsilosis och C. glabrata har rapporterats (Svenska endokarditregistret 2019). Vegetationerna har ofta stor
volym och kan därför utgöra ett mekaniskt hinder. Omfattande embolisering är vanligt. I en prospektiv studie från
Spanien följde man patienter med candidemi och fann att 4,2% av patienterna uppfyllde kriterierna för endokardit.
I den subgrupp av patienter med candidemi på vilka ekokardiografi utfördes fann man endokarditförändringar hos
6%. Författarna understryker att i 3 av de 11 fall av svampendokardit som diagnostiserades med ekokardiografi,
saknades det kliniska tecken på endokardit och dessa patienter skulle alltså ha missats utan ekokardiografi [117].
Riskfaktoranalys visade signifikant högre andel som hade klaffprotes (36%) i gruppen med candidaendokardit än i
gruppen utan candidaendokardit (4,5%). Sjukhusmortaliteten var 55% för patienterna med endokardit jämfört med
29% hos patienter med candidemi utan endokardit [117]. Förekomst av klaffprotes, intensivvård, kärlkateter,
bukkirurgi, immunsuppression samt intravenös droganvändning utgör riskfaktorer för svampendokardit.

Diagnostik vid misstänkt svampendokardit
Vid candidemi ska candidaendokardit övervägas. När det föreligger persisterande växt i blododlingar eller när en
patient med candidemi har fortsatt feber trots adekvat terapi stärks misstanken. TEE bör då beställas, liksom hos
patienter med hjärtklaffprotes eller förekomst av CIED, samt vid annan riskfaktor för IE som exempelvis intravenös
droganvändning. Typning och resistensbestämning på blododlingsisolat ska alltid utföras (A III). Fortsatta
blododlingar tas var till varannan dag tills de blir negativa. Observera att blododlingar kan vara negativa, vid
exempelvis aspergillus-IE är endast 10% blododlingspositiva [365]. Molekylärbiologiska metoder finns för
diagnostik av svampinfektioner på hjärtklaffar med ITS (Internal transcribed spacer of nuclear DNA). På senare tid
har det även tillkommit analyser av biomarkörer såsom Beta-D-glukan, candidaantigen- och antikroppsdetektion.
Det finns mindre studier som indikerar att dessa biomarkörer kan ha en roll i utredning av candidaendokardit [366]
men detta behöver studeras ytterligare.

Faktaruta 14. Diagnostik vid svampendokardit
Typning och resistensbestämning av blodisolat ska alltid utföras

A III

Vid klaffkirurgi för svampendokardit: odling, PAD och molekylärbiologisk analys med DNA-

A III

sekvensering oavsett blododlingsresultat
TEE bör alltid utföras vid candidemi hos patienter med hjärtklaffprotes, förekomst av CIED eller

C III

annan riskfaktor för IE (exempelvis intravenös droganvändning)
TEE bör alltid övervägas vid candidemi med dåligt terapeutiskt svar

C III

Behandling
Behandlingstiderna vid svampendokardit är mycket långa då 30% av de överlevande annars riskerar att få återfall
[361]. Optimal behandlingstid är inte känd men konsensus råder om att längre behandlingstid än för bakteriell
endokardit krävs. Intravenös behandling i 6–8 veckor har föreslagits [4, 367, 368] (B III).
Amfotericin B har länge utgjort förstahandsbehandling vid svampendokardit. Djurstudier stöder användning av
konventionellt amfotericin B vid svampendokardit. I moderna studier används dock vanligen liposomalt
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amfotericin B. Preparatet har ett brett antimykotiskt spektrum och har CNS-penetration vilket är av vikt vid CNSembolisering. Liposomalt amfotericin B kan ges som singelbehandling eller i kombination med flucytosin.
Echinocandiner används numera som ett likvärdigt behandlingsalternativ till amfotericin B vid
candidaendokardit [4, 367, 368]. Det saknas dock randomiserade behandlingsstudier som jämför amfotericin B
med echinocandiner. I en icke-randomiserad studie jämfördes echinocandiner med amfotericin B-preparat och
man fann ingen skillnad i utfall [362]. Trots att echinocandiner hade valts i högre utsträckning till mer komplicerade
patienter (fler med protesendokardit respektive fler äldre med högre morbiditet) fick man inte sämre utfall än för
patienter som erhållit amfotericin B-baserad terapi.
Echinocandiner är aktiva mot biofilm och på teoretisk grund rekommenderas därför i första hand en echinocandin
vid PVE [369]. Caspofungin är aktivt mot såväl C. albicans som C. glabrata men rekommenderas inte vid C.
parapsilosis-IE. Echinocandiner har dålig CNS-penetration och vid septisk embolisering till CNS ska därför väljas
antimykotika med bättre CNS-penetration, antingen i monoterapi eller i kombination med echinocandin.
Alla tre echinocandiner (caspofungin, anidulafungin och micafungin) som finns på marknaden i Sverige används
internationellt för endokarditbehandling [4, 368]. Caspofungin har i nuläget bäst dokumentation vid
candidaendokardit. Högre doser av echinocandiner än vid annan candidainfektion har använts vid IE och
rekommenderas i internationella riktlinjer [4, 368]. Caspofungin tolereras till exempel väl i höga doser [370], men
även om högdosbehandling är teoretiskt tilltalande vid IE saknas dokumentation som visar ett bättre resultat.
Dessutom ses in vitro en paradoxal effekt med ökad tillväxt av candida vid höga doser av framförallt caspofungin
[371, 372]. Den eventuella kliniska relevansen av detta är inte fastställd men väcker frågor angående lämpligheten
med högdosbehandling och allt sammantaget rekommenderar inte vårdprogrammet högre doser av echinocandiner
vid IE.
Azoler har framförallt en roll som step-down terapi eller vid långvarig suppressionsbehandling [373, 374].
Fallrapporter, bland annat en svensk [375], beskriver dock framgångsrik behandling med azolpreparat, främst
flukonazol, vid candidaendokardit. Jämfört med echinocandiner och amfotericin B har azoler dålig
biofilmspenetration. Flukonazol är aktivt mot C. albicans och C. parapsilosis, medan effekten mot C. glabrata är
så pass nedsatt att flukonazol inte bör användas i detta sammanhang. Antagonism kan befaras vid
kombinationsbehandling

med

amfotericin

och

flukonazol

varför

sekventiell

terapi

rekommenderas

(B II).
Flucytosin är ett godkänt läkemedel i Sverige men tillverkningssituationen är osäker. I internationella riktlinjer
anges flucytosin som möjligt tillägg till liposomalt amfotericin B. Flucytosin har god CNS-penetration. På grund av
hög risk för resistensutveckling får aldrig flucytosin ges i monoterapi. Rekommenderad dosering är 25–50 mg/kg x
4. Koncentrationsbestämningar (såväl topp-som dalkoncentration) ska alltid göras med målkoncentration för
dalvärde >25 mg/L och toppvärde <100 mg/L. Observera att dosjustering krävs vid nedsatt njurfunktion.

Kirurgi vid svampendokardit
Kirurgi rekommenderas vid svampendokardit (se avsnitt om operationsindikationer), även om det i en del ickerandomiserade studier [359, 362] inte visats någon signifikant skillnad i mortalitet mellan de som genomgått
kirurgi och de som enbart fått antimykotisk behandling. I en reviewartikel av 140 fall var tvåårsöverlevnaden
signifikant högre hos de patienter som genomgick kirurgi jämfört med de patienter som endast erhöll medicinsk
behandling, 64% respektive 37% [376]. Sannolikt kunde en del av skillnaden i överlevnaden tillskrivas det faktum
att gruppen patienter som genomgick kirurgi var yngre och hade mindre sjuklighet.
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Postoperativ behandling vid svampendokardit
Postoperativ behandling med antimykotika rekommenderas i minst 6 veckor. Om kirurgi inte utförs vid NVE
rekommenderas långtidsbehandling med flukonazol (förutsatt att stammen är känslig) i minst 6 månader [373].
Vid protesendokardit orsakad av flukonazolkänsliga candidaarter som inte kan opereras rekommenderas livslång
suppressionsbehandling med flukonazol [367] (B II).

Behandlingstabell 11. Endokardit orsakad av Candida
Preparat

Total

Tid (veckor)

Evidens

dos/dygn
Initial behandling
NVE och PVE

Echinocandin

Se FASS

6–8 v

B III

Alternativ initial behandling

Liposomalt amfotericin B

3–5 mg/kg

6–8 v

B III

Uppföljande behandling,
opererad

Echinocandin (alltid vid PVE

Se FASS

Minst
6
v
postoperativt

B III

Uppföljande behandling NVE,
inte opererad

Fluconazol

400 mg (800) (iv, po)

Minst
månader

B III

Uppföljande behandling PVE,
inte opererad

Echinocandin

400 mg (800)

Livslång
suppression

NVE och PVE

(Fluconazol alternativ vid NVE)

Alltid tidig kontakt med thoraxkirurg
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CIED-infektion, infektion av pacemaker, ICD
eller CRT
CIED-infektion – terminologi
Inopererade elektroniska system, såsom pacemaker (PM), defibrillatorer (ICD, implantable cardioverter
defibrillator) och så kallad sviktpacemaker (CRT, cardiac resynchronisation therapy) samlas i engelskspråkig
litteratur under termen cardiovascular implantable electronic device (CIED). CIED-infektion är följaktligen en
infektion i ett sådant system. Vi har valt att använda oss av begreppet CIED eftersom det i svenskan saknas
motsvarande inkluderande term. Kliniken vid CIED-infektion är heterogen och indelas enligt faktaruta 15.

Faktaruta 15. Definition av olika kliniska tillstånd med CIED -infektion
Isolerad dosfickeinfektion*
-

Saknar uttalade systemiska symtom

-

Ingen växt i blododlingarna

-

Normal ekokardiografi

Systemisk CIED-infektion
Uppfyller ej kriterier för endokardit men kan ha följande:
-

Uttalade systemiska symtom, i kombination med

-

Positiv blododling, eller

-

Vegetationer på elektroder

CIED-endokardit
Uppfyller kriterier för endokardit med engagemang av hjärtelektrod eller klaff hos CIED-bärare.
* Observera att dosfickeinfektion kan föreligga även vid systemisk CIED-infektion och CIED-endokardit

Epidemiologi
Antalet personer som har en CIED ökar ständigt. Enligt preliminär rapport för 2019 opererades det i Sverige in 712
PM per miljon invånare och det fanns då 50 623 pacemakerbärare. Samma år lades också 146 ICD per miljon
invånare och det fanns 12 735 ICD-bärare (www.pacemakerregistret.se, PMR). Incidensen för CIED-infektion är
under det första året efter primär insättning 0,5–0,8% och efter batteribyte 1–4% (Sandoe 2015). I studier från olika
delar av världen uppträder CIED-infektion hos 0,2–3,6% av alla CIED-bärare per år, beroende på typ av CIED och
population [377].
De senaste åren har det funnits en tydlig trend, såväl internationellt som nationellt, med en ökad relativ incidens
av CIED-infektioner. Sannolikt är detta följden av att system opereras in på patienter ur en allt äldre patientgrupp
med, för CIED-infektion, kända riskfaktorer, som till exempel diabetes, njursvikt, kroniskt obstruktiv lungsjukdom
och immunsuppression [378, 379]. Den ökande andelen ICD och CRT, vilka har en högre relativ risk för infektion
jämfört med pacemaker, bidrar sannolikt till att antalet infektioner ökar. Fler patienter genomgår upprepade
ingrepp, såsom batteribyten och uppgradering av system, med större risk för infektion [380, 381]. Sammantaget
ser vi nu en påtaglig ökning av infektioner som inte ensamt kan tillskrivas det ökade antalet CIED-insättningar.

