Okužbe vsadkov
Tatjana Lejko-Zupanc

Vsadki
• kirurški vsadki (nimajo stika z zunanjim
okoljem, ostanejo v telesu dalj časa – sklepne
proteze, umetne zaklopke, stenti, shunti…)
• katetri (stik s kožo in zunanjim okoljem)

Klinični pomen biofilmov
• odporni na antibiotike,
• lahko trajen vir okužbe,
• lahko vsebujejo patogene
mikroorganizme,
• omogočajo izmenjavo
rezistenčnih plazmidov.

Biofilm
• Tvorba biofilma dokaj dobro preučevana pri okužbah
implantatov in kroničnih okužbah.
• Costerton et al. (1995) dokazal do 1000-x povečanje MIK in
oslabljeno ubijanje P. aeruginosa, če je bakterija rasla v
biofilmu.
• MIK številnih antibiotikov je povišan, če bakterije rastejo v
biofilmu (Moskowitz et al., 2004; Furustrand et al., 2011).
• Novi koncepti – inhibitorne koncentracije v biofilmu;
eradikacijske koncentracije v biofilmu, minimalne
inhibitorne koncentracije v biofilmu (Moskowitz et al.,
2004; Furustrand et al., 2011; Hengzhuang et al., 2011).
• Te metode niso standardizirane.

Posebnosti farmakokinetike
• Za protimikrobno delovanje je potrebna penetracija v biofilm.
• Antibiotiki prodirajo glede na difuzijski gradient.
• Obenem obstajajo za večino antibiotikov tudi kanalčki, ki prodirajo
skozi biomatriks biofilma (Hoiby et al., 2011).
• Sam matriks veže antibiotike in tako dodatno zmanjšujejo njihovo
protimikrobno aktivnost (Hoiby et al., 2011).
• Biofilm lahko deluje kot dodatni kompartment.
• Med antibiotičnim zdravljenjem obstaja koncentracijski gradient
antibiotikov med krvnim obtokom in tkivi pa tudi zakasnela
akumulacija. Dodaten koncentracijski gradient zaradi prisotnosti
biofilma.
• Če uporabimo antibiotik s kratkim razpolovnim časom in omejeno
penetracijo, se prav lahko zgodi, da koncentracije ne dosežejo
terapevtskega nivoja.

Mehanizmi odpornosti bakterij v
biofilmu
Beta-laktamaze se sproščajo izven bakterijske
celice (Ciofu et al., 2002; Hoiby et al., 2010).
Lahko se kopičijo v biomatriksu in inhibirajo
delovanje antibiotika.
Drugi mehanizem - pojačano delovanje efluksnih
črpalk pri mikroorganizmih, ki so odporni na
kinolone, aminoglikozide ipd.
(Hoiby et al., 2010).
Hoiby N et al. Antibiotic resistance of bacterial biofilms. Int J Antimicrob Agents
2010; 35: 322-332

Živalski modeli (tkivna kletka)
• Rifampicin najbolj učinkovit proti stafilokokom in P.
acnes v biofilmu.
• Flurokinoloni imajo zelo nizko aktivno proti
stafilokoknemu biofilmu, so pa terapija izbire za Gram
negativne okužbe.
• Delež ozdravitve je bil pri stafilokoknih okužbah nizek
pri vseh antibiotikih, (vankomicin, teikoplanin,
kinoloni, linezolid, daptomicin), rifampin pa je imel
100% delež ozdravitve, še zlasti v kombinaciji z drugimi
antibiotiki (Widmer et al., 1990a; Zimmerli et al., 1994;
Trampuz et al., 2007; Baldoni et al., 2009;
John et al., 2009).

Učinkovitost raznih antibiotikov na modelu
implantata
Ozdravljenje in nastanek odpornosti na rifampin po inokulaciji z MRSA
Odpornost na rifampin
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Endokarditis na umetni zaklopki
•

posebna entiteta endokarditisa – predstavlja cca. 20% vseh primerov; okužba na
obroču zaklopke (mehanična) ali tudi na lističih (biološka zaklopka); opisan tudi pri
TAVI

•

dve obliki:
• zgodnja pooperativna oblika (povzročitelji KNS, difteroidi, gramnegativne
bakterije, tudi redki (Legionella, )

• pozna pooperativna oblika (povzročitelji podobni kot pri nativni zaklopki)
•

celotna pojavnost endokarditisa na umetni zaklopki je 1-4%

•

največje tveganje za zgodnji endokarditis v prvih 45 dneh po OP, povišano celo

prvo leto

Stafilokokni endokarditis na umetni
zaklopki - terapija

Endokarditis ob vstavljenem srčnem
spodbujevalcu
• Pogostnost okužb od 1 do 7%.

