
Î n ciuda antibioprofilaxiei de rutină și a 
rafinamentelor tehnice, infecţia grafturilor vasculare 

sintetice rămâne o complicaţie redutabilă şi nu 
rarisimă. Incidenţa raportată în literatură variază între 
0,2% - 5% din totalul grafturilor implantate şi este 
influenţată de: locul implantului, boala de bază şi 
mecanismele de apărare ale gazdei. 

Infecţia implică mai ales grafturile protetice 
implantate în regim de urgenţă (reparare de AAA rupt) 
şi protezele anastomozate la artera femurală sau plasate 
într-un tunel subcutan (grafturile axilo-mono şi 
bifemurale). 

Infecţiile de graft protetic se clasifică după timpul 
de apariţie, relaţia cu infecţia de plagă postoperatorie şi 
extensia implicării graftului în proces. După timpul de 
apariţie se clasifică în: precoce(sub 4 luni de la 
implantarea graftului) şi tardive (peste 4 luni de la 
implantare). Clasificarea Szilagyi [2] ( aplicabilă la 
infecţii de plagă postoperatorie) diferențiază infecțiile 
în trei grade: 
• Grad I – Celulită care include plaga; 
• Grad II – Proces infecţios care implică ţesutul 

celular subcutanat; 
• Grad III – Proces infecţios care include proteza. 

O infecţie precoce  corelează cu un grad Szilagyi 
III al infecţiei de plagă. Aceste infecţii de obicei sunt cauzate 
de germeni virulenţi şi sunt nozocomiale, cu semne septice 
evidente ca: febră, leucocitoză, bacteriemie şi infecţie 
evidentă la nivelul plăgii (secreții, semne celsiene). 

Infecţiile tardive sunt rezultatul colonizării graftului de 
către bacterii cu virulenţă scăzută, ca Staphylococcus 
epidermidis sau, mai puţin frecvent, specii de Candida, al 
căror titru scăzut produce o infecţie frustă, fără semne de 
sepsis şi fără creştere bacteriană în ţesuturile perigraft.  

 

IV.1. Patogeneza infecţiei de graft 
Evenimentul iniţializator este aderenţa bacteriană la 

suprafeţele biomateriale, urmată de colonizare şi dezvoltarea 
unui biofilm bacterian care rezistă mecanismelor de apărare 
ale gazdei şi penetrării antibiotice. 

Prezenţa unui corp străin potenţează infectivitatea 
bacteriilor. Elek [1] şi Conen au demonstrat în 1957 că 
folosirea la anastomoză a firului monofilament de mătase a 
redus semnificativ inoculul stafilococic necesar pentru a 
produce o infecţie locală. Riscul infecţiei de corp străin poate 
fi prezis de formula: 

Riscul infecţiei biomaterialului = ( Doza infectantă× 
Virulenţa)/ Rezistenţa gazdei 

 

Aderența bacteriană este de 10 până la 100 de ori mai 
mare pentru grafturile de poliester decât pentru cele de PTFE. 
Bacteriile G+ produc un glicocalix extracelular de mucină 
care le face mai aderente de biomateriale. 

Factorii etiologici implicaţi în colonizarea graftului sunt: 
contaminarea perioperatorie; însămânţarea bacteriemică; 
eroziunea mecanică în intestin, tract genitourinar sau  piele 
prin contiguitate de la un proces infecţios de vecinătate. 
Factorii de risc pentru infecţia graftului sunt: 
1. Contaminarea bacteriană a graftului  

• Sterilitate defectuoasă; 
• Perioadă preoperatorie prelungită; 
• Operaţie în condiţii de urgenţă; 
• Timp intraoperator prelungit; 
• Reintervenţie; 
• Procedură gastro-intestinală concomitentă; 
• Infecţie la distanţă; 
• Infecţie post-operatorie superficială la 

nivelul plăgii/necroză cutanată/serom. 17 
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Introducere: În ciuda antibioprofilaxiei de rutină şi a rafinării tehnicilor de 
implantare, infecţiile protezelor vasculare pot totuşi surveni şi constitui o patologie 
extrem de complexă şi periculoasă, fiind greu de eradicat şi producând eşecul 
grafturilor prin sepsis, hemoragie sau tromboză. Tratamentul necesită justa 
evaluare a unor criterii specifice şi individualizarea asocierii mijloacelor din 
arsenalul terapeutic, reprezentate de: simpla excizie a graftului, excizia în 
conjuncţie cu revascularizaţie extra-anatomică, prezervarea graftului sau excizie 
cu revascularizaţie in-situ. 