Patogenes och bakteriologi
CIED-infektion antas uppstå vid implantationen av det främmande materialet eller vid senare revisioner eller
dosbyten. En hypotes är att det i samband med operation förs in lågvirulenta bakterier, som bildar biofilm runt
dosan eller kablarna. Denna process kan förklara det ibland mycket långa intervallet mellan kirurgiskt ingrepp och
klinisk infektion. Förekomst av biofilm kan även förklara svårigheten att eradikera infektionen med endast
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antibiotikabehandling [382]. En postoperativ sårinfektion över dosfickan kan även leda till engagemang av CIEDsystemet. Vidare kan hematogen spridning från ett annat fokus, exempelvis en sårinfektion eller bakterier från
munhålan, tarmen eller urinvägarna ge upphov till CIED-infektion.
Orsakande agens vid CIED-infektion liknar de vid PVE. Stafylokocker, både S. aureus och KNS, är orsaken i 66–94
% av fallen [377, 383, 384]. Såväl tid efter operation, som typ av CIED-ingrepp kan tänkas påverka etiologin. I vissa
studier dominerar S. aureus vid tidiga infektioner samt efter primär implantation av CIED, medan KNS är vanligare
senare i förloppet och efter revision av systemet [385, 386]. Andra agens vid CIED-infektioner är Cutibacterium
spp, alfastreptokocker, enterokocker, Corynebacterium, bakterier i HACEK-gruppen, gramnegativa bakterier
inklusive Pseudomonas och svamparter. Andelen non-HACEK gramnegativa bakterier har angetts till 6–9% i olika
studier [384, 387]. Gramnegativa bakterier är relativt sett vanligare vid CIED-infektioner än vid NVE och PVE
[388].

Symtomatologi och anamnes
Symtomatologin vid CIED infektion varierar beroende på dess olika kliniska tillstånd och etiologi. Misstanke om en
CIED-infektion kan uppkomma vid flera olika kliniska situationer: lokala besvär vid dosfickan, blododling med växt
av en bakterie som är benägen att förorsaka CIED-infektion, patienter som uppfyller endokarditkriterierna [4] samt
vid oklar feber utan positiv blododling men med fynd av förändringar på elektroder eller klaffar. Vidare bör CIEDinfektion övervägas vid feberutredning utan annan förklaring till febern, även i avsaknad av fynd vid TEE. Slutligen
bör CIED-infektion också övervägas vid gramnegativ bakteriemi som återkommer efter adekvat terapi eller som
inte svarar på behandling, även i avsaknad av fynd vid TEE [24].
Vid lokala infektioner är det vanligt med ömhet och smärta, ibland långvarigt, missfärgning och till slut
hudperforation vid dosfickan, vanligen utan feber eller CRP stegring. Hos en del patienter förekommer istället en
kraftigare rodnad, svullnad, och purulent sekretion från dosfickan, ofta i kombination med feber. I vissa fall kan de
låggradiga symtomen från dosfickan vara övergående och ha upphört när den systemiska infektionen väl debuterar.
Observera att en tidig och ytlig hudinfektion/inflammation i anslutning till dosfickan som normalt debuterar inom
30 dagar från implantation inte utgör indikation för extraktion (benämns ofta ”early incisional infection”).
Behandling i form av perorala antibiotika kan övervägas.
Diagnosen kan många gånger vara svår att ställa vid avsaknad av symptom från dosfickan. Feber utan tydligt fokus
är ofta det symtom som patienten söker sjukvård för, men feber kan också saknas trots samtidig bakteriemi.
Påtagligt är att febern ofta återkommer gång på gång tills det främmande materialet avlägsnats. Lungembolisering
finns beskrivet hos 5–41% av patienter med CIED-infektion [345, 389, 390]. Man bör även fråga efter
sårinfektioner, tandbesvär, urinvägsinfektioner, ändrade avföringsvanor eller andra tillstånd som kan vara
associerat med bakteriemi, samt om patienten nyligen har vårdats för bakteriemi. Slutligen bör man kartlägga typ
av CIED, operationsdatum, antal elektroder, tidpunkter för eventuella batteribyten/revisioner. Om detta är svårt
att få fram kan Pacemakerregistret kontaktas för att få korrekta uppgifter, se kontaktuppgifter på hemsidan
(www.pacemakerregistret.se).

Handläggning
Diagnostik
Blododling ska utföras på alla patienter med CIED som får feber, särskilt om man saknar uppenbart fokus, vid
långdragna och recidiverande dosfickebesvär, eller vid feber som inte svarar på given behandling. Vid misstanke
om CIED-infektion ska TEE utföras för att påvisa eventuella vegetationer på kablar eller i anslutning till dessa. TEE
har en sensitivitet på 67–96% jämfört med 18–30% för TTE, och den senare kan inte anses tillräckligt säker för att
utesluta infektion [4, 391].
Ekokardiografiska fynd av mobila pålagringar på elektrod i samband med utredning (på annan indikation än
misstänkt CIED-infektion) är relativt vanligt och väcker osäkerhet avseende klinisk relevans. Studier tyder dock på
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att vid avsaknad av feber eller andra symtom och tecken på CIED-infektion är risken låg för att pålagringarna utgörs
av bakteriella vegetationer [392-394].
Lungröntgen bör utföras, även om sensitivitet och specificitet generellt är låg, dels med frågeställning hjärtsvikt,
dels för att identifiera multipla infiltrat som tecken på septisk embolisering. DT thorax bör övervägas för bättre
diagnostik vid misstanke på septisk lungembolisering. Det finns flera rapporter som talar för att ( 18F)-FDG-PETDT kan förbättra diagnostiken av misstänkt CIED-infektion utan fastställd diagnos och det kan övervägas för att få
underlag inför eventuell extraktion av CIED [395, 396]. I en metaanalys av Mahmood et al understryker man att
(18F)-FDG-PET-DT har högre diagnostisk träffsäkerhet vid infektioner i dosfickan jämfört med CIED-IE samt att
risken för falskt positivt resultat är mycket låg om CIED-implantationen skett för mer än 6 månader sedan [397].
(18F)-FDG-PET-DT bör i första hand ses som ett komplement vid utredning av misstänkt CIED-infektion där
diagnosen inte är fastställd eller där det finns en större mängd främmande material, t ex klaffprotes eller graft, som
dels kan vara infekterat, dels försvåra diagnostik med ekokardiografi.
I samband med extraktion av det främmande materialet ska biopsier från dosfickan och elektrodmaterial skickas
för odling [398]. Diagnostik av elektrodmaterial med 16S rRNA-sekvensering är av värde i synnerhet vid okänd
etiologi och pågående antibiotikabehandling. Dock ska man vara medveten om risken för kontamination av
elektroden när den tas ut via en infekterad dosficka, varför växt eller fynd av positivt 16S-rRNA på elektrod ska
värderas i relation till eventuell dosfickeinfektion, blododlingssvar, molekylär diagnostik och TEE-resultat.
Sonikering av elektroder eller dosa före utodling har i studier visat sig ge ett högre utbyte av positiva odlingar [399401]. Metoden finns uppsatt på vissa sjukhus.

Faktaruta 16. Handläggning vid misstänkt CIED -infektion
Minst tre blododlingar (med förlängd odlingstid 10 dygn) bör tas vid misstanke om CIED-

A III

infektion
TEE ska väljas för att påvisa vegetationer på hjärtelektroder eller klaffar

A II

Lungröntgen och EKG ska göras och DT thorax bör övervägas

C III

PET/CT kan övervägas vid inkonklusiv utredning med kvarvarande klinisk misstanke

C III

Vid konstaterad eller misstänkt CIED-infektion skall allt främmande material extraheras utan

A III

dröjsmål
Peroperativt ska 3–5 vävnadsbiopsier tas från dosfickan och tillsammans med elektrodspetsarna

A II

skickas för odling. Vid okänd etiologi före extraktion skickas även elektrodspetsarna för 16S rRNA
Två blododlingar bör tas dagen efter extraktion av systemet

C III

Multidisciplinär bedömning
CIED-infektioner handläggs bäst i ett tvärprofessionellt lagarbete där pacemakerspecialiserad kardiolog och
infektionsläkare ska ingå. Därtill behövs ekokardiografisk och ofta också thoraxkirurgisk kompetens. Före planerad
operation ska patientens behov av CIED klargöras vilket sedan utgör underlag för beslut om hur extraktionen ska
ske, om patienten i fortsättningen behöver pacemaker eller ICD, hur brådskande implantationen av ett nytt system
ska ske och om det krävs en temporär pacemaker eller övervakning i avvaktan på ett permanent system.

Extraktion av främmande material vid CIED -infektion
Grundregeln vid CIED-infektion är att allt främmande material ska avlägsnas utan onödigt dröjsmål [4, 24, 391].
Det saknas dock större jämförande studier mellan patienter som utöver antibiotika behandlats med extraktion
respektive bibehållen CIED. I ett material från Göteborg överlevde endast 3 av 16 med konservativ behandling
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[390]. Ingen patient med CIED-IE orsakad av stafylokocker klarade sig med konservativ behandling. I enstaka fall
med sen CIED-infektion orsakad av alfastreptokocker eller enterokocker överlevde patienterna utan extraktion. I
en icke-randomiserad studie av patienter med CIED-IE och växt av S. aureus i blododlingar var överlevnaden efter
3 månader bland de patienter som behandlades med respektive utan extraktion 68% vs 45% [381]. I en mindre
fallsammanställning av CIED-infektioner orsakade av stafylokocker, som behandlades med daptomycin i hög dos,
visade det sig dock att infektionen läkte ut utan extraktion i några fall [248]. I den danska POET-studien [186], där
man jämförde konventionell intravenös antibiotikabehandling med partiell peroral behandling hos 400 patienter
med definitiv vänstersidig endokardit, ingick 35 CIED-bärare. I 17 av dessa bedömdes ingen CIED-infektion
föreligga och man avstod därför från extraktion. En av dessa patienter återföll med positiva blododlingar medan
övriga 16 patienter således behandlades framgångsrikt utan extraktion. Dock ingick inte beslutet att ta bort eller
bibehålla patientens CIED i studiens frågeställning och därmed kan inga slutsatser dras om vilka CIED-bärare med
klaffendokardit som kan behandlas utan extraktion.
Extraktion av systemet kan utföras på olika sätt, vilka medför större eller mindre ingrepp för patienten. Den
enklaste metoden ”lead explant” innebär att man drar i kablarna som då enkelt följer med ut, vilket i regel lyckas
om tiden är kort (upp till ett år) efter implantation. Nästa steg är ”lead extraction” som innebär att man använder
speciell utrustning vid avlägsnande av elektroder [402]. Dessa hjälpmedel kan vara olika former av höljen man för
över elektroderna, passiva eller i kombination med laser, ibland med slyngning via vena femoralis, för att extrahera
elektroderna i deras helhet. De mer skonsamma extraktionsteknikerna har ersatt den tidigare förhärskande
metoden thorakotomi, som numera är förbehållen de fall av CIED-infektion där man kombinerar borttagning av
elektroder med klaffkirurgi, om vegetationerna på hjärtelektroderna är stora eller om extraktion inte är möjlig på
annat sätt.
Vid misstänkt eller konstaterad CIED-infektion bör man i samråd med kardiolog på sitt sjukhus ta kontakt med ett
centrum där extraktioner utförs i större volymer för diskussion och ställningstagande till extraktion.
Sammanfattningsvis finns det med dagens kunskapsläge inte skäl att ändra grundregeln om extraktion vid CIEDinfektion.

