ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ
ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ
ЕНДОКАРДИТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО
КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

През 2004 г. Европейското кардиологично дружество и работната група за
инфекциозен ендокардит към него завърши и издаде пълния текст на представeните препоръки. Както всички документи от този тип, и настоящите препоръки
са изготвени съобразно изискванията и стандартите на Европейското кардиологично дружество. Работната група се е опитала да класифицира полезността и
ефикасността на препоръчаните диагностични, профилактични и терапевтични
действия и нивото на доказателственост, на които са базирани.
Традиционно и тук препоръките са разпределени в три класа, а силата на доказателственост е означена съответно с А, В и С.
Препоръките имат за цел да бъдат лесно интерпретирани и да подобрят качеството на клиничната практика, както и рационалното усвояване на здравните
фондове.
В настоящите препоръки терминът “бактериален ендокардит “ е заменен с
термина “инфекциозен ендокардит” откакто бе установено, че в болестния процес могат да бъдат въвлечени като причинители и гъби.
Според дефиницията на ESC инфекциозният ендокардит е ендоваскуларна микробна инфекция на кардиоваскуларните структури, ангажираща нативните клапи,
камерния и предсърдния ендокард, включително и инфекциозен ендартерит на големите интраторакални съдове (съответно при пациенти с отворен дуктус артериозус, артериовенозни шънтове, коарктация на аортата) или на интракардиални чужди
тела (съответно клапни протези, електроди от пейсмейкъри или кардиовертердефибрилатори, както и хирургично изградени структури), посрещащи кръвотока.
Ако не бъде лекуван, инфекциозният ендокардит (ИЕ) е фатално заболяване.
Най-ранната характерна лезия на ИЕ е различно голямата вегетация, съдържаща тромбоцити, фибрин, клетки на възпалението и микроорганизми. Въпреки това
деструкцията, улцерациите или формирането на абсцес могат да бъдат първите
увреждания, видяни ехокардиографски.
В предложената от ESC класификация и терминология, за разлика от по-старите класификации, които различаваха остър, подостър, и хроничен ИЕ, се съдържа
повече информация и насочва вниманието на клиничния лекар към: А. Активността
и рекурентността на заболяването; Б. Диагностичния статус; В. Патогенезата; Г.
Анатомичното засягане; Д. Микробиологията; Е. Засегнатата популация.
Честотата на ИЕ не се регистрира, а провежданите проспективни проучвания
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са редки и понякога противоречиви. Има значителна несигурност по отношение на
данните за неговото разпространение, но се смята, че честотата се колебае от
1.9 до 6.2 годишно инфекции при 100 000 население.
В основата на патогенезата на ИЕ стои наличието на стерилни микротромби,
закрепени върху увредения ендокард, и днес се смята, че те са мястото на микробната адхезия. Предилекционното място на тези първоначално стерилни микротромби е клапата по линията на затварящата й повърхност, където нарушенията
в хемодинамиката са най-изразени и има условия за ендотелно увреждане. Същото
се отнася и за повечето от вродените сърдечни аномалии. Навлизането на микроорганизмите в циркулацията, дължащо се на фокална инфекция или травма, може
да превърне небактериалния ендокардит в ИЕ. Адхезионният потенциал на микроорганизмите да прилепват към тромботични вегетации и фибронектин (протеин,
намиращ се на повърхността на клетките на бозайниците), се смята за важен фактор в този процес. Повечето грам-позитивни бактерии са резистентни на бактерицидната серумна активност, за разлика от грам-негативните. Освен това,
адхезионният им капацитет е по-висок от този на грам-негативните микроорганизми, което е причината грам-позитивните микроорганизми да бъдат откривани
по-често в хемокултурите на пациенти с ИЕ.
Профилактиката на ИЕ заема важно място в това ръководство. В исторически план две са основните наблюдения, които са дали основа на концепцията за антибиотичната профилактика. Взаимовръзката между наличието на сърдечно заболяване, появата на бактериемия и заболяването от ИЕ за първи път е установена
през 1923 г. През 1944 г. е констатиран фактът, че у предразположени пациенти
(с ревматичен сърдечен порок) преходната бактериемия (често дължаща се на Str.
Viridans след зъбна екстракция) предизвиква бактериален ендокардит.
Въпреки въвеждането на антибиотичната профилактика, разпространението на ИЕ не се е понижило чувствително.
Този очевиден дискрепанс се дължи на няколко причини: Бактериемия не се появява само след големи процедури, като зъбна екстракция, тонзилектомия и бронхоскопия. Бактериемия може да възникне и при обичайни обстоятелства като например
миенето на зъби, дъвченето на дъвка, банални бактериални инфекции на горния
респираторен тракт и др., които могат да доведат до значима бактериемия.
Въпреки че ефективноста на антибиотичната профилактика никога не е била
доказана при хора, съществуват убедителни доказателства от клиничната практика и експериментални животински модели, че антибиотиците могат да бъдат
ефикасни за профилактиката на ИЕ. Въпреки критиката, която търпят тези проучвания от експериментални животински модели за сравняване на различни антибиотични режими за профилактика на ИЕ, те са послужили като фундамент, върху
който са основани предписанията на комитета за профилактика на ИЕ към американската кардиологична асоциация и за първи път предложени през 1955 г. и 1972 г.
Възприето е становището, че антибиотиците са ефективни с това, че намаСърдечни клапни протези а
Комплексни конгенитални сърдечни пороциа
Преживян инфекциозен ендокардита
Хирургично конструирани системни или пулмонални кондюитиа
Придобити клапни сърдечни пороци
Митрален клапен пролапс с клапна регургитация или значително задебеляване на платната
Нецианотични клапни пороци (освен междупредсърден септален дефект тип секундум)
Хипертрофична кардиомиопатия
Табл. 1. Сърдечни състояния, при които антибиотичната профилактика е индицирана.
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ляват адхезивните способности на микроорганизмите.
За целите на профилактиката преди очакваната бактериемия с предписването на антибиотик се цели да се намали способността на микроорганизмите за адхезия и размножаване.
По традиция пациентите, подлежащи на профилактика, са групирани в три
категории, а именно: сърдечни състояния, свързани с висок, умерен и нисък/пренебрежим риск. Тези категории не са базирани на чисто научни доказаталства.
Възприето е становището, че инвазивните терапевтични процедури причиняват по-значими бактериемии от инвазивните диагностични процедури. Само пациентите в категориите на висок и умерен риск трябва да получават антибиотична
профилактика. Това са препоръки клас I, базирани на доказателственост ниво С.
Специални изисквания има към пациентите, които вече са на антибиотична
терапия поради други причини и при тези, на които им предстои кардиохирургия
или хирургия на вече инфектирани тъкани.