 

Material și metodă: S-a analizat retrospectiv registrele operatorii şi celelalte 
registre ale Clinicii Chirurgie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de urgență 
Tîtgu Mureș, din 2000 până în 2008. Am inclus un număr de 50 de pacienţi cu 
infecţii depistate de graft arterial, din totalul de 950 de intervenţii vasculare. 
Conform clasificării Syilagyi, 10  au fost infecţii de grad I,17 de grad II şi 23 de 
grad III. Alte 10 au fost infecţii precoce şi 40 tardive. La revascularizaţia primară 
am folosit la toate cazurile protocoale de antibioprofilaxie. Majoritatea infecţiilor 
(95%) au fost cu Stafilococ auriu, dar a crescut în ultimul timp proporţia 
cazurilor infectate cu germeni gram-negativi şi multirezistențí (MRSA). 

 

Rezultate: Au fost efectuate 20 de excizii de graft pentru infecţii 
infrainghinale, cu îndepărtarea întregului graft, debridări radicale ale ţesuturilor 
perigraft, închiderea arteriotomiilor şi asocierea de antibioterapie sistemică şi 
topică. A fost realizată prezervarea graftului la 5 cazuri (cuplată cu antibioterapie 
şi acoperire cu pedicul muscular). A fost  folosită tactica seriată la 20 de cazuri, cu 
drenarea iniţială a abcesului perigraft, urmată după 2-3 zile de excizie şi graftare 
autologă. Nu a fost făcută nici o înlocuire in-situ cu proteză impregnată cu 
Rifampicină. Pentru pacienţii cu infecţie a unui by-pass aorto-femural localizată 
doar la nivelul triunghiului Scarpa, s-a preferat excizia parţială, iar după 
vindecarea procesului la acest nivel, o revascularizaţie extra-anatomică. A fost  
extrasă total proteza aortică doar la 5 pacienţi, dintre care 3 au murit, iar ceilalţi 2 
au necesitat o amputaţie majoră. 

 

Concluzii: Insatisfacţia morbidităţii şi mortalităţii mari prin aplicarea  
metodelor de excizie totală a fost impulsul necesar pentru căutarea unor noi 
soluţii terapeutice pentru problema infecţiei protezelor vasculare. Viitorul este 
reprezentat de materialele revoluţionare impregnate cu antibiotice, folosite chiar 
profilactic, la prima revascularizaţie, în cazuri selectate. 
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şi tardive şi al informării chirurgilor asupra rezultatelor 
fals-negative ale culturilor din multe infecţii tardive 
cauzate de numărul mic de bacterii, aderente în biofilmul 
periproteteic despre care am vorbit. 

Infecţiile de graft asociate cu culturi negative sunt 
cauzate de S. epidermidis sau alţi stafilococi coagulazo-
negativi şi ocazional de specii de Candida.  

Infecţiile date de germeni gram-negativi ca: E. Coli, 
Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter sau Proteus sunt 
deosebit de virulente. Incidenţa dehiscenţelor anastomotice şi 
a rupturilor arteriale este mare şi este cauzată de capacitatea 
acestor bacterii de a produce endotoxine distructive (elastaze 
şi protease alcaline). 

Infecţiile fungice sunt rarisime şi traduc fie o 
imunodeficienţă marcată a gazdei, fie infecţii fungice 
constituite, la distanţă, concomitente. 

MRSA este actualmente responsabil de o pătrime din 
infecţiile precoce de graft. Acestă creştere recentă a 
infecţiilor plăgilor cu acest patogen poate justifica 
antibioprofilaxia specifică la toţi pacienţii vasculari care 
vor beneficia de un implant.  