Faktaruta 17. Extraktion av främmande material vid CIED -infektion
Extraktion av allt främmande material rekommenderas vid:
-

Lokala besvär från dosfickan, med undantag för tidig och ytlig postoperativ sårinfektion.

-

Feber utan positiv blododling men med vegetationssuspekta förändringar på klaffar eller elektroder

-

CIED-IE

Extraktion av allt främmande material bör övervägas vid:
-

Blododling med växt av bakterie som har benägenhet att ge CIED-infektion, framförallt S. aureus och
KNS.

-

Återkommande bakteriemier med samma bakterie men med avsaknad av vegetationssuspekta
förändringar på klaffar eller elektroder.

-

Feberutredning utan positiva odlings- eller ekokardiografiska fynd och utan fynd av annan
genes efter utredning.

Re-implantation av CIED
I internationell litteratur rapporterar man att en betydande andel av alla patienter som genomgår extraktion saknar
kvarvarande behov av CIED [403]. Det saknas motsvarande uppgifter om hur det förhåller sig i Sverige. I den grupp
patienter som kräver reimplantation av ny CIED kan man många gånger avvakta med insättning tills
antibiotikabehandlingen är avslutad, allt beroende på indikation för ett nytt system. Vid CIED-beroende finns det
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stor erfarenhet av att anlägga temporär pacemaker i avvaktan på att antibiotikabehandlingen fullföljs och det
permanenta systemet kan anläggas men det temporära systemet innebär samtidigt en viss infektionsrisk. Ett
alternativ som beskrivs i internationella riktlinjer är att blododla patienten 24 timmar efter extraktion och om
blododlingen förblir negativ efter 72 timmar kan ett permanent system implanteras [24, 391]. Detta skulle innebära
att man kan sätta in ett nytt system efter fyra dagar. Vid mera komplicerat förlopp, t.ex. positiv blododling,
klaffvegetation, embolisering eller trombos, rekommenderas i stället 14 dagars behandling innan man sätter in en
ny pacemaker eller ICD.

Antibiotikabehandling vid CIED infektion
Empirisk behandling bör täcka stafylokocker, inklusive KNS med meticillinresistens, samt gramnegativa bakterier,
varför vankomycin i kombination med cefotaxim är förstahandsvalet
När svar föreligger på blododlingar och resistensmönster väljs behandling med de antibiotikapreparat som anges i
algoritmen för nativ endokardit (NVE) och denna bibehålls efter extraktionen. Anledningen till att algoritmen för
NVE ska väljas är att extraktion utgör standard och skall ske utan fördröjning, varför byte mellan algoritmer inte
anses motivera. Efter eller under extraktion bör TEE utföras för att visualisera eventuella vegetationer eller
tromboser och utifrån den informationen avgöra behandlingstiden [24]. Det saknas studier som kan ge tydliga
direktiv angående antibiotikabehandlingens längd vid CIED-infektioner. I de studier som finns har
antibiotikabehandling givits före extraktion av CIED och 2–4 veckor efter [345, 389, 404]. I studien av Sohail gavs
intravenös antibiotikabehandling i 28 dagar efter extraktion i de fall då man fann en klaffvegetation eller då
orsakande agens var S. aureus. Vid KNS gavs intravenös antibiotika 14 dagar efter extraktion. CIED-infektion
behandlas i regel med intravenösa antibiotika men peroral behandling kan bli aktuellt i vissa situationer, till
exempel vid isolerad dosfickeinfektion utgör peroral antibiotika merparten av behandlingen efter extraktionen. På
sikt kan peroral antibiotika förväntas utgöra del av behandlingen för fler subgrupper med CIED-infektion.
Även om extraktion bör utföras på de flesta patienter är det inte alltid möjligt. Dessa fall bör behandlas med
antibiotikapreparat och behandlingstider som vid PVE. Rifampicin, som har god effekt på bakterier i biofilm, kan
bli aktuellt som tilläggsbehandling vid stafylokockgenes i de få fall där CIED-systemet inte kan extraheras i sin
helhet eller vid samtidig förekomst av klaffprotes. Vid tillägg av rifampicin bör man avvakta tills patienten erhållit
annan effektiv antibiotikabehandling i 5–7 dagar. I en fallserie med 25 CIED-infektioner med stafylokocker visade
sig daptomycin i hög dos ha god effekt. Hos tre patienter bibehölls en infekterad CIED, varav två patienter
rapporterades läka ut [248]. Daptomycin i doser på 8–12 mg/kg kan därför övervägas. Enstaka fallrapporter
beskriver behandling med linezolid men underlag för en rekommendation om användning bedöms inte finnas.
Eventuell långvarig eller kronisk suppressionbehandling med perorala antibiotika efter avslutad intravenös
behandling kan vara aktuellt i utvalda fall [405]. Dock saknas studier som är vägledande i val av patient och
antibiotikapreparat. I den tidigare nämnda POET-studien [186] ingick 35 CIED-bärare, varav 15 randomiserades
till konventionell intravenös antibiotikabehandling och 20 till partiell peroral antibiotikabehandling. Man fann
ingen skillnad i utfall mellan grupperna som behandlades med intravenös respektive partiell peroral antibiotika.
Författarna redogör inte för vilka perorala antibiotikapreparat patienter med CIED erhöll. Med nuvarande
kunskapsläge

inklusive

resultaten

från

POET-studien

finns

inte

tillräckligt

underlag

för

en

behandlingsrekommendation, men i utvalda fall kan ändå överväga partiell peroral behandling till CIED-bärare
som behandlas för vänstersidig endokardit.
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Behandlingstabell 12. Antibiotika vid CIED-infektion
Antibiotikabehandling innan extraktion
Empirisk behandling med vankomycin i kombination med cefotaxim för att täcka stafylokocker, inklusive KNS
med meticillinresistens och gramnegativa bakterier.

C III

När patogen och resistensmönster är känt bör man välja preparat och dos som vid nativ endokardit.
Vid kvarvarande främmande material väljs behandlingstider och antibiotika som vid protesendokardit.
Vid stafylokockgenes och kvarvarande främmande material bör rifampicin läggas till efter 5–7 dagar.
Antibiotikabehandling efter extraktion av allt främmande material. Definitioner enligt faktaruta 15
Om allt främmande material tagits bort bör antibiotika väljas som vid nativ endokardit
Isolerad dosfickeinfektion

2 veckor

Merparten kan ges peroralt

Systemisk CIED-infektion

2 veckor efter extraktion, 2–4 veckor
vid S. aureus

Ska ges intravenöst

CIED-IE med vegetation på elektrod

Fullfölj påbörjad endokarditbehandling
med total behandlingstid minst 4 v

Minst 2 v antibiotika efter
extraktion.

CIED-IE med vegetation på klaff eller
trombos i centrala vener

4–6 veckor efter extraktion

A III

S. aureus-bakteriemi och CIED
CIED-bärare med gram-positiv bakteriemi utan fynd av vegetationer på ekokardiografi är en klinisk utmaning.
Huruvida CIED-systemet ska antas vara infekterat och kräva extraktion eller om systemet kan bibehållas är många
gånger en svår bedömning. CIED-infektioner med S. aureus har hög dödlighet varför det är av största vikt att
extrahera infekterade system. S. aureus-bakteriemi (SAB) utan annat känt fokus hos CIED-bärare utgör en så kallad
klass 1 indikation för extraktion [24, 391, 402]. Risken för CIED-infektion hos patienter med SAB har studerats
men i begränsad utsträckning. I en prospektiv studie på 33 patienter med SAB och CIED utvecklade 15 patienter
(45%) infektion relaterad till CIED-systemet inklusive dosfickeinfektion [406]. I en studie av Sohail et al 2015
studerade man förekomsten av CIED-infektion hos 131 patienter med SAB men utan kliniska tecken på
dosfickeinfektion [381]. Av dessa patienter hade 45 (34%) kliniska eller ekokardiografiska tecken på CIEDinfektion. Riskfaktorer för förekomst av CIED-infektion utgjordes i denna studie av växt i blododlingar tagna minst
4 dagar efter initiering av effektiv antibiotikabehandling, mer än en CIED-relaterad operation och permanent
pacemaker.
På senare tid har man modifierat den tidigare imperativa rekommendationen att extrahera CIED-systemet vid SAB.
I en review från Mayo-kliniken 2016 gick man igenom litteraturen rörande riskfaktorer för CIED-infektion hos
patienter med bakteriemi och föreslår en algoritm som öppnar för att bibehålla CIED-systemet förutsatt att
blododlingar tagna efter 72 timmar är negativa, ingen revision av CIED (inklusive batteribyte) genomförts senaste
3 månaderna, PET-DT är negativt och/eller förekomst av alternativt fokus [407]. Stöd för att extraktion av CIED
vid SAB kan avstås hos vissa patienter finns också i en retrospektiv svensk studie av 33 patienter med SAB och
CIED. Överlevnad efter ett år var låg (14 av 33 patienter) men av dessa 14 patienter hade endast en fått sin CIED
extraherad, övriga 13 hade fått median 10 dygns intravenös antibiotika utan uppföljande suppressionsbehandling
[408].
Sammanfattningsvis rekommenderar gruppen att patienter med CIED och SAB alltid utreds på misstanke om
CIED-infektion med TEE. I frånvaro av tecken på dosfickeinfektion eller endokardit och där patienten svarat
kliniskt på antibiotikabehandlingen, blododlingar dag 3 är negativa och nylig operation eller annan manipulation
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av CIED inte gjorts kan systemet bibehållas, förutsatt att patienten följs upp med blododlingar efter avslutad
antibiotikabehandling. Mer specifika rekommendationer kan inte ges och handläggning i det enskilda fallet beror
av sammantagen bedömning huruvida systemet är infekterat eller inte. PET-DT kan tillföra information med ett
högt negativt prediktivt värde men är inte obligat för att avstå extraktion.
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Poliklinisk antibiotika
Poliklinisk intravenös antibiotikabehandling (outpatient parenteral antibiotic treatment, OPAT) av okomplicerade
patienter med alfastreptokock-NVE är sedan länge vedertaget. Stöd för detta finns i ett antal mindre randomiserade
studier och numera även omfattande klinisk erfarenhet [210, 293, 297, 409]. Till skillnad från i Sverige har OPAT
använts i stor omfattning internationellt vid andra etiologier till IE, trots avsaknaden av välgjorda studier.
Evidensläget är nu bättre genom ett antal större observationsstudier där man genomfört poliklinisk behandling av
patienter med såväl NVE som PVE orsakade av en rad olika agens, däribland S. aureus och enterokocker, utan ökad
förekomst av komplikationer eller dödsfall [410-414]. Dessa studier har dock svagheter i design med heterogenitet
beträffande urval av patienter, typ av endokardit, agens, terapival och administrationsformer. Antibiotikaregimerna
i dessa studier varierade stort, t.ex. endosregimer som ceftriaxon och daptomycin administrerade på mottagning,
men även cefalosporiner och penicilliner i flerdosregim eller som kontinuerlig infusion.
Formerna för poliklinisk behandling har i andra länder utvecklats och ges mottagningsbaserat, av
hemsjukvårdsteam eller egenadministrering [415, 416]. I Sverige är OPAT generellt mottagningsbaserad men det
finns erfarenhet från ett par svenska kliniker av att ge behandling i hemmet, oftast via hemsjukvårdsteam men även
som egenadministrering.
Partiell peroral antibiotikabehandling för selekterade patientgrupper med IE har med publiceringen av den danska
POET-studien 2019 fått starkt stöd [186]. Med detta förkortas den intravenösa delen av behandlingen vilket
möjliggör kortare slutenvårdstider. Det ställer dock krav på tätare poliklinisk monitorering under och efter
behandlingen. För riktlinjer vid peroral behandling, se nedan.