Генитоуринарни или гастроинтестинални процедури:
• Неалергични към пеницилин, високорискова група: Ampicillin или amoxicillin 2 гр.
и.в. плюс gentamicin 1,5 мг/кг заедно, 1/2 или 1 час преди процедурата i.m. или i.v.;
6 часа по-късно аmpicillin или amoxicillin 1 гр. р.о.
• Неалергични към пеницилин, умерено рискова група: Ampicillin или amoxicillin 2.0
гр. i.v. (деца 50 мг/кг) 1/2 или 1 час преди процедурата или amoxicillin 2.0 гр. (деца
50 мг/кг) р.о. 1 час преди процедурата.
• Алергични към пеницилин, високорискова група : Vancomycin 1.0 гр. (деца 20 мг/
кг) плюс gentamicin 1.5 мг/нг i.v. или i.m.
• Алергични към пеницилин, умерено рискова група: Vancomycin (виж по-горе) без
gentamicin.
Пациенти, получаващи антибиотици поради други причини
• Основната опасност са резистентните микроорганизми. Clindamycin,
azithromycin или claritromycin са алтернативата на amoxicillin/ampicillin.
Пациенти, на които предстои кардиохирургия или процедури,
ангажиращи инфектирани тъкани:
• Основните микроорганизми, които би трябвало да бъдат покрити, са
Staphylococcus (MSSA, MRSA, MSSE, MRSE) при инфекции на меките тъкани, костите и ставите и при кардиохирургия; също така и Еnterobacteriaceae при уроинфекции. При първата група лекарствата на първи избор трябва да бъдат
първа генерация цефалоспорини, сlindamycin или vancomycin (за MRSE и MRSA),
към които по-късно може да бъде добавен и аминоглюкозид.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
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Зъбни, орални, респираторни и езофагеални процедури:
• Неалергични към пеницилин, високорискова група орална профилактика:
Amoxycillin 2 гр. (за деца 50мг/кг) 1 час преди процедурата; 1 гр. 6 часа след процедурата.
• Неалергични към пеницилин, които не могат да приемат орално медикаменти:
Amoxycillin или ampicillin 2 гр. (за деца 50 мг/кг) 1/2 или 1 час преди процедурата.
Повторна доза аmoxycillin не е необходима.
• Алергични към пеницилин, орална профилактика: Clindamycin 600 мг (деца 20 мг/
кг) или azithromycin или clarithromycin 500 мг (деца 15мг/кг) 1 час преди процедурата.

Въпреки липсата на убедителни доказателства, анализът на всички известни
материали дава базата на препоръки клас I за антибиотична профилактика, които
се базират на достоверност ниво С.
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Обучение и информираност на пациентите
Съобразяването с профилактиката на ИЕ е, повече или по-малко, ниско сред медицинския персонал. Ето защо адекватно информираният пациент е една от основните цели за провеждането на адекватна профилактика. Следователно пациенти,
при които има риск, трябва да бъдат информирани по такъв начин, че те да бъдат
предпазени от потенциалните рискове и по-специално от рисковете, възникващи
от зъбни процедури. Това най-добре се постига, когато на пациента се предостави
писмена информация и му се издаде документ.
Диагнозата ИЕ е поставена (дефинитивен ИЕ), ако по време на сепсис или системна инфекция се демонстрира въвличане на ендокарда. Ако в допълнение се открие бактериемия (позитивни хемокултури) или се установи бактериална ДНК, ИЕ
е дефинитивен и е култура/микробиологично позитивен, иначе ИЕ е дефинитивен,
но култура/микробиологично негативен.
Тъй като клиничната история на пациентите с ИЕ е много вариабилна в зависимост от микробния причинител, наличието или отсъствието на предразполагащо
сърдечно заболяване или/и други предразполагащи състояния и заболявания, ранната суспекция на ИЕ е решаваща за ранната диагностика.
Освен суспекцията, анамнезата и клиничната картина, които са описани подробно в ръководството, ключови за диагностиката на ИЕ, са: ехокардиографията
в двата и варианта – ТТЕ & ТЕЕ, микробиологичните изследвания, лабораторните
изследвания.
В ръководството са описани подробно ехокардиографските находки при ИЕ,
специфичността и сензитивността им, както и ДД.
• Хемокултурните техники, микробиологичните изследвания (като PCR) и серологичните изследвания, се описват подробно в ръководството, както и
индикациите за приложението им. Накратко, следва да се подчертае, че постоянната бактериемия е типична за ИЕ. При микробиологично негативните
ендокардити вземането на артериална кръв, серологичните изследвания и PCR
Висока клинична суспекция (спешна индикация за ехокардиографски скрининг и евентуална
болнична хоспитализация)
• *���������������������������������������
Нова клапна лезия/(регургитационен) шум
• *�����������������������������������������
Емболични инциденти с неизвестен произход
• *����������������������������
Сепсис с неизвестен произход
• *����������������������������������������������������������
Хематурия, гломерулонефрит и предполагаем бъбречен инфаркт
• *Треска плюс:
o протезен материал в сърцето
o друго силно предразположение за ИЕ
o наскоро появила се камерна аритмия или проводни нарушения
o първа изява на сърдечна недостатъчност
o позитивни хемокултури (ако идентифицираният микроорганизъм е типичен за NVE�
����/
PVE�)
o кожни (�����������������������������������������������
Osler������������������������������������������
, Janeway���������������������������������
����������������������������������������
) или офталмологични (�����������
Roth�������
) изяви
o мултифокални/бързо променящи се белодробни инфилтрации (десностранен ИЕ)
o периферни абсцеси (бъбречни, лиенални, спинални) с неизвестен произход
o предразположеност и наскоро проведени диагностични и терапевтични процедури,
за които се знае, че причиняват сигнификантна бактериемия
Ниска клинична суспекция
Треска плюс нито едно от горе изброените
Табл. 2.��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Критерии, при които се повишава суспекцията за ИЕ
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за идентифициране на специфична бактериална ДНК може да се окажат от голяма полза за идентифицирането на микробния причинител. При неусложнени
случаи изчакването за 48 часа съответно до получаването на резултатите
от първоначално взетите хемокултури се прави, препоръчително е и трябва
да бъде практикувано, ако пациентът е бил лекуван с антибиотици през последните 8 дни. При усложнени случаи се пристъпва към емпирично лечение.
• Лечение и проследяване на ИЕ: Условията за оптимални диагностични процедури и безопасно лечение са:
o Ежедневен достъп до микробиологично обслужване, включващо идентификация и тестване за чувствителност на микроорганизмите, както и възможност за директен контакт през целия ден.
o Непрекъснато кардиологично и кардиохирургично експертно обслужване и
непрекъсната възможност за достъп до изобразителни методики, по-специално до трансезофагеална ехокардиография и кардиохирургия през целия
ден.
Ако тези изисквания не са изцяло изпълнени, е необходимо и препоръчително
незабавно превеждане на пациента до център с налични кардиологични, микробиологични и кардиохирургични експерти.
Антибиотично лечение на стрептококовия ендокардит
Антибиотичното лечение на стрептококовия ендокардит зависи от вида на
причинителя, тъй като съществуват значителни разлики в антибиотичната резистентност, толеранса и синергичната активност при различните групи стрептококи. По-голямата чест от случаите на ИЕ с причинител от групата на S. Virdans, Str.
Pneumoniae, S. Pyogenes, Lancefield група Streptococcus В, С, и G, S. Bovis, и Abiotrophia
spp. могат да бъдат лекувани успешно само с антибиотици. Смъртността е помалка от 10%.
• Ехокардиография:

