


 Λοιμώξεις θήκης: προσβολή της υποδόριας θήκης της συσκευής και των 
υποδορίων καλωδίων (όχι των ενδαγγειακών τμημάτων των καλωδίων) 
• Διάβρωση του υπερκειμένου δέρματος: επικείμενη λοίμωξη της  θήκης  αντιμετώπιση 

σαν λοίμωξη της θήκης  
 Ενδαγγειακές λοιμώξεις: προσβολή των ενδαγγειακών τμημάτων των καλωδίων 

με βακτηριαιμία ή και ενδοκαρδίτιδα (ενδοκαρδιακό τμήμα καλωδίου) 
• Μπορεί να συμβεί με ή χωρίς λοίμωξη της θήκης 

 Πρώιμη λοίμωξη: εμφάνιση εντός εβδομάδων μέχρι 6 μηνών μετά την εμφύτευση 
• Συνήθως σχετιζεται με επιμόλυνση στη διάρκεια ή αμέσως μετά την εμφύτευση 

 Όψιμη λοίμωξη: εμφάνιση > 6 μήνες μετά την εμφύτευση 
• Συνήθως αφορά αιματογενή επιμόλυνση   

 Πρωτοπαθής λοίμωξη: Η συσκευή αποτελεί την αρχική εστία της λοίμωξης και 
συνήθως οφείλεται σε λοίμωξη στη διάρκεια της τοποθέτησης της συσκευής 

 Δευτεροπαθής λοίμωξη: Συμβαίνει στα πλαίσια βακτηριαιμίας από άλλη 
πρωτοπαθή εστία (πχ λοίμωξη μαλακών μορίων) 



 Ιστορικά δεδομένα: συχνότητα λοίμωξης CIED μέχρι 19,9%. 
• Μείωση του μεγέθους των συσκευών  εμφύτευση κάτω από τον μείζονα 

θωρακικό (vs στο κοιλιακό τοίχωμα)  μείωση της συχνότητας των 
λοιμώξεων: 3,5% vs 0,5% 

• National Hospital Discharge Survey (NHDS): 4,1% - 5,8% (2004-6) 
  Δυσανάλογη αύξηση της συχνότητας λοιμώξεων ως προς την αύξηση της 

συχνότητας εμφυτεύσεως 
• 1990-1999: 42% αύξηση στη συχνότητα εμφύτευσης 

• 124% αύξηση στη συχνότητα λοίμωξης (0,94/1000 ασθενείς  2,11/1000 ασθενείς) 
 Πιθανοί παράγοντες αύξησης συχνότητας λοιμώξεων 

• Αυξημένη χρήση CIED σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς 
• Αυξημένη συχνότητα συννοσηροτήτων: καρδιακή ανεπάρκεια, σακχαρώδης 

διαβήτης κλπ   
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Proportional increase in the number of cardiac rhythm management devices 
(CMRD) implanted and those infected by the year of hospitalization, normalized 
to the number of devices implanted and infected in the year 1996, respectively. 
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The annual rate of cardiac 
implantable electrophysiological 
device (CIED) infection remained 
fairly constant until 2004 when 
there was a marked increase. 
The infection rate increased from 
1.53% in 2004 to 2.41% in 2008 (p  
0.001). 

1.53% 

2.41% 



Cardiac implantable electrophysiological device 
(CIED) infections were more commonly observed in 

elderly patients. 

The importance of the rise in ICD 
implantations is highlighted by the 
increase in 2008 to 35% of all CIED 

implants 
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The incidence of 4 major 
comorbidities (renal failure, 
respiratory failure, heart 
failure, diabetes) remained 
fairly constant until 2004 
when a marked increase was 
observed. This paralleled both 
the observed increase in 
implantable cardioverter- 
defibrillator implantation and 
the increased infection rate. 