Poliklinisk intravenös antibiotikabehandling
Selektion av patienter
Behandlingen av IE inleds alltid i slutenvård eftersom risken för komplikationer är störst under de första två
behandlingsveckorna [1, 409, 417]. De patienter som kan komma i fråga för poliklinisk parenteral
antibiotikabehandling ska ha ett prompt behandlingssvar (feberfrihet inom en vecka) och okomplicerad IE, d v s
ingen hjärtsvikt, arytmi, cerebrala symtom, eller större septisk embolisering och TEE ska ha uteslutit hotande
embolism, infektion utanför klaffen eller stor insufficiens. De bör inte heller ha etiologiskt agens till IE som klassas
som högvirulent patogen (S. aureus, pneumokocker, betastreptokocker, gramnegativa bakterier utom HACEK,
svamp) eller PVE. Inom vårdprogramsgruppen finns det viss erfarenhet av att initiera OPAT i slutfasen av
behandlingen av S. aureus-endokardit där det kliniska förloppet inklusive antibiotikasvaret varit särskilt gynnsamt,
men i nuläget går det inte att ge en generell rekommendation.
Intravenös droganvändning är generellt en kontraindikation till poliklinisk antibiotikabehandling. Etiologiskt
agens ska vara känt så att optimal antibiotikaterapi kan väljas med ledning av resistensmönstret.

Antibiotikaval
I praktiken blir det aktuellt endast med intravenös behandling som kan administreras i en- eller tvådosregim. Dock
finns det exempel där OPAT helt eller delvis givits i hemmet av hemsjukvårdsteam eller genom egenadministrering,
vilket möjliggjort flerdosregim. Antibiotikadoseringen och behandlingslängd är densamma för respektive patogen
som vid slutenvårdsbehandling.
Ceftriaxon i engångsdos, som framgångsrikt används vid poliklinisk behandling av alfastreptokock, har inte
systematiskt studerats vid poliklinisk behandling av S. aureus-IE. I de observationsstudier som tidigare nämnts
förekommer enstaka patienter med S. aureus-IE som erhållit poliklinisk behandling i form av ceftriaxon, men
någon randomisering har inte skett och antalet patienter är för lågt för att dra några slutsatser angående ceftriaxons
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lämplighet vid S. aureus-IE. På enstaka sjukhus i landet har man erfarenhet av att poliklinisera selekterade
patienter med S. aureus-IE med ceftriaxon under behandlingens sista del. På grund av bristande evidens kan dock
ceftriaxon med dagens kunskapsläge inte rekommenderas för poliklinisk behandling av S. aureus-IE men om det
ges bör högdos användas (2 g x 2)
Vankomycin är framförallt indicerat när betalaktamallergi eller resistens föreligger. Daptomycin är ur
farmakokinetisk och farmakodynamisk synvinkel ett lämpligt preparat vid poliklinisk behandling då det ges vid ett
dostillfälle per dygn och har baktericid effekt. Dock är kunskapsläget för vänstersidig S. aureus-IE i nuläget alltför
bristfälligt för att ge någon allmän rekommendation [413, 418, 419]. Dalbavancin ges som singeldos 1000 mg eller
1500 mg och resulterar i adekvata plasmakoncentrationer under 1 eller 2 veckor och har således PK/PD egenskaper
som lämpar sig väl för poliklinisk behandling. Det finns fallstudier och mindre observationsstudier där dalbavancin
använts för behandling vid IE med bra resultat, men evidensläget bedöms otillräckligt för att ge någon allmän
rekommendation [281, 283].

Genomförande av poliklinisk intravenös antibiotikabehandling
Vecka 1–2:
Under denna period är frekvensen av komplikationer (embolisering, akut hjärtsvikt och infektionsspridning utanför
klaffplanet) som högst och patienten bör därför behandlas i slutenvård [1, 417, 420]. Poliklinisk behandling kan
övervägas efter 1 v till patienter med okomplicerad IE orsakad av lågvirulent agens (alfastreptokocker) och bra
behandlingssvar (B II).
Vecka 3 och framåt:
Patienter som inte drabbats av några komplikationer och där etiologiskt agens inte klassas som högvirulent kan
erhålla poliklinisk behandling (B III).
Praktiska förutsättningar

-

Intravenös

infart, PICC-line eller

CVK

krävs för längre tids intravenös

antibiotikabehandling.

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 infektionsläkare

-

Blodprover enligt samma rutiner som för slutenvårdspatienter.

Faktaruta 18. Poliklinisk intravenös behandling av endokardit
De första 2 behandlingsveckorna bör ske på sjukhus och patienter som accepteras för poliklinisk

B III

behandling ska:
-

Ha svarat snabbt på insatt behandling, d.v.s. vara feberfria inom 1 vecka

-

Inte ha drabbats av komplikation (akut hjärtsvikt, arytmi, cerebrala symtom, större
embolisering eller infektionsspridning utanför klaffplanet)

-

Inte tillhöra någon riskgrupp (högvirulent patogen, PVE)

Antibiotikaregimer:

B III

Alfastreptokocker, fullt penicillinkänsliga
-

Ceftriaxon 2 g x 1,
alternativt

-

Vankomycin (kan inte ersättas av teicoplanin)

Behandlingslängden är densamma för respektive patogen som vid slutenvårdsbehandling
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Partiell peroral antibiotikabehandling vid endokardit
Inom IE-området har det saknats moderna jämförande kliniska behandlingsstudier och resultaten från POETstudien är därför mycket viktiga [186]. I studien behandlas olika typer av IE med ett stort antal olika
antibiotikakombinationer. Detta leder till att det är svårt att dra säkra slutsatser om specifika undergrupper trots
att POET är en relativt stor studie. I en del fall har också andra tidigare publicerade studier tagits med i
nedanstående värderingen [188, 409].

En detaljerad värdering av POET-studien finns på infektion.net

https://infektion.net/wp-content/uploads/2019/05/silfs_vardering_av_peroral_behandling_av_ie_190507.pdf
För att en patient ska kunna erbjudas peroral uppföljning behöver en rad förutsättningar vara uppföljda inklusive
att intravenös behandling givits under minst 14 dagar, att patienten är afebril, har sjunkit i CRP, ekokardiografiskt
är utan komplikationer och kardiellt välmående och har förväntad bra följsamhet, se faktaruta 19.

Faktaruta 19. Förutsättningar för peroral uppföljande antibiotikabehandling
Inledande intravenös behandling given under minst 14 dagar
Afebril under två dygn
CRP <25% av max eller <20 mg/L, LPK <15 x 109/L
TEE inom två dygn före insättning av oral behandling utan tecken till operationskrävande tillstånd,
Avsaknad av hjärtsvikt eller arytmi, cerebrala symptom, större septiska embolier
Förväntat god följsamhet och gott upptag (frånvaro av droganvändning, inte diarré, kort tarm eller BMI >40)
Tolererar avsett antibiotikapreparat

Vid vilka typer av endokardit kan peroral uppföljande antibiotika vara aktuellt?
Sammanfattning avseende i vilka specifika situationer som gruppen bedömer att det är möjligt att ge
rekommendationer för uppföljande peroral antibiotika finns i behandlingstabell 13 och dosering i behandlingstabell
14. Notera att vid fyrdos av perorala antibiotika bör doseringstillfällen spridas ut under den vakna tiden av dygnet,
förslagsvis kl. 06, 12, 18, 24 och med högst en timmes förflyttad dosering.

Behandlingstabell 13. Bedömning av när uppföljande peroral behandling är möjlig
Typ av infektion

Peroral
behandling

Sammanlagd behandlingstid varav
minst 2 v intravenöst

Preparat för peroral behandling

Alfastreptokock1

Möjlig

4v

Amoxicillin + Rifampicin/Moxifloxacin

E. faecalis

Möjlig

6v

Amoxicillin + Moxifloxacin/Linezolid

S. aureus, KNS

Rekommenderas inte

PVE2

Rekommenderas inte 4

CIED3

Rekommenderas inte 4

Nativ IE

1)

2)
3)
4)

Viridansstreptokocker och S. bovis, men inte betastreptokocker, pneumokocker eller andra streptokocklika bakterier (Abiotrophia,
Gemella, Granulicatella och Aerococcus)
Protesendokardit
Cardiovascular Implantable Electronic Device.
Peroral behandling kan i undantagsfall övervägas vid IE med viridansstreptokocker/S. bovis, v.g. se värdering av POET-studien på
infektion.net
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Behandlingstabell 14. Föreslagen dosering av perorala antibiotika vid uppföljande
behandling av endokardit

1)
2)
3)

Dosering

MIC-krav alfastreptokock

MIC-krav E. faecalis

Amoxicillin

1 g x 41

S (PcG ≤0,25 mg/l)

S (Ampicillin ≤4 mg/l)

Rifampicin

600 mg x 2

≤0,064 mg/l2,3

-

Moxifloxacin

400 mg x 1

≤0,5 mg/l l2,3

≤0,5 mg/l3

Linezolid

600 mg x 2

-

≤4 mg/l

Fyrdos sprids dostillfällen ut under den vakna tiden av dygnet med högst en timmes förflyttad dosering.
Brytpunkt enligt POET.
Brytpunkt från EUCAST saknas.

Uppföljning efter peroral behandling av end okardit
Med tanke på POET-studiens [186] introduktion av ett stort teoretiskt skifte vid behandling av IE är det av vikt att
uppföljningen under och efter den perorala behandlingen är noggrann och standardiserad. Vi rekommenderar
därför att patienter som ges uppföljande peroral antibiotikabehandling kontrolleras enligt faktaruta 20.

