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Sternumosteit/mediastinit är
fruktade komplikationer vid
hjärtkirurgi. I betydande ut-
sträckning debuterar symtomen
efter vårdtiden på thoraxkirur-
gisk klinik, och diagnostiken är
ofta svår initialt. Vid ett sympo-
sium i Linköping diskuterades
prevention, diagnostik- och be-
handlingsmetoder. Väl struktu-
rerade hygienrutiner, atrauma-
tisk teknik liksom antibiotika-
profylax betonades. Som kom-
plement till kliniken förefaller
granulocytskintigrafi vara en lo-
vande metod. Vid diagnostise-
rad sternumosteit/mediastinit är
tidig kirurgisk intervention och
samarbete med infektionsspeci-
alist av stor betydelse. Kontinu-
erlig registrering av postoperati-
va infektioner kan ge ytterligare
kunskaper.

Kirurgisk behandling av hjärtsjuk-
domar har ökat mycket kraftigt under
den senaste 15-årsperioden, och 1995
utfördes ca 9 500 hjärtoperationer i
Sverige. Ökningen betingas framför allt
av en utbyggnad av kranskärlskirurgin
men även klaffkirurgin har expanderat.
Den tekniska och medicinska utveck-
lingen har gjort det möjligt att behandla
allt äldre och sjukare patienter, och i ut-
valda fall opereras patienter, ända upp i
80-årsåldern. Den kirurgiska behand-
lingen leder vanligen till en avsevärd
förbättring av patientens ofta gravt in-
validiserande symtom, men denna posi-

tiva bild kan tyvärr grumlas om patien-
ten drabbas av en komplikation i anslut-
ning till ingreppet. Risken för kompli-
kationer ökar med sjukdomens svårig-
hetsgrad, associerade sjukdomar och
stigande ålder.

Infektionskomplikationer förekom-
mer efter all kirurgi och kan vara ytliga
eller djupa. Inom hjärtkirurgin är det
framför allt de djupa infektionerna –
sternumosteit och mediastinit – som är
fruktade eftersom de är svårbehandla-
de, ofta leder till långa vårdtider och i
enstaka fall till döden. Dessa djupa in-
fektioner anges i olika hjärtkirurgiska
material komplicera förloppet hos
0,5–4 procent, vanligen ca 1 procent, av
de opererade patienterna.

Förändrad
etiologi
I en studie vid Cleveland Clinic i

USA av 6 504 konsekutiva kranskärls-
opererade patienter fick 1,1 procent me-
diastinit/sternumosteit i efterförloppet,
och mortaliteten i denna grupp var 14
procent [1]. Bakterieetiologin har för-
ändrats över tiden. Koagulasnegativa
stafylokocker (KNS) har länge betrak-
tats som harmlösa och apatogena bakte-
rier tillhörande normalfloran. I takt med
implantationskirurgins utveckling har
dessa stafylokocker nu blivit en bety-
delsefull orsak till infektioner. På grund
av det höga antibiotikatrycket på våra
sjukhus har de dessutom blivit alltmera
resistenta de senaste tio åren. De ger nu-
mera relativt svårbehandlade infektio-
ner och är den vanligaste orsaken till
sternumosteit/mediastinit vid thorax-
kirurgi. Närvaro av främmande kropp i
form av cerclage föreligger alltid efter
sternotomi.

För att tydliggöra problemet med
postoperativa infektioner vid hjärtkirur-
gi och diskutera preventiva åtgärder och
behandlingsmetoder hölls hösten 1995
ett symposium i Linköping med delta-
gande av läkare och sköterskor från hy-
gienavdelningar, infektionskliniker,
kardiologiska kliniker samt thoraxanes-
tesiologiska och thoraxkirurgiska klini-
ker i Sverige. Den postoperativa kon-
trollen av de hjärtopererade patienterna
sker idag huvudsakligen på de kardiolo-
giska klinikerna. Även allmänläkarna

kommer ganska tidigt i kontakt med pa-
tienterna efter operationen. Eftersom
postoperativa infektioner kan ge sig till-
känna först relativt sent i förloppet är
det viktigt för alla inblandade specia-
liteter att känna till handläggningen av
dessa. Vi sammanfattar här föredragen
och diskussionsinläggen under sympo-
siet.