 Καρδιακή ανεπάρκεια 
 Σακχαρώδης διαβήτης 
 Νεφρική ανεπάρκεια: Odds ratio [OR]: 4,8 

• Αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς: ↑ συχνότητα 
βακτηριαιμιών 

 Λήψη αντιπηκτικών 
 ΧΑΠ, λήψη κορτικοστεροειδών, ηλικία>60 ετών 
 Παρουσία κεντρικού φλεβικού καθετήρα 
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 Αναθεώρηση συσκευής 
 Χρήση προσωρινού βηματοδότη 
 Παρατεταμένη διάρκεια εμφύτευσης 
 Εμπειρία του ιατρού που κάνει την 

εμφύτευση 
 Μετεγχειρητικό αιμάτωμα στη θήκη 
 Διάνοιξη, καθυστερημένη επούλωση ή 

εκροή υγρού από το τραύμα  
 Παρατεταμένη νοσηλεία (>2 ημέρες): 

όψιμη λοίμωξη 

 Τοποθέτηση στο κοιλιακό τοίχωμα 
 Χρήση επικαρδιακών καλωδίων 
 Είδος συσκευής: υψηλότερος 

κίνδυνος με εμφυτεύσιμους 
απινιδωτές και συσκευές 
επανασυγχρονισμού vs μόνιμους 
βηματοδότες – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

J Interv Card Electrophysiol 2011;31:171–83, 1–13. 



 Prospective Evaluation of Pacemaker Lead Endocarditis: 6319 
ασθενείς – 44 κέντρα 
 Παράγοντες σχετιζόμενοι με αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης 

• Πυρετός το 24ωρο πριν την εμφύτευση (aOR, 5.83; 95% CI, 2.00 - 
16.98),  

• Χρήση προσωρινού βηματοδότη πριν την εμφύτευση (aOR, 2.46; 
95% CI, 1.09 to 5.13),  

• Πρώιμες επανεπεμβάσεις (aOR, 15.04; 95% CI, 6.7 to 33.73).  
 Παράγοντες σχετιζόμενοι με μειωμένο κίνδυνο λοίμωξης 

• Εμφύτευση νέου συστήματος (aOR, 0.46; 95% CI, 0.24 to 0.87)  
• Λήψη προφυλακτικών αντιβιοτικών (aOR, 0.4; 95% CI, 0.18 to 0.86 

Circulation 2007;116:1349 



 Staphylococci:  
• Προκαλούν  65 – 75 % των λοιμώξεων της θήκης και μέχρι το 

89% των περιπτώσεων ενδοκαρδίτιδας από CIED 
• Coagulase (-)ve staphylococci (CoNS πχ Staph epidermidis) 
• Staphylococcus aureus – % MRSA ανάλογα με το νοσοκομείο  

 Άλλοι Gram(+) μικροοργανισμοί 
• Streptococcus spp,  
• Enterococcus spp, 
• Corynebacterium spp, 
• Propionibacterium acnes 



 Gram (-) μικροοργανισμοί: αναφορές περιπτώσεων με 
Stenotrophomonas maltophilia, Providencia rettgeri, 
Achromobacter xylosoxidans, Burkholderia cepacia 
 Μύκητες: σπάνιοι (Mucor, Aspercillus, Acremonium, 

Scedosporium) 
• Οι περισσότεροι ασθενείς  ΔΕΝ είναι ανοσοκατασταλμένοι – 

επιμόλυνση κατά την εμφύτευση 
• Υψηλή πιθανότητα συστηματικών εμβολών και υψηλή θνητότητα 

 Μυκοβακτηρίδια: ταχέως αναπτυσσόμενα – M. fortuitum, M. 
abscessus 
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Organism Number of patients (%)* 
Coagulase-negative staphylococci 99 (61) 
Staphylococcus aureus 49 (30) 
Enterobacteriaceae 8 (5) 
Streptococci 7 (4) 
Pseudomonas 6 (4) 
Candida 3 (2) 
Enterococci 3 (2) 
Corynebacterium 2 (1) 
Propionibacterium acnes 1 (<1) 
Listeria 1 (<1) 
Micrococci 1 (<1) 

UpToDate 2018. Data compiled from:  
Medicine (Baltimore) 1994; 73:299, Clin Infect Dis 2004; 39:68, Circulation 1997; 95:2098, Am J Cardiol 1998; 82:480. 



