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A. Wstęp
Wytyczne oraz uzgodnienia ekspertów podsumowują
i oceniają wszystkie dostępne w danym momencie informacje dotyczące danego zagadnienia, aby pomóc lekarzom w wyborze najlepszej strategii postępowania dla typowego chorego cierpiącego na dane schorzenie,
z uwzględnieniem wpływu na wynik leczenia oraz stosunku korzyści i ryzyka poszczególnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Wytyczne nie zastępują podręczników. Implikacje prawne wytycznych w medycynie zostały
omówione wcześniej.
W ostatnich latach Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC) oraz inne towarzystwa i organizacje wydały dużą liczbę wytycznych
oraz dokumentów stanowiących uzgodnienia ekspertów.
Z uwagi na wpływ wytycznych na praktykę kliniczną sformułowano kryteria jakości dotyczące sposobu opracowywania wytycznych, po to aby wszystkie podejmowane decyzje były przejrzyste dla osób z nich korzystających.
Zalecenia dotyczące powstawania i wydawania wytycznych ESC oraz dokumentów stanowiących uzgodnienia
ekspertów są dostępne na stronie internetowej ESC
(http://www.escardio.org/guidelines).
W skrócie – wybrani eksperci w danej dziedzinie dokonują dokładnego przeglądu opublikowanych danych dotyczących postępowania i/lub zapobiegania danemu schorzeniu, a także krytycznej oceny procedur diagnostycznych
oraz leczniczych, w tym oceny stosunku korzyści i ryzyka.
Jeśli istnieją stosowne dane, szacowany jest także wpływ
na stan zdrowia większych społeczności. Poziom dowodów oraz klasa zaleceń dla danego sposobu leczenia są
oceniane zgodnie z ustalonymi wcześniej skalami, co
przedstawiono w Tabelach 1. i 2.
Eksperci opracowujący wytyczne dostarczyli oświadczenia ujawniające wszystkie związki, które mogłyby być
uznane za rzeczywiste lub potencjalne źródła konfliktu interesów. Powyższe oświadczenia przechowywane są w archiwum głównej siedziby ESC – European Heart House.
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne musi być informowane o każdej zmianie dotyczącej konfliktu interesów
pojawiającej się w czasie pisania wytycznych. Raport Grupy Roboczej (Task Force, TF) został całkowicie sfinansowany przez ESC i przygotowany bez jakiegokolwiek udziału
przemysłu.
Opracowywanie nowych wytycznych i dokumentów
stanowiących uzgodnienia ekspertów, które jest wynikiem
działania grup roboczych, grup ekspertów lub komisji
wspólnych, jest nadzorowane i koordynowane przez Komisję ESC ds. Wytycznych Postępowania (Committee for
Practice Guidelines, CPG). Komisja jest także odpowiedzialna za proces rozpowszechniania wytycznych i dokumentów stanowiących uzgodnienia ekspertów. Po zakończeniu prac nad dokumentem i jego zaakceptowaniu przez
ekspertów wchodzących w skład TF zostaje on wysłany

do recenzji przez ekspertów spoza TF. Dokument jest poprawiany, ostatecznie akceptowany przez CPG, a następnie publikowany.
Największe znaczenie po opublikowaniu wytycznych
ma ich rozpowszechnienie. Przydatne w tym celu są wersje kieszonkowe oraz wersje elektroniczne przeznaczone
do palmtopa. Niektóre badania ankietowe dowodzą, że
osoby, do których adresowane są wytyczne, pozostają czasem nieświadome ich istnienia lub nie stosują ich w praktyce klinicznej. Z tego właśnie powodu ważnym elementem upowszechniania wiedzy są programy wdrażania
nowych wytycznych. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne organizuje spotkania skierowane do towarzystw
narodowych oraz osób opiniotwórczych w Europie. Po zaakceptowaniu wytycznych przez towarzystwa wchodzące
w skład ESC oraz po ich przetłumaczeniu na języki narodowe, spotkania mające na celu upowszechnienie wytycznych mogą się odbywać także na szczeblu krajowym. Programy implementacji wytycznych są potrzebne, ponieważ
wykazano, że zastosowanie zaleceń dotyczących postępowania ma korzystny wpływ na rokowanie w danej jednostce chorobowej.
W związku z tym, zadaniem osób piszących wytyczne
oraz dokumenty stanowiące uzgodnienia ekspertów jest
nie tylko zintegrowanie najnowszych wyników badań, ale
także opracowanie narzędzi edukacyjnych oraz programów
mających na celu wprowadzenie wytycznych w życie. Proces obejmujący badania kliniczne, pisanie wytycznych oraz
ich wprowadzanie w życie jest zakończony dopiero w moTabela 1. Klasy zaleceń
Klasy zaleceń Definicja
Klasa I

Istnieją dowody naukowe i/lub powszechne
przekonanie, że dana procedura lub sposób
leczenia są korzystne, przydatne, skuteczne.

Klasa II

Istnieją sprzeczne dowody i rozbieżne opinie
na temat przydatności/skuteczności danego
sposobu leczenia lub procedury.

Klasa IIa

Przeważają dowody/opinie potwierdzające
skuteczność/przydatność.

Klasa IIb

Przydatność/skuteczność jest słabiej potwierdzona
za pomocą dowodów/opinii.

Klasa III

Istnieją dowody i powszechne przekonanie, że
stosowany sposób leczenia lub procedura nie są
przydatne/skuteczne, a w niektórych przypadkach
mogą być szkodliwe.

Tabela 2. Poziom dowodów
Poziom dowodów A Dane pochodzą z wielu badań klinicznych
z randomizacją lub metaanaliz.
Poziom dowodów B Dane pochodzą z jednego badania klinicznego
z randomizacją lub dużych badań bez
randomizacji.
Poziom dowodów C Zgodna opinia ekspertów i/lub małe badania,
badania retrospektywne, rejestry.
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mencie stworzenia i wprowadzenia rejestrów oraz badań
ankietowych mających na celu ocenę, czy codzienna praktyka kliniczna pozostaje w zgodzie z wytycznymi. Rejestry
oraz ankiety umożliwiają także ocenę wpływu wprowadzenia wytycznych na rokowanie pacjentów. Wytyczne i zalecenia powinny pomagać lekarzom w podejmowaniu decyzji w codziennej praktyce lekarskiej. Mimo to ostatecznego
wyboru sposobu postępowania z pacjentem musi dokonać
lekarz, który się nim opiekuje.

B. Uzasadnienie i zakres problemu
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą szczególną z co najmniej trzech powodów.
Po pierwsze, w ciągu ostatnich 30 lat nie zmniejszyła
się zapadalność na tę chorobę oraz śmiertelność z nią związana [1]. Pomimo znacznego postępu w rozpoznawaniu
oraz sposobach leczenia, IZW jest wciąż związane z niepomyślnym rokowaniem oraz wysoką śmiertelnością.
Po drugie, IZW nie jest jednorodną jednostką chorobową, występuje pod wieloma postaciami, różniącymi się
w zależności od obrazu klinicznego, podstawowej choroby serca (jeśli takowa występuje), drobnoustroju, obecności lub braku powikłań czy charakterystyki pacjenta. Z tego powodu IZW wymaga podejścia opartego na współpracy
pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologami, chirurgami, mikrobiologami, specjalistami z dziedziny chorób zakaźnych, a często także lekarzami innych
specjalności, w tym neurologami, neurochirurgami, radiologami i patologami [2].
Po trzecie, ze względu na niską zapadalność na tę chorobę, brak badań klinicznych z randomizacją oraz ograniczoną liczbę metaanaliz, wytyczne są często oparte na opiniach ekspertów [3, 4].
Decyzja o uaktualnieniu przez ESC wytycznych opublikowanych w 2004 r. jest zasadna z kilku powodów [3]. Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest z całą pewnością chorobą ewolującą, a zmiany dotyczą profilu mikrobiologicznego,
większej liczby zachorowań związanych z kontaktem
z opieką zdrowotną, chorych w starszym wieku oraz chorych z urządzeniami wewnątrzsercowymi i protezami.
Z drugiej strony, w krajach uprzemysłowionych rzadziej
występują zachorowania związane z chorobą reumatyczną. Ponadto w ostatnich latach opublikowano szereg nowych wytycznych narodowych, międzynarodowych lub
opracowań tematycznych [3–13]. Niestety, płynące z nich
wnioski, zwłaszcza w odniesieniu do zapobiegania chorobie, nie są jednoznaczne, co skutkuje formułowaniem
sprzecznych zaleceń [3, 4, 6, 8–13]. Zadaniem na kolejne
lata będzie z pewnością ujednolicenie tych wytycznych.
Głównym celem obecnej Grupy Roboczej było stworzenie przejrzystych i prostych zaleceń, pomocnych w podejmowaniu decyzji klinicznych przez pracowników systemu
opieki zdrowotnej. Zalecenia były formułowane na podstawie uzgodnień ekspertów, po uprzednim dokładnym prze-
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glądzie dostępnych danych z piśmiennictwa. Stosowano
system punktowy oparty na dowodach naukowych obejmujący klasy zaleceń oraz poziomy dowodów.

C. Epidemiologia
Zmiany w epidemiologii
Profil epidemiologiczny IZW uległ w ciągu ostatnich kilku lat znacznej zmianie, szczególnie w krajach uprzemysłowionych [1]. Poprzednio choroba ta dotyczyła młodych
osób dorosłych o dobrze udokumentowanej (najczęściej
reumatycznej) chorobie zastawkowej. Obecnie IZW dotyka osób starszych, u których znacznie częściej rozwija się
w wyniku procedur związanych z opieką zdrowotną, i to
zarówno u pacjentów z nierozpoznawaną wcześniej chorobą zastawkową [14], jak i ze sztucznymi zastawkami [15].
Opublikowany ostatnio systematyczny przegląd
piśmiennictwa obejmujący 15 badań populacyjnych składających się na 2371 przypadków IZW w siedmiu rozwiniętych krajach (Danii, Francji, Holandii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech) wykazał wzrost zapadalności
na IZW związane ze sztucznymi zastawkami i wypadaniem
płatka zastawki mitralnej oraz spadek liczby przypadków
związanych z chorobą reumatyczną [16].
Pojawiły się nowe czynniki predysponujące do wystąpienia choroby – sztuczne zastawki, zwłóknienie zwyrodnieniowe zastawek, dożylne stosowanie narkotyków, co
w połączeniu ze wzrostem częstości procedur inwazyjnych
powodujących ryzyko bakteriemii prowadzi do występowania IZW związanego z kontaktem z opieką zdrowotną
[17]. W łącznej analizie 3784 epizodów IZW wykazano, że
paciorkowce jamy ustnej zajmują drugie miejsce wśród
drobnoustrojów najczęściej wywołujących IZW, a na pierwszym miejscu znalazły się gronkowce [1]. Ta wyraźna przejściowa zmiana dominującej etiologii paciorkowcowej
na gronkowcową może częściowo wynikać z niereprezentatywnego profilu osób kierowanych do ośrodków specjalistycznych, ponieważ podobnego trendu nie obserwuje
się w epidemiologicznych, populacyjnych badaniach ankietowych dotyczących IZW [18]. W krajach rozwijających
się dominują postaci klasyczne. Na przykład w Tunezji
większość przypadków IZW występuje u pacjentów z poreumatyczną chorobą zastawkową, dominują paciorkowce, i nawet w 50% przypadków posiewy krwi mogą być
ujemne [19]. Utrzymującą się dużą częstość występowania gorączki reumatycznej, poreumatycznych chorób zastawkowych oraz IZW podkreślano także w przypadku innych krajów afrykańskich [20].
Dodatkowo wykazano istotne różnice geograficzne.
Największy wzrost częstości występowania IZW o etiologii gronkowcowej obserwowano w USA [21], gdzie trzema
głównymi czynnikami związanymi z jego wystąpieniem
są: przewlekła dializoterapia, cukrzyca oraz urządzenia wewnątrznaczyniowe [21, 22]. W innych krajach głównym
czynnikiem predysponującym do wystąpienia IZW spowodowanego przez Staphylococcus aureus może być dożylne stosowanie narkotyków [23].
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Częstość występowania infekcyjnego
zapalenia wsierdzia
Zachorowalność na IZW różni się w zależności od kraju
i wynosi 3–10 przypadków na 100 tys. osobolat [14, 24–26].
Zmienność ta wydaje się raczej odzwierciedlać różnice metodologiczne badań ankietowych, a nie rzeczywiste zróżnicowanie. Warto zaznaczyć, że w cytowanych badaniach ankietowych zachorowalność na IZW była bardzo niska u osób
młodych, wzrastała za to znacznie wraz z wiekiem, ze
szczytem zachorowalności wynoszącym 14,5 przypadku
na 100 tys. osobolat u pacjentów między 70. a 80. rokiem
życia. We wszystkich badaniach epidemiologicznych dotyczących IZW stosunek liczby mężczyzn do kobiet wynosił
≥ 2 : 1, ale przyczyna wyższego odsetka chorujących mężczyzn jest słabo poznana. Co więcej, wydaje się, że kobiety
są obarczone gorszym rokowaniem i rzadziej są poddawane operacji zastawkowej w porównaniu z mężczyznami [27].

Rodzaje infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Infekcyjne zapalenie wsierdzia powinno być postrzegane jako zbiór stanów klinicznych, czasem znacznie różniących się między sobą. Wskazane jest wyodrębnienie
czterech kategorii IZW w zależności od lokalizacji zakażenia oraz obecności lub braku obcego materiału w sercu:
IZW lewostronne zastawki własnej, IZW lewostronne zastawki sztucznej, IZW prawostronne oraz IZW związane
z urządzeniem medycznym (w tym IZW rozwijające się
na elektrodach stymulatora lub ICD z zajęciem zastawek
lub bez zajęcia zastawek) (Tabela 3.). Należy wyróżnić następujące sytuacje związane ze sposobem nabycia IZW:
IZW pozaszpitalne, IZW związane z kontaktem z opieką
zdrowotną (szpitalne i pozaszpitalne) oraz IZW u narkomanów stosujących narkotyki dożylne (IVDA).

Tabela 3. Klasyfikacja i definicje infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Klasyfikacja IZW w zależności od lokalizacji zakażenia oraz obecności
lub braku materiału wewnątrzsercowego
• Lewostronne IZW zastawki własnej
• Lewostronne IZW zastawki sztucznej (PVE)
– wczesne PVE: < 1 roku od operacji zastawki
– późne PVE: > 1 roku od operacji zastawki
• Prawostronne IZW
• IZW związane z urządzeniem (stałym stymulatorem lub
kardiowerterem-defibrylatorem)
Klasyfikacja IZW w zależności od sposobu zakażenia [22]
• IZW związane z kontaktem
z opieką zdrowotną
– szpitalne
IZW rozwijające się u pacjenta hospitalizowanego > 48 godz. przed
wystąpieniem objawów odpowiadających IZW
– pozaszpitalne

Objawy IZW rozpoczynają się
< 48 godz. od przyjęcia u chorego
po kontakcie z opieką zdrowotną,
definiowanym jako:
1) domowa opieka pielęgniarska lub
leczenie dożylne, hemodializa lub
chemioterapia dożylna przed < 30
dniami poprzedzającymi wystąpienie IZW lub
2) hospitalizacja w placówce intensywnej opieki przed < 90 dniami
poprzedzającymi wystąpienie IZW; lub
3) przebywanie w domu opieki
zdrowotnej lub innego rodzaju
placówce opieki długoterminowej

• IZW pozaszpitalne

Objawy IZW rozpoczynają się
< 48 godz. od przyjęcia u pacjenta
niespełniającego kryteriów zakażenia związanego z kontaktem
z opieką zdrowotną

Mikrobiologia
Na podstawie obserwacji mikrobiologicznych zaproponowano następujące kategorie:
1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia z dodatnim posiewem
krwi
Jest to najważniejsza kategoria, obejmująca ~85% wszystkich przypadków IZW. Najczęstszymi mikroorganizmami są
w tym wypadku: gronkowce, paciorkowce i enterokoki [28].
a. Infekcyjne zapalenie wsierdzia powodowane przez
paciorkowce i enterokoki
Paciorkowce jamy ustnej (dawniej viridans) stanowią
mieszaną grupę drobnoustrojów, w skład której wchodzą
takie gatunki, jak: S. sanguis, S. mitis, S. salivarius, S. mutans i Gemella morbillorum. Mikroorganizmy z tej grupy są
prawie zawsze wrażliwe na penicylinę G. Szczególnej uwagi wymagają bakterie z grup S. milleri oraz S. anginosus
(S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus), które mają
tendencję do tworzenia ropni i do rozprzestrzeniania się

• IZW u narkomanów stosu- IZW u osoby aktywnie stosującej
jących narkotyki dożylne narkotyki dożylne przy braku innych
źródeł zakażenia
Czynne IZW
• IZW z przetrwałą gorączką oraz dodatnimi posiewami krwi lub
• Cechy morfologiczne stanu zapalnego stwierdzane podczas operacji lub
• Chory w trakcie antybiotykoterapii lub
• Dane histopatologiczne potwierdzające obecność czynnego IZW
Nawrót
• Nawrót zakażenia

• Nowe zakażenie

Powtarzające się epizody IZW
wywołane przez ten sam drobnoustrój < 6 miesięcy od pierwszego epizodu
Zakażenie innym drobnoustrojem
Kolejny epizod IZW wywołany przez
ten sam drobnoustrój > 6 miesięcy
od pierwszego epizodu
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zakażenia w krwi, co często wymaga dłuższej antybiotykoterapii. Należy także zwrócić uwagę na „wadliwą” odmianę
pokarmową paciorkowców, reklasyfikowanych w ostatnim
czasie do innych gatunków (Abiotrophia i Granulicatella),
które bardzo często wykazują tolerancję penicyliny [tzn. najmniejsze stężenie bakteriobójcze (ang. minimal bactericidal
concentration, MBC) jest znacznie wyższe niż najmniejsze
stężenie hamujące (ang. minimal inhibitory concentration,
MIC)]. Paciorkowce z grupy D tworzą zespół Streptococcus
bovis/Streptococcus equinus, w skład którego wchodzi flora
fizjologiczna przewodu pokarmowego człowieka, a jeszcze
niedawno były klasyfikowane jako Streptococcus bovis. Podobnie do paciorkowców jamy ustnej, wykazują one zazwyczaj wrażliwość na penicylinę G. Spośród enterokoków szczepami wywołującymi IZW są E. faecalis, E. faecium
i w mniejszym stopniu E. durans.
b. Infekcyjne zapalenie wsierdzia powodowane przez
gronkowce
Tradycyjnie gronkowcowe IZW zastawki własnej powodowane jest przez S. aureus, który najczęściej pozostaje
wrażliwy na oksacylinę, przynajmniej w przypadku zakażeń pozaszpitalnych. Z kolei gronkowcowe IZW zastawki
sztucznej jest najczęściej powodowane przez gronkowce
koagulazoujemne (ang. coagulase-negative staphylococci,
CNS), które są oporne na oksacylinę. Mimo to w niedawnym badaniu 1779 przypadków IZW analizowanych prospektywnie w 16 krajach, najczęstszym czynnikiem etiologicznym nie tylko IZW w ogóle, ale także IZW zastawki
sztucznej był S. aureus [22]. Należy podkreślić, że CNS,
a w szczególności S. lugdunensis mogą także powodować
IZW zastawki własnej [29–31], które charakteryzuje się często ciężkim przebiegiem klinicznym.
2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia z ujemnymi posiewami
krwi z powodu wcześniejszej antybiotykoterapii
Powyższa sytuacja występuje u pacjentów, którzy z powodu niewyjaśnionej gorączki otrzymali antybiotyk, zanim
zostały pobrane jakiekolwiek posiewy krwi, a u których
rozpoznanie IZW nie było brane pod uwagę. Zazwyczaj podejrzenie IZW stawiane jest dopiero w sytuacji nawrotów
gorączki po zaprzestaniu leczenia antybiotykiem. Posiewy
krwi mogą wówczas pozostawać ujemne przez wiele dni,
a organizmami powodującymi chorobę w tym wypadku są
najczęściej paciorkowce jamy ustnej lub CNS.
3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, któremu często
towarzyszą ujemne posiewy krwi
Jest ono najczęściej powodowane przez nietypowe organizmy, takie jak odmiana pokarmowa paciorkowców, nietypowe pałeczki Gram-ujemne z grupy HACEK (Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphrophilus,
H. influenzae, Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella
kingae i K. denitrificans), bakterie z grupy Brucella i grzyby.
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4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, któremu zawsze
towarzyszą ujemne posiewy krwi
Jest ono powodowane przez bakterie wewnątrzkomórkowe, takie jak Coxiella burnetti, Bartonella, Chlamydia
i jak wykazano ostatnio – Tropheryma whipplei, będąca
czynnikiem etiologicznym choroby Whipple’a [32]. W sumie powyższe drobnoustroje odpowiadają nawet za 5%
wszystkich przypadków IZW. W tej sytuacji rozpoznanie
choroby uzależnione jest od testów serologicznych, hodowli komórkowych lub amplifikacji genów.

D. Patofizjologia
Śródbłonek zastawki
Prawidłowy śródbłonek zastawki serca jest oporny
na kolonizację i zakażenie ze strony krążących bakterii.
Mechaniczne naruszenie ciągłości śródbłonka prowadzi
do ekspozycji znajdujących się pod nim białek macierzy
pozakomórkowej, produkcji czynnika tkankowego oraz odkładania się w procesie gojenia włóknika i płytek krwi. Powyższe niebakteryjne zakrzepowe zapalenie wsierdzia (ang.
non-bacterial thrombotic endocarditis, NBTE) sprzyja przyleganiu bakterii oraz zakażeniu. Uszkodzenie śródbłonka
może wynikać z urazów mechanicznych powodowanych
przez turbulentny przepływ krwi, obecności elektrod lub
cewników, zapalenia, jak to ma miejsce w reumatycznym
zapaleniu serca lub w zmianach zwyrodnieniowych występujących u osób starszych, a związanych ze stanem zapalnym, mikroowrzodzeniami lub mikrozatorami. Zmiany zwyrodnieniowe zastawek można uwidocznić w badaniu
echokardiograficznym nawet u 50% pacjentów bez objawów powyżej 60. roku życia [33] oraz u podobnego odsetka chorych w podeszłym wieku z IZW. Stan ten może
zwiększać ryzyko wystąpienia IZW u osób starszych.
Wystąpieniu IZW może także sprzyjać zapalenie śródbłonka bez towarzyszącego urazu zastawki. Miejscowy stan
zapalny prowadzi do stymulacji komórek śródbłonka i ekspresji integryn z rodziny β1 (bardzo późny antygen). Integryny są przezbłonowymi białkami łączącymi domeny pozakomórkowe ze szkieletem wewnątrzkomórkowym. Integryny
z rodziny β1 wiążą krążącą fibronektynę do powierzchni śródbłonka, podczas gdy S. aureus i niektóre inne drobnoustroje mają na powierzchni białka wiążące fibronektynę. A zatem, jeśli zaktywowane komórki śródbłonka zwiążą
fibronektynę, to utworzą powierzchnię adhezyjną dla krążących gronkowców. Po adhezji S. aureus aktywnie przedostaje się do komórek śródbłonka zastawki, w wyniku czego komórki bakterii mogą przetrwać i uchronić się przed
mechanizmami obronnymi gospodarza lub antybiotykami,
a także namnażać się i rozprzestrzeniać na odległe narządy [34]. Istnieją zatem przynajmniej dwa scenariusze pierwotnego zakażenia zastawek: jeden związany z uszkodzeniem śródbłonka w wyniku działania czynników fizycznych,
co ułatwia zakażenie większością mikroorganizmów, oraz
drugi – związany z nieuszkodzonym czynnikami fizycznymi
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śródbłonkiem, sprzyjający wystąpieniu IZW powodowanego przez S. aureus oraz inne zakażenie drobnoustrojami wewnątrzkomórkowymi.

Przejściowa bakteriemia
Rola bakteriemii została ustalona na modelu zwierzęcym przy użyciu NBTE indukowanego za pomocą cewników. Istotne znaczenie mają zarówno wielkość bakteriemii,
jak i zdolność patogenu do przylegania do uszkodzonych
zastawek [35]. Co ważne, do bakteriemii nie dochodzi wyłącznie w wyniku procedur inwazyjnych, ale także w efekcie żucia i mycia zębów. Taka spontaniczna bakteriemia ma
niewielkie rozmiary i jest krótkotrwała [1–100 jednostek
formowania kolonii (colony-forming unit – cfu)/ml krwi
przez < 10 min], ale duża częstość jej występowania może
tłumaczyć, dlaczego większość przypadków IZW nie jest
związana z procedurami inwazyjnymi [26, 36].

Patogeny i mechanizmy obronne
gospodarza
Typowe patogeny IZW (S. aureus, Streptococcus spp.
i Enterococcus spp.) mają wspólną zdolność do przylegania do uszkodzonych zastawek, wyzwalania miejscowej
aktywności prozakrzepowej oraz wykształcenia zakażonych wegetacji, w których się znajdują [37]. Są one wyposażone w liczne domeny powierzchniowe, które pośredniczą w przyleganiu do cząsteczek macierzy gospodarza
obecnych na uszkodzonych zastawkach (tj. fibrynogenu,
fibronektyny, białek płytkowych) oraz stymulują aktywację płytek. Po kolonizacji bakterie, które uległy adhezji, muszą się uchronić przed mechanizmami obronnymi gospodarza. Bakterie Gram-dodatnie są oporne na układ
dopełniacza. Mimo to mogą się stać obiektem ataku przeciwdrobnoustrojowych białek płytek krwi (ang. platelet microbicidal protein, PMP) produkowanych przez aktywowane płytki, które wykazują działanie zabójcze w stosunku
do drobnoustrojów poprzez niszczenie ich błony komórkowej. Bakterie uzyskane od pacjentów z IZW są zawsze
oporne na unieszkodliwienie zależne od PMP, podczas gdy
podobne bakterie wyizolowane od chorych z innymi rodzajami zakażeń pozostają na nie wrażliwe [38]. A zatem cechą charakterystyczną patogenów wywołujących IZW jest
oporność na mechanizm unieszkodliwiający zależny
od PMP.

E. Metody zapobiegawcze
Dowody uzasadniające stosowanie
profilaktyki antybiotykowej infekcyjnego
zapalenia wsierdzia w poprzednich
wytycznych ESC
Zasady zapobiegania IZW zostały stworzone na podstawie badań obserwacyjnych z początku XX w. [39]. Główna hipoteza bazuje na założeniu, że bakteriemia występu-

jąca w wyniku procedur medycznych jest w stanie wywołać IZW, zwłaszcza u chorych, u których występują czynniki predysponujące, a stosowanie w tej grupie pacjentów
profilaktyki antybiotykowej może zapobiec IZW poprzez
zminimalizowanie lub wyeliminowanie bakteriemii albo
poprzez zmianę właściwości bakterii, co zmniejsza ich przyleganie do powierzchni śródbłonka. Zalecenia dotyczące
profilaktyki są częściowo oparte na wynikach badań na modelach zwierzęcych, w których wykazano, że antybiotyki
mogą zapobiec rozwinięciu się eksperymentalnego IZW
po inokulacji bakterii [40].

