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3. Úvod 

 

3.1. Infekce cévní protézy 

 
3.1.1. Charakteristika onemocnění - souhrn 
 

Použití umělých cévních náhrad v cévním systému je pro nemocné nesporným přínosem, vzhledem 

k jejich základnímu onemocnění. Implantace tělu cizorodého materiálu je však i při zachování 

všech postupů lege artis spojena s určitým rizikem bakteriální infekce, která pro pacienta může mít 

katastrofální následky. Tato komplikace se vyskytuje u 0.5-5% operovaných (1-3). Klasifikace 

infekcí cévní protézy může být vyjádřena časovým faktorem (časné, pozdní), vztahem k pooperační 

ranné infekci (Szilagyi, 1972) a též rozsahem postižení protézy (Bunt, 1988) – viz níže.  

Z hlediska diagnostického i léčebného je podstatným faktorem lokalizace patologického procesu 

resp. typ postižené cévní rekonstrukce. Typickými lokálními známkami infekce se projevují 

infrainguinálně uložené postižené cévní protézy. Cévní náhrady uložené retroperitoneálně (resp. 

retropleurálně v případě implantace v oblasti descendentní aorty) se při postižení infekcí projevují 

často nespecifickými příznaky (hubnutí, subfebrilie, ureterohydronefrosa apod.).  

Infekci, jejíž průběh je dán do značné míry interakcí mezi virulencí etiologického agens a imunitní 

odpovědí pacienta, arbitrárně označujeme jako nízce nebo vysoce virulentní. Pokud virulentní 

infekce není vzápětí poznána a léčena, dochází k obrazu tzv. „advanced graft infection“ s typickými 

projevy a snadnou diagnostikou, avšak o to horšími následky pro nemocného. Na druhou stranu 

nízce virulentní infekce jsou často nesnadno rozpoznatelné a obtěžují nemocného projevy 

chronického zánětu často po mnoho měsíců, než dojdou do stadia některé z komplikací 

(pseudoaneurysma, krvácení, ureterohydronefrosa, retroperitoneální fibrosa atd.) a vynutí si 

chirurgické řešení.  

Právě skupina nízce virulentních infekcí je výzvou pro moderní pomocné diagnostické metody, 

protože standardně užívané ultrasonografické, CT a kultivační vyšetření ve vysoké míře selhávají. 

Samo potvrzení infekce, tzv. zlatý standard porovnávaný s výsledky pomocných diagnostických 

vyšetření, je dán peroperačním nálezem. Infekce je definována splněním jedné či více 

z následujících kautel (Yeager 1992): pozitivní kultivace z materiálu protézy, hnisavá kolekce 

v okolí protézy, protéza prominující ranou, přítomnost protézo-enterické píštěle, v případě uzavřené 

cévní protézy je tato obklopena tekutinou a buněčným detritem s průkazem leukocytů při barvení 

dle Grama.  

Na základě dosud získaných zkušeností je ve většině případů zcela zásadním léčebným postupem 
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kompletní odstranění infikovaného materiálu a podávání antibiotik. S určitým zjednodušením lze 

říci, že toto pravidlo je imperativem v případě průchodných rekonstrukcí a postižení oblasti 

anastomoz. Vyjímečně jsou publikovány i úspěšné konzervativní způsoby léčby založené 

na drenáží infekčního ložiska a překrytí protézy svalovým lalokem či použití VAC (vacuum 

assisted closure system) léčby u mitigovaných infektů (4, 43). Neporovnatelně jednodušší situací 

je chirurgická léčba uzavřené infikované cévní protetické rekonstrukce. Ta spočívá v jejím 

odstranění a uzávěru (plastice) oblasti původních arteriotomií autologním materiálem. 

Po odstranění funkční infikované cévní protézy je ve většině případů nutná  cévní rekonstrukce, 

nejčastěji revaskularizace končetiny (event. rekonstrukce aorty, revaskularizace viscerálních větví 

apod.), některou z rekonstrukčních operací, která je v dané situaci pro nemocného nejvhodnější. 

Zlatým standardem v aortoilické oblasti je provedení extraanatomické rekonstrukce protézou (5). 

Takový způsob následné revaskularizace  má tři základní nevýhody - nízkou střední dobu 

průchodnosti s relativně vysokým výskytem amputací, extraanatomická cesta bývá obtížná 

v tříselné oblasti a ruptura event. infekce aortálního pahýlu představuje významné riziko 

s vysokou mortalitou. Vyjímečně lze pomocí endarterektomie zprůchodnit původního řečiště (6). 

Dále  lze použít autologní žílu  a v poslední době stále častěji i allogenní cévní štěp, a to jako 

čerstvý, nebo kryoprezervovaný. Autologní náhrada safenou bývá v aortoilické pozici limitována 

většinou nedostatečným průměrem štěpu. Po odběru autologní femorální žíly dochází v  poměrně 

vysokém procentu k významnějšímu pooperačnímu otoku dárcovské končetin (vyjímečně až do 

obrazu „žilního compartment syndromu“), především je však tento typ výkonu podstatně delší a 

tedy více pro pacienta zatěžující, než ostatní typy řešení. Jeho výhodou je naopak nejnižší riziko 

reinfekce a excelentní dlouhodobá průchodnost. Jedná se tedy o metodu vhodnou pro biologicky 

relativně mladé pacienty (7, 8). Při implantaci nové cévní protézy in situ je  poměrně vysoké 

riziko její reinfekce a proto je vhodné zvolit protézu  sycenou solemi stříbra nebo rifampicinem 

(9), které vykazují jistou odolnost vůči infekci. Při sledování efektu rezistence k infekci se zdá, že 

protézy s rifampicinem jsou výhodnější, nejsou však porovnatelné s biologickou náhradou. Zcela 

vzácně lze infikovanou cévní protézu ponechat, je tomu tak při infekci málo virulentním agens, 

projevujícím se např.pouze drobnou píštělí apod., u polymorbidních pacientů, kde by operace 

nepřinesla nemocnému prospěch ve srovnání s rizikem náročného výkonu 

Z uvedeného vyplývá složitost problematiky, jejíž základní podmínkou je správně stanovená 

diagnosa. Správně a včas stanovená diagnosa je podmínkou prevence smrtelných komplikací 

(sepse, krvácení) infekce cévní protézy. Jak bylo uvedeno výše, pouze část nemocných s infekcí 

umělé cévní protézy se prezentuje rozvinutými symptomy zánětu, tak, jak je známe. Je známým 

faktem, že až ve 40% případů je materiál odebraný ke kultivačnímu vyšetření peroperačně z okolí 



7 
 

protézy negativní. S tím je spojena velká skupina nemocných, jejichž infekce je způsobena málo 

virulentním etiologickým agens a právě ti jsou diagnostickou výzvou, neboť v této situaci základní 

CT vyšetření selhává až v polovině případů.  

Právě této skupině nemocných jsme věnovali naši práci. 

 

 

 

3.1.1. Historické poznámky – cévní náhrady 

 

Zájem o cévní náhrady se projevil ve větší míře na rozhraní 19. a 20. století. Dříve než se do 

klinické praxe dostaly umělé cévní náhrady, byly využívány allografty. V klinice byla však 

nejprve provedena cévní transpozice - v roce 1906 (Goyanes), kdy po náhradě výdutě 

podkolenní tepny byl resekovaný úsek nahrazen žilou, ponechanou in situ. Ve stejné době 

byly zkoušeny i čerstvé tepenné allotransplantáty, ale nedosáhly širšího klinického využití. 

V roce 1948 publikoval Gross použití lidského tepenného štěpu v cévní chirurgii (11) a za 

další tři roky provedl Dubost první úspěšnou náhradu aneuryzmatu abdominální aorty (AAA) 

pomocí arteriálního allograftu (12). Po prvních úspěšných pokusech se indikace 

k rekonstrukčním výkonům s použitím tepenných allograftů stále rozšiřovaly (13, 14). 

Vrcholem se pak stala resekce oblouku aorty a jeho náhrada allogenním tepenným štěpem 

(15). Souběžně s allogenními tepennými transplantáty se začínají objevovat i pokusy o 

náhrady tepen cizorodým materiálem.  

V roce 1952 byla představena první cévní protéza a v dalším období pak došlo 

k intenzivnímu vývoji cévních protéz a k jejich masivnímu rozšíření v cévní chirurgii a tak 

začala nová a zásadní etapa v rozvoji rekonstrukční cévní chirurgie (16, 17, 18). Cévní 

protézy se staly významným materiálem, hlavně ve vysokoprůtokové oblasti. Zcela 

bezkonkurenční cévní náhradou při nízkém průtoku však zůstává vlastní (autologní) žíla 

minimálně o průměru 4mm (nejč. vena saphena magna). Při srovnání výsledků tepenných 

allograftů a cévních protéz se zvýraznily četné nevýhody allograftů ve smyslu jejich 

pořizování, skladování a výskytu pozdních degenerativních změn (19), i když experimentální 

výsledky při použití tepenných allograftů byly výborné (20). Z těchto důvodů bylo jejich 

používání v rutinní cévní chirurgii nadále prakticky opuštěno. 
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3.1.3. Vhojování cévní protézy 

 

Vhojování cévní náhrady popisuje jednu z jejích základních vlastností, vedle vlastností 

biologických, chirurgických a technických. Podmínkou tohoto procesu je tzv.optimální 

biologická porozita, tenká stěna, příčná pružnost nepřesahující pružnost vlastní tepny, 

inertnost, a event. přítomnost působků blahodárně ovlivňujících proces vhojování (Krajíček 

2007). Zjednodušeně lze říci, že cévní protéza implantovaná do tepenného řečiště nemocného 

má vzásadě vlastnosti jakési medie. Avšak zevní a vnitřní vrstva (adventicie a intima) jsou 

vytvářeny hostitelem. Vnitřní vrstva, pseudointima, je nejprve výsledkem styku krve a 

protézy (tzv. pseudointimální krevní koagulum), a je to vrstva dočasná. V této fázi nemá 

potřebné a charakteristické vlastnosti fyziologické medie – nesvlažitelný povrch a 

permeabilitu. Postupně však prorůstají kapilární pupeny, které znamenají cestu k cíli pro 

nejrůznější funkční krevní buňky. Procesem dojde k fibrosní přeměně, a to asi koncem třetího 

měsíce po implantaci Tato vrstva se však může fyziologicky i morfologicky změnit v tzv. 

neointimu. Rozsah tvorby neointimy je do značné míry dán i velikostí operačního traumatu, 

nekrosou okraje cévní stěny, abundantní tkání anastomosy apod.. Obdobným procesem 

prochází i vrstva zevní, tedy pseudoadventicie, posléze se měnící ve vazivovou vrstvu 

neoadventicie. Tento proces formování lůžka protézy je poměrně rychlý. Produkce vazivové 

tkáně je ukončena do desátého dne a poté následuje její formování a změna v neoadventicii. 

Tento proces je již z velké míry určen vlastnostmi protézy, jako je její porozita apod.(proto se 

mezi jednotlivými typy cévních náhrad nacházejí velké rozdíly – viz protézy pletené, tkané, 

lité), které ovlivňují vrůstání kapilárních pupenů až event. do vrstvy neointimy, kde je proces 

zastaven vysokým intraluminálním tlakem. Výsledkem procesu je vazivová, převážně 

kolagenní vrstva lnoucí ke stěně protézy – takovou při reoperaci nazýváme vhojenou. 

 

 

3.1.4. Epidemiologie onemocnění 

 

Udávaná incidence onemocnění je v rozmezí 0.2-5% (Bandyk, Back 1995) (39)a je do značné 

míry závislá na anatomické lokalizaci protézy a jejím typu, indikaci k operaci, stavu 

imunitního systému pacienta apod..  Při udávané incidenci této komplikace je třeba zohlednit 

dobu sledování, protože pozdní infekce tvoří velmi významnou část této komplikace. Známá 

populační studie z Mayo Clinic udává při ročním sledování nemocných po implantaci protézy 

v aortální pozici celkovou incidenci infekce protézy za toto období 5%(21).  
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Dalšími rizikovými faktory jsou implantace protézy při emergentní proceduře (ruptura 

aneurysmatu břišní aorty, akutní končetinová ischémie), anastomosa na společné stehenní 

tepně (preparace v třísle), podkožní tunelizace namísto subfasciální a podobně (viz tab.1) 

 
 
 
 
Tabulka 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Klasifikace infekce cévní protézy 

Infekci cévní protézy je možno klasifikovat dle nejrůznějších kritérií. Časové hledisko 

rozlišuje infekce – časné (do 4 měsíců) a pozdní (nad 4 měsíce). Časná pooperační infekce 

bývá často ve vztahu k hluboké infekci/dehiscenci operační rány, zejména v třísle. Avšak i 

povrchní infekce/dehiscence nepostihující fascii významně zvyšuje riziko infekce protézy. Po 

Incidence infekce cévní protézy a endovaskulárních implantátu ve 

vztahu k místu implantace (Volně převzato z Infection in Prosthetic Vascular 

Grafts, in Rutherford Vascular surgery 2005) 

 

Postižená protéza– místo implantace                           Incidence %                                                                                 

Sestupná hrudní aorta 0.7-3 

Aorto-ilická náhrada 0.2-1.3 

Aorto-femorální bypass 0.5-3 

Femoro-femorální bypass 1.3-3.6 

Axillo-femorální bypass 5-8 

Femoro-popliteální bypass 1-3.4 

Femoro-krurální bypass 2-10 

Karotická plastika protézou 0.3-0.8 

Subklavio-karotický bypass 0.5-1.2 

Axillo-axilární bypass 1-4 

  

Endovaskulární implantát Incidence % 

Aortální stentgraft 0.4-0.8 

Stent ilické tepny Max. 0.5 

Karotický stent Max. 0.5 
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stránce bakteriologické jsou původci časných infekcí spíše kmeny virulentní, často 

nemocniční, ve smyslu nosokomiálních infekcí. Klinický stav nemocného je charakterizován 

hlubokou infekcí operační rány, febriliemi, bakteremií. (22) Tabulka 2 poukazuje na 

nejznámější klasifikaci pooperační ranné infekce ve vztahu k infekci cévní protézy.  

 

 

Tabulka 2. 

 

 

 

Pozdní infekce jsou častěji způsobeny nízce virulentními organismy , které kolonizují protézu 

a vytvářejí biofilm. Nejčastějším původcem v této skupině je Staphylococus epidermidis, 

vzácně i některé plísně (Candida species apod.) Toto však samozřejmě není pravidlo, pozdní 

infekce protézy v aortální pozici vyvolaná vznikající aorto-enterickou píštělí je toho 

dokladem. Bunt (23) vytvořil jednotnou klasifikaci a standardizovanou terminologii, která 

v důsledku umožňuje porovnávat výsledky pracovišť, resp. vytvářet metaanalýzy. (tab.3). 

Jednotlivé kategorie zahrnují infekci okolí graftu (P0-P3), tzv. graft-enterickou erozi (GEE), 

graft-enterickou píštěl (GEF) a infekci aortálního pahýlu. Podrobnější vysvětlení v tabulce 

níže. 

Většina časných infekcí protézy přichází v rozmezí 1-3 měsíců a typicky se vyskytují u 

infrainguinálních bypassů. Intrakavitární infekce patří typicky k pozdním, k manifestaci 

dochází s mediánem kolem 40 měsíce po operaci. Oba typy infekcí (časné i pozdní) mohou 

postihovat část nebo celou protézu.  

 

 

 

 

 

Szilagyho klasifikace pooperační ranné infekce ve vztahu k infekci cévní protézy  

(Szilagyi DE, Smith RF, Elliott JP, et al.: Infection in arterial reconstructions with syntetic grafts. Ann Surg 

176:321, 1972) 

1. stupeň Cellulitis v oblasti rány 

2. stupeň Infekce pronikající do podkoží 

3. stupeň Infekce zasahující cévní protézu 
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Tabulka 3. 

 

 

 

 

3.1.6. Patogeneze infekce cévní protézy 

Při vzniku infekce cévní protézy hraje významnou roli celá řada faktorů (tab.4), z nichž 

nejvýznamnější je sama přítomnost tělu cizího materiálu, dále velikost bakteriálního inokula, 

jeho virulence, stav imunitního systému nemocného a dále celá řada speciálních faktorů 

(kritická ischémie, emergence procedury, preparace v třísle, přítomnost trofického defektu, 

přidružená onemocnění pacienta, obezita, chirurgická technika, typ užité protézy, adekvátní 

antibiotická profylaxe, atd.) 

Přítomnost cizorodého materiálu potencuje infekčnost bakterií. Tuto skutečnost 

demonstrovali r. 1957 Elek a Conen (přítomnost hedvábného vlákna-stehu významně 

redukuje velikost bakteriálního inokula nutného k vyvolání bakteriální infekce rány) (24). 

Buntova klasifikace infekce cévní protézy 

(Bunt TJ: Synthetic vascular graft infections. Surgery 93:733, 1988) 

Infekce infrainguinální cévní protézy 

P0 infekce protézy: infekce intrakavitární protézy (aortální oblouk, náhrada descendentní, 

břišní aorty, aorto-femorální, iliko-femorální bypass 

P1 infekce protézy: infekce extrakavitárně uložené protézy (karotiko-subklaviální, axillo-

axilární, axillo-femorální, femoro-femorální, femoro-distální, AV dialyzační zkrat) 

P2 infekce protézy: infekce postihující extrakavitární část protézy, jejíž část je uložena 

intrakavitárn ě (infekce infrainguinální části aorto-femorálního bypassu, analogicky infekce 

krční části aorto-karotického bypassu) 

P3 infekce protézy: infekce postihující protetickou plastiku tepny (karotická, femorální) 

Protézo-enterická eroze (GEE) 

Protézo-enterická píštěl (GEF) 

Infekce aortálního pahýlu po odstranění infikované aortální protézy 
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Tabulka 4. 

Mechanismy vedoucí ke kontaminaci a možné infekci cévní protézy 

(Volně převzato z Infection in Prosthetic Vascular Grafts, in Rutherford Vascular surgery 2005) 

 

1. Peroperační kontaminace chirurgickou ránou 

2. Bacteremia seeding of the biomaterial 

3. Mechanické porušení střeva, vývodných cest močových nebo eroze kůže 

4. Přilehlý infekční proces 

 

Ad 1: peroperační kontaminace - největším zdrojem bakterií je v rámci chirurgického 

přístupu kůže a lymfatické uzliny. Ke kontaktu a kolonizaci dochází přímou cestou během 

implantace protézy. Zásadní apel směřuje k aseptickému operační technice, adekvátnímu 

zacházení s lymfatiky. Nekrotické součásti rány, projevující se pokračující sekrecí , zabraňují 

vzniku fibrinu stmelujícího okraje rány a umožňují touto cestou přestup infekce. Dalším 

možným zdrojem je vlastní onemocnění cévní stěny, ať už ve smyslu bakteriální arteritis, 

nebo též možného pozitivního kultivačního nálezu z aterosklerotického plátu. V pooperačním 

období zvyšuje riziko infekce porucha hojení rány v kterékoli etáži. Opakovaná expozice 

protézy při revizi resp. reoperaci je též zatížena vyšším rizikem komplikace.  

  

Ad 2:  bakteremie – je původcem infekce protézy relativně vzácně, je však o to závažnější. 

Vulnerabilní období je především v časném pooperačním čase a komplikace může být do 

značné míry iatrogenní – katetrová sepse apod. Velmi zranitelnou skupinou v tomto smyslu 

jsou imunosuprimovaní, septičtí, podvyživení pacienti. U těch bychom se měli pokud lze 

vyvarovat použití umělé cévní protézy. Experimentálně bylo prokázáno, že intravenosní 

infuze 107 colony forming units Staphylococus aureus v prvních pooperačních dnech vede 

k téměř ve 100% k infekci graftu. Je však též známým faktem, že adekvátní antibiotická 

profylaxe vede k významnému snížení rizika kolonizace protézy při bakteremii. Proto u 

nemocných se známým ložiskem infekce je zásadní adekvátní antibiotické léčba, navíc 

v takových případech se snažíme nutnosti užití cévní protézy vyhnout. Na riziko a 

odpovídající prevenci pozdní bakteremie při instrumentálních zdravotnických výkonech musí 
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být nositelé cévní protézy upozorněni a jejich ošetřující lékař je povinen toto zohlednit při 

volbě profylaktického antibiotika. 

 

Ad 3: Mechanická eroze – představuje především problematiku protézo-enterických erozí, 

resp. píštělí, která je podrobněji diskutována v samostatné stati. Její prevencí je 

v peroperačním období šetrná preparace a kvalitní krytí protézy tkání retroperitonea, 

v případě potřeby omentoplastikou, aby nedošlo ke kontaktu graftu s oblastí D3 duodena 

(nebo kteroukoli jinou částí GIT). Další možností jsou píštěle protézo-ureterální, které mohou 

vzniknou zejm. při neopatrné tunelizaci, neanatomickém uložení raménka protézy, porušením 

močovodu při operaci apod.. Projevem může být obtížně vysvětlitelné krvácení z močových 

cest, ureterohydronefrosa apod. Třetí možností jsou protézo-kutánní píštěle, způsobené 

nejčastěji St. epidermidis a resultující v chronické komplikace infekce cévní protézy. 

 

Ad 4. Infekce protézy přestupem  z jiného infekčního ložiska – např. divertikulitis nebo 

apendicitis v blízkosti implantovaného aorto-femorálního graftu, lymphocele v blízkosti 

periferní rekonstrukce. 

 

Cévní protéza a adherující bakterie vytváří společný stimulus pro imunitní systém 

nemocného. Podstatný rozdíl v reakci organismu na protézu oproti autovenosnímu bypassu 

spočívá v tom, že organismus nevytváří s cévní protézou cévní spojky v rámci procesu 

vhojování a tím je zamezeno běžnému typu imunitní ochrany „části organismu“ a též 

způsobuje nedostatečné pronikání antibiotika k ložisku infekčního procesu.  

Pro infekci protézy je ve srovnání s infekcí autovenosního graftu charakteristické kyselejší 

ischemické prostředí, což do jisté míry vytváří spolu s perzistujícím biofilmem začarovaný 

kruh, jehož přerušením je logicky pouze explantace graftu. Lokální zánět tkáně v okolí 

protézy zabraňuje procesu vhojování a vytváří dutinu nebo absces. Původ nevhojení protézy 

lze tedy spatřovat v zánětlivém procesu.  