Orsaker
Patienter och omgivning. Hög ål-

der, dåligt nutritionstillstånd, immun-
suppressiv behandling, fetma, pågåen-
de infektion i annat organ är några av de
patientfaktorer som ökar risken för
postoperativa infektioner [2]. Opera-
tionsteknik och operationstid kan också
påverka vävnadens mottaglighet lik-
som närvaro av främmande kropp. Vid
implantationskirurgi krävs färre bakte-
rier för att åstadkomma en infektion,
och också lågvirulenta bakterier som
KNS kan förorsaka problem. Dessa
bakterier utgör en del av den normala
hudfloran, och patientens egna bakteri-
er kan kontaminera operationssåret un-
der operationen. Varje dag på sjukhuset
ökar risken för kolonisering med multi-
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resistenta KNS. Det är därför viktigt att
patienten har så kort vårdtid som möj-
ligt före operationen.

Från de personer som är närvarande
på operationssalen sprids dessutom sta-
fylokockerna till luften via de hudpar-
tiklar som ständigt avges från hudytan.
KNS utgör omkring 50 procent av de
luftburna bakterierna i en operationssal,
till skillnad från Staphylococcus aureus
som oftast bara förekommer i mycket
små mängder i luften. S aureus utgör ju
inte en del av den normala hudfloran an-
nat än hos några få procent av befolk-
ningen. De luftburna bakterierna kan
kontaminera operationssåret direkt el-
ler indirekt via instrument och vätskor
som förvaras öppet under pågående
operation. Vid en pilotstudie på Akade-
miska sjukhuset i Uppsala (UAS) visa-
de sig över 10 procent av de luftburna
Staphylococcus epidermidis på opera-
tionssalen vara methicillinresistenta.
Studier pågår för att se om dessa kom-
mer från personalens egen hudflora el-
ler från kläder som kontaminerats i kon-
takt med patienter.

Lidwell visade i en multicenterstu-
die på 80-talet att det fanns en direkt
korrelation mellan antalet luftburna
bakterier och infektionsfrekvensen vid
höft- och knäledsplastik [3]. Om detta
gäller också för thoraxkirurgiska in-
grepp är inte visat. Preliminära resultat
från en studie från UAS omfattande 25
patienter visade att det inte fanns någon
korrelation mellan antalet aeroba bakte-
rier på insidan av sternumsnittet innan
sternum slutes och huden över sternum
före operation. Fynd av vissa bakterier,
som t ex S aureus, var också vanligare
på sternum än på huden. En tänkbar för-
klaring till resultaten av dessa under-
sökningar är att det rör sig om luftburen
smitta. För att effektivt hejda denna
smittväg krävs särskild ventilation och
täta kläder.

Främmande material. Infektioner i
anslutning till främmande kroppar är
svårbemästrade för kroppens infek-
tionsförsvar, och det är svårt för antibio-
tika att nå infektionshärden. I den miljö
som råder på biomaterialytan växer
bakterierna långsamt, och de omger sig
med en biofilm bestående av slime (40
procent socker, 27 procent protein,
vattenlösligt) och är därför också svår-
odlade och svårbehandlade. Koagulas-
negativa stafylokocker tillhör den nor-
mala hudfloran och tolereras därför till
stor del av kroppen, vilket innebär ett
lågaktivt inflammatoriskt svar. Dess-
utom är de ofta multiresistenta mot an-
tibiotika. På thoraxkirurgiska kliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping
(US), är 70 procent av KNS isoxazolyl-
penicillinresistenta, och ca 10–15 pro-
cent är multiresistenta, vilket innebär
känslighet för enbart vancomycin eller

känslighet för vancomycin och ytterli-
gare ett antibiotikum.

Främmande kropps-infektioner kän-
netecknas av fördröjda, smygande sym-
tom, lokaliserad infektion utan sprid-
ning, kvarstående infektion så länge det
främmande materialet finns kvar samt
avsaknad av förhöjda infektionspara-
metrar. Det är därmed svårt att skilja en
inflammation från en infektion, vilket
kan innebära risk för sen diagnos. In-
fektionerna kan manifestera sig inom
tolv veckor (akuta), inom ett år (subaku-
ta) eller efter ett år av smärtfrihet (sena)
efter operationen. Användning av
hjärt–lungmaskin och blodtransfusion i
samband med operation är faktorer som
kan hämma infektionsförsvaret och
därigenom även symtomen. Flera studi-
er visar att tiden med hjärt–lungmaski-
nen och antalet enheter blod som trans-
funderas påverkar risken för infektion
[4, 5].