Powody zmiany poprzednich zaleceń ESC
Celem Grupy Roboczej tworzącej obecne wytyczne było uniknięcie rozległego, nieopartego na dowodach stosowania antybiotyków u wszystkich chorych z grup ryzyka
poddawanych zabiegom inwazyjnym oraz ograniczenie
profilaktyki do pacjentów z grupy najwyższego ryzyka.
Główne powody zmiany poprzednich zaleceń to:
1. Częstość występowania bakteriemii po zabiegach
stomatologicznych oraz w trakcie codziennych,
rutynowych czynności
Częstość występowania przejściowej bakteriemii po zabiegach stomatologicznych znacznie się różni i wynosi
od 10 do 100% [41]. Może to być wynikiem zastosowania
różnych metod analitycznych oraz sposobów pobierania
próbek, co sugeruje ostrożną interpretację powyższych wyników. Jeszcze słabiej zbadana jest częstość występowania bakteriemii po innego rodzaju zabiegach medycznych.
Z drugiej strony, przejściowa bakteriemia opisywana jest
jako częste zjawisko towarzyszące codziennym, rutynowym czynnościom, takim jak mycie zębów, stosowanie nitki dentystycznej lub żucie [42, 43]. Jest zatem prawdopodobne, że duży odsetek epizodów bakteriemii powodującej
IZW wynika z codziennych, rutynowych czynności. Co więcej, u chorych ze złym stanem uzębienia bakteriemię
stwierdza się niezależne od zabiegów stomatologicznych,
a odsetek pozabiegowej bakteriemii jest w tej grupie wyższy. Powyższe obserwacje podkreślają znaczenie właściwej higieny jamy ustnej oraz regularnych kontroli stomatologicznych w zapobieganiu IZW [44].
2. Ryzyko oraz korzyści związane z profilaktyką
Krytyczne znaczenie dla założenia, że profilaktyka antybiotykowa może skutecznie zapobiegać IZW u chorych
z grupy stale podwyższonego ryzyka, mają następujące
wnioski:
(a) Stale podwyższone ryzyko IZW nie jest optymalnym parametrem oceny korzyści, jakie pacjent odnosi ze stosowania profilaktyki antybiotykowej podczas poszczególnych zabiegów. Lepszą miarą jest ryzyko związane
z procedurą, wynoszące dla zabiegów stomatologicznych od 1 : 14 mln w populacji ogólnej do 1 : 95 tys.
u chorych po przebytym IZW [45, 46]. Powyższe dane
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szacunkowe uwidaczniają dużą liczbę chorych, u których należałoby zastosować leczenie, aby uniknąć jednego przypadku IZW.
(b) U większości pacjentów nie udaje się zidentyfikować
konkretnej procedury poprzedzającej wystąpienie pierwszych objawów klinicznych IZW [26]. Wobec tego nawet
jeśli skuteczność zbierania danych zbliży się do 100%, to
powyższa informacja prowadzi do dwóch wniosków: (i)
profilaktyka IZW może zabezpieczyć w najlepszym wypadku jedynie niewielki odsetek pacjentów [47]; oraz (ii)
wydaje się, że bakteriemia powodująca IZW u większości pacjentów ma inne pochodzenie.
(c) Podanie antybiotyku niesie ze sobą niewielkie ryzyko
reakcji anafilaktycznej. Do tej pory nie zanotowano jednak w piśmiennictwie śmiertelnego przypadku reakcji
anafilaktycznej po doustnym podaniu amoksycyliny
w profilaktyce IZW [48].
(d) Masowe i często niewłaściwe stosowanie antybiotyków
może prowadzić do pojawienia się mikroorganizmów
opornych. Nie wiadomo jednak, do jakiego stopnia stosowanie antybiotyków w profilaktyce IZW przyczynia
się do powszechnego problemu narastającej oporności.
3. Brak dowodów naukowych potwierdzających
skuteczność profilaktyki infekcyjnego zapalenia
wsierdzia
Badania, w których analizowano skuteczność profilaktyki antybiotykowej w zapobieganiu lub modyfikowaniu
bakteriemii u osób po zabiegach stomatologicznych, przynoszą sprzeczne wyniki [49, 50]. Dotychczas nie ma danych
potwierdzających, że skrócenie czasu trwania lub częstości bakteriemii po jakimkolwiek zabiegu medycznym prowadzi do zmniejszenia związanego z tym zabiegiem ryzyka wystąpienia IZW.
Brak wystarczających dowodów przemawiających za potrzebą profilaktyki antybiotykowej IZW obserwuje się także w badaniach typu case-control [36, 51, 52]. Nawet bardzo dokładne stosowanie się do ogólnie przyjętych zaleceń
dotyczących profilaktyki może mieć niewielki wpływ na całkowitą liczbę przypadków IZW w populacji [52].
Co więcej, zagadnienie skuteczności profilaktyki antybiotykowej nie zostało nigdy przeanalizowane w prospektywnym i kontrolowanym badaniu klinicznym z randomizacją [53], a przekonanie o jej skuteczności wynika
z niejednomyślnych opinii ekspertów, danych z badań
na modelach zwierzęcych, opisów przypadków, badań dotyczących wybranych aspektów całej hipotezy lub sprzecznych danych z badań obserwacyjnych.
Komisje do spraw wytycznych postępowania powołane ostatnio przez narodowe towarzystwa kardiologiczne
dokonały krytycznej oceny dostępnych dowodów naukowych dotyczących tego zagadnienia [6, 9–11]. Mimo że poszczególne zalecenia tych komisji różnią się ostatecznym
kształtem, doprowadziły one jednogłośnie i niezależnie
do następujących czterech wniosków:
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(1) Dostępne dowody nie przemawiają za szerokim stosowaniem profilaktyki antybiotykowej zalecanej w poprzednich wytycznych.
(2) Profilaktyka powinna zostać ograniczona do pacjentów
z grupy najwyższego ryzyka (chorych o najwyższym ryzyku wystąpienia IZW i/lub o najwyższym ryzyku niepomyślnego przebiegu IZW).
(3) W porównaniu z poprzednimi wytycznymi wskazania
do profilaktyki antybiotykowej IZW powinny zostać ograniczone.
(4) Decydujące znaczenie w zapobieganiu IZW mają dokładna higiena jamy ustnej oraz regularne kontrole stomatologiczne.

Zasady nowych zaleceń ESC
Mimo że w opublikowanych ostatnio wytycznych zaproponowano ograniczenie profilaktyki do pacjentów
o zwiększonym ryzyku niepomyślnego przebiegu IZW [6]
lub nawet zniesienie profilaktyki antybiotykowej we wszystkich grupach chorych [12], Grupa Robocza postanowiła:
– zachować zasadę stosowania profilaktyki antybiotykowej
podczas zabiegów zwiększających ryzyko IZW u pacjentów z towarzyszącymi stanami kardiologicznymi predysponującymi do wystąpienia choroby, ale jednocześnie
– ograniczyć wskazania do chorych z grupy najwyższego
ryzyka IZW (Tabela 4.) poddawanych zabiegom o najwyższym ryzyku wystąpienia IZW (Tabela 5.).
1. Pacjenci o najwyższym ryzyku wystąpienia infekcyjnego
zapalenia wsierdzia (Tabela 4.)
Do rej grupy należą trzy kategorie pacjentów:
(a) Pacjenci ze sztuczną zastawką lub ze sztucznym materiałem stosowanym do operacji naprawczej zastawki
– wymienieni chorzy mają podwyższone ryzyko wystąpienia IZW, są narażeni na większą śmiertelność
w związku z IZW oraz częściej występują u nich powikłania choroby w porównaniu z pacjentami z zastawkami własnymi zarażonymi tym samym drobnoustrojem [54, 55].
(b) Pacjenci po przebytym IZW – w tej grupie także występuje większe ryzyko pojawienia się nowego IZW, większa
śmiertelność oraz większa częstość powikłań w porównaniu z pacjentami z pierwszym epizodem IZW [56, 57].
(c) Pacjenci z wrodzoną wadą serca (CHD), a szczególnie
chorzy ze złożoną, siniczą wadą serca oraz pacjenci
z paliatywnymi połączeniami, konduitami oraz innego
rodzaju protezami pozostającymi w wyniku operacji
[58, 59]. Po operacji chirurgicznej, po której nie pozostają defekty rezydualne, Grupa Robocza zaleca profilaktykę przez pierwsze 6 miesięcy, do momentu pokrycia się śródbłonkiem sztucznych materiałów.
Wytyczne AHA zalecają profilaktykę antybiotykową
u pacjentów poddanych transplantacji serca, u których pojawia się wada zastawkowa [6], ale tego rodzaju postępo-
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Tabela 4. Stany kardiologiczne najwyższego ryzyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia, przy których
zaleca się profilaktykę w przypadku zabiegu wysokiego ryzyka
Klasaa

Zalecenia: profilaktyka

Zastosowanie profilaktyki antybiotykowej
IIa
należy rozważyć wyłącznie u pacjentów
najwyższego ryzyka IZW, takich jak:
1. Pacjenci ze sztuczną zastawką lub sztucznym materiałem użytym do operacji
naprawczej zastawki
2. Pacjenci po przebytym IZW
3. Pacjenci z wrodzoną wadą serca
a. sinicza wrodzona wada serca, bez korekcji
chirurgicznej lub z obecnością defektów
rezydualnych, połączeń paliatywnych oraz
konduitów
b. wrodzona wada serca po korekcji całkowitej z obecnością sztucznego materiału
umieszczonego w wyniku operacji kardiochirurgicznej lub zabiegu przezskórnego
do 6 miesięcy od zabiegu
c. utrzymywanie się defektu rezydualnego
w miejscu wszczepienia sztucznego
materiału lub urządzenia podczas
operacji kardiochirurgicznej lub zabiegu
przezskórnego
Profilaktyka antybiotykowa nie jest obecnie
zalecana w przypadku innych postaci
choroby wrodzonej lub zastawkowej serca
a
b

III

Poziomb
C

C

klasa zaleceń
poziom wiarygodności

wanie nie znajduje silnego potwierdzenia w dowodach naukowych. Co prawda w przypadku wystąpienia IZW u chorych po przeszczepie istnieje wysokie ryzyko niepomyślnego przebiegu, ale prawdopodobieństwo IZW wynikającego
z zabiegów stomatologicznych jest w tej grupie bardzo małe [60]. Grupa Robocza ESC nie zaleca zatem profilaktyki
w wymienionej sytuacji.
Profilaktyka nie jest zalecana w żadnej innej postaci
choroby zastawek własnych (w tym w najczęściej spotykanych stanach, takich jak: dwupłatkowa zastawka aortalna, wypadanie płatka zastawki mitralnej oraz zwężenie
zastawki aortalnej z obecnością zwapnień).

Tabela 5. Zalecenia dotyczące profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia u pacjentów najwyższego ryzyka w zależności od rodzaju zabiegu zwiększającego ryzyko
Klasaa

Poziomb

A – Zabiegi stomatologiczne:
Profilaktykę antybiotykową należy rozważyć
w przypadku zabiegów stomatologicznych
obejmujących manipulacje dotyczące dziąsła
oraz okolicy przywierzchołkowej zębów lub
perforację śluzówki jamy ustnej

IIa

C

Profilaktyka antybiotykowa nie jest zalecana
w przypadku miejscowego wstrzyknięcia
środka znieczulającego w niezakażoną tkankę,
usuwania szwów, wykonywania zdjęć RTG
zębów, zakładania lub dopasowywania aparatów i innych urządzeń ortodontycznych lub
prostodontycznych. Profilaktyki nie zaleca się
także w trakcie gojenia po wypadnięciu
zęba mlecznego oraz po urazie obejmującym
wargi lub błonę śluzową jamy ustnej

III

C

B – Zabiegi na drogach oddechowych*:
Profilaktyka antybiotykowa nie jest zalecana
przed zabiegami na drogach oddechowych,
w tym przed bronchoskopią lub laryngoskopią,
intubacją donosową lub dotchawiczą

III

C

C – Zabiegi na drogach pokarmowych lub
moczowo-płciowych*:
Profilaktyka antybiotykowa nie jest zaleca
przed gastroskopią, kolonoskopią, cystoskopią
oraz przed przezprzełykowym badaniem
echokardiograficznym

III

C

D – Zabiegi na skórze i tkankach miękkich*:
Profilaktyka antybiotykowa nie jest zaleca
przed żadnym zabiegiem

III

C

Zalecenia: profilaktyka

a

klasa zaleceń
poziom wiarygodności
* Postępowanie w przypadku obecności infekcji zostało opisane
w tekście.
b

2. Zabiegi najwyższego ryzyka (Tabela 5.)
a. Zabiegi stomatologiczne
Procedury o podwyższonym ryzyku to zabiegi na dziąśle i okolicy okołowierzchołkowej zęba lub naruszenie śluzówki jamy ustnej (w tym usuwanie kamienia nazębnego

Tabela 6. Zalecenia dotyczące profilaktyki dla zabiegów stomatologicznych o zwiększonym ryzyku
Pojedyncza dawka 30–60 min przed zabiegiem
Sytuacja kliniczna

Antybiotyk

Osoby dorosłe

Dzieci

Brak alergii na penicylinę
lub ampicylinę

Amoksycylina lub ampicylina*

2 g p.o. lub i.v.

50 mg/kg p.o. lub i.v.

Alergia na penicylinę lub
ampicylinę

Klindamycyna

600 mg p.o. lub i.v.

20 mg/kg p.o. lub i.v.

Cefalosporyny nie powinny być stosowane u pacjentów z reakcją anafilaktyczną, obrzękiem naczyniowym lub pokrzywką po przyjęciu penicyliny
lub ampicyliny.
* Alternatywnie cefaleksyna 2 g i.v. lub 50 mg/kg i.v. u dzieci, cefazolina lub ceftriakson 1 g i.v. u osób dorosłych lub 50 mg/kg i.v. u dzieci.
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oraz leczenie kanałowe). Zastosowanie profilaktyki należy rozważyć jedynie u pacjentów wymienionych w Tabeli 4. poddawanych którejkolwiek z tych procedur, a w innych okolicznościach nie jest ono zalecane. Głównym
celem profilaktyki antybiotykowej u tych pacjentów są paciorkowce jamy ustnej. W Tabeli 6. podsumowano główne schematy profilaktyki antybiotykowej zalecane przed
zabiegami dentystycznymi. Niejasny pozostaje wpływ
wzrastającej oporności wymienionych organizmów na skuteczność profilaktyki antybiotykowej.
Nie zaleca się stosowania fluorochinolonów oraz glikopeptydów z uwagi na ich nieokreśloną skuteczność oraz
potencjalne indukowanie oporności.
b. Inne zabiegi podwyższonego ryzyka
Brakuje dobitnych dowodów, że bakteriemia wynikająca z zabiegów na drogach oddechowych, pokarmowych,
moczowo-płciowych, zabiegów dermatologicznych lub
na układzie mięśniowo-szkieletowym powoduje IZW. Nie
zaleca się zatem profilaktyki u pacjentów poddawanych
tego rodzaju procedurom.
i. Zabiegi na drogach oddechowych. U pacjentów wymienionych w Tabeli 4. poddawanych inwazyjnym zabiegom na drogach oddechowych w celu leczenia rozpoznanego zakażenia, np. drenażu ropnia, należy wdrożyć
antybiotykoterapię zawierającą penicylinę przeciwgronkowcową lub cefalosporynę. Chorzy nietolerujący beta-laktamów powinni otrzymać wankomycynę. W razie podejrzenia lub potwierdzenia infekcji wywołanej przez
szczep S. aureus oporny na metycylinę (ang. methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) należy włączyć
wankomycynę lub inny odpowiedni antybiotyk.
ii. Zabiegi na drogach pokarmowych lub moczowo-płciowych. W przypadku rozpoznania infekcji lub wskazań
do antybiotykoterapii w celu zapobiegnięcia zakażeniu rany lub posocznicy w związku z zabiegami na drogach pokarmowych lub moczowo-płciowych u chorych wymienionych w Tabeli 4. – zasadne wydaje się uwzględnienie
w antybiotykoterapii leków skierowanych przeciwko enterokokom, np. ampicyliny, amoksycyliny lub wankomycyny.
Wankomycynę należy stosować jedynie u chorych nietolerujących beta-laktamów. W razie podejrzenia lub potwierdzenia infekcji wywołanej przez oporny szczep enterokoków zaleca się konsultację specjalisty z dziedziny chorób
zakaźnych.
iii. Zabiegi dermatologiczne oraz na układzie mięśniowo-szkieletowym. U pacjentów wymienionych w Tabeli 4. poddawanych zabiegom chirurgicznym na zakażonej skórze
(w tym ropni jamy ustnej), elementach skóry lub układzie
mięśniowo-szkieletowym zasadne jest zastosowanie w ramach antybiotykoterapii leków skierowanych przeciwko
gronkowcom oraz paciorkowcom beta-hemolizującym, ta-
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kich jak penicylina przeciwgronkowcowa lub cefalosporyna. U chorych nietolerujących beta-laktamów można zastosować wankomycynę lub klindamycynę. W razie podejrzenia lub potwierdzenia infekcji wywołanej przez MRSA
należy podać wankomycynę lub inny odpowiedni antybiotyk.
iv. Kolczykowanie i tatuowanie ciała. Częstość poddawania się wymienionym zabiegom wykazuje tendencję
wzrostową w społeczeństwie i może stanowić problem,
zwłaszcza u osób z CHD, u których występuje zwiększone
ryzyko IZW. Wzrasta liczba opisów przypadków, w których
do IZW doszło po zabiegu kolczykowania lub tatuowania
ciała [61], zwłaszcza gdy kolczykowanie dotyczyło języka
[62, 63], aczkolwiek wyciąganie wniosków na podstawie
publikacji może prowadzić do przeszacowania rzeczywistego problemu. Miliony osób na całym świecie poddają się
bowiem zabiegom kolczykowania i tatuowania ciała, a CHD
dotyczy jedynie 1% populacji ogólnej. Do chwili obecnej nie
ma danych dotyczących (a) zapadalności na IZW po tego
rodzaju zabiegach i (b) skuteczności profilaktyki antybiotykowej. Podstawowe znaczenie ma edukacja pacjentów
o zwiększonym ryzyku IZW, a kolczykowanie lub tatuowanie ciała powinny być odradzane. Przy wykonywaniu tego
rodzaju zabiegów należy ściśle przestrzegać zasad sterylności, ale profilaktyka antybiotykowa nie jest zalecana.
v. Operacje na sercu i na naczyniach. Ze względu na podwyższone ryzyko oraz niepomyślny przebieg infekcji należy
rozważyć okołooperacyjne stosowanie profilaktyki antybiotykowej u chorych poddawanych wszczepieniu sztucznej zastawki, protezy wewnątrznaczyniowej lub innego rodzaju
materiału obcego. Najczęstszymi drobnoustrojami odpowiedzialnymi za wczesne (< 1 roku od operacji) zakażenie sztucznej zastawki są CNS oraz S. aureus. Profilaktykę należy rozpocząć bezpośrednio przed procedurą, powtórzyć w razie
przedłużania się zabiegu oraz zakończyć po upływie 48 godz.
od operacji. Zaleca się, aby przynajmniej na 2 tygodnie przed
wszczepieniem sztucznej zastawki lub innego rodzaju obcego materiału wewnątrzsercowego lub wewnątrznaczyniowego wyeliminować wszystkie potencjalne źródła posocznicy związanej z chorobami zębów, chyba że zabieg jest
wykonywany w trybie pilnym.
vi. Zabiegi związane z opieką zdrowotną prowadzące
do IZW. Stanowią one do 30% wszystkich przypadków IZW
i charakteryzują się wzrastającą częstością występowania
oraz niekorzystnym rokowaniem, co sprawia, że są istotnym problemem zdrowotnym [64]. Mimo że nie zaleca się
rutynowego stosowania profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej przed większością zabiegów inwazyjnych w celu
zmniejszenia częstości zakażeń, to należy bezwzględnie
przestrzegać zasad aseptyki w trakcie wprowadzania i utrzymywania cewników dożylnych oraz w trakcie jakichkolwiek
procedur inwazyjnych.
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Ograniczenia i konsekwencje nowych
zaleceń ESC
Członkowie Grupy Roboczej zdają sobie sprawę, że powyższe uaktualnienie zaleceń drastycznie zmienia od dawna utrwalone praktyki lekarzy, kardiologów, stomatologów
oraz ich pacjentów. Ze względów etycznych w każdym wypadku przed podjęciem ostatecznej decyzji należy przedyskutować z chorym potencjalne korzyści oraz szkody
wynikające z zastosowania profilaktyki antybiotykowej.
Wielu pacjentów po otrzymaniu wyczerpujących wyjaśnień
i wnikliwej dyskusji może wyrażać chęć kontynuowania
profilaktyki antybiotykowej, a decyzję taką należy uszanować. Lekarze mogą także niesłusznie obawiać się sporów
sądowych wynikających z zaprzestania stosowania profilaktyki [65], dlatego stosowanie się do zaakceptowanych
wytycznych powinno być chronione prawnie [66].
Na zakończenie należy podkreślić, że obecne zalecenia
nie są oparte na właściwych dowodach, a odzwierciedlają stanowisko opracowane na podstawie opinii ekspertów.
Ponieważ zarówno poprzednie wytyczne, jak i zaproponowane obecnie modyfikacje nie są oparte na mocnych przesłankach, Grupa Robocza zaleca prospektywną ocenę nowych wytycznych po ich wprowadzeniu, w celu określenia,
czy ograniczenie stosowania profilaktyki wiąże się ze zmianą zapadalności na IZW.
Podsumowując – Grupa Robocza proponuje ograniczenie profilaktyki antybiotykowej do pacjentów z najwyższym ryzykiem IZW poddawanych zabiegom stomatologicznym o najwyższym ryzyku. Bardzo ważną rolę
w zmniejszaniu ryzyka IZW odgrywają dokładna higiena
jamy ustnej oraz regularne kontrole stomatologiczne.

W celu zmniejszenia częstości występowania IZW związanego z opieką medyczną zaleca się stosowanie zasad
aseptyki podczas używania cewników dożylnych oraz
w trakcie wszelkich procedur inwazyjnych.

F. Rozpoznanie
Obraz kliniczny
Złożona natura oraz zmieniający się profil epidemiologiczny IZW sprawiają, że choroba ta stanowi wyzwanie diagnostyczne [67]. Wywiad chorobowy w IZW jest bardzo
zróżnicowany i zależy od drobnoustroju wywołującego chorobę, obecności lub braku innej choroby serca oraz od obrazu klinicznego. Infekcyjne zapalenie wsierdzia należy zatem podejrzewać w wielu bardzo różnych sytuacjach
klinicznych (Tabela 7.). Może się ono objawiać jako ostra,
szybko postępująca infekcja, ale także jako choroba podostra lub przewlekła z niewysoką gorączką oraz niespecyficznymi objawami, które mogą zaburzyć lub udaremnić
wstępną ocenę. Chorzy trafiają do różnego rodzaju specjalistów, którzy mogą rozważać szereg alternatywnych
rozpoznań, obejmujących przewlekłą infekcję, choroby reumatologiczne i autoimmunologiczne lub nowotwór złośliwy. W postępowaniu diagnostycznym zaleca się wczesną
konsultację specjalisty z dziedziny chorób zakaźnych lub
kardiologa.
Do 90% pacjentów skarży się na gorączkę, często z towarzyszącymi dreszczami, spadkiem łaknienia oraz utratą masy ciała. Szmer nad sercem stwierdza się nawet
u 85% pacjentów. Klasyczne, książkowe oznaki choroby
mogą być wciąż obserwowane w rozwijających się rejo-

Tabela 7. Obraz kliniczny infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Infekcyjne zapalenie wsierdzia należy podejrzewać w wymienionych przypadkach
1.
2.
3.
4.

Nowy szmer niedomykalności zastawkowej
Incydenty zatorowe o nieznanej przyczynie
Posocznica o nieznanej przyczynie (zwłaszcza związana z organizmem typowym dla IZW)
Gorączka – najczęstszy objaw IZW*
Infekcyjne zapalenie wsierdzia należy podejrzewać, jeśli gorączka jest związana z:
a. obecnością sztucznego materiału w sercu (np. sztucznej zastawki, stymulatora, wszczepialnego defibrylatora, chirurgicznie
wytworzonego tunelu lub wszczepionego konduitu)
b. przebytym IZW
c. wywiadem zastawkowej lub wrodzonej choroby serca
d. innym czynnikiem predysponującym do IZW (np. upośledzoną odpornością, stosowaniem narkotyków dożylnych)
e. predyspozycją i nieodległym zabiegiem prowadzącym do bakteriemii
f. danymi wskazującymi na zastoinową niewydolność serca
g. nowymi zaburzeniami przewodzenia sercowego
h. dodatnimi posiewami krwi dla typowych organizmów wywołujących IZW lub dodatnim wynikiem badania serologicznego w kierunku
gorączki Q (zmiany mikrobiologiczne mogą wyprzedzać manifestację sercową)
i. zjawiskami naczyniowymi lub immunologicznymi: zdarzeniami zatorowymi, plamkami Rotha, krwawieniem podpaznokciowym,
zmianami Janewaya, guzkami Oslera
j. ogniskowymi lub niespecyficznymi objawami neurologicznymi
k. obecnością zatorowości płucnej lub naciekami zapalnymi w płucach (prawostronne IZW)
l. ropniami obwodowymi (w nerce, śledzionie, mózgu, kręgosłupie) o nieznanej przyczynie
*Uwaga: gorączka może nie występować u osób starszych, po wcześniejszym leczeniu antybiotykiem, u pacjentów z upośledzoną odpornością oraz w IZW
wywołanym przez mniej zjadliwe lub nietypowe organizmy.
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nach świata, ale w innych częściach globu zmiany obwodowe są coraz mniej powszechne, gdyż pacjenci zgłaszają się najczęściej we wczesnej fazie choroby. Mimo to zarówno zjawiska naczyniowe, jak i immunologiczne, takie
jak wylewy podpaznokciowe, plamki Rotha czy kłębuszkowe zapalenie nerek, są wciąż często spotykane, a zatory
do mózgu, płuc czy śledziony występują u 30% pacjentów,
Tabela 8. Znaczenie badania echokardiograficznego
w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
Zalecenia: badanie echokardiograficzne
A – Rozpoznanie:
1. Badanie TTE jest zalecane jako badanie
obrazowe pierwszego wyboru przy podejrzeniu IZW
2. Badanie TEE jest zalecane u pacjentów
z dużym klinicznym prawdopodobieństwem
IZW i prawidłowym TTE
3. Powtórzenie badania TTE lub TEE jest
zalecane po 7–10 dniach w przypadku
ujemnego wyniku badania wyjściowego,
jeśli prawdopodobieństwo kliniczne IZW
pozostaje wysokie
4. Badanie TEE należy rozważyć u większości
dorosłych pacjentów z podejrzeniem IZW,
nawet w przypadku dodatniego wyniku
badania TTE, z uwagi na lepszą czułość
i swoistość tej techniki obrazowania,
zwłaszcza w odniesieniu do rozpoznania
ropni i pomiarów wielkości wegetacji
5. Badanie TEE nie jest zalecane u pacjentów
z niskim prawdopodobieństwie klinicznym
IZW, u których wykonano dobrej jakości
badanie TEE, którego wynik jest ujemny

Klasaa

Poziomb

I

B

I

B

I

B

IIa

C

III

C

C – Śródoperacyjne badanie echokardiograficzne:
Śródoperacyjne badanie echokardiograficzne
I
jest zalecane u każdego chorego na IZW
wymagającego operacji

a

I

B
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Badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe (ang. transthoracic echocardiography, TTE; transoesophageal echocardiography, TEE) są obecnie stosowane powszechnie, a ich rola w rozpoznawaniu, leczeniu
i monitorowaniu przebiegu IZW została szczegółowo określona [70].