Diagnosticul de infecţie este pus pe baza examenului 
clinic, a microbiologiei și a descoperirilor intraoperatorii. 

 

IV.4. Clinica 
Examenul clinic cuprinde: istoric, examen clinic 

general şi local şi imageria vasculară (arteriografie, 
echografie Doppler, CT cu contrast, EDS). 

 

IV.5. Terapia  
Terapia chirurgicală este mandatorie, antibioterapia 

singulară fiind ineficace. 
Principiile generale ale oricărei terapii alese sunt: 

• Determinarea extensiei infecţiei; 
• ± îndepărtarea graftului; 
• Prezervarea graftului. 
• Debridarea peretelui arterial şi a ţesuturilor perigraft; 
• Drenajul și terapia antibiotică. 

 

Opţiunile terapeutice sunt: 
• Excizia graftului fără revascularizaţie; 
• Excizie + BEA [6]; 
• Excizie + reamplasare de graft “in situ”[8]. 

Criteriile recomandate de Calligaro şi colaboratori 
pentru selectarea cazurilor de prezervare a grafturilor: 
• graft patent care să nu fie din Dacron; 
• anastomoze intacte şi fără legătură cu infecţia; 
• pacienţi fără semne clinice de sepsis. 

Manevrele asociate, o dată ce s-a luat decizia 
prezervării graftului, trebuie să fie: 
• debridare agresivă şi repetată a plăgii în blocul operator; 
• pansament zilnic al plăgii schimbat la un interval de 8 

ore interval, cu 1ml Betadină 1% dizolvată într-un litru 
de ser fiziologic; 

• dacă se închide plaga între debridări, implantare de 
pastile de metilmetacrilat impregnate cu antibiotice în 
ţesutul subcutanat; 

• administrare de antibiotioterapie ţintită; 
• acoperire cu pedicul muscular [4] mobilizat din 

vecinătate a segmentului de graft expus, aflat la aer. 

2.    Mecanismele alterate de apărare ale gazdei 
Factori Locali: (Reacţie de corp străin; Producţie 
bacteriană de mucus (biofilm)). 
Factori Sistemici: (Malnutriţie; Leucopenie/afecţiuni 
limfoproliferative; Afecţiuni maligne; Administrare de 
corticosteroizi; Chimioterapie; D.Z.; I.R.C.; Boli 
autoimune) 
 

IV.2.  Prevenţia 
Infecţiile vasculare pot fi minimalizate dacă se 

respectă principii precum: 
• evitarea  unei perioade preoperatorii prelungite pentru a 

minimaliza dezvoltarea unei flore cutanate 
multirezistente, nozocomiale; 

• impunerea spălării pacientului cu săpun antibacterian în 
seara de dinaintea operaţiei; 

• controlul oricărei infecţii la distanţă înaintea unei 
intervenţii programate; 

• îndepărtarea pilozităţii situsului operator imediat înainte 
de operaţie, utilizând mai degrabă foarfece decât  lame 
de ras, pentru a minimaliza trauma cutanată; 

• protejarea atingerii grafturilor intraoperator de pielea 
adiacentă câmpului operator, folosirea sistematică pentru 
izolarea pielii a foliilor impregnate cu betadină sau 
antibiotic; 

• evitarea procedurilor gastro-intestinale concomitente; 
• folosirea profilaxiei antibiotice; 
• administrarea prelungită (>48 de ore) a antibioticelor 

perioperatorii trebuie luată în                      considerare 
atunci când există doi sau mai mulţi factori de risc  
pentru infecţia plăgii. 

 
Protocoalele actuale de antibioprofilaxie pentru inter-

venţii vasculare cu implantare de grafturi sintetice sunt: 
• Cefazolin 1-2 g IV lent înainte de inducţie şi repetat (1-2 

g) la 8 ore pentru o perioadă de 24-48 de ore, sau 
cefuroxime 1.5 g IV urmat de administrări la 12 ore până 
se atinge doza totală de 6 grame; o singură doză de 
Cefazolin 1 g IV este recomandată înainte de implantare 
percutană endovasculară de stent; 

• Când Stafilococul auriu  meticilino-rezistent este cultivat 
de pe piele sau este cunoscut a fi prezent pe secţie, se 
adaugă Vancomycin 1g IV perfuzat într-o oră; 

• Dacă pacientul are alergie la cefalosporine, administraţi 
Aztreonam 1 g IV la 8 ore timp de 24 de ore; 

• Dacă pacientul are alergie la vancomicină, se 
administrează Clindamycin 900 mg IV în miniperfuzie 
de 20-30 de minute, urmată de  450-900 mg IV la 8 ore, 
timp 24 de ore. 