Prevention
Kort preoperativ vårdtid i ren miljö

bör eftersträvas. På thoraxkirurgiska
kliniken, US, kommer patienterna vid
elektiv kirurgi för inläggning dagen
före eller högst två dagar preoperativt.
Patienten duschar tre gånger med klor-
hexidintvål preoperativt. Klorhexidin
reducerar hudfloran, men det råder de-
lade meningar om huruvida det påver-
kar den postoperativa infektionsfre-
kvensen. Atraumatisk hårborttagning
sker med speciell hårförkortningsma-
skin. Infektioner utanför operationsom-
rådet behandlas preoperativt, och det är
därvid viktigt att komma ihåg att sanera
infekterade tänder. Patienter med post-
operativa infektioner överförs till infek-
tionskliniken så snart deras övriga sta-
tus tillåter för att minska risken för
smittspridning. Patienter med infektion
som diagnostiseras efter utskrivningen
från thoraxkliniken läggs in direkt på
infektionskliniken.

På thoraxoperation, US, finns en
högeffektiv ventilationsanläggning
med hepafilter som ger »ultraren» luft.
Upprepade mätningar under pågående
operation med åtta–tio personer närva-
rande visar att bakterietalen är <5
cfu/m3 luft (cfu = colony forming unit).

Obligatoriskt klädbyte. Det är
obligatoriskt klädbyte vid inträde på
operationsavdelningen. Under pågåen-
de operation har personalen bakterietä-
ta sterila arbetskläder, operationshjälm
och munskydd. Antalet personer be-
gränsas på operationssalen och kom-
munikation sker via snabbtelefon och
genomräckningsskåp. Det är förbud
mot smycken på händer och armleder.
Långtidsverkande handdesinfektions-
medel används före påtagning av sterila
handskar. Vid långa operationer (>4
timmar) byter operationsteamet ut sina

handskar och desinfekterar händerna.
Även i den postoperativa verksamheten
är det viktigt med väl fungerande ruti-
ner för handdesinfektion och skydds-
kläder.

Antibiotikaprofylax. Antibiotika-
profylax utgör ett komplement i före-
byggandet av postoperativa infektioner.
Vid hjärtkirurgi är effekten dokumente-
rad, och man räknar med att infektions-
frekvensen med profylax sänks från ca
25 procent till ca 5 procent [6]. Nackde-
lar med antibiotikaprofylax är förutom
kostnader och biverkningar en ekolo-
gisk påverkan med resistensutveckling
och risk för kolonisering av patienter
med resistenta stammar. Vancomycin är
idag det enda medlet för behandling av
infektioner med multiresistenta KNS,
och detta preparat får därför inte använ-
das som preoperativ profylax.

En lämplig strategi vid antibiotika-
profylax under hjärtkirurgi kan sam-
manfattas med: Smalt spektrum, kort
duration, noggrann timing av doserna
anpassad efter preparatens farmakoki-
netik och individualiserad profylax vid
behov (se faktaruta). Rutinprofylax är
isoxazolyl-penicillin. Vid penicillin-
allergi används klindamycin. Om pati-
enten är immunsupprimerad ges isoxa-
zolyl-penicillin i kombination med en
aminoglykosid. Under en akut reopera-
tion ges en förnyad dos isoxazolyl-pe-
nicillin om mer än fyra timmar gått se-
dan senaste dos samt en engångsdos
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Rutinprofylax
Infusion Ekvacillin 2 g i v
1. Preoperativ dos max 30 min före

operationsstart
2. Ev påfyllningsdos ges vid långa

operationer (>4 tim) efter 3–4 tim
operationstid

3. Avslutningsdos ges när såret slutes,
tidigast 3 tim efter ev påfyllnings-
dos

4. Postoperativ dos ges på THIVA 4
tim efter avslutningsdosen
Ingen ytterligare dos ges.

Profylax vid penicillinallergi
Infusion Dalacin 600 mg i v
1. 1:a dosen max 1 tim preoperativt
2. 2:a dosen 6 tim efter dos 1
3. Om 2:a dosen infallit peroperativt

ges ytterligare en dos på THIVA ef-
ter 6 tim
Ingen ytterligare dos ges.

Profylax till immunsupprimerad pa-
tient 
1. Infusion Ekvacillin 2 g i v enl rutin-

profylax ovan
2. Injektion Netilyn 2,25 mg/kg i v i

engångsdos max 1 tim preoperativt
Ingen ytterligare dos ges.