Kliniczne podejrzenie IZW

Sztuczna
zastawka,
urządzenie
wewnątrzsercowe

Słaba
jakość
badania
TTE

Dodatnie

Ujemne

Kliniczne podejrzenie IZW

B

TEE*

C

C

Klasa zaleceń
Poziom wiarygodności
TEE – badanie echokardiograficzne przezprzełykowe, TTE – badanie
echokardiograficzne przezklatkowe
b

Badanie echokardiograficzne

TTE

B – Monitorowanie leczenia:
1. Powtórne badania TTE i TEE są zalecane tak
I
szybko, jak tylko jest to możliwe, przy
podejrzeniu nowych powikłań IZW (nowy
szmer, zatorowość, przetrwała gorączka,
niewydolność serca, ropień, blok
przedsionkowo-komorowy)
2. Powtórzenie badania TTE i TEE należy
IIa
rozważyć w trakcie monitorowania niepowikłanego IZW w celu wykrycia nowych,
niemych powikłań oraz obserwacji wielkości
wegetacji. Moment oraz sposób wykonania
(TTE lub TEE) powtórnego badania echokardiograficznego zależą od zmian wyjściowych,
rodzaju drobnoustroju oraz wstępnej
odpowiedzi na leczenie

D – Po zakończeniu leczenia:
Badanie TTE jest zalecane po zakończeniu
antybiotykoterapii w celu oceny morfologii
i czynności serca oraz zastawek

będąc często pierwszym objawem IZW [68]. U pacjenta gorączkującego prawdopodobieństwo choroby może wzrosnąć wraz z potwierdzeniem obecności laboratoryjnych
oznak infekcji, takich jak podwyższone stężenie białka
C-reaktywnego lub wyższy odczyn Biernackiego, leukocytoza, niedokrwistość czy krwinkomocz [3]. Oznaki te nie
są jednak wystarczająco swoiste i nie zostały uwzględnione przy tworzeniu obecnych kryteriów diagnostycznych [7].
Nietypowy obraz kliniczny spotyka się często u osób
starszych lub pacjentów z upośledzoną odpornością [69],
u których rzadziej w porównaniu z osobami młodszymi
występuje gorączka. Podstawowe znaczenie w tych i innych grupach chorych wysokiego ryzyka ma zatem duża
czujność diagnostyczna oraz szerokie wskazania do wykonania badań mających na celu wykluczenie IZW.

Wysokie

Niskie

TEE

Stop

Jeśli wyjściowe badanie TEE jest ujemne, ale utrzymuje
się podejrzenie IZW, należy powtórzyć badanie TEE
w ciągu 7–10 dni

Rycina 1. Wskazania do badania echokardiograficznego przy podejrzeniu IZW
IZW – infekcyjne zapalenie wsierdzia, TEE – badanie echokardiograficzne przezprzełykowe, TTE – badanie echokardiograficzne przezklatkowe.
* Badanie TEE nie jest bezwzględnie wymagane w przypadku
izolowanego prawostronnego IZW zastawki własnej przy dobrej
jakości obrazów uzyskanych w badaniu TTE oraz obecności jednoznacznych zmian w badaniu echokardiograficznym.
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Badanie echokardiograficzne musi być wykonane natychmiast po postawieniu podejrzenia IZW. Przydatność TTE i TEE
zmniejsza się w przypadku nieukierunkowanego stosowania
obu badań, ale ich właściwe zastosowanie w połączeniu z prostymi kryteriami klinicznymi poprawia wartość diagnostyczną [71] (Rycina 1.). Wyjątkiem są pacjenci z bakteriemią spowodowaną przez S. aureus. W tej sytuacji rutynowe badanie
echokardiograficzne jest uzasadnione ze względu na częstość
występowania IZW, zjadliwość bakterii oraz niszczące skutki
potwierdzonej infekcji wewnątrzsercowej [13, 72].
Trzy zmiany obserwowane w badaniu echokardiograficznym tworzą główne kryteria rozpoznawania IZW: wegetacje,
ropnie, wyprucie się sztucznej zastawki (definicje anatomiczne i echokardiograficzne wymienionych zmian znajdują się
w Tabeli 9.).
Czułość diagnostyczna TTE mieści się w granicach
40–63%, a TEE 90–100% [73]. Pomimo to rozpoznanie IZW
może być utrudnione w przypadku zajęcia urządzeń wewnątrzsercowych, nawet przy użyciu TEE. Uwidocznienie wegetacji może się nie powieść, jeśli wcześniej występowały
zaawansowane zmiany zastawkowe (w tym wypadanie płatka zastawki mitralnej, zwapnienia zastawki w wyniku procesów zwyrodnieniowych, obecność sztucznej zastawki), przy
niewielkich rozmiarach wegetacji (< 2 mm), braku wegetacji
we wczesnym etapie choroby (lub jeśli stały się one materiałem zatorowym) oraz w przypadku IZW bez obecności wegetacji. Zmiany sprawiające wrażenie wegetacji mogą być
obserwowane w przypadku zmian degeneracyjnych lub zwyrodnienia śluzakowatego zastawek, w toczniu reumatoidalnym układowym (zapalenie wsierdzia Libmana-Sacksa) lub
reumatoidalnym zapaleniu stawów, pierwotnym zespole antyfosfolipidowym, zakrzepicy zastawek, zaawansowanej chorobie nowotworowej (marantyczne zapalenie wsierdzia), pęknięciu nici ścięgnistych oraz przy współwystępowaniu małych
guzów wewnątrzsercowych (zazwyczaj włókniaków brodawczakowatych – fibroelastomata).

Trudne do uwidocznienia mogą być także małe ropnie,
szczególnie w najwcześniejszej fazie choroby, w okresie pooperacyjnym oraz u chorych ze sztuczną zastawką (zwłaszcza w pozycji mitralnej) [74].
Jeśli wynik badania wstępnego jest ujemny i utrzymuje
się wysoki stopień klinicznego podejrzenia IZW, należy powtórzyć TTE lub TEE po upływie 7–10 dni albo nawet wcześniej w przypadku infekcji spowodowanej przez S. aureus.
Dodatkowe badanie echokardiograficzne rzadko bywa
pomocne, dostarcza wraz z drugą lub trzecią oceną niewielu nowych informacji. Wymagane jest jednak monitorowanie echokardiograficzne pod kątem oceny powikłań i odpowiedzi na leczenie (Tabela 8.).
Inne zdobycze technologii obrazowania mają dotychczas
niewielkie znaczenie w codziennej praktyce klinicznej. Zastosowanie obrazowania harmonicznego umożliwiło poprawę jakości obrazów [76], podczas gdy rola echokardiografii
trójwymiarowej oraz alternatywnych metod obrazowania
[tomografia komputerowa (ang. computed tomography, CT),
obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging, MRI), pozytronowa tomografia
emisyjna (ang. positron emission tomography, PET) oraz diagnostyka izotopowa] pozostaje nieokreślona. Ostatnio wykazano dobre wyniki zastosowania wielorzędowej CT w ocenie zmian zastawkowych towarzyszących IZW w porównaniu
z TEE, w szczególności w odniesieniu do okołozastawkowej
rozległości ropni oraz tętniaków rzekomych [77].

Diagnostyka mikrobiologiczna
1. Posiewy krwi
Dodatnie posiewy krwi pozostają nadal podstawą rozpoznania. Trzy próbki krwi po 10 ml każda, pobrane z żyły
obwodowej, z zachowaniem szczególnej sterylności (inkubowane w warunkach tlenowych i beztlenowych) zazwyczaj wystarczają do zidentyfikowania typowego drobno-

Tabela 9. Definicje anatomiczne i echokardiograficzne
Operacja lub sekcja zwłok

Echokardiografia

Wegetacja

Zakażona masa przytwierdzona do struktury wsierdzia
lub występująca na wszczepionym do serca materiale

Ruchoma lub nieruchoma masa wewnątrzsercowa
na zastawce lub innych strukturach wsierdzia
lub na wszczepionym do serca materiale

Ropień

Jama okołozastawkowa z obecnością martwicy i materiału
ropnego niekomunikująca się ze światłem układu
sercowo-naczyniowego

Pogrubiały, niehomogenny obszar okołozastawkowy
o zwiększonej lub zmniejszonej echogeniczności

Tętniak
rzekomy

Jama okołozastawkowa komunikująca się ze światłem
układu sercowo-naczyniowego

Pulsująca, nieechogeniczna przestrzeń okołozastawkowa
z obecnością przepływu w kolorowym doplerze

Perforacja

Przerwanie ciągłości tkanki wsierdzia

Przerwanie ciągłości tkanki wsierdzia widoczne
w badaniu przepływu w kolorowym doplerze

Przetoka

Połączenie między dwiema sąsiadującymi jamami
w wyniku perforacji

Połączenie między dwoma sąsiadującymi jamami
w wyniku perforacji widoczne w kolorowym doplerze

Tętniak zastawki

Workowate uwypuklenie się tkanki zastawki

Workowate uwypuklanie się tkanki zastawki

Wyprucie się
Wyprucie się protezy
sztucznej zastawki

Niedomykalność okołozastawkowa widoczna w badaniu
TTE lub TEE, z lub bez przemieszczania się protezy
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ustroju. Przydatność diagnostyczna kolejnych próbek jest
niewielka [78]. Należy unikać pobierania próbek z cewników założonych do żył centralnych z powodu wysokiego
ryzyka zanieczyszczenia (zazwyczaj fałszywie dodatnie wyniki powodowane przez gronkowce) oraz błędnych wyników. Oczywista wydaje się konieczność pobrania posiewów
przed włączeniem antybiotykoterapii, aczkolwiek rejestry
oceniające obecną praktykę pokazują częste naruszanie tej
reguły [79, 80]. W przypadku IZW bakteriemia jest praktycznie stała, co ma dwie implikacje: (1) nie ma przesłanek
dla opóźniania wykonania posiewów krwi do momentu wystąpienia szczytu gorączki; oraz (2) potencjalnie wszystkie
posiewy krwi (lub ich większość) są dodatnie. W związku
z tym do pojedynczego dodatniego wyniku posiewu krwi
należy podchodzić z dystansem, zwłaszcza w obliczu potencjalnych zanieczyszczeń takimi drobnoustrojami, jak
CNS lub maczugowce.
Mimo że IZW powodowane przez beztlenowce należy
do rzadkości, posiewy krwi należy inkubować zarówno
w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, co ma na celu wykrycie takich organizmów, jak gatunki Bacteriodes
czy Clostridium. Jeśli posiewy pozostają ujemne przez
5 dni, identyfikację organizmu o szczególnych wymaga-

niach wzrostowych może umożliwić podhodowla na szalkach z agarem czekoladowym. Długotrwała hodowla związana jest z większym ryzykiem zanieczyszczenia i na tym
etapie należy rozważyć zastosowanie alternatywnych technik (lub alternatywne rozpoznanie) [81]. Proponowany
schemat identyfikacji drobnoustroju odpowiedzialnego
za IZW z dodatnim i ujemnym posiewem został przedstawiony na Rycinie 2.
2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia z ujemnym posiewem
krwi i organizmy nietypowe
Infekcyjne zapalenie wsierdzia z ujemnym posiewem
krwi (ang. blood-culture negative infective endocarditis,
BCNIE) stanowi 2,5–31% przypadków IZW, co często opóźnia rozpoznanie oraz rozpoczęcie leczenia i istotnie wpływa
na jego efekt kliniczny [82]. BCNIE pojawia się najczęściej
w konsekwencji uprzedniego leczenia antybiotykami, co
podkreśla potrzebę odstawienia antybiotyków oraz powtórzenia posiewów krwi w tej sytuacji. Coraz częściej spotyka
się zakażenie organizmami o szczególnych wymaganiach
wzrostowych i ograniczonej zdolności do proliferacji w tradycyjnych warunkach hodowlanych lub wymagających specjalnych narzędzi diagnostycznych (patrz Część C) [83].

Trzy niezależne próbki na posiew krwi inkubowane
w warunkach tlenowych i beztlenowych
Posiewy dodatnie

Posiewy ujemne po 48 godz.

Obraz kliniczny lub echokardiograficzny
sugerujący IZW?

Nie

Obraz kliniczny lub echokardiograficzny
sugerujący IZW?

Tak

Tak

Nie

Skonsultuj się z zakładem mikrobiologii lub
rozważ wykonanie alternatywnych badań
Rozpocznij leczenie
antybiotykiem zgodnie
ze wskazaniami

Lecz tak jak IZW z ujemnymi posiewami wg schematu
obejmującego drobnoustroje prawdopodobne* (przejdź
na właściwy schemat po identyfikacji drobnoustroju)

Potrzeba operacji?
Nie

Ponownie oceń pacjenta
i rozważ alternatywne
rozpoznanie

Leczenie
zachowawcze

Tak
Wyślij wycięty materiał zastawki lub zatoru
w celu wykonania badania patologicznego,
barwienia metodą Grama, posiewu
i zamrożenia na ewentualne potrzeby PCR

Ponownie oceń
pacjenta i rozważ
alternatywne
rozpoznanie

Rycina 2. Rozpoznanie mikrobiologiczne w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia z dodatnimi i ujemnymi posiewami krwi
IZW – infekcyjne zapalenie wsierdzia, PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy.
* Jeśli drobnoustrój pozostaje niezidentyfikowany, a pacjent jest stabilny, należy rozważyć odstawienie antybiotyku oraz powtórzenie posiewów krwi.
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Tabela 10. Procedury diagnostyczne dla rzadkich przyczyn infekcyjnego zapalenia wsierdzia z ujemnymi posiewami
Patogen

Procedura diagnostyczna

Brucella spp.

Posiewy krwi; badanie serologiczne; posiew, badanie immunohistologiczne i PCR materiału z operacji

Coxiella burnetii

Badanie serologiczne (IgG fazy 1 > 1 : 800); posiew tkanki, badanie immunohistologiczne i PCR materiału z operacji

Bartonella spp.

Posiewy krwi; badanie serologiczne; posiew, badanie immunohistologiczne i PCR materiału z operacji

Tropheryma whipplei

Badanie histologiczne i PCR materiału z operacji

Mycoplasma spp.

Badanie serologiczne; posiew, badanie immunohistologiczne i PCR materiału z operacji

Legionella spp.

Posiewy krwi; badanie serologiczne; posiew, badanie immunohistologiczne i PCR materiału z operacji

PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy

Tabela 11. Zmodyfikowane kryteria Duke dla rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia (zaadaptowano
z Li i wsp. [94])
KRYTERIA DUŻE
Posiewy krwi dodatnie dla IZW
• Drobnoustroje typowe dla IZW z dwóch różnych posiewów:
paciorkowce typu viridans, Streptococcus bovis, grupa HACEK, Staphylococcus aureus lub enterokoki pozaszpitalne przy braku ogniska
pierwotnego
lub
• Drobnoustroje typowe dla IZW z utrzymujących się dodatnich posiewów:
przynajmniej dwa dodatnie posiewy krwi z próbek pobranych w odstępie 12 godz.; lub
wszystkie 3 bądź większość z 4 różnych posiewów krwi (jeśli między pobraniem pierwszego i ostatniego posiewu minęła przynajmniej
1 godz.)
lub
• Pojedynczy dodatni posiew dla Coxiella burnetii lub obecność przeciwciał IgG fazy 1 w mianie > 1 : 800
Dowód zajęcia wsierdzia
• Obraz echokardiograficzny typowy dla IZW
wegetacja – ropień – wyprucie się sztucznej zastawki
• Nowa niedomykalność zastawki
KRYTERIA MAŁE
• Czynnik predysponujący: predysponująca choroba serca, stosowanie narkotyków dożylnych
• Gorączka: temperatura > 38°C
• Zjawiska naczyniowe: poważne zatory tętnicze, septyczna zatorowość płuc, tętniak zapalny, krwotok wewnątrzczaszkowy,
krwotok do spojówki, zmiany Janewaya
• Zjawiska immunologiczne: kłębuszkowe zapalenie nerek, guzki Oslera, plamki Rotha, obecność czynnika reumatycznego
• Dowody mikrobiologiczne: dodatni posiew krwi niespełniający kryterium dużego lub dodatni wynik badań serologicznych typowy
dla czynnego zakażenia drobnoustrojem charakterystycznym dla IZW
Rozpoznanie IZW jest pewne przy obecności
2 kryteriów dużych lub
1 kryterium dużego i 3 kryteriów małych, lub
5 kryteriów małych

Rozpoznanie IZW jest możliwe przy obecności
1 kryterium dużego i 1 kryterium małego lub
3 kryteriów małych

Zaadaptowano z Li JS, Sexton DJ, Mick N, Nettles R, Fowler VG, Jr., Ryan T, Bashore T, Corey GR. Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis of infective endocarditis. Clin Infect Dis 2000; 30: 633-638.

Organizmy te występują szczególnie często w IZW u chorych ze sztucznymi zastawkami, obecnością cewników żylnych, stymulatorami, niewydolnością nerek oraz w stanach
upośledzonej odporności (Tabela 10.). Zaleca się wczesną
konsultację specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych.
3. Techniki histologiczne i immunologiczne
Badanie patologiczne usuniętej tkanki zastawkowej lub
części zatoru pozostaje złotym standardem rozpoznania
IZW i może także umożliwić prowadzenie leczenia przeciwdrobnoustrojowego, o ile w wyniku zastosowania specjalnych barwień lub metod immunohistologicznych zostanie

zidentyfikowany czynnik sprawczy. Mikroskopia elektronowa ma wysoką czułość i może służyć charakterystyce nowych drobnoustrojów, jest jednak metodą czasochłonną
i drogą. Za pomocą testów serologicznych z wykorzystaniem pośredniej immunofluorescencji lub metod immunoenzymatycznych (ang. enzyme-linked immunosorbent
assai, ELISA) można w prosty sposób zidentyfikować gatunki Coxiella burnetii oraz Bartonella, a opublikowane
ostatnio dane potwierdzają podobną przydatność w stosunku do identyfikacji gronkowców [84]. Analizy immunologiczne moczu mogą umożliwić wykrycie produktów degradacji mikroorganizmów, a technika ELISA wykorzystująca
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tę metodę znalazła zastosowanie w identyfikacji szczepów
Legionella. Włączenie powyższych metod do zaakceptowanych kryteriów diagnostycznych wymaga oceny prospektywnej.
4. Metody biologii molekularnej
Na szybkie i wiarygodne wykrycie organizmów o szczególnych wymaganiach wzrostowych i niepoddających się
hodowli pozwala zastosowanie łańcuchowej rekacji polimerazy (ang. polymerase chain reaction, PCR) [85]. Metoda ta
została oceniona przy użyciu tkanek zastawek pochodzących od pacjentów poddawanych operacji z powodu IZW
[86]. Mimo szeregu zalet, w tym ekstremalnie wysokiej czułości, do nieodłącznych ograniczeń tej metody należą brak
możliwości wiarygodnej analizy próbek krwi pełnej, ryzyko
zanieczyszczeń, wyniki fałszywie ujemne wynikające z obecności inhibitorów PCR w próbkach klinicznych, niemożność
uzyskania informacji na temat wrażliwości bakterii na czynniki przeciwdrobnoustojowe oraz utrzymujące się wyniki
dodatnie mimo remisji klinicznej. Uzyskanie dodatniego wyniku PCR w momencie badania patologicznego wyciętych
zastawek nie jest równoznaczne z nieskutecznością leczenia, chyba że posiewy materiału zastawkowego są dodatnie. Dodatnie wyniki PCR mogą się utrzymywać miesiącami po skutecznej eradykacji zakażenia [87, 88]. Dzięki
udoskonaleniu tej techniki (w tym większej dostępności PCR
czasu rzeczywistego oraz szerszej gamy sekwencji genetycznych do analizy porównawczej) [89] oraz pojawianiu się nowych metod [90] możliwe stanie się ograniczenie towarzyszących tej metodzie niedogodności. Wyniki będą jednak
Tabela 12. Czynniki związane ze złym rokowaniem
u pacjentów z IZW
Charakterystyka pacjenta
• Starszy wiek
• IZW sztucznej zastawki
• Cukrzyca insulinozależna
• Choroby współistniejące (np. osłabienie, przebyta choroba układu
sercowo-naczyniowego, choroba nerek lub płuc)
Obecność powikłań IZW
• Niewydolność serca
• Niewydolność nerek
• Udar mózgu
• Wstrząs septyczny
• Powikłania okołopierścieniowe
Drobnoustrój
• S. aureus
• Grzyby
• Bakterie Gram-ujemne
Dane z badania echokardiograficznego
• Powikłania okołopierścieniowe
• Ciężka niedomykalność zastawek lewej części serca
• Niska frakcja wyrzutowa lewej komory
• Nadciśnienie płucne
• Duże wegetacje
• Ciężka dysfunkcja sztucznej zastawki
• Przedwczesne zamknięcie zastawki mitralnej lub inne objawy
podwyższonych ciśnień rozkurczowych
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w dalszym ciągu wymagały ostrożnej oceny ze strony specjalistów. Mimo propozycji, aby dodatni wynik PCR wszedł
w skład głównych kryteriów diagnostycznych IZW [91], wątpliwa jest możliwość wyparcia posiewów krwi jako podstawowego narzędzia diagnostycznego. Badanie PCR wyciętej
tkanki zastawek lub materiału zatorowego należy wykonywać u pacjentów z ujemnymi posiewami krwi poddawanych
operacji na zastawkach lub embolektomii.

Kryteria diagnostyczne i ich ograniczenia
Wysoką czułością i swoistością (w sumie ~80%) w rozpoznawaniu IZW charakteryzują się kryteria Duke [92] oparte na obrazie klinicznym oraz wynikach badań echokardiograficznego i mikrobiologicznego. Zgłoszone ostatnio
poprawki doprowadziły do uznania roli gorączki Q (choroby
odzwierzęcej o zasięgu globalnym powodowanej przez Coxiella burnetii), zwiększonej zapadalności na zakażenia gronkowcowe, powszechnego stosowania badania TEE oraz
do sformułowania obowiązującej obecnie klasyfikacji diagnostycznej, określanej jako zmodyfikowane kryteria Duke
(Tabela 11.) [93, 94].
Należy jednak pamiętać, że powyższe modyfikacje wciąż
oczekują na formalną weryfikację oraz że oryginalne kryteria zostały początkowo opracowane na potrzeby identyfikacji przypadków IZW do badań epidemiologicznych oraz badań klinicznych. Mają one wyraźne braki, co sprawia, że
zasadnicze znaczenie wciąż ma ocena kliniczna, zwłaszcza
w warunkach zmniejszonej czułości zmodyfikowanych kryteriów, co ma miejsce np. przy ujemnych posiewach krwi,
kiedy zakażenie dotyczy sztucznych zastawek lub elektrod
stymulatora lub w przypadku prawostronnego IZW [95]
(zwłaszcza u narkomanów stosujących narkotyki dożylne).
Podsumowując – podstawę rozpoznania IZW stanowią badanie echokardiograficzne oraz posiewy krwi.
W pierwszej kolejności należy wykonać badanie TTE, ale
ostatecznie u większości pacjentów z podejrzeniem lub
rozpoznanym IZW należy wykonać zarówno badanie TTE,
jak i TEE. Kryteria Duke są pomocne w klasyfikacji IZW,
nie zastępują jednak oceny klinicznej.

G. Ocena rokowania przy przyjęciu
Śmiertelność wewnątrzszpitalna pacjentów z IZW waha
się od 9,6 do 26% [14, 68, 96–102] i różni się znacznie
u poszczególnych osób. Szybka identyfikacja pacjentów
z najwyższym ryzykiem zgonu daje możliwość zmiany przebiegu choroby i poprawy rokowania. Pozwala również na
wyłonienie chorych z najgorszym rokowaniem krótkoterminowym, którzy odniosą korzyści z intensywnego monitorowania
i bardziej agresywnej strategii leczenia (np. pilnej operacji).
Na rokowanie w IZW wpływają 4 główne czynniki: charakterystyka pacjenta, obecność lub brak powikłań sercowych i pozasercowych, drobnoustrój powodujący zakażenie
i dane z badania echokardiograficznego (Tabela 12.). Na podstawie tych danych dokładnie oceniano ryzyko pacjentów
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z lewostronnym IZW [96, 97]. Pacjenci z niewydolnością
serca (ang. heart failure, HF), powikłaniami okołopierścieniowymi i/lub zakażeniem o etiologii S. aureus mają
najwyższe ryzyko zgonu i konieczności wykonania operacji
w aktywnej fazie choroby [96]. Jeśli obecne są trzy spośród
tych czynników, ryzyko sięga 79% [96]. Dlatego pacjenci z tej
grupy powinni być ściśle monitorowani i skierowani do ośrodków o trzecim stopniu referencyjności, dysponujących zapleczem chirurgicznym. Często występujące choroby współistniejące: cukrzyca insulinozależna, upośledzona funkcja lewej
komory oraz udar mózgu, są również czynnikami niekorzystnego rokowania w okresie wewnątrzszpitalnym [97–99,
102–104]. Obecnie ~50% pacjentów jest operowanych
w trakcie hospitalizacji [14, 100, 105, 106]. W grupie pacjentów, którzy wymagają pilnej operacji, czynnikami rokowniczymi wystąpienia zgonu są utrzymujące się zakażenie
i niewydolność nerek [107]. Jak można przewidzieć, pacjenci, którzy mają wskazania do operacji, ale u których nie jest
ona wykonywana ze względu na bardzo wysokie ryzyko operacyjne, charakteryzują się najgorszym rokowaniem [15].
Podsumowując – ocena rokowania przy przyjęciu może
zostać wykonana na podstawie prostych danych klinicznych, mikrobiologicznych i echokardiograficznych i powinna
mieć na celu wybór najlepszej metody leczenia.

H. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe
– zasady i metody

kiem, do pewnego stopnia, ryfampicyny). Są one obecne
w wegetacjach i biofilmach, np. w przypadku IZW sztucznych zastawek (ang. prosthetic valve endocarditis, PVE), co
uzasadnia konieczność przedłużonej terapii (6 tygodni)
w celu całkowitego wyjałowienia zakażonych zastawek serca. Niektóre bakterie mają mutacje, które wykazują tolerancję zarówno w fazie aktywnego wzrostu, jak i w formach
biernych (uśpionych). Połączone stosowanie leków bakteriobójczych jest preferowane w porównaniu z monoterapią
w leczeniu zakażeń powodowanych organizmami, które rozwinęły tolerancję.
Farmakoterapia PVE powinna trwać dłużej (co najmniej
6 tygodni) niż w przypadku IZW zastawek własnych (ang.
native valve endocarditis, NVE) (2–6 tygodni), ale poza tym
leczenie jest takie samo, z wyjątkiem PVE o etiologii gronkowcowej, gdzie do schematu leczenia powinna być
włączona ryfampicyna, o ile tylko szczep jest na nią wrażliwy.
W przypadku NVE, jeśli konieczna jest wymiana na
sztuczną zastawkę w czasie antybiotykoterapii, schemat
antybiotykoterapii pooperacyjnej powinien być taki jak
w przypadku NVE, a nie PVE. Zarówno w przypadku NVE,
jak i PVE długość leczenia jest liczona od pierwszego dnia
skutecznej antybiotykoterapii, a nie od dnia operacji. Po
operacji nowy pełny cykl leczenia powinien być rozpoczęty
tylko wtedy, gdy posiewy materiału z zastawek są dodatnie [109a], a wybór antybiotyku jest oparty na wrażliwości
ostatnio wyizolowanej bakterii.