Предполагаем ИЕ
ТТЕ без забавяне

Образът е с добро качество
ТТЕ е позитивно

Суспектни или документирани усложнения или
кардиохирургия по
време на активен ИЕ

Подозрителен
ниска

висока
ТЕЕ

Ако ТЕЕ е негативно и суспекцията е висока, повтори ТЕЕ след 48 ч. /или 7 дни
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Въвлечен е протезен материал

Избор и дозировка на антибиотиците
Penicillin, ceftriaxone, vancomycin и teicoplanin. Оптималният период между отделните антибиотични апликации не е добре установен за пациенти с ИЕ. Терапевтичната цел е да се достигнат бактерицидни нива на медикаментите в инфектираната
тъкан за maxимално дълъг период от време. In vitro определената чувствителност
към антибиотика на “планктонните” бактерии, изолирани от хемокултури, може
значително да се отличават от чувствителността им in vivo в засегнататa тъкан.
Penicillin, ceftriaxone, vancomycine или teicoplanin могат да бъдат използвани като
монотерапия за стрептококвите ИЕ, но по традиция се използват в комбинация с
аминоглюкозидни антибиотици.
Пациенти с ИЕ, причинен от стрептококи, чувствителни на penicillin G, трябва да бъдат лекувани с 12–20 млн. Е penicillin G за 24 часа, разделени на 4-6-кратен
прием. Честият прием е необходим, защото началната пикова концентрация много
бързо се понижава поради гломерулната филтрация и тубуларната екскреция от
бъбреците. Непрекъснатите 24 часови инфузии на penicillin трябва да бъдат запазени за специални случаи като “трудни за лечение” микроорганизми.
Ceftriaxone има отличен фармакокинетичен профил за лечение на ИЕ. Общоприето е да се използва единична доза от 2 гр. сeftriaxone и.в., може да бъде приложен
и като бърза интравенозна инфузия. Интрамускулните инжекции трябва да бъдат
избягвани при пациенти с ИЕ.
За лечението на ИЕ също така е прието, че vancomycin в доза 30мг/кг/дн може
да бъде прилаган и.в. в два приема при серумно ниво, поддържано между 10 и 15 мг/
лт, за да бъде осигурена оптимална ефикасност. Инфузионното време не трябва
да бъде по-малко от 45 минути, за да се избегнат страничните ефекти.
Teicoplanin e алтернативното лекарство, което може да бъде използвано в ед-
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Режим А NVE���������������������������
; пълна чувствителност към penicillin�������������������
�����������������������������
(МIС </= 0.1мг/лт)
• Пациенти </=
������������������������
65
��������������������
години, нормални
Penicillin����������������������������������
G��������������������������������
���������������������������������
12-20 милиона
��������������������������
единици/24ч и.в.,
серумни креатининови нива
разделени на 4-6 приема за 4 седмици + gentamicin�
�����������
3 мг/кг/24ч
������������������������������������������������
и.в. (maxимум 240мг/дн), разделени на
2-3 приема за 2 седмици.
• Пациенти </=
������������������������
65
��������������������
години, нормални
серумни креатининови нива при
неусложнени случаи и рязко клинично
подобрение от приложената терапия.

Penicillin G 12-20
��������������������������������
милиона
��������������������������
единици/24ч и.в.,�
разделени на 4-6 приема за���������������
2-4 седмици
����������с
амбулаторно лечение след 7 дневно лечение в
болница (виж табл. 5)

• Пациенти >/=�����������������������
��������������������������
65 години и/или високи
креатининови серумни нива или
алергия към penicillin�
�����������.

Penicillin������������������������������������
G,���������������������������������
�����������������������������������
адаптиран към реналната функция
за 4 седмици, или ieftriaxone���������������������
��������������������������������
2 гр/24 ч и.в. като
единична доза за 4 седмици.