FAKTARUTA



aminoglykosid om patienten inte fått
detta tidigare. Om patienten är KAD-
bärare och/eller har infekterade sår pre-
operativt eller reopereras på grund av
infektion ges riktad profylax efter dis-
kussion med infektionskonsult.

Diagnostik
Diagnostik av sternumosteit eller

mediastinit kan vara svår framför allt
när det gäller lågvirulenta infektioner,
vilka också kan ge symtom först relativt
sent postoperativt. Instabilitet i sternum
kan ha rent mekaniska orsaker som att
ståltrådscerclagen som använts för att
sluta sternotomin skurit in i benet eller
varit för dåligt åtdragna. Det kan emel-
lertid också, vilket är viktigt, vara ett
tecken på en sternumosteit eller media-
stinit. I båda fallen måste kirurgisk sta-
bilisering ske. Ofta anger patienter med
instabilt sternum att det »knäpper» i
bröstkorgen när de rör armarna eller
hostar, vilket då vanligen utlöser smär-
ta. Stabiliteten i bröstkorgen kan testas
med patienten liggande på rygg där un-
dersökaren med händerna placerade på
var sin sida om sternum omväxlande
trycker på höger och vänster sida. Om
patienten med instabilt sternum dess-
utom har sekretion från såret bör till-
ståndet uppfattas som en osteit/media-
stinit tills motsatsen bevisats. En me-
diastinit/osteit kan föreligga även om
sternum är stabilt. Laboratorieprov kan
ibland vara svårtolkade. Konventionell

röntgenundersökning har lite att erbju-
da vid denna diagnostik.

Begränsningar. Thorax uppvisar
även en begränsad tillgänglighet för ult-
raljudsundersökning. Datortomografi
är den mest utnyttjade metoden, men
eventuella fynd vid en sådan undersök-
ning är ospecifika och kan störas av me-
tallimplantat. Detsamma gäller för
magnetisk resonanstomografi. Granu-
locytskintigrafi är en teknik som ger en
mer specifik diagnos och som idag är
kliniskt tillgänglig. Tekniken går ut på
att man intravenöst tillför patienten ra-
dioaktivt märkt monoklonal antikropp
mot ett antigen uttryckt på humana gra-
nulocyter och efter tre–fem timmar
samt efter ett dygn undersöker patien-
ten med gammakamera som roteras
runt patienten. Från insamlade data re-
konstrueras sedan transversella tomo-
grafiska snitt och tredimensionella re-
projektioner. På Karolinska sjukhuset
har man värderat metoden i en serie på
29 patienter, av vilka 24 hade symtom
på postoperativ infektion av oklart slag
och fem var kontrollpatienter. Av de 24
patienterna med symtom på infektion
hade två fynd som vid ytlig sårinfek-
tion, en osteomyelit inom sternum, en
infektion i aortagraft och tre som vid
mediastinit (Figur 1). Samtliga dessa
infektioner odlingsverifierades. En pa-
tient med mediastinit visade ett falskt
negativt fynd. Några falskt positiva
fynd förelåg inte [7].

Tidiga tecken på sternumosteit.
Vid retrospektiv genomgång av 33 pati-
enter opererade på US åren 1990–1994
med diagnosen sternumosteit och/eller
mediastinit studerades ett stort antal pa-
rametrar. Tjugofem av de 33 patienter-
na hade sent diagnostiserade infektio-
ner; i medeltal 120 dagar efter operatio-
nen med stor spridning. Det genomgå-
ende vanligaste symtomet var fördröjd
sårläkning och långvarig sekretion från
såret. Data saknas från den matchade

kontrollgruppen då ingen av dessa åter-
kom till thoraxkliniken. Det är mycket
viktigt med tidig och aktiv handlägg-
ning av dessa patienter. Denna inställ-
ning har inneburit att såväl tid till dia-
gnos som antalet sena infektioner har
minskat betydligt sedan 1993.

Odling. Koagulasnegativa stafylo-
kocker tillhör den normala hudfloran,
och det är därför svårt att värdera od-
lingsfynd med KNS. Ofta kan dessutom
flera olika stammar isoleras. Det är av
största vikt att korrekt provtagningstek-
nik används. Vävnadsodling skall alltid
utföras i samband med reoperation av
patienten då detta ökar signifikansen
vid fynd av KNS. Det är en fördel om
patienten är antibiotikafri vid odlings-
tillfället.