Pokročilým projevem infekce graftu je sepse, lokalizovaný periprotetický absces, 

pseudoaneurysma v anastomose, píštěl, sekundární protézo-enterická píštěl a podobně. Velmi 

často je jediným projevem nízce virulentní infekce nevhojení protézy obklopené tekutinou 

s vysokou koncentrací bílých krvinek. Průkaz etiologického agens může být za pomoci 

standardních kultivačních metod obtížný. 
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Tabulka 5 

Patogeneze infekce umělé cévní protézy 

1. Bakteriální adheze k protéze 

2. Vytvoření mikrokolonií v rámci bakteriálního biofilmu 

3. Aktivace imunitního obranného systému nositele 

4. Zánětlivá odpověď zahrnující tkáň v okolí protézy a anastomosu protézy 

 

 

Predisponující faktory: V tabulce 6. stručně uvádíme hlavní rizikové faktory pro vznik 

infekce cévní protézy. Klasické dělení zahrnuje skupinu faktorů podporující kontaminaci 

protézy a druhou skupinu, která zahrnuje faktory oslabující obranyschopnost nemocného. 

 

Tabulka 6.: Rizikové faktory pro vznik infekce cévní protézy 

 

 

Rizika bakteriální kontaminace 

protézy 

 

 

Oslabená imunitní odpověď 

Chirurgická technika – nefyziologické 

operování 

Reakce na cizí materiál 

Prolongovaná hospitalizace před operací Ochranný film bakterií 

Emergentní chirurgie Malnutrice 

Dlouhý operační čas (4h) Leukopenie/lymfoproliferativní 

onemocnění 

Reoperace Malignita 

Současný výkon na GIT Imunosupresiva, chemotherapie 

Pooperační ranná infekce Autoimunitní onemocnění 

Nedostatečná asepse Diabetes mellitus 

Neadekvátní antibiotická profylaxe Chronická renální insuficience 

 

 

Antibiotická profylaxe: 

Adekvátní dávka vhodného antibiotika má být podána před incizí kůže a dávku podáváme v  

intervalech doporučených dle farmakologických vlastností antibiotika, abychom hladinu 
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trvale udrželi nad minimální baktericidní koncentrací pro daný patogen. Obvyklý interval 

mezi dávkami je 8 h, ale může být ovlivněn typem antibiotika, váhou nemocného, resp. 

distribučním prostorem, přidruženými onemocněními uplatňujícími se při eliminaci 

antibiotika (renální insuficience apod.). Celková doba podávání obvykle nepřesahuje 24-48h. 

Některá centra upřednostňují podávaní antibiotik po dobu 3-5 dnů v odůvodněných případech 

(vysoce rizikoví nemocní, vysoká četnost ranných infekcí v rámci pracoviště apod.) Taková 

strategie je však k pečlivému uvážení, pro možnost selekce vysoce rezistentních kmenů a 

některé další možné komplikace (colitis atp.) 

 

3.1.7. Etiologické agens 

Nejčastěji kultivovaným etiologickým agens infikované cévní protézy je Staphylococus 

species, s převahou Staphylococus aureus u časných infekcí a koaguláza negativních 

stafylokoků u pozdních infekcí /Staphylococus epidermidis/ (25,26). Gram negativní tyče a 

Enterococus species jsou nejčastějším nálezem anaerobních kultur. Fungi jsou vzácným 

původcem infekcí, u vzorků odebraných z povrchových ran je třeba odlišení od kontaminace 

z okolí. Menší část nemocných (14%) má protézu infikovanou polymikrobiálně (27). 

V souvislosti s peroperačním odběrem materiálu je třeba zmínit tendenci mikrobiálních 

kmenů z okolí graftu ke kolonizaci, např. methicilin resistentní Staphylococus aureus 

/MRSA/, které však mohou být interpretovány jakou kauzativní, často vzhledem 

k prolongované léčbě glykopeptidovými antibiotiky nebo linezolidem (28).Odběr hemokultur 

je ve většině případů s negativním výsledkem, zejména v případech pozdní infekce. 

Důležitým poznatkem je, že až 40% peroperačně zjevných infekcí cévní protézy zůstavá při 

klasickém způsobu mikrobiologické kultivace odebraného materiálu negativní. Existuje 

spektrum technik, které by měly vést ke zvýšení výtěžnosti mikrobiologické kultivace, jako 

například ultrazvukové rozrušení bakteriálního biofilmu s následnou kultivací, identifikace 

etiologického agens dle části genomu pomocí polymerázové řetězové reakce – avšak 

s vysokým rizikem kontaminace, atd. Další možností je například detekce sérových protilátek 

proti polysacharidům stěny stafylokoka. (29) 

Antimikrobní léčba je vitální nutností, vedle chirurgického výkonu. V ojedinělých případech, 

kdy nemocný není z některého důvodu shledán operabilním, nebo může podstoupit pouze 

limitovaný výkon, je antibiotická léčba vedoucím nástrojem léčby. 

     Otázka pooperační antibiotické léčby nebyla dosud podrobena standardním studiím, jak je         

 známe z jiných odvětví léčby. Ve většině případů je délka léčby vedena chirurgovou    

preferencí, a dle publikovaných prací jsou antibiotika (ATB) podávána v intervalu 11dní až 1 
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roku po reoperaci, s převahou protokolu 6 týdnů pooperační intravenosní antibiotické léčby 

následované půlroční perorální léčbou v ambulantním sledování (29,30). V menší části 

publikovaných prací autoři doporučují doživotní supresivní antibiotickou léčbu, zejména 

v případech, kdy z nějákého důvodu nebylo odstranění infikovaného materiálu dostatečné 

(31,32). BSAC (The British Society for Antimicrobial Chemotherapy – Steering group on the 

treatment of hospital infections, 2005) doporučila jako vhodnou empirickou antibiotickou 

léčbu v případě časné infekce cévní protézy cefuroxim a metronidazol s možností současného 

podávání amoxicilinu. Pro nemocné s alergií k antibiotikům penicilinové řady je doporučena 

léčba ciprofloxacinem a klindamycinem. Vzhledem k tomu, že u časných infekcí je nejčastěji 

izolovaným etiologickým agens Staphylococcus aureus, a rezistence k methicilinu má 

stoupající tendenci, měla by empirická léčba MRSA infekce zahrnovat pravděpodobně i 

podávání glykopeptidů (33,34). U nemocných s pozdní infekcí cévní protézy je doporučeno 

zahájit antimikrobiální léčbu až dle výsledku kultivačního vyšetření dle citlivosti 

etiologického agens, s výjimkou těžce nemocných pacientů. V této skupině však chybí 

doporučení založená na důkazech standardních studií. Je třeba též zdůraznit, že zmiňovaná 

doporučení BSAC jsou směřována všeobecně nemocným s infekcí cévní protézy a jejich 

modifikace u pacientů s infekcí protézy v aortoilické pozici není vyloučena. Též rychle se 

měnící epidemiologická situace v jednotlivých nemocnicích, která směřuje k vysoce 

rezistentním kmenům, nutí sledovat aktuální doporučení, v součinnosti s politikou 

antibiotického centra konkrétní nemocnice.  

Existuje však velké množství nezodpovězených otázek, které mají zásadní vliv na typ a délku 

antibiotické léčby (např. ponechání části původní protézy, nositelství dalších protetických 

implantátů, selekce rezistentních kmenů u doživotní léčby atd.). Pro jejich zodpovězení bude 

v blízké budoucnosti nutno navrhnout potřebné studie. 

 

 

3.1.8. Stručná charakteristika souboru diagnostických metod 

 

Rozpoznání časné nebo nízce virulentní infekce je i v současné době určitým problémem. 

Význam stanovení diagnosy je dán možnými komplikacemi nepoznaného onemocnění a na 

druhé straně závažností rozhodnutí o léčbě, která není snadná a vystavuje nemocného 

mnohým rizikům. Patří proto do rukou zkušeného chirurga. Tomu jsou nápomocny 

nejrůznější vyšetřovací metody, ze kterých je třeba pro danou situaci vybrat tu správnou – 

takovou která při určitých klinických projevech onemocnění dovede s největší citlivostí 
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rozpoznat onemocnění a ušetří tím nemocnému nejen čas, ale i opakovanou expozici 

škodlivému záření, zdravotní pojišťovně pak peníze za nevhodně indikovaná vyšetření. 

 

Nejčastěji užívanou diagnostickou zobrazovací metodou je v této indikaci sonografie a 

výpočetní tomografie. Diagnostickým problémem mohou být infekce vyvolané málo 

virulentním agens, kde jsou s různým stupněm diagnostické citlivosti užívány další 

zobrazovací metody, které ze svého spektra poskytuje radiologie (MRI) a nukleární medicína 

- scintigrafie pomocí značených leukocytů (111In či 99mTc-HMPAO), 99mTc značených 

protilátek proti granulocytům, 67Ga-citrátu nebo pomocí značených antibiotik (99mTc-

ciprofloxacinu) či avidinu v kombinaci se 111In-biotinem. Nově se prosazuje pozitronová 

emisní tomografie (PET) či hybridní PET/CT pomocí 18F-FDG, ve smyslu výhodného použití 

hybridní diagnostiky v rámci jednoho sezení. Fyzikální princip jednotlivých diagnostických 

metod i publikované nebo vlastní zkušenosti s jejich užitím v diagnostice infekce cévní 

protézy jsou uvedeny v samostatných statích níže. 

 

 

3.1.9. Možnosti  a výsledky léčby infekce cévní protézy 

 

Vzhledem ke značné složitosti možných stavů, ke kterým infekce cévní protézy 

v jednotlivých lokalizacích u různých pacientů vede, je třeba řešení individualizovat. 

Principem je nemocnému navrhnout řešení, které vzhledem ke svému stavu bude dobře 

tolerovat, řešení, které povede k eradikaci infekce a které bude mít pro nemocného co 

nejlepší dlouhodobé výsledky. Potenciální postupy, vedoucí k odstranění infekce zahrnují 

operace radikální, při kterých je odstraněna protéza v celém rozsahu a dle potřeby je zajištěna 

revaskularizace některou z dále popsaných procedur, nebo vzácněji operace paliativního 

charakteru, které zahrnují částečné odstranění graftu nebo jeho zachování se snahou o 

eradikaci infekce jiným způsobem.   

 

 

3.1.9.1. Infekce cévní protézy v infrainguinální lokalizaci 

 

Četnost infekce protézy v infrainguinální lokalizaci se udává v aproximativním rozmezí 1-4% 

(viz tab.1). Klinické příznaky infekce infrainguinální rekonstrukce zahrnuje klasické známky 

infekce – celulitis, zarudnutí, otok, hmatná rezistence, retence patologické tekutiny v časném 
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období a falešné aneurysma, krvácení v oblasti anastomosy, septické distální embolisace, 

protézo-kutánní píštěle v období rozvinuté infekce. Pacienti často přicházejí s celkovými 

známkami infekce, zahrnujícími teploty a vysoké laboratorní známky zánětu (leukocytosa s 

posunem doleva, elevace CRP, prokalcitoninu). Výskyt nízce virulentních infekcí je 

samozřejmě též možný, častěji např. při opakovaných výkonech na protéze (trombectomie, 

prolongace bypassu apod.). Léčba infrainguinálních infekcí se řídí obecnými postupy při 

léčbě infekce cévní protézy. Při známkách sepse je třeba nejprve drénovat infekční ložiska, 

zavést laváž, nemocnému podávat adekvátní antibiotickou léčbu a k definitivnímu výkonu – 

explantaci protézy a event. revaskularizaci přistoupit v druhé době, po zvládnutí septického 

stavu.  

Nález nízce virulentní infekce protézy umožňuje výkon v jedné době a nejednou bývá i 

překvapením při reoperaci z jiného důvodu. Nejčastějším typem řešení infekce průchodné 

cévní protézy v infrainguinální lokalizaci je explantace spojená s náhradou autologním 

venosním štěpem ze stejnostranné nebo druhostranné dolní končetiny.  

Alternativní řešení je třeba při nedostupnosti tohoto štěpu. V úvahu přichází náhrada žilním či 

tepenným allograftem, pokus o zprůchodnění původního řečiště (PTA, endarterectomie 

a.femoralis superficialis, profundoplastika při infekci proximální rekonstrukce atd.). Náhrada 

jiným typem protézy (PTFE, rifampicinem ošetřené apod.) není vhodným řešením pro vysoké 

riziko selhání léčby a možné ohrožení nemocného závažnými komplikacemi.   

Tzv. konzervativní postupy spojené se zachováním původní rekonstrukce se snahou o 

eradikaci infekce jsou zatíženy vysokým stupněm selhání. Tato léčba zahrnuje opakovaný 

debridement rány, laváž, antibiotickou léčbu lokální i celkovou a event. myoplastiku pomocí 

vhodných přilehlých svalových struktur (tab.8). Calligaro et al. ve své práci prokázali 

poměrně vysokou úspěšnost takového postupu u vhodně vybrané skupiny nemocných – se 

zachováním až 70% původních protéz. V tabulce 7. uvádíme kritéria výběru vhodného 

nemocného a zásady léčebného postupu. Je však třeba zdůraznit, že tento postup je spíše 

paliativním typem řešení v odůvodněných případech a „úspěšně“ léčeného nemocného je 

třeba i po propuštění do domácí péče intenzivně sledovat. Závěr lze říci, že výsledky léčby 

infekce infrainguinální protézy mají významně nižší mortalitu a významně vyšší riziko 

amputace končetiny ve srovnání s léčbou infekce v aortoilické pozici. 
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Tabulka 7. 

Obecná kritéria pro možnost konzervativní  léčby infekce infrainguinální rekonstrukce 

1. Rekonstrukce je průchodná 

2. Protéza není vyrobena z polyesteru (Dacron) 

3. Oblast anastomos je intaktní (protéza vhojená) 

 

 

 

Tabulka 8. 

 

Doporučený postup při konzervativní léčbě lokální infekce infrainguinální cévní protézy 

1. Opakovaný radikální debridement rány (na operačním sále) 

2. Převaz rány 4x denně s ředěným jod-povidone (1ml 1% ad 1000ml FR) 

3. Při uzávěru rány aplikovat. lokální antibiotika 

4. Intravenosní léčba antibiotiky dle citlivosti 

5. Následné překrytí exponovaného úseku protézy svalovým lalokem 

 

 

 

3.1.9.2. Infekce cévní protézy v aorto-ilické oblasti 

Infekce cévní protézy v aorto-ilické oblasti se udává s četností 0,5-3% (35,36). Skutečná 

četnost je pravděpodobně o něco vyšší, protože většina publikovaných prací opomíjí 

nemocné ztracené ze sledování a nedostupnost informací o pozdních infekcí a zejména 

nedokonalé sledování nemocných s nízce virulentní infekcí.  

Diagnosa infekce cévní protézy v aortoilické pozici  se většinou opírá o tři diagnostické pilíře 

– klinický nález, pomocné vyšetření tomografickým  nebo jiným způsobem a 

mikrobiologický nález (40). Klinická manifestace infekce aortální protézy je poměrně 

různorodá a je v určitém vztahu k době od operace. Časné infekce které vzniknou do 4 

měsíců od operace, mají výraznější klinickou symptomatologii zahrnující febrilie, 

leukocytosu apod. Komplikující infekce v krevním oběhu, infekce rány, tromboza nebo 

krvácení graftu mohou být v popředí příznaků v tomto časném období. Tzv. pozdní infekce 
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(více než 4 měsíce od operace), se projevují častěji nespecifickými symptomy. Nemocní 

obvykle nemají horečky a spíše se prezentují komplikacemi ve spojitosti s graftem typu 

falešného aneurysmatu, gastrointestinálního krvácení v souvislosti s erozí GIT, 

hydronefrosou nebo osteomyelitis přilehlých kostních struktur (41,42). 

Standardní metoda léčby infekce v této lokalizaci spočívá v excizi infikovaného graftu, 

zaslepení pahýlu aorty a extraanatomické rekonstrukci (75), jak bude diskutováno dále. 

Zásadní součástí explantace protézy je důkladný debridement a excize masy tkáně postižené 

infekcí, včetně postižené stěny cévy. Je známým faktem, že pozitivní kultivace ze stěny aorty 

významně zvyšuje riziko ruptury aortálního pahýlu (38,39). V otázce kompletní excize 

graftu, které je vždy dávána přednost je třeba podotknout, že Miller (37) prokázal bezpečnou 

eventualitu ponechání té části protézy, která je dobře vhojená v okolní tkáni. Tento postup 

může u starých a polymorbidních pacientů přinést podstatně menší morbiditu/mortalitu. 

V současné době se do popředí dostávají nové léčebné metody, na prvním místě náhrada 

čerstvým/kryoprezervovaným tepenným allograftem, náhrada autologní stehenní žilou a též 

náhrada protézou ošetřenou impregnací  antibiotiky /Rifampicin/ nebo stříbrem. Níže 

uvádíme stručnou tabulku, která přináší sumarizované výsledky léčby infekce protézy 

v aorto-ilické pozici publikované od r. 1985 (tab.9). Je třeba zdůraznit, že výsledky jsou horší 

v případě léčby protézo-enterické píštěle. Podrobnější rozbor jednotlivých léčebných postupů 

následuje. Stran perioperační péče je třeba zmínit nutnost adekvátní antibiotické léčby. 

Dostatečné dávkování baktericidních antibiotik je třeba zahájit co nejdříve, je-li znalost 

etiologického agens k dispozici již před operací , je to výhodou. Pokud ne, je třeba 

nemocnému v první době podávat širokospektrá antibiotika do obdržení výsledku kultivace a 

citlivosti agens. Stran délky pooperačního podávání antibiotik nepanuje zcela shoda, je však 

třeba ATB podávat intravenosně nejméně po dobu 2 týdnů. Bylo však prokázáno, že 

nemocní, kteří dostávali intravenosní ATB po dobu 6 týdnů a následně perorální ATB po 

dobu 6 měsíců, měli signifikantně lepší dlouhodobé výsledky.  
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Tabulka 9. 

Sumarizované výsledky léčby infekce cévní protézy v aorto-ilické pozici 

(volně převzato z Haimovici, Vascular surgery 2005) 

Typ redo Operační 

úmrtnost 

% 

Amputace 

% 

Reinfekce 

% 

Přežití 

nad 1 

rok 

poznámky 

Extraanatomický 

bypass a 

explantace 

11-24 5-25 3-13 73-86 Zlatý 

standard 

léčby 

In situ náhrada spojená s úplnou explantací infikovaného graftu 

Femoropopliteální 

žíly 

7-15 2-5 0-1 82-85 Vybraní 

nemocní 

Tepenný allograft 6-25 5 10-15 70-80 Komplikace: 

aneurysma 

ruptura atd. 

Rifampicinem 

ošetřená protéza 

0-15 5 10-20 80-90 Vybraní 

nemocní 

 

 

 

Extraanatomická rekonstrukce.  

 

Jedná se o klasickou metodu léčby infekce cévní protézy v aorto-ilické pozici, zlatý standard. 

Jsou k dispozici dlouhodobé výsledky, které však při srovnání s některými novějšími 

léčebnými metodami nepřináší každému nemocnému zřetelnou výhodu. Mnoho pracovišť 

cévní chirurgie na světě však tuto metodu léčby využívá jako metodu první volby. 

V některých situacích je metodou vysloveně osvědčenou a pravděpodobně výhodnější než 

jiné léčebné postupy (protézo-enterická píštěl). Tento typ operace umožňuje dvoudobý 

postup, kdy implantace extraanatomické rekonstrukce je v intervalu 1-2 dnů následována 

explantací infikované protézy. Postup je některými autory preferován pro referovanou nižší 

mortalitu procedury.  

Je však třeba na druhou stranu uvést nevýhody procedury, které zahrnují vyšší riziko 

amputace (až 25%), infekci (10%) a možnou rupturu pahýlu aorty, vyšší četnost následných 

operací – pro ischemii – trombectomie rekonstrukce (25-50%), vysoké riziko reinfekce 
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extraanatomické rekonstrukce (až 10%) a v neposlední řadě nutnost antikoagulační léčby se 

všemi nevýhodami, které přináší (6) (25). 

 

 

Náhrada za použití povrchních stehenních žil.  

 

Jedná se o metodu s vynikajícími dlouhodobými výsledky ve smyslu reinfekce a dlouhodobé 

průchodnosti (39). Je však zatížena vyšší periperační morbiditou, jak z důvodu zhoršení žilní 

drenáže dolních končetin, tak z důvodu prolongovaného operačního času. Je výhodné, pokud 

se na operaci podílí dva chirurgické týmy, aby se operační čas zkrátil (81).  

Metoda je proto vhodná pro relativně biologicky mladší nemocné (7). Není vhodná 

v emergentních situacích, kdy je  upřednostňována některá z in situ náhrad infikované 

protézy. Nízká referovaná operační mortalita může být ve vztahu k selekci nemocných pro 

tento typ výkonu. Plánování výkonu vyžaduje krom podrobného předoperačního vyšetření 

kardiovaskulárních a respiračních funkcí i sonografické vyšetření hlubokého žilního systému 

(82).  

 

 

Revaskularizace pomocí rifampicinem ošetřené cévní protézy. 

 

Tento typ in situ redo je vhodnou alternativou pro tzv. bacterial biofilm graft infection (48). 

Kritéria výběru vhodného kandidáta léčby zahrnují klinické známky – projevy infekce 

přichází většinou měsíce až roky po implantaci protézy, nemocný nemá systémové známky 

infekce (afebrilní, negativní nález v hemokulturách, fyziologické hodnoty laboratorních 

zánětlivých markerů). Peroperačním nálezem bývá nevhojená protéza, nemocný je často 

operován pro přítomnost pseudoaneurysmatu. Mikrobiologickým potvrzením tohoto typu 

bývá nález koaguláza negativních stafylokoků v bakteriálním biofirmu (45,46). Tekutina 

obklopující protézu bývá bez pozitivního kultivačního nálezu, při barvení dle Grama lze 

prokázat leukocyty, bez nálezu bakterií.  

Pokud však při operační revizi nacházíme známky pokročilejší infekce, je pro nemocného 

pravděpodobně výhodnější in situ náhrada pomocí femoropopliteálních žil nebo tepenného 

allograftu (84). Náhrada rifampicinem ošetřené protézy je však pravděpodobně možností i 

pro pacienty s protézo-enterickou píštělí (44,47). Nejlépe z operace profitují takoví, kteří mají 

minimální zánětlivé postižení retroperitonea. Operace zahrnuje tak jako v jiných případech 
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důkladný debridement infikované okolní tkáně, excize píštělí apod. Vhodný typ protézy 

(polyester-gelatin nebo kolagenem impregnovaná polyesterová protéza) jsou rifampicinem 

ošetřeny  krátce před vlastní implantací (60mg/ml) (43). Pokud je to technicky možné, je 

vhodné rekonstrukci alespoň lokálně překrýt svalovým lalokem (78). Zejména při náhradě 

infikované protézy jinou protézou je třeba zdůraznit potřebu prolongované antibiotické léčby 

(6 týdnů intravenosní ATB léčby). 