Zasady ogólne

Paciorkowce jamy ustnej oraz paciorkowce
grupy D wrażliwe na penicylinę

Skuteczne leczenie IZW oznacza eradykację drobnoustroju poprzez leczenie przeciwdrobnoustrojowe. Udział
leczenia chirurgicznego polega na usunięciu zainfekowanego materiału oraz zdrenowaniu ropni. Siły obronne organizmu pacjenta mają małe znaczenie. Wyjaśnia to, dlaczego środki bakteriobójcze są bardziej skuteczne niż
bakteriostatyczne, zarówno w badaniach eksperymentalnych na zwierzętach, jak i u ludzi [108, 109]. Aminoglikozydy wykazują synergistyczne działanie bakteriobójcze
z inhibitorami syntezy ściany komórkowej (tj. antybiotykami beta-laktamowymi i glikopeptydami) i są przydatne
w celu skrócenia terapii (w przypadku np. paciorkowców
jamy ustnej) i eradykacji trudnego w leczeniu zakażenia
(np. w przypadku enterokoków).
Jednym z głównych ograniczeń działania bakteriobójczego jest tolerancja antybiotyków. Tolerancja antybiotyków
przez drobnoustroje nie oznacza, że organizmy, które ją
wykazują, są oporne – tzn. są one nadal wrażliwe na zahamowanie wzrostu przez lek, ale wymykają się z działania
bakteriobójczego, a ich wzrost może nastąpić ponownie po
przerwaniu terapii. Wolno rosnące i pozostające w formie
uśpionej drobnoustroje wykazują fenotypową tolerancję
większości środków przeciwdrobnoustrojowych (z wyjąt-

Zalecane schematy leczenia przeciw wrażliwym paciorkowcom (MIC dla penicyliny ≤ 0,125 mg/l) przedstawiono
w Tabeli 13. [3, 7, 110–112]. Przewidywany odsetek wyleczeń
wynosi > 95%. W niepowikłanych przypadkach można zastosować krótkoterminowe, 2-tygodniowe leczenie z zastosowaniem połączenia penicyliny lub ceftriaksonu z gentamycyną
lub netylmycyną [113, 114]. W ostatnich dwóch badaniach
wykazano, że gentamycyna i netylmycyna mogą być podawane raz dziennie u pacjentów z prawidłową funkcją nerek
i z IZW wywołanym przez paciorkowce wrażliwe na te antybiotyki. Ceftriakson w monoterapii lub w połączeniu
z gentamycyną lub netylmycyną podawany raz dziennie jest
szczególnie wygodny w leczeniu ambulatoryjnym [113–115].
Pacjenci uczuleni na antybiotyki beta-laktamowe powinni
otrzymać wankomycynę. Alternatywę stanowi teikoplanina
[3], a jej stosowanie wymaga podania dawki nasycającej
(6 mg/kg/12 godz. przez 3 dni), a następnie dawki podtrzymującej – 6–10 mg/kg/dzień. Podanie dawki nasycającej jest
bardzo istotne, ponieważ lek wiąże się silnie z białkami surowicy krwi (≥ 98%) i wolno wnika do wegetacji [116]. Dane
oceniające skuteczność tego antybiotyku są jednak ograniczone i dotyczą badań retrospektywnych w IZW o etiologii
paciorkowcowej [117] lub enterokokowej [118].
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Tabela 13. Antybiotykoterapia infekcyjnego zapalenia wsierdzia wywołanego przez paciorkowce jamy ustnej
i paciorkowce grupy Da
Antybiotyk

Dawkowanie i droga podania

Czas trwania leczenia Poziom
[tygodnie]
dowodów

Szczepy o pełnej wrażliwości na penicylinę (MIC < 0,125 mg/l)
Leczenie standardowe
Penicylina Gb
lub
amoksycylinad
lub
ceftriaksonee

12–18 mln j./dzień i.v. w 6 dawkach

4c

IB

100–200 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 dawkach

4c

IB

2 g/dzień i.v. lub i.m. w jednej dawce
Dawkowanie u dziecif:
Penicylina G 200 000 U/kg/dzień i.v. w 4–6 podzielonych dawkach.
Amoksycylina 300 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 równo podzielonych dawkach.
Ceftriakson 100 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 1 dawce

4c

IB

12–18 mln U/dzień i.v. w 6 dawkach

2

IB

100–200 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 dawkach

2

IB

2 g/dzień i.v. lub i.m. w 1 dawce

2

IB

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 1 dawce

2

IB

4–5 mg/kg/dzień i.v. w 1 dawce
Dawkowanie u dziecif:
Penicylina, amoksycylina i ceftriakson – dawki jak powyżej.
Gentamycyna 3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 1 dawce lub w 3 równo
podzielonych dawkach

2

IB

4c

IC

24 mln U/dzień i.v. w 6 dawkch

4c

IB

200 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 dawkach

4c

IB

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 1 dawce

2

Leczenie 2-tygodnioweg
Penicylina G
lub
amoksycylinad
lub
ceftriaksone
łącznie z
gentamycynąh
lub
netylmycyną

U pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe
Wankomycynai

30 mg/kg/dzień i.v. w 2 dawkach
Dawkowanie u dziecif:
Wankomycyna 40 mg/kg/dzień i.v. w 2–3 równo podzielonych dawkach
Szczepy o pośredniej oporności na penicylinę (MIC 0,125–2 mg/l)

Leczenie standardowe
Penicylina G
lub
amoksycylinad
łącznie z
gentamycynąh

U pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe
Wankomycynai

30 mg/kg/dzień i.v. w 2 dawkach
Dawkowanie u dziecif:
jak powyżej

4c

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 1 dawce

2

IC

łącznie z
gentamycynąh
a

Zobacz informacje w tekście dotyczące innych gatunków paciorkowców.
b Preferowana u pacjentów w wieku > 65 lat lub u osób z upośledzoną funkcją nerek.
c 6-tygodniowe leczenie w przypadku PVE.
d Lub ampicylina w takich samych dawkach jak amoksycylina.
e Preferowany w leczeniu ambulatoryjnym.
f Dawki dla dzieci nie powinny przekraczać dawek dla dorosłych.
g Wyłącznie w przypadkach niepowikłanego IZW zastawki własnej.
h Raz w tygodniu należy sprawdzać funkcję nerek oraz stężenie gentamycyny w surowicy. W przypadku podawania jeden raz dziennie stężenie przed
podaniem kolejnej dawki (stężenie najniższe) powinno wynosić < 1 mg/l, a stężenie w surowicy po podaniu leku (stężenie szczytowe, 1 godz. po podaniu) powinno wynosić ~10–12 mg/l [112].
i Stężenie wankomycyny w surowicy powinno wynosić 10–15 mg/l przed podaniem kolejnej dawki (stężenie najniższe) oraz 30–45 mg/l po podaniu leku
(stężenie szczytowe, 1 godz. po zakończeniu wlewu).
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Paciorkowce jamy ustnej oraz paciorkowce
grupy D oporne na penicylinę
Oporne na penicylinę paciorkowce jamy ustnej są klasyfikowane jako bakterie o pośredniej oporności (MIC
0,125–2 mg/l) i całkowicie oporne (MIC > 2 mg/l).
W niektórych wytycznych MIC > 0,5 mg/l uważane jest
jednak za decydujące o całkowitej oporności [3, 7, 110].
Częstość występowania opornych paciorkowców z tej grupy wzrasta. W niedawnych badaniach z dużymi zbiorami
szczepów stwierdzono > 30% paciorkowców S. mitis oraz
S. oralis o pośredniej i całkowitej oporności [118, 119].
Z drugiej strony > 99% paciorkowców z grupy D pozostaje wrażliwych na penicylinę. Wytyczne dotyczące leczenia
IZW powodowanego przez paciorkowce oporne na penicylinę oparte są na seriach danych retrospektywnych.
W łącznej analizie opisów 4 takich serii 47 (78%) na
60 pacjentów było leczonych penicyliną G lub ceftriaksonem, najczęściej w połączeniu z antybiotykiem aminoglikozydowym, rzadziej natomiast stosowano klindamycynę
lub antybiotyk aminoglikozydowy w monoterapii [120–123].
W większości przypadków MIC dla penicyliny wynosiło
≥ 1 mg/l. Pięćdziesięciu (83%) pacjentów zostało wyleczonych, a 10 (17%) osób zmarło. Zgony nie były związane
z opornością, ale z pierwotnym stanem pacjenta [122].
Wyniki leczenia były podobne dla PVE i NVE [121].
W związku z tym antybiotykoterapia w przypadku opornych na penicylinę i wrażliwych na penicylinę paciorkowców jest taka sama w sensie jakościowym (Tabela 13.). Jednak w przypadku paciorkowców opornych na penicylinę
leczenie antybiotykiem aminoglikozydowym może być
wydłużone do 3–4 tygodni, a schematy leczenia krótkoterminowego nie są zalecane. Małe doświadczenie ze
szczepami o wysokiej oporności (MIC > 4 mg/l) sugeruje
w takich sytuacjach wybór wankomycyny.

Streptococcus pneumoniae, paciorkowce
beta-hemolizujące (grupa A, B, C i G)
Infekcyjne zapalenie wsierdzia o etiologii
S. pneumoniae występuje rzadko od czasu, kiedy wprowadzono antybiotykoterapię. Nawet w 30% przypadków
jest ono związane z występowaniem zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych [124], co ma szczególne znaczenie
w przypadkach oporności na penicylinę. Leczenie w przypadku szczepów wrażliwych na penicylinę (MIC ≤ 0,1 mg/l)
jest podobne jak w przypadku paciorkowców jamy ustnej
(Tabela 13.), z wyjątkiem stosowania krótkoterminowej
terapii 2-tygodniowej, która nie została dostatecznie przebadana. To samo dotyczy szczepów opornych na penicylinę (MIC > 1 mg/l) bez towarzyszącego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych. W przypadkach z towarzyszącym
zapaleniem opon należy unikać stosowania penicyliny,
ponieważ słabo przenika ona do płynu mózgowo-rdzeniowego i należy ją zastąpić ceftriaksonem lub cefotaksymem
w monoterapii lub w połączeniu z wankomycyną [125].

Infekcyjne zapalenie wsierdzia powodowane przez
paciorkowce grupy A, B, C lub G – włączając w to grupę
S. milleri (S. constellatus, S. anginosus i S. intermedius) –
występuje względnie rzadko [126]. Paciorkowce grupy A są
z definicji wrażliwe na beta-laktamy, podczas gdy inne grupy serologiczne mogą wykazywać oporność. Dawniej IZW
powodowane przez paciorkowce grupy B było związane
z okresem okołoporodowym, ale obecnie występuje
w innych grupach dorosłych pacjentów, zwłaszcza wśród
osób starszych. Paciorkowce grupy B, C i G oraz S. milleri
tworzą ropnie i przez to ich leczenie może dodatkowo
wymagać operacji [126]. Śmiertelność w PVE powodowanym przez paciorkowce grupy B jest bardzo wysoka
i zalecane jest leczenie kardiochirurgiczne [127]. Antybiotykoterapia jest podobna jak w przypadku paciorkowców
jamy ustnej (Tabela 13.), ale nie zaleca się terapii krótkoterminowej.

Odmiana pokarmowa paciorkowców
Bakterie te wywołują IZW o przewlekłym przebiegu, które jest związane z większą częstością występowania
powikłań i niepowodzeń leczenia (nawet do 40% przypadków) [128], prawdopodobnie z powodu opóźnienia
w ustaleniu rozpoznania i wdrożeniu leczenia. W jednym
z niedawnych badań wykazano w 8 przypadkach IZW o tej
etiologii skuteczność leczenia penicyliną G lub ceftriaksonem z gentamycyną [129]. Siedmiu pacjentów miało duże
wegetacje (> 10 mm) i przeszło operację. Zalecenia dotyczące
antybiotykoterapii obejmują penicylinę G, ceftriakson lub
wankomycynę przez 6 tygodni, w połączeniu z antybiotykiem
aminoglikozydowym przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie.

Staphylococcus aureus oraz gronkowce
koagulazoujemne
Gronkowiec złocisty zazwyczaj jest odpowiedzialny za
ostre IZW charakteryzujące się destrukcyjnym przebiegiem,
podczas gdy CNS powodują bardziej przewlekłe zakażenia
zastawek (z wyjątkiem S. lugdunensis i w niektórych przypadkach S. capitis) [130, 131]. W Tabeli 14. podsumowano
zalecenia dotyczące leczenia dla gronkowca złocistego
wrażliwego na metycylinę i metycylinoopornego oraz dla
CNS, zarówno dla IZW zastawek własnych, jak i sztucznych.
Warto zaznaczyć, że korzyści z dołączenia aminoglikozydu
w przypadku S. aureus nie są należycie udowodnione [132,
133]. Leczenie takie jest opcjonalne w ciągu pierwszych
3–5 dni terapii NVE i zalecane w ciągu pierwszych 2 tygodni leczenia PVE. W niepowikłanym prawostronnym IZW
(zob. Część L) proponowano leczenie krótkoterminowe
(2-tygodniowe) oraz terapię doustną, ale te schematy nie
obowiązują w lewostronnym IZW.
Zapalenie wsierdzia sztucznej zastawki o etiologii
S. aureus jest związane z wysokim ryzykiem zgonu (> 45%)
[134] i często konieczna jest wczesna wymiana zastawki.
Inne różnice w porównaniu z NVE obejmują łączny czas
trwania leczenia, przedłużony czas stosowania antybioty-
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Tabela 14. Antybiotykoterapia infekcyjnego zapalenia wsierdzia wywołanego przez Stahylococcus spp.
Antybiotyk

Dawkowanie i droga podania

Czas trwania leczenia
[tygodnie]

Poziom
dowodów

4–6

IB

Zastawki własne
Gronkowce wrażliwe na metycylinę
(Flu)kloksacylina
lub
oksacylina
łącznie z
gentamycynąa

12 g/dzień i.v. w 4–6 dawkach

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach.
Dawkowanie u dziecib:
Oksacylina lub (flu)kloksacylina 200 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 równo
podzielonych dawkach.
Gentamycyna 3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 3 równo podzielonych dawkach

3–5 dni

U pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe lub w przypadku gronkowców opornych na metycylinę
Wankomycynac
łącznie z
gentamycynąa

30 mg/kg/dzień i.v. w 2 dawkach

4–6

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach.
Dawkowanie u dziecib:
Wankomycyna 40 mg/kg/dzień i.v. w 2–3 równo podzielonych dawkach

IB

3–5 dni

Zastawki sztuczne
Gronkowce wrażliwe na metycylinę
(Flu)kloksacylina
lub
oksacylina
łącznie z
ryfampicynąd
i
gentamycynąe

12 g/dzień i.v. w 4–6 dawkach

≥6

1200 mg/kg/dzień i.v. lub doustnie w 2 dawkach

≥6

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach.
Dawkowanie u dziecib:
Oksacylina i (Flu)kloksacylina jak powyżej.
Ryfampicyna 20 mg/kg/dzień i.v. lub doustnie w 3 równo podzielonych dawkach

IB

2

U pacjentów uczulonych na antybiotyki beta-laktamowe lub w przypadku gronkowców opornych na metycylinę
Wankomycynac
łącznie z
ryfampicynąd
i
gentamycynąe

30 mg/kg/dzień i.v. w 2 dawkach

≥6

1200 mg/kg/dzień i.v. lub doustnie w 2 dawkach

≥6

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach.
Dawkowanie u dziecib:
jak powyżej

IB

2

a

Korzyści kliniczne z dodania gentamycyny nie zostały formalnie udokumentowane. Ponieważ jej stosowanie związane jest z nasileniem działania
toksycznego, leczenie to jest opcjonalne.
b Dawki dla dzieci nie powinny przekraczać dawek dla dorosłych.
c Stężenie wankomycyny w surowicy po podaniu leku (stężenie szczytowe) powinno wynosić 25–30 mg/l.
d Ryfampicyna nasila metabolizm wątrobowy warfaryny i innych leków. Lek ten odgrywa wyjątkową rolę w leczeniu zakażeń sztucznych urządzeń, ponieważ
pomaga uzyskać eradykację bakterii przytwierdzonych do obcego materiału [135]. Ryfampicyna powinna być zawsze stosowana w połączeniu z innym
lekiem o skutecznym działaniu przeciwgronkowcowym, tak aby zminimalizować ryzyko wyselekcjonowania bakterii z mutacjami powodującymi oporność.
e Mimo że nie wykazano korzyści klinicznych z leczenia gentamycyną, to jest ona zalecana w PVE. Raz w tygodniu należy sprawdzać funkcję nerek oraz
stężenie gentamycyny w surowicy (dwa razy w tygodniu u pacjentów z niewydolnością nerek). W przypadku podawania w trzech dawkach podzielonych,
stężenie przed podaniem kolejnej dawki (stężenie najniższe) powinno wynosić < 1 mg/l, a stężenie w surowicy po podaniu leku (stężenie szczytowe,
1 godz. po podaniu) powinno wynosić 3–4 mg/l [112].

ków aminoglikozydowych oraz stosowanie dodatkowo
ryfampicyny. Zalecenie stosowania tej ostatniej jest oparte na jej skuteczności w leczeniu zakażonych protez ortopedycznych [135] (w połączeniu z chinolonami) oraz
w zapobieganiu nawrotowi zakażenia w przypadku protez
naczyniowych [136]. Mimo że siła dowodów jest niska, to
dodanie ryfampicyny do leczenia PVE o etiologii gronkowcowej jest postępowaniem standardowym, mimo że lecze-
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nie może być związane z opornością drobnoustrojów, hepatotoksycznością i interakcjami lekowymi [137].

Gronkowce oporne na metycylinę
i wankomycynę
Staphylococcus aureus oporne na metycylinę wytwarzają
białko wiążące osocze (ang. plasma-binding protein, PBP) 2A
o niskim powinowactwie, które jest odpowiedzialne za opor-
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ność krzyżową na większość antybiotyków beta-laktamowych. Bakterie te są zazwyczaj oporne na wiele antybiotyków, a do leczenia ciężkich infekcji pozostaje jedynie wankomycyna. Na całym świecie pojawiły się jednak szczepy
o pośredniej oporności na wankomycynę (ang. vancomycin-intermediate S. ureus, VISA) (MIC 4–16 mg/l) oraz szczepy
hetero-VISA (MIC ≤ 2 mg/l), ale z subpopulacjami wykazującymi wzrost przy wyższych stężeniach, co prowadzi do
niepowodzeń leczenia IZW [138]. Ponadto w ciągu ostatnich
lat od zakażonych pacjentów wyizolowano pewne szczepy
S. aureus o wysokiej oporności na wankomycynę, co wymaga nowych schematów leczenia. Nowy lipopeptyd – daptomycyna (6 mg/kg/dzień i.v.), został ostatnio dopuszczony do
leczenia bakteriemii o etiologii S. aureus i prawostronnego
IZW [139]. Dane z badań obserwacyjnych sugerują, że stosowanie daptomycyny można również rozważyć w lewostronnym IZW, co pozwoliłoby rozwiązać problem oporności na
metycylinę i wankomycynę [140]. Brakuje jednak rozstrzygających badań. Co ważne, daptomycyna musi być podawana w odpowiednich dawkach, tak by uniknąć oporności

w przyszłości [139, 141]. Inne możliwości leczenia obejmują
nowsze antybiotyki beta-laktamowe z relatywnie dobrym
powinowactwem do PBP2A, chinuprystynę lub dalfoprystynę
z albo bez beta-laktamu [142, 143], antybiotyki beta-laktamowe z oksazolidynonami [144] oraz antybiotyki beta-laktamowe z wankomycyną [145]. Przypadki takie wymagają leczenia
w porozumieniu ze specjalistą chorób zakaźnych.

Enterococcus spp.
Infekcyjne zapalenie wsierdzia o etiologii enterokokowej powodowane jest głównie przez Enterococcus faecalis (90% przypadków) i rzadziej przez Enterococcus faecium
oraz inne gatunki. Z zakażeniem enterokokowym związane
są dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, enterokoki
charakteryzują się wysoką tolerancją działania niszczącego
antybiotyków, a eradykacja wymaga przedłużonego podawania leków (do 6 tygodni) z wykorzystaniem synergistycznego efektu bakteriobójczego antybiotyków działających
na ściany komórkowe oraz aminoglikozydów (Tabela 15.).

Tabela 15. Antybiotykoterapia infekcyjnego zapalenia wsierdzia wywołanego przez Enterococcus spp.
Antybiotyk

Dawkowanie i droga podania

Czas trwania leczenia
[tygodnie]

Poziom
dowodów

Szczepy wrażliwe na antybiotyki beta-laktamowe i gentamycynę (dla szczepów opornych zob.a, b, c)
Amoksycylina
łącznie z
gentamycynąe

200 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 dawkach

4–6d

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach
Dawkowanie u dziecif:
Amoksycylina 300 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 równo podzielonych dawkach.
Gentamycyna 3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 3 równo podzielonych dawkach

4–6

IB

LUB
Ampicylina
łącznie z
gentamycynąe

200 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 dawkach

4–6d

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach
Dawkowanie u dziecif:
Ampicylina 300 mg/kg/dzień i.v. w 4–6 równo podzielonych dawkach.
Gentamycyna jak powyżej

4–6

IB

LUB
Wankomycynag
łącznie z
gentamycynąe

30 mg/kg/dzień i.v. w 2 dawkach

6

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach
Dawkowanie u dziecif:
Wankomycyna 40 mg/kg/dzień w 2–3 równo podzielonych dawkach.
Gentamycyna jak powyżej

6

IC

a Wysoki

stopień oporności na gentamycynę (MIC > 500 mg/l): przy wrażliwości na streptomycynę należy zastąpić gentamycynę streptomycyną
15 mg/kg/dzień w dwóch równo podzielonych dawkach (I, A). W innych przypadkach należy stosować wydłużone leczenie beta-laktamami. W przypadku opornego na gentamycynę E. faecalis sugerowano ostatnio leczenie przy użyciu połączenia ampicyliny i ceftriaksonu [148] (IIa, B).
b Oporność na antybiotyki beta-laktamowe: (i) jeśli jest ona spowodowana wytwarzaniem beta-laktamaz, to należy zastąpić ampicylinę połączeniem
ampicyliny i sulbaktamu lub amoksycylinę połączeniem amoksycyliny i kwasu klawulanowego (I, C); (ii) jeśli jest ona spowodowana modyfikacją PBP5,
to należy zastosować schematy oparte na wankomycynie.
c Wielooporność na antybiotyki aminoglikozydowe, beta-laktamowe i wankomycynę: sugerowanymi alternatywami są: (i) linezolid 2 × 600 mg/dzień i.v.
lub doustnie przez ≥ 8 tygodni (IIa, C) (należy monitorować toksyczne działanie hematologiczne), (ii) kwinuprystyna lub dalfoprystyna 3 × 7,5 mg/kg/dzień
przez ≥ 8 tygodni (IIa, C), (iii) połączenia beta-laktamów obejmujące imipenem z ampicyliną lub ceftriakson z ampicyliną przez ≥ 8 tygodni (IIb, C).
d U pacjentów z objawami utrzymującymi się przez > 3 miesiące oraz z PVE zaleca się leczenie 6-tygodniowe.
e Należy monitorować stężenie aminoglikozydów w surowicy oraz funkcję nerek, tak jak to przedstawiono w Tabeli 13.
f Dawki dla dzieci nie powinny przekraczać dawek dla dorosłych.
g U pacjentów uczulonych na beta-laktamy należy monitorować stężenie wankomycyny, tak jak to przedstawiono w Tabeli 13.
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gentamycyna (3 mg/kg/dzień w 2 lub 3 dawkach podzielonych) przez 4 tygodnie. Słabiej przebadanym schematem
jest podawanie ciprofloksacyny (2 × 400 mg/dzień i.v. lub
1000 mg/dzień doustnie) [149, 150].

Po drugie, bakterie te mogą być oporne na wiele leków,
w tym antybiotyki aminoglikozydowe, beta-laktamowe
(poprzez modyfikację PBP5 i czasami poprzez beta-laktamazy) i wankomycynę [146].
Infekcje szczepami o pełnej wrażliwości na penicylinę
(MIC dla penicyliny ≤ 8 mg/l) leczy się penicyliną G lub
ampicyliną (lub amoksycyliną) z połączeniu z gentamycyną.
Ampicylina (lub amoksycylina) mogą być preferowanymi
antybiotykami, ponieważ MIC są 2–4 razy niższe.
Przedłużone leczenie gentamycyną wymaga regularnego
monitorowania stężenia leku w surowicy oraz funkcji nerek
i błędnika. W jednym z badań wykazano skuteczność krótkoterminowego podawania antybiotyków aminoglikozydowych (2–3 tygodnie) w 74 (81%) na 91 przypadków IZW
o etiologii enterokokowej [147]. Tę metodę leczenia można
rozważyć w przypadkach, gdy dłuższe leczenie jest ograniczone przez toksyczne działanie leku.
Wysoki stopień oporności na gentamycynę jest częsty
zarówno w przypadku E. faecalis, jak i E. faecium [146]. Dla
aminoglikozydów MIC > 500 mg/l związane jest z utratą
synergistycznego działania z inhibitorami budowy ściany
komórkowej i w takich sytuacjach nie należy stosować
antybiotyków aminoglikozydowych. Skuteczna może się
okazać streptomycyna i stanowi ona przydatną alternatywę. Inną, niedawno opisaną możliwością leczenia E. faecalis opornych na gentamycynę jest połączenie ampicyliny
i ceftriaksonu [148], które wykazują działanie synergistyczne poprzez zablokowanie wzajemnie się uzupełniających
PBP. W innych przypadkach należy rozważyć przedłużone
leczenie antybiotykami beta-laktamowymi i wankomycyną.
Oporność na antybiotyki beta-laktamowe i wankomycynę obserwuje się głównie w przypadku E. faecium. Ponieważ podwójna oporność jest rzadka, można stosować antybiotyki beta-laktamowe w leczeniu zakażeń szczepami
opornymi na wankomycynę i na odwrót. W przypadku chinuprystyny lub dalfoprystyny, linezolidu, daptomycyny
i tigecykliny uzyskiwano różnorodne wyniki. W tej sytuacji
konieczna jest konsultacja ze specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych.

Zakażenia grzybami najczęściej obserwuje się w PVE
i w IZW u IVDA i pacjentów z upośledzoną odpornością.
Przeważają Candida i Aspergillus spp., a te ostatnie są przyczyną BCNIE. Śmiertelność jest bardzo wysoka (> 50%),
a leczenie polega na podawaniu dwóch leków przeciwgrzybiczych i wymianie zastawki [154]. Większość przypadków
leczy się różnymi postaciami amfoterycyny B z lub bez
leków azolowych, choć niedawno opublikowane opisy przypadków wskazują na skuteczność nowej echinokandyny
– kaspofunginy [155, 156]. Terapia podtrzymująca lekami
azolowymi podawanymi doustnie często jest utrzymywana przez dłuższy okres, a czasami przez całe życie.