 Πρώιμη λοίμωξη: εμφάνιση εντός εβδομάδων μέχρι 6 μηνών μετά την 
εμφύτευση 
• Συνήθως σχετιζεται με επιμόλυνση στη διάρκεια ή αμέσως μετά την 

εμφύτευση 
 Όψιμη λοίμωξη: εμφάνιση > 6 μήνες μετά την εμφύτευση 

• Συνήθως αφορά αιματογενή επιμόλυνση 
 Χρόνος εμφάνισης: 

• Ann Intern Med 2000:  
• 0-29 d  25%,  
• 30-364 d  33%,  
• >365 d  42% 

• Circulation 2007; Διάμεσος χρόνος: 52 ημέρες [IC: 24-162]     
• Cardiovasc Electrophysiol  2010: 60% εντός 3 μηνών από την τελευταία 

παρέμβαση 



 Λοιμώξεις θήκης: 69% των λοιμώξεων CIED 
• 52% χωρίς και 17% με βακτηριαιμία  

 Συνήθως πρώιμη λοίμωξη 
• Εξαίρεση: λοιμώξεις από Propionobacterium, 

Corynobacterium και  ορισμένους CoNS 
 Εντοπισμένη φλεγμονή στη θέση της θήκης 

• Ερύθημα, θερμότητα, κλυδασμός, ευαισθησία  
• Διάνοιξη τραύματος, πυώδες έκκριμα 
• 11% των ασθενών  είχαν πυώδη συλλογή στη θήκη κατά τη 

χειρουργική διερεύνηση χωρίς τοπικά σημεία φλεγμονής 
• Μπορεί το μόνο τοπικό  σημείο να είναι το άλγος   

J Am Coll Cardiol 2007;48:1851 



 Διάβρωση χωρίς φλεγμονώδεις αλλοιώσεις στο  5% 
των ασθενών με λοίμωξη CIED 
 Παθογένεση: 

• Εκδήλωση υποκείμενης λοίμωξης ?  
• Λύση του δέρματος εξαιτίας κακής επούλωσης (πχ χρόνια 

χρήση στεροειδών, προηγούμενη ακτινοβόληση, χρόνιες 
δερματικές παθήσεις) ? 

 Η διάβρωση θα οδηγήσει οποσδήποτε σε λοίμωξη από 
τη χλωρίδα του δέρματος 
• Η διάβρωση πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν λοίμωξη θήκης. 
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 Βακτηριαιμία ± ενδοκαρδίτιδα καλωδίου ή καρδιακής βαλβίδας 
• Ενδαγγειακή λοίμωξη με ακέραια θήκη: 23% των λοιμώξεων CIED 

 Συνήθως όψιμη λοίμωξη με απουσία τοπικών σημείων και συμπτωμάτων 
• Μπορεί να εκδηλώνεται σαν πυρετός αγνώστου αιτιολογίας 

 20% - 50% των ασθενών με βακτηριαιμία ή ενδοκαρδίτιδα ΔΕΝ έχουν 
πυρετό, φρίκια, κακουχία, ανορεξία 

 Οι αιμοκαλλιέργειες είναι θετικές στο 68,3% - 100% των περιπτώσεων 
ενδοκαρδίτιδα μετά από λοίμωξη CIED 
• Αρνητικές αιμοκαλλιέργειες  προηγηθείσα χορήγηση αντιμικροβιακών 

 Παθογένεση: αιματογενής προσβολή του ενδαγγειακού καλωδίου στα 
πλαίσια βακτηριαιμίας από λοίμωξη δέρματος και μαλακών μορίων, 
πνευμονία, λοίμωξη κεντρικού καθετήρα ή μετά από επεμβατικές πράξεις 
άσχετες με το CIED 



 Το 1/3 των περιπτώσεων ενδοκαρδίτιδας συμβαίνει 3-6 μήνες  μετά από 
χειρισμό της CIED (εμφύτευση ή αλλλαγή μπαταρίας) ενώ τα 2/3 
συμβαίνουν μετά από τους 6 μήνες (διάμεσο διάστημα 25 μήνες) 

 Μπορεί η λοίμωξη CIED να συνυπάρχει με λοίμωξη καρδιακής βαλβίδας 
 Αντίστροφα μπορεί η CIED να  μην προσβληθεί παρά την ύπαρξη 

ενδοκαρδίτιδας βαλβίδας 
 Duval X et al Clin Infect Dis 2004; 39:68: 45 ασθενείς με βηματοδότη και 

ενδοκαρδίτιδα 
• Ενδοκαρδίτιδα βηματοδότη σε 33 – οι 16 είχαν και βαλβιδική προσβολή – 70% 

Staphylococci 
• Ενδοκαρδίτιδα βαλβίδας χωρίς προσβολή βηματοδότη σε 12 - staphylococci 

(42%), streptococci or enterococci (50%), Actinobacillus (HACEK infection 8%). 
 