• Пациенти, алергични към penicillin���
�������������
и
��
цефалоспорини

Vancomycin����������������������������������������
30�������������������������������������
мг/кг/24ч и.в., разделен на 2 приема
за 4 седмици

Режим В Чувствителни към penicillin�����������������������������������
���������������������������������������������
(���������������������������������
MIC������������������������������
0.1мг/лт- 0.5 мг/лт) или РVЕ�
Penicillin������������������������������������
G,���������������������������������
�����������������������������������
20-24 милиона единици/24ч и.в.,
разделени на 4-6 приема илиb �������������������
ceftriaxone��������
2гр/кг/
24ч и.в. или и.м.c като единична доза + gentamicin�
�����������
3 мг/кг/24 ч и.в., разделен на 2-3 приема за 2
седмициd, следвани от ceftriaxone����������������
���������������������������
2 гр�����������
�������������
/24 ч
�������
и.в.
през следващите 2 седмици
Vancomycine��������������������������������
като единствено лекарство (виж
�������������������������������
дозата по-горе)
Режим С Резистентни към penicillin����������������
��������������������������
; МIС >���������
����������
0.5мг/лтe
Лечение като при ИЕ причинен от enterococci
�����������
Табл. 3.��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Принципи за вземане на решение за антибиотично лечение при нативен (�����������
������������
NVE��������
)и
������
протезен клапен ендокардит (�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
PVE����������������������������������������������������������
)���������������������������������������������������������
, причинен от Streptococcus������������������������������
�������������������������������������������
(����������������������������
включително Abiotrophia�����
����������������
����
spp�)a
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нократни дози за лечение на стрептококовия ИЕ. Препоръчваното ефикасно лечение с Teicoplanin е да се дават 10 мг/кг и.в. през 12 часа за първите 9 дози, а след
това да се продължи с 10 мг/кг и.в. веднъж дневно.
Aminoglykosides
Инфектираните вегетации са с много висока плътност на бактерии, които са
с редуцирана метаболитна активност. Авторадиографски изследвания демонстрират хомогенно разпределение на аминоглюкозидите във вегетациите.
Антибиотично лечение на стафилококовия ендокардит
Стафилококовият ендокардит на практика е много тежка, животозастрашаваща инфекция, отговорна за около една трета от смъртните случаи при ИЕ. Ранното започване на адекватна антибиотична терапия е ключът към подобряване на
прогнозата. 90% от случаите се дължат на инфектиране със Staphylococcus aureus,
останалите 10% - на коагулазо-негативни стафилококови видове (coagulase-negative
stapylococal species = CONS), от които S. Lugdunensis е причина за много тежко клинично развитие. ИЕ, причинен от S. Aureus при пациенти, които не са интравенозни
наркомани, е с предимно левостранно засягане на сърдечните клапи. Повече от 75%
от ранните РVЕ ендокардити се дължат на CONS-видове, практически метицилинрезистентните видове на S. Еpidermidis. РVЕ, открити по-късно от 12 месеца след
клапната операция (късен РVЕ), се дължат на S. Aureus и CONS по 25% за всеки от
случаите. Повечето от тези микроорганизми са комунално придобити и обикновено са чувствителни към methicillin.
Антибиотично лечение на ИЕ, причинен от ентерококи
и penicillin-резистентни стрептококи
Понастоящем са познати най-малко 20 вида от семейство Entrococus. E. faecalis
е най-честият вид, причиняващ ИЕ (около 90%), следван от Е. faecium. За разлика от
стрептококите, ентерококите са резистентни към голям спектър от антибиотици, включително повечето цефалоспорини, антистафилококовите пеницилини, клин-

MSSAa и алергия
към penicillind

Vancomycin 30мг/кг/24ч и.в., разделен на два приема за 4-6 седмици плюс
gentamicin 3мг/кг/24ч и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на три приема за
първите 3-5 дни от лечението

MRSAg

Vancomycin 30мг/кг/24ч и.в., разделен на два приема за 6 седмици

Режим В Ендокардит, засягащ протезен материал/сърдечни клапни протези
MSSAa
Oxacillinb 8-12 гр/24ч и.в., разделен на 4 приема плюс rifampicin 900мг/24ч
и.в., разделен на три приема заедно за 6-8 седмици плюс gentamicin 3мг/
кг/24ч и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на три приема за първите 2
седмици от лечението
MRSAg CONSh
Vancomycin 30мг/кг/24ч и.в., разделен на 2 приема за 6 седмици плюс
rifampicin 300мг/24ч и.в., разделен на 3 приема плюс gentamicini 3мг/кг/24ч
и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на 3 приема за 6-8 седмици заедно.
Табл. 4.�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Избор на антибиотична терапия при ИЕ, причинен от Staphylococcus
��������������
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Режим А Eндокардит на нативните клапи
MSSAa и липса
Oxacillinb 8-12 гр/24ч и.в., разделен на 4 приема за най-малко 4 седмици плюс
на алергия към
gentamicin 3мг/кг/24ч и.в. (maxимум 240 мг/дн), разделен на три приема за
penicillin
първите 3-5 дни от лечението.