Faktaruta 20. Uppföljning under och efter peroral behandling av end okardit
Ekokardiografi ska ha gjorts i anslutning till att peroral behandling inleds men bedöms inte behöva genomföras
rutinmässigt under behandlingen eller vid behandlingens slut.
Kontroller 2–3 gånger per vecka under pågående peroral behandling, i första hand på infektionsmottagning.
Klinisk kontroll bestående av: allmäntillstånd, symtom, vitalparametrar (temp, puls, blodtryck,
andningsfrekvens, saturation och vikt).
Rutinblodprover med blodstatus, leverstatus, elstatus och CRP.
Övrig uppföljning med eko och återbesök enligt nuvarande rutiner. POET-studien och dessa rekommendationer
ställer inga ytterligare krav på uppföljning.
I kvalitetsregistret finns möjlighet till anmälan av peroral behandling. Det är viktigt att anmälan, inklusive
återbesöksanmälan, görs för att bedöma resultatet av denna ändring av antibiotikaregim.
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Antikoagulation, trombolys och
trombocythämning vid infektiös endokardit
Indikationer för antikoagulation och trombocythämmande medicinering hos patienter med pågående endokardit
är i grunden samma som hos patienter utan pågående endokardit [4]. Detta baseras på äldre studier [421], men
bedömningen har inte förändrats utan stöds även av färska kohortstudier [41, 422]. Den enda prospektiva
randomiserade studien inom fältet berör nyinsättning av acetylsalicylsyra (ASA) på indikation IE, där ingen
minskning av embolirisk sågs i ASA gruppen, däremot en signifikant ökad risk för blödningskomplikation [423].
Endokardit i sig utgör således ingen indikation för insättning av antikoagulantia eller trombocytinhibitorer. Tidiga
icke-randomiserade studier med heparin som tillägg till antibiotika vid IE medförde tvärtom betydande
blödningsrisker.
En mer omdiskuterad frågeställning är hur pågående antikoagulationsbehandling vid diagnos av IE ska hanteras.
Inga randomiserade studier finns. Pågående antikoagulation ses hos ca 20% av IE-patienter, i föreliggande studier
warfarin [41, 424, 425], medan publikationer om nya direktverkande orala antikoagulantia, s.k. NOAK, och
endokardit fortfarande saknas utöver enstaka fallrapport [426]. Hos upp till två tredjedelar av IE-patienter med
antikoagulation är indikationen förekomst av mekanisk hjärtklaffprotes (warfarin) men andelen patienter med
annan indikation ökar [41] och inte minst indikationen förmaksflimmer (NOAK) kan förväntas bli ännu vanligare
framöver [427]. Risker med tillfällig utsättning av antikoagulation i samband med IE, och därmed också hur stark
indikationen är för ersättningsterapi, ”bridging”, beror sannolikt på vilken indikation för antikoagulation som
föreligger men är inte studerat.
Potentiell risk med

fortsatt antikoagulation i

samband

med

IE relaterar

till risk för

cerebrala

blödningskomplikationer. Vid vänstersidig S. aureus-IE är incidensen symtomgivande och allvarlig CNSkomplikation högre än vid subakut endokardit. Risken för CNS-komplikationer avtar snabbt efter initierad
antibiotikabehandling och efter en veckas effektiv behandling drabbas endast ca 3% av endokarditpatienterna av
cerebral komplikation [30, 37]. Vid pågående antikoagulation (warfarin) hos patienter med endokardit var
incidensen intrakraniell blödning hög i två spanska studier [43, 428], men denna risk har inte påvisats i andra
patientpopulationer [41, 429-432]. I en kohortstudie sågs däremot färre ischemiska CNS-komplikationer hos
patienter med NVE och pågående antikoagulation vid endokarditdiagnos och andelen cerebrala blödningar var låg
oavsett pågående antikoagulation (2%) [425]. Således tyder nyare studier på att risken med antikoagulation under
pågående endokardit är avsevärt lägre än tidigare befarats. Oavsett detta kan en blödningskomplikation för den
enskilde individen vara mycket allvarlig medan risken för tromboembolisk komplikation under några dagars
uppehåll i antikoagulation är relativt begränsad. I en studie publicerad 2020 hade 50 (två med NOAK) av 258 IEpatienter antikoagulation vid ankomst till sjukhus. Över hälften (54%) fick behålla denna behandling vid
inläggningen och inga fall av intrakraniell blödning inträffade i denna grupp [41]. Trots avsaknad av studier vid
endokardit är den generella risken för cerebral blödning vid NOAK lägre än vid warfarin, vilket även borde göra
komplikationsrisken vid endokardit under pågående NOAK-behandling lägre. NOAK preparaten har dessutom
kortare halveringstid och vissa kan reverseras. Interaktioner med vissa antibiotika (rifampicin, kinoloner bl.a.)
behöver dock beaktas samt behov av dosreduktion eller utsättning vid nedsatt njurfunktion. Enstaka fall med IE
och pågående NOAK som bibehållits under hela antibiotikabehandlingen har rapporterats gå bra.
Farmakologisk trombocytinhibition med framförallt ASA är teoretiskt tilltalande genom möjlig potential att
påverka vegetationstillväxt vid IE. Teorin stöds i prekliniska experiment och djurstudier men den enda prospektiva
randomiserade multicenterstudien inom fältet påvisade ingen minskad embolirisk genom tillägg av ASA 325 mg x
1 efter diagnostiserad IE, däremot en signifikant ökad blödningstendens [423]. Avseende pågående behandling med
trombocythämmande läkemedel vid IE är resultaten divergerande och vissa studier tyder på minskade embolirisk
medan andra inte påvisar någon effekt [422, 433, 434]. Komplikationsrisken är dock inte ökad och ASA anses säkert
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att behålla vid endokardit. Om detta även gäller s.k. dubbel trombocythämning och nyare trombocythämmande
preparat (s.k. ADP-receptorblockerare såsom ticagrelor, clopidogrel, prasugrel) är inte studerat.
Trombolys är kontraindicerat vid endokardit enligt FASS och detta stöds av litteraturen. Utöver fallrapporter finns
en diagnosregisterstudie där patienter med ischemisk stroke och underliggande IE, som fått akut trombolys, hade
20% risk för posttrombolytisk intracerebral blödning jämfört med 6,5% risk hos patienter som inte hade samtidig
IE [435]. Endovaskulär behandling med trombektomi vid IE-relaterad major stroke används i ökande omfattning
och svenska fallrapporter finns [436]. En färsk systematisk review av 37 artiklar innefattande 52 patienter visade
drygt fyra gånger förhöjd risk för intrakraniell blödning vid trombolys jämfört med mekanisk trombektomi samt en
icke-signifikant trend mot bättre neurologisk funktion i den senare gruppen [437].

Neurologiska symtom hos patient med IE och pågående antikoagulation
Vid fokala neurologiska symtom hos patient med endokardit och pågående antikoagulation eller
trombocythämmande medicinering bör eventuell blödningskomponent klarläggas. Vid intracerebral blödning ska
ställning tas till lämplig reversering av antikoagulationen i samråd med neurolog och underliggande infektiöst
aneurysm bör utredas med DT-angiografi. Det senare gäller vid blödning oavsett om patienten står på
antikoagulation eller ej, eftersom blödningskällan i så fall är potentiellt åtgärdbar. Konventionell angiografi kan bli
aktuellt om rupturerat infektiös aneurysm inte kan uteslutas som orsak till blödningen eller för terapeutisk åtgärd
av ett aneurysm,
Vid ischemisk stroke utan blödningsinslag rekommenderas att warfarin ersätts med lågmolekylärt heparin under
1–2 veckor. Hur stark indikationen för antikoagulation är bör vägas in i ställningstagandet liksom infarktens
storlek. Som beskrivs ovan är trombolys kontraindicerat vid ischemisk stroke sekundärt till IE p.g.a. hög
blödningsrisk medan trombektomi har blivit vanligare och mer tillgängligt med tiden [438]. 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
Vid S. aureus-IE hos patient med pågående warfarinbehandling har tidigare rekommenderats att denna ska sättas
ut i 1–2 veckor även om neurologiska symtom inte föreligger p.g.a. den höga frekvensen av CNS-komplikationer
och befarad ökad risk för intracerebral blödning. Under denna period kan i så fall warfarin ersättas av lågmolekylärt
heparin i lämplig dos när PK/INR sjunker under rekommenderad nivå men behovet av s.k. ”bridging” är
omdiskuterat och skiljer beroende på indikation och övrig samsjuklighet. Samråd med kardiolog bör ske. Det finns
i nuläget inget underlag för att ge någon rekommendation om utsättning av NOAK och risker med att fortsätta
denna medicinering hos i övrigt stabila patienter antas vara låg.
Det saknas i stort vetenskapligt stöd för ovanstående handläggning, men ur praktisk synvinkel finns fördelar
eftersom pågående antikoagulantia vid S. aureus-bakteriemi ofta medför svårreglerat PK/INR initialt och att
patienter med S. aureus-endokardit dessutom ofta blir föremål för akut hjärtkirurgi. För patienter med
stafylokockendokardit på 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.
Generellt gäller också att patienter med blodförtunnande behandling där kirurgi kan bli aktuellt behöver förberedas
inför detta. Trombocythämmande läkemedel bör i regel sättas ut några dagar inför operation. Även NOAK och
warfarin behöver sättas ut men detta görs i samråd med thoraxkirurg och kardiolog.
För utredning av neurologiska symtom vid endokardit inför operation hänvisas till operationsavsnittet och
faktaruta 23
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Faktaruta 21. Antikoagulation, trombocythämmande medicinering och trombolys vid
infektiös endokardit med och utan neurologiska symtom
Endokardit i sig utgör inte indikation för insättning av antikoagulantia eller

A II

trombocythämmande läkemedel.
Vid neurologiska symtom hos endokarditpatient med pågående antikoagulation ska

A II

underliggande mekanism utredas med i första hand DT hjärna. Samråd med neurolog tidigt.
Vid cerebral blödning ska uppehåll av antikoagulation och trombocythämmare göras.

AI

Kompletterande behandling för reversering av antikoagulationen ges enligt riktlinjer för

A II

allvarlig/kritisk blödning (vårdprogram finns på www.ssth.se ”Hemostas vid allvarlig blödning”).
Samråd med koagulationsexpert.
Vid ischemisk stroke utan blödningsinslag rekommenderas vanligen att warfarin ersätts av

C III

lågmolekylärt heparin i 1–2 veckor. Vid pågående behandling med NOAK finns ännu ingen
publicerad erfarenhet i denna situation.
Trombolys är kontraindicerat vid IE.

B II

Akut behandling (trombektomi) kan bli aktuellt i utvalda fall.

B II

I frånvaro av neurologiska symtom vid S. aureus-endokardit kan man överväga att ersätta

C III

warfarin med lågmolekylärt heparin i 1–2 veckor. Behov av bridging varierar med indikation för
antikoagulation.
Pågående trombocythämmande behandling behöver inte sättas ut vid endokardit.

C III

Om kirurgi kan bli aktuellt inom kort tid behöver medicineringen justeras med hänsyn till detta.

A III
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Kirurgi vid infektiös endokardit
Kirurgi under akut fas genomförs i 25–40% av alla endokarditfall. Vanligaste operationsindikationer är progressiv
hjärtsvikt samt för att förebygga systemiska embolier [152, 439, 440]. Resultat vid kirurgi beror på ett flertal
faktorer såsom patientens preoperativa status, tidpunkt för kirurgi, peri- och postoperativ vård samt kirurgisk
teknik inklusive val av rekonstruktionsmetod. Svår hjärtsvikt respektive njursvikt medför klart sämre prognos,
varför intervention helst bör ske innan detta inträffat. Att fatta beslut om och i så fall när en patient ska opereras
för IE är mångfacetterat och svårt. Det råder konsensus internationellt om att beslut kring eventuell operation ska
fattas av ett multidisciplinärt team där infektionsläkare, thoraxkirurger, kardiologer och olika diagnostiska
specialiteter kan ingå. Tillräcklig information om patientens samtliga förhållanden behöver finnas tillgänglig inför
teamets värdering. Ibland kommer ytterligare diagnostik behövas och ibland behöver man flytta patienten till
sjukhuset där thoraxkirurgi finns för ytterligare värdering på plats. Det är en fördel att tidigt under vårdförloppet
inleda multidisciplinära diskussioner angående operationsindikation särskilt vid PVE.
Inför operationsbeslut ska den eventuella indikationen för operation bedömas och om sådan finns ska den därefter
vägas mot riskerna med operation. Patienten måste få sådan information att hens inställning till kirurgi kommer
fram och kan beaktas. Operationsindikationer och riskvärdering diskuteras nedan.
Flera observationella studier av tidig kirurgi vid vänstersidig IE har publicerats. Eftersom studierna inte är
randomiserade är patienterna som genomgår operation annorlunda än de som inte genomgår operation och detta
påverkar givetvis utfallet. Dessa problem som omfattar ”selection bias, confounding och survivor bias” har man
försökt möta främst med s.k. ”propensity score matching analysis”.