• Število okužb na umetnih snoveh ↑ (delno ker
narašča število implantiranih ICD; daljši ekspozicijski
čas).
• Pogostnost med pogostnostjo endokarditisa na
nativnih zaklopkah in endokarditisa na umetnih
zaklopkah.

Razdelitev okužb
Glede na mesto:
• podkožni žep, v katerem je generator,
• elektrode na mestu, kjer prehajajo skozi mehka tkiva,
• intravaskularna okužba elektrode,
• trikuspidalna zaklopka
• mesto insercije elektrode v steno desnega preddvora ali
prekata
• trombi okrog elektrod.

Stafilokokna bakteriemija pri bolniku z vstavljenim
spodbujevalcem

TTE in TEE

Negativen

ZDRAVI KOT STAFILOKOKNO
BAKTERIEMIJO/SEPSO

VEGETACIJA

Odstranitev celotnega sistem in
vseh starih elektrod

Relaps ali persistentna bakteriemija
ne glede na izvid TTE/TEE

Predlagani algoritem za obravnavo
okužbe spobujevalca

Bruun NE, et al. Eur Heart J 2014; 35: 624

Diagnoza

Priporočilo

Protimikrobno zdravljenje Komentar

Zgodnja vnetna
reakcija

CD ostane

Odvisno od primera, 7-10
oralne terapije ali
opazovanje

Lahko zgodnja
okužba, ni pa nujno

Nezapletena
okužba ležišča
IN ni absolutne
potrebe po CD IN
možna
odstranitev

Odstranitev
celotnega
sistema brez
zamenjave

10-14 dni (iv. in po.)

Najboljši uspehi
zdravljenja

Nezapletena
okužba ležišča IN
potreba po CD IN
možna
odstranitev

Odstranitev
celotnega
sistema, začasni
pacing,
odložena
reimplantacija

10 do 14 dni iv.

Tveganje infekcije
začasnega in novega
sistema

Sandoe JAT et al. J Antimicrob Chemother 2015; 70 325-59

Diagnoza

Priporočilo

Protimikrobno
zdravljenje

Komentar

Okužba ležišča IN
odstranitev
elektrod ne pride
v poštev IN CD ni
nujno potreben

Odstranitev
generatorja,
elektrode ostanejo in
situ, brez novega CD

6 tednov iv.

Verjetnost eradikacije
rezidualne okužbe
elektrod majhna

Okužba ležišča IN
odstranitev
elektrod ne pride
v poštev IN CD
nujno potreben

Odstranitev
generatorja,
elektrode ostanejo in
situ, zgodnja
reimplantacija

6 tednov iv.

Verjetnost eradikacije
rezidualne okužbe
elektrod majhna, veliko
tveganje za okužbo
novega sistema

Sandoe JAT et al. J Antimicrob Chemother 2015; 70 325-59

Diagnoza

Priporočilo

Protimikrobno
zdravljenje

Komentar

Endokarditis (+/okužba žepa) IN
odstranitev možna
IN CD ni nujno
potreben.

Takojšnja
odstranitev
celotnega
sistema

4 tedne iv. za nativno
zaklopko, 6 tednov za
umetno zaklopko ali
sekundarna žarišča

Prvi dan je dan 1;
Podaljšanje če
persistentna
bakteriemija

Endokarditis
elektrode (+/okužba žepa) IN
možna odstranitev
elektrod IN CD ni
nujno potreben

Takojšnja
odstranitev
celotnega
sistema

Evaluacija th. 1 teden po
odstranitvi, podaljšana
th. ni potrebna

Le če TZ bp. in ni
rezudialnih senc

Endokarditis (+/okužba žepa) IN
odstranitev ni
možna IN CD
potreben.