Bakterie Gram-ujemne

Leczenie empiryczne

1. Bakterie z grupy HACEK
Gram-ujemne bakterie z grupy HACEK są organizmami
o szczególnych wymaganiach wzrostowych, w przypadku
których konieczne jest wykonanie specjalnych badań (zob.
również Część C). Ponieważ ich wzrost jest powolny, standardowe testy oceniające MIC mogą być trudne w interpretacji. Niektóre bakterie z grupy HACEK wywarzają beta-laktamazy i ampicylina nie jest w tych przypadkach
antybiotykiem pierwszego wyboru. Z drugiej strony, są one
wrażliwe na ceftriakson i inne cefalosporyny III generacji
oraz chinolony, a standardowe leczenie obejmuje ceftriakson 2 g/dzień przez 4 tygodnie. Gdy bakterie nie wytwarzają beta-laktamaz, alternatywą pozostaje dożylna ampicylina (12 g/dzień i.v. w 4 lub 6 dawkach podzielonych) plus

Leczenie IZW należy rozpocząć szybko. Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii trzeba pobrać trzy posiewy krwi
w odstępach 30-minutowych [157]. Wstępny wybór leczenia empirycznego zależy od kilku czynników:
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2. Bakterie z innych grup (nie-HACEK)
W badaniu International Collaboration on Endocarditis
(ICE) stwierdzono Gram-ujemne bakterie z grupy nie-HACEK w 49 (1,8%) na 2761 przypadków IZW [151]. Zalecanym leczeniem jest wczesne wykonanie operacji plus
długoterminowe (≥ 6 tygodni) leczenie antybiotykami
o działaniu bakteriobójczym (połączenie beta-laktamów
i aminoglikozydów), czasami z dodaniem chinolonu lub
kotrimoksazolu. Przydatne mogą być testy oceniające
działanie bakteriobójcze w warunkach in vitro oraz monitorowanie stężenia antybiotyków w surowicy. Ze względu
na rzadkie występowanie i ciężkość przebiegu stany te
powinny być leczone przy udziale specjalisty w dziedzinie
chorób zakaźnych.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia z ujemnym
posiewem krwi
Główne przyczyny BCNIE są wymienione w Części F
[152]. Możliwości leczenia podsumowano w Tabeli 16. [153].

Grzyby

(i) wcześniejszego przyjmowania antybiotyków przez
pacjenta,
(ii) typu zastawek, których dotyczy IZW – własnych czy
sztucznych, a jeśli sztucznych, to kiedy była wykonana operacja (wczesne vs późne PVE),
oraz
(iii) lokalnych czynników epidemiologicznych, zwłaszcza
od oporności na antybiotyki i swoistych patogenów
dających ujemne posiewy krwi (Tabela 16.).
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Tabela 16. Antybiotykoterapia infekcyjnego zapalenia wsierdzia z ujemnym posiewem krwi
Patogeny

Proponowane leczeniea

Wynik leczenia

Brucella spp.

Doksycyklina (200 mg/24 godz.)
plus kotrimoksazol (960 mg/12 godz.)
plus ryfampicyna (300–600 mg/24 godz.) doustnie przez ≥ 3 miesiąceb

Sukces leczenia definiowany jako
miano przeciwciał < 1 : 60

Coxiella burnetii
Doksycyklina (200 mg/24 godz.) plus hydroksychlorochina
(czynnik etiologiczny (200–600 mg/24 godz.)c doustnie
gorączki Q)
lub
doksycyklina (200 mg/24 godz.)
plus fluorochinolon (ofloksacyna 400 mg/24 godz.) doustnie
(leczenie > 18 miesięcy)

Sukces leczenia definiowany jako
miano przeciwciał IgG I fazy
< 1 : 200 oraz miana IgA i IgM
< 1 : 50

Bartonella spp.

Ceftriakson (2 g/24 godz.) lub ampicylina (lub amoksycylina) (12 g/24 godz.) i.v. Sukces leczenia spodziewany
lub
w ≥ 90% przypadków
doksycyklina (200 mg/24 godz.) doustnie przez 6 tygodni
plus
gentamycyna (3 mg/24 godz.) lub netylmycyna dożylnie (przez 3 tygodnie)d

Legionella spp.

Erytromycyna (3 g/24 godz.) i.v. przez 2 tygodnie, a następnie doustnie
przez 4 tygodnie
plus
ryfampicyna (300–1200 mg/24 godz.)
lub ciprofloksacyna (1,5 g/24 godz.) doustnie przez 6 tygodni

Optymalne leczenie nie jest znane.
Prawdopodobnie należy włączyć
również fluorochinolony

Mycoplasma spp.

Nowsze fluorochinolonye (> 6 miesięcy leczenia)

Optymalne leczenie nie jest znane

whippleif

Tropheryma
Kotrimoksazol
(czynnik etiologiczny penicylina G (1,2 mln U/24 godz.) i streptomycyna (1 g/24 godz.) i.v.
choroby Whipple’a)
przez 2 tygodnie, a następnie kotrimoksazol doustnie przez rok
lub
doksycyklina (200 mg/24 godz.) plus hydroksychlorochina
(200–600 mg/24 godz.)c doustnie przez ≥ 18 miesięcy

Leczenie długotrwałe, optymalny
czas trwania leczenia nie jest znany

Na podstawie Brouqui i Raoult [153].
a Z powodu braku dużych badań optymalny czas leczenia IZW powodowanego przez te patogeny jest nieznany. Przedstawiony czas trwania leczenia jest
oparty na wybranych opisach przypadków.
b Opcjonalnie – dodanie streptomycyny (15 mg/kg/24 godz. w dwóch dawkach) w pierwszym tygodniu.
c Połączenie doksycykliny oraz hydroksychlorochiny (z monitorowaniem stężenia hydroksychlorochiny w surowicy) ma przewagę nad stosowaniem
doksycykliny w monoterapii oraz nad połączeniem doksycykliny z fluorochinolonem.
d Opisano kilka schematów leczenia obejmujących aminopenicyliny i cefalosporyny w połączeniu z aminoglikozydami, doksycykliną, wankomycyną
i chinolonami. Dawkowanie jest takie jak w IZW o etiologii paciorkowcowej lub gronkowcowej (Tabele 13. i 15.) [383, 384].
e Nowsze fluorochinolony wykazują silniejsze działanie niż ciprofloksacyna wobec patogenów wewnątrzkomórkowych, takich jak Mycoplasma spp.,
Legionella spp. oraz Chlamydia spp.
f Leczenie IZW o etiologii Tropheryma whipplei pozostaje w dużej mierze empiryczne. Opisywano skuteczne leczenie polegające na długotrwałym (> 1 roku)
stosowaniu kotrimoksazolu. Gamma-interferon ma działanie protekcyjne w zakażeniach wewnątrzkomórkowych i proponowano stosowanie go jako
leczenia uzupełniającego w chorobie Whipple’a [385, 386].

Sugerowane schematy leczenia podsumowano
w Tabeli 17. Schematy leczenia NVE oraz późnego PVE
powinny obejmować gronkowce, paciorkowce, bakterie
z grupy HACEK oraz Bartonella spp. Schematy leczenia
wczesnego PVE powinny uwzględniać gronkowce metycylinooporne i najlepiej również bakterie Gram-ujemne
z grupy nie-HACEK.

Ambulatoryjna pozajelitowa
antybiotykoterapia infekcyjnego
zapalenia wsierdzia
Ambulatoryjna pozajelitowa antybiotykoterapia
infekcyjnego zapalenia wsierdzia (ang. outpatient parenteral antibiotic therapy, OPAT) jest stosowana w USA
u > 250 000 pacjentów rocznie [158]. W przypadku IZW
powinna być stosowana jako terapia dopełniająca anty-

biotykoterapię po opanowaniu najważniejszych powikłań
związanych z zakażeniem (np. ropnia okołozastawkowego, ostrej niewydolności serca, zatorów septycznych
i udaru mózgu). Można wyróżnić dwie fazy antybiotykoterapii – fazę krytyczną (pierwsze 2 tygodnie leczenia),
w trakcie której OPAT ma ograniczone wskazania, i fazę
kontynuacji (poza pierwszymi 2 tygodniami leczenia),
w której można stosować OPAT. W Tabeli 18. podsumowano czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu OPAT w leczeniu IZW [159]. Krytyczne znaczenie mają zagadnienia logistyczne. Konieczna jest
edukacja pacjentów i personelu, która dotyczy przestrzegania zaleceń, monitorowania skuteczności i działań niepożądanych, wsparcia paramedycznego i socjalnego oraz
dostępu do porad medycznych. W razie wystąpienia problemów pacjent powinien zostać skierowany do odpo-
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Tabela 17. Proponowane schematy wstępnej antybiotykoterapii empirycznej infekcyjnego zapalenia wsierdzia
(przed zidentyfikowaniem patogenu lub wobec niezidentyfikowania patogenu)
Antybiotyk

Dawkowanie i droga podania

Czas trwania
leczenia
[tygodnie]

Poziom
dowodów

Komentarz

Zastawki własne
Ampicylina
– sulbaktam
lub
amoksycylina
– kwas
klawulanowy
łącznie z
gentamycynąa
Wankomycynab
łącznie z
gentamycyną
łącznie z
ciprofloksacyną

12 g/dzień i.v.
w 4 dawkach

4–6

IIb C

12 g/dzień i.v. w 4 dawkach

4–6

IIb C

3 mg/kg/dzień i.v. w 2 lub 3 dawkach

4–6

30 mg/kg/dzień i.v. w 2 dawkach

4–6

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub
3 dawkach
1000 mg/dzień doustnie w 2 dawkach
lub 800 mg/dzień i.v. w 2 dawkach

4–6

IIb C

4–6

Pacjenci z IZW i ujemnym posiewem krwi
powinni być leczeni w porozumieniu ze
specjalistą chorób zakaźnych

U pacjentów nietolerujących antybiotyków
beta-laktamowych

Ciprofloksacyna nie zawsze wykazuje aktywność
wobec Bartonella spp. Jeśli prawdopodobne jest
zakażenie Bartonella spp., możliwe jest dodanie
doksycykliny (zob. Tabela 16.)

Sztuczne zastawki (wcześnie, tj. < 12 miesięcy od operacji)
Wankomycynab

łącznie z
gentamycynąa
łącznie z
ryfampicyną

30 mg/kg/dzień i.v. w 2 dawkach

6

3 mg/kg/dzień i.v. lub i.m. w 2 lub 3 dawkach

2

IIb C

Jeśli nie ma odpowiedzi klinicznej, należy
rozważyć wykonanie operacji i być może
rozszerzenie spektrum antybiotyków na bakterie
Gram-ujemne

1200 mg/dzień doustnie w 2 dawkach
Sztuczne zastawki (późno, tj. ≥ 12 miesięcy od operacji)

Tak samo jak w przypadku zastawek własnych
a, b Monitorowanie dawkowania gentamycyny i wankomycyny należy prowadzić tak, jak to przedstawiono w Tabelach 13. i 14.

wiednio poinformowanego zespołu medycznego,
znającego dany przypadek, a nie na przypadkowy oddział
ratunkowy. Pod tymi warunkami OPAT jest skuteczny
niezależnie od patogenu i sytuacji klinicznej [160, 161].

I. Powikłania i wskazania
do operacji w lewostronnym
infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
zastawki własnej
Część 1. Wskazania i optymalny moment
wykonania operacji
Leczenie chirurgiczne z powodu ciężkich powikłań stosuje się u około połowy pacjentów z IZW [79]. Przyczyny, dla
których rozważana jest operacja w ostrej fazie, tj. w czasie
gdy pacjent ciągle otrzymuje antybiotykoterapię, obejmują
chęć uniknięcia postępującej HF i nieodwracalnego uszko-
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dzenia strukturalnego z powodu ciężkiego zakażenia oraz
zapobieganie zatorom systemowym [7, 98, 162–165].
Z drugiej strony, leczenie chirurgiczne w ostrej fazie jest
związane z istotnym ryzykiem. Operacja jest uzasadniona
u pacjentów ze stanami wysokiego ryzyka, które powodują,
że wyleczenie za pomocą antybiotykoterapii jest mało prawdopodobne, oraz u pacjentów, którzy nie mają chorób
współistniejących lub powikłań sprawiających, że perspektywa poprawy jest odległa. Sam wiek nie jest przeciwwskazaniem do operacji [166].
W celu określenia najlepszego podejścia terapeutycznego
zalecana jest wczesna konsultacja z kardiochirurgiem. Rozpoznanie pacjentów, którzy wymagają wczesnego postępowania chirurgicznego, jest często trudne. W każdym przypadku
podejście musi być indywidualne, a wszystkie czynniki
związane ze zwiększonym ryzykiem muszą być zidentyfikowane w momencie postawienia rozpoznania. Konieczność wykonania operacji często określa się na podstawie łącznego
występowania kilku czynników wysokiego ryzyka [165].
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Tabela 18. Kryteria określające możliwość prowadzenia ambulatoryjnej terapii pozajelitowej (OPAT) w leczeniu
infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Faza leczenia

Wytyczne dotyczące stosowania

Faza krytyczna (0–2 tygodnie)

W tej fazie występują komplikacje.
Preferowane jest leczenie szpitalne.
Rozważ OPAT: w przypadku zakażenia o etiologii paciorkowcowej, gdy stan pacjenta jest
stabilny, bez powikłań.

Faza kontynuacji (powyżej 2. tygodnia)

Rozważ OPAT: gdy stan pacjenta jest stabilny.
OPAT nie jest wskazane: gdy występują niewydolność serca, niepokojące zmiany w badaniu
echokardiograficznym, objawy neurologiczne lub upośledzenie funkcji nerek.

Czynniki kluczowe dla OPAT

Edukacja pacjenta i personelu.
Regularna ocena pacjenta po wypisie ze szpitala (raz dziennie przez pielęgniarkę, 1–2 razy
na tydzień przez lekarza).
Wskazany bezpośredni nadzór lekarski.

Na podstawie Andrews von Reyn [159].

W niektórych przypadkach, operacja musi być wykonana w trybie nagłym (w ciągu 24 godz.) lub pilnym
(w ciągu kilku dni) niezależne od tego, ile trwa antybiotykoterapia. W innych przypadkach operacja może być odroczona, co pozwala na prowadzenie 1- lub 2-tygodniowej
antybiotykoterapii pod baczną kontrolą kliniczną
i echokardiograficzną, zanim wykona się planową operację [165, 167].
Trzy główne wskazania do operacji w przypadku IZW
to HF, niedające się opanować zakażenie i zapobieganie
powikłaniom zatorowym (Tabela 19.).

Niewydolność serca
1. Niewydolność serca w IZW
Niewydolność serca jest najczęstszym powikłaniem
IZW i najczęstszym wskazaniem do operacji w IZW [79].
Niewydolność serca występuje w 50–60% przypadków,
jest częstsza w IZW zastawki aortalnej (29%) niż mitralnej
(20%) [7]. Niewydolność serca może być powodowana
przez ciężką niedomykalność zastawki aortalnej lub mitralnej, przetoki wewnątrzsercowe oraz rzadziej, gdy duże
wegetacje blokują częściowo pole zastawki, przez jej
zwężenie.
Najbardziej typową zmianą prowadzącą do HF w przypadku NVE jest zniszczenie zastawki powodujące ostrą niedomykalność [92], która może wystąpić w rezultacie pęknięcia strun ścięgnistych zastawki mitralnej, pęknięcia płatka
zastawki (płatek cepowaty), perforacji płatka lub zablokowania zamykania zastawki przez wegetację. Sytuacją szczególną jest wtórne zakażenie [168] przedniego płatka zastawki mitralnej w przypadku IZW dotyczącego pierwotnie
zastawki aortalnej. Tętniak tworzący się na przedsionkowej
powierzchni zastawki mitralnej może w konsekwencji prowadzić do perforacji zastawki mitralnej.
Obraz kliniczny IZW może obejmować ciężką, znacznie nasiloną duszność, obrzęk płuc i wstrząs kardiogenny.
Oprócz danych klinicznych, w ocenie wstępnej i monitorowaniu podstawowe znaczenie ma badanie TTE.
W przypadku IZW z ostrą niedomykalnością zastawkową

prędkość fali zwrotnej jest zazwyczaj niska, z krótkim czasem deceleracji, ponieważ ciśnienia w lewym przedsionku (niedomykalność mitralna) i lewej komorze (niedomykalność aortalna) szybko się wyrównują. Wielkość jam
serca jest zazwyczaj prawidłowa. Perforacja zastawki, wtórne zmiany na zastawce mitralnej i tętniaki najlepiej ocenia się w badaniu TEE [169, 170]. Podejrzenie zwężenia
zastawki jest oparte na stwierdzeniu zwiększonego gradientu przez zastawkę w badaniu TTE. Badanie echokardiograficzne ma także szersze zastosowanie w ocenie dysfunkcji zastawek, pomiarach ciśnienia w tętnicy płucnej
oraz w ocenie i monitorowaniu funkcji skurczowej lewej
komory i ciśnień napełniania jam lewego i prawego serca
[171, 172]. Potencjalne znaczenie w rozpoznawaniu
i monitorowaniu HF w IZW ma mózgowy peptyd natriuretyczny (ang. brain natriuretic peptide, NT-proBNP) [173].
W czasie leczenia może dojść do progresji HF z postaci
łagodnej do ciężkiej, a 2/3 tych przypadków ma miejsce
w aktywnej fazie choroby [7]. Niewydolność serca o nasileniu
umiarkowanym do ciężkiego jest najważniejszym czynnikiem
rokowniczym śmiertelności wewnątrzszpitalnej i 6-miesięcznej [7, 68, 98, 174, 175].
2. Wskazania i moment wykonania operacji w razie
wystąpienia niewydolności serca w infekcyjnym
zapaleniu wsierdzia (Tabela 19.)
Wystąpienie HF stanowi wskazanie do operacji
u większości pacjentów z IZW [7] i jest głównym wskazaniem do operacji w trybie pilnym [107, 165]. Zaleca się wykonanie operacji u pacjentów z HF, której przyczynami są
ciężka niedomykalność zastawki aortalnej lub mitralnej,
przetoki wewnątrzsercowe lub zwężenie zastawki powodowane przez wegetacje. Operacja jest również wskazana
u pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki aortalnej
lub mitralnej bez klinicznych objawów HF, jeśli dane echokardiograficzne wskazują na podwyższone ciśnienie końcoworozkurczowe w lewej komorze (przedwczesne zamknięcie zastawki mitralnej), wysokie ciśnienie w lewym
przedsionku i umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie płucne.
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Tabela 19. Wskazania i moment wykonania operacji w lewostronnym infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
zastawki własnej
Zalecenia: wskazania do operacji

Moment wykonania*

Klasaa Poziomb

A – NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
IZW zastawki aortalnej lub mitralnej z ciężką, ostrą niedomykalnością lub zwężeniem
zastawki powodujące niepoddający się leczeniu obrzęk płuc lub wstrząs kardiogenny

Tryb nagły

I

B

IZW zastawki aortalnej lub mitralnej z przetoką do jamy serca lub osierdzia powodujące
niepoddający się leczeniu obrzęk płuc lub wstrząs

Tryb nagły

I

B

IZW zastawki aortalnej lub mitralnej z ciężką, ostrą niedomykalnością lub zwężeniem
zastawki i utrzymującą się niewydolnością serca lub danymi z badania echokardiograficznego
wskazującymi na złą tolerancję hemodynamiczną (wczesne zamknięcie zastawki mitralnej lub
nadciśnienie płucne)

Tryb pilny

I

B

Tryb planowy

IIa

B

Tryb pilny

I

B

IZW zastawki aortalnej lub mitralnej z ciężką niedomykalnością bez niewydolności serca
B – NIEDAJĄCE SIĘ OPANOWAĆ ZAKAŻENIE
Niedające się opanować zakażenie miejscowe (ropień, tętniak rzekomy, przetoka, powiększająca
się wegetacja)
Utrzymująca się gorączka i dodatnie wyniki posiewów krwi > 7–10 dni

Tryb pilny

I

B

Tryb pilny lub planowy

I

B

IZW zastawki aortalnej lub mitralnej z dużymi wegetacjami (> 10 mm) u pacjenta po
przebytym co najmniej jednym zdarzeniu zatorowym pomimo odpowiedniej antybiotykoterapii

Tryb pilny

I

B

IZW zastawki aortalnej lub mitralnej z dużymi wegetacjami (>10 mm) i innymi czynnikami
rokowniczymi niekorzystnego przebiegu (z niewydolnością serca, utrzymującą się infekcją, ropniem)

Tryb pilny

I

C

Bardzo duże, izolowane wegetacje (> 15 mm)#

Tryb pilny

IIb

C

Zakażenie wywoływane przez grzyby lub organizmy wielooporne
C – ZAPOBIEGANIE ZATOROM

a Klasa

zaleceń
wiarygodności
* Operacja w trybie nagłym – operacja wykonywana w ciągu 24 godz., operacja w trybie pilnym – w ciągu kilku dni, operacja w trybie planowym – po
przynajmniej 1 lub 2 tygodniach antybiotykoterapii.
# Operacja może być preferowana, gdy istnieje możliwość wykonania zabiegu z zachowaniem własnej zastawki.
b Poziom

Operacja musi być wykonana w trybie nagłym niezależnie od stanu zakażenia, gdy pacjent ma objawy utrzymującego się obrzęku płuc lub wstrząsu kardiogennego
pomimo leczenia. Operacja musi być wykonana w trybie
pilnym, gdy HF jest mniej nasilona. U pacjentów dobrze
tolerujących ciężką niedomykalność zastawkową i bez
innych wskazań do operacji zaleca się leczenie zachowawcze antybiotykami pod ścisłą kontrolą kliniczną
i echokardiograficzną. Po wyleczeniu IZW należy rozważyć
wykonanie operacji w zależności od tego, jak wada zastawkowa jest tolerowana, i zgodnie z zaleceniami ESC zamieszczonymi w „Wytycznych dotyczących postępowania
w wadach zastawkowych serca” [176].
Podsumowując – HF jest najczęstszym i najcięższym
powikłaniem IZW. Obecność HF stanowi wskazanie do
operacji u pacjentów z NVE, o ile nie ma ciężkich chorób
współistniejących.

Niedające się opanować zakażenie
Niedające się opanować zakażenie jest drugą co do
częstości przyczyną wykonywania operacji [79], obejmuje
utrzymujące się zakażenie (> 7–10 dni), zakażenie organizmami opornymi i niedające się opanować zakażenie miejscowe.
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1. Utrzymujące się zakażenie
Utrzymująca się gorączka jest częstym problemem obserwowanym w trakcie leczenia IZW. Do normalizacji temperatury dochodzi zazwyczaj po 5–10 dniach swoistego leczenia
antybiotykami. Utrzymująca się gorączka może być związana
z kilkoma czynnikami, w tym z niewłaściwą antybiotykoterapią, obecnością organizmów opornych, zakażeniem miejsca wkłucia, niedającym się opanować zakażeniem miejscowym, powikłaniami zatorowymi i działaniem niepożądanym
antybiotyków [3]. Postępowanie w przypadku utrzymującej
się gorączki obejmuje wymianę wkłuć dożylnych, powtórne
wykonanie badań laboratoryjnych, posiewów krwi i badania
echokardiograficznego oraz poszukiwanie wewnątrzsercowego lub pozasercowego źródła zakażenia.
2. Okołozastawkowe szerzenie się zakażenia
w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
Okołozastawkowe rozprzestrzenianie się zakażenia jest
najczęstszą przyczyną niedającego się opanować zakażenia
i jest związane z niekorzystnym rokowaniem oraz wysokim
prawdopodobieństwem konieczności wykonania operacji.
Powikłania okołozastawkowe obejmują tworzenie ropni,
tętniaków rzekomych i przetok (Tabela 9.) [177, 178].
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Ropnie okołozastawkowe występują częściej w przypadku
IZW zastawki aortalnej (10–40% przypadków IZW zastawki
własnej) [3, 179–181] i bardzo często w przypadku PVE
(56–100%) [3, 7]. W przypadku IZW zastawki mitralnej ropnie
okołozastawkowe są zazwyczaj zlokalizowane od strony tylnej i bocznej [182]. W przypadku IZW zastawki aortalnej
zakażenie szerzy się okołozastawkowo najczęściej w obrębie
ciągłości mitro-aortalnej [183]. Seryjnie wykonywane badania echokardiograficzne wykazały, że tworzenie się ropni jest
procesem dynamicznym, rozpoczynającym się od pogrubienia ściany opuszki aorty i rozprzestrzeniającym się aż do tworzenia przetok [184]. W jednym z badań wykazano, że najistotniejszymi czynnikami ryzyka powikłań okołozastawkowych są obecność sztucznej zastawki, lokalizacja zakażenia
na zastawce aortalnej i zakażenie o etiologii CNS [181].
Tętniaki rzekome i przetoki należą do ciężkich powikłań
IZW i są często związane z bardzo ciężkim uszkodzeniem
zastawki i tkanek okołozastawkowych [185–188]. Częstość
tworzenia się przetok w IZW ocenia się na 1,6%,
a organizmem najczęściej związanym z tym powikłaniem
jest S. aureus (46%) [188]. Pomimo częstego wykonywania operacji w tej populacji (87%) śmiertelność szpitalna
pozostaje wysoka (41%) [186–188]. Inne powikłania
związane z szerzeniem się zakażenia są rzadsze i mogą
obejmować ubytek w przegrodzie międzykomorowej, blok
przedsionkowo-komorowy III stopnia i ostry zespół wieńcowy [177, 178, 189].
Okołozastawkowe szerzenie się zakażenia należy
podejrzewać w przypadkach utrzymującej się gorączki
o nieustalonej przyczynie oraz nowo powstałego bloku
przedsionkowo-komorowego. W czasie obserwacji należy
zatem często wykonywać badanie EKG, zwłaszcza w IZW
zastawki aortalnej. Badaniem z wyboru w celu rozpoznania i monitorowania powikłań okołozastawkowych jest
TEE, a czułość TTE wynosi < 50% [179–183] (zob. Część F).
Okołozastawkowe szerzenie się zakażenia jest często rozpoznawane w systematycznie wykonywanych badaniach
TEE. Małe ropnie mogą jednak zostać przeoczone, nawet
w badaniu TEE, zwłaszcza w przypadku lokalizacji mitralnej, gdy współistnieje zwapnienie pierścienia [74].
3. Wskazania do operacji oraz moment wykonania
operacji w przypadku niedającego się opanować
zakażenia w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia (Tabela 19.)
Utrzymujące się zakażenie
W niektórych przypadkach IZW sama antybiotykoterapia jest niewystarczająca do eradykacji zakażenia. Operacja jest wskazana, gdy gorączka oraz dodatnie posiewy krwi
utrzymują się przez kilka dni (> 7–10 dni) pomimo odpowiedniego schematu antybiotykoterapii, po wykluczeniu
obecności ropni pozasercowych (w śledzionie, kręgosłupie,
mózgu lub nerkach) i innych przyczyn gorączki.