Indikationer för hjärtkirurgi vid infektiös endokardit
Hjärtsvikt
Moderat-svår progressiv hjärtsvikt (NYHA-klass III-IV) p.g.a. klaffläckage är bäst validerad indikation för
hjärtkirurgi. Akut aortainsufficiens tolereras dåligt och resulterande hjärtsvikt kan bli grav med snabb progress.
Tidig stängning av mitralklaff som tecken på okompenserad vänsterkammarsvikt vid aortaendokardit är en akut
indikation för klaffkirurgi. Akut hjärtsvikt kan även uppstå efter ruptur av infekterade mitralchordae (-trådar),
perforation av klaffsegel eller plötslig utveckling av intrakardiella shuntar från fistlar eller proteslossning. Valvulär
obstruktion är mycket ovanligt men ses ibland t.ex. i pulmonalisklaffsproteser.
En successivt ökad klaffinsufficiens i aorta eller mitralis med progressiv hjärtsvikt är indikation för klaffkirurgi
inom några dagar. Försenad kirurgi vid dessa tillstånd medför ökad operativ mortalitet; från 6-11% för patienter
utan hjärtsvikt till 17-33% för patienter med hjärtsvikt [441]. Fördröjning medför även ökad risk för paravalvulär
spridning av infektionen.
Om aortainsufficiens beror på tidigare klaffskada kan patienten behandlas konservativt så länge hjärtsvikt inte
uppträder. Akut mitralinsufficiens tolereras vanligen bättre än aortainsufficiens, då vänster förmak och lungbädden
lättare kan adaptera till den ökade belastningen än vänsterkammaren enbart. Ofta kan man vid ekokardiografi få
en uppfattning om hjärtsvikten är kronisk eller akut genom att titta på eventuell hjärtdilatation. Om
vänsterkammaren är förstorad tyder detta på en mer långsamt förlöpande process. Vid isolerad högersidig IE är
kirurgi sällan indicerad, så länge den pulmonella vaskulära resistensen inte är ökad.

Okontrollerad infektion
Lokalt okontrollerad infektion
Perivalvulära och paravalvulära infektioner är svåra att diagnostisera, även med TEE. EKG-triggad CT kan
användas som komplement till TEE i oklara fall. Utbredning av infektion utanför hjärtklaffar beräknas förekomma
vid en del nativa klaffinfektioner, samt vid en stor andel av alla klaffprotesinfektioner. Paravalvulärt kan det bildas
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abscesser och då sådan dräneras uppkommer s.k. pseudoaneurysm. Även AV-block kan uppstå och nytt sådant
under IE-behandling är ett tecken på abscessutveckling [442]. I allvarliga fall med rotabscess intill klaffprotes kan
klaffen lossna. Kliniskt brukar CRP-svaret vara trögt och patienten kan ofta vara subfebril och inte välmående. Det
är betydligt vanligare med abscessbildning kring aortaklaffen än intill mitralklaffen. Vid högerendokardit är
abscesser i hjärtat mycket ovanligt.
Akut hjärtkirurgi är indicerat vid abscessutveckling, fördröjning resulterar i högre perioperativ risk. Målet med
kirurgin är att avlägsna infekterad vävnad och ofta behövs homograft eller olika former av aortagraftmaterial för att
återskapa roten.

Fortsatt bakteriemi som tecken på terapisvikt
Persisterande bakteriemi i avsaknad av extrakardiellt fokus indikerar terapisvikt, under förutsättning att
antibiotikaterapi är givet enligt gällande rekommendationer. Minst en veckas behandling bör ha givits. Utebliven
förbättring är en indikation för nytt TEE. Feber under behandling ska inte automatiskt betraktas som symtom på
kardiell infektion. Den måste analyseras och indelas i kvarvarande feber respektive återkommande feber.
Kvarvarande feber > 1 vecka orsakades av komplicerande kardiell infektion i 56% av fallen, medan återkommande
feber i majoriteten av fallen var orsakad av allergisk/toxisk reaktion emot betalaktamantibiotika [52]. Om en
vegetation tillväxer ska det som enda tecken inte tas som intäkt för bristande behandlingskontroll. Däremot kan det
bli en indikation för klaffkirurgi om vegetationen blir mycket stor.

Infektion orsakad av multiresistent organism eller svamp
Pseudomonas aeruginosa-IE med vänstersidigt klaffengagemang kräver vanligen kirurgi för utläkning. Vid
svampendokardit rekommenderas klaffkirurgi i de flesta fall. Dock har ett flertal patienter med candidainfektion
rapporterats utläkta med modern terapi med främst echinocandiner [359].

Vegetationer och risk för embolisering
Vegetation kan påvisas i 80% av alla fall med definitiv endokardit (Svenska endokarditregistret) men utgör per se
inte indikation för operation. Embolisering från vegetationerna med åtföljande symtom sker hos 20–60% av fallen,
och tre fjärdedelar av dessa sker innan eller i anslutning till att diagnosen IE först misstänks. Hjärnan drabbas vid
hälften av de symtomgivande embolierna, trots att hjärnan enbart erhåller 14% av blodflödet. Det är därmed
uppenbart att många embolifenomen till andra organ är asymtomatiska och förblir odiagnostiserade. Även
cerebrala embolier kan vara asymtomatiska [32].
Risken för embolier är högst vid S. aureus-IE och andra riskfaktorer för emboli är mitralklaffsengagemang och
tidigare emboliepisod [443]. Vegetationslängd och rörlighet korrelerar också till risk för embolisering. En fransk
studie som inkluderade datortomografi av hjärna och buk/thorax för att finna tysta embolier, fann högre incidens
av embolier vid vegetationer >10 mm (60%), mobila vegetationer (62%), och speciellt vid kombinationen uttalat
mobila och stora vegetationer (>15 mm) (83%) [444].
Tidig diagnos av IE och snabbt insatt effektiv antibiotikabehandling är enda sättet att medikamentellt minska risken
för embolisering och frekvensen avtar redan inom en veckas behandling [37, 445]. Hjärtklaffskirurgi med vegektomi
på indikationen stor vegetation och embolirisk kan sannolikt minska risken för embolisering tidigt i förloppet, men
kommer tills vidare endast ifråga på en mindre subgrupp av patienterna inom första behandlingsveckan.
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Faktaruta 22. Indikationer för hjärtkirurgi vid nativ vänstersidig endokardit och
protesendokardit
Indikation för kirurgi

Timing

Evidens

Akut

A III

Snabb

A II

Snabb/Elektiv

A II

Hjärtsvikt
−

Aorta- eller mitral-IE med svår akut insufficiens, klaffobstruktion eller
fistelbildning som orsakar refraktärt lungödem eller kardiogen chock.

−

Aorta- eller mitral-IE med svår akut insufficiens eller klaffobstruktion och
klinisk hjärtsvikt eller ekokardiografiska tecken på svår svikt (prematur
stängning mitralklaff eller pulmonell hypertension)

−

Aorta- eller mitral-IE med svår insufficiens men inte akut hjärtsvikt

Okontrollerad infektion
−

Lokalt okontrollerad infektion (abscess, falskt aneurysm, fistel)

Snabb

A II

−

Fortsatt feber och positiv blododling >7–10 dagar, förutsatt att icke-kardiell

Snabb

A III

Snabb/elektiv

C III

Snabb

B III

Snabb

B III

Snabb

C III

orsak är utesluten.
−

Protesendokardit (PVE) orsakad av svamp eller gramnegativa bakterier (inte
HACEK).

Förebygga embolisering
−

Aorta- eller mitral-IE med stora vegetationer (>10 mm) + en eller fler
emboliepisoder + adekvat antibiotikaterapi <7–10 dagar.

−

Aorta- eller mitral-IE med stora vegetationer (>10 mm) + andra riskfaktorer
för komplicerat förlopp (hjärtsvikt, persisterande infektion, abscess) +
adekvat antibiotikaterapi <7–10 dagar.

−

Isolerad stor, mobil vegetation (>15 mm) + adekvat antibiotikaterapi <7–10
dagar.

1)
2)
3)

Akut: kirurgi inom 24 timmar
Snabb: kirurgi inom ett par dagar
Elektiv: efter minst 1–2 veckors antibiotikaterapi

Protesendokardit och kirurgi – speciella övervägande n
Paravalvulär invasiv infektion är vanlig vid PVE, speciellt vid infektion inom 12 månader efter klaffkirurgi eller om
den involverar en aortaprotes. Tidig PVE orsakas främst av stafylokocker, S. aureus 30% samt KNS 20% [446]. I
många riktlinjer lyfts PVE fram som ett tillstånd där kirurgi ofta blir aktuellt. Svenska data visar dock att man i
praktiken ofta väljer en konservativ behandlingsstrategi och avvaktar med operation (Svenska endokarditregistret
1995–2020). Samma operationsindikationer gäller vid PVE som vid NVE och svårighet att få infektionskontroll
föreligger sannolikt oftare vid PVE. Patientrelaterade risker vid operation är dock generellt större vid PVE (ålder,
komorbiditet) vilket sannolikt bidrar till att man inte opererar patienter med PVE oftare. Hos de patienter som
opereras är emellertid prognosen likartad oavsett om man opereras för en PVE eller NVE [447].
Ett specialfall av PVE är endokardit som drabbar s.k. TAVI (transcatheter aortic valve implantation). Sådana klaffar
användes tidigare för att behandla aortastenos hos patienter med mycket hög risk för död vid öppen klaffkirurgi men
eftersom de har befunnits fungera väl så har indikationen vidgats [22] och fler patienter kommer att få TAVI framöver.
TAVI-klaffar innehåller mycket stentmaterial och är därför ett substrat för bakteriell infektion. Studier antyder dock
att det inte är någon kraftigt ökad risk för endokardit på TAVI-klaffar jämfört med andra klaffproteser [23].
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Endokardit på TAVI kan dock vara extra svår att detektera med ekokardiografi och i en del fall kan utredning av
misstänkt TAVI-endokardit behöva omfatta också exv. PET-DT. Eftersom de flesta patienter som tidigare fick TAVI
redan hade bedömts vara inoperabla föreligger störst erfarenhet av konservativ behandling. Mortalitet vid
endokardit som engagerar TAVI har beskrivits vara hög (ca 50% under 6 månader) [448]. Erfarenhet av kirurgisk
behandling vid endokardit på TAVI ökar efterhand eftersom indikationen för TAVI vidgats.
Speciellt vid S. aureus-PVE har det tidigare ansetts att kirurgi bör vara regeln. Liksom vid övriga fall ska man dock
i det enskilda fallet av S. aureus-PVE individuellt bedöma operationsindikationer och kontraindikationer och mer
ta hänsyn till patientens status än till vilken den infekterande bakterien är.