и н ф е к ц и о з е н е н д о к а р д ит

дамицин и макролидите. Клиничната ефикасност на trimethoprim-sulphamethoxasol и
най-новите хинолони е противоречива.
Продължителността на лечението трябва да бъде поне 4 седмици при комбинирано лечение и най-малко 6 седмици при усложнени случаи, при пациенти, симптомни повече от 3 месеца, и при РVЕ. Това са препоръки от клас IIа, базирани на
доказателственост ниво В.
Антибиотично лечение на ИЕ, причинен от други
микроорганизми. ИЕ, дължащ се на грам-негативни
микроорганизми
Около 10% от NVE и около 15% от случаите на РVЕ, особено случаите, появили
се 1 година след кардиохирургия, са предизикани от грам-негативни бактерии. От
тези видове Enterobacter, видовете Pseudomonas и микроорганизмите от групата
НАСЕК (видове от Haemophillus, Actinobacter, Carbiobacteriumq Eikinella и Kingella) са
по-често свързани с ИЕ.
Видовете Enterobacteriaceae, най-често свързани с ИЕ, са: Escherichia colli, Klebsiella
spp., Enterobacter spp. и Serratia spp. Тъй като чувствителността на тези микроорганизми е непредсказуема, лечението трябва да се основава на определената чувствителност. Началното лечение е обикновено с В-лактамен антибиотик във високи
дози плюс gentamicin, 3 мг/кг/дн, разделен на 2-3 приема за 4-6 седмици.
Лечението на ИЕ, причинен от Ps. аeruginosa, се основава на in vitro проведени
изследвания за чувствителност. Комбинациите на високи дози В-лактамни антибиотици с антипсевдомонасна активност и tobramycin (3 мг/кг/дн, разделен на 2-3
приема) за 6 седмици е прието за най-адекватната начална терапия при тези случаи.
Установено е, че най-добрият терапевтичен ефект се постига при серумни концентрации от 12 мг или по-високи.
За емпирични терапевтични решения при микроорганизмите от групата НАСЕК,
причинители на ИЕ, които са били приети за ampicillin-резистентни, лечението на
избор е цефалоспорини трета генерация, например ceftriaxone 2 гр/дн и.в. като единична доза, дадена за 3-4 седмици при NVE и 6 седмици при РVЕ. Сeftriaxone има отличен
фармакокинетичен профил с дълъг полуживот и следователно единичната доза е достатъчна. Ако е демонстрирана чувствителност към ampicillin, то той може да бъде
предписан (maxимум до 12 гр/дн, разделен на 2-3 приема). Аминопеницилините и полусинтетичните пеницилини основно имат по-дълъг полуживот в кръвта в сравнение
с пеницилина и следователно може да бъдат прилагани безопасно 4 пъти дневно.
Penicillin MIC </= 8 мг/лт и gentamicin MIC <
500 мг/лт

Penicillin G 16-20 млн. еденици, разделени на 46 приема плюс gentamicin 3мг/кг, и.в., разделен
на два приема за 4 седмици
Penicillin-алергични пациенти с изолирани
Vancomycin 30мг/кг/дн и.в, разделен на два
penicillin/gentamicin чувствителни
приема за 4 седмици плюс gentamicin (в
ентерококи
поосочените по-горе дози)
Penicillin-резистентни видове (МIС > 8 мг/лт)а Vancomycin плюс gentamicin (в дозировката
посочена по-горе) за 6 седмици
Резистентни видове или по-малко
Необходима е помощ от опитен
чувствителни (МIС 4-16 мг/лт) към
микробиолог. Ако антибиотичната
vancomycin или силно резистентни gentamicin терапия не е успешна, необходимо е ранно
преминаване към кардиохирургия.
а
Лечението на резистентни ентерококи с oxazolidinone може да бъде възможност, която
може да се използва след консултация с референтен център
Табл. 5. Избор на антибиотично лечение за ИЕ, причинен от ентерококи и пеницилин-резистентни стрептококи
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За ИЕ с причинител Coxiella burnetii, причинителят на Q-треската, медикамент
на избор е Doxycyclin, 100 мг на всеки 12 часа в комбинация с rifampin. Комбинацията
от тетрациклин и флуорхинолон е доказала своята ефективност в клинични проучвания. При повечето пациенти с клапни протези е необходима профилактика на
повторенията. Тъй като Сoxiella са вътреклетъчни микроорганизми, антимикробната терапия трябва да продължи постоперативно за една година, а в някои случаи
и за цял живот.
Това са препоръки от клас II а, базирани на доказателственост ниво В.

Културелно-негативен ИЕ (CNE)
Терапия на инфекциозен ендокардит (ИЕ)
при интравенозни наркомани (IVDA)
В парентерална лекарствена зависимост, включително интравенозната злоупотреба с хероин, са въвлечени около 750 000 души от населението на Европа. ИЕ
е едно от най-тежките усложнения при IVDA и интравенозно лекарствено зависимите и един от най-важните проблемни (често рекурентни) ИЕ в някои градски
медицински центрове.
Мethicillin-чувствителният S. aureus (MSSA) е основният причинител в 60-70%
от случаите. Други микроорганизми-причинители са стрептококи, ентерококи (1520%), P. aeruginosa, S. markenses и други грам-негативни видове (< 10%) и Candida spр.
(<2%). Полимикробният ИЕ (около 5%) и CNE се съобщават при 5-10% от случаите.
Трикуспидалната клапа е най-често засегнатата (в повече от 70%), следвана от
левите клапи, като инфектирането на пулмоналната клапа е изключително рядко
NVE
Vancomycine
15.0 мг/кг/и.в. на всеки 12 часаa, b
За 4-6 седмици
+ Gentamicin
1.0 мг/кг и.в. всеки 8 часа
За 2 седмици
PVE
Vancomycin
15.0 мг/кг и.в. всеки 12 часа
4 -6 седмици
+Rifampicin
300-400 мг р.о. на мсеки 8 часа
4 -6 седмици
+Gentamicin
1.0 мг/кг и.в. всеки 8 часа
2 седмици
a
Maxимум 2гр/дн; с мониториране на нивото на медикамента
b
Аminopenicillin може да бъде добавен
Табл. 6. Емпирична антибиотична терапия при CNE на NVE или протезен клапен ендокардит
РVЕ
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Фунгиални ИЕ
От всички фунгиални ендокардити 75% се дължат на Candida, като броят им
нараства през последните години във връзка с нарастването на броя на имунокомпрометираните пациенти, относително големия брой интравенозни наркомани, почестото приложение на кардиохирургия и честата употреба на широкоспектърни
антибиотици, както и парентералното хранене при някои от хоспитализираните
болни. Във връзка с високата смъртност след самостоятелното лечение с антимикотични препарати и намалената периоперативна смъртност, кардиохирургията е
метод на избор при активен ИЕ.
Amphotericin B или по-малко токсичният ambisome са препаратите на избор при
лечението на фунгиалния ИЕ, с дневна дозировка от 1 мг/кг. Непрекъсната инфузия
може да предотврати появата на страничните ефекти, съответно терапевтично
свързаната температура. Комбинацията с 5-fluorocytosine има синергичен ефект in
vitro. За да бъде контролирана инфекцията, при почти всички случаи е необходима
хирургия. Тези препоръки от клас IIа се базират на доказателственост ниво В.