 

 

In situ revaskularizace za použití stříbrem impregnované cévní protézy. 

  

Jedná se o méně často užívanou léčebnou metodu ve srovnání s in situ náhradou 

rifampicinem impregnované protézy (49), (83). Rozvoj metody umožnily poznatky o 

antibakteriální aktivitě, resp. rezistenci k mikrobiální aktivitě stříbrem ošetřených 

medicínských instrumentů v nejrůznějších odvětvích lékařství (50-53). Principem je pokrytí 

protézy bovinním kolagenem I. typu a následné navázání acetátu stříbra, který inhibuje 

kolonizaci protézy bakteriemi v pooperačním období. Předchozí provedené studie in vitro i in 

vivo potvrdily, že látka nemá lokální ani systémové toxické účinky. Podobně jako u ošetření 

rifampicinem se jedná o dočasnou pomoc, do tří týdnů zůstává na protéze navázána asi 

čtvrtina stříbra ve formě soli oproti původnímu množství (54,55).  

Studii na toto téma publikovali např. Batt se spoluautory (49). Jedná se o mezinárodní 

multicentrickou dvouletou prospektivní studii, zahrnující 27 nemocných s přítomnou infekcí 

břišní aorty /mykotické aneurysma nebo infekce cévní protézy v této pozici/, převážně  nízce 

virulentní.  

 

 

Použití cévních allograftů. 

 

Přináší další možnost řešení infekce cévní protézy či pokusu o záchranu končetiny při těžce 

postiženém tepenném řečišti a nemožnosti použít vlastní či protetický materiál. Dobré 

výsledky při použití allograftů kořene aorty u pacientů s infekční endokarditidou [56] nebo 

kombinované výkony transplantace ledviny a allogenní cévní rekonstrukce [57] dávají 

určitou naději pro jejich použití i jinde. Možnost in situ rekonstrukce a relativní rezistence 

allograftu k infekci ve srovnání s umělým materiálem představují hlavní výhody a přinášejí 

nové možnosti pro řešení infekce cévní náhrady [58].  
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Zcela nevyřešenými otázkami jsou preference použití čerstvého nebo kryoprezervovaného 

štěpu, nutnost krevní kompatibility krevních skupin dárce a příjemce a nastavení 

imunosupresivní léčby. Pro použití kryoprezervovaného štěpu je zapotřebí kvalitní banka 

s dostatečnou nabídkou cévních štěpů. V Evropě se odběrem a kryoprezervací zabývá několik 

tkáňových bank se stanoveným protokolem odběru a zpracování cévních štěpů [59].  

V současné době se ukazuje, že mnohé případy řešení infekcí cévních protéz s použitím 

allograftů přinášejí velmi dobré výsledky. Dilatace nebo ruptury štěpů se nevyskytují často a 

jsou spíše zaznamenány při použití čerstvých allograftů [60]. Na základě těchto výsledků se 

nabízí úvaha, že moderní kryoprezervace redukuje imunologickou odpověď a redukuje tím 

degeneraci štěpů a následně jejich selhání [61]. V literatuře se vyskytují i experimentální 

práce, kdy po ozáření žilních allograftů a po jejich implantaci dochází k redukci poškození 

endotelových buněk a bazální membrány a tím i k udržení jejich průchodnosti bez 

imunosupresivní léčby [62].  

Nízké dávky moderních imunosupresivních léků Cyclosporinu A nebo FK 506 mohou 

významně redukovat komplikace allograftů ve smyslu aneuryzmatické dilatace nebo ruptury 

jejich stěny [63,64]. Terapeutická hladina cyklosporinu v transplantační chirurgii je udávána 

mezi 100-500 mg/l. Obvykle je podáván cyklosporin v dávce 2x25-50mg a jeho hladina 

udržována na průměrné hodnotě 60mg/l. Krevní kompatibilita není obecně striktně 

respektována, ale dilatace, ruptury nebo trombózy štěpu se vyskytují častěji právě při jejím 

nedodržení [65]. 

 

 

 

3.1.9.3. Infekce cévní protézy v oblasti hrudní a thorakoabdominální aorty 

 

Udávaná četnost infekce protetické náhrady hrudní aorty je udávána v rozmezí 0.9-1.9% 

(67,68). Pokud je infekce cévní protézy v aorto-ilické oblasti spojována s vysokou morbiditou 

a mortalitou, potom je infekce náhrady hrudní aorty katastrofou s udávanou mortalitou 25-

75% (66-68). Vzhledem k anatomickým poměrům je standardní přístup k infikované cévní 

protéze – explantace a provedení extraanatomického bypassu – ve většině případů 

nerealizovatelný. Chirurgická strategie proto v  spočívá v in situ náhradě infikovaného graftu 

nebo zachování stávajícího, vždy s vysokým rizikem reinfekce. Snaha o prevenci rekurence 

infekce využívá možných prostředků – užití viabilních tkáňových flapů, zejm. svalových a 

omentálních, z důvodu obliterace mrtvého prostoru a zajištění dobře vaskularizovaného krytu 
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náhrady (66), užití proplachové laváže, systému drenáží, pooperační lokální antibiotické 

irigace atd. Určité místo má i užití kryoprezervovaných homograftů a v případě ponechání in 

situ protetické náhrady též doživotní antibiotická léčba. 

Nemocný s infekcí cévní protézy v této anatomické lokalizaci má při přijetí zpravidla 

vyjádřeny všechny známky zánětu – teploty, leukocytosu, často až do obrazu septického šoku 

(66). Ne vzácně je vodítkem lokální nález na hrudní stěně – dle operačního přístupu – 

dehiscence thorakotomické rány event. sterna, píštěle, osteomyelitis apod. Coselli referuje o 

standardním užití CT jako pomocné diagnostické metody, není v této indikaci větší zkušenost 

s užitím metod nukleární medicíny – Gallium 67 nebo Indium 111 značené leukocyty, nebo 

indium 111 imunoglobulin scintigrafie /v souboru Coselliho použito u 8 nemocných, pouze u 

4 s pozitivním nálezem, přesto byla operačně potvrzena infekce u všech osmi/. Až ve 40% 

bylo nalezeno pseudoaneurysma v anastomose (67). Coselli ve svém souboru referuje o 

pozitivitě kultivačního nálezu pouze u 60% nemocných, kdy byl materiál získán 

předoperačně /hemokultury, stěr z rány, píštělě, CT navigovaná aspirace tekutiny v okolí 

graftu/, bakteriologické stěry odebrané peroperačně z protézy byly pozitivní v 90% ve stejné 

skupině nemocných. Dominantním patogenem byl Staphylococus aureus (45%). 

Chirurgická léčba v nevelkých publikovaných souborech nemocných ve více než polovině 

případů zahrnovala excizi graftu, rozsáhlý debridement přilehlých infekčních tkání a in situ 

náhradu novou dakronovou protézou (67). Kryoprezervované homografty byly užity 

v případě infekce kompozitního graftu /Bentall/ nebo při náhradě ascendentní aorty. Poměrně 

často se autoři uchýlili k výkonu limitovanému na nevhojenou část protézy se zachováním 

makroskopicky vhojené protézy, stejně tak radikálně byla řešena pouze obrovská 

pseudoaneurysmata a ostatní byla reparována primárně , spolu s provedením dostatečného 

debridementu v okolí. Jak bylo zmíněno výše, při výkonu tohoto druhu je vždy snaha o 

vyplnění mrtvého prostoru a krytí rekonstrukce dostatečně vaskularizovaným lalokem – 

svalovým nebo omentálním lalokem. Též pooperační dlouhodobá drenáž, laváž a antibiotická 

irigace je indikována. Antibiotická politika je v těchto případech logicky agresivní, 

předoperačně širokospektrá empiricky podávaná antibiotika jsou co nejdříve nahrazena dle 

citlivosti etiologického agens, léčba pokračuje v intravenosní podobě standardně 6 týdnů po 

operaci a následně pokračuje ve formě doživotní supresivní antibiotické léčby. 

Léčba infekce náhrady thorakoabdominální aorty je doprovázena jednoznačně nejhoršími 

výsledky s téměř nevyhnutelným koncem. Stejně tak polymikrobiální infekce graftu je 

prediktorem výsledku v druhé polovině intervalu mortality. V případě infekce kompozitního 

graftu při Bentallově operaci autoři doporučují při reoperaci užití kryoprezervovaného 
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homograftu /přes malý soubor – ze 6 nemocných 4 přežili /homograft/ a 2 zemřeli /protéza/ 

dosáhli statistické významnosti, p = 0.067 /. Publikované výsledky při užití homograftu i při 

infekci virulentním agens dokládají jeho velmi dobrou rezistenci k infekci a jsou příslibem 

nejen při reoperaci v oblasti ascendentní aorty ale i distálněji (69-71). 

Závěrem je třeba zdůraznit nutnost důsledné antibiotické profylaxe při výkonech 

vyvolávajích bakteriémii u všech nemocných, kterým byla imlantována protézy v aortální 

pozici. Téměř polovina infekcí v této lokalizaci se projevila po více než dvou letech od 

operace (72). 

 

 

Tabulka 10. 

Shrnutí – obecné principy léčení infekce cévní protézy 

(Volně převzato z Infection in Prosthetic Vascular Grafts, in Rutherford Vascular surgery 2005) 

 

Typ redo 

 

 

Klinické projevy onemocnění 

 

Mikrobiologický 

nález 

Ponechání infikované 

protézy (možno též 

parciální resekce) 

Málo pokročilá  low grade infekce 

Rizikový pacient 

S vyloučením 

Pseudomonas aeru. 

Prostá explantace  Trombotizovaná infikovaná protéza 

s dostatečným kolaterálním oběhem 

Pozitivní 

mikrobiologický 

nález 

 

In situ náhrada infikované protézy 

 

Náhrada autologní žilou Virulentní infekce protézy bez 

přítomnosti sepse nebo protézo-

enterické píštěle 

Pozitivní 

mikrobiologický 

nález 

Náhrada tepenným 

allograftem 

Virulentní infekce bez přítomnosti 

sepse a nedostupným vhodným 

autovenosním štěpem 

Pozitivní 

mikrobiologický 

nález 

Rifampicinem ošetřená 

protéza 

Nízce virulentní infekce protézy 

(tzv. biofilm graft infection) 

Staphylococcus 

epidermidis 
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Explantace infikované protézy a revaskularizace extraanatomickou rekonstrukcí 

 

Jednodobá operace Nestabilní pacient s protézo-

enterickou píštělí 

Nejsou 

kontraindikace 

Dvoudobá operace Stabilní pacient s infekcí aortální 

náhrady a event. přítomností 

protézo-enterické píštěle 

Nejsou 

kontraindikace 

 

 

 4. Současný stav – diagnostické možnosti 

4.1. Diagnostické možnosti klinické a zobrazovací u nemocných infekcí cévní protézy 

4.1.1. Charakteristika klinických příznaků a laboratorních nálezů 

 

Speciální klinické vyšetření u nemocného s podezřením na infekci cévní protézy zahrnuje 

podrobné vyšetření míst chirurgických incizí, kde pátráme po erytému, píštělích, tumorech, 

které mohou reprezentovat absces nebo pseudoaneurysma. V případě infekce infrainguinální 

rekonstrukce typicky nacházíme erytém, resp. cellulitis v průběhu rekonstrukce spolu 

s dalšími známkami lokálního zánětu. Je třeba pátrat po známkách septické embolizace ve 

výtokovém traktu cévní rekonstrukce. Intrakavitárně uložené protézy se při infekci mohou 

projevovat dosti nespecificky. V časném pooperačním období může být známkou infekce 

prolongovaný ileus, abdominální distenze, nevysvětlitelná sepse. V pozdním pooperačním 

období nespecifické projevy zahrnují subfebrilie, hubnutí, rozvoj ureterohydronefrosy, 

retroperitoneální fibrosy, anastomotických pseudoaneurysmat, protézo-enterické eroze, resp. 

píštěle, krvácení do GIT a podobně. Každý nemocný s projevy krvácení do trávícího traktu a 

implantovanou cévní protézou intrakavitárně musí být emergentně vyšetřen z důvodu 

vyloučení přítomnosti protézo-enterické píštěle. Přítomnost hemodynamické nestability 

v takovém případě opravňuje k provedení diagnostické laparotomie jako prvního vyšetření. 

 

 

4.1.2. Stručná charakteristika fyzikálního principu jednotlivýc h diagnostických metod 

 

UZ (ultrasonography) – ultrasonografie je zobrazovací metoda, využívající principu odrazu 

ultrazvuku od tkání s různou akustickou impedancí. Jedná se o vlnění mechanické povahy, 
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které se přenáší jako vibrace částic prostředí. Při průchodu hmotou se v ní ultrazvuk 

absorbuje, rozptyluje a odráží. V diagnostice využíváme odrazů, ke kterým dochází na 

rozhraní různých prostředí – tkání s různou akustickou impedancí, přičemž platí, že intenzita 

odraz je tím větší, čím větší je rozdíl v hustotě daných prostředí. Pro diagnostiku se používají 

frekvence 2-15 Mhz, které se nejlépe šíří v kapalinách, zatímco v pevných látkách a plynech 

jsou výrazně tlumeny. Hranice tekutého prostředí , kam lze pro vysoký obsah vody zařadit i 

měkké tkáně, s kostí nebo plynem představuje tak výrazné rozhraní, že na něm dochází 

k odrazu téměř všeho zvukového vlnění. Proto prakticky nelze vyšetřovat struktury uložené 

za skeletem, nebo plynem. Je to též důvodem nutnosti užití kontaktních gelů mezi sondou a 

kůží. Jedinou výjimkou je vyšetřování transkraniální dopplerovskou sonografií, kde při užití 

vyšší intenzity není tenká šupina kosti spánkové velkou překážkou. Zdrojem UZ je 

piezoelektrický krystal, který působením střídavého proudu deformuje svůj tvar. Opačný 

princip je užíván k zachycení ech – odrazů, přičemž intenzita odrazu nás informuje o 

velikosti rozdílu rozhraní tkání a čas od vyslání k návratu o vzdálenosti rozhraní od zdroje. 

Ve většině případů stejný krystal signál vysílá i přijímá, podstatně odlišná je doba kterou 

každé z činností věnuje. Odraz zabere pouze půl procenta času, pro detekci je třeba zbytek. 

Nejčastěji používaným typem ultrazvukového záznamu je tzv. dynamický B-mode 

(brightness  mode), při němž obraz vzniká zachycením velkého množství vedle sebe 

umístěných odrazů, kterým je v závislosti na intenzitě odrazu přiřazen na monitoru příslušný 

stupeň šedi. Při popisu těchto obrazů užíváme termínů hyperechogenní (světlejší, s vyšší 

echogenitou, tkáně s více rozhraními), izoechogenní, a  hypoechogenní (s nižší echogenitou, 

na obraze tmavší, homogenní tkáně) a anechogenní (bez vnitřních ech, na obraze černý, 

tekutiny). Silná echa doprovázená směrem od sondy akustickým stínem znamenají přítomnost 

kosti,kalcifikace nebo plynu. 

Duplexní sonografie je metoda, která umožňuje současný záznam B-mode a dopplerovských 

signálů. Nesouvisí však přímo s diagnostikou infekce cévní protézy, proto její princip 

podrobněji nediskutuji (73).  

 

CT (computed tomography) – výpočetní tomografie je zobrazovací metoda využívající 

digitální zpracování dat o průchodu rentgenového záření v mnoha průmětech vyšetřovanou 

vrstvou. Základní princip je, podobně jako při konvenčním rtg snímkování, založen na 

zeslabování svazku rentgenového záření při průchodu vyšetřovaným objektem. Jde o metodu 

tomografickou – celé vyšetření se skládá z většího množství sousedících vrstev o šířce 1-

10mm. Svazek záření vycházející z rentgenky je vycloněn do tvaru vějíře, jehož šířka určuje 
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šířku zobrazované vrstvy. Po průchodu pacientem záření dopadá na detektory uložené na 

části kruhové výseče naproti rentgence. V detektorech je registrováno množství dopadajícího 

záření a je převedeno na elektrický signál, který je odeslán k dalšímu zpracování do počítače. 

Během expozice jedné vrstvy se systém rentgenka – detektory otočí kolem pacienta o 3600 . 

Ze získaných dat počítač rekonstruuje obraz vyšetřované vrstvy. Moderní přístroje disponují 

více řadami detektorů vedle sebe, což výrazně zkracuje celkovou dobu vyšetření. Míra 

oslabení záření v jednotlivých místech vyšetřovaného objektu je registrována jako denzita 

v tzv. Hounsfieldových jednotkách (HU). K popisu nálezů užíváme relativního srovnání 

denzity k obrazu normální tkáně termíny hypo-, - iso, -hyper denzní. Pokud je vyšetření 

provedeno nativně a po aplikaci kontrastní látky intravenosně, popisujeme patologické útvary 

v obou modech vyšetření se zaměřením na změnu denzity po aplikaci kontrastní látky (73). 

 

MRI (magnetic resonance imaging) – zobrazení magnetickou rezonancí je založeno na 

principu zjišťování změn magnetických momentů souborů jader prvků s lichým protonovým 

číslem uložených v silném statickém magnetickém poli po aplikaci radiofrekvenčních pulzů 

(73). V důsledku rotace atomových jader kolem své osy /tzv.spin/, vzniká kolem jader 

s lichým protonovým číslem magnetické pole – magnetický moment. Protože 

nejrozšířenějším atomem s lichým číslem v živých tkáních je atom vodíku 1H, je 

v diagnostice nejčastěji využíván. Pokud atomy vložíme do silného zevního magnetického 

pole, dojde k vychýlení, tzv. uspořádání spinů protonů do jednoho směru. V tomto stavu koná 

magnetický moment protonů dva druhy pohybu – spin, tj. rotaci kolem své osy, a tzv. precesi, 

což je vpodstatě rotace po plášti pomyslného kužele. Pokud je v tento moment aplikován 

radiofrekvenční pulz o stejné frekvenci jakou má precese protonu, dojde na principu 

rezonance k vychýlení magnetického momentu z původního směru o určitý úhel a také 

k synchronizaci precese všech protonů v poli. Po skončení pulzu dochází k návratu do 

původního stavu – dobu, za kterou se tak stane, označujeme jako relaxační čas. Čas, nutný 

k k návratu vychýleného magnetického momentu, je označován jako relaxační čas T1, tzv. 

„rozsynchronizování“ precese jako relaxační čas T2. Oba jsou závislé především na složení 

hmoty v okolí zkoumaných protonů. Tyto časy nelze měřit přímo – využívá se porovnání 

jejich rozdílů. Signál, který získáváme po sérii různých radiofrekvenčních pulzů, má stejný 

charakter – jde o elektromagnetické vlnění, které lze registrovat pomocí cívek a měřit jeho 

velikost. Série radiofrekvenčních pulzů nutná k získání měřitelného signálu je označována 

jako sekvence. Rezonanční frekvence protonů je závislá na intenzitě zevního magnetického 

pole. Jestliže toto pole pomocí tzv. gradientových cívek vhodně upravené, můžeme získat 
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informaci o místě, ze kterého signál pochází /protony na jiných místech s touto frekvencí 

nerezonovali a nemohou tedy vydávat žádný signál/. Při zobrazení magnetickou rezonancí se 

vychází z měření magnetických momentů jader atomů vodíku obsažených ve vodě a 

některých tucích. Informaci o ostatních tkáních získáváme nepřímo – relaxační časy závisí 

především na složení okolních tkání.Při vyšetření zhotovujeme vrstvové obrazy pomocí 

různých typů sekvencí, které dávají informaci o rozdílech relaxačních časů T1  nebo T2 – T1 

vážené /tj. zdůrazněná, poměřovaná/ sekvence, T2 vážené sekvence nebo o množství protonů 

podle protonové denzity. Pro získání úplné informace je třeba porovnat intenzitu signálu 

stejného místa při různých typech sekvencí.Při popisu výsledku vyšetření se užívají termíny 

vyjadřující intenzitu signálu – hyper, iso, hypointenzivní, jde o termíny relativní k normální 

tkáni. Je třeba říci, že stejné struktury mají na různých typech sekvencí odlišnou intenzitu 

signálu – např. tekutina je na T2-vážené sekvenci hypersignální, na T1 – vážené sekvenci 

hyposignální. Patologické procesy mají ve většině případů vyšší obsah vody než normální 

tkáně, z čehož pro naše téma plyne následující. V případě infekce cévní náhrady je typickým 

nálezem slabá až střední intenzita signálu okolní tkáně v T1 vážených obrazech a vysoká 

intenzita signálu v T2 vážených obrazech (74). 

 

 

4.1.3. Diagnostika infekce cévní protézy pomocí ultrasonografie 

 

Sonografie je velmi dobře dostupnou, pacienta nijak nezatěžující a levnou metodou pro 

hodnocení suspektní infekce cévní protézy. Stejně spolehlivě jako na CT vyšetření lze 

sonograficky zobrazit tekutinu v okolí protézy. O něco komplikovanější je detekce bublinek 

plynu v sousedství protézy. Naproti tomu je sonografie ochuzena o možnost průkazu 

postkontrastního sycení. Nevýhodou sonografie jsou její limitace u obézních pacientů, v oblasti 

malé pánve pak může značně komplikovat vyšetření meteorismus. Sonografie je metoda se 

značným podílem subjektivního hodnocení  a její spolehlivost do velké míry souvisí se 

zkušenostmi a schopnostmi sonografisty. Pro svou jednoduchost a dostupnost bývá sonografie 

v mnoha institucích považována za metodu první volby. Stejně jako pod CT lze též pod 

sonografickou kontrolou provádět punkce a aspirace tekutiny z okolí protéz. 
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Obr.1, 2: Ultrasonografický obraz periprotetického hematomu (příčný řez na osu protézy) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3, 4: Ultrasonografický obraz falešného aneurysmatu /příčný a podélná řez na osu protézy/ 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 obr. 5, 6 hypo – až anechogenní lem v okolí cévní protézy /řez paralelní s průběhem protézy/ 
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                                                                                                        obr.7: reaktivní adenopatie lymfatických uzlin 

                      v třísle doprovázející infekci cévní protézy 

                       v infrainguinální pozici 

 

4.1.4. Diagnostika infekce cévní protézy pomocí CT 

 

 CT kontrastní vyšetření je dlouhodobě zlatým standardem ve vyšetřovacím algoritmu u 

nemocných s podezřením na infekci cévní protézy. Ve většině nemocnic je spolu se sonografií 

nejrychleji proveditelným grafickým vyšetřením, a proto i nadále pravděpodobně zůstane 

vyšetřením první volby. Studie provedené v první polovině osmdesátých let poukázaly na vysokou 

senzitivitu a specificitu vyšetření v této indikaci, a to až 100/100% (85). V druhé polovině 

desetiletí byly však publikovány práce, které poukázaly na podstatně nižší spolehlivost metody, 

zejména v případě infekce nízce virulentním agens/resp. tzv. low grade infekce, a to se 

senzitivitou 55% při zachování vysoké, téměř 100% specificity (86). Úvodem lze říci, že metoda 

je vysoce spolehlivá v případě nálezu tzv. advanced graft infection, tzn. např. periprotetického 

abscesu, aortoenterické píštěle a podobně (87). Podstatnou výhodou CT vyšetření oproti většině 

ostatních metod je možnost současné aspirace tekutiny v okolí graftu tenkou jehlou (89), 

eventuelně doplněná předoperační drenáží abscesu. 