CD ostane in
situ

6 Tednov iv..

Veliko tveganje za
relaps. Po 6 tednih –
oralno supresivno
zdravljenje

Sandoe JAT et al. J Antimicrob Chemother 2015; 70 325-59

Nekaj resnic o tveganju
• Smrtnost je najvišja v prvem letu po okužbi,
vendar niso vse smrti povezane z okužbo.
• Okvarjeno delovanje ledvic je najpomembnejši
dejavnik tveganja za smrt.
• Neodstranitev inficiranega spodbujevalca ima za
posledico pogosto relapse in višjo smrtnost.
• Endokarditis na spobujevalcu ima višjo smrtnost
kot lokalna okužba.
• Okužba spodbujevalca – je nujno stanje, ki naj ga
obravnavajo centri z ustreznimi izkušnjami.
Sandoe JAT et al. J Antimicrob Chemother 2015; 70 325-59

OKUŽBE ŽILNIH VSADKOV
•

Vstavitve žilnih vsadkov se v 1–6 % končajo z okužbo

•

velik diagnostični in terapevtski izziv

•

najhujši zaplet žilne kirurgije

•

smrtnost 15–75 %

•

pogostnost amputacije udov 8–75 %

•

delitev:

• zgodnje okužbe (prvi 3 meseci po operaciji)
• pozne okužbe (>3 mesece po operaciji)

OKUŽBE ŽILNIH VSADKOV
• Najpogostejši povzročitelji:

• zgodnje okužbe: stafilokoki (zlasti S. aureus)
• pozne okužbe: KNS (S. epidermidis), gramnegativni
bacili in enterokoki
• Diagnoza:

• na podlagi kliničnih znakov
• z radiološkimi in mikrobiološkimi preiskavami
• preiskava izbire CT
• zlati standard v zdravljenju
• antibiotiki vitalnega pomena kot dodatek h kirurškemu zdravljenju.
odstranitev vsadka in vstavitev novega, zunaj
anatomskega mesta žile
.

Okužbe žilnih opornic
• Koronarne žilne opornice – okužbe izredno
redke , v nekaj dneh do 1 mesec po posegu,
opisani posamezni primeri, velika smrtnost;
• Periferne žilne opornice – okužba 1/10.000
oz. 0,43% ( od 0,05% do 4%). Pri 2/3 bolnikov
okužba po več kot 4 mesecih;

Okužbe drugih umentih snovi v žilah
• Žilna zapirala - pogostnost infektivnih zapletov
po rabi zapiral je od 0% do 5,1%, pojav
ponavadi v prvih 8 dneh;
• Dakronske karotidne krpice - okužba umetne
krpice je redka - pogostnost od 0.26 do
1,76%., več kot polovica zboli v prvih treh
mesecih;

Povzročitelji
• Najpogostejši povzročitelj je Staphylococcus
aureus (MRSA in MSSA),
• Lahko tudi po Gramu negativni bacili,
• Bolj indolentne oblike okužb v kasnem obdobju –
koagulazno negativni stafilokoki.
• PRI VEČINI OKUŽB UMETNIH SNOVI V
VASKULARNEM SISTEMU SO HEMOKULTURE
POZITIVNE
• Izbrano empirično zdravljenje mora biti vedno
usmerjeno proti stafilokokom

Zapleti
Mesto okužbe

Zapleti

Koronarne žilne opornice

miokardni absces, perikardialni empiem,
anevrizme in psevdoanevrizme,
perforacija koronarne arterije, miokardni
infarkt in sepsa

Periferne žilne opornice

tromboza – ishemija, abscesi,
aortoenterična fistula

Žilna zapirala

endarteritis, mikotična anevrizma

Dakronske karotidne krpice

septične embolije in možganska kap

Diagnoza
• hemokultura je
najpomembnejši
laboratorijski test

• Podatek o vstavitvi
umetnega materiala pri
febrilnem bolniku
hemokulture;
• Pozitivne hemokulture
aktivno iskanje
podatka o vstavitvi
umetnega materiala

Slikovne metode
• UZ
• CT in CT angiografija – problemi pri počasi
potekajočih indolentnih okužbah; rtg znaki
zračni mehurčki in tekočina okrog
opornice/vsadka
• PET – CT;
• Radionuklidne preiskave (označeni levkociti,
Galij) – problemi z občultjiovstjo in
specifičnostjo