(<1%). Левите и десните клапи могат да бъдат едновременно засегнати в 5-10%
от случаите. Повечето от тези пациенти нямат предразполагащо сърдечно заболяване.
Прогнозата на десностранния ИЕ е по-добра (кардиохирургия е необходима в
по-малко от 2% от случаите, а смъртноста е по-ниска от 5%).
Емпирично антибиотично лечение
При постъпването изборът на емпирично антибиотично лечение зависи от
предполагаемите микроорганизми, типа на разтвора и дрогата, която използва наркомана, въвлечената страна на сърцето. Най-честият микробиологичен причинител е S. aureus и винаги трябва да бъде покрит от терапията. Лечението трябва
да включва или пеницилаза-резистентен пеницилин, или ванкомицин в зависимост
от локалното разпространение на MRSA. След като се изолира микробиологичният
причинител, терапията трябва да се актуализира съобразно резултатите.
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Специфични антибиотични режими
Стандартната терапия за ИЕ, причинен от MSSA, също се използва при наркомани, но има сведения, показващи, че двуседмичното лечение може да е достатъчно.
Десностранният ИЕ с причинител S. aureus при IVDA може да бъде успешно
лекуван с ciprofloxacin плюс rifampicin, приемани перорално, като състоянието на пациента трябва да бъде внимателно наблюдавано. За микроорганизми, различни от
MSSA, терапията при IVDA не се различава от тази при пациенти без зависимост.
Хирургична терапия
Индикациите за кардиохирургия и периоперативна оценка са същите, както
и при ненаркомани, но трябва да бъдат по-консервативни, защото при IVDA рекуренцията е много по-честа, най-вероятно поради продължаващата злоупотреба с
интравенозни наркотици.
Има две основни индикации за кардиохирургия (препоръки клас IIа)
а) ИЕ, предизвикан от микроорганизми, трудни за ерадикация (съотв. персистиращи фунги) или бактериемия най-малко за 7 дни (съотв S. aureus, P. aeruginosa)
въпреки адекватна антимикробна терапия;
б) трикуспидални клапни вегетации, по-големи от 20 мм, персистиращи след рекурентни белодробни емболии с или без съпътстваща десностранна сърдечна
недостатъчност.
Съпътстваща НIV-1 инфекция под терапия или за ИЕ при IVDA
Обикновено разпространението на НIV-1 инфекцията сред IVDA варира между
40 и 90%. Освен това честотата на инфектираните с НIV под медикаментозна или
кардиохирургична терапия не е още напълно ясна и заключенията от публикуваните
данни са: а) двуседмичният курс на лечение е недостатъчен; б) кардиохирургията
при НIV-инфектирани пациенти може да влоши прогнозата както на ИЕ, така и на
НIV-инфекцията.
Бременност
Повечето антибиотици на първи избор в лечението на ИЕ при бременни жени
са безопасни и ефективни. Penicillin, ampicillin, amoxicillin и flucloxacillin са широко
прилагани без да са наблюдавани усложнения от страна на майката и плода. Няма
големи проспективни проучвания за използването на цефалоспорините по време
на бременност и все още няма съобщения за фетотоксични ефекти. Макролиди
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Ендокардит след ятрогенна имплантация на протезен материал
Инфекции на интракардиален имплантиран материал могат да възникнат рано
или късно след кардиохирургия, което е ключово за определянето на етиологията,
клиничното протичане, лечението и прогнозата.
Протезен клапен ендокардит (РVЕ)
Коагулазо-негативните стафилококи (CONS) са най-честите инфектиращи
микроорганизми при ранен РVЕ, следвани от S. aureus и ентерококите. Микробиологията на късния РVЕ не се отличава съществено от този на нативния ИЕ. Рутинната периоперативна антибиотична профилактика значително и сигнификантно
въздейства за понижаването на честотата на ранния РVЕ ендокардит през последните години, докато усилията, през последните години за по-голямо редуциране на
честотата на РVЕ чрез сребърна импрегнация на ринга не се оправдаха.
Ранното разпознаване на РVЕ е обосновано във връзка с добрите съвременни
резултати от медикаментозното и хирургичното лечение. Принципите на антибиотичната терапия за РVЕ са практически същите, както при NVE. Въпреки това
терапията трябва да бъде продължена в рамките на 6 седмици.
Инфекции на друг ятрогенен чужд материал
Основните признаци за инфектиране на изводи на пейсмейкър или кардиовертердефибрилатор след имплантацията им (PРМI) са треска и постоянна бактериемия. Тези инфекции могат да се локализират в подкожието, интраваскуларно или
едновременно на двете места. Ендоваскулитът с бактериални вегетации може да
бъде открит върху муралния ендокард, върху самия електрод, в дясното сърце, върху трикуспидалната клапа или навсякъде във вена субклавия и вена кава супериор.
ТЕЕ е често от полза за идентифицирането на свързани с изводите вегетации. S.
aureus e най-често срещаният микроорганизъм (50%), CONS достигат до 25%. Останалите микроорганизми включват грам-негативна флора, фунги и ентерококи. S
aureus e предоминиращ за PРМI-ендокардита, появяващ се до 12 месеца след поставянето на съответното устройство. При проследяване на големи серии след РРМI
обикновено по-малко от 10% от изолатите на S. epidermidis са били резистентни на
methicillin. Това наблюдение показва, че РРМI произлизат по време на самата имплантация с дълъг латентен период преди клиничната си изява.
Антибиотичната терапия за РРМI трябва да се индивидуализира и да се базира на чувствителноста на изолираните от хемокултурите микроорганизми, ако е
възможно. Продължителността на терапията в повечето случаи трябва да бъде
между 4-6 седмици. Препоръчва се отстраняването на вътрешната система като
цяло. При инфекция с CONS медикаментозната терапия може да бъде успешна.
Тези препоръки се базират на препоръки II b клас и ниво на доказателственост С.
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също се изписват на бременни, като не се съобщава за тератогенни или фетални дефекти при употребата им. Аминоглюкозидите трябва да бъдат използвани
само при специални индикации заради потенциалния риск от увреждане на VIII черепномозъчен нерв на плода. Не са наблюдавани тератогенни ефекти при лечение
с rifampicin и imipenem. Противоречиви са данните за потенциално ототоксичния и
нефротоксичния ефект на vancomycin. При стандартно дозиране и мониториране
на плазмените лекарствени нива изглежда, че феталният риск не се повишава по
време на бремеността. Хинолоните са противопоказани по време на бременност.
Най-голям опит с противогъбичните препарати е натрупан от приложението на
amphotericin B. Тератогенни ефекти не са били наблюдавани при приложението на
този препарат.
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Отстраняването на инфектираните системи и електроди може да бъде последвано от поставяне на временен пейсмейкър преди повторно (двуетапно) имплантиране или ре-имплантиране на системата (едноетапно). Ако се провежда едноетапна процедура, обикновено се използва контралатералната венозна система
за имплантирането, както и епикардно пейсиране.
Клинично мониториране,
оценка на болестния процес и терапевтичната ефективност
Началният избор на медикамент е обикновено емпиричен, докато дефинитивното лечение трябва да се базира на минималната инхибираща концентрация
(МIС).
Рутинното мониториране на серумните нива на В-лактамните антибиотици
не е необходимо, защото е възможно достигането на високи терапевтични концентрации при стандартните дозови режими. Потенциална е опасността от техните странични ефекти при по-високите серумни нива. При приложение на gentamicin
например трябва да се избягват нивата над 0.1мг/л, заради неговия ототоксичен и
нефротоксичен ефект.
Проследяването, диагностицирането на ИЕ и идентификацията на микробния
причинител налагат съответното антибиотично лечение. Проследяването се състои в ежедневни прегледи при леглото на болния, измервания на телесната температура, периодични кръвни изследвания за мониториране белезите на инфекцията и
бъбречната функция. При съмнение за инфекциозни усложнения вземането на нови
хемокултури, xолтер-ЕКГ записи и нови ехокардиографии са от особена важност за
оценката на състоянието на пациента.
Треската е много полезен и важен критерий за проследяване на еволюцията на ИЕ. При пациенти с неусложнено клинично протичане температурата би
трябвало да се нормализира за около 5-10 дни. Обикновено инфекциите, причинени
от S. virirdans, отговарят по-бързо на антибиотично лечение в сравнение с тези,
причинени от S. aureus и ентерококи. Персистираща температура за период, подълъг от първата седмица, говори за наличието на усложнения като клапна деструкция, екстензия на процеса по клапния пръстен или поява на перивалвуларен
абсцес (табл. 7).
Сред лабораторните показатели С-реактивният протеин (CRP) е най-добрият
критерий за оценка на терапевтичния отговор. Нивата на CRP рязко се понижават през първата или втората седмица, но могат да останат леко завишени 4-6
седмици и по-дълго. Задържащи се високи стойности на CRP трябва да бъде интерпретирано като признак на неадекватно контролирана инфекция със сърдечни или
други усложнения. Нормализация на повишеното ниво на левкоцитите и ДКК може
• Сърдечни усложнения
Неадекватна антибиотична терапия, паравалвуларен и/или миокарден абсцес, големи
вегетации, перикардити/миокардити (често дължащи си на коронарни емболии)
• Бъбречни усложнения
Ггломерулонефрити, бактериурия
• Неврологични усложнения
Церебрални емболии, микотични аневризми, менингит
• Белодробни усложнения
Белодробни емболии, ексудативен плеврит
• Други емболични усложнения на слезката, ставите, прешлените
• Инфектирани пътища
* Диференцирането на “лекарствена треска” от възвратна треска може да бъде трудно
Табл. 7. Възможни причини за персистиращ фебрилитет при пациенти с ИЕ
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да бъде очаквана през първите 1 до 2 седмици. Персистиращата левкоцитоза също
е индикатор за активна инфекция. Важно е да се знае, че продължителното лечение
с В-лактамни антибиотици може да инхибира гранулопоезата и това да доведе до
неутропения. Броят на еритроцитите и тромбоцитите също трябва да бъде проследяван често.
Мониторирането на бъбречната функция чрез повторни изследвания на серумния креатинин е от първостепенна важност за ранното откриване на бъбречна
дисфункция, която е често усложнение при ИЕ или нежелан ефект от антибиотичното лечение, особено при терапия с аминогликозиди и ванкомицин.
Ехокардиографията е най-надеждното изследване, ако се подозират сърдечни
усложнения (виж секция Ехокардиография). Въпреки използването на мощни антибиотици, случаите на клапни деструкции и/или паравалвуларни абсцеси остават
високи.