K základním nálezům, jejichž přítomnost při podezření na infekci cévní protézy sledujeme, patří 

přítomnost bublinek plynu v okolí graftu. Přítomnost plynu logicky přímo souvisí se schopností 

infekčního původce plyn produkovat. V aorto-ilické oblasti plyn můžeme nalézt též v 

důsledku přítomnosti aorto-enterické píštěle. Typickou lokalizací je místo kraniálně od centrální 

anastomozy graftu v místě křížení s pars transversa duodeni. V časném pooperačním období – viz 

níže – se nejedná o diagnostický nález. V případě pochybnosti je vhodné provedení vyšetření ze 

spektra nukleární medicíny, které upřesní nález a poskytnou informaci o lokalizaci zánětu. Toto je 

vhodné zejména u nemocných bez výrazných klinických příznaků (88). Dalším , do značné míry 

patognomickým nálezem je přítomnost tekutiny v okolí graftu a prosáknutí okolních měkkých 

tkání. Normálním nálezem v časném pooperačním období do cca 3 měsíců je úzký lem tekutiny 

s prosáknutím měkkých tkání do 5mm. Zcela vzácně lze nalézt malé množství tekutiny do 1 roku 

od operace. Je třeba zmínit, že v CT obraze existují určité odlišnosti výskytu tekutiny v okolí 
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náhrady v časném období dle typu provedeného výkonu. Jorgensen uvádí na základě studia CT 

obrazu u 22 pacientů (průměrně 2, 8 a 28 týdnů po operaci) rozdíly ve skupině pacientů po 

náhradě aortálního aneurysmatu a po implantaci aorto-femorálního bypassu pro okluzivní 

onemocnění. V první skupině tekutina v CT obraze v několika případech přetrvávala i více než 2 

měsíce po operaci (vždy však vymizela do půl roku), ve druhé skupině uniformě vymizela do 2 

týdnů (90). 

Dalším velmi důležitým kritériem sledovaným při CT vyšetření je přítomnost a charakter 

postkontrastního enhancementu po aplikaci jodové kontrastní látky i.v. Pro infekční tekutinovou 

kolekci v okolí protézy bývá typický enhancující lem při jejích okrajích odpovídající vytvořené 

pyogenní membráně, stupeň postkontrastního sycení však přímo souvisí s virulencí původce 

infekce. V případě zánětlivých změn flegmonózního charakteru pak nacházíme v okolí protézy 

difúzní enhancement okolních měkkých tkání bez přítomnosti tekutiny. I v tomto případě je 

v časném pooperačním období velmi obtížné odlišení tohoto nálezu od fyziologického procesu 

hojení.  

Pseudoaneurysma , nejčastěji v oblasti anastomosy v třísle, se vyskytuje  asi u 1/4 infekcí cévní 

protézy. Většina pacientů, kteří se presentují s problémem pseudoaneurysmatu, však nemá infekci 

graftu. Pokud je infekce příčinou vzniku pseudovýdutě, interval od primooperace k manifestaci je 

podstatně kratší ve srovnání s neinfekční pseudovýdutí. V takových případech je metodou první 

volby CT vyšetření, které dokáže s vysokou mírou přesnosti posoudit přítomnost tekutiny v okolí 

graftu (87).  

Jak jsme již výše zmínili, velkou výhodou CT vyšetření je možnost současné aspirace podezřelé 

tekutiny v okolí graftu tenkou jehlou s následným odesláním získaného materiálu ke kultivaci. 

Marano et. al. v r.1999 publikovali zkušenost s touto metodikou na souboru 83 vyšetřených, avšak 

jednalo se o nemocné po výkonu na zažívacím traktu, pankreatu nebo játrech. Výkon byl vždy 

proveden v lokálním znecitlivění, pomocí Chiba jehly 20-22G, s úspěšností 73% (88). Katz et al 

doporučují metodu aspirace tekutiny z okolí graftu tenkou jehlou právě v období prvních dvou 

týdnů po operaci k detekci časné infekce (89). 
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Obr. 8 Periprotetická kolekce – femoro-popliteální bypass 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obr. 9, obr. 10: CT obraz periprotetického zánětlivého infiltrátu v okolí cévní protézy   

/ilico-femorální bypass/ 

 

                                                                     obr.11: Přítomnost plynu v okolí cévní náhrady /ilico-

femorální crossover bypass/ 
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obr.12: Lokální zesílení stěny střeva v okolí infikované cévní protéz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.14, obr. 15 :  Zánětlivé změny v m.psoas /reakce na infekci cévní protézy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.16, obr. 17:  Přítomnost pseudoaneurysmatu v oblasti distální anastomosy 
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4.1.5. Diagnostika infekce cévní protézy pomocí MRI  

Studiu vlastností magnetické rezonance pro diagnostiku infekce cévní protézy nebyla v minulosti 

věnována taková pozornost jako v případě CT, ale zdá se, že její senzitivita a specificita v této 

indikaci je obdobná (91). Podobně jako u CT diagnostiky je i pomocí MRI obtížné odlišit 

reparativní změny versus infekci v časném pooperačním období. MRI dokáže lépe zobrazit 

zánětlivý edém měkkých tkání, zejména při implantaci protézy v aortilické oblasti, kde jsou 

typicky popisovány zánětlivé změny v oblasti m.psoas (92). V období asi 5-6 měsíců po operaci 

je signál T1 a T2 vážených obrazů zřetelně oslaben, což svědčí pro fibrozu v okolí cévní protézy 

(93).  

V případě infekce náhrady je typickým nálezem slabá až střední intenzita signálu okolní tkáně 

v T1 vážených obrazech a vysoká intenzita signálu v T2 vážených obrazech (94). Obdobně jako 

na CT lze i na MRI detekovat přítomnost bublinek plynu v okolí protézy a stejně tak lze hodnotit 

i přítomnost a typ postkontrastního enhancementu po aplikaci paramagnetické kontrastní látky 

(chelátu gadolinia). MRI bývá v klinické praxi k průkazu infekce protézy indikována spíše 

výjímečně, protože jde o metodu hůře dostupnou, významně dražší a časově náročnější než CT. 

MRI jako vyšetřovací metoda u podezření na infekci protézy má své opodstatnění v případě 

nejasného nálezu na CT, zvláště pak v případě přítomnosti  kontraindikací podání jodové 

kontrastní látky i.v. (alergie, renální insuficience, thyreotoxikóza). Naopak je ale třeba myslet na 

všeobecně známé absolutní a relativní kontraindikace MRI vyšetření  (pacemakery, kochleární 

implantáty, neurostimulátory, kovové střepiny, klaustrofobii, atd.). MRI vyšetření bývá dále 

indikováno pokud je potřeba zobrazit celkový stav tepenného řečiště (např. k posouzení 

možnosti explantace infikovaného bypassu a jeho náhrady bypassem extraanatomickým) – 

v takovém případě bývá MRI vyšetření prováděno jako tzv. MR angiografie. 

 

obr.18., obr.19: MR obraz infekce cévní protézy – aorto- bifemorální bypass, infekce pravého raménka, 

sagitální a frontální řez  

 

 

 

 

 

 

4.2. Současné diagnostické možnosti pomocí metod nukleární medicíny 
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4.2.1. Diagnostika infekce cévní protézy pomocí 99mTc-HMPAO značených 

leukocytů.  

Počátkem devadesátých let Fiorani et al. uveřejnili práci týkající se detekce infekce protézy 

v aortoilické pozici pomocí Tc-99m.HMPAO s velmi dobrými výsledky – senzitivitou až 100% 

(95). Nevýhodou metody je možnost zkříženého označení krevních destiček, což může vést 

k falešně pozitivním výsledkům. Metoda je do jisté míry komplementární k CT vyšetření a je 

vhodná k upřesnění CT nálezu při podezření na infekci. Metoda může být citlivější k detekci časné 

infekce než CT vyšetření. Na některých pracovištích je v této indikaci metodou první volby.  

Další práce, která stojí za zmínku, byla publikována Liberatorem a kol. v r.1998 (96). Jedná se o 

rozsáhlejší studii, která zahrnovala celkem 129 pacientů. Autoři provedli celkem 162 skenů 

zahrnující 122 aorto-femorálních bypassů a 40 periferních bypassů. Pacienti s podezřením na 

infekci protézy byli rozděleni do tří kategorií – A: nemocní se specifickými známkami infekce, B: 

nemocní s nespecifickými známkami infekce, C: nemocní s aneurysmatem v anastomose. 

Nemocní, kteří nebyli operováni, podstoupili 18ti měsíční protokol sledování. Potvrzením infekce 

byl peroperační nález a kultivace. U nemocných s infekcí  aorto-femorálního bypassu ve skupině 

A byla senzitivita/ specificita metody 100%/92%, ve skupině B, tzn. u nemocných 

s nespecifickými známkami infekce 100%/92,5%. U nemocných s podezřením na infekci 

periferního protetického bypassu byla senzitivita/specificita 100%/100%. K podobným závěrů 

došel o několik let dříve na asi polovičním souboru nemocných Prats a kol. (97). Soubor autorů 

zahrnoval 75 skenů u 61 pacientů, s nálezem infekce ve 20 případech, což značí 100% senzitivitu 

a specificitu metody. Již méně povzbudivých výsledků ve stejném roce dosáhl na svém souboru 21 

vyšetřených pacientů Krznaric a kol. (98). Výsledkem bylo stanovení  senzitivity/specificity 

metody 53%/100%. Práce s takovými výsledky není ojedinělá. Nevýhodou metody je nutnost 

manipulace s otevřenou krví vysoce specializovanými pracovníky.  

 

 

4.2.2. Scintigrafická diagnostika infekce cévní protézy pomocí avidinu a 111In-

biotinu.  

 

    Jedná se o metodu náročnější časově, neboť je obvykle třeba dvou sezení s odstupem 24 hodin. 

Přesto principem je metoda dosti jednoduchá, spočívající v první době v podání avidinu – 

proteinu vychytávajícího se v místech zánětu, a o 24 hodin později 111-In značeného biotinu, se 

kterým vytvoří komplex, s následným dvojím snímáním záření gama kamerou.  
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    Práce, zabývající se hodnocením této diagnostické metody ve vztahu k infekci cévní protézy, 

vycházely v odborných periodicích v druhé polovině osmdesátých let a počátkem let 

devadesátých (99-102). Senzitivita metody byla v uvedených souborech v rozmezí 60-80%. 

Přestože Samuel se spolupracovníky uveřejnili před deseti lety dvě po sobě následující studie, se 

souhrnnými výsledky senzitivity/specificity 100%/95% (103,104), metoda se v klinické praxi 

dosud neujala. 

 
 
 
4.2.3. Diagnostika infekce cévní protézy pomocí 111In značených leukocytů.  

 

Hledání optimální metody k detekci infekce cévní protézy vedlo k evaluaci In 111 – značených 

leukocytů v této indikaci.  

Poměrně rozsáhlý soubor nemocných vyšetřených touto metodou uveřejnil před dvaceti lety  

Brunner se spolupracovníky. Za sedmileté období zhodnotili soubor 70 nemocných. Problémem 

metody se ukázala především dosti vysoká hladina falešné pozitivity, dosahující více než třetinu 

vyšetřených, na druhou stranu falešně negativní výsledek se nevyskytl (105). Třicet dva 

nemocných ve dvou skupinách (9 kontrolní, 23 s podezřením na infekci aortální náhrady) 

vyšetřil Reilly a kol. v r. 1989 (102) a výsledek práce (negativní/resp. pozitivní prediktivní 

hodnota 83% resp.82%) označily v té době jako nejlepší dostupnou diagnostickou metodu v této 

indikaci.  

Senzitivita/specificita v intervalu 80-90% je častým výsledkem dalších publikovaných prací, 

které povětšinou zahrnují kolem 20 pacientů (106,107). Zajímavou úvahu dokumentovanou 

dvěma případy falešně pozitivního nálezu v pseudoaneurysmatu bez peroperačního nálezu 

infekce publikovali Gilbert et al. Nález vysvětlují označením kontaminujících destiček a 

erytrocytů, které se v oblasti pseudoaneurysmatu vyskytují ve zvýšené míře (108). Interpretace 

je však dle našeho názoru sporná, vezmeme-li v úvahu, že asi 1/4 pseudoaneurysmat se 

vyskytuje v rámci infekce protézy. Stať je vhodné zakončit citací práce P.Thomase z Mayo 

Clinic, který provedl 153 vyšetření u 106 pacientů (enriched granulocytes) s výsledkem 

67%/97% senzitivita/specificita (109). Nevýhodou metody je vyšší cena, vysoká radiační zátěž a 

nutnost manipulace s otevřenou krví vysoce specializovanými pracovníky.  
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4.2.4. Scintigrafická diagnostika infekce cévní protézy pomocí 67Ga-citrátu.  

 

První zprávy poukazující na možnost využití této metody se datují na konec sedmdesátých let 

minulého století. Jedná se o soubory čítající jednotlivé nemocné (110). Výsledky nebyly zcela 

jednoznačné a vzhledem k velikosti souborů je lze obtížně interpretovat. Počátkem 90.let byla 

publikována poměrně často citovaná práce Johnsona a kol., čítající 25 vyšetřených protéz u 16 

pacientů, srovnávající senzitivitu a specificitu metody vůči CT (111). Výsledkem byla 

senzitivita/specificita 78%/94% resp.100%/72%. a vyšetření pomocí galiové scintigrafie bylo 

doporučeno jako komplementární metody v případě nejednoznačného CT nálezu. Tento závěr se 

stal do značné míry doporučením a v následujících letech byl ve většině prací zmiňován. 

Myšlenka doplnění anatomicko-morfologického zobrazení o funkční zobrazení pomocí 

radiofarmak byla v dnešní době dotažena do konce a s výhodou se využívá hybridního 

zobrazení, a to i v diagnostice různých infekcí (112).  Velmi vysoká radiační zátěž, 

nezanedbatelná cena, dvou až třídenní interval mezi podáním 67Ga-citrátu a snímáním dat a 

především nízká kvalita zobrazení díky nevhodným fyzikálním vlastnostem 67Ga spolu 

s vylučováním do střeva však činí tuto metodu v době FDG-PET již zcela překonanou. 

 

 

4.2.5. Diagnostika infekce cévní protézy pomocí FDG-PET.  

 

Možnost diagnostiky infekce cévní protézy cestou zobrazení zvýšené utilizace glukosy v zánětem 

postiženém okolí cévní protézy je jednou z nejnovějších. Několik publikovaných kazuistik 

poukázalo na možnost využití této metody (113). Koncem roku 2005 Fukuchi se spoluautory 

(114) publikovali soubor 33 pacientů s podezřením na infekci protetické náhrady aorty. Všichni 

nemocní byli vyšetřeni klasickým kontrastním CT a též FDG-PET. Hodnocení nálezů bylo 

provedeno tradičním způsobem – dvěma nezávislými odborníky, kteří neznali klinický stav 

vyšetřovaných. Nálezy z vyšetření pomocí FDG-PET byly hodnoceny pomocí pětistupňové škály 

intenzity akumulace FDG a  dle fokální intenzity. U 11 pacientů byl nález shledán pozitivním, 22 

nemocných bylo zařazeno do kategorie negativních pro infekci cévní protézy. Nález byl dle 

kategorie ověřen operačně, kultivačně, nebo v případě negativního nálezu, dlouhodobým 

sledováním. Výsledkem bylo stanovení senzitivity FDG-PET 91% /CT 64%/ a specificity FDG-

PET 64% /CT86%/. Pokud jako pozitivní kriterium infekce náhrady bylo hodnoceno fokální 

zvýšení metabolismu glukosy, specificita a pozitivní prediktivní hodnota FDG-PET pro diagnosu 
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infekce aortální náhrady stoupla na 95%. Autoři uvádí jako určitý problém falešně pozitivní 

výsledky metody v 36% v jejich, relativně malém souboru nemocných. Podobně vysoké procento 

falešně pozitivních nálezů je uváděno též u ostatních nukleárně-medicínských metod v této 

indikaci, ale v naprosté většině případů se jedná o problém časně pooperační, související 

s obrazem fyziologického vhojování umělého materiálu do organismu. 

Podrobnější srovnání obou metod poukáže na výhody FDG-PET, zejména v případě tzv.low-grade 

infekce, jak bude diskutováno dále. Na tomto místě bych rád vyzdvihl výhody FDG-PET ve 

srovnání s dalšími metodami nukleární medicíny. Jsou jimi zejména rychlost metody (výsledky 

obdržíme do dvou hodin od provedeného vyšetření) a lepší prostorové rozlišení ve srovnání s 

metodami využívajícími ke snímání scintigrafickou kameru, z čehož vyplývá větší diagnostická 

senzitivita. V neposlední řadě metoda produkuje snímky vyšší kvality, s lepším kontrastem ve 

srovnání se SPECT. Tato výhoda je potvrzena při hodnocení snímků onkologicky nemocných, u 

nemocných infekcí na potvrzení čeká.. 

 

 

Obr. 20, 21: PET sken (sagitální a transverzální) u nemocné  s píštělí protézo-kutánní v třísle, stav po 

implantaci ilico-femorálního bypassu, nízce virulentní infekce cévní protézy. 

 

 

 

 

4.2.6. Hybridní zobrazování v diagnostice infekcí cévních protéz. 

 

V současné době zažívá nebývalý rozvoj technologie hybridního zobrazování spočívající 

v kombinaci dvou různých modalit v jednom přístroji. Příkladem je PET/CT a SPECT/CT. Tyto 

nové technologie umožňují kombinovat detailní  morfologická data s vysokým prostorovým 
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rozlišením z CT s daty funkčními získanými z PET nebo SPECT v jednom obrázku. Výsledkem je 

pak přesná anatomická lokalizace funkčních změn (např. zvýšený metabolismus glukózy) a tím 

pádem další zpřesnění diagnostiky a zvýšení senzitivity i specificity v diagnostice infekcí protéz. 

Nevýhodou je dosud malá dostupnost uvedených metod a také jejich cena. Možnou alternativou je 

pak fúze obrazových dat získaných pomocí dvou různých modalit na dvou různých přístrojích 

(např. CT a PET) s využitím dedikovaného softwaru pro fúzi. Hybridní zobrazování začíná být s 

výhodou využíváno i v diagnostice infekce cévní protézy. (115-117) 

 

Obr.22, 23, 24: Příklad syntézy CT a PET obrazu u nemocného s infekcí ilico-femorálního bypassu (transverzální 

řez). 

 

 
 
Obr. 25, 26, 27 Sagitální řez 
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5. Diagnostika infekčního agens pomocí mikrobiologických metod 

 

5.1. Cíl a význam mikrobiologické diagnostiky.  

Hlavním cílem komplexního mikrobiologického vyšetření je průkaz klinicky relevantního původce 

infekce a zjištění jeho vlastností, zejména citlivosti k antibiotikům. Antibiotická léčba infekce cévní 

protézy musí být dlouhodobá (týdny, měsíce, někdy i roky). Její výsledek je mnohdy nejistý, 

zejména v případech, kdy nelze infikovanou protézu kompletně vyjmout a zajistit bezpečnou 

revaskularizaci mimo oblast zasaženou infekčním procesem. Cílená léčba antibiotiky s optimální 

antimikrobiální i klinickou účinností proto rozhoduje o osudu nemocného. Empirické přístupy jsou 

rizikové pro častou antibiotickou rezistenci hlavních původců. Výsledek léčby, která nevychází 

z věrohodně zjištěné etiologie infekčního procesu, je problematický. Nález signifikantního 

vyvolavatele současně podpoří klinickou diagnosu infekce a přispívá k efektivnímu klinickému 

postupu při řešení případu, který může být odlišný v závislosti na vlastnostech infikujícího agens 

(jeho virulenci, invazivitě, schopnosti agresivní tkáňové destrukce, rezistence a multirezistence 

k antibiotikům). (118,119) 

 

 

5.2. Strategie mikrobiologické diagnostiky. 

5.2.1. Obecné principy.  

Pozitivní a negativní predikční hodnota, senzitivita či specificita jednotlivých mikrobiologických 

vyšetřovacích metod využitelných v diagnostice infekcí cévních protéz nejsou optimální a není 

dosud k dispozici postup odpovídající „zlatému standardu“. Pro získání spolehlivého výsledku je 

třeba vyšetřovat několik typů vzorků s různou klinickou validitou, promyšleně kombinovat 

technologické postupy pro jejich přípravu a zpracování, i metody vlastní detekce původců suspektní 

infekce. Dílčí výsledky je třeba hodnotit a interpretovat komplexně, s pečlivým úsilím zaměřeným 

na odlišení kontaminace od skutečné infekce, kdy většina obvyklých agens reprezentuje současně 

nejčastější kontaminanty (koaguláza negativní stafylokoky).  

Zatímco u časných infekcí nebývá průkaz původce obtížný a výtěžnost vyšetřovacích postupů je 

většinou dobrá (infekce vyvolané Staphylococcus aureus, gramnegativními tyčkami, apod.), u 

infekcí pozdního typu charakteristických přítomností postupně vznikajícího a složitě 

strukturovaného biofilmu jsou dosud výsledky problematické. Rozhodující je získání takových 

vzorků materiálu k vyšetření, které odpovídají ložiskům aktivní infekce a obsahují skutečného 

vyvolavatele, který není nikdy homogenně přítomen v celém rozsahu zasažené lokality. Pro získání 



43 
 

věrohodných výsledků vyšetření a konfiguraci optimální léčby pacienta je nezbytný úzký kontakt 

cévního chirurga a klinického mikrobiologa s dostatečnou zkušeností v této problematice, a to 

v preanalytické i interpretační fázi vyšetření. (118,119). 