 

În anumite centre vasculare s-a păstrat obiceiul de a se 
continua antibioprofilaxia  postoperator timp de 3-5 zile la 
pacienţii consideraţi cu risc mare de infecţie prin 
bacteriemie, spitalizare preoperatorie prelungită sau rate 
mari de infecţii ale plăgilor prezente în serviciul respectiv 
(>10%). 

 

IV.3. Bacteriologia 
Cea mai mare prevalenţă între patogeni o are S. 

aureus, circa o pătrime din infecţiile protetice fiind cauzate 
de acest germen. În ultimul timp, a crescut incidenţa 
infecţiilor cu S. Epidermidis sau bacterii Gram negative. 

Acestă schimbare în microbiologia infecţiilor de graft 
este rezultatul raportării atât a infecţiilor precoce, cât 18 
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Sursa: Rutherford Vascular Surgery, sixth edition, chapter 59:879, written by Bandyk DF, Back MR (Infection in prosthetic vascular grafts). Unde: GEE, graft-
enteric erosion; GEf, graft-enteric fistula; EGD, esophagogastroduodenoscopy; GI, gastrointestinal; Pos, positive; Neg, negative 

 Opţiuni terapeutice: 
  

Prezentare clinică la internare sau examinare Microbiologie: 

Prezervare graft [9] Infecţie precoce, fără sepsis Orice fără Pseudomonas 
Excizie simplă Tromboză graft cu colaterale dezv. adecvat Culturi pozitive 

Înlocuire in situ 
- cu venă autologă 
  
 - cu allograft 
 
  -graft impregnat cu 
Rifampicină 

  
- infecţii invazive de graft fără semne de sepsis sau 
fistulă graft-enterică 
- infecţii invazive de graft fără semne de sepsis şi fără 
capital venos autolog 
 - infecţii localizate, sub formă de biofilm 

  
- culturi pozitive 
  
 - culturi positive 
  
 - S. Epidermidis 

  
 Excizie şi  
by-pass ex-situ 
- simultan 
  - secvenţial [10] 

   
- pacient instabil hemodinamic cu fistulă graft-enterică 
- pacient stabil hemodinamic, cu infecţie aortică sau 
fistulă graft-enterică 

   
- fără criterii excludere 
 
- fără criterii excludere 

Criterii selectare a terapiei pacienţilor cu infecţii de graft protetic, în funcţie de clinica prezentării acestora şi de 
rezultatele examenului microbiologic: 

Algoritm de evaluare în caz de suspiciune de infecţie de graft [3] 

În ceea ce priveşte revascularizaţia, mai multe RCT-uri au demonstrat o scădere a morbidităţii si mortalităţii cu 
tratament secvenţial comparativ cu tratamentul tradiţional (excizia graftului concomitent cu BEA). 

Dacă semnalul Doppler monofazic este prezent la nivelul gleznei după excizia graftului sau dacă presiunea arterială la 
nivelul gleznei este mai mare de 40 mmHg, reconstrucţia poate fi întârziată. Dacă sunt semne de CLI, revascularizaţia 
rapidă se impune. 

Procedurile in situ, cu folosirea de materiale revoluţionare, reprezintă probabil viitorul rezolvării acestor complicaţii 
de temut ale chirurgiei vasculare. 