Пациенти с риск от емболични събития
Изброените по-долу варианти са приети, за да характеризират пациентите,
които може да са изложени на повишен риск от емболични усложнения с ниво на
доказателственост В:
А) Микробен причинител. Въпреки, че няма пълен консенсус, в повечето публикувани серии се съобщава за 2-3 пъти по-висока честота на емболиите при ИЕ, причинени от ентерококи, стафилококи, Abiotrophia spp., Fastidous грам-негативни
бактерии (НАСЕК) и фунги в сравнение със стрептококи.
Б) Морфологични белези. Рискът от емболии е тясно свързан с демонстрацията
на вегетации, достатъчно големи, за да бъдат видени ехокардиографски. Предполага се, че размер на вегетациите >10мм при въвлечена нативна митрална
клапа, мобилност и ниска плътност при първоначалната ехокардиография са
фактори, които имат прогностично значение. Размер на вегетацията над 15
мм, независимо от локализацията, идентифицирана с ТЕЕ, е с дифинитивна
предсказваща роля за емболизъм.
В) Продължителност от началото на инфекцията. Рискът от емболии е най-висок в началото на ИЕ, често преди постъпването в болница и преди или по
време на първите две седмици от започването на антибиотичната терапия.
Петдесет процента от всички емболични усложнения възникват през първите 20 дни и 80% - до 32 ден от манифестацията на симптомите на ИЕ.
Г) Място на инфекцията. По-висока честота на емболии е наблюдавана при ИЕ на
митралната клапа, отоклкото при ИЕ на аортната.
Превенция на емболичните усложнения
Бързото и ефективното антимикробно лечение може да профилактира емболичните усложнения.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
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Поведение при усложненията
Емболични усложнения
Емболиите се предшестват от откъсване на фрагменти от вегетациите,
инфектирани тъкани или стерилни/инфектирани интакардиални тромби. Емболизмът е най-честото и прогностично значимо усложнение на активния ИЕ, което се
наблюдава в 22-43% от случаите с по-висока честота на церебрални, след това периферни/висцерални локализации. Проучванията от аутопсирани дори демонстрират по-висока честота на органно въвличане, включващо: бъбреци 60%, слезка 44%,
мозък 40%, и коронарни артерии 33%.