 

5.2.2. Hemokultivace.  

Odběr hemokultur je třeba provést u každého nemocného se suspektní infekcí cévní protézy, 

zejména jsou-li přítomny klinické známky infekce krevního řečiště, nebo dokonce septického stavu. 

Důvodem je vysoký patognomonický význam nálezu v hemokulturách, jakkoliv nemusí být 

celková výtěžnost hemokultivace vysoká. Bakteriémií bývají častěji komplikovány časné infekce. 

Její klinické projevy jsou obvykle nepřehlédnutelné (infekce vyvolané Staphylococcus aureus, 

enterobaktériemi, Pseudomonas aeruginosa, apod.) a pravděpodobnost průkazu původce z krve je 

vyšší.  

Infekce pozdního typu naopak nebývají provázeny bakteriémií, biofilm se často tvoří 

extraluminálně a pravděpodobnost průkazu původce hemokultivací je proto malá. Klinické známky 

infekce krevního řečiště vyvolané koaguláza negativními stafylokoky lze někdy přehlédnout, 

protože se jedná o mikroby s nízkou virulencí, které nemusí vyvolat přesvědčivou systémovou 

odezvu makroorganismu. (118,119). 

 

5.2.3. Vyšetření tekutiny z okolí protézy.  

Získání vzorků tekutiny punkcí je snadnější u periferních cévních rekonstrukcí, u aortálních náhrad 

je zmiňována sofistikovaná technika odběru punkcí pod CT kontrolou. Při odběru a transportu 

vzorku ke zpracování v mikrobiologické laboratoři musí být zachovány anaerobní podmínky. 

Mnohem pravděpodobnější je průkaz původce časné infekce, který bývá často v hnisavém sekretu 

v okolí protézy obsažen. U pozdních infekcí je průkaz méně pravděpodobný, výpotek v okolí 

nevhojené protézy nemívá hnisavý charakter a skutečného původce zavzatého do bakteriálního 

biofilmu na povrchu protézy nemusí obsahovat. Provádí se mikroskopické vyšetření preparátu 

barveného podle Grama, aerobní i anaerobní kultivace a pomnožení v tekutých médiích. Zejména u 

rekonstrukcí aorty a pánevního tepenného řečiště se může anaerobní infekce vyskytnout 

(Bacteroides spp.). Některé fakultativně anaerobní baktérie infikující protézu mohou preferovat 

anaerobní kultivační podmínky a mohou tak být v primokulturách snáze prokazatelné 

(stafylokoky). Nesmí se opomenout kultivace cílená na kvasinky, protože případů kandidových 

infekcí relativně přibývá. Je vhodné prodlužovat kultivaci obvykle na 3 až 5 dnů, protože některé 

biofilm tvořící mikroorganismy rostou při kultivaci in vitro pomalu. Pro správnou interpretaci je 
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důležité hodnotit nález v primokultuře alespoň semikvantitativně, protože ojedinělý průkaz např. 

koaguláza negativního stafylokoka, detekovaný v závěru prodloužené kultivace, případně zjištěný 

prodlouženou kultivací pomnožováním v tekutých půdách, může být pravděpodobněji výrazem 

kontaminace než skutečným vyvolavatelem infekce protézy. Nález primárních patogenů 

(Staphylococcus aureus, enterobaktérie, Pseudomonas aeruginosa) bývá klinicky relevantní 

i v případě nízké kvantity nebo průkazu po prodloužené kultivaci či po pomnožení. (124) 

 

5.2.4. Vyšetření tkáně z okolí protézy.  

Tkáň se obvykle odebírá peroperačně při odstraňování infikované protézy. Důležité je vybrat pro 

odběr tkáňový vzorek z místa, které jeví makroskopicky zřetelnou aktivitu infekčního procesu a 

pokud možno nekomunikuje píštělí nebo jiným způsobem se sekundárně infikovanou či osídlenou 

ranou nad rekonstrukcí. Zpracování tkáňového vzorku spočívá v jeho homogenizaci a následném 

mikroskopickém a kultivačním vyšetření, které je vhodné provést alespoň semikvantitativně. 

Postupuje se podobně, jako v případě vyšetření tekutiny z okolí protézy, také interpretace nálezu je 

podobná. (119,121) 

 

5.2.5. Vyšetření extrahované cévní protézy. 

 Rozhodující význam pro verifikaci etiologie infekce cévní protézy má mikrobiologické vyšetření 

její části pocházející z lokality s makroskopicky zjevnými známkami infekčního procesu. Pro 

optimální výtěžnost vyšetření je klíčová příprava vzorku před inokulací na kultivační média. Podle 

současných poznatků je nejvhodnější provedení sonizace v tekutém prostředí (nejlépe v bujonu), a 

následná kvantitativní kultivace, prodloužená na 3 až 5 dnů. Ultrazvuk rozruší kompaktní 

bakteriální biofilm na umělém materiálu cévní protézy a po vytřepání do tekutého media je 

k dispozici optimální vzorek k dalšímu zpracování. Mimo obvyklé aerobní kultivace je vhodné 

provést také anaerobní vyšetření a průkaz kvasinek. Hodnotí se počet CFU (colony forming units) 

suspektního původce v 1ml sonikátu, a to pro každé species zvlášť (pokud jde o polymikrobiální 

infekci). Tento postup významně zvyšuje záchyt původce infekce, především u biofilmových 

infekcí pozdního typu. Není-li k dispozici vhodné zařízení k rozrušení biofilmu ultrazvukem, lze 

provést otisk povrchu protézy na vhodné agarové půdy a semikvantitativně stanovit počet CFU, 

ovšem s výtěžností menší. Alternativou je kultivace vyjmuté části protézy ve vhodném tekutém 

médiu, které má také nižší výtěžnost ve srovnání se sonizací, a mimoto neumožňuje kvantifikaci 

nálezu, což může komplikovat interpretaci. Odlišení kontaminace a infekce je u takového nálezu 

svízelné, zejména je-li zjištěn až v závěru prodloužené kultivace. (120,121,122,125,126,127). 
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5.2.6. Vyšetření materiálu z ran a píštělí.  

Vyšetření těchto vzorků může přinést problematické výsledky, pokud jde o spojitost nálezu 

s infikovanou protézou. V ráně nad místem rekonstrukce i v obsahu píštěle může být přítomen 

původce infekce cévní protézy, ale často může jít o mikroorganismy infikující nebo jenom 

osídlující povrch ranné plochy nebo lumen píštěle, aniž by měly vztah k infekčnímu procesu 

probíhajícímu na vlastní protéze. Interpretace nálezu proto musí být opatrná. (118,121) 

 

 

 

5.2.7. Uchovávání izolovaných kmenů k následným analýzám a typizaci.  

Všechny izoláty suspektních původců infekce cévní protézy zachycené z různorodých, klinicky 

validních vzorků od daného nemocného musí mikrobiologická laboratoř dlouhodobě uchovávat 

k provedení dalších speciálních analýz. Důvodem je jednak upřesnění citlivosti k antibiotikům, 

eventuelně zhodnocení vývoje rezistence u dlouhodobě léčených pacientů a monitorování 

účinnosti antibiotické léčby speciálními technikami (baktericidní testy, antimikrobiální účinnost 

v přítomnosti biofilmu, atp.). Dalším důvodem je možnost použití některých typizačních technik, ať 

už fenotypových (shoda izolátů v identifikaci, antibiogramu, ve schopnosti tvořit biofilm, apod.), 

případně genotypových (určení biologické podobnosti izolátů molekulárně biologickými 

typizačními technikami). Typizace izolátů stejného druhu a shodných fenotypových vlastností, 

zachycených z různých vzorků, mnohdy časově vzdálených, může verifikovat jejich vztah 

k infekčnímu procesu a vyloučit či potvrdit kontaminaci. Týká se to hlavě izolátů koaguláza 

negativních stafylokoků zachycených od pacientů se suspektní infekcí pozdního typu. (118). 

 

5.2.8. Postupy s nejasným diagnostickým potenciálem.  

V diagnostice infekcí cévních protéz jsou někdy zmiňovány molekulárně biologické metody, 

zaměřené na průkaz extrahumánního genomu ve vyšetřovaných vzorcích materiálu. Jejich klinicky 

relevantní využití v rutinní praxi je zatím nejasné a je předmětem výzkumu po stránce metodické 

i interpretační. Kromě metodických a technických obtíží je jejich hlavní nevýhodou neschopnost 

odlišení přítomnosti životaschopných mikrobiálních buněk a perzistujícího nebo kontaminujícího 

genomu buněk zaniklých. To je příčinou interpretačních obtíží pro odlišení kontaminace a aktivní 

infekce. Problémy jsou i s kvantifikací nálezu, což zatím také limituje interpretační potenciál těchto 
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metod. Zásadní nevýhodou je nemožnost vyšetření citlivosti původce k antibiotikům. Při značné 

variabilitě citlivosti obvyklých infekčních agens vyvolávajících infekci cévní protézy, má pouhá 

kvalitativní informace o přítomnosti bakteriálního genomu omezený význam pro efektivní 

antibiotickou léčbu, jakkoliv je možné metodami „broad-range“ PCR identifikovat izolovanou 

mikrobiální nukleovou kyselinu do úrovně rodu, někdy i druhu. Jsou-li molekulárně biologické 

metody používány, vždy je nezbytné provádět paralelně klasické kultivační vyšetření ze shodných a 

identicky připravených vzorků a výsledky hodnotit komplexně. Význam molekulárně biologických 

metod je pouze doplňkový a jejich použití stále především experimentální. (118,119).  Při 

hodnocení výsledků je třeba zohlednit dosud problematickou pozitivní i negativní predikční 

hodnotu a při jejich využití pro cílenou antibiotickou léčbu je důvod k opatrnosti. Literatura 

zmiňuje některá speciální sérologická vyšetření, zaměřená na průkaz protilátek proti některým 

biofilmovým komponentám koaguláza negativních stafylokoků u infekcí pozdního typu (118). 

Zhodnocení jejich objektivního přínosu pro klinickou praxi vyžaduje další výzkum. 

 

 

6.  Problém odlišení fyziologického vhojování umělé cévní náhrady a časné 

infekce 

V časném pooperačním období může být obtížné až nemožné pomocí zobrazovacích metod 

odlišit fázi vhojování umělé cévní protézy a časnou pooperační infekci tělu cizího materiálu. Ani 

přítomnost zvýšených známek zánětu a subfebrilií v diagnostickém rozhodování nepomáhá, 

protože pooperační nemoc v této specifické situaci  může individuálně dlouho přetrvávat. 

Včasná diagnostika je však právě v takové situaci nanejvýš důležitá pro záchranu zdraví a 

eventuelně života nemocného. Jednotlivé diagnostické metody poskytují určité vodítko, ale 

každá v mezích svých možností. 

CT diagnostika není zcela spolehlivá asi do 3 měsíců po provedené operaci. Známky přítomnosti 

vzduchu v okolí cévní náhrady jsou vzácné po 1 týdnu od výkonu, ale nejsou patognomické 

v období do 4-7 týdnů (128,129). Přítomnost tekutiny je podezřelá z přítomnosti infekce asi 10-

12 týdnů po operaci (128). CT je vyšetřovací metodou volby pro detekci vzduchu a tekutiny 

v okolí cévní náhrady. Medián manifestace infekce aortální náhrady jsou 3 roky, přičemž asi 

70% infekcí se manifestuje do 1 roku od implantace, proto je CT diagnostická modalita schopná 

diagnostikovat s vysokou přesností většinu infekcí cévní náhrady (129). Podezření na infekci 

cévní protézy manifestující se přítomností tekutiny v okolí cévní náhrady by měla být podrobena 

mikrobiologické kultivaci, nejlépe metodou CT navigované aspirace tekutiny tenkou jehlou. Při 
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negativním výsledku je třeba důsledné sledování nemocného po dobu 1 roku pomocí CT, nebo 

některou z metod nukleární medicíny, protože neinfekční kolekce tekutiny zřídkakdy přetrvává 

déle. V opačném případě je pravděpodobným vysvětlením low grade infekce obtížně 

kultivovatelným etiologickým agens, a je možno se pokusit o identifikaci pomocí genetických 

metod (130). Důsledek pozitivního nálezu pro chirurgické řešení je jednoznačně individuálně 

závislý. 

Auffermann et al. v r.1989 publikovali práci ověřující možnost diagnostiky časné infekce u 

pacientů po implantaci aortální náhrady/ bypassu pomocí MRI (132). Vyšetřili 33 pacientů 1 

týden po operaci, opakovaně z této skupiny pak 13 pacientů 2-3 měsíce po operaci. Dále 

vyšetřili 24 pacientů v delším odstupu od operace (6 týdnů až 18 let), u kterých bylo vysloveno 

podezření na infekci náhrady. Autoři uzavírají, že typickým fyziologickým nálezem časně po 

operaci je difusní lem v okolí protézy nízkého až středního signálu v T1 vážených obrazech a 

vysoké intenzity v T2 vážených obrazech. S odstupem 2-3 měsíců od výkonu byla nálezem 

uniformě fibroza v okolí graftu. U nemocných s podezřením na infekci protézy byla typicky 

nalezena excentrická kolekce tekutiny v okolí graftu nízké až střední intenzity v T1 vážených 

obrazech a vysoké intenzity v T2 vážených obrazech, vždy v období delším než 3 měsíce od 

výkonu. Autoři nepovažují za možné diferencovat v období prvních 3 měsíců od operace mezi 

fyziologickou reakcí a časnou infekcí pomocí MRI. 

Samotné otázky obrazu vhojování cévní náhrady v aortální pozici v obraze MRI se týká práce 

Spartery a kol. uveřejněné v r. 1994 (93). Autoři se zaměřili na sledování tzv. postoperační 

periprosthetické kolekce u 36 pacientů, jejíž velikost signifikantně závisela na typu léčeného 

onemocnění, typu konstrukce proximální anastomosy, užití drenáže v oblasti centrální 

anastomosy a nutnosti podání transfuse v pooperačním období. V naprosté většině případu došlo 

k resorbci kolekce tekutiny v intervalu max. 3-6 měsíců. Za zmínku stojí i předchozí práce stejné 

skupiny autorů na stejné téma (132), kdy studovali obraz MRI u shodné skupiny 10 pacientů 

v intervalech 1,4,12, a 24 týdnů po operaci. Uzavírají, že do 24 týdnů v všech nemocných 

s normálním pooperačním průběhem zmizí lem tekutiny v okolí protézy. 

V r. 1987 Sendwitz et al. uveřejnili práci (131), týkající se zhodnocení In-111WBC u pacientů 

časně po operaci – implantaci umělé cévní protézy a během časného sledování v rámci jednoho 

roku, k posouzení možnosti odlišení časných fyziologických reparativních změn a časné 

pooperační infekce, resp. její eventuelní možná predikce z výsledku vyšetření v časném 

pooperačním období. Studie byla provedena na 30 pacientech, první vyšetření před propuštěním 

po operaci a druhé u té skupiny nemocných, kteří byli  po operaci propuštěni s abnormálním 

výsledkem. Ukázalo se, že abnormální vychytávání 111-In WBC v oblasti třísla bez rozvoje 
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infekce přetrvávalo průměrně až 114 dní od výkonu, což ale nebylo běžné v oblasti břicha, kde 

uptake přetrvával krátce. Je obtížné závěry zobecnit pro velmi malý soubor vyšetřených 

nemocných. Senzitivita pro infekci v ráně byla 100%, ale specificita pouze 53%. Autoři 

uzavírají, že metoda není vhodná k predikci, event. záchytu časné pooperační infekce pro velmi 

nízkou specificitu metody v tomto období. 

 

 

Závěr: 

Infekce cévní protézy, zejména málo virulentním agens, je diagnostickou výzvou. Použití 

jednotlivých pomocných diagnostických metod je v první řadě dáno možnostmi a zvyklostmi 

pracoviště. Metodou první volby jsou široce dostupná a rychlá vyšetření typu ultrasonografie a 

CT. Použití MRI může být limitováno menší zkušeností s vyhodnocením snímku. Užití metod, 

které ze svého spektra poskytuje nukleární medicína, je určeno spíše pro nemocné 

s nejednoznačným klinickým a CT nálezem, tedy nemocného s pravděpodobně nízce virulentní 

infekcí cévní protézy. Je tomu tak i z důvodu časového, protože tato vyšetření nepatří mezi 

okamžitě dostupná a řešení snesou tedy určitého odkladu, což by v případě pokročilé infekce 

protézy nebylo možné.  

Diagnostická zkušenost s metodami nukleární medicíny v této indikaci je dobrá, citlivostí 

převyšující CT vyšetření, ale není dostatečná. Ukazuje se výhoda hybridního zobrazování pomocí 

metod morfologických a funkčních, například PET/CT a brzy jistě i s použitím magnetické 

rezonance. Výhodou tohoto postupu je vyšetření v rámci jednoho sezení, poskytující velmi 

kvalitní obraz morfologický ale i obraz přinášející informaci o aktivitě zánětlivého procesu a 

v neposlední řadě též možnost současného zobrazení stavu tepenného systému, což je informace 

nutná pro plánování chirurgického výkonu.  

Mikrobiologické vyhodnocení punkčně nebo peroperačně odebraného materiálu je zásadní pro 

adekvátní antibiotickou léčbu. Časné infekce obvykle v tomto směru nepředstavují diagnostický 

problém. O to náročnější může být vyhodnocení pozdního typu infekce. Řada bakteriálních kmenů 

tvoří biofilm na protéze, často se jedná o tzv. nízce virulentní agens, a jeho kultivační záchyt je až 

ve 40% negativní. Je proto vhodné odebraný materiál podrobit ultrazvukovému rozrušení biofilmu 

na protéze, což významně zvyšuje efektivitu vlastního kultivačního vyšetření. Metody genetické 

jsou stále v této indikaci spíše otázkou experimentu a to zejména pro možnost snadné kontaminace 

během odběru a obtížnosti určení citlivosti agens k antibiotiku.  

 V porovnání s ostatními oblastmi cévní chirurgie je této oblasti věnováno i přes veškerou 
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závažnost, méně prostoru. Je to samozřejmě dáno především relativně nízkou incidencí této 

komplikace. Počty vyšetřených pacientů v jednotlivých souborech se pohybuje nejčastěji 

v rozmezí 20-30. Nabízí se tedy nutnost multicentrické spolupráce v řešení otázek spojených 

s infekcí cévní protézy, aby závěry takových prací obstály jako takzvaná doporučení.  

 

 

7.Diagnostika infekce cévní protézy pomocí hybridní metody FDG-PET/CT 

 

7.1. Cíl práce, pracovní hypotéza  

Infekce cévní protézy patří k nejzávažnějším komplikacím cévní rekonstrukční chirurgie. Ne 

vždy je však možno tuto komplikaci v současné době běžně užívaným algoritmem jednoznačně 

diagnostikovat. Existuje poměrně velká skupina nemocných, u kterých není průběh onemocnění 

typický a diagnostické rozpaky neopravňují indikovat k náročné operaci. Je tomu tak zejména 

v případech tzv. low grade infekce. Spektrum diagnostických metod se v současnosti rozšířilo o 

novou hybridní metodu, která spojuje výhody dosud užívané zobrazovací modality spolu s 

funkčním metabolickým vyšetřením – FDG- PET/CT. 

Dle literárních pramenů i prvních vlastních zkušeností se ukazuje, že pozitronová emisni 

tomografie /PET/ s pomocí fluorodeoxyglukozy /FDG/ je vhodnou zobrazovací modalitou pro 

detekci infekčních i neinfekčních zánětlivých lezí. Práci, věnovanou systematickému studiu 

významu FDG-PET/CT u infekcí cévních protéz, jsme dosud nenašli. V celosvětovém měřítku 

se v současné době výzkum zaměřuje spíše na použití této diagnostické metody na poli 

onkologie. 

Ve spolupráci s renomovaným pracovištěm nukleární medicíny jsme se rozhodli zahájit tuto 

studii, jejíž výsledky přinesou nový pohled nejen na infekci tepenné náhrady, ale mohou objasnit 

i mnohé abnormality a varianty fyziologického vhojování cévních náhrad obecně.  

 

Cíl práce: 

Cílem práce je stanovení citlivosti a spolehlivosti metody a nalezení odpovídajícího místa mezi 

dostupnými diagnostickými metodami. Dále též vypracování vyšetřovacích standardů u této 

nové metody. Je třeba určit šíři individuální variability a  odlišit tyto stavy od patologicky 

zvýšeného metabolizmu glukózy v případě přítomné infekce rekonstrukce. Neméně důležitým 

aspektem je v krátkodobém horizontu zavedení v ČR dosud nedostupné diagnostické modality 

PET/CT do klinické praxe při vyšetřování nemocných se suspektní infekcí umělé cévní náhrady. 

S ohledem na finanční náročnost procesu je třeba jeho definované zařazení v diagnostickém 
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algoritmu vyšetření u nemocných s podezřením na infekci cévní protézy. Očekávaný přínos 

práce spatřujeme v: 

    1. FDG-PET/CT umožní upřesnit rozhodování o reoperaci. 

2. FDG-PET/CT odliší benigní reparativní změny od infekce. 

3. Metoda umožní redukci dalších vyšetřovacích postupů.  

 

 

Pracovní hypotéza: 

Chirurgický zásah do organizmu spojený s implantací umělé cévní náhrady obecně vyvolá hojivou 

reakci, která je individuálně variabilní. Zejména časové ohraničení tohoto procesu posuzované 

"očima" této diagnostické metody, není známo. Makroskopicky podobný obraz můžeme očekávat 

při infekci organismu cizího materiálu. Vzhledem k charakteru patologického procesu však lze 

předvídat některé odlišnosti, zejména s ohledem na distribuci metabolitu - radiofarmaka v okolí 

náhrady, čas od doby implantace, intenzitu reakce a podobně. PET s využitím FDG je vhodnou 

metodou pro makroskopické zobrazení distribuce metabolizmu glukozy ve tkáni. Spojení s 

vyšetřením výpočetní tomografií pomocí intravenozně podané kontrastní látku znamená teoreticky 

ideální kombinaci pro odhalení infekce.  