Zdravljenje okužb intravaskularnih
vsadkov
• Praviloma kombinirano (kiruško in z antibiotiki);
• Izbrano empirično zdravljenje mora biti vedno
usmerjeno proti stafilokokom v kombinaciji z
antibiotiki, ki delujejo na Gram negativne bacile; (glede
na lokalno epidemiološko situacijo ali podatek o
kolonizaciji z odpornimi bakterijami ustrezno
prilagojeno);
• Usmerjeno antibiotično zdravljenje po antibiogramu je
najbolj racionalno in učinkovito (praviloma vsaj 3 do 4
tedne parenteralno);
• Če operacija ni možna – verjetno doživljenjsko
antibiotično zdravljenje

Okužbe likvorskih obvodov
• prekatno-peritonealni
(VP) ali prekatnopreddvorni (VA), lahko
tudi zunanji obvodi
(začasni);
• zgodnje (do 6 mesecev) in
pozne (> 6 mesecev po
posegu);

Okužbe likvorskih obvodov
• Povzročitelji v 2/3
stafilokoki
• S. epidermidis v 60-70%v
zgodnjem poop. obdobju
(večinoma v prvih 2
mesecih);
• S. aureus 12-25%);
• Gram negativne bakterije
(VP obvodi), drugi bolj redki

• Klinična slika predvsem
odvisna od patogenosti
povzročitelja;
• znaki povišanega
znotrajkranialnega pritiska
zaradi slabega delovanja
obvoda;
• meningitis, ventrikulitis,
peritonitis….

Okužbe likvorskih obvodov
• Diagnoza – v glavnem
citološka in bakteriološka
preiskava možganske
tekočine

• Zdravljenje – praviloma
kombinacija antibiotičnega
zdravljenja in odstranitve
okuženega obvoda

Okužbe umetnih sklepov in drugih ortopedskih
vsadkov
• okužbe kolčne proteze pri 0,5 do 1,5%, kolenske 0,8 do 2,5%;
• ¼ KNS, ¼ S. aureus, do 20% Gram negativne bakterije;
• okužba pogosto nastane že za časa operacije - neposredno 60
– 80% (bakterije iz okolišnje kože in iz zraka v operacijskih
dvoranah, iz kože osebja, redko kontaminacija proteze);
• nastanek lahko tudi hematogen 20 – 40 % (uroinfekti, sepse)

Okužbe umetnih sklepov in drugih ortopedskih
vsadkov
• Tradicionalna klasifikacija (zgodnja (<3 meseci), zakasnela (3–24 mesecev)
in pozna okužba (>2 leti po implantaciji) klinično ni preveč koristna.
• Predlagana je klasifikacija, ki usmerja optimalno kirurško obravnavo.
• Akutna hematogena okužba - trajanje ne več kot tri tedne;
• Zgodnja pooperativna okužba - okužba kirurške rane v enem mesecu po
op. ali artrocentezi
• Kronična okužba - lahko bodisi hematogena (simptomi trajajo > tri tedne)
ali kirurška okužba diagnosticirana > 1 mesec po op.
• Akutno hematogeno ali zgodnjo pooperativno okužb lahko zdravima z
ohranitvijo implantata.
• Pri bolnikih s kronično okužbe je verjetnost eliminacije biofilma na
implantatu manj kot 50% kljub prolongirani antibiotični terapiji.
Zimmerli W. Orthopaedic biofilm infections. APMS April 2017
Zimmerli W. Periprosthetic joint infection: general aspects. In: Zimmerli W, editor. Bone and
Joint Infections: From Microbiology to Diagnostics and Treatment. West-Sussex, UK: John
Wiley & Sons, 2015: 113–29.

Nova paradigma - nanoantibiotiki

J Control Release. 2011 Dec 10;156(2):128-45. doi: 10.1016/j.jconrel.2011.07.002.
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PREPREČEVANJE OKUŽB VSADKOV
• preoperativna priprava;
• stroga asepsa;
• ustrezno prezračevanje in kvaliteta zraka v op.
dvoranah;
• perioperativna profilaksa;

Zaključek
• vsaka umetna snov v telesu deluje kot tujek in je idealno
mesto za nastanek okužbe;
• veliko vsadkov se kontaminira že ob operaciji ali pa v
zgodnjem postoperativnem obdobju;
• okužbe pogosto tlijo in jih zaznamo šele čez dalj časa, ko pride
do pomembne disfunkcije proteze;