Timing av kirurgi
I ett fåtal fall är operationsindikationen akut och patienten bör då omedelbart föras till intensivvårdsavdelning för
preoperativ optimering. I övriga fall kan kirurgin vara angelägen men inte akut och då ska patienten opereras så
snart det går att göra detta under optimala förhållanden. Endokarditkirurgi är komplicerad och bör utföras av vana
operatörer och helst under kontorstid med optimal bemanning mm. Ibland kan krävas optimering av patientens
status men det råder konsensus om att operationen inte ska fördröjas för att ge preoperativ antibiotikabehandling
[440, 449-452].
Flera observationella studier har studerat värdet av tidig kirurgi vid IE och resultaten från dessa studier är
svårtolkade [453, 454]. En mindre randomiserad studie har genomförts avseende kirurgi inom 48 timmar vid
indikation stor vegetation (≥10 mm) vid aorta/mitral-IE med uttalad klaffinsufficiens. Ingen effekt på mortalitet
(3% vs 3%) men signifikant lägre emboliseringsfrekvens (0% vs 21%) redovisades. Dock var den studerade kohorten
inte representativ för en svensk situation, då det var yngre relativt friska patienter som inkluderats och i majoriteten
av fallen hade de alfastreptokockendokardit [38].
Om operationsindikationen är att undvika embolisering ska kirurgi utföras snarast möjligt. Likaså vid okontrollerad
infektion ska operationen inte fördröjas. I situationer med omfattande klaffinsufficiens men där patienten inte är
tydligt sviktande är operationstidpunkten svårare att avgöra. Tidigare behandlades sådana patienter ofta
konservativt med antibiotika och opererades i lugnt skede men eftersom det idag anses att risken för recidiv är
mycket låg är det ett alternativ att operera dessa patienter under pågående antibiotikabehandling.

Typ av ingrepp
Valet av operationsmetod vid IE-kirurgi är avhängig indikationen. Vid insufficiens eller emboliprofylax kan
klaffbyte eller klaffplastik komma ifråga. Klaffplastik är ett alternativ framförallt vid mitralendokardit och är en
tekniskt krävande operation men har fördelen att de nativa klaffarna lämnas kvar. Vid klaffbyte rekommenderas
oftast mekanisk klaff till yngre patienter och biologisk klaff till äldre då mekaniska klaffar har längre livslängd, men
det är patientens önskemål som avgör. Vid insättande av mekanisk klaffprotes krävs livslång antikoagulation med
warfarin. Generellt kan sägas att klaffbevarande kirurgi (klaffplastik) är mer tekniskt krävande än klaffbyte. I
samband med klaffoperation bör också eventuella ocklusioner i kranskärlen behandlas med by-pass-kirurgi.
Vid paravalvulärt engagemang krävs ofta större kirurgi med debridering av infektionen och rekonstruktion av
aortaroten. Detta kan uppnås på olika sätt t.ex. genom homograft eller olika klaffar med graftmaterial. Vid sådan
operation behöver kranskärlen reimplanteras i graftet. Andra sätt att rekonstruera områden som är skadade av
infektion kan vara att sätta ”patchar” av perikard.
Tricuspidalisklaffen angrips ofta vid högersidig IE men operativt ingrepp genomförs sällan. Det som kan komma
ifråga är borttagande av vegetation (en form av plastik) eller insättande av biologisk klaffprotes. Eftersom
högersidig IE ofta drabbar intravenösa droganvändare är det stor risk för reinfektion i fall där man sätter in
klaffprotes i tricuspidalposition [455].
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Riskvärdering och åtgärder inför operation
EuroSCORE I och II är scoringsystem för att beräkna risken för peroperativ mortalitet vid hjärtkirurgi [456].
Scoringsystemen har blivit validerade i flera kliniska studier [457] och Euroscore II har aktiv IE som variabel. En
kalkylator för riskvärdering finns på www.euroscore.org. EuroSCORE har dock inte visat sig vara särskilt precist
som riskvärderingsinstrument inför endokarditoperation [458, 459]. Genom att modifiera EuroSCORE II har en
nylig retrospektiv studie visat sig vara bättre att förutsäga risken för död vid endokarditoperation [458]. Ett annat
”riskscore” specifikt för IE-kirurgi har framtagits från Society of Thoracic Surgeons databas innehållande 13 617
IE-patienter som genomgått hjärtkirurgi. Dock var uppföljningen enbart 30 dagar postoperativt, och mikrobiell
etiologi ingick inte. Total 30-dagarsmortalitet var 8,2%, d.v.s. samma som i Sverige. Högst risk hade patienter
med preoperativt svår hjärtsvikt, kardiogen chock och njursvikt [460]. Dessa riskscore kan erbjuda ett stöd i
riskvärdering men denna måste göras för varje unik patient med så mycket kunskap som möjligt om patientens
tillstånd. Allmänt kan sägas att reoperation innebär högre risk än förstagångsoperation .

Neurologiska komplikationer och hjärtkirurgi
Akut hjärtkirurgi är inte kontraindicerat vid endokardit som komplicerats av neurologiska symtom annat än vid
påvisad intrakraniell blödning eller om den neurologiska prognosen bedöms som dålig per se (A II). I en studie av
214 kirurgiskt behandlade endokarditpatienter hade en tredjedel akuta neurologiska symtom preoperativt (DTverifierad ischemisk stroke i >90% av fallen). Av patienterna med neurologisk komplikation opererades 34% inom
24 timmar från diagnos jämfört med 13% i gruppen utan preoperativa neurologiska symtom. Åldersjusterad
perioperativ mortalitet (inom 30 d från operation) var 14% och skiljde sig inte mellan patienter med och utan
preoperativa neurologiska symtom. 70% av de överlevande patienterna med preoperativa neurologiska symtom
återfick full neurologisk funktion. Patienter med stora infarkter i arteria cerebri medias försörjningsområde hade
dock sämre neurologisk prognos [461].
DT hjärna bör utföras på endokarditpatienter med neurologiska symtom och ska alltid göras när kirurgi övervägs
och neurologi föreligger (A I). Om symtom förenliga med meningit föreligger bör också lumbalpunktion göras. Vid
fynd av intrakraniell blödning på DT hjärna rekommenderas kompletterande undersökning med i första hand DTangiografi för utredning av eventuella underliggande infektiösa (mykotiska) aneurysm. MR-angiografi har lägre
sensitivitet för denna diagnos. Konventionell angiografi kan också bli aktuell (B II). Aneurysm bör åtgärdas,
vanligen endovaskulärt, innan hjärtoperation. Nära samarbete med neurokirurg och thoraxkirurg behövs.
Vid intracerebral blödning anses risken för deletär blödning så stor att hjärtkirurgi med extrakorporeal cirkulation
inte är försvarbart (A III). Några retrospektiva kohortstudier har dock visat att tidig operation efter påvisad
intracerebral blödning kan genomföras utan postoperativ neurologisk försämring hos selekterade patienter [462,
463]. Definitionen för tidig kirurgi varierar liksom graden av preoperativa neurologiska symtom och bakomliggande
blödningsmekanism, där små hemorragiska komponenter av vissa anses benigna men det vetenskapliga underlaget
är svagt [464]. Det finns ingen konsensus hur länge man bör avvakta med en hjärtoperation efter CNS-blödning
men fyra veckor rekommenderas fortfarande i de flesta sammanhang och även i nyare litteraturgenomgångar [464,
465]. En individuell och multidisciplinär bedömning är dock av största vikt för att balansera vinster och risker.
Patienter med tyst CNS-embolisering eller TIA har låg risk för perioperativa neurologiska symtom [44]. Screening
med DT hjärna eller MR hjärna på neurologiskt symtomfria patienter inför hjärtoperation har inte visats förbättra
prognosen och rekommenderas för närvarade inte (C III).

Vårdprogram infektiös endokardit, rev.2021

86

Faktaruta 23. Utredning och handläggning av neurologiska symtom vid endokardit
DT eller MR hjärna bör göras vid neurologiska symtom och är obligatoriskt om operation planeras

AI

DT eller MR hjärna rekommenderas inte rutinmässigt inför hjärtoperation av neurologiskt

B II

symtomfria patienter
Lumbalpunktion bör göras vid kliniska tecken på meningit

B II

Vid misstanke om infektiösa aneurysm rekommenderas utredning med CT-angiografi och/eller

B II

konventionell angiografi, samt tidig kontakt med neurokirurg
TIA eller tyst cerebral embolisering kontraindicerar inte hjärtkirurgi

AI

Vid ischemisk infarkt ska nödvändig kirurgi inte skjutas upp. Om patienten har koma eller dålig

B II

neurologisk prognos bör operation avvaktas
Efter cerebral blödning bör hjärtkirurgi vanligen skjutas upp i 4 v men individuell och

B II

multidisciplinär bedömning behöver göras.

Preoperativa åtgärder inför kirurgi för endokardit
Förberedelse inför endokarditkirurgi varierar bl. a beroende på indikation, patientrelaterade faktorer och lokala
förutsättningar. Inför en endokarditoperation behöver dock vanligen flera åtgärder övervägas varav några viktiga
aspekter listas i faktaruta 24.

Faktaruta 24. Preoperativa åtgärder inför endokarditkirurgi
Patienter med neurologiska symtom eller fynd vid klinisk undersökning ska utredas med DT av hjärnan för att
utesluta blödning.
Beslut ska fattas om eventuell undersökning av kranskärlen för att bedöma om bypass-kirurgi ska göras i
samband med endokarditoperationen:
-

Patienter med mycket låg risk för kranskärlssjukdom behöver i normalfallet inte utredas.

-

De med relativt låg risk kan utredas med DT-angiografi av kranskärlen.

-

Patienter med hög risk bör i första hand genomgå invasiv coronarangiografi (dock inte vid
aortaklaffendokardit med stora vegetationer).

Fördelen med DT-angiografi är att undersökningen är icke-invasiv och kan fria från kranskärlssjukdom,
nackdelen är att den inte säkert kan verifiera signifikanta stenoser och i vissa fall måste man gå vidare med
coronarangiografi också. Undersökningarna kräver likartade volymer kontrastmedel.
Inför resternotomi är en DT (kontrast behövs inte) ofta önskvärd för att kartlägga anatomin.
Preoperativ EKG-triggad DT kan på de flesta håll göras parallellt med DT-angiografi av kranskärlen och kan vara
av värde inför planeringen av kirurgin men detta bör styras av operatörens önskemål.
Patienter med blodförtunnande behandling ska förberedas inför kirurgi. Trombocythämmande läkemedel (ofta
undantaget ASA) liksom NOAK/warfarin bör sättas ut, helst ett par dagar inför operation. Om behov av
antikoagulation föreligger fram till operation förordas individualiserad strategi i dialog med thoraxkirurg.
Aminoglykosider bör seponeras inför klaffkirurgi för att minska risken för njursvikt.
Patienter utan stafylokocktäckande antibiotika ska ha peroperativ profylax som täcker S. aureus
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Antibiotikabehandling efter hjärtkirurgi under aktiv endokardit
Grundregeln för antibiotikabehandling är att den inledda terapin ska genomföras men att det ska ges 2–4 veckors
postoperativ antibiotikabehandling. Tidigare gavs postoperativ antibiotikabehandling med standardiserade
behandlingstider, oftast 4–6 veckor, oberoende av etiologi [466, 467]. Den längre behandlingstiden
rekommenderades vid extravalvulär utbredning av infektionen [468]. I nyare studier har man visat att
recidivfrekvensen av infektion efter kirurgi är mycket låg oberoende av behandlingstid postoperativt [469, 470].
Detta har också stöd i erfarenheter från Svenska endokarditregistret där relaps efter operation endast har
rapporterats i ca en procent av fallen. Därför kan behandlingstiden kortas och individualiseras.
Till patienter hos vilka all inflammatorisk vävnad bedöms ha avlägsnats vid operationen och odlingen är negativ
räcker 2 veckors postoperativ antibiotikaterapi. Om det finns tveksamhet kring operationens radikalitet vid
paravalvulärt engagemang kan behandlingstiden behöva utökas till fyra veckor trots negativ odling, särskilt vid IE
orsakad av svårbehandlade bakterier som S. aureus.
Patienter med positiv peroperativ klaffodling löper högre risk för relapsendokardit och har sämre prognos än övriga
och bör därför ha antibiotikabehandling 4 veckor efter operationen [469]. Förekomst av bakteriellt DNA på
klaffvävnad vid 16S-analys ska inte räknas som positiv odling och DNA-förekomst påverkar inte behandlingstiden.
Efter operationen är grundregeln att samma antibiotikapreparat ska användas som före operationen. En patient
som opererats för endokardit i nativ klaff (NVE) ska alltså inte betraktas ha en infekterad protesklaff och man
behöver inte lägga till rifampicin [228, 471]. Har patienten däremot en PVE, där behandlingskombination med
rifampicin är indicerad i den preoperativa regimen, så bör man överväga att fortsätta kombinationsbehandling
också postoperativt trots att det mesta av biofilmen sannolikt är avlägsnad, var god se text om PVE orsakad av S.
aureus.