 

Význam projektu: 

Význam projektu pro základní i aplikovaný výzkum tkví v získání informací o fyziologické 

metabolické odpovědi organizmu při vhojování umělé cévní protézy, ale zejména u patologicky 

zvýšeného metabolizmu značené glukozy u nemocných s infekcí umělé cévní náhrady. Projekt 

přispívá k řešení kardiovaskulární problematiky.  

 

 

7.2. Metodika práce 

 

7.2.1. Charakteristika radiofarmaka 

2-fluoro-deoxy-D-glukóza (FDG) byla v neaktivní formě prvně na světě syntetizována v Praze 

profesorem Pacákem v roce 1968. Metabolismus FDG je podstatou jejího využití ve smyslu 

radiofarmaka umožňujícího hodnocení akumulace glukózy v místech zvýšené utilizace. FDG je 

z krve transportována do tkání shodnými mechanismy jako glukóza a je analogicky 

fosforylována na 18-FDG-6-fosfát. V buňce však nepodléhá následné defosforylaci, a proto je ve 

tkáních progresivně vychytávána. Farmaka značená radionuklidy jsou charakterizována 
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rozpadem za vzniku pozitronu – kladné částice. Pozitron radifarmaka následně tzv. anihiluje 

s elektronem prostředí za vzniku  anihilačního záření - tj.2 fotony o energii 511 keV  pohybující 

se opačným směrem vytvářejí koincidenční přímky. Následné počítačové zpracování velkého 

množství koincidenčních přímek vytváří výsledný obraz.  

 

 

7.2.2. Hybridní technologie PET/CT 

CT představuje v současné době nejrozšířenější tomografickou zobrazovací modalitu. Principem 

vyšetření je rotující rentgenka, ozařující protilehlé detektody, a to přes tělo pacienta.V případě 

spirálního CT vyšetření se lehátko s pacientem pohybuje axiálním směrem. Výsledkem vyšetření 

jsou počítačem generované stovky navazujících anatomických řezů tělem nemocného, které 

přináší informaci o tom, do jaké míry je záření v těle pohlcováno, tedy jaká je v tom kterém 

místě denzita tkáně. Zobrazení je velice detailní a umožňuje rozlišení standardně několika 

milimetrů. K diferenciaci cévních struktur je užíváno intravenosní podání kontrastní látky. 

Nedostatkem CT je absence přímých informací o metabolické/funkční aktivitě vyšetřované 

tkáně. Samostatné PET vyšetření je založeno na indikátorovém principu, kdy je nemocnému 

podáno určité množství radiofarmaka, které je distribuováno v organismu v závislosti na svých 

vlastnostech. Emitované záření je detekováno kamerou a následně je počítačem konstruován 

obraz řezů, který představuje rozložení aktivity v těle nemocného, v závislosti na distribuci 

radiofarmaka. Zobrazeny tedy nejsou anatomické struktury, ale pouze funkce těla pacienta dle 

typu podaného radiofarmaka. Přes výzkumné užívání stovek různých radifarmak se klinické 

PET vyšetření celosvětově provádí ve více než 95% s pomocí  2-(18F)fluoro-2deoxy-D-glukózy. 

Firma Siemens ve spolupráci s University Pittsburg Medical Center v nedávné době začala 

zkoušet první prototyp PET/CT skeneru s cílem odstranit nedostatky obou metod. Vyšetření 

pacientů v naší studii probíhá na hybridním PET/CT skeneru Siemens Biograph duo LSO. 

Vyhodnocovací konzole tohoto přístroje umožňují kromě obvyklého zobrazení řezů z PET či CT 

i plynulé míchání obou modalit v jediném obraze. Při použití hybridního skeneru jsou možné 

dva základní způsoby využití. Prvním je provedení PET a plnohodnotného CT, což je modalita 

využívaná v onkologii. Pro nemocné s podezřením na infekci cévní protézy je vhodnější a zcela 

dostatečné použití kombinace PET a tzv. low dose CT, tedy CT se sníženou intenzitou záření, 

která vede k podstatně nižší radiační zátěži. Navíc i moderní PET systém umožňuje aplikaci 

nižší  aktivity radiofarmaka ve srovnání s běžnými PET kamerami. Výsledkem takového 

vyšetření je celková dávka pro pacienta kolem 10mSv, což odpovídá dávce absorbované 

z přírodního pozadí přibližně za 4 roky. 
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Obr.28.:  Diagnostický hybridní PET/CT scanner 

 

7.2.3. Indikace a protokol vyšetření nemocného 

 

Inkluzivní a exkluzivní kritéria studie:  

Všichni nemocní s implantovanou cévní protézou s podezřením dle klinických známek a 

event.dříve provedených vyšetření s nejednoznačným závěrem (lokální bolestivost, přítomnost 

nezhojené chirurgické rány – píštěle, nález periprotetické kolekce tekutiny, teploty nejasného 

původu, ureterohydronefrosa, atd.), kteří nevyžadují urgentní chirurgické ošetření (tedy 

s vyloučením nemocných s tzv.advanced graft infection, septických pacientů, s náhlými 

příhodami – uzávěr rekonstrukce, anastomotické krvácení, přítomností abscesu, protézo-

enterické píštěle atd.), budou na základě podepsání informovaného souhlasu zahrnuti do studie. 

Pacienti s dobou sledování po provedeném vyšetření kratší než 6 měsíců budou ze studie 

vyloučeni, kromě nemocných, kteří se v tomto období podrobili reoperaci. 

 

Protokol vyšetření pacienta: 

Po předchozím podepsání informovaného souhlasu bude pro každého nemocného s ohledem na 

jeho hmotnost připraveno odpovídající množství 2-fluoro-2-deoxy-D-glukózy. S odstupem 60-

90 minut po intravenosní aplikaci radiofarmaka a p.o. podání roztoku kontrastní látky bude 

provedeno snímání za použití PET skeneru Biograph a interaktivní rekonstrukce dat s transmisní  

korekcí absorbce pomocí CT. Snímání bude prováděno s ohledem na minimalizaci radiační 
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zátěže nemocného v nezbytném rozsahu, daném typem cévní rekonstrukce. Vyšetření se provádí 

nalačno po běžné premedikaci nemocného. Protokol u nemocných - diabetiků je přizpůsoben 

optimalizaci glykémie a inzulinémie. 

V případě diagnozy infekce cévní protézy je, s přihlédnutím ke klinickému stavu nemocného, 

indikována explantace infikovaného graftu s jeho náhradou autologní žilou, tepenným či žilním 

allograftem, nebo speciálním typem cévní protezy /Rifampicin, stříbro/, event. extraanatomickou 

rekonstrukcí. Peroperačně odebrané vzorky budou po mikrobiologické identifikaci konečným 

potvrzením infekce. V případě nutnosti implantace umělé cévní náhrady v infekčním terénu 

budou nemocní s odstupem znovu vyšetřeni. Lze předpokládat určité množství vyšetření s 

negativním výsledkem, které se stanou obrazem fyziologického procesu vhojování cévní 

protézy. Výsledky budou zpracovány statisticky. Lze předpokládat vytvoření souboru cca 100 

vyšetřených nemocných a operační řešení asi u jedné třetiny. 

 

 

 

Způsob hodnocení výsledku vyšetření:  

Zlatým standardem je peroperační nález infekce cévní protézy u operovaných pacientů. 

Konkrétním nálezem potvrzujícím infekci je v duchu Yeagerovy definice infekce cévní protézy 

– pozitivní kultivace z materiálu protézy, hnisavá kolekce v okolí protézy, nález ranou 

prominující cévní protézy, přítomnost protézo-enterické píštěle, cévní protéza obklopená 

tekutinou a buněčným detritem s průkazem leukocytů při barvení dle Grama. Nezbytnou 

součástí tohoto nálezu je výsledek mikrobiologického vyšetření. U nemocných s negativním 

výsledkem vyšetření je zlatým standardem dlouhodobý follow up. Postup při vyhodnocování 

získaných PET a CT skenů je uveden v následujícím odstavci. Současně jsou analyzovány 

výsledky pomocných vyšetření, které budou porovnány s výsledkem PET/CT i zlatým 

standardem. V práci bude zohledněna subpopulace diabetiků, jejich základní onemocnění 

interferuje s podstatou diagnostické metody. 

 

 

7.2.4. Interpretace nálezu, jeho zpracování a vyhodnocení 

Standardní operační postup pro vyhodnocení infekce cévní protézy /zhodnocení obrazu 
cévní protézy metodou 18-FDG/PET/CT/: 
 
Nástroje: konzole E.soft, SW karta E-soft a 3D. 
Následující postup byl proveden pro všechny vyjmenované protézy u všech pacientů: 
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1) V kartě E-soft se na korigovaných volumech na absorpci subjektivně vyhodnotí FDG uptake 
jednou ze tří povolených hodnot z hlediska difúzního postižení a také fokálního postižení. 
Následující postup se provádí v kartě 3D na fúzi volumů CT s korigovaným PET na absorpci: 

2) Následující postup se provede pro všechny vyjmenované protézy u všech pacientů: 

3) V kartě E-soft se na korigovaných volumech na absorpci subjektivně vyhodnotí FDG uptake 
jednou ze tří povolených hodnot z hlediska difúzního postižení a také fokálního postižení. 

4) Následující postup se provádí v kartě 3D na fúzi volumů CT s korigovaným PET na absorpci: 

5) Definuje se kvantitativně uptake v kruhové ROI o průměru kolem 7 mm ve středu aorty těsně 
nad odstupem renálních arterií. Zaznamená se hodnota zvaná „Mean SUV“. 

6) Nalezne se střed délky endoprotézy (u endoprotéz tvaru „Y“  místo bifurkace) a řez se sklopí do 
roviny kolmé na dlouhou osu endoprotézy.  

7) Definuje se kvantitativně uptake ve freehand ROI vedené kolmo na průběh endoprotézy kolem 
všech struktur souvisejících s operací endoprotézy. Zaznamená se hodnota zvaná „Max SUV“. 

8) V tomtéž řezu se definuje kvantitativně plocha freehand ROI vedené přesně kolem vnější hranice 
infiltrátu endoprotézy. Zaznamená se hodnota zvaná „Area cm2“. 

9) V tomtéž řezu se definuje kvantitativně plocha freehand ROI vedené přesně kolem vnější hranice 
vlastní endoprotézy (jen céva). Zaznamená se hodnota zvaná „Area cm2“. 

10) V tomtéž řezu se zaznamená jedna ze dvou povolených hodnot charakterizujících zevní 
ohraničení infiltrátu. 

11) Nalezne se místo maximálního exudátu a řez se sklopí do roviny kolmé na dlouhou osu 
endoprotézy. Body 9)-12) se zopakují. 

12) Nalezne se místo maximálního uptaku FDG a řez se sklopí do roviny kolmé na dlouhou osu 
endoprotézy. Body 9)-12) se zopakují. 

13) V Excelu se automaticky vypočte čistá plocha infiltrátu odečtením plochy cévy pro všechny 3 
měřící body. 

14) V Excelu se automaticky vypočte poměr uptake vůči referenční oblasti pro všechny 3 měřící 
body. 

15) ROC analýza se použila na vyhodnocení s jakou senzitivitou a specificitou diagnostikuje 
infekci plocha infiltrátu po odečtení plochy cévy v každém ze tří měřících bodů. Totéž bylo 
provedeno pro vypočtený poměr uptake v každém ze tří měřících bodů.  

16) Kritéria nabývající 2 hodnot (přítomnost pseudoaneurysmatu a kvalita ohraničení infiltrátu) 
slouží přímo k výpočtu senzitivity a specificity. 

17) Kritéria nabývající 3 hodnot (difúzní a fokální uptake) byla převedena na 2 binární kombinace 
(nepřítomen+mírný vs. intenzivní a nepřítomen vs. mírný+intenzivní). Tyto kombinace slouží k 
výpočtu senzitivity a specificity. 

18) Analýzy uvedené v bodech 15)-17) mohou být prováděny proti všem dostupným zlatým 
standardům (makroskopický peroperační nález, mikroskopický nález, kultivace, genetika, klinika). 
Volí se po vzájemné dohodě a s ohledem na množství a kvalitu dostupných údajů. 
19) Všechny analýzy byly prováděny jednak na souboru pacientů a jednak na souboru protéz 
(patient-based a lesion-based). 
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7.2.5. Metodika statistického zpracování:  
 

Všechna získaná data  PET a CT byla vyhodnocena lékařem radiologické specializace s tréninkem 

FDG-PET/CT, který nebyl seznámen s klinickým stavem vyšetřovaného ani výsledky provedených 

předchozích vyšetření. Zlatý standard byl vyhodnocen operujícím chirurgem dle kritérií Yeagera 

(pozitivní kultivace z materiálu protézy, hnisavá kolekce v okolí protézy, protéza prominuje ranou, 

je přítomna protézo-enterická píštěl, v případě uzavřené cévní protézy je tato obklopena tekutinou a 

buněčným detritem s průkazem leukocytů při barvení dle Grama). U nemocných, kteří nebudou 

reoperováni, bylo prováděno pravidelné klinické hodnocení zdravotního stavu ošetřujícím 

chirurgem, po dobu nejméně 6 měsíců.  

Senzitivita (Se), specificita (Sp), citlivost (Ac), pozitivní a negativní prediktivní hodnoty (PPV, 

resp.NPV) jsou vyjádřením pro jednotlivé testované parametry nebo jejich kombinaci. Kontinuální 

kvantitativní proměnné jsou vyjádřeny za pomoci ROC analýzy a Mann-Whitneyova testu. 

Zpracování vícečetných parametrů je provedeno pomocí stepwise logistic regression. Projekt má 

charakter prospektivní studie. Částečné randomizace je dosaženo tím, že všichni vyšetření nemocní 

splňují obdobná, předem stanovená kritéria. Všichni pacienti zahrnutí do navrhovaného projektu 

jsou léčeni a diagnostikováni postupem lege artis ze zdravotní indikace. S daty je manipulováno 

anonymě. Vyšetření bylo prováděno po předchozím podepsání informovaného souhlasu pacienta. 

Projekt byl schválen Etickou komisí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

 

7.3. Charakteristika souboru vyšetřených 

Sedmdesát šest pacientů, kterým bylo implantováno celkem 96 cévních protéz, bylo vyšetřeno v 

rámci předkládané studie, zabývající se diagnostikou infekce cévní protézy pomocí FDG-PET/CT u 

nemocných s tzv. málo virulentní infekcí. 

V souboru je 52 mužů, 24 žen, stáří při PET/CT: 41-83 let (medián = 63let), distribucí věku se 

statisticky významně neliší od normálního rozložení. 

 

 

Vyšetření nemocní jsou se v ohledu přidružených onemocnění neliší od jiných skupin ischemiků, 

jak je patrno v grafu č.1. 
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Graf 1.: Graf ukazující distribuci sledovaných diagnóz ve vyšetřeném souboru nemocných. 
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Charakteristika souboru dle kritéria vyšetřených typů cévních rekonstrukcí je uvedeno v tabulce. Z 

uvedeného vyplývá obdobné zastoupení rekonstrukcí periferních a aorto-ilických, u kterých je 

klinický projev infekce odlišný. Zastoupení několika protéz v pozici hrudní aorty dokresluje úplné 

spektrum anatomických lokalizací implantovaných protéz. 

Tab 11.  Typ provedené cévní rekonstrukce u vyšetřených pacientů. 

Typ provedené cévní rekonstrukce abs.počet 
Složené rekonstrukce aorto-femoro-popliteální 4 
Krurální bypass 10 
Aortobifemorální bypass 21 
Aortofemorální bypass jednostranný 9 
Aorto-anonymální bypass 1 
Ao-Ao náhrada s implantací visc.větví 1 
Aorto-ilický bypass 1 
Náhrada ascendetní aorty a oblouku 1 
Axillo-femorální bypass 3 
Femoro-femorální crossover bypass 1 
Femoro-popliteální bypass 28 
Femoro-profundální bypass 1 
Iliko-femorální bypass 14 
Náhrada ascendentní aorty a hemiarch 1 



57 
 

 

Graf 2.:  Graf poukazující na počet provedených reoperaci na cévní protéze před PET/CT vyšetřením 
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Graf  3.:  Důvod primoimplantace cévní protézy (klaudikace, klidové bolesti, trofický defekt) 
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Tabulka 12.: Tabulka zobrazující indikaci k reoperaci po provedeném PET/CT vyšetření, při které došlo k 

ověření zlatého standardu. 

 

příčina reoperace (indikace) % 

neuvedeno 11 
AAA cruens 1 
absces 13 
absces,uzávěr 2 
absces/píštěl/ 1 
absces/serom 1 
aneurysma/absces 1 
aneurysma 8 
aneurysma,infekce 1 
elektivní výkon 2 
evakuace seromu opakovaně 1 
infekce 2 
infekce, uzávěr 1 
jiná 2 
kolekce kolem protézy 2 
krvácení 1 
otok končetiny 1 
píštěl 7 
povrchová infekce 7 
pseudoaneurysma 5 
sepse 1 
teploty nejasné etiologie 2 
uzávěr 14 
uzávěr aneurysma 1 
v.s.lymfokéla 1 
výtokový trakt 1 

 

 

 

Nemocní absolvovali vyšetření s mediánem 6.9 měsíce od implantace cévní protézy (rozmezí 0.4 – 

246 měsíců), resp. poslední operace provedené na této protéze, kdy byla operujícím chirurgem 

hodnocena jako vhojená. Odstup od operace se statisticky významně liší od normálního rozložení.  

Čili nelze říci, že by pacient po operaci dospěl k PET/CT za nějakou typickou dobu s určitým 

rozptylem.  
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Graf 4.: Graf distribuce věku vyšetřených pacientů. N = 96 protéz, z toho 65 u mužů, 31 u žen 
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Otázkou je, zda-li neexistuje závislost mezi odstupem PET/CT od operace a výsledkem GS 

(nevhojení či fatální FU). Tato myšlenka se nabízí, neboť časně po operaci lze očekávat větší počet 

infikovaných protéz než po dlouhém časovém odstupu. Mezi skupinou pozitivních a negativních 

nálezů dle GS ovšem nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v časovém intervalu mezi operací a 

PET vyšetřením: 

 

Padesát pět cévních protéz bylo shledáno infikovanými, dle kritérií Yeagera (150). Infekce cévní 

protézy, takto definovaná, nebyla nalezena u 41 dalších cévních protéz. V této skupině byl nález ve 

13 případech potvrzen peroperačně, ve zbývajících 28 případech byl klinický nález hodnocen jako 

negativní u nemocných sledovaných ambulantně s mediánem 11.9 měsíce (6.2-35.4 měsíce). 

 

Celková prevalence infekce cévní protézy (resp. fatální follow up) v našem souboru byla 57.3 % 

(CI95%: 46.8-67.2%) – 55/96 cévních protéz. Z 55 pozitivních nálezů VPI byla infekce potvrzena 

pozitivním mikrobiologickým vyšetřením s nálezem infekčního agens ve 35 případech, negativní 

kultivace v 17, a z různých důvodů nedostupný výsledek ve 3 případech. Celková senzitivita 

standardní mikrobiologické kultivace vzhledem ke zlatému standardu byla v našem souboru 67.3 % 

(CI95%: 52.8-79.3%). Ze skupiny 35 pozitivních záchytů etiologického agens byl na PET/CT 

scanech shledán v 1 případě negativní nález – chybějící fokální FDG uptake na základě 
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subjektivního hodnocení. V ostatních případech byl FDG uptake shledán nejméně nehomogenním 

(mírným) (n = 6)  nebo intenzivním (n = 28).  

 

Tabulka 13.: Charakteristika etiologického agens infekce cévní protézy. 

mikrobiologie počet 

mikrobiologie počet 

Betahemolyt streptokok 1 negativní 17 

St.epidermidis 5 St.epidermidis 5 

Candida spp. 2 Bacteroides fragilis 2 
Corynebacterium 2 Ps.aeruginosa 4 
Enterobacter 2 St.agalactiae 1 
Chlamydia 1 St.aureus 13 
koag.neg.Stafylokok 1 MRSA 4 
 

Vyhodnocení FDG obrazu ukázalo fokální intenzivní FDG uptake ve 46 případech, mírný 

(nehomogenní) v 18 případech a žádný ve 32 případech hodnocených protéz. Pokud jsme při 

statistickém zpracování stanovili mírný FDG uptake jako negativní výsledek PET vyšetření, potom 

Se, Sp, Ac, PPV a NPV dosáhly 78.2 %, 92.7 %, 84.4 %, 93.5 a 76.0 %, resp.. Pokud jsme však 

mírný FDG uptake stanovili jako pozitivní výsledek PET vyšetření, potom sledované statistické 

parametry Se, Sp, Ac, PPV a NPV dosahují podstatně lepších hodnot - 98.2 %, 75.6 %, 88.5 %, 

84.4 % a 96.9 %, resp.. Čili po vyloučení 1/5 nediagnostických fokálních nálezů máme téměř 

dokonalý test. Přítomný fokální intenzivní uptake s velmi vysokou pravděpodobností svědčí pro 

přítomnost infekce. Jeho nepřítomnost však infekci nevylučuje. Nepřítomnost jakéhokoliv 

fokálního uptake s vysokou pravděpodobností vylučuje infekci. Pokud jsme v hodnocení kladli 

důraz na tzv. fokální uptake (fokální intenzivní nebo mírný uptake za podmínky difuzního uptake 

na úrovni cév), nevedlo toto k zásadnímu zlepšení výsledků ve srovnání s výskytem jakkoli 

definovaného zvýšeného vychytávání FDG v okolí cévní protézy. 

 

Mírný FDG uptake nalezen u 18 vyšetřených protéz (18.8 % všech protéz). Jedenáct z nich bylo 

peroperačně shledáno infikovanými (61 %), zatímco v 7 případech byl nález negativní (39 %). 

Tedy nález mírného FDG uptake u vyšetřované protézy sám o sobě může být hodnocen jako 

nediagnostický výsledek. Pokud bychom takovouto nediagnostickou skupinu výsledků, resp. 

pacientů z hodnocení vyřadili, získali bychom pro sledovanou metodu v hodnocení téměř 

dokonalých výsledků - Se, Sp, Ac, PPV a NPV dosahující 97.7 %, 91.2 %, 94.9 %, 93.5 % a 96.9 

%, resp..  
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Dalším z hodnocených parametrů byl nález pseudoaneurysmatu cévní anastomózy v CT obraze – a 

to v 17 případech, resp. nalezeno nebylo v 79 z hodnocených případů. Statistické zhodnocení 

tohoto nálezu jako prediktora VPI bylo - Se, Sp, Ac, PPV a NPV - 23.6 %, 90.2 %, 52.1 %, 76.5 % 

a 46.8 %, resp.. Přítomnost pseudoaneurysmatu by tedy mohla svědčit pro infekci. Nepřítomnost 

pseudoaneurysmatu však vzhledem k VPI vůbec nic neříká. 