Objawy niedającego się opanować miejscowego zakażenia
Obejmują one powiększające się wegetacje, tworzenie
ropni, tętniaków rzekomych lub wytwarzanie przetok [186,
190, 191]. W tych sytuacjach zazwyczaj utrzymuje się
gorączka, a wykonanie operacji jest wskazane tak szybko,
jak to tylko możliwe. W rzadkich sytuacjach, gdy nie ma
innych wskazań do operacji, a gorączka daje się łatwo opanować antybiotykami, małe ropnie i tętniaki rzekome mogą
być leczone zachowawczo pod ścisłą kontrolą kliniczną
i echokardiograficzną.
Zakażenie organizmami, w przypadku których leczenie
przeciwdrobnoustrojowe rzadko jest skuteczne
W IZW o etiologii grzybiczej wskazane jest wykonanie
operacji [154, 155]. Operacja jest również wskazana w IZW
wywoływanym przez organizmy wielolekooporne, np. MRSA
lub oporne na wankomycynę enterokoki, a także
w rzadkich przypadkach zakażeń bakteriami Gram-ujemnymi. W NVE o etiologii S. aureus operacja jest wskazana, gdy nie obserwuje się pomyślnej, wczesnej odpowiedzi na antybiotykoterapię [134, 192, 193].
Podsumowując – niedające się opanować zakażenie
jest najczęściej związane z okołozastawkowym szerzeniem się infekcji lub obecnością „trudnych w leczeniu”
organizmów. Niedające się opanować zakażenie miejscowe jest wskazaniem do wczesnej operacji u pacjentów
z NVE, o ile nie ma ciężkich chorób współistniejących.

Zapobieganie zatorom obwodowym
1. Powikłania zatorowe w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
Incydenty zatorowe są częstym i zagrażającym życiu
powikłaniem IZW związanym z przemieszczeniem wegetacji z serca. W przypadku lewostronnego IZW miejscami,
w których najczęściej dochodzi do zatorów, są mózg
i śledziona, a w przypadku prawostronnego IZW zastawek
własnych lub zakażenia na elektrodach układu stymulującego – często występuje zatorowość płucna. Ciężkim
powikłaniem jest udar mózgu, który wiąże się ze wzrostem liczby powikłań i śmiertelności [194]. Z drugiej strony u ~20% pacjentów z IZW incydenty zatorowe mogą być
całkowicie nieme, zwłaszcza w przypadku zatorów do śledziony lub krążenia mózgowego, i mogą zostać wykryte
dopiero przy użyciu nieinwazyjnych metod obrazowania
[195]. Przydatne może być zatem systematyczne wykonywanie badania CT jamy brzusznej i mózgu. U pacjentów
z niewydolnością nerek lub niestabilnych hemodynamicznie należy z rozwagą stosować środki kontrastowe ze
względu na ryzyko zaostrzenia niewydolności nerek
w związku z działaniem nefrotoksycznym antybiotyków.
Łączne ryzyko wystąpienia powikłań zatorowych w IZW
jest bardzo wysokie i dotyczy 20–50% pacjentów
[195–203]. Ryzyko wystąpienia nowych zdarzeń (po rozpoczęciu antybiotykoterapii) wynosi jednak tylko 6–21% [68,
196, 200]. W niedawnym badaniu ICE [204] wykazano, że
zapadalność na udar mózgu u pacjentów otrzymujących
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właściwe leczenie przeciwdrobnoustrojowe wynosiła
4,8/1000 osobodni w ciągu pierwszego tygodnia terapii
i spadała do 1,7/1000 osobodni w drugim i kolejnych tygodniach.
2. Szacowanie ryzyka wystąpienia zatorów
W przewidywaniu ryzyka wystąpienia zdarzeń zatorowych główną rolę odgrywa badanie echokardiograficzne
[68, 200–205], choć szacowanie ryzyka u indywidualnego
pacjenta pozostaje trudne. Ze zwiększonym ryzykiem
wystąpienia zatorów związanych jest kilka czynników: rozmiar i ruchomość wegetacji [68, 195, 199–207], umiejscowienie wegetacji na zastawce mitralnej [199–203], zwiększanie lub zmniejszanie się rozmiaru wegetacji w czasie
antybiotykoterapii [200, 207], szczególne mikroorganizmy
(gronkowce [200], Streptococcus bovis [16, 208], Candida
spp.), wywiad zatoru [200], IZW dotyczące kilku zastawek
[199] i markery biologiczne [209]. Spośród tych czynników
wielkość i ruchomość wegetacji są najważniejszymi, niezależnymi czynnikami predykcyjnymi wystąpienia nowych
zdarzeń zatorowych [68]. Pacjenci z wegetacjami o długości
> 10 mm mają większe ryzyko powikłań zatorowych [68,
195, 203], a jeszcze większe pacjenci z bardzo dużymi
wegetacjami (> 15 mm) oraz wegetacjami ruchomymi,
zwłaszcza w IZW zastawki mitralnej o etiologii gronkowcowej [200].
Należy jeszcze raz podkreślić, że ryzyko wystąpienia
nowego epizodu zatorowego jest najwyższe w pierwszych
dniach po rozpoczęciu antybiotykoterapii i maleje gwałtownie w dalszym okresie, zwłaszcza po 2 tygodniach [196,
200, 204, 210], choć pewne ryzyko utrzymuje się trwale,
jeśli obecne są wegetacje. Z tego powodu korzyści
z operacji wykonanej w celu zapobiegania epizodom zatorowym są największe w pierwszym tygodniu antybiotykoterapii, gdy ryzyko wystąpienia zatorów jest najwyższe.
3. Wskazania do operacji w celu zapobiegania zatorom
w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia i moment jej
wykonania (Tabela 19.)
Zapobieganie zdarzeniom zatorowym jest trudne,
ponieważ do większości z nich dochodzi przed przyjęciem
chorego do szpitala [195]. Najlepszą metodą zapobiegania
jest wczesne rozpoczęcie właściwej antybiotykoterapii
[195]. Mimo obiecujących przesłanek [211, 212], w jedynym
badaniu z randomizacją nie wykazano, że leczenie przeciwpłytkowe zmniejsza ryzyko zatorów [213]
Dokładna rola operacji w zapobieganiu zdarzeniom
zatorowym pozostaje przedmiotem kontrowersyji.
W badaniu Euro Heart Survey wielkość wegetacji była jednym z czynników decydujących o wykonaniu operacji
u 54% pacjentów z NVE i u 25% osób z PVE [79], ale rzadko była jedynym wskazaniem do operacji. Nigdy nie wykazano korzyści z wczesnego wykonania operacji w tej sytuacji. Przy podejmowaniu decyzji o wczesnym wykonaniu
operacji w celu zapobiegania zatorom trzeba zatem brać
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pod uwagę obecność incydentów zatorowych w wywiadzie,
innych powikłań IZW, wielkość i ruchomość wegetacji,
możliwość wykonania operacji oszczędzającej i czas trwania antybiotykoterapii [165]. Ocena ogólnych korzyści
z operacji powinna uwzględniać ryzyko operacyjne,
konieczne jest także wzięcie pod uwagę stanu klinicznego pacjenta i chorób współistniejących.
Główne wskazania do wykonania operacji i moment
wykonania operacji podano w Tabeli 19. Operacja jest wskazana u pacjentów z dużymi wegetacjami (> 10 mm), którzy przebyli co najmniej jeden niemy epizod zatorowy pomimo odpowiedniej antybiotykoterapii [68]. W przypadku
braku zatorów operacja jest wskazana u pacjentów
z dużymi wegetacjami (> 10 mm) i innymi czynnikami wysokiego ryzyka (HF, utrzymujące się zakażenie pomimo odpowiedniej antybiotykoterapii, ropień), zwłaszcza gdy wegetacja zlokalizowana jest na zastawce mitralnej. W tych
sytuacjach obecność dużych wegetacji wskazuje na potrzebę wykonania wczesnej operacji. Można rozważyć wykonanie operacji u pacjentów z bardzo dużymi izolowanymi
wegetacjami (> 15 mm) na zastawce aortalnej lub mitralnej, choć ta decyzja jest trudniejsza i musi być podejmowana indywidualnie z uwzględnieniem możliwości wykonania operacji oszczędzającej [68].
Operacja podejmowana w celu zapobiegania zatorom
musi być wykonana bardzo wcześnie, w czasie pierwszych
kilku dni po rozpoczęciu antybiotykoterapii (operacja
w trybie pilnym), ponieważ w tym okresie ryzyko jest najwyższe [68, 200].
Podsumowując – zdarzenia zatorowe są bardzo częste
w IZW i stanowią powikłanie 20–50% przypadków,
a częstość ich występowania spada do 6–21% po rozpoczęciu antybiotykoterapii. Ryzyko wystąpienia zatorów
jest najwyższe w czasie pierwszych 2 tygodni antybiotykoterapii i jest związane z rozmiarem i ruchomością wegetacji. Ryzyko jest zwiększone w przypadku wegetacji
dużych (> 10 mm) i szczególnie wysokie w przypadku bardzo ruchomych i większych wegetacji (> 15 mm). Decyzja
o wczesnym wykonaniu operacji jest zawsze trudna i musi
być dostosowana do każdego pacjenta. Decydujące czynniki obejmują wielkość i ruchomość wegetacji, przebyte
epizody zatorowe, rodzaj mikroorganizmu i czas trwania
antybiotykoterapii.

Część 2. Zasady, metody oraz
bezpośrednie wyniki operacji
Postępowanie przed- i okołooperacyjne
1. Koronarografia
Wykonanie koronarografii jest wskazane u mężczyzn
w wieku > 40 lat i kobiet w wieku pomenopauzalnym oraz
u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka
sercowo-naczyniowego lub wywiadem choroby wieńcowej, zgodnie z zaleceniami ESC zawartymi w „Wytycznych
dotyczących postępowania w wadach zastawkowych”
[176]. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy obecne są duże
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wegetacje na zastawce aortalnej, które mogą ulec przemieszczeniu w czasie cewnikowania, lub gdy konieczna
jest operacja w trybie nagłym. Wówczas w celu wykluczenia istotnej choroby wieńcowej można zastosować CT
o wysokiej rozdzielczości [176].
2. Zakażenia pozasercowe
Jeśli zidentyfikowano pierwotne źródło infekcji, które
prawdopodobnie jest odpowiedzialne za IZW, to musi ono
zostać zlikwidowane przed operacją kardiochirurgiczną,
chyba że wymagana jest operacja w trybie pilnym.
3. Śródoperacyjne badanie echokardiograficzne
Śródoperacyjne badanie TEE jest najbardziej przydatne w celu określenia dokładnej lokalizacji i stopnia rozległości zakażenia, przy kierowaniu operacją i ocenie jej
wyniku, a także jako pomoc we wczesnym monitorowaniu pooperacyjnym [214].

Podejście i techniki operacyjne
Dwoma głównymi celami operacji są całkowite usunięcie zakażonych tkanek i naprawa struktur serca, obejmująca
naprawę lub wymianę zajętej zastawki lub zastawek.
Gdy zakażenie jest ograniczone do płatków zastawek,
można zastosować każdą dowolną metodę naprawy lub
wymiany zastawki. O ile tylko jest to możliwe, preferowana jest jednak naprawa zastawki, zwłaszcza w przypadku
IZW na zastawce mitralnej lub trójdzielnej [215, 216]. Perforacja pojedynczego płatka zastawki może być naprawiona za pomocą łaty z osierdzia własnego lub wołowego konserwowanej w aldehydzie glutarowym.
W skomplikowanych przypadkach, z niedającym się
opanować lokalnym zakażeniem należy wykonać całkowite
wycięcie zakażonych i martwych tkanek, a następnie
wymienić zastawkę i naprawić towarzyszące ubytki, tak by
zapewnić umocowanie zastawki. Śmiertelność w przypadku
wszczepienia zastawki mechanicznej i biologicznej jest
podobna [217], dlatego Grupa Robocza nie preferuje żadnej
konkretnej protezy zastawkowej, ale zaleca indywidualne
podejście do pacjenta i sytuacji klinicznej. Użycie obcych
materiałów powinno być ograniczone do minimum. Małe
ropnie mogą być zamknięte bezpośrednio, ale większe jamy
powinny zostać zdrenowane do jamy osierdzia lub do
układu krążenia.
W IZW na zastawce mitralnej wykonanie skutecznej
naprawy zastawki jest możliwe aż u 80% chorych operowanych przez doświadczony zespół, chociaż niewyspecjalizowane ośrodki mogą nie osiągać tak wspaniałych wyników [218]. Pozostająca niedomykalność mitralna powinna
zostać oceniona w śródoperacyjnym badaniu TEE. Optymalnie ubytki tkanki podpierścieniowej, pierścienia
i nadpierścieniowej powinny być naprawiane przy użyciu
osierdzia autologicznego lub osierdzia wołu, z następczym,
jeśli to konieczne, wszyciem sztucznej zastawki do zrekonstruowanego lub wzmocnionego pierścienia. Wybór meto-

dy operacyjnej zależy od stopnia rozległości zakażenia
[219–221]. Wskazywano na możliwość użycia homograftów mitralnych i autografów płucnych (procedura
Rossa) [222, 223], ale ich stosowanie jest ograniczone przez
niską dostępność i trudności techniki operacyjnej.
W IZW na zastawce aortalnej metodą z wyboru jest
wymiana zastawki aortalnej na protezę mechaniczną lub
biologiczną. W celu zmniejszania ryzyka utrzymującego
się lub nawracającego zakażenia sugerowano użycie kriokonserwowanych lub sterylizowanych homograftów [224,
225]. Równie korzystnie oceniane są jednak mechaniczne
zastawki oraz ksenografty, które charakteryzują się większą
trwałością [226–228]. Homografty i bezstentowe ksenografty mogą być preferowane w PVE lub w przy znacznym
uszkodzeniu opuszki aorty z przerwaniem ciągłości między
aortą i komorą [224, 225, 227, 229]. Operacja Rossa, wykonywana przez doświadczony zespół, może być stosowana
u dzieci i nastolatków w celu umożliwienia wzrostu oraz
u młodych dorosłych w celu przedłużenia trwałości
[230, 231].
W leczeniu chirurgicznym rozległego IZW na dwóch
zastawkach sugeruje się użycie homograftu aorto-mitralnego w postaci monobloku [232]. W skrajnych przypadkach, jeśli powtarzane zabiegi operacyjne nie przyniosły eradykacji zakażenia, wobec utrzymującego się lub
nawracającego PVE można rozważyć wykonanie przeszczepu serca [233].

Śmiertelność i zachorowalność
oraz powikłania pooperacyjne
Śmiertelność i zachorowalność okołooperacyjna różni
się w zależności od rodzaju drobnoustroju powodującego
zakażenie, stopnia zniszczenia struktur serca, stopnia dysfunkcji lewej komory i stanu hemodynamicznego pacjenta w chwili wykonywania operacji. Śmiertelność operacyjna w IZW wynosi obecnie 5–15% [234–239]. W niedawnym
badaniu wykazano, że jeśli operacja musi być wykonana
w ciągu pierwszego tygodnia leczenia przeciwdrobnoustrojowego, śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosi 15%,
a ryzyko nawrotu i niezwiązanej z zakażeniem dysfunkcji
zastawki w okresie pooperacyjnym odpowiednio 12 i 7%
[239]. W mniej złożonych przypadkach, gdy choroba ograniczona jest wyłącznie do struktur zastawki, co pozwala
na całkowite wycięcie zakażonych tkanek, śmiertelność
powinna być podobna do obserwowanej w planowych
zabiegach zastawkowych. Przyczyna zgonu jest często
wieloczynnikowa, ale głównymi czynnikami sprawczymi
są niewydolność wielonarządowa, HF, niepodatna na leczenie sepsa, zaburzenia krzepnięcia i udar mózgu [237].
Bezpośrednie powikłania pooperacyjne są względnie
częste. Do najczęstszych zalicza się ciężkie zaburzenia
krzepnięcia wymagające leczenia czynnikami krzepnięcia,
ponowne otwarcie klatki piersiowej z powodu krwawienia
lub tamponady, ostrą niewydolność nerek wymagającą
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hemodializy, udar mózgu, zespół niskiego rzutu, zapalenie płuc
i blok przedsionkowo-komorowy z koniecznością wszczepienia układu stymulującego po radykalnej resekcji ropnia
opuszki aorty [235, 237]. Blok lewej odnogi pęczka Hisa
obecny w przedoperacyjnym EKG jest czynnikiem prognostycznym konieczności stałej stymulacji serca w okresie
pooperacyjnym [104].

J. Inne powikłania infekcyjnego
zapalenia wsierdzia
Część 1. Powikłania neurologiczne, leczenie
przeciwzakrzepowe
Powikłania neurologiczne
Powikłania neurologiczne występują u 20–40% wszystkich pacjentów z IZW i są głównie następstwem zatorów
wegetacjami [194, 240, 241]. Spektrum kliniczne tych
powikłań jest szerokie i obejmuje udar niedokrwienny lub
krwotoczny, przejściowe epizody niedokrwienne, nieme
zatory mózgowe, objawowe i bezobjawowe tętniaki zakaźne, ropnie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
encefalopatię toksyczną i drgawki. Gronkowiec złocisty
powoduje ogółem najwięcej powikłań neurologicznych
[194, 240]. Powikłania są związane ze zwiększoną śmiertelnością, zwłaszcza w przypadku wystąpienia udaru
mózgu [98, 194]. Szybkie postawienie rozpoznania
i wdrożenie odpowiedniej antybiotykoterapii mają podstawowe znaczenie w zapobieganiu wystąpieniu pierwszego

Powikłanie neurologiczne
CT głowy
• Niewydolność serca
• Niedające się opanować zakażenie
• Ropień
• Wysokie ryzyko zatorów
Nie

Tak

• Krwawienie śródczaszkowe
• Śpiączka
• Ciężkie choroby współistniejące
• Udar z ciężkim uszkodzeniem mózgu

Leczenie przeciwzakrzepowe
Tak

Nie

Rozważ operację

Leczenie
zachowawcze
i obserwacja

Rycina 3. Strategia leczenia pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i powikłaniami neurologicznymi
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lub kolejnego incydentu stanowiącego powikłanie neurologiczne. W leczeniu tych pacjentów powinien zawsze brać
udział neurolog lub neurochirurg.
Po wystąpieniu zdarzenia neurologicznego większość
pacjentów ma nadal co najmniej jedno wskazanie do operacji kardiochirurgicznej [194]. Ryzyko pogorszenia się stanu neurologicznego po operacji jest niskie u osób po niemym zatorze mózgowym lub przejściowym epizodzie
niedokrwiennym [194], a wykonanie operacji jest zalecane bez zbędnej zwłoki, o ile nadal występują do niej wskazania. U pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze
mózgu operacja kardiochirurgiczna nie jest przeciwwskazana, chyba że rokowanie neurologiczne oceniane jest jako
niekorzystne (Rycina 3.). Z powodu braku badań kontrolowanych dostępne są sprzeczne dane dotyczące optymalnego odstępu czasowego pomiędzy udarem a operacją
kardiochirurgiczną [194, 242–246]. Jeśli w badaniu CT głowy
wykluczono krwotok mózgowy, a uszkodzenie neurologiczne nie jest ciężkie (tj. nie ma śpiączki), to operacja wykonywana z powodu HF, niedającego się opanować zakażenia, ropni lub utrzymującego się wysokiego ryzyka
powstania zatorów nie powinna być opóźniana i wiąże się
ze względnie niskim ryzykiem neurologicznym (3–6%)
i dużym prawdopodobieństwem całkowitej poprawy neurologicznej [246, 247]. Z drugiej strony, w przypadku krwotoku mózgowego rokowanie neurologiczne jest gorsze
i operacja musi być przełożona o co najmniej miesiąc [242].
Jeśli operacja musi być wykonana w trybie nagłym,
konieczna jest ścisła współpraca z zespołem neurochirurgicznym. W Tabeli 20. i na Rycinie 3. podsumowano zalecenia dotyczące postępowania w powikłaniach neurologicznych IZW.
Podsumowując – zdarzenia neurologiczne występują
u 20–40% wszystkich pacjentów z IZW i są głównie konsekwencją zatorów. Udar mózgu związany jest ze zwiększoną śmiertelnością. Szczególne znaczenie w zapobieganiu
wystąpieniu pierwszego i kolejnych zdarzeń stanowiących
powikłania neurologiczne ma wczesne ustalenie rozpoznania i wdrożenie odpowiedniej antybiotykoterapii. Po pierwszym epizodzie neurologicznym większość pacjentów ma
nadal wskazania do operacji, której wykonanie zazwyczaj
nie jest przeciwwskazane.

W ostrej fazie IZW nie ma wskazań do wdrożenia leczenia przeciwzakrzepowego (leków trombolitycznych, antykoagulantów lub leczenia przeciwpłytkowego). U pacjentów
przyjmujących doustne antykoagulanty istnieje ryzyko
wystąpienia krwotoków śródczaszkowych, które wydaje
się najwyższe w przypadku PVE o etiologii S. aureus
i u pacjentów z przebytym wcześniej zdarzeniem neurologicznym [248]. Zalecenia dotyczące leczenia przeciwzakrzepowego oparte są na dowodach o słabej sile (Tabela 21.).
Chociaż wstępne badania doświadczalne wykazały
korzystny wpływ leczenia kwasem acetylosalicylowym na
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Tabela 20. Postępowanie w przypadku powikłań neurologicznych
Klasaa Poziomb

Zalecenia: powikłania neurologiczne
Wykonanie operacji jest wskazane bez zbędnej zwłoki u pacjentów po niemym epizodzie zatorowym do mózgu
lub przemijającym ataku niedokrwiennym, o ile nadal obecne są wskazania do zabiegu.

I

B

Operacja musi być przełożona o co najmniej miesiąc po krwotoku śródmózgowym.

I

C

Wykonanie operacji neurochirurgicznej lub leczenie śródnaczyniowe jest wskazane w przypadku bardzo dużych,
powiększających się lub pękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych.

I

C

U pacjentów po udarze mózgu operacja z powodu niewydolności serca, niedającego się opanować zakażenia,
ropnia lub utrzymującego się wysokiego ryzyka zdarzeń zatorowych nie powinna być odraczana.
Należy rozważyć wykonanie operacji, o ile nie występuje śpiączka i w badaniu CT głowy wykluczono krwotok mózgowy.

IIa

B

U każdego pacjenta z IZW i objawami neurologicznymi należy poszukiwać tętniaka wewnątrzczaszkowego
– w celu ustalenia rozpoznania należy rozważyć wykonanie angiografii metodą CT lub MR.

IIa

B

Należy rozważyć wykonanie konwencjonalnej angiografii, gdy wyniki badań nieinwazyjnych są ujemne,
a utrzymuje się podejrzenie tętniaka wewnątrzczaszkowego.

IIa

B

a Klasa

zaleceń
wiarygodności
CT – tomografia komputerowa, MR – rezonans magnetyczny
b Poziom

Tabela 21. Leczenie przeciwzakrzepowe w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia
Klasaa Poziomb

Zalecenia: leczenie przeciwzakrzepowe
Przerwanie leczenia przeciwpłytkowego jest wskazane wyłącznie w przypadku dużego krwawienia.

I

B

W przypadku niedokrwiennego udaru mózgu bez krwotoku mózgowego wskazane jest zastąpienie doustnego leczenia
przeciwzakrzepowego heparyną niefrakcjonowaną podawaną przez 2 tygodnie, ze ścisłym monitorowaniem czasu
częściowej tromboplastyny po aktywacji lub aktywowanego czasu krzepnięcia.

I

C

U pacjentów z krwawieniem śródczaszkowym zalecane jest przerwanie jakiegokolwiek leczenia przeciwzakrzepowego.

I

C

U pacjentów z krwawieniem śródczaszkowym i zastawką mechaniczną należy po zasięgnięciu opinii specjalistów
z innych dziedzin ponownie włączyć leczenie heparyną niefrakcjonowaną najszybciej jak to możliwe (ze ścisłym
monitorowaniem czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji i aktywowanego czasu krzepnięcia).

IIa

C

W przypadkach bez udaru mózgu można rozważyć zastąpienie doustnego leczenia przeciwzakrzepowego heparyną
niefrakcjonowaną przez pierwsze 2 tygodnie leczenia IZW o etiologii S. aureus, ze ścisłym monitorowaniem czasu
częściowej tromboplastyny po aktywacji i aktywowanego czasu krzepnięcia.

IIb

C

a Klasa

zaleceń
wiarygodności

b Poziom

ryzyko zdarzeń zatorowych w IZW o etiologii S. aureus
[249–251], to z powodu sprzecznych danych brakuje silnych dowodów wskazujących na korzystny efekt tego
postępowania w praktyce klinicznej [212, 213, 252].
W niektórych badaniach wykazano ponadto nieistotny
wzrost liczby dużych zdarzeń krwotocznych [213, 252].

Część 2. Inne powikłania (tętniaki zakaźne,
ostra niewydolność nerek, powikłania
reumatyczne, ropieñ śledziony, zapalenie
mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia)
Tętniak zakaźny
Tętniak zakaźny (ang. infectious aneurysm, IA) jest wynikiem septycznego zatoru tętniczego do przestrzeni śródnaczyniowej lub vasa vasorum albo wynikiem szerzenia się
zakażenia przez naczynia błony wewnętrznej [253, 254].
Tętniak zakaźny najczęściej lokalizuje się wewnątrzczaszkowo, a opisywana częstość występowania wynosząca

2–4% jest prawdopodobnie niedoszacowana, ponieważ niektóre IA są nieme klinicznie [255]. Obraz kliniczny charakteryzuje się dużą zmiennością [256] (ogniskowe ubytki neurologiczne, bóle głowy, stany splątania, drgawki), a zatem
w każdym przypadku IZW z objawami neurologicznymi
należy wykonać badania obrazowe w celu wykrycia
wewnątrzczaszkowego IA. Zarówno CT, jak i angiografia
metodą rezonansu magnetycznego umożliwiają wiarygodne rozpoznanie IA z wysoką czułością i swoistością [257,
258]. Złotym standardem pozostaje jednak konwencjonalna angiografia, która powinna być wykonana, gdy techniki
nieinwazyjne dają negatywne wyniki, a podejrzenie
występuje nadal. Nie ma badań z randomizacją, które
mogłyby służyć ukierunkowaniu postępowania, a zatem
terapia musi być dostosowana do indywidualnego pacjenta. Pęknięty IA związany jest z bardzo złym rokowaniem, ale
dotychczas nie zidentyfikowano czynników ryzyka tego
powikłania. Ponieważ wiele niepękniętych IA ulega resorpcji w czasie antybiotykoterapii [259], wymagane jest seryj-
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ne wykonywanie badań obrazowych. W przypadku dużych,
powiększających się lub pękniętych IA wskazana jest operacja neurochirurgiczna lub terapia śródnaczyniowa [255,
260]. Wybór pomiędzy tymi metodami zależy od wielkości
krwiaka i doświadczenia zespołu medycznego.

Ostra niewydolność nerek
Ostra niewydolność nerek jest częstym powikłaniem IZW,
występującym u ~30% pacjentów i wiąże się z niekorzystnym
rokowaniem [261]. Etiologia jest często wieloczynnikowa
i obejmuje [262]:
• kompleksy immunologiczne i kłębuszkowe zapalenie
nerek związane z zapaleniem naczyń,
• zawał nerki,
• niewydolność hemodynamiczną w przypadku HF, ciężkiej
sepsy lub przebytej operacji kardiochirurgicznej,
• toksyczne działanie antybiotyków (ostre śródmiąższowe
zapalenie nerek), zwłaszcza antybiotyków aminoglikozydowych, wankomycyny (wykazuje synergistyczne
działanie toksyczne z aminoglikozydami), a nawet wysokich dawek penicyliny,
• nefrotoksyczne działanie środków kontrastowych stosowanych w badaniach obrazowych.
U niektórych pacjentów konieczna może być hemodializa [263], ale ostra niewydolność nerek jest często odwracalna. W celu zapobiegania temu powikłaniu dawkowanie
antybiotyków należy dopasować do klirensu kreatyniny
i ściśle monitorować stężenia leku w surowicy (w przypadku aminoglikozydów i wankomycyny). U pacjentów niewydolnych hemodynamicznie lub z wywiadem niewydolności nerek należy unikać obrazowania z użyciem nefrotoksycznych środków kontrastowych.