Behandling
Kirurgisk behandling. När diagno-

sen sternumosteit/mediastinit ställts är
det viktigt att patienten kommer till
snabb behandling, och den bör utföras i
samarbete mellan den thoraxkirurgiska
kliniken och infektionskliniken. För att
undvika spridning av de inte sällan mul-
tiresistenta bakterierna som orsakat in-
fektionen till ännu ej opererade patien-
ter bör patienten så långt möjligt vårdas
på infektionsklinik.

Mediastinit/sternumosteit behandlas
med kirurgi i kombination med antibio-
tika. Den kirurgiska behandlingen syf-
tar till att avlägsna infekterad och avas-
kulär vävnad, fylla ut håligheter efter
avlägsnad vävnad samt att stabilisera
sternum. Den vanligaste behandlingen
vid tidig intervention innefattar kirur-
gisk revision av sårområdet med inläg-
gande av kontinuerligt spolsystem och
primär slutning och stabilisering av
sternum. Vid mer långt gången infek-
tion och behov av mer omfattande revi-
sion står i princip två olika behandlings-
metoder till buds: Revision av sårområ-
det med utfyllnad av hålrum efter av-
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Figur 1. Skintigrafi utförd fyra timmar
efter administration av teknetiummärkt
monoklonal antikropp mot granulocyter
av en 68-årig man som nio dagar efter
kranskärlsoperation utvecklat symtom på
mediastinit. Den vänstra bilden är en
frontalprojektion av thorax. Det finns ett
litet område med ökat upptag inom
mediastinums högra omfång (pil). Den
högra bilden utgör ett transversellt
tomografisnitt genom nivån för
upptagsökningen som härigenom bättre
kan lokaliseras samt framträder mera
intensivt (pil). Reoperation bekräftade
mediastinit som även odlingsverifierades.
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lägsnad vävnad genom oment- eller
muskelrekonstruktion, alternativt att
lämna såret öppet och låta det läka från
botten. Den sistnämnda metoden påver-
kar respirationen och kräver oftast re-
spiratorbehandling initialt och medför
långa vårdtider. I studien från Cleveland
Clinic [1] var mortaliteten i gruppen
som behandlades med slutet spoldrä-
nage 17 procent och i gruppen med
oment- eller muskelrekonstruktioner 16
procent, medan man i gruppen som be-
handlades öppet inte hade någon morta-
litet. 17 procent av patienterna som be-
handlades med primär slutning och
spoldränage krävde ytterligare inter-
vention med oment-/muskelrekon-
struktion eller öppen behandling.

Antibiotika. Handläggning av in-
fektioner efter hjärtkirurgi sker genom
nära samarbete mellan thoraxkirurg och
infektionsspecialist. Den infekterade
patienten vårdas såväl preoperativt som
postoperativt på infektionsavdelning.
Vid sternumosteit/mediastinit orsakad
av methicillinresistenta KNS ges be-
handling med vancomycin i v i två
veckor följd av klindamycin, fucidin el-
ler ciprofloxacin p o +/- rifampicin per
os (≥3 månader). Vid infektion med en-
bart vancomycinkänsliga KNS väljs be-
handling med vancomycin i v i minst
sex–åtta veckor. Infektion med methi-
cillinkänsliga KNS eller S aureus be-
handlas med isoxazolyl-penicillin i v i
två veckor följd av p o isoxazolyl-peni-
cillin +/- fucidin p o ≥3 månader.

Infektionsregistrering
Kontinuerlig registrering av post-

operativa infektioner är ett känsligt in-
strument för att öka kunskapen och för
att kunna mäta effekter av olika insatta
åtgärder mot dessa infektioner. Infek-
tionsregistrering har skett kontinuerligt
i flera år vid thoraxkirurgiska kliniken i
Uppsala och pågår sedan 1995 vid tho-
raxkirurgiska kliniken i Linköping. Ef-
tersom en del av de postoperativa infek-
tionerna ger sig till känna först efter att
patienten lämnat den thoraxkirurgiska
kliniken krävs lång uppföljningstid. Det
är därvid viktigt med ett väl utvecklat
samarbete med de kardiologiska klini-
ker som följer upp patienterna efter ope-
rationen och med de infektionskliniker
på hemorten som kommer i kontakt
med patienter med infektionskomplika-
tioner.
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och sjukvården. Utvecklingen
har påskyndats av den pågå-
ende omprövningen av orga-
nisations- och styrformer.
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