Zhodnocení CT nálezu iritace okraje léze v okolí cévní protézy (nalezeno u 52 protéz, nenalezeno u 

44 protéz) znamená Se, Sp, Ac, PPV a NPV dosahující 87.3 %, 90.2 %, 88.5 %, 92.3 % a 84.1 %, 

respektive. Přítomnost iritace v ohraničení svědčí pro infekci, nepřítomnost iritace 

pravděpodobnost infekce výrazně snižuje. Současná kombinace přítomnosti pseudoaneurysmatu a 

iritace okraje léze v okolí cévní protézy (ve 14 případech) znamená dosažení specificity 97.6 % pro 

nález přítomnosti VPI a PPV 92.9 %, ačkoli ostatní vyhodnocené statistické parametry dosahují 

poměrně dosti nízkých hodnot – Se, Ac a NPV jsou 23.6 %, 55.2 % a 48.8 %, resp..  

 

Graf 5.: Závislost mezi subjektivním hodnocením fokálního uptake a poměrem aktivity mezi maximem akumulace 

v oblasti cévy a průměrnou akumulací v referenční oblasti (aorta): 
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Hodnoty poměru aktivity se významně neliší mezi subjektivním hodnocením „Normální“ a 

„Mírný“ fokální uptake. Tyto se však významně liší od „Intenzivní“ fokální uptake. 
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Graf 6.: ROC analýza pro kvantitativní poměr mezi maximem akumulace v oblasti protézy a průměrnou 

akumulací v referenční oblasti (aorta). Za pozitivní zlatý standard slouží nevhojení při operaci nebo fatální 

follow-up. 

 

 

 

Nejlepšího poměru mezi sensitivitou (74.5 %) a specificitou (82.9 %) bylo dosaženo, když poměr 

větší než > 1.7443 byl stanoven jako pozitivní test.(Graf 6.) Znamená to, že kvantitativní vyjádření 

míry akumulace není lepší než subjektivní vyjádření  fokálního uptake. Provedeme-li ROC analýzu 

pro velikost příčné plochy maximálního infiltrátu po odečtení plochy vlastní cévy, kdy za pozitivní 

GS slouží nevhojení při operaci nebo fatální FU, dostaneme prakticky stejně kvalitní test jako je 

test poměru aktivit (s obrácenou kvalitou senzitivity a specificity). Znamená to tedy, že plocha 

infiltrátu není lepší než subjektivní vyjádření  fokálního uptake. 
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Graf 7.: ROC analýza pro kvantitativní poměr mezi maximem akumulace v oblasti protézy a průměrnou 

akumulací v referenční oblasti (aorta). Za pozitivní zlatý standard slouží nevhojení při operaci nebo fatální 

follow-up. Bod nejvyšší citlivosti je zvýrazněn a značí UR=1.7443 (sensitivita = 75.5 % a specificita = 82.9 

%). 

 

Provedeme-li postupnou logistickou regresi pro různé proměnné, kdy za pozitivní zlatý standard 

slouží nevhojení při operaci nebo fatální follow up, obdržíme následující výsledky:  

Na predikci infekce se podílí významně pouze trichotomicky definovaný fokální uptake (0 – 1 – 2) 

a dichotomicky definované ohraničení infitrátu (S iritací - Hladké). Ostatní parametry 

(pseudoaneurysma přítomno-nepřítomno, difúzní uptake jako v cévách – mírně zvýšený - 

intenzivní) stejně jako spojité veličiny (poměr akumulace či plocha infiltrátu) jsou méně významné 

a již nepřidávají žádnou další významnou informaci. To jiným způsobem dokresluje výše uvedené 

analýzy. V praxi je pravděpodobnost infekce pro kombinace v tabulce uvedených možností 

možnosti následující (Tab.14). 
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Tabulka 14: Pravděpodobnost výskytu VPI vzhledem k přítomnosti fokálního uptake a charakteru 

ohraničení léze. 

 

Fokální 

uptake Ohrani čení 

Pravděpodobnost 

infekce n Skupina  

Skupina 

% 

Nepřítomen Hladké 4,5% 31 31 32,3% 

Mírný Hladké 28,2% 9 

Nepřítomen S iritací 30,4% 1 

Intenzivní Hladké 76,5% 4 

Mírný S iritací 78,3% 9 

23 24,0% 

Intenzivní S iritací 96,8% 42 42 43,8% 

      96 96 100,0% 

 

 

Separátní vyhodnocení hladiny leukocytů (WBC) a hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) byly 

provedeny mezi skupinami protéz s pozitivním a negativním zlatým standardem. Nebyl nalezen 

signifikantní rozdíl mezi skupinami ( (p=0,4932) hladina leukocytů (Graf 8.), stejně jako hladina 

CRP (p=0.9614) (Graf 9.). 

 

 

Graf 8.: Porovnání hladin leukocytů vůči GS, kdy za pozitivní GS slouží nevhojení při operaci nebo fatální 

follow up.  
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Graf 9.: Porovnání hladin CRP vůči GS, kdy za pozitivní GS slouží nevhojení při operaci nebo fatální follow 

up. 
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Sekundárním cílem práce bylo stanovit obraz vhojování cévní protézy u nemocných s negativním 

nálezem, tedy stanovit intenzitu FDG vychytávání v okolí neinfikovaných protéz (korelace mezi 

časovým odstupem PET od operace a poměrem maximální aktivity ve středu protézy proti 

průměrné aktivitě v aortě) v závislosti na času od provedené operace k PET/CT vyšetření. V tomto 

smyslu bylo hodnoceno 41 sledovaných protéz, avšak bez nálezu statisticky významné korelace v 

tomto parametru (p=0.239). (Graf 10.). 

Graf 10.: Korelace mezi časovým odstupem PET od operace a poměrem maximální aktivity ve středu 

protézy proti průměrné aktivitě v aortě) v závislosti na času od provedené operace k PET/CT vyšetření 
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Diskuse: 

Celková prevalence VPI v našem souboru byla 57.3% (55/96 protéz). To znamená asi poloviční 

pravděpodobnost, že u vyšetřovaného pacienta bude shledán pozitivní nález. Je tedy patrná nutnost 

nalezení dostatečně citlivé diagnostické modality pro subpopulaci tzv. nízce virulentních infekcí 

cévní protézy, abychom mohli předejít všem možným zdraví a život ohrožujícím komplikacím, ale 

I z hlediska ekonomického. Z diagnostického hlediska tento soubor nemocných reprezentuje velmi 

odlišný problem, ve srovnání s nemocnými tzv. Pokročilou infekcí cévní náhrady. Naše práce 

zaměřená na tuto subpopulaci nemocných přináší specifické výsledky. Potvrzení makroskopického 

nálezu infekce cévní protézy přichází z mikrobiologické laboratoře 67.3% (CI95%: 52,8-79,3%), což 

je výsledek odpovídající literárním údajům u nemocných s nízce virulentní VPI.  

 

Subjektivní vyhodnocení infenzivního vychytávání FDG v tkání je specifické pro VPI v 92.7% 

případů (Obr. 29). Tento nález je pouze podtržen velmi vysokou pozitivní prediktivní hodnotou 

93.5 %. Na druhou stranu minimální četnost  1.8 % falešně negativních PET nálezů v případě scanů 

s žádným vychytáváním FDG v okolí protézy vylučuje VPI s velmi vysokou pravděpodobností, 

dosahující 96.9 % (Obr. 30)). Asi u jedné pětiny vyšetřených protéz, hodnota FDG uptake je mírná, 

nehomogenní, a měla by tedy být shledána jako nediagnostická (Obr. 31)). Znamená to tedy, jak 

bylo řečeno výše, že po vyloučení této pětiny nediagnostických nálezů, nález fokálního FDG 

uptake ukazuje na VPI s velmi vysokou přesností. 
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Obr. 29.: Pozitivní nález: Na snímku je patrný vysoký FDG uptake, stejně jako neostré ohraničení okolí léze 

v distální části femoro-tibiálního zadního protetického bypassu 6 měsíců po operaci. Operace potvrdila 

infekci MRSA. 

 

 

 

Obr. 30: Negativní nález. Mírný homogenní  FDG uptake bez přítomnosti jakékoli fokální akumulace v 

průběhu pravostranného ilico-femorálního bypassu 23 měsíců po operaci. Během dalších 18 měsíců 

sledování pacienta se neprokázala VPI.  
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Obr. 31: Nediagnostický nález: Mírný, ale nehomogenní FDG uptake s neodpovídající kolekcí tekutiny v 

průběhu pravostranného femoro-popliteálního bypassu 6 měsíců po operaci. Během 15 měsíců od operace 

byla diagnostikována infekce protézy MRSA. 

 

 

 

 

Periprotetická kolekce tekutiny a přítomnost pseudoaneurysmatu patří k typickým CT nálezům 

podporujícím stanovení diagnózy VPI, ale v našem souboru nepřináší žádnou podstatnou 

diagnostickou informaci. V literatuře nacházíme práce týkající se stanovení významu periprotetické 

kolekce k výskytu VPI. Kupř. Sundaram et al (153) nalezli kolekci u 20 z 39 pacientů v průběhu 

1týdne až 30 měsíců po operaci. Deset z vyšetřených nemocných nemělo žádné klinické známky 

infekce. Yamamoto et al. uvádí, že periprotetická kolekce tekutiny může být výsledek 

pooperačního seromu/edému jako důsledek jistého druhu alergické reakce na voperovaný cizí 

material (145). Je jisté, že existují podstatné rozdíly v četnosti tohoto nálezu mezi skupinami 

nemocných operovaných pro okluzivní nebo dilatační typ aterosklerotického postižení. 

 

CT obraz nepravidelného okraje infiltrátu/okolí implantované cévní protézy zahrnuje výskyt 

jemných proužků radiálního průběhu vzhledem k okraji protézy a/nebo obrazu rozostřeného 

zevního okraje protézy. Přítomnost tohoto nálezu přináší nový kvalitativní znak do diagnostického 

procesu a samostatné zhodnocení diagnostické hodnoty tohoto znaku ukázalo vysokou 

diagnostickou spolehlivost dosahující v průměru 90%. Pokud tento znak nenacházíme, je 

pravděpodobnost VPI velmi nízká. 

 

Zatímco nepravidelné ohraničení cévní protézy dobře koreluje s přítomností infikovaného 

aneurysmatu/pseudoaneurysmatu [148], dosud jsme nenašli v literatuře žádnou informaci vztahující 
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se k významnosti tohoto nálezu v případě implantované cévní protézy. Pokud nenalezneme 

nepravidelné ohraničení protézy/léze, je pravděpodobnost VPI velmi nízká. Současný nález 

pseudoaneurysmatu v anastomose a nepravidelného ohraničení protézy/léze predikuje VPI téměř s 

jistotou – specificitou 97,6%, ale senzitivita v tomto případě dosahuje neakceptovatelně nízké 

hodnoty.   

 

ROC analýza pro kvantitativní poměr mezi maximem akumulace v oblasti protézy a průměrnou 

akumulací v referenční oblasti (aorta) ukazuje změnu mezi sensitivitou (74.5 %) a specificitou 

(82.9 %) tehdy, když poměr větší než > 1.7443 byl stanoven jako pozitivní test. Znamená to, že 

kvantitativní vyjádření míry akumulace není lepší než subjektivní vyjádření  fokálního uptake. 

 

 Provedeme-li ROC analýzu pro velikost příčné plochy maximálního infiltrátu po odečtení plochy 

vlastní cévy, kdy za pozitivní GS slouží nevhojení při operaci nebo fatální FU, dostaneme prakticky 

stejně kvalitní test jako je test poměru aktivit (s obrácenou kvalitou senzitivity a specificity). 

Znamená to tedy, že plocha infiltrátu není lepším predikátorem VPI než subjektivní vyjádření  

fokálního uptake. 

 

Postupná logistická regrese analyzovaných proměnných nepřinesla zásadní informaci, v porovnání 

s dříve zmíněnými PET/CT známkami VPI, když identifikovala pouze fokální FDG uptake and 

nepravidelnost v ohraničení protézy jako nezávislé signifikantní prediktory VPI.  

 

Další potenciální markery VPI včetně hematologických a biochemických markerů zánětu se 

ukázaly v populaci nemocných nízcevirulentní infekcí cévní protézy jako nediagnostické. Tento 

poznatek je významně odlišný od hodnot, kterých dosahují nemocní pokročilou infekcí cévní 

protézy, kteří vyžadují neodkladnou chirurgickou léčbu. Praktickým výstupem provedené postupné 

logistické regrese uvedených proměnných je tabulka 14. Pokud např. cévní protéza v PET/CT 

obraze má hladké okraje a nenalezneme známky fokálního zvýšení FDG uptake, je 

pravděpodobnost infekce menší než 5%. Na druhé straně pokud ohraničení léze je nepravidelné a 

nacházíme intenzivní fokální FDG uptake, pravděpodobnost VPI je větší než 96%.  

 

Za zásadní přínos práce považujeme následující zjištění : 

 

1) Fokální uptake FDG v PET obraze a přítomnost iritace v okolí infiltrátu jsou zásadními 

diagnostickými příznaky. U žádných dalších hodnocených parametrů jsme nenašli významný 
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diagnostický příspěvek. Tento závěr jinými slovy říká, že PET/CT je více než samostatná 

PET a CT. 

 

2) Důležité je, že test dává spolehlivý výsledek s chybou <5% u více než 75% případů (tj. 

intenzivní uptake s iritací nebo naopak nepřítomný uptake bez iritace).  

 

Důležité také je, že umíme spolehlivě identifikovat zbývající sotva ¼ případů a u ní správně 

predikovat výsledek s pravděpodobností kolem 70-75%. 

 

3) Kvantitativní parametry nedávají lepší výsledky než subjektivní hodnocení. 

 

 

 

 

7.5. Vedlejší nálezy u nemocných vyšetřených pro podezření na infekci cévní protézy a 

jejím negativním nálezem  

 

U několika nemocných, kteří v minulosti podstoupili cévně chirurgickou operaci – bypass nebo 

náhradu v aortoilické oblasti  bylo vysloveno závažné podezření na infekci cévní protézy, které 

vyplývalo i z výsledků provedených pomocných diagnostických vyšetření. Avšak díky 

diagnostické citlivosti FDG-PET/CT vyšetření bylo u všech těchto nemocných prokázáno, že 

infekcí není protéza postižena, což zásadně modifikovalo léčebný postup. U všech nemocných 

došlo k uzdravení a jsou dále sledováni, bez známek infekce cévní náhrady. Nejčastější příčinou 

obtíží byl periapendikulární zánětlivý infiltrát. 

Autoři poukazují na zásadní diagnostický přínos nové hybridní diagnostické modality, která 

umožnila vyhnout se revizi vhojené umělé cévní protézy v blízkosti ložiska infekce, čímž by 

nepochybně došlo k její arteficiální infekci se všemi závažnými důsledky pro nemocné. 

 

8. Další možnosti využití FDG-PET/CT pro pacienty s onemocněním cévní stěny 

 

V rámci hledání optimálních diagnostických postupů pro nemocné v našem oboru jsme během 

uplynulých tří let indikovali k PET/CT vyšetření i několik pacientů s vzácnějšími chorobami, u 

nichž jsme se domnívali, že jim metoda bude prospěšná. Výsledky často předčily naše 
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očekávání, proto některé na tomto místě uvádíme k dokreslení možností metody a s poukazem 

na  pokračování této práce. 

Za uplynulé období jsme ve skupině nemocných s primárním onemocnění aorty a jejich větví, 

resp.nemocných po endovaskulární léčbě onemocnění v této lokalizaci vyšetřili 21 pacientů 

pomocí 30 PET/CT skenů. Ve skupině bylo 16 mužů a 5 žen průměrného věku 62,3 let. 

V tabulce 15. uvádíme podrobnější charakteristiku. 

 

Tabulka 15.: 

Skupina pacientů s primárním onemocněním cévní stěny, resp. po endovaskulární léčbě 

event. náhradě srdeční chlopně 

Onemocnění Počet provedených 

vyšetření 

Bakteriální aortitis hrudní aorty – diagnostické vyšetření 2 

Bakteriální aortitis viscerálního segmentu aorty – diagnostické 

vyšetření 

2 

Bakteriální aortitis břišní nebo pánevní tepny – diagnostické 

vyšetření 

4 

Kontrolní vyšetření po implantaci stentgraftu pro AAA 

s pozit.nálezem 

2 

Kontrolní vyšetření po implantaci stentgraftu pro AAA 

s negat.nálezem 

10 

Kontrolní vyšetření po implantaci stentgraftu hrudní aorty pro 

dissekci 

3 

Kontrolní vyšetření po implantaci stentgraftu hrudní aorty pro 

aortitis 

2 

Vyšetření pro infekci implant.stentgraftu pro aneurysma 

a.subclavia 

1 

Kontrolní vyšetření po transplantaci bifurkace břišní aorty 1 

Vyšetření pro podezření na endokarditis chlopenní náhrady 2 
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Největší skupinou byli nemocní s primární bakteriální aortitis hrudní nebo břišní aorty, u kterých 

jsme provádíme diagnostická vyšetření a následné sledování aktivity onemocnění po 

endovaskulární léčbě.  

Další skupinou jsou nemocní po endovaskulárním řešení aneurysmatu břišní aorty, u kterých 

existuje podezření na infekční komplikaci léčby. Proto této oblasti věnujeme následující stať. 

 

 

 

 

8.1. Přínos FDG-PET/CT k diagnostice a dlouhodobému sledování nemocných s infekční 

výdutí hrudní a břišní aorty 

 

Infekce aorty je vzácné, potenciálně život ohrožující onemocnění. Chirurgická léčba spočívá 

v resekci falečného aneurysmatu, odstranění zánětlivě postižených tkání v okolí a náhradě 

tepenným allograftem, protézou, eventuálně extraanatomickou rekonstrukcí (139,140). Jinou 

možností léčby v odůvodněných případech je endovaskulární řešení (133,134,137). Zdá se, že 

intenzivní antibiotická léčba v perioperačním období následovaná implantací stentgraftu může 

být v přísně indikovaných případech alternativnou chirurgického odstranění infikované tkáně.  

Doživotní důsledné sledování nemocných je základní podmínkou dlouhodobého úspěchu. 

Standardem je pravidelné klinické, laboratorní a CT vyšetřování, nutné k posouzení kompetence 

stentgraftu a úspěšnosti léčby infekce aortální stěny.   

  Otázka výběru ideální zobrazovací metody pro diagnostiku i dlouhodobé sledování není však 

dosud uzavřena. Na většině pracovišť v Evropě i Severní Americe je standardně používáno CT. 

V menší míře též některá z  metod, které ze svého repertoáru nabízí nukleární medicína  /111In-

oxim nebo 99mTc-HMPAO značené leukocyty, popř. 67Ga-citrát/. Ty poskytují tzv. funkční 

/metabolický/ pohled na onemocnění, ale celková správnost neobstojí se zlatým standardem CT. 

Teoreticky ideální kombinací je metoda   FDG - PET/CT. Její základní charakteristikou, jak bylo 

uvedeno dříve, je schopnost diagnostikovat místo zvýšeného metabolismu glukózy. To je 

samozřejmě výhodné při diagnostice zvýšeného metabolismu z jakékoli příčiny, tedy i infekční 

(135,138). Při použití intravenózní kontrastní látky jsme schopni detailně posoudit vztah 

patologické struktury k cévnímu systému. Tato hybridní diagnostická modalita dává možnost 

menší radiační zátěž ve srovnání se součtem radiační zátěže jednotlivě prováděných vyšetření.  

Zdá se, že její přínos je zásadní jak ve fázi diagnostické při lokalizaci příčiny horečky 

neznámého původu, tak i během dlouhodobého sledování nemocných. Tehdy dovede podat 
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informaci o funkčnosti stentgraftu a současně o zánětlivé aktivitě inkriminované oblasti. Je 

pravděpodobné, že metoda přinese nové poznatky a změní naše nazírání na  nutnost odstranění 

infikované tkáně před implantací cévní protézy /stentgraft umístěný do masy infikované tkáně/. 

Pro ilustraci situace uvádíme příklad diagnostického vyšetření a následného vyšetření po 

implantaci stentgraftu a antibiotické léčbě u téhož nemocného. 

 

obr. 32, 33: Diagnostické FDG-PET/CT: Hypermetabolismus glukózy zevně od kalcifikované medie 

subrenálního aneurysmatu břišní aorty přecházející na pánevní tepny s vícečetnými bublinkami plynu 

zevně i navnitř od medie je suspektní z infekce stěny aneuryzmatu – sagitální a frontální řez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

obr. 34, 35: Kontrolní FDG-PET/CT – stav po zavedení stentgraftu a ATB léčbě, odstup 6měsíců: 

Ložiska hypermetabolizmu glukózy ani strukturální léze svědčící pro přítomnost floridního zánětu 

nenalezena 
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9.English summary 

 

Diagnostics of “non-acute” vascular prosthesis infection using 18F-FDG PET/CT – our 

experience with 96 prostheses 

 

 

Summary:  

Introduction:  Vascular prosthesis infection (VPI) is a life-threatening complication in 0.5-5% of 

cases. Early and reliable  diagnosis is a  necessity for adequate treatment. Computed tomography 

(CT) is  the gold standard diagnostic method used world-wide with excellent results, but in  cases 

of advanced graft infection. Low grade infections in non-acute patients are a diagnostic challenge  

requiring a new method with good diagnostic accuracy. The aim of this work is to define the 

accuracy of 18F-FDG PET/CT in these settings and to identify essential parameters of its 

evaluation.  

Material and Methods: Seventy-six consecutive patients with total of 96 vascular prosthetic grafts 

in which infection was suspected underwent PET/CT examination prospectively. PET/CT scans 

were analysed in terms of presence and intensity of focal and diffuse FDG uptake, presence of 

anastomotic pseudoaneurysm, irregular boundary of infiltration, combination of  these, and uptake 

ratio between graft and blood background. Also, other parameters like white blood cell count, C-

reactive protein, and microbiological cultures were tested. The final diagnosis (gold standard) was 

based on operative/histopathological finding or >6 months clinical follow up. 