Clin Infect Dis 2004; 39:68, Circulation 1997; 95:2098, Am J Cardiol 1998; 82:480  



 Η διάγνωση είναι συνήθως κλινικά προφανής 
• Πρέπει να διακρίνεται από  πρώιμο μετεγχειρητικο αιμάτωμα 

 Καλλιέργεια ιστού από τη θήκη (μετά την αφαίρεση) και την κορυφή των 
καλωδίων 
• Ταυτοποίηση παθογόνου: 60%-80% των περιπτώσεων 
• Η καλλιέργεια επιχρίσματος (swab) αν υπάρχει πυώδες έκκριμα έχει 

μικρότερη ευαισθησία. 
• Χρώση κατά Gram  αν είναι αρνητική πρέπει να γίνει καλλιέργεια και για 

μύκητες και μυκοβακτηρίδια 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα καλώδια μπορεί να επιμολυνθούν κατά την αφαίρεσή τους ! 

 ΔΕΝ συνιστάται διαδερμική αναρρόφηση από τη θήκη 
• Χαμηλή διαγνωστική απόδοση 
• Πιθανότητα εισαγωγής μικοοργανισμών στη θήκη (σε περίπτωση που η θήκη 

δεν αφαιρεθεί τελικά) 

Circulation 2010;121:458 



 Σε όλους τους ασθενείς με πιθανή λοίμωξη CIED πρέπει να λαμβάνονται 2 
set αιμοκαλλιεργειών πριν τη χορήγηση αντιμικροβιακών 
• Ορισμένοι ασθενείς με ενδαγγειακή λοίμωξη μπορεί να μην έχουν 

συστηματικές εκδηλώσεις ή περιφερική λευκοκυττάρωση 
 Ασθενείς με θετική ΑΜΚ ή με αρνητική ΑΜΚ αλλά με συστηματικά σημεία 

και συμπτώματα ή με προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών πρέπει να 
υποβάλλονται σε ΤΕΕ 
• Καλύτερη απεικόνιση τυχόν ιστού πάνω στο καλώδιο στην περιοχή της άνω 

κοίλης 
• Αρνητικό ΤΤΕ δεν αποκλείει ενδοκαρδίτιδα καλωδίου (χαμηλή ευαισθησία) 
• Το ΤΕΕ είναι απαραίτητο σε σσθενείς με βακτηριαιμία από  Staph aureus – 

υψηλή πιθανότητα ενδοκαρδίτιδας 
• Το ΤΤΕ υπερέχει στην αξιολόγηση ευρημάτων όπως ύπαρξη περικαρδιακής 

συλλογής, κοιλιακή δυσλειτουργία και προσδιορισμός πιέσεων στην 
πνευμονική – τα ευρήματα αυτά μπορεί να έχουν προγνωστική σημασία.  



 Ανεύρεση μάζας προσκολλημένης στο καλώδιο 
• Θρόμβος ή εκβλάστηση; 
• Αδύνατη η υπερηχοκαρδιογραφική διάκριση 

 5% των μαζών αυτών είναι θρόμβοι 
 Όταν η μάζα ανιχνεύεται τυχαία σε ασθενή στον οποίο δεν 

υπάρχει κλινική υποψία λοίμωξης (δηλ υποβλήθηκε σε 
υπερηχοκαρδιογράφημα για άλλο λόγο) πρέπει να εξετάζεται 
σοβαρά η πιθανότητα θρόμβου  
• Πιθανώς να μην χρειάζεται αφαίρεση του καλωδίου ή 