Хирургия след начални емболични събития
След манифестацията на церебрален емболизъм, сърдечната хирургия за предотвратяването на повторен епизод не е контраиндицирана, ако се извърши рано
(най-добре до 72 час) и изключване на налична церебрална хеморагия, най-добре чрез
краниална компютърна томография (ССТ) непосредствено преди операцията. Хирургичните резултати са най-добри в първите 72 часа след удара, докато все още не
е увредена кръвномозъчната бариера. Хирургичната интервенция не бива да бъде
отлагана, ако при пациенти с фокални дефекти е индицирана тежка сърдечна недостатъчност, продължаващ сепсис или инфекциозна резистентност към антибиотична терапия, докато не бъде изключена мозъчна хеморагия със ССТ скен.
Тези препоръки са с ниво на доказателственост В и са клас IIа.
Остра бъбречна недостатъчност
Въвличането на бъбреците и появата на остра бъбречна недостатъчност е
лош прогностичен белег, специално при пациенти с нестафилококов ИЕ на нативните и на протезните клапи. Това наблюдение е важно, защото нестафилококвите (S.
viridans) имат по-добра прогноза, отколкото стафилококовите ИЕ.
Аритмии и проводни нарушения
Аритмиите обикновенно са следствие от септично дисеминиране (съотв. произлизащи от съпътстващ миокардит) или от исхемично увреждане на миокарда
като последствие от коронарен емболизъм. Въвличането на специфичната проводна система е по-често при ИЕ на нативната аортна клапа и след това на нативната
митрална клапа. Хирургическото лечение трябва да бъде прието при всички случаи
на прогресиране на проводните нарушения и при РVЕ ендокардит, където се наблюдава перивалвуларна екстензия.
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Релапсинг ендокардит
Терминът “релапс” показва, че след първоначално подобрение настъпва клинично влошаване и същият микроорганизъм (необходимо е микробиологично доказателство) отново се открива в хемокултурите, обичайно след седмици, но понякога и
късно, след година (при Brucella и Q-треска ендокардити дори и по-късно).
Остра аортна или митрална регургитация и застойна сърдечна недостатъчност
Доказателства за перивалвуларна екстензия (локално неконтролирана инфекция)
Персистираща инфекция след 7-10-дневно адекватно антибиотично лечение
Инфекции с незадоволителен отговор към антибиотично лечение (фунги, Brucella spp,.
Coxiella spp., Staphylococcus lugqdunensis, Еnterococcus spp. с високо ниво на резистентност към гентамицин, грам-негативни микроорганизми).
o Мобилни вегетации с размери, по-големи от 10 мм, налични преди или през първата
седмица след започването на антибиотичното лечение
o Рекурентни емболии въпреки антибиотичното лечение
o Обструктивни вегетации
Табл. 8. Усложнения, при които трябва да бъде приложена хирургична интервенция по време
на активен ендокардит на нативните клапи (NVE).
o
o
o
o

o Ранен РVЕ
o Хемодинамична сигнификантна протезна клапна малфункция
o Доказателства за перивалвуларна екстензия
o Персистираща инфекция след 7-10 дневно антибиотично лечение
o Инфекции, дължащи се на лош отговор към антибиотичното лечение
o Обструктивни вегетации
Табл. 9. Усложнения, при които трябва да бъде приложена хирургия по време на активен протезен клапен ендокардит (РVЕ)
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Хирургична интервенция при активен инфекциозен ендокардит
Индикации за хирургична интервенция
Хирургията е необходима при поне 30% от случаите с активен ИЕ и в други
20-40% след оздравяване. Прогнозата е по-добра, ако хирургичната интервенция се
проведе преди да се появи сърдечната патология и общото състояние на пациента
тежко се влоши, независимо от продължителноста на ппредходното антибиотично лечение. Възрастта сама по себе си не е контраиндикация за хирургия.
Това са индикации клас I/IIа, базирани на ниво на доказателственост В и С.
Периоперативни съображения
Периоперативната катетеризация е била извършвана в миналото за определянето на мястото на инфекцията и за определяне на степента на регургитацията.
Сега това не е необходимо, защото неинвазивните изобразителни техники, преди
всичко мултиплановата ТЕЕ, са много по-сензитивни и по-специфични.
Коронарната ангиография трябва да влезе в съображение при пациенти с предположение за коронарен артериален емболизъм, симптоми, предполагащи исхемична
болест на сърцето или при сигнификантен атеросклеротичен рисков профил.
Превенция на рекуренциите
Ако първичният фокус, отговорен за ИЕ, е идентифициран, той трябва да
бъде елиминиран с планова хирургична интервенция.
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Антитромботична терапия
Антитромботичната терапия трябва да бъде проведена с хепарин. Приемът на орални антикоагуланти е свързан с повишен риск от хеморагии, особено интракраниални след мозъчен емболизъм, и не трябва да се прилага.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ ЕНДОКАРДИТ КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО
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