Results: In our series the prevalence of VPI was 57.3 % (55/96 prostheses). Among various 

assessed parameters only focal FDG uptake and  irregular graft boundary represent significant 

predictors of VPI. Focal intense FDG uptake together with  irregular boundary of lesion on CT scan 

predicts VPI with 97% probability. On the other hand smooth lesion boundaries and no focal FDG 

uptake results in a probability of VPI of less than 5 %. Even in cases of non-diagnostic 

inhomogenous focal FDG uptake (18/96) the irregular boundary can effectively help in decision-

making with the probability of 28% (smooth) or 77% (irregular) for VPI. 

Conclusion: PET/CT gives reliable results with the accuracy > 95 % in 75 % of prosthesis. 

PET/CT can identify those cases (25 % of prosthesis) where its diagnostic accuracy is diminished 

to 70-75 %. In our series PET/CT represented an excellent diagnostic modality for suspected VPI. 
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Introduction: 

Vascular prosthesis infection occurs in 0.5-5% of implantations [21],[38]. Any delay in diagnosis 

and adequate treatment can lead to life-threatening complications such as anastomotic bleeding and 

sepsis resulting in limb loss or death in a high number of cases. Early and reliable diagnosis of an 

infected vascular prosthesis is a precondition of adequate treatment. In this indication, the most 

frequently used diagnostic imaging method is computer tomography (CT), with very good 

diagnostic accuracy in a case of advanced graft infection [87], but failing in low grade infection 

with sensitivity and specificity about 55% and 100%, respectively [86]. Infections caused by low 

grade agents may pose a diagnostic problem and other imaging methods are used including 

structural ones such as ultrasonography (USG) or magnetic resonance imaging (MRI) [92],[93],[94] 

and functional ones: scintigraphy using labelled white blood cells (111In [8],[9] or 99mTc-HMPAO 

[95], [96]), 99mTc labelled antigranulocyte antibodies, 67Ga-citrate [110],[111] or labelled 

antibiotics (99mTc-ciprofloxacin) or avidin in combination with 111In-biotin [103],[104]. Different 

diagnostic accuracy has been reported using these imaging tools. The number of patients studied 

range between 20-30 in most papers and larger studies are still needed. In their conclusions, there is 

a need for prospective studies evaluating the contribution of the various diagnostic methods  

indicated in vascular prosthesis infection (VPI) especially in  cases of low grade VPI and all other 

cases that do not require urgent surgical treatment. For those patients CT represents an adequate 

diagnostic method. [87],[88],[101] 

Recently there has been unparalleled development of hybrid imaging technology, such as PET/CT 

and SPECT/CT that combine two different modalities in one device. These new technologies 

enable a combination of detailed high spatial resolution morphological CT images with functional 

PET or SPECT data in one image. This results in exact anatomical localization of functional 

alterations (e.g. increased glucose metabolism) and therefore more exact diagnosis and increased 

sensitivity and specificity in diagnosing VPI. Some studies favour PET over SPECT in terms of 

image quality and better spatial resolution. 

 

Positron emission tomography (PET) combined with CT – hybrid PET/CT - using 18F-FDG is a 

well-accepted diagnostic tool for assessment of cancer. 18F-FDG is incorporated in the same 

metabolic way as glucose, but the intracellular metabolic pathway is different, resulting in 

cumulative FDG uptake that is characteristic for a high metabolic activity tissue. Pilot studies 

reported a high sensitivity for 18F-FDG PET in the diagnosis of infection and inflammation.  
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The first published case reports since 2003 [141], [142], [143-146] showed the possible direction in 

VPI diagnostics. Pioneering studies by Fukuchi et al.[114] were concerned with infected aortic 

grafts  and showed a high sensitivity of the method, but with lack of specificity, compared to 

computed tomography. Later published papers were concerned with general analysis of febrile and 

inflammation status of unknown origin in patients with implanted biomedical materials (151),(152). 

Finally, recently published studies by Lauwers et al. [149] and large study evaluating FDG PET/CT 

in 39 patients with total of 69 implanted grafts, published by Keidar et al, [117], gave excellent 

results in the diagnosis of VPI, with sensitivity, specificity, NPV and PPV of 93%, 91%, 88% and 

96%, respectively. Our study used a different methodology to Keidar’s team who used team image 

interpretation with the knowledge of patient clinical status and previous diagnostic results.  

In general, the drawback of published papers is  that there is little work on non-acute VPI. Acute 

and advanced VPI gives better results for each tested method. Also mixed cohorts of patients 

cannot accurately specify the ability of the tested method in the diagnosis of non-acute, often low 

grade infections.  The small numbers of patients studied by most centres gives a relatively low 

diagnosis of VPI, and concentration of patients in tertiary centres may lead to better diagnosis and 

treatment. 

The aim of our study is to have sufficient patient numbers, investigate the best methodology for 

image data evaluation, and to compare subjective and objective criteria of image data evaluation 

with the gold standard for VPI, and to assess the accuracy of FDG PET/CT in the diagnostic of 

VPI.  

 

Materials and methods: 

 

Patient population:  

Seventy-six consecutive patients with a suspected prosthetic vascular graft infection were 

prospectively evaluated using 18F-FDG PET/CT. The patient population included 52 men, 24 

women, with a mean age 63 years (range 41-83). A total of 96 vascular prosthetic grafts had been 

implanted. 

 

Inclusion and exclusion criteria for 18F-FDG PET/CT examination:  

All patients with implanted vascular prosthetic grafts suspected on the basis of clinical signs of 

infection (e.g. clinical signs of VPI – local pain, cellulitis, presence of secreting surgical wound, 

sonographic finding of periprosthetic fluid, fever of unknown origin and information about positive 

blood culture bacteriological finding) who did not require urgent surgical treatment were enrolled 
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in this study. Patients with fulminant sepsis, anastomotic bleeding and prostheso-enteric fistula 

were excluded. Each patient signed an informed consent form before examination. 

Patients with follow up shorter than 6 months were excluded from the study, except thosewho 

underwent reoperation.  

 

Gold standard: 

Presence of VPI was considered in cases of operative, necropsy and/or histopathological finding 

according to VPI criteria by Yeager [150] – i.e. positive microbiological finding of etiological 

agents in the prosthesis, presence of pus collection around prosthesis, prosthesis seen in the 

disrupted wound, prostheso-enteric fistula or thrombosed prosthesis with surrounding fluid and 

cellular detritus including white blood cells. 

Absence of VPI was considered in cases of negative operative finding, i.e. in well incorporated 

vascular prosthesis without periprosthetic fluid and negative microbiology or in non-operated cases 

when negative clinical and imaging follow up occurred for at least six months duration after 

PET/CT. 

 

 

 

PET/CT acquisition and processing:  

Data acquisition: 

PET/CT protocol required 6 hour fasting prior to intravenous administration of 18FDG (median 

activity: 383 MBq, range: 256-565 MBq according to the patients’ weight). Water-soluble iodine 

contrast material diluted in 1,000 ml was given orally and 70-100 ml iodine contrast agent (400 mg 

I/ml) was administered intravenously just prior to CT scanning. The data acquisition was performed 

on a dedicated PET/CT scanner Biograph Duo LSO (Siemens). The PET/CT examination started 

45-151 (median: 85) minutes after the intravenous injection of 18FDG. Patients were positioned on 

the table in the prone-head-first position, rarely in the foot-first-position. Tube effective current was 

80 mAs; 130 kV; slice width 5.0 mm; collimation 4.0 mm; table feed 12.0 mm/rotation, 

reconstruction increment 3.4 mm. The field of view covered the entire region of the vascular 

prosthesis with sufficient extension at either end. The CT examination was immediately followed 

by corresponding PET acquisition in 3D mode (3 min. per bed position). An iterative approach 

including CT based attenuation correction was used for PET data reconstruction. 
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Data evaluation: 

The PET/CT study was assessed on the basis of subjective as well as semiquantitative analysis of 

FDG uptake and subjective and quantitative analysis of morphologic and anatomical pattern. 

Subjective evaluation of diffuse and/or focal FDG uptake around the graft was assessed using a 

three-point scale: no - inhomogenous - intense. Any accidental foci of FDG uptake outside the 

vascular prosthesis (e.g. in scars) were ignored for the purpose of this study. Homogenous FDG 

uptake in the course of the vascular prosthesis was classified as “no focal uptake”; clearly 

identifiable focal uptake was classified as “intense focal uptake”; inhomogenous FDG uptake 

without clearly identifiable focal uptake within the course of the vascular prosthesis was classified 

as “inhomogenous uptake”.  

For the purpose of semiquantitave analysis of FDG uptake, the region of interest (ROI) was drawn 

around the infiltrate or a graft and maximum FDG uptake within the region (Gmax) expressed in 

Bq/ml was recorded. Blood background (BB) served as reference. It was measured as an average 

FDG uptake in ROI demarcated by the wall of abdominal aorta above the  origin of the renal 

arteries. The uptake ratio (UR) between graft and aorta was calculated by formula UR=Gmax/BB.  

The following morphological parameters were evaluated on CT slices: area of infiltrate in the plane 

perpendicular to the long axis excluding the area of lumen of the graft expressed in square cm, 

presence of an irregular graft boundary and presence of pseudoaneurysm. CT signs of irregularity 

of the graft boundary included fine stripes radial to graft border and/or blurred outer margin of 

prosthesis.  

 

Statistical analysis: 

All PET and CT image data evaluation was made by one physician specialized in radiology and 

trained in FDG-PET/CT with no knowledge of the patient’s clinical and other diagnostic status. 

Gold standard was reported by operating surgeon. In cases of no operation, clinical follow up was 

reported by patient’s surgeon. Sensitivity (Se), specificity (Sp), overall accuracy (Ac), positive 

predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) were expressed for each test or their 

combination. Continuous quantitative variables were assessed using ROC analysis and Mann-

Whitney test. Multiple parameters were evaluated by stepwise logistic regression. 
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Results:  

Seventy-six patients with total of 96 implanted vascular prostheses were investigated for a 

clinically suspected infection. Patients underwent PET/CT examination with a median of 6.9 

months after prosthesis implantation (range 0.4 – 246 months). Fifty-five implanted vascular 

prostheses were found to be infected. VPI was absent in 41 prostheses. Of these, 13 were assessed 

by reoperation, and in 28 cases a stable clinical follow up with median of 11.9 months (range 6.2-

35.4 months) occurred. For all examined vascular prostheses the total prevalence of prosthesis 

infection or fatal follow up was 57.3 % (CI95%: 46.8-67.2%) – 55/96 prostheses.  

In 55 infected prostheses the microbiology was positive in 35 pts, negative in 17 and not available 

in 3. The overall sensitivity of positive microbiological cultures in this group is 67.3 % (CI95%: 

52.8-79.3%). In these 35 microbiologically positive prostheses there was no focal FDG uptake 

present in one case and at least inhomogenous (n = 6) or intense (n = 28) focal FDG accumulation 

as shown by subjective evaluation.  

FDG image evaluation showed focal FDG uptake as intense in 46 cases, inhomogenous in 18 cases 

and no uptake in 32 cases. When inhomogenous FDG uptake was considered as a negative result of 

PET, Se, Sp, Ac, PPV and NPV achieved 78.2 %, 92.7 %, 84.4 %, 93.5 and 76.0 %, respectively. 

However, when inhomogenous FDG uptake was considered as a positive result of PET, Se, Sp, Ac, 

PPV and NPV were improved at 98.2 %, 75.6 %, 88.5 %, 84.4 % and 96.9 %, respectively.  

Inhomogenous FDG uptake was present in 18 prostheses (18.8 % of all cases). Eleven of them were 

infected (61 %), while in 7 of them (39 %) VPI was absent. Thus inhomogenous focal FDG uptake 

hampers the accuracy of PET and can be considered as a non-diagnostic result. When this 

identifiable subgroup of findings is excluded from analysis, Se, Sp, Ac, PPV and NPV achieve 97.7 

%, 91.2 %, 94.9 %, 93.5 % and 96.9 %, respectively.  

The presence of pseudoaneurysm  was found in 17 anastomosesand not present in 79. Se, Sp, Ac, 

PPV and NPV of this finding apparent in the CT image is 23.6 %, 90.2 %, 52.1 %, 76.5 % and 46.8 

%, respectively.  

The evaluation of the CT sign of an irregular graft boundary (present in 52 prosthesis and not 

present in 44) exhibits Se, Sp, Ac, PPV and NPV of 87.3 %, 90.2 %, 88.5 %, 92.3 % and 84.1 %, 

respectively. Combined presence of pseudoaneurysm and irregularity of the graft boundary (in 14 

cases) achieves specificity of 97.6 % for VPI and PPV of 92.9 %, although other statistical  

parameters are low – Se, Ac and NPV is 23.6 %, 55.2 % and 48.8 %, respectively.  
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The ratio of FDG uptake between graft and reference ROIs served as input for ROC analysis (Fig. 

1). The trade-off between sensitivity (74.5 %) and specificity (82.9 %) was achieved when ratio > 

1.7443 was considered as positive test.  

 

Fig. 1: ROC analysis of FDG uptake ratio (UR) between graft and aorta. The point of highest accuracy is 

highlighted and represents UR=1.7443 (sensitivity = 75.5 % and specificity = 82.9%) 

 

 

 

 

3-point subjective assessment of focal and diffuse uptake of FDG, presence of pseudoaneurysm and 

irregular graft boundary, uptake ratio and area of infiltrate, blood levels of CRP and WBC, age and 

sex served as inputs of stepwise logistic regression. Both focal FDG uptake and irregular graft 

boundary apparent in the CT image represented independent significant factors for the prediction of 

VPI. Predictive values of VPI for combination of these significant factors are shown in tab. 1. 

Other parameters added no significant value.  

 

 

Tab. 1. Predictive values of significant parameters for vascular prosthesis infection 

 

Focal FDG 

uptake 

Borderline 

CT scan 

Probability 

of vascular 

prosthesis n 

Group       

n 

Group 

% 
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infection 

Not present Smooth 4,5% 31 31 32,3% 

Inhomogenous Smooth 28,2% 9 

Not present IIrregular 30,4% 1 

Intense Smooth 76,5% 4 

Inhomogenous Irregular 78,3% 9 

 

 

23 
24,0% 

Intense Irregular 96,8% 42 42 43,8% 

TOTAL  96 96 100,0% 

 

 

Separate analyses of white blood cells (WBC) count and the level of C-reactive protein (CRP) were 

done between groups of prosthesis with positive and negative gold standard. There was no 

significant difference (p=0,4932) in WBC count (Fig. 2) as well as in CRP level (p=0.9614) (Fig.3).  

 

 

 

Fig. 2: Box whisker plot for comparison of white blood cells (WBC) counts at the time of PET/CT between 

groups of negative and positive gold standard (non-significant difference).  
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Fig. 3: Box whisker plot for comparison of levels of C-reactive protein (CRP) at the time of PET/CT 

between groups of negative and positive gold standard (non-significant difference).   

 

 

A secondary aim of this work was to assess the dependence of intensity of FDG uptake around non-

infected prostheses on the interval between operation and PET imaging that might influence the 

results. No significant correlation (p=0.239) was found in 41 followed up prostheses without 

occurrence of VPI (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4: Correlation of uptake ratio and time interval between preceding operation and PET/CT in subgroup 

of prostheses with negative gold standard (non-significant).  
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Discussion: 

The total prevalence of VPI in our cohort of “non-urgent” infection was 57.3% (55/96 prostheses). 

It represents medium pre-test probability of the disease, and therefore the need for accurate 

diagnostic methods for this subgroup of VPI patients is evident in order to prevent all possible 

complications resulting from chronic inflammation and specific life-threatening situations due to 

infected vascular prosthesis. From the diagnostic point of view our cohort represents a completely 

different problem in comparison to groups of patients with advanced graft infection. Our work 

concerning this subgroup of patients  gives specific information. The overall sensitivity of positive 

microbiological cultures in this group is 67.3% (CI95%: 52,8-79,3%) and this result corresponds 

with usually reported rates in patients with low grade infection.  

Subjective evaluation of intense focal FDG uptake is specific for VPI in 92.7% of cases (Fig. 5). 

This is linked with a very high PPV 93.5 % of VPI. On the other hand minimal rate 1.8 % of false 

negative PET findings in case of no focal FDG uptake excludes VPI with a very high probability of 

96.9 % (Fig. 6). In nearly one fifth of prostheses, FDG uptake is inhomogenous and should be 

considered as non-diagnostic (Fig. 7). This suggests that focal FDG uptake represents the almost 

perfect diagnostic test , after discarding the one fifth of non-diagnostic results. 

 
Fig. 5: True positive finding. There is a high focal FDG uptake and irregularity of the boundary of the distal 
portion of the left femoro-tibial bypass 6 months after grafting (axial slices in the lower row and maximum 
intensity projection on the  right). There is a normal finding 15 mm above this focus (upper row). Operation 
revealed infection by MRSA. 
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Fig. 6: True negative finding. Mild homogenous FDG uptake without any focal accumulation in the course 

of the right ileo-femoral bypass 23 months after  grafting. A further 18 months of clinical follow-up did not 

reveal any infection. 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Non-diagnostic finding. Mild, but inhomogenous FDG uptake with non-corresponding liquid 

collection in the course of right femoro-popliteal bypass 6 months after grafting. Following operation 15 

months later, infection with MRSA was discovered. 

 

 

 

 

Perigraft fluid collection and pseudoaneurysm are typical morphological signs in case of prosthetic 

infection, but they did not provide any additional diagnostic information in our study. 

There are some statements in the literature concerning the same findings in patients after aortic 

surgery. Fluid collections around the aortic graft were evaluated by Sundaram et al. They detected 

fluid collections in 20  from 39 patients 1 week – 30 months after surgery. Ten of these patients had 

no clinical symptoms of graft infection and were not treated for the imaging finding [153]. 

 



85 
 

Yamamoto K et al. concluded that perigraft fluid collections might have been the result of 

postoperative seroma and/or inflammatory edema developing as a result of an allergic reaction to 

the graft material [145]. Oechslin et al. found that a perfused echo-free space (pseudoaneurysm) 

between an aortic root homograft and the native aortic wall was a common finding [146]. Willems 

et al. reported similar findings in 15% (12/79) of patients who had undergone implantation of an 

aortic valve homograft [147]. 

 

CT signs of irregular graft boundary included fine stripes radial to the graft border and/or blurred 

outer margin of the prosthesis. Presence of this sign brings a new quality to the diagnostic process 

and separate evaluation of this criterion showed high diagnostic accuracy reaching approx. 90%. If 

an irregular graft boundary is not present, the probability of VPI is very low. Whilst an irregular 

graft boundary (periaortic stranding) correlates well with the presence of infected aortic aneurysma 

and/or pseudoaneurysm [148], we have not yet found any information in the literature concerning 

the importance of this finding in peripheral vascular prosthesis. If an irregular graft boundary is not 

present, the probability of VPI is very low. Combination of pseudoneurysm and an irregular 

infiltration of the graft boundary compared to the Gold Standard predicts almost certain prosthesis 

infection– with specificity 97,6%, but the sensitivity drops to non-acceptable levels.   

ROC analysis of the ratio between FDG uptake in the graft and reference blood background in 

abdominal aorta gives a  final sensitivity of 74.5% and specificity 82.9% which means that 

semiquantitative evaluation is no better than subjective evaluation of focal FDG uptake. 

Furthermore, the area of infiltration is not a better test than subjective evaluation of focal FDG 

uptake.  

 

Stepwise logistic regression brought no new findings in comparison with the above mentioned 

facts, when it identified only focal FDG uptake and irregularity of the boundary of the prosthesis as 

independent and significant predictors of VPI. The other markers including hematologic and 

biochemical markers of systemic inflammation are non-diagnostic in the group of non-urgent  VPI, 

which of course differs from the group of patients with acute VPI, who require urgent surgical 

treatment. The most practical outcome of stepwise logistic regression is shown in the table 1. When 

a vascular prosthesis has smooth border and exhibits no focal FDG uptake, the probability of VPI is 

less than 5 %. On the other hand, when the boundary of prosthesis isirregular and there is intense 

focal FDG uptake, the probability of VPI > 96 %. In total, 76% (73/96) of prostheses was assessed 

with the probability of an error <5%. In case of non-diagnostic inhomogenous focal FDG uptake, 

the absence of  irregularity of the boundary lowers the probability of VPI to 28%, while its 
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presence increases the probability of VPI to 78 %. These less reliable, but still clinically helpful 

results occurred in 19 % (18/96) of prosthesis. In our cohort there were only 5 prosthesis (5 %) with 

other (discordant) signs, resulting in less reliable results. A very important finding of this analysis 

is that in practice, the reliability of the test result can be recognized directly when reading images of 

a particular patient. 

 

 

Conclusion: 

So-called low-grade infection of vascular graft represents a diagnostic challenge, where most 

additively used diagnostic methods fail. FDG-PET/CT is a new promising diagnostic method, 

combining the advantages of anatomic and functional /metabolic data acquisition in a single 

session. We identified focal FDG uptake and irregular graft boundary  as independent significant 

predictors of VPI among other parameters. No other parameters such as the presence of 

pseudoaneurysm, perigraft fluid collection, diffuse FDG uptake, semiquantitative assessment of 

focal FDG uptake or WBC count and CRP level added significant clinical information. FDG-

PET/CT gives reliable results with error less than 5% in more than 75% of prostheses. We also can 

confidently identify the rest of about 25% patients and in this subgroup make the right decision 

with a probability of about 70-75%. These are the important findings of this study, in a diagnosis 

fraught with difficulty. 
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12. Závěr 

 

 

Za přínos práce „Diagnostika infekce cévní protézy pomocí hybridní metody FDG-PET/CT“, 

zejména s ohledem na tzv. nízce virulentní infekce cévní protézy, považujeme následující 

zjištění : 

 

 

1) Fokální uptake FDG v PET obraze a přítomnost iritace v okolí infiltrátu jsou zásadními 

diagnostickými příznaky. U žádných dalších hodnocených parametrů jsme nenašli významný 

diagnostický příspěvek. Tento závěr jinými slovy říká, že PET/CT je více než samostatná PET a 

CT. 

 

2) Důležité je, že test dává spolehlivý výsledek s chybou <5% u více než 75% případů (tj. 

intenzivní uptake s iritací nebo naopak nepřítomný uptake bez iritace). Důležité také je, že umíme 

spolehlivě identifikovat zbývající sotva ¼ případů a u ní správně predikovat výsledek 

s pravděpodobností kolem 70-75%. 

 

3) Kvantitativní parametry nedávají lepší výsledky než subjektivní hodnocení. 

 

 