αντιμικροβιακή αγωγή  



 Θνητότητα:  
• 7,4% - 18% μετά από πλήρη αφαίρεση της συσκευής 
• 8,4% - 41% μετά από μερική αφαίρεση της συσκευής 

 Η αφαίρεση της συσκευής είναι το κεντρικό γεγονός 
στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων CIED 
 Ο ρόλος των αντιμικροβιακών είναι επικουρικός στην 

αντιμετώπιση του αρχικού επεισοδίου αλλά είναι 
απαραίτητα για την αποφυγή υποτροπών. 
 Επιπλοκές: ενδοκαρδίτιδα βαλβίδας, σηπτική 

θρόμβωση, οστεομυελίτιδα, επιπλοκές κατά την 
αφαίρεση της συσκευής 

Europace 2010;12:64–70, Ann Intern Med 2000;133:604, Am J Cardiol 1998;82:480  



 Πρέπει να αφαιρεθεί η συσκευή; 
 Πως πρέπει να αφαιρεθούν τα καλώδια; 
 Πρέπει να αρχίσουμε εμπειρική αντιμικροβιακή 

αγωγή; 
 Ποια αντιμικροβιακά πρέπει να χορηγήσουμε 

εμπειρικά; 
 Για πόσο διάστημα θα συνεχιστεί η αντιμικροβιακή 

αγωγή; 
 Πότε θα πρέπει να εμφυτευθεί η νέα συσκευή; 



 Πλήρης αφαίρεση συσκευής: διάβρωση γεννήτριας ή καλωδίων, 
εντοπισμένη λοίμωξη θήκης, ενδοκαρδίτιδα βαλβίδας, 
ενδοκαρδίτιδα καλωδίου 
• Η χορήγηση αντιμικροβιακών με ή χωρίς μερική αφαίρεση συνδέεται 

με υψηλή πιθανότητα υποτροπής και σημαντική θνητότητα 
• Οι υποτροπές είναι σπάνιες (1% - 3,5%) μετά από πλήρη αφαίρεση 

ενώ φθάνουν το 50%-67% μετά από  μερική αφαίρεση 
 Η συσκευή πρέπει επίσης να αφαιρείται αν ο ασθενής υποβάλλεται 

σε αντικατάσταση ή επισκευή βαλβίδας λόγω ενδοκαρδίτιδας 
• Η CIED μπορεί να λειτουργήσει σαν εστία για την υποτροπή της 

λοίμωξης και την επιμόλυνση της χειρουργηθείσας βαλβίδας 
 Μετά την αφαίρεση της συσκευής πρέπει να επαναλαμβάνονται οι 

ΑΜΚ 
 
 



 Η προσκόλληση των βακτηρίων σε μια στερεή επιφάνεια αποτελεί το πρώτο βήμα 
στην παθογένεση των λοιμώξεων σε ξένα σώματα 
• Ένα ξένο σώμα μειώνει τον  αριθμό των Staph aureus που είναι αναγκαίοι για να 

προκληθεί λοίμωξη (inoculum) κατά 105 φορές ( 100 CFU)! 
 Τα προσκολλημένα βακτήρια πολλαπλασιάζονται και συνθέτουν 

εξωπολυσακχαρίτες (γλυκοκάλυκας). Μικροαποικίες βακτηρίων που 
περιβάλλονται από γλυκοκάλυκα συντήκονται σχηματίζοντας τη δομή που 
ονομάζουμε βιομεμβράνη (Biofilm) 

 Τα βακτήρια στα εν τω βάθει στρώματα της βιομεμβράνης είναι μεταβολικά 
ανενεργά και προστατεύονται από τους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή (πχ 
φαγοκύτταρα). 