Behandlingstabell 15. Antibiotika efter e ndokarditkirurgi
Behandlingslängd
Initial planerad antibiotikabehandling ska alltid fullföljas.

Evidens
C III

Postoperativ behandling
Infektion begränsad till bortopererade klaffen och negativ
peroperativ odling

2 veckor

B II

Tveksam radikalitet eller positiv peroperativ odling

4 veckor

B II

Om operationsindikation är rent hemodynamisk och operation sker mot slutet av behandlingstid räcker
det att fullfölja denna
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CIII

Uppföljning och återinsjuknande
Uppföljning
Alla endokarditpatienter ska ha återbesök till sin ansvarige läkare cirka en månad efter utskrivning eller avslutad
poliklinisk behandling. Tid bör vara avsatt för genomgång av vårdförloppet. För många patienter har det varit en
omtumlande och ibland traumatisk upplevelse att drabbas av endokardit, med lång behandlingstid och för en del
en hjärtoperation. Längre uppföljning, och även blododlingskontroller, kan vara aktuella vid t.ex. protesinfektioner
med lågvirulenta och/eller svårbehandlade agens. För de flesta patienter rekommenderas också uppföljning med
TTE och kardiologbesök inom 3 månader men detta kan behöva bedömas individuellt och ersätts på vissa kliniker
av strukturerad individualiserad handläggning inneliggande.

Faktaruta 25. Uppföljning av patient med endokardit
Genomgång av sjukdomsförloppet och allmän information om endokardit
Information om god tandvård som profylax. Under vårdtiden ska patienten ha genomgått tandläkarundersökning och rekommenderas regelbunden kontroll hos tandläkare
Högriskpatienter kan rekommenderas antibiotikaprofylax inför riskingrepp hos tandläkare/tandhygienist och
bör i så fall informeras muntligen om det men även kunna visa upp skriftlig information.
Patienten informeras om risk för återfall. Ny antibiotikakur bör inte ges utan att man beaktat risk för recidiv.
Information om vikt av god sårhygien. Risk för recidiv vid sårinfektion med feber.
Klinisk undersökning
Rutinprover: Hb, LPK, CRP, SR, kreatinin
Om kliniska tecken på svikt: Lungröntgen och TTE. BNP/ NT-ProBNP. Kardiologkonsult/återbesök.
Om rytmrubbning: EKG.
Anmälan till Svenska endokarditregistret

Återinsjuknande i endokardit
Genomgången endokardit innebär högre risk för ny endokarditepisod vilka vanligen delas in i relaps och
reinfektion. Risken för ny endokarditepisod har i senare studier uppskattats till 0,6–2,4% [472-474].
Relaps definieras som infektion med samma mikroorganism inom 6 månader från den initiala episoden. Relaps
kan ibland hänföras till otillräcklig behandlingstid vid föregående endokarditepisod, suboptimalt antibiotikaval,
eller

ett kvarvarande intra-

eller

extrakardiellt fokus,

t.ex.

lungabscess.

Relaps

är

vanligare vid

enterokockendokardit samt efter protesendokardit.
Vid relaps-endokardit bör följande frågor uppmärksammas:
1.

Behandlades endokarditen med rätt antibiotika första gången?

2.

Var behandlingstid och antibiotikadosering tillräcklig?

3.

Finns kvarvarande infektionsfokus som inte är åtgärdat/färdigbehandlat?

Reinfektion är en ny endokarditepisod med annan (eller samma) mikroorganism som i regel inträffar >6 månader
efter avslutad behandling av föregående endokardit. Reinfektion är vanligare hos intravenösa missbrukare,
dialyspatienter och vid multipla riskfaktorer för endokardit. Reinfektion innebär högre risk för operation och död
[473].
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En korrekt differentialdiagnos avseende relaps/reinfektion vid återinsjuknande kan framöver underlättas med
molekylärbiologisk analys av de bakteriestammar som isoleras vid de olika episoderna [475]. Typ av klaffprotes har
inte funnits korrelera till risk för ny endokarditepisod [476]. Studier antyder inte heller någon kraftigt ökad risk för
endokardit på TAVI jämfört med andra klaffproteser (443)

Faktaruta 26. Rekommendation vid relaps
Har man gjort allt rätt förordas längre behandlingstid vid relaps.

A III

Operationsindikationer är samma som vid förstagångssjukdom utom vid relaps av

C III

protesendokardit då operation bör övervägas.
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Patientinformation
Endokardit
Vad är en endokardit?
Endokardit är en infektion på hjärtats insida. Bakterier i blodomloppet har slagit sig ned på hjärtklaffarna och bildat
klumpar, så kallade vegetationer. Bakterierna kan skada hjärtklaffarna som normalt fungerar som ventiler i hjärtat.
Angripna hjärtklaffar kan bli ojämna i kanten så att ett läckage, backflöde, uppstår. Detta läckage hörs ibland som
ett blåsljud när man lyssnar på hjärtat med stetoskop.

Varifrån kommer bakterierna?
Vanligast är att det rör sig om vanliga hudbakterier, så kallade stafylokocker, som kommit in i blodomloppet via ett
sår eller till exempel en liten böld. Näst vanligast är munhålestreptokocker, som tagit sig in via tandkött eller
tandfickor i samband med daglig aktivitet som tuggning. Det är alltså individens egna bakterier som sprider sig och
orsakar en sepsis dvs allmän blodförgiftning och ibland en endokardit – någon smitta mellan olika personer
förekommer inte vid infektiös endokardit.

Vilka är symtomen?
Feber är det vanligaste och viktigaste symtomet. Febern kan vara hög eller låg och den fortsätter tills
antibiotikabehandling börjar ha effekt. Andra vanliga symtom är trötthet, värk i kroppen och andfåddhet.
Bakterieklumpar kan lossna från hjärt-klaffarna och sedan fastna i andra organ och ge symtom/besvär därifrån.
Besvären kan variera mycket mellan olika patienter och det kan ofta ta lång tid innan man kommer fram till rätt
diagnos.
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Var sitter infektionen?

Se bild på hjärtats insida

- din läkare ritar in var infektionen sitter i
just ditt fall.
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Vem får endokardit?
Personer i alla åldrar kan drabbas av endokardit men sjukdomen är vanligare ju äldre man blir. Cirka 600 personer
insjuknar i Sverige varje år. Ökad risk har personer som tidigare haft endokardit eller reumatisk feber, har inopererad
hjärtklaff eller pacemaker, har klaffel/blåsljud på hjärtat eller själv injicerar narkotika.

Hur ställs diagnosen?
Diagnosen ställs med hjälp av:
1. Feber
2. Andra allmänsymtom, till exempel trötthet, andfåddhet.
3. Blåsljud hörs på hjärtat.
4. Bakterier påvisas i odling av blod.
5. Vegetationer påvisas med ultraljud av hjärtat.

Hur går blododlingen till?
Vid varje blododlingstillfälle tas blodprov vid flera tidpunkter och fördelas i speciella flaskor med näringsämnen för
bakterierna så att dessa kan föröka sig och sedan undersökas närmare i laboratoriet. Dessa undersökningar är
mycket viktiga eftersom de visar vilken bakterie det rör sig om och vilka antibiotika, till exempel penicillin, som
hjälper i det enskilda fallet. Om febern kvarstår trots behandling eller om något annat tyder på komplikationer,
behöver ofta blododlingar upprepas flera gånger under vård-tiden.

Ultraljudsundersökningen?
Med hjälp av ultraljud kan man se hjärtat på en TV-skärm och bakteriepålagringar på hjärtklaffarna kan synas. Man
kan även se om hjärtklaffarna tagit skada så att läckage uppstått eller infektionen spridit sig till hjärtmuskeln.
Numera görs oftast ultraljudsundersökningen inifrån matstrupen, så kallad TEE, för att få tydligare bilder, eftersom
man kommer närmare hjärtat på detta sätt.

Hur behandlas endokardit?
Endokardit måste behandlas med antibiotika, oftast i form av penicillin. Stora doser behöver ges, därför räcker det
inte med tabletter utan antibiotika ges i injektion (spruta eller dropp). Eftersom hjärtats insida är svåråtkomlig för
antibiotika måste be-handlingen pågå länge, oftast fyra veckor. De flesta patienter får två sorters antibiotika under
den första behandlingsveckan och ofta behöver man byta antibiotikasort efter en tid.
Febernedsättande medicin ges helst inte eftersom feber i sig inte är farligt och det är viktigt att kunna följa
temperaturen för att utvärdera effekten av behandlingen.
Ofta ges vattendrivande medicin och ibland andra hjärtmediciner för att underlätta hjärtats arbete.
Om skadan på hjärtklaffarna är omfattande eller enbart antibiotikabehandling inte visar sig tillräcklig kan en
hjärtoperation ibland behöva utföras. Cirka 1/3 av patienterna med endokardit behöver opereras under
endokarditbehandlingen eller strax efteråt.
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Vad händer under vårdtiden på sjukhus?
I början tas en hel del olika blodprover, bland annat för att bedöma svårighetsgraden av infektionen. Då mäts också
puls och blodtryck vilket vi fortsätter med regelbundet under sjukhusvistelsen.

Blodtrycket kan bland annat påverkas om klaffskadan ökar.
Temperaturen mäts minst två gånger dagligen under hela vårdtiden.
Vikten kontrolleras regelbundet för att bedöma om hjärtat orkar pumpa undan vätska ur kroppen.
Blodprover kontrolleras minst en gång per vecka, ibland flera.

Under sjukhusvistelsen får du eventuellt också träffa en kardiolog, dvs en hjärtläkare och besöka tandläkare.

Hjärtläkaren hjälper oss att bedöma om speciella hjärtmediciner behöver ges.
Eftersom de bakterier som orsakar endokardit ofta kommer in via tandkött och tandfickor ingår en
tandläkarundersökning under vårdtiden. Detta är dels för att hitta infektionskällor, dels för att förebygga senare nya
endokarditer.

Besök av anhöriga under vårdtiden går bra men det är inte lämpligt att personer som nyligen insjuknat i förkylning
eller liknande besöker dig.

Eftersom en sjukdom i hjärtat hos en del patienter väcker oro och ångest, finns möjlighet till samtal med kurator,
diakon eller sjukhuspräst/pastor.
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