Powikłania reumatologiczne
W przebiegu IZW często występują objawy ze strony
układu mięśniowo-szkieletowego (bóle stawów, mięśni,
pleców), a powikłania reumatologiczne mogą być pierwszym objawem choroby. Bóle stawów obwodowych
występują w ~14% przypadków, a zapalenie krążków
międzykręgowych w 3–15% [264–266]. W jednym z badań
rozpoznanie IZW postawiono u 30,8% pacjentów z ropnym
zapaleniem krążków międzykręgowych, częściej w przypadku zakażenia gronkowcowego oraz przy obecności predysponujących stanów kardiologicznych. Badania MRI lub
CT kręgosłupa powinny zostać wykonane u pacjentów
z IZW z towarzyszącym bólem pleców. Z drugiej strony,
u pacjentów z pewnym rozpoznaniem ropnego zapalenia
krążków międzykręgowych i z pierwotną chorobą serca
stanowiącą czynnik ryzyka wystąpienia IZW można wykonać badanie echokardiograficzne. W przypadku pewnego
rozpoznania zapalenia krążków międzykręgowych konieczna jest zazwyczaj przedłużona antybiotykoterapia.
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Ropień śledziony
Chociaż zatory do śledziony są częste, to ropnie śledziony występują rzadko. Objawami sugerującymi to rozpoznanie są utrzymująca się lub nawracająca gorączka
oraz bakteriemia. U pacjentów z tymi objawami należy
wykonać badanie CT, MRI lub USG jamy brzusznej. Leczenie obejmuje właściwą antybiotykoterapię. W przypadku
pęknięcia śledziony lub obecności dużych ropni, które słabo
odpowiadają na samą antybiotykoterapię, należy rozważyć
wykonanie splenektomii. W tych przypadkach splenektomia powinna zostać wykonana przed operacją zastawki,
chyba że ta jest wskazana w trybie pilnym. U pacjentów
wysokiego ryzyka operacyjnego alternatywą jest drenaż
przezskórny [268, 269].

Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie
osierdzia
Niewydolność serca może być również rezultatem
zapalenia mięśnia sercowego, które często związane jest
z tworzeniem ropni. Lokalne zawały serca mogą być efektem zatorów do krążenia wieńcowego lub ucisku. Komorowe zaburzenia rytmu mogą wskazywać na zajęcie miokardium i oznaczają niekorzystne rokowanie [3]. Najlepszą
metodą oceny zajęcia miokardium jest badanie TTE [3].
Zapalenie osierdzia może być związane z ropniem,
zapaleniem mięśnia sercowego lub bakteriemią, często
w przebiegu zakażenia o etiologii S. aureus. Ropne zapalenie osierdzia występuje rzadko i może wymagać drenażu
chirurgicznego [270, 271]. W rzadkich przypadkach z jamą
osierdzia mogą komunikować się pęknięty tętniak rzekomy lub przetoki, co ma dramatyczne, często śmiertelne
następstwa.

K. Zdarzenia po wypisaniu ze
szpitala oraz rokowanie odległe
Przyczyną niekorzystnego rokowania w IZW są późne
powikłania występujące po pierwotnym zakażeniu. Główne
powikłania w okresie poszpitalnym obejmują nawrót
zakażenia, HF, konieczność wykonania operacji zastawki
i zgon [272, 273].

Nawroty: nawrót zakażenia i nowe
zakażenia
Ryzyko nawrotu u osób po przebytym IZW wynosi
2,7–22,5% [57, 105, 235–237, 273–275]. W niedawnym
dużym badaniu ze średnim okresem obserwacji wynoszącym 5 lat częstość występowania nawrotów u osób
innych niż IVDA wynosiła 1,3% na osoborok [272].
Mimo że nie jest to systematycznie wyszczególniane
w piśmiennictwie, wyróżnia się dwa typu nawrotów: nawrót
zakażenia i nowe zakażenie. Określenie „nawrót zakażenia”
odnosi się do sytuacji powtórnego epizodu IZW wywołanego
przez ten sam mikroorganizm co poprzedni epizod [56]. Ter-
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min „nowe zakażenie” (reinfekcja) jest używany głównie
w celu określenia zakażenia innym mikroorganizmem [56].
Gdy w trakcie kolejnego epizodu IZW izolowany jest ten sam
gatunek, często występują wątpliwości, czy ponowne
zakażenie jest nawrotem pierwotnego zakażenia, czy też
nowym zakażeniem (reinfekcją). W tych przypadkach należy
zastosować metody molekularne obejmujące typowanie
szczepów [3, 56]. Jeśli metody te są niedostępne lub dane
dotyczące obu wyizolowanych szczepów nie są znane, to do
odróżnienia nawrotu zakażenia od nowego zakażenia może
posłużyć czas wystąpienia drugiego epizodu. Mimo pewnej
zmienności, w przypadku nawrotu zakażenia czas pomiędzy
zdarzeniami jest zazwyczaj krótszy niż w przypadku nowego
zakażenia – upraszczając, epizod IZW wywołany przez ten
sam gatunek występujący w czasie 6 miesięcy od pierwotnego epizodu odpowiada nawrotowi zakażenia, a zdarzenia
występujące później sugerują nowe zakażenie [56, 275]. Z tych
powodów zaleca się przechowywanie wyizolowanych
w przebiegu IZW szczepów przez minimum rok [3, 56].
Czynniki związane ze zwiększoną częstością występowania nawrotu zakażania wymieniono w Tabeli 22. Nawroty zakażenia są najczęściej spowodowane zbyt krótkim
czasem pierwotnego leczenia, suboptymalnym wyborem
antybiotyków przy pierwotnym zakażeniu i utrzymującym
się ogniskiem zakażenia (np. ropniem w okolicy protezy).
W przypadkach gdy czas leczenia był niewystarczający lub
nieprawidłowo dobrano antybiotyk, nawrót zakażenia
należy leczyć przez kolejne 4–6 tygodni w zależności od
etiologii zakażenia i wrażliwości mikroorganizmu na antybiotyki (należy uwzględnić, że w międzyczasie mogło dojść
do rozwoju oporności).
Pacjenci po przebytym IZW mają podwyższone ryzyko
nowego zakażenia [274], a profilaktyka powinna być bardzo surowa. Nowe zakażenia są częstsze u IVDA (zwłaszcza
w czasie roku po pierwotnym epizodzie) [236, 276],
w przypadku PVE [57, 235, 275, 277], u pacjentów przewlekle dializowanych [273] oraz u osób z wieloma czynnikami ryzyka IZW [3]. U pacjentów z nowym zakażeniem
zwiększone jest ryzyko zgonu i konieczności wymiany
zastawki [275].
Rodzaj wszczepionej zastawki nie ma wpływu na ryzyko wystąpienia nowego epizodu IZW [57, 237]. Wymiana
zastawki aortalnej i proksymalnego odcinka aorty na
sztuczny konduit z zastawką daje podobne wyniki jak
zastosowanie homograftu [225, 278].

Niewydolność serca i konieczność
operacji zastawki
W następstwie zniszczenia zastawki może wystąpić
postępująca HF, nawet jeśli doszło do wyleczenia
zakażenia. Jeśli zakończono leczenie, zalecenia dotyczące
operacji są takie jak w standardowych wytycznych [176].
Ponieważ wzrasta częstość wykonywania operacji w ostrej
fazie zakażenia, konieczność wykonania operacji zastawki w późnym okresie występuje rzadko – według najbardziej aktualnych danych w 3–7% przypadków [272, 273].

Śmiertelność odległa
Przeżycie długoterminowe po 10 latach wynosi 60–90%
[101, 105, 235, 236, 273, 274]. Dane dotyczące dłuższego
okresu obserwacji są skąpe. Donoszono o ~50-procentowym przeżyciu po 15–20 latach [235, 236, 273]. Główne
czynniki, które determinują śmiertelność długoterminową
po fazie wewnątrzszpitalnej, to wiek, choroby współistniejące i HF, zwłaszcza jeśli nie wykonano operacji. Sugeruje to, że śmiertelność odległa jest związana raczej
z pierwotnym stanem pacjenta niż z samym IZW [272, 273].
W niedawno opublikowanym badaniu IZW było przyczyną
późnych zgonów jedynie u 6,5% pacjentów [272].

Obserwacja odległa
Pacjenci po wypisaniu ze szpitala powinni zostać poddani edukacji dotyczącej objawów przedmiotowych
i podmiotowych IZW. Powinni być świadomi, że w przypadku
IZW może dojść do nawrotu i że nawrót gorączki, dreszczy
i innych objawów zakażenia wymaga szybkiej oceny, w tym
pobrania posiewów krwi przed rozpoczęciem empirycznego leczenia antybiotykami.
U chorych z grupy wysokiego ryzyka (zob. Część E)
należy zastosować środki profilaktyczne.
W celu monitorowania wystąpienia wtórnej HF należy
przeprowadzić wstępną ocenę kliniczną i wykonać badanie
TTE po zakończeniu leczenia przeciwdrobnoustrojowego oraz
powtarzać to badanie seryjnie, zwłaszcza w trakcie pierwszego roku obserwacji. Nie ma danych wskazujących, jak należy
monitorować tych pacjentów, ale Grupa Robocza zaleca wykonywanie oceny klinicznej, badania krwi (liczba leukocytów,
białko C-reaktywne) i badania TTE po 1, 3, 6 i 12 miesiącach
w czasie pierwszego roku po zakończeniu leczenia.
Podsumowując – nawrót zakażenia lub nowe zakażenie są w przypadku IZW rzadkością, ale mogą być
spowodowane niewłaściwą antybiotykoterapią w czasie
pierwotnego zakażenia, opornymi mikroorganizmami,
przetrwałym ogniskiem zakażenia i dożylnym stosowaniem narkotyków. Pacjenci po wypisaniu ze szpitala
Tabela 22. Czynniki związane ze zwiększonym
ryzykiem nawrotu
• Nieodpowiednia antybiotykoterapia (rodzaj antybiotyku,
dawka, czas trwania leczenia)
• Oporne drobnoustroje, jak np. Brucela spp., Legionella spp.,
Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Mycobacterium spp.,
Bartonella spp., Coxiella burnetii, grzyby
• Zakażenie wieloma drobnoustrojami u IVDA
• Empiryczna antybiotykoterapia w IZW z ujemnym posiewem krwi
• Okołopierścieniowe szerzenie się zakażenia
• Zapalenie wsierdzia sztucznej zastawki
• Utrzymujące się przerzutowe ogniska infekcji (ropnie)
• Oporność na konwencjonalne schematy antybiotykoterapii
• Dodatni posiew zastawki
• Utrzymująca się gorączka w 7. dniu po operacji

Kardiologia Polska 2010; 68: 1 (supl. 1)

S 34

powinni zostać przeszkoleni, jak rozpoznawać i jak zapobiegać nowym epizodom IZW.

L. Sytuacje szczególne
Część 1. Zapalenie wsierdzia zastawki
sztucznej
Zapalenie wsierdzia zastawki sztucznej jest najcięższą
postacią IZW i występuje u 1–6% pacjentów ze sztucznymi
zastawkami [279], a zapadalność wynosi 0,3–1,2% na
osoborok [1, 3, 106, 188, 253, 280–284]. Dotyczy ono 10–30%
wszystkich przypadków IZW [280] i występuje równie
często na zastawkach mechanicznych i biologicznych.
W rejestrze francuskim PVE obserwowano w 16% przypadków [14], w 26% przypadków w rejestrze Euro Heart Survey
[79] i u 20% spośród 2670 pacjentów z pewnym rozpoznaniem IZW w badaniu ICE Prospective Cohort Study [106].
Zapalenie wsierdzia zastawki sztucznej nadal wiąże się
z trudnościami w diagnostyce i wyborze optymalnej strategii terapeutycznej oraz niekorzystnym rokowaniem.

gorączka i stany zapalne nawet przy braku IZW. Podobnie
jak w przypadku NVE, rozpoznanie PVE oparte jest głównie
na wyniku badania echokardiograficznego i posiewów krwi.
Oba badania w PVE dają jednak częściej wyniki ujemne
[285]. Chociaż badanie TEE jest wymagane w przypadku
podejrzenia PVE (Rycina 1.), to jego przydatność diagnostyczna jest mniejsza niż w NVE. W PVE często uzyskuje
się ujemny wynik badania echokardiograficznego [2], co
nie wyklucza tego rozpoznania. Podobnie wyniki posiewów krwi są częściej ujemne w PVE niż w NVE .
W PVE częstsze są zakażenia gronkowcami i grzybami,
a rzadziej niż w NVE występują infekcje paciorkowcowe.
Gronkowce, grzyby i bakterie Gram-ujemne są głównymi
czynnikami etiologicznymi wczesnego PVE, a etiologia późnego PVE odpowiada etiologii NVE i najczęściej występującymi
mikroorganizmami są gronkowce, paciorkowce jamy ustnej, Streptococcus bovis oraz enterokoki, będące najprawdopodobniej wynikiem zakażeń pozaszpitalnych.
Wykazano, że kryteria Duke są pomocne w rozpoznaniu
NVE, ich czułość wynosi 70–80% [92, 285], ale są mniej
przydatne w PVE z powodu mniejszej czułości [286, 287].

Definicja i patofizjologia
Ze względu na znaczne różnice w profilu mikrobiologicznym wyróżnia się wczesne PVE, definiowane jako
zakażenie występujące w ciągu roku od operacji, oraz
późne PVE, występujące później niż rok po operacji [3, 284].
Jest to jednak podział sztuczny. Ważny jest nie czas od
zabiegu operacyjnego do wystąpienia IZW, ale fakt, czy
doszło do IZW w okresie okołooperacyjnym i jakie mikroorganizmy są odpowiedzialne za zakażenie. W niedawnym
dużym, wieloośrodkowym, międzynarodowym rejestrze
wykazano, że 37% przypadków PVE było związanych
z zakażeniem wewnątrzszpitalnym lub infekcją pozaszpitalną związaną z częstym kontaktem pacjentów ambulatoryjnych z opieką medyczną [106].
Patogeneza PVE różni się zarówno w zależności od rodzaju zakażenia, jak i typu protezy zastawkowej. W przypadkach
infekcji okołooperacyjnej zakażenie dotyczy zazwyczaj
połączenia pomiędzy miejscem wszycia i pierścieniem
zastawki, co prowadzi do ropnia okołozastawkowego, wyprucia zastawki, tętniaków rzekomych i przetok [1, 281, 282].
W przypadku późnego PVE mogą być obecne te same lub
inne mechanizmy. Na przykład w PVE na zastawkach biologicznych zakażenie jest często zlokalizowane na płatkach
protezy zastawkowej, co prowadzi do tworzenia wegetacji,
pęknięcia płatków i perforacji.
Konsekwencją PVE jest zazwyczaj nowo powstała niedomykalność zastawki. Rzadziej duże wegetacje powodują
zwężenie zastawki, co może zostać rozpoznane przy użyciu
fluoroskopii i/lub TEE.

Rozpoznanie
Rozpoznanie PVE jest trudniejsze niż NVE. Obraz kliniczny jest często nietypowy, zwłaszcza we wczesnym
okresie pooperacyjnym, kiedy nierzadko występują
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Rokowanie i leczenie
W PVE opisywana jest bardzo wysoka śmiertelność
wewnątrzszpitalna, wynosząca 20–40% [279, 280]. Podobnie jak w NVE, także w PVE podstawowe znaczenie ma
ocena rokowania, ponieważ pozwala na identyfikację
pacjentów z wysokim ryzykiem, u których może być
konieczne zastosowanie agresywnej strategii leczenia.
Z niekorzystnym rokowaniem w PVE związanych jest kilka czynników [134, 263, 288–290], w tym wiek, zakażenie
gronkowcowe, wczesne PVE, HF, udar mózgu i ropnie
wewnątrzsercowe. Największe znaczenie mają powikłany
przebieg PVE oraz zakażenie gronkowcami i te przypadki
wymagają agresywnego postępowania.
Leczenie przeciwdrobnoustrojowe w PVE jest podobne jak w NVE. Wyjątkiem jest PVE o etiologii S. aureus,
w przypadku którego konieczny jest przedłużony schemat
antybiotykoterapii (zwłaszcza aminoglikozydami) i często
stosowanie ryfampicyny (zob. Część H).
Zalecenia odnośnie do operacji w PVE są takie jak ogólne zasady wymienione dla NVE. Większość pacjentów kierowanych na operację to chorzy z niedającym się opanować PVE – są oni leczeni odpowiednio do sytuacji. W tym
przypadku radykalne opracowanie chirurgiczne zakażonego
miejsca oznacza usunięcie wszystkich obcych materiałów,
w tym protezy zastawkowej i wszystkich zwapnień pozostałych po poprzedniej operacji. W przypadku PVE zastawki aortalnej można rozważyć wszczepienie homograftów,
bezstentowych ksenograftów lub autograftów, a wymiana
proksymalnego odcinka aorty na homograft lub ksenograft jest wskazana w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości opuszki aorty, która powoduje zniekształcenie
zatok wieńcowych. Jako alternatywy można użyć zastawkowego konduitu dakronowego [278].
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W PVE często konieczne jest leczenie chirurgiczne, ale
wybór najlepszej metody leczenia pozostaje kwestią sporną
[13, 283, 291–295]. Mimo że operacja jest ogólnie uważana
za najlepszą metodę, gdy PVE powoduje ciężką dysfunkcję
zastawki lub HF, to w badaniu Euro Heart Survey została
wykonana jedynie u 50% pacjentów [79], czyli podobnie
jak u pacjentów z NVE. Zbliżone wyniki uzyskano także
w innych badaniach [106, 283]. Mimo braku danych opartych na dowodach strategia chirurgiczna jest zalecana
w PVE u pacjentów z wysokim ryzykiem, zidentyfikowanych
na podstawie oceny rokowania, tj. w przypadkach PVE
powikłanych HF, z ciężką dysfunkcją zastawki, ropniami lub
utrzymującą się gorączką. Wczesne wykonanie operacji jest
również często konieczne we wczesnym PVE o etiologii
gronkowcowej [134, 290] lub w PVE wywoływanym przez
grzyby lub inne organizmy o wysokiej oporności. Wykonanie operacji należy rozważyć we wszystkich przypadkach
wczesnego PVE, ponieważ najczęściej jest ono wywoływane
przez gronkowce lub inne agresywne organizmy [283, 291].
Z drugiej strony, pacjenci z niepowikłanym późnym PVE
o etiologii innej niż gronkowcowa lub grzybicza mogą być
leczeni zachowawczo [288, 294, 295]. Chorzy, u których
podjęto wstępne leczenie zachowawcze, wymagają jednak
ścisłego monitorowania z powodu ryzyka wystąpienia
późnych zdarzeń. W Tabeli 23. podsumowano główne wskazania i proponowany moment wykonania operacji w PVE.
Podsumowując – PVE odpowiada za 20% wszystkich
przypadków IZW, a zapadalność na nie rośnie. Rozpozna-

nie jest trudniejsze niż w przypadku NVE. Powikłane PVE,
PVE o etiologii gronkowcowej i wczesne PVE, jeśli leczenie nie obejmuje operacji, są związane z gorszym rokowaniem i muszą być leczone agresywnie. Pacjenci z niepowikłanym późnym PVE o etiologii innej niż gronkowcowa mogą być leczeni zachowawczo, ale muszą pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Część 2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
na stymulatorach i kardiowerterach-defibrylatorach
Zakażenie urządzeń kardiologicznych (ang. cardiac
devices, CD), włączając w to układy do stałej stymulacji
serca (ang. permanent pacemaker, PPM) i wszczepialne
kardiowertery-defibrylatory (ang. implantable cardioverter
defibrillator, ICD), jest ciężkim stanem związanym z wysoką
śmiertelnością [296]. Rosnąca liczba pacjentów ze wszczepionymi CD stanowi wytłumaczenie dla wzrostu częstości
występowania IZW w tej grupie chorych. Opisy przypadków zakażenia PPM różnią się znacznie w poszczególnych
badaniach [297]. W niedawnym badaniu populacyjnym
wykazano zapadalność na zakażenia CD wynoszącą 1,9 na
1000 urządzeniolat i większe prawdopodobieństwo
zakażenia w przypadku ICD w porównaniu z PPM [298].
Łączna częstość występowania tego typu IZW znajduje się
pomiędzy częstością występowania NVE w populacji ogólnej a częstością występowania PVE [297, 299]. Zarówno

Tabela 23. Wskazania i moment wykonania operacji w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia sztucznej zastawki (PVE)
Wskazania do operacji w PVE

Moment wykonania* Klasaa Poziomb

A – NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
PVE z towarzyszącą ciężką dysfunkcją zastawki (wyprucie albo zablokowanie lub zwężenie zastawki)
powodujące niepoddający się leczeniu obrzęk płuc lub wstrząs kardiogenny

Tryb nagły

I

B

PVE z przetoką do jamy serca lub osierdzia powodujące niepoddający się leczeniu obrzęk płuc
lub wstrząs kardiogenny

Tryb nagły

I

B

PVE z ciężką dysfunkcją sztucznej zastawki i utrzymującą się niewydolnością serca

Tryb pilny

I

B

Tryb planowy

I

B

Tryb pilny

I

B

Ciężkie wyprucie zastawki bez niewydolności serca
B – NIEDAJĄCE SIĘ OPANOWAĆ ZAKAŻENIE
Niedające się opanować zakażenie miejscowe (ropień, tętniak rzekomy, przetoka,
powiększająca się wegetacja)
PVE wywoływane przez grzyby lub organizmy wielooporne

Tryb pilny lub planowy

I

B

Tryb pilny

I

B

Tryb pilny lub planowy

IIa

C

PVE z nawracającymi zatorami pomimo odpowiedniej antybiotykoterapii

Tryb pilny

I

B

PVE z dużymi wegetacjami (> 10 mm) i innymi czynnikami rokowniczymi niekorzystnego
przebiegu (niewydolnością serca, utrzymującą się infekcją, ropniem)

Tryb pilny

I

C

PVE z izolowanymi bardzo dużymi wegetacjami (> 15 mm)

Tryb pilny

IIb

C

PVE z utrzymującą się gorączką i dodatnimi posiewami krwi > 7–10 dni
PVE wywoływane przez gronkowce lub bakterie Gram-ujemne (większość przypadków
wczesnego PVE)
C – ZAPOBIEGANIE ZATOROM

a Klasa

zaleceń
b Poziom wiarygodności
* Tryb nagły operacji – operacja wykonana w ciągu 24 godz., tryb pilny – w ciągu kilku dni, tryb planowy – po 1 lub 2 tygodniach od antybiotykoterapii.
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rozpoznanie, jak i wybór strategii terapeutycznej są w tej
grupie pacjentów trudne.

Definicja i patofizjologia zakażeń
urządzeñ kardiologicznych
Należy odróżnić lokalne zakażenie urządzenia (ang. local
device infection, LDI) i IZW związane z urządzeniami kardiologicznymi (ang. cardiac related infective endocarditis,
CDRIE). LDI definiuje się jako zakażenie ograniczone do loży
CD, a podejrzenie kliniczne stawiane jest na podstawie miejscowych objawów zakażenia, takich jak zaczerwienienie,
ucieplenie, chełbotanie, rozejście się rany, nadżerki, tkliwość i wypływ ropy z loży stymulatora [300]. CDRIE definiuje
się jako zakażenie szerzące się na elektrody, płatki zastawek serca i powierzchnię wsierdzia. Rozróżnienie pomiędzy
LDI i CDRIE jest często trudne. W jednym z badań [301]
wyniki posiewów wewnątrznaczyniowych fragmentów elektrody były dodatnie w 72% u 50 chorych z objawami ograniczonymi wyłącznie do miejsca wszczepienia. U tych
pacjentów nie można jednak wykluczyć śródoperacyjnego
zakażenia zakończeń elektrod [302]. Ostatnio zaproponowano, aby dodatnie wyniki posiewów elektrod były uznawane za objaw CDRIE jedynie w przypadku braku zakażenia
loży stymulatora lub gdy elektroda została usunięta poprzez
nacięcie odległe od loży lub metodą chirurgiczną [302].
Głównym mechanizmem CDRIE jest zakażenie lokalną
florą bakteryjną w momencie wszczepienia urządzenia
[303]. Zakażenie może się następnie szerzyć wzdłuż elektrody do wsierdzia i zakończenia elektrody [297]. Następstwem może być tworzenie się wegetacji, które można znaleźć w każdym miejscu od żyły podobojczykowej do żyły
głównej górnej [3], na elektrodzie, na zastawce trójdzielnej,
ale także na ściennej powierzchni wsierdzia w prawym
przedsionku i w prawej komorze. Zakażone zatory płucne
są bardzo częstym powikłaniem CDRIE. Inne możliwe
mechanizmy CDRIE obejmują krwiopochodne przemieszczenie zakażania z odległego źródła. Z zakażeniem CD
związanych jest kilka czynników: gorączka w ciągu 24 godz.
przed wszczepieniem, stosowanie przed wszczepieniem
czasowej stymulacji lub wczesna reimplantacja. W tych przypadkach skutecznym środkiem jest profilaktyka antybiotykowa [304].

Rozpoznanie
Jedną z najtrudniejszych do rozpoznania postaci IZW jest
CDRIE. Obraz kliniczny jest często mylący, dominują objawy
ze strony układu oddechowego oraz objawy reumatologiczne [305], występują także objawy zakażenia miejscowego.
Podejrzenie CDRIE trzeba wysunąć w przypadku gorączki
o nieustalonej przyczynie u pacjenta z CD. Gorączka jest
często niewysoka, zwłaszcza u osób starszych.
Podobnie jak w innych rodzajach IZW, badanie echokardiograficzne i posiewy krwi są najważniejszymi punktami rozpoznania. Badanie echokardiograficzne jest przydatne
w rozpoznawaniu zarówno wegetacji na elektrodach, jak
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i zajęcia zastawki trójdzielnej oraz w monitorowaniu po usunięciu elektrody. Mimo że badanie TEE charakteryzuje się
większą czułością i swoistością w porównaniu z TTE [305–308]
i jest efektywne kosztowo, to w CDRIE zaleca się wykonanie
obu tych badań. W przypadku CDRIE zarówno TTE, jak i TEE
mogą być jednak fałszywie ujemne i prawidłowy wynik badania echokardiograficznego nie wyklucza takiego rozpoznania.
Niedawno opublikowano wstępne wyniki zastosowania echokardiografii wewnątrzsercowej [309]. Dodatnie posiewy krwi
stwierdza się w 77% przypadków CDRIE [302]. Najczęstszymi patogenami są gronkowce, a S. aureus dominuje w ostrych
formach zakażeń PPM [305].
Zastosowanie kryteriów Duke jest w tej grupie utrudnione ze względu na ich niższą czułość. Zaproponowano
modyfikację kryteriów Duke [302, 305], polegającą na
włączeniu do nich objawów miejscowego zakażenia
i zatorowości płucnej jako dużych kryteriów [305].
W wykrywaniu zakażonych zatorów płucnych przydatne są CT płuc i scyntygrafia płuc.