 Τα βακτήρια εντός της βιομεμβράνης αναπτύσσουν αντοχή στα αντιμικροβιακά 
 Τα αντιμικροβιακά έχουν ελάχιστη ή μηδενική διείσδυση στις βιομεμβράνες 
 Το μικροπεριβάλλον των βιομεμβρανών επιδρά αρνητικά στην αντιμικροβιακή 

δραστηριότητα 



Initial 
attachment 

Irreversible 
attachment 

Maturation I Maturation II Dispersion 



 Η συσκευή δεν αφαιρείται αν υπάρχει επιφανειακή 
λοίμωξη της χειρουργικής τομής χωρίς λοίμωξη της 
θήκης  
• 7-10 ημέρες per os αντιμικροβιακό με αντισταφυλοκοκκική 

δράση (πχ Clindamycin, TMP/SMX, Rifampin) 
 Η συσκευή μπορεί να μην αφαιρεθεί σε ασθενείς 

ιδιαίτερα ευπαθείς (υψηλός χειρουργικός κίνδυνος), 
σε ασθενείς με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης ή σε 
ασθενείς που αρνούνται 
• Παρεντερική αντιμικροβιακή αγωγή αρχικά και στη συνέχεια 

κατασταλτική αντιμικροβιακή αγωγή 



 Πρόβλημα: διαχείριση ασθενών SAB χωρίς όμως λοίμωξη θήκης και 
χωρίς εκβλαστήσεις σε καλώδια ή βαλβίδες 
• Πιθανότητα λοίμωξης CIED στους ασθενείς αυτούς: 45% 
• Η αφαίρεση της συσκευής σε όλους αυτούς τους ασθενείς δεν 

δικαιολογείται. 
 Πότε πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αφαίρεσης; 

• SAB χωρίς άλλη ταυτοποιήσιμη εστία 
• Υποτροπιάζουσα SAB 
• Εμμένουσα βακτηριαιμία από Staph aureus 
• Παρουσία προσθετικής βαλβίδας 
• Παρουσία εμφυτεύσιμου απινιδωτή – καρδιομετατροπέα 
• Βακτηριαιμία το πρώτο 3μηνο μετά την εμφύτευση της συσκευής 

 
 Circulation 2001;104:1029 



 Ασθενείς με Gram(-) βακτηριαιμία χωρίς όμως ενδείξεις 
λοίμωξης CIED 
• ΔΕΝ συνιστάται αφαίρεση. Οι λοιμώξεις CIED είναι σπάνιες σε 

ασθενείς με Gram(-) βακτηριαιμία  
 Ασθενείς με Gram(-) βακτηριαιμία που υποτροπιάζει παρά 

την αντιμικροβιακή αγωγή και δεν έχει σαφή εστία 
• Αφαίρεση CIED 

 Ασθενείς με μυκηταιμία ή με βακτηριαιμία από άλλους 
μικροοργανισμούς 
• Χαμηλός κίνδυνος λοίμωξης CIED αλλά τα δεδομένα είναι ελάχιστα 

 



 Complete removal of device and lead is recommended for all patients with 
• definitive infection evidenced by valvular and/or lead infective endocarditis or sepsis 

(AHA Class I, Level A) 
• device pocket infection evidence by any of (AHA Class I, Level B) 

• abscess formation 
• device erosion 
• skin adherence 
• chronic draining sinus without definite involvement of leads and/or device 

• valvular endocarditis without definite involvement with lead and/or device (AHA Class I, 
Level B) 

• occult staphylococcal bacteremia (AHA Class I, Level B) 
 Complete removal of device is reasonable in patients with persistent occult gram-

negative bacteremia despite appropriate antibiotic therapy (AHA Class IIa, Level B) 
 Complete removal of device is not indicated for 

• superficial or incisional infection without involvement of device and/or leads (AHA Class 
III, Level C) 

• relapsing bloodstream infection due to source other than device and requiring long-term 
suppressive antimicrobials (AHA Class III, Level C) 
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 Η διαδερμική αφαίρεση είναι η συνιστώμενη μέθοδος 
• Απαραίτητη η εμπειρία και η εκπαίδευση 
• Επιπλοκές: καρδιακός επιπωματισμός, αιμοθώρακας, πνευμονική 

εμβολή, μετακίνηση καλωδίου 
 Απαραίτητη η καρδιοχειρουργική κάλυψη 
 Χειρουργική αφαίρεση: ασθενείς με υπόλοιπα συσκευής μετά από 

απόπειρα διαδερμικής αφαίρεσης 
 Η επιλογή μεθόδου αφαίρεσης όταν υπάρχουν μεγάλες 

εκβλαστήσεις (>2 cm) πρέπει να εξατομικεύεται   
• Ορισμένοι συνιστούν χειρουργική αφαίρεση για εκβλαστήσεις >2 cm 

ώστε να αποφευχθεί πνευμονική εμβολή ωστόσο τα δεδομένα 
δείχνουν ότι ο κίνδυνος κλινικά εμφανούς πνευμονικής εμβολής δεν 
αυξάνεται.    

