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Pacemaker és ICD-infekciók.  
A diagnózistól a kezelésig
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Staphylococcus speci-
esek
lead vegetáció és hemokultúra pozitivitás. Bizonytalan esetekben a 18FDG-PET/CT-vizsgálat nyújt segítséget. Keze-

bizonyítottan hatásos, széles körben alkalmazható eljárás. A resorbilis antibakteriális tasakok alkalmazása jelentheti a 

The cardiac implantable electronic devices (CIED) infections are increased in the past decade, due to the rising 
number of ICDs and biventricular devices. The infections can occur in local and systemic forms. The pathogen 
agents are the Staphylococcus species in the majority of cases, which can be explained by the special virulence 

-
sitive hemocultures. When the diagnosis is uncertain, 18FDG-PET/CT can help in the decision. In case of CIED 

-
ce, except for high risk patient or massive lead vegetation. Preoperative antibiotic prophylaxis is the only proven 
method for prevention. The widespread usage of the absorbable antibacterial envelope can be the future of CIED 
infection control.
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Bevezető

A kardiális implantált elektromos eszközök (CIED) szá-
-

se óta folyamatos növekedésben van. Az egyre moder-
nebb gyógyszeres és eszközös kezelésekkel a betegek 
élettartama növekszik, de az egyre komplexebb ké-

egyre több komorbiditással is rendelkeznek. Többek 

-

zések magas moratalitási rátája, valamint költséges ke-
zelése mind egészségügyi, mind gazdasági szempont-

Epidemiológia

Az implantált eszközökkel kapcsolatos infekciók már a 
-

mozgott. Populáció alapú kohorsz vizsgálat alapján a 
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lokális zsebinfekció incidenciája 1,37/1000 eszköz-év, 

1000 eszköz-év (1). 
Az ICD valamint reszinkronizációs terápia térhódítása 

a 2000-es évek végéig közel duplájára emelkedett. E 
mellett a CIED-infekciós ráta több mint háromszoros nö-

-

több társbetegsége, halmozódó generátorcserék és a 

Számos infekciót fokozó rizikófaktor ismeretes, ame-

kortikoszteroid kezelése, valamint a krónikus veseelég-
telenség és komplexebb eszköz (ICD, CRT-D) implan-
tációja (1. táblázat). Nem elhanyagolható továbbá a ge-
nerátorcsere, diabetes mellitus, antikoaguláns kezelés, 
ideiglenes pacemaker-terápia és az operátori tapaszta-

Patogenezis

Staphylococcus 
species -
gatív Staphylococcusok (60-70%-ban S. epidermidis). 
A S. aureus által okozott CIED-infekciók 15-25%-ban 

Corynebacterium, Propionibacterium, Gram-negatív 
-

zések is (2) (1. ábra).
A Staphylococcusok

-
kal, amelyek segítenek az eszközhöz való hozzátapa-
dásban és az intercelluláris kapcsolatok kialakításában 

-
mokat mind az antibiotikumok, mind pedig a szervezet 

intercelluláris kapcsolatok révén a baktériumok egysé-

rezisztencia-mechanizmusok gyors elterjedését (6, 7).
-

bak tériumok még a legszigorúbb sterilitási körülmé-

-
fesztálódó infekció azt a baktérium tulajdonságai és a 
korábban már említett rizikófaktorok együttesen fogják 
meghatározni. Jóval ritkább a másodlagos, hematogén 
szórás által az elektródákon megtapadó baktériumok 

Diagnózis

-

-

-
agnosztikus nehézséget okozó esetek is.

1. TÁBLÁZAT. CIED-fertőzés rizikótényezői

Odds ratio
Korai reintervenció 15
Kortikoszteroid kezelés 14
Veseelégtelenség 12
CRT-D vs. ICD/Pacemaker   7,5

  5,8
>2 elektróda jelenléte   5,5
Generátorcsere   3,7
Diabetes mellitus   3,5
Orális antikoaguláns   2,8
Ideiglenes pacemaker-elektróda   2,5

1. ÁBRA. Az SZTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinikán 2012 
óta CIED-extrakción átesett betegek (n=122) patogén kór-
okozóinak eloszlása szisztémás és lokális fertőzésben
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Lokális infekció járhat a beültetett eszköz decubitáci-
ójával, preeróziójával, a zseb sipolyjáraton keresztüli 
váladékozásával vagy tályogos folyamatával (2. ábra). 