   Criteriile de selecţie ale pacienţilor candidaţi pentru reconstrucţia in situ: 
- criterii clinice (prezentare tardivă (chiar ani) după implantarea graftului; fără semne sistemice de infecţie: afebril,  
leucocite în limite normale, hemocultură sterilă). 
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- criterii anatomice (inflamaţia ţesuturilor perigraft; 
cavitate perigraft cu absenţa încorporării graftului; slăbirea 
anastomozei (pseudoanevrism). 
- criterii microbiologice (fluid perigraft colorat Gram: 
leucocite, fără bacterii; cultura  fluidului perigraft: fără 
creştere bacteriană; cultura biofilmului protetic: stafilococi 
coagulazo-negativi). 

Componentele tratamentului la aceşti pacienţi 
candidaţi pentru înlocuire in situ (cu alt tip de graft): 
• administrare peri şi preoperatorie de vancomicină, 

începând cu 3 zile înaintea revascularizaţiei; 
• debridare largă a ţesuturilor inflamate perigraft; 
• excizia anastomozelor; 
• debridarea ţesuturilor şi a protezei restante, cu insti-

tuirea unui sistem de irigare al plăgii; 
• înlocuirea grafului cu unul îmbibat cu Rifampicină (60 

mg/ml) sau impregnat cu colagen; 
• acoperirea cu flap muscular, mai ales la nivelul coapsei; 
• administrarea prelungită (6 săptămâni) de antibioterapie 
ţintită, după antibiograma din culturi. 

Folosirea profilactică a grafturilor impregnate cu 
antibiotice aduce  beneficii la pacienţii cu risc mare de 
infecţie. 

 

În ceea ce privește experiența clinicii de chirurgie din 
cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, au 
fost analizate în maniera retrospectivă registrele operatorii 
și registrele de urmărire clinică din perioada 2000-2008. 

Au fost raportați 50 pacienți internați și tratați în 
clinica noastră în acest interval temporal, cu acest di-
agnostic, dintr-un total de 950 de intervenții vasculare. 

După clasificarea Szilagyi, 10 cazuri au fost Grad I, 17 
au fost Grad II si 23 au fost Grad III. 

Tot 10 cazuri au fost infecții precoce, iar 40 infecții 
tardive (peste 4 luni post-operator). Nu am putut determina 
impactul tuturor  factorilor de risc pentru infecția graftului, 
însă cei mai frecvent intâlniți au fost: 

• reintervenția (72%); 
• D.Z. (25%). 

 

Cel mai întâlnit patogen care a afectat grafturile a fost 
S. Aureus (rezultatul însămânțărilor efectuate cu material 
recoltat din plagă), însă s-a remarcat ca în ultimul timp 
(ultimul an) a crescut incidența infecțiilor cu S. Epider-
midis sau bacterii Gram negative. 

Diagnosticul a fost pus pe baza examenului clinic, a 
microbiologiei și a descoperirilor intraoperatorii. 

Examenul clinic a cuprins: anamneza, examenul clinic 
general și local, imageria vasculară (arteriografie, echo-
grafie Doppler, CT cu contrast, EDS). 

După ce a fost pus diagnosticul și s-a recoltat material 
din plăgi, managementul a fost făcut după algorimii tera-
peutici expuși mai sus, luându-se, desigur, în considerare și 
stratificarea riscului operator, în funcție de criteriile expuse 
și ele în capitolul: Scale de risc operator. 

 S-au efectuat 20 de excizii de graft pentru infecții in-
frainghinale cu: 

• Îndepartarea întregului graft; 
• Debridarea radicală a tesuturilor perigraft; 
• Închiderea arteriotomiilor; 
• Administrare de antibiotice. 

 
S-a încercat prezervarea grafturilor în 5 cazuri de 

infecții infrainghinale [5] cu debridare seriată asociată cu 
antibioterapie și acoperire cu flap muscular. 

Approach-ul seriat a fost folosit în 20 de cazuri cu 
colecţii perigraft, începându-se cu drenajul abcesului ur-
mat la 2-3 zile de excizia graftului şi graftare autologă. 

Nu am realizat nicio înlocuire în situ cu proteze im-
pregnate cu Rifampicina. 

Pentru pacienţii cu infecții localizate doar la o 
porțiune a unui graft aorto-femural, s-a preferat exciza-
rea porţiunii infectate distală şi după stingerea procesu-
lui infecţios inghinal realizarea un BEA [7]. 
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