J Am Coll Cardiol. 2007;49:1851, Heart Rhythm. 2007;4:978 



 Η αντιμικροβιακή  αγωγή είναι επικουρική σε ασθενείς με 
λοιμώξεις CIED 
 Η αφαίρεση της συσκευής δεν πρέπει να αναβάλλεται 

ανεξάρτητα από το χρόνο χορήγησης των αντιμικροβιακών 
 Άμεση έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής (αφού 

ληφθούν ΑΜΚ Χ 2):  
• Ασθενείς με εικόνα συστηματικής λοίμωξης και αστάθεια. 

 Λοίμωξη θήκης: έναρξη αγωγής αμέσως πριν την αφαίρεση 
ώστε να αυξηθεί η απόδοση των ιστικών καλλιεργειών από τη 
θήκη 



 Η επιλογή των αντιμικροβιακών πρέπει να γίνεται με βάση τα 
αποτελέσματα των καλλιεργειών όποτε είναι δυνατόν 
 Αρχική εμπειρική αγωγή: Vancomycin iv ή Teicoplanin iv (όχι 

ιδιαίτερα δραστική έναντι CoNS) 
• Εναλλακτικές λύσεις: Daptomycin, Quinupristin/Dalfopristin, 

Linezolid  
• Αν αναπτυχθεί στην καλλιέργεια σταφυλόκοκκος ευαίσθητος στη 

μεθικιλλίνη πρέπει η αγωγή να αλλάξει σε Dicloxacillin ή Cefazolin 
iv. 

• Αν αναπτυχθεί στην καλλιέργεια άλλος μικροοργανισμός (εκτός 
σταφυλοκόκκου) η επιλογή της αντιμικροβιακής αγωγής θα 
εξαρτηθεί από τη δοκιμασία ευαισθησίας 

 



Clev Clin J Med 2011;78:529 



 Διάβρωση δέρματος με αρνητικές ΑΜΚ: 7-10 ημέρες  
 Λοίμωξη θήκης με αρνητικές ΑΜΚ: 10-14 ημέρες 
 Ενδοκαρδίτιδα καλωδίου χωρίς επιπλοκές: 2-4 εβδομάδες 
 Ενδοκαρδίτιδα καλωδίου με επιπλοκές (σηπτική φλεβοθρόμβωση, 

οστεομυελίτιδα): 4-5 εβδομάδες 
 Ενδοκαρδίτιδα: σύμφωνα με τις οδηγίες 
 Βακτηριαιμία χωρίς ενδοκαρδίτιδα 

• Staph aureus: 2-4 εβδομάδες 
• Άλλος μικροοργανισμός: 2 εβδομάδες 

 Ο χρόνος μετράει από την ημέρα της αφαίρεσης της συσκευής 

J Am Coll Cardiol. 2007;49:1851, Circulation 2010;121:458 



J Am Coll Cardiol. 2007;49:1851 

ΑNTIBIOTICS 



time from explant to reimplant  
post-explant antibiotic duration 

J Am Coll Cardiol. 2007;49:1851 



 Χρησιμοποιείται σε επιλεγμένους ασθενείς με λοίμωξη CIED 
στους οποίους δεν είναι δυνατή η διαδερμική ή χειρουργική 
αφαίρεση της συσκευής 
• Περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης, άρνηση ασθενούς 

 Προϋποθέσεις μακροχρόνιας κατασταλτικής αγωγής 
• Σταθερή καρδιαγγειακή κατάσταση 
• Κλινική βελτίωση με τη χορηγούμενη αντιμικροβιακή αγωγή 
• Αρνητικές αιμοκαλλιέργειες 

 ΔΕΝ πρέπει να χορηγείται μακροχρόνια κατασταλτική 
αντιμικροβιακή αγωγή σε ασθενείς  που είναι υποψήφιοι για 
αφαίρεση CIED λόγω λοίμωξης 
 
 



 Χρειάζεται ο ασθενής νέα συσκευή; 
• Μέχρι και το 30% των ασθενών μπορεί να μην χρειάζεται πλέον τη συσκευή. 