-

nem társulnak. Ezen megjelenési formákban a diagnó-
zis felállítására sokszor csak szoros obszervációt köve-

években kezdett elterjedni a CIED-infekciók kapcsán 
-
-

a tényleges zsebinfekcióktól (2, 8, 9).
A zsebinfekciók nagy része észlelésük idején még 

-
-

tált eszköz (ezen esetekben az elektróda/elektródák) 
(3. ábra). 

A diagnózis felállításában kulcsfontosságú a sorozat-
ban vett hemokultúrák tenyésztési eredménye. Minden 
gyanús esetben javasolt transoesophageális echokar-

-
agnosztikus értéke alacsony (4. ábra). A már említett 

CIED-infekció gyanú esetén is javasolt a diagnózis fel-
állítására, azonban lead endocarditis kapcsán a szenzi-
tivitás, illetve a reprodukálhatóság alacsonyabb a zseb-

Kezelés

CIED-infekció esetén a teljes rendszer eltávolítása ja-
vasolt, függetlenül attól, hogy lokális vagy szisztémás 
folyamatról van szó. Az implantált eszköz komplett ext-
rakciója (5. ábra) javasolt továbbá okkult Staphylococ-
cus bacteraemia -

– a már említett bakteriális faktorok miatt – az elektró-
-

-
ban mutattak pozitivitást, valamint ezek bakteriális 

2. ÁBRA. ICD-generátor decubitus

4. ÁBRA. Pacemaker-elektródán lévő vegetáció transthora-
calis és transoesophagealis echokardiográfiás képe

3. ÁBRA. Pacemaker-elektróda decubitus
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spektruma jól korrelál egymással (10, 11). Számos vizs-
gálat bizonyította a konzervatív terápia hatástalansá-

-
mok alacsony szöveti penetranciája, a pacemakerzseb 

-
nizmusai. Intermittáló antibiotikum-kezeléssel szinte 
minden esetben relapszus várható, de élethosszan 
tartó antimikrobális kezeléssel is 7,3%-ban az infekció 
progressziójára lehet számítani. Ezzel szemben a tel-

-

csak gyakorlott centrumokban ajánlott, ahol megfele-

magában foglalja az elektródák merevítésére szolgáló 
locking styletet, valamint az elektróda felszabadításá-

Nagyszámú TLE-n átesett betegpopulációt feldolgozó 

-
lentétben a szívsebészeti eljárásokkal, ahol az átlagos 

-
-

ra, valamint 2 cm-nél nagyobb vegetáció esetén. Ezen 

az elektródák száma és életkora, a beteg általános ál-
lapota és társbetegségségei, valamint egyéb olyan fak-

-
tása, korábbi extrakciós kísérlet, csonkolt elektródák 
vagy dual-coil sokk-elektróda jelenléte stb.).

Prevenció

-

kö vetelmény. Törekedni kell továbbá a zsebhaemato-
ma elkerülésére, amelynek redukciójában fontos az 
antikoagulált betegek esetében a perioperatív hepa-

alkalmazott intravénás cefazolin/vancomycin infekciót 

vizsgálat támasztotta alá (19). Ezzel szemben a zseb 
povidon-jodiddal (Betadine) vagy antibiotikummal törté-

-

incidenciáját (20, 21). A preventív antibiotikum-keze-

-
ti terület izolálására használt antiszeptikum választá-
sa is. A REPLACE-regiszter a povidin-jodid esetében 
magasabb infekciós rátát mutatott a chlorhexidinnel 
szemben, viszont egy friss, nagy esetszámú obszervá-
ciós vizsgálat nem mutatott különbséget a két csoport 
között (22, 23).

-
-

-
linra rezisztenciát mutatnak. Tekintettel ezen speciá-
lis helyzetre, kifejlesztésre kerültek resorbilis, antibio-
tikum kombinációval (minocyclin és rifampicin) bevont 

-
-

már prospektív randomizált vizsgálat is alátámasztotta 

Következtetések

-
nak fokozatos emelkedésével egyre több esetben kell 

-
kedése meg fogja haladni az implantációs számok nö-

voltát, a primer prevencióra fokozott hangsúly helye-

alkalmazandó új infekciókontroll-stratégiák létrehozása 

A diagnosztika tekintetében az egyre szélesebb körben 
alkalmazott PET/CT nagy segítséget tud nyújtani a nem 

és specializálódott centrumok tapasztalatának növeke-
désével – egyre hatékonyabban és biztonságosabban 

5. ÁBRA. Passzív fixációs kamrai elektróda transzvénás lead 
extrakció után
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