Leczenie (Tabela 24.)
U większości pacjentów z CDRIE konieczna jest
przedłużona antybiotykoterapia i usunięcie urządzenia
[296, 302, 310].
Leczenie przeciwdrobnoustrojowe w przypadku PPM
powinno być dobrane indywidualnie i oparte na wyniku
posiewu oraz o ile to możliwe – antybiogramie. Zazwyczaj
terapia powinna trwać 4–6 tygodni. W przypadku ujemnego wyniku badania TEE proponuje się próbę leczenia tej
grupy pacjentów samymi antybiotykami [311]. W sytuacji
pewnego rozpoznania CDRIE samo leczenie farmakologiczne związane jest jednak z wysoką śmiertelnością i wysokim
ryzykiem nawrotu [296, 302]. Z tego powodu zaleca się usunięcie CD we wszystkich przypadkach potwierdzonego
CDRIE, a postępowanie takie należy rozważyć także w razie
podejrzenia CDRIE w sytuacji zakażenia niemego klinicznie, przy braku innego możliwego źródła zakażenia niż
samo urządzenie [312].
U większości pacjentów możliwe jest przezskórne usunięcie urządzenia, bez konieczności interwencji chirurgicznej. Zabieg przezskórny może być jednak trudniejszy, gdy
implantacja CD miała miejsce kilkanaście lat wcześniej.
W czasie usuwania urządzenia często dochodzi do zatorowości płucnej w wyniku przemieszczenia wegetacji,
zwłaszcza dużych [305, 313]. Zdarzenia te są jednak często
bezobjawowe i usunięcie przezskórne pozostaje metodą
zalecaną, nawet przy obecności dużych wegetacji [296,
302, 313], ponieważ w przypadku usunięcia chirurgicznego ogólne ryzyko jest jeszcze wyższe [305].
Niektórzy autorzy zalecają wykonanie operacji u pacjentów z bardzo dużymi wegetacjami [302, 314], gdy przezskórna ekstrakcja nie jest technicznie możliwa lub gdy współistnieje ciężkie IZW zastawki trójdzielnej. Konieczne jest
uzyskanie dobrego dostępu operacyjnego i zastosowanie
krążenia pozaustrojowego, tak by umożliwić całkowite usu-
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Tabela 24. Infekcyjne zapalenie wsierdzia związane z urządzeniem medycznym (CDRIE) – leczenie i zapobieganie
Klasaa Poziomb

Zalecenia: IZW na stymulatorach i kardiowerterach-defibrylatorach
A – ZASADY LECZENIA
W przypadku pewnego rozpoznania CDRIE zalecana jest przedłużona antybiotykoterapia i usunięcie urządzenia.

I

B

Należy rozważyć usunięcie urządzenia, gdy podejrzewa się CDRIE na podstawie obecności ukrytego zakażenia
bez innych źródeł infekcji.

IIa

C

Można rozważnych usunięcie urządzenia u pacjentów z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia zastawki własnej
lub sztucznej i urządzeniem wewnątrzsercowym bez cech towarzyszącego zakażenia urządzenia.

IIb

C

I

B

Należy rozważyć usunięcie chirurgiczne, jeśli metoda przezskórna nie doprowadziła do całkowitego usunięcia
lub jej zastosowanie jest niemożliwe, lub gdy współistnieje IZW zastawki trójdzielnej z jej ciężkim uszkodzeniem.

IIa

C

Usunięcie chirurgiczne można rozważyć u pacjentów z bardzo dużymi wegetacjami (> 25 mm).

IIb

C

B – SPOSÓB USUNIECIA URZĄDZENIA
U większości pacjentów z CDRIE zalecane jest usunięcie przezskórne, nawet w przypadku obecności dużych
(> 10 mm) wegetacji.

C – PONOWNE WSZCZEPIENIE
Po usunięciu urządzenia zalecane jest ponowne rozważenie wskazań do wszczepienia.

I

B

Jeśli są wskazania do reimplantacji, to powinna ona być odroczona (o ile to możliwe), tak by umożliwić kilkudniową
lub kilkutygodniową antybiotykoterapię.

IIa

B

Stosowanie czasowej stymulacji nie jest zalecane.

III

C

I

B

D – ZAPOBIEGANIE
Przed wszczepieniem urządzenia zalecana jest rutynowo profilaktyka antybiotykowa.
a Klasa

zaleceń
wiarygodności

b Poziom

nięcie materiału obcego. Podstawowe znaczenie ma wycięcie wszystkich zmian powstałych w następstwie kontaktu z zastawką trójdzielną, w prawym przedsionku, na wolnej
ścianie prawej komory i w dystalnym odcinku żyły głównej
górnej. Tym niemniej w tej grupie pacjentów, często starszych, z chorobami współistniejącymi, śmiertelność związana
z usunięciem chirurgicznym jest wysoka [315].
Nie ma jasnych zaleceń dotyczących optymalnego
momentu i miejsca reimplantacji, a decyzja ta musi być
dostosowana do indywidualnego pacjenta. Należy unikać
natychmiastowej powtórnej implantacji ze względu na
ryzyko nowego zakażenia. Nie zaleca się stosowania czasowej stymulacji, ponieważ wykazano, że jest ona czynnikiem ryzyka wystąpienia późniejszego zakażenia CD [304].
Jeśli wykonywana jest reimplantacja, to nowy system
przezżylny umieszcza się zazwyczaj po przeciwnej stronie.
W razie konieczności natychmiastowej reimplantacji alternatywę stanowi wszczepienie nasierdziowe. W innych grupach pacjentów reimplantacja może być przełożona o kilka
dni lub tygodni, co zmniejsza ryzyko zakażenia. Powtórna
ocena wskazań do implantacji może prowadzić do wniosku, że reimplantacja nie jest konieczna u licznej grupy
pacjentów [300, 306, 310, 316]. U pacjentów z NVE lub PVE
i jak się wydaje – niezakażonym PPM można rozważyć
usunięcie urządzenia [317].
Przed wszczepieniem zalecana jest zazwyczaj profilaktyka antybiotykowa, mimo że nie przeprowadzono dużych
kontrolowanych badań dotyczących tego zagadnienia [318].

Podsumowując – CDRIE jest jedną z najtrudniejszych
do rozpoznania postaci IZW i musi być podejrzewane
u pacjentów z często mylącymi objawami, zwłaszcza
w starszym wieku. Rokowanie jest niekorzystne, nie tylko z tego powodu, że ten typ IZW występuje często u osób
starszych, z chorobami współistniejącymi. U większości
pacjentów z CDRIE konieczna jest przedłużona antybiotykoterapia i usunięcie urządzenia.

Część 3. Prawostronne zapalenie wsierdzia
Epidemiologia
Prawostronne IZW odpowiada za ok. 5–10% przypadków IZW [14, 319, 320]. Mimo że może ono wystąpić
u pacjentów z PPM, ICD, cewnikami umieszczonymi
w żyłach centralnych i CHD, to najczęściej dochodzi do niego u IVDA. Dokładna zapadalność na IZW wśród IVDA nie
jest znana, ale niektóre niedawno opublikowane dane
wskazują na rosnącą liczbę hospitalizacji z powodu IZW
związanego z dożylnym stosowaniem narkotyków [321].
Choroba ta występuje częściej u IVDA, którzy są nosicielami wirusa HIV, zwłaszcza w przypadku znacznego upośledzenia odporności [320, 322]. Uszkodzenie zastawek
prawej części serca w wyniku wstrzykiwania substancji
bez zachowania zasad higieny, zanieczyszczone roztwory
narkotyków i nieprawidłowe mechanizmy immunologiczne to niektóre z hipotez tłumaczących prawostronne IZW
u IVDA [323]. Mimo że IZW u IVDA występuje zazwyczaj
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na zastawce trójdzielnej, to zakażeniem może być objęta
także zastawka płucna, a lewostronne IZW nie jest rzadkie w tej grupie [324-326]. Głównym organizmem jest gronkowiec złocisty (60–90%) [327], rzadziej występują Pseudomonas aeruginosa i inne baterie Gram-ujemne, grzyby,
enterokoki, paciorkowce oraz zakażenia mieszane.

Rozpoznanie i powikłania
Objawami klinicznymi prawostronnego IZW są zazwyczaj utrzymująca się gorączka, bakteriemia i liczne septyczne zatory płuc, które mogą objawiać się bólem w klatce
piersiowej, kaszlem lub krwiopluciem. W razie wystąpienia
zatorów systemowych należy wziąć pod uwagę zatory
paradoksalne lub towarzyszące lewostronne IZW. Septyczne zatory płucne mogą doprowadzić do powikłań w postaci
zawału płuca, ropni, odmy opłucnowej i ropnego wysięku
płucnego [327, 328]. Prawostronna niewydolność serca jest
rzadka, ale może być wywoływana przez wzrost ciśnienia
płucnego, ciężką niedomykalność lub zwężenie zastawek
prawej części serca.
Na ocenę zastawki trójdzielnej pozwala zazwyczaj
badanie TTE, ponieważ zastawka zlokalizowana jest
z przodu, a wegetacje są zazwyczaj duże [329–331].
Większą czułość w identyfikacji wegetacji płucnych [332]
i ropni (zwłaszcza w okolicy części błoniastej przegrody)
oraz towarzyszącego zajęcia lewej części serca ma jednak
badanie TEE.

Rokowanie i leczenie
Rokowanie w prawostronnym NVE jest względnie
dobre, a śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosi < 10%
[333–335]. Długość wegetacji > 20 mm i etiologia grzybicza
były czynnikami predykcyjnymi zgonu w niedawnym dużym
badaniu dotyczącym prawostronnego IZW u IVDA [335].
U pacjentów zakażonych wirusem HIV liczba CD4 < 200
komórek/µl ma wysoką wartość prognostyczną [320, 322].
1. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe
Wybór wstępnego, empirycznego leczenia przeciwdrobnoustrojowego przy przyjęciu zależy od tego, jaki organizm
podejrzewany jest o zakażenie, od stosowanych przez osobę uzależnioną narkotyków i środków do ich rozpuszczania,
a także od lokalizacji zmian w sercu [333, 334]. W prawostronnym NVE spektrum antybiotyków musi zawsze obejmować
S. aureus, zwłaszcza u IVDA lub w przypadku zakażeń
związanych z cewnikami dożylnymi. W leczeniu stosuje się
penicyliny oporne na penicylinazę lub wankomycynę,
w zależności od lokalnej częstości występowania MRSA [336,
337]. Jeśli pacjent jest uzależniony od pentazocyny, należy
dodać lek aktywny wobec Pseudomonas [338]. W przypadku
stosowania przez IVDA brązowej heroiny rozpuszczanej
w soku cytrynowym należy rozważyć zakażenie Candidia spp.
(ale nie C. albicans) i dołączyć leczenie przeciwgrzybicze [339].
W bardziej klasycznych przypadkach, u IVDA z pierwotnymi
zmianami na zastawkach i/lub zajęciem lewej części serca,
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antybiotykoterapia powinna obejmować swoim spektrum
paciorkowce i enterokoki [333, 334]. Leczenie należy następnie dostosować do wyizolowanego patogenu.
U IVDA i w przypadku IZW wywołanego przez MSSA
właściwa jest standardowa terapia, gdyż dowody jasno
wskazują, że schematy z zastosowaniem penicylin opornych na penicylinazy są korzystniejsze w porównaniu ze
schematami zawierającymi glikopeptydy [340, 341].
Spójne dane wskazują również, że wystarczające może
być leczenie 2-tygodniowe [341–343] i że dodanie aminoglikozydów może nie być konieczne [341]. Dwutygodniowe leczenie oksacyliną (lub kloksacyliną), z gentamycyną
lub bez niej, jest możliwe, o ile spełnione są wszystkie
poniższe kryteria:
• S. aureus wrażliwy na metycylinę oraz
• dobra odpowiedź na leczenie, oraz
• brak przerzutowych ognisk infekcji lub ropniaka, oraz
• brak powikłań sercowych lub pozasercowych, oraz
• brak towarzyszącego zakażenia zastawki sztucznej lub
zakażenia zastawek lewej części serca, oraz
• wegetacje < 20 mm, oraz
• brak ciężkiego upośledzenia odporności (< 200 komórek
CD4/mm3) z lub bez AIDS.
Z powodu ograniczonego działania bakteriobójczego,
słabego przenikania do wegetacji i zwiększonego klirensu
leku u IVDA nie powinno się stosować w leczeniu 2-tygodniowym glikopeptydów.
Standardowe leczenie 4–6-tygodniowe należy stosować
w następujących sytuacjach:
(a) wolna odpowiedź kliniczna lub mikrobiologiczna
(> 96 godz.) na leczenie antybiotykami [343, 344];
(b) prawostronne IZW powikłane prawokomorową HF, z obecnością wegetacji > 20 mm, ostrą niewydolnością oddechową, zakażonymi ogniskami przerzutowymi poza
płucami (w tym obecnością ropniaka) lub z powikłaniami
pozasercowymi, np. ostrą niewydolnością nerek [344, 345];
(c) leczenie antybiotykami innymi niż penicyliny oporne
na penicylinazę [342, 343, 346, 347];
(d) IVDA z ciężkim upośledzeniem odporności (liczka komórek CD4 < 200/µl) z lub bez AIDS [348, 349];
(e) towarzyszące lewostronne IZW.
Prawostronne IZW o etiologii S. aureus u IVDA może
być także skutecznie leczone doustną ciprofloksacyną
(750 mg 2 × dziennie) z ryfampicyną (300 mg 2 × dziennie), pod warunkiem że szczepy są w pełni wrażliwe na
oba antybiotyki i współpraca pacjenta jest ściśle monitorowana [350]. W przypadku organizmów innych niż MSSA
leczenie u IVDA nie różni się od leczenia pacjentów nieuzależnionych [344, 351].
2. Operacja
W prawostronnym IZW zastawki własnej należy zazwyczaj unikać leczenia chirurgicznego, ale trzeba je rozważyć
w następujących sytuacjach (Tabela 25.):
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Tabela 25. Wskazania do leczenia operacyjnego w przypadku prawostronnego infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Klasaa Poziomb

Zalecenia: prawostronne infekcyjne zapalenie wsierdzia
Należy rozważyć leczenie chirurgiczne w następujących sytuacjach klinicznych:

IIa

C

• Drobnoustroje trudne do eradykacji (np. utrzymujące się zakażenia grzybicze) lub bakteriemia trwająca > 7 dni
(np. S. aureus, P. aeruginosa) pomimo odpowiedniego leczenia przeciwdrobnoustrojowego lub
• Utrzymujące się wegetacje na zastawce trójdzielnej > 20 mm po nawracających epizodach zatorowości płucnej
z towarzyszącą prawokomorową niewydolnością serca lub bez niej lub
• Prawokomorowa niewydolność serca z powodu ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej ze słabą
odpowiedzią na leczenie diuretykami
a Klasa

zaleceń
wiarygodności

b Poziom

(a) niewydolność prawokomorowa wtórna do ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej, ze słabą odpowiedzią na leczenie diuretykami;
(b) IZW wywoływane przez organizmy trudne w eradykacji
(np. utrzymujące się zakażenia grzybicze) lub bakteriemia utrzymująca się przez co najmniej 7 dni (np.
S. aureus, P. aeruginosa) pomimo odpowiedniej terapii
przeciwdrobnoustrojowej [352];
(c) obecność wegetacji na zastawce trójdzielnej > 20 mm,
które utrzymują się po nawracających zatorach do płuc,
z towarzyszącą prawokomorową HF lub bez niej
[335, 345].
Wskazania do operacji i postępowanie w okresie
okołooperacyjnym u IVDA są takie same jak u osób nieuzależnionych, ale powinny być bardziej ostrożne, ponieważ u IVDA znacznie częstsze są nawroty IZW [352, 353],
zazwyczaj z powodu dalszego stosowania środków odurzających. Mimo że pełne implikacje zakażenia wirusem
HIV dla zachowawczego i chirurgicznego leczenia IZW
u IVDA nie są jeszcze poznane, to 2-tygodniowy schemat
leczenia przeciwdrobnoustrojowego nie jest wystarczający.
Operacja kardiochirurgiczna u IVDA z IZW zakażonych wirusem HIV nie wpływa na pogorszenie rokowania ani IZW,
ani HIV [354, 355].
Postępowanie w przypadku operacji zastawki trójdzielnej z powodu IZW powinno być oparte na trzech celach:
(1) usunięciu zakażonych tkanek lub wycięciu wegetacji
(„wegetektomii”); (2) naprawie zastawki, o ile to tylko
możliwe, oraz unikaniu stosowania sztucznych materiałów
[356] i (3) wycięciu zastawki trójdzielnej oraz wszczepieniu sztucznej zastawki, jeśli nie można uniknąć wymiany
zastawki [357]. Postulowano wycięcie zastawki bez wszczepienia sztucznej protezy, ale może to być związane
z ciężką pooperacyjną prawokomorową HF, zwłaszcza
u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem w tętnicy
płucnej, np. po licznych zatorach do płuc. Postępowanie
to można zalecić w skrajnych przypadkach, ale po wyleczeniu zakażenia należy wszczepić zastawkę [358].
W przetrwałym IZW na zastawce trójdzielnej stosuje się
kriokonserwowane homografty mitralne [359, 360]. Optymalnie należy unikać wymiany zastawki płucnej, a jeśli

ocenia się, że jest to konieczne, to preferowane jest użycie
homograftu płucnego (lub zastawki ksenograftowej, gdy
nie jest dostępny).
Podsumowując – prawostronne IZW najczęściej obserwuje się u IVDA i u pacjentów z CHD. Obraz kliniczny obejmuje objawy ze strony układu oddechowego i gorączkę.
W tej grupie pacjentów podstawowe znaczenie ma badanie
TTE. Pomimo względnie niskiej śmiertelności wewnątrzszpitalnej, prawostronne IZW u IVDA charakteryzuje się wysoką
częstością nawrotów, a postępowanie zachowawcze jest
preferowanym w stosunku do leczenia chirurgicznego sposobem leczenia w tej grupie.

Część 4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
u pacjentów z wrodzonymi wadami serca
Populacja dzieci i dorosłych z CHD rośnie, co stanowi
główną przyczynę występowania IZW u młodszych pacjentów. Nasza wiedza na temat IZW w tej grupie jest jednak
ograniczona, ponieważ badania systematyczne są nieliczne
i często retrospektywne, a niereprezentatywny profil osób
objętych badaniami prowadzonymi w wysokospecjalistycznych ośrodkach ogranicza ich praktyczne zastosowanie.
Raportowana zapadalność na IZW w CHD jest 15–140
razy większa niż w populacji ogólnej (dane dotyczące najwyższych szacunków pochodzą z wysokospecjalistycznych
ośrodków) [361, 362]. Odsetek chorych z CHD stwierdzany
wśród pacjentów z IZW różni się prawdopodobnie z powodu
niereprezentatywnego profilu osób i wynosi 2–18%
[363–365], z niewielką dominacją mężczyzn [58, 362, 366].
Niektóre proste, niezłożone wady serca, takie jak ubytek w przegrodzie międzykomorowej typu ostium
secundum czy wady zastawki płucnej, związane są z niskim
ryzykiem IZW. Jednak u pacjentów z CHD często
współistnieje wiele wad serca, z których każda przyczynia
się do łącznego ryzyka wystąpienia IZW. Zapadalność na
IZW wśród pacjentów z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej jest na przykład znacznie wyższa, gdy towarzyszy mu niedomykalność aortalna [367].
Częstość występowania poszczególnych organizmów
odpowiedzialnych za zakażenie nie różni się od obserwowanej w przypadku nabytych chorób serca, a najczęstszymi
szczepami są paciorkowce i gronkowce [58, 362, 366].

Kardiologia Polska 2010; 68: 1 (supl. 1)

S 40

Główne objawy, powikłania i sposób rozpoznawania
nie różnią się od przypadków IZW w populacji ogólnej.
W CHD jednak częściej niż w przypadku nabytych chorób
serca dochodzi do prawostronnego IZW. Wyższość badania TEE nad TTE nie była przedmiotem systematycznych
badań w tej grupie pacjentów. Złożona anatomia
i obecność sztucznego materiału może jednak ograniczać
wykrywanie wegetacji i innych cech IZW, a zatem zaleca
się dołączenie badania TEE, zwłaszcza u osób dorosłych
[362]. Ujemny wynik badania nie wyklucza rozpoznania.
Leczenie IZW w przypadku CHD przebiega według ogólnych zasad. Operacja kardiochirurgiczna jest wskazana
w razie niepowodzenia leczenia zachowawczego,
w przypadku wystąpienia ciężkich powikłań hemodynamicznych i kiedy istnieje wysokie ryzyko septycznych zatorów
o niekorzystnym rokowaniu.
Śmiertelność w IWZ u pacjentów z CHD wynosi 4–10%
[58, 622, 362, 366]. Za lepsze rokowanie w porównaniu
z pacjentami z nabytymi chorobami serca może odpowiadać większa częstość występowania prawostronnego IZW
w tej populacji.
Największe znaczenie ma profilaktyka pierwotna [368].
Ostatnio podkreślono znaczenie prawidłowej higieny jamy
ustnej, zębów i skóry, a w grupach wysokiego ryzyka wskazana jest profilaktyka antybiotykowa zgodnie z zaleceniami
umieszczonymi w Części E. Istnieje jednak problem edukacji pacjentów i świadomości ryzyka IZW, a wiedza
o konieczności profilaktyki nie jest wystarczająco rozpowszechniona wśród pacjentów z CHD [369]. Kolczykowanie
ciała, przynajmniej języka i błon śluzowych, nie powinno
być w tej grupie zalecane.
Korekcja chirurgiczna CHD prowadzi często do zmniejszenia ryzyka IZW, pod warunkiem że nie ma zmian resztkowych [364, 370]. Zabieg wszczepienia sztucznej zastawki może jednak zwiększać ogólne ryzyko IZW. Nie ma
naukowych danych uzasadniających wykonanie operacji
kardiochirurgicznej lub zabiegów przezskórnych (np.
zamknięcia drożnego przewodu tętniczego) wyłącznie
w celu wyeliminowania ryzyka IZW [371]. Opisywano wykonanie zabiegu naprawczego jako formy profilaktyki wtórnej w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu IZW, ale nie było
to przedmiotem dokładnych badań.
Podsumowując – IZW u pacjentów z CHD występuje
rzadko i częściej dotyczy prawej części serca. Złożona anatomia sprawia, że ocena echokardiologiczna jest utrudniona. Rokowanie jest lepsze niż w innych postaciach IZW,
a śmiertelność wynosi < 10%. Profilaktyka i edukacja
pacjentów mają szczególne znaczenie w tej populacji.

Część 5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
u osób starszych
Częstość występowania IZW u osób starszych (> 70 lat)
stale rośnie, a choroba związana jest z charakterystycznymi
cechami [372]. Względna zapadalność na IZW u osób starszych w badaniu Euro Heart Survey wynosiła 26% [373],
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a w rejestrze francuskim 33% pacjentów było starszych niż
67 lat [80]. W prowadzonych we Francji rejestrach zapadalność na IZW u pacjentów w wieku > 50 lat wzrosła pomiędzy 1991 a 1999 r., osiągając szczyt 145 przypadków na
milion u pacjentów pomiędzy 70. a 80. rokiem życia [14].
W poprzednich badaniach (choć nie ma między nimi
zgodności) wykazano, że IZW w zaawansowanym wieku
wiąże się z niekorzystnym rokowaniem i dużą częstością
występowania powikłań [166, 372, 374, 375]. Cięższy przebieg kliniczny jest związany z podstępnymi objawami we
wstępnym okresie choroby oraz opóźnionym rozpoznaniem, a także z wyższą zapadalnością w tej grupie na
zakażenia powodowane przez bardziej agresywne patogeny [166, 374, 375].
U pacjentów w starszym wieku opisywano częściej
źródło zakażenia w przewodzie pokarmowym. Częstość
występowania IZW powodowanego przez paciorkowce grupy D (S. bovis) stale rośnie, zwłaszcza u starszych pacjentów [208, 376], i jest związane z chorobami jelita grubego, zajęciem wielu zastawek i wysokim ryzykiem zatorów
[208]. Wykazano również, że u osób starszych częstsze jest
IZW powodowane przez enterokoki [377].
U pacjentów w starszym wieku rzadziej występuje
gorączka [374], a częściej niedokrwistość, co prawdopodobnie wynika z dużej zapadalności na IZW o etiologii
S. bovis, w którym częste są zmiany w jelicie grubym
mogące prowadzić do utajonego krwawienia [208]. Wyniki niektórych badań wskazywały, że wegetacje u osób starszych są mniejsze [375] i powodują mniejsze ryzyko zatorów [372]. W niedawnym badaniu ujemne wyniki
posiewów krwi wśród starszych pacjentów z IZW obserwowano u 16,7% chorych [69].
Starszy wiek jest również związany z niekorzystnym
rokowaniem w większości ostatnich badań [166, 372, 374,
375]. Mniej pacjentów w starszym wieku jest leczonych
chirurgicznie, prawdopodobnie z powodu wysokiego ryzyka operacyjnego wynikającego z zaawansowanego wieku
i częstego występowania chorób współistniejących [378].
Leczenie chirurgiczne wydaje się jednak rozsądnym wyborem u starszych pacjentów, a wskazania są takie same jak
u osób młodszych [379].

Część 6. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
u kobiet w ciąży
Wyzwaniem dla lekarza zajmującego się w czasie ciąży
pacjentką z chorobą kardiologiczną jest zmieniająca się
fizjologia układu sercowo-naczyniowego, która może imitować chorobę kardiologiczną i zaburzać obraz kliniczny
[380, 381].
Zapadalność na IZW w czasie ciąży była raportowana na
poziomie 0,006% [382]. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
w czasie ciąży występuje zatem skrajnie rzadko i jest albo
powikłaniem pierwotnej choroby serca, albo skutkiem
dożylnego stosowania narkotyków. Śmiertelność ciężarnych
sięga 33%, a większość zgonów związanych jest z HF lub zda-
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rzeniami zatorowymi; śmiertelność płodów sięga 29% [382].
Należy z dużą uwagą podchodzić do każdego przypadku
ciężarnej kobiety z gorączką o niewyjaśnionej przyczynie

i szmerem nad sercem. Szybkie wykrycie IZW i wdrożenie
odpowiedniego leczenia ma największe znaczenie w zmniejszaniu ryzyka zgonu zarówno matki, jak i płodu [382].

Tekst CME „Wytyczne dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (nowa wersja – 2009)”
uzyskał akredytację the European Board for Acreditation in Cardiology (EBAC). EBAC pracuje zgodnie ze standardami jakości wyznaczonymi przez the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), która jest instytucją w ramach
the European Union of Medical Specialists (UEMS). Zgodnie z wytycznymi EBAC/EACCME wszyscy autorzy biorący udział w programie
ujawnili możliwe konflikty interesów, które mogłyby spowodować wyrażenie tendencyjnej opinii w tym artykule. The Organizing
Committee jest odpowiedzialny za zagwarantowanie, że wszystkie możliwe konflikty interesów istotne dla realizacji tego programu
zostały zadeklarowane przez uczestników jeszcze przed podjęciem działań w ramach CME.
Zapytania do CME dotyczące tego artykułu są dostępne na stronach internetowych European Heart Journal http://cme.oxfordjournals.org.cgi/hierarchy/oupcmenode;ehj i ESC http://www.escardio.org/guidelines.
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