 Η επανεμφύτευση πρέπει να γίνεται σε διαφορετική θέση (συνήθως 
αντίπλευρα) 

 Προϋποθέσεις επανεμφύτευσης 
• Επαρκής χειρουργικός καθαρισμός και έλεγχος όλων των εστιών της λοίμωξης: 

στην περιοχή της θήκης και σε μεταστατικές εστίες 
• Ενδοκαρδίτιδα καλωδίου: αρνητικές ΑΜΚ για τουλάχιστον 72 ώρες 
• Ενδοκαρδίτιδα βαλβίδας: η επανεμφύτευση θα πρέπει να  γίνει τουλάχιστον 

14 ημέρες μετά από την πρώτη αρνητική ΑΜΚ 
 Ερώτημα: Πρέπει να έχει γίνει σύγκλιση της θήκης και αφαίρεση των 

παροχετεύσεων πριν την επανεμφύτευση; 
• Απάντηση: Δεν έχουμε δεδομένα!  

J Am Coll Cardiol. 2007;49:1851, Heart Rhythm 2010; 7:1043 



J Am Coll Cardiol. 2007;49:1851 

DEVICE REMOVAL 



 Εμφύτευση μόνο όταν απουσιάζουν οι κλινικές ενδείξεις λοίμωξης 
 Παρεντερική χορήγηση αντιμικροβιακού με αντισταφυλοκοκκική δράση πριν την 

εμφύτευση 
• Μετα-ανάλυση: Odds Ratio 0,256 (υπέρ της προφύλαξης) 

 Επιλογή αντιμικροβιακού ανάλογα με τα δεδομένα αντοχής του κέντρου 
• Χαμηλή συχνότητα MRSA: Cefazolin 1 ώρα πριν την επέμβαση 
• Υψηλή συχνότητα MRSA: Vancomycin 90-120 min πριν την επέμβαση 
• Εναλλακτικά: Daptomycin, Linezolid 

 Χειρουργική τεχνική 
• Σχολαστική αντισηψία και τήρηση ασήπτων συνθηκών 
• Αποφυγή δημιουργίας αιματώματος στη θήκη 
• Καταιωνισμός της θήκης για την απομάκρυνση ιστικών υπολειμμάτων  
• Χρήση μονοϊνιδικών ραμμάτων 
• Εφαρμογή πιεστικού επιθέματος για 12-24 ώρες 

Circulation 1998;97:1796 



 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας λοιμώξεων CIED 1950 – 2007, 
140 άρθρα: δεν υπάρχει καμιά αναφορά για λοίμωξη CIED 
μετά από οδοντιατρικές, γαστρεντερολογικές, ουρολογικές, 
δερματολογικές ή άλλες επεμβατικές πράξεις. 
 Η μικροβιακή αιτιολογία των λοιμώξεων CIED 

(σταφυλόκοκκος και όχι χλωρίδα στόματος) υποδεικνύει ότι η 
αντιμικροβιακή προφύλαξη δεν είναι αναγκαία Recommendations for Antimicrobial Prophylaxis for Invasive Procedures in 
Patients With CIEDs 
Class III (Level of Evidence: C) 
Antimicrobial prophylaxis is not recommended for dental or other invasive 
procedures not directly related to device manipulation to prevent CIED 
infection. 



 Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections. Infect Dis Clin 
2012;26:57-76 

 Clinical Practice: Infections of  Cardiovascular Implantable Electronic 
Devices N Engl J Med 2012;367:842-9 

  Cardiovascular Implantable Electronic Device Infection: A stepwise 
approach to diagnosis and management. Clev Clin J Med 2011;78:529-537 

 Update on Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections and 
Their Management: A Scientific Statement From the American Heart 
Association. Circulation 2010;121;458-477 

 Management and Outcome of Permanent Pacemaker and Implantable 
Cardioverter-Defibrillator Infections. J Am Coll Cardiol 2007;49:1851–9 
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