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Inhoud

• Casus

• Mycotisch aneurysma

• Vaatprothese infectie

• Wat niet? Vasculitis o.b.v. infectie 



Casus – Dhr H. 

• Dhr H. 75jr. 

• Bekend met AAA (4 cm) wv follow-up heelkunde

• Sept. 2012: buikpijn, milde malaise-klachten
• BSE 30, milde anemie

• CT-a okt. 2012: sterke toename AAA (4  6 cm), tevens onregelmatig 
aspect ventraal: cave mycotisch aneurysma!



Evidente toename infrarenale aneurysma, onregelmatige begrenzing ventrolaterale zijde links, slechte afgrensbaarheid vh duodenum. 

Cave mycotisch aneurysma / dreigende aorta-duodenale fistel. 



PET/CT: verhoogde activiteit (SUV 11.5)  passend bij mycotisch aneurysma



Casus

• Bloedkweken negatief

• Operatie dec 2012



Casus

• Operatie dec 2012: 

• aanleggen axillo-bifemorale bypass

• verwijderen mycotisch deel aneurysma 

• sluiten aorta infrarenaal en 

iliacaal thv bifurcatie



Casus

• Serologie positief; mn hoog IgG F1 (8192)

• PCR aortawand positief voor Cox. Burnetii

• PCR bloed positief voor Cox. Burnetii

• PA: chronische, granulomateuze ontsteking

alles passend bij mycotisch aneurysma obv chronische Q-koorts. 

• Maart 2013 start AB: doxycycline EN hydroxychloroquine

• Klinisch, radiologisch en serologisch goede respons; uiteindelijk totaal 3 
jaar (!) met AB behandeld.



Arteriële vaatwandinfectie

• Ca. 1% van arteriële aneurysmata geassocieerd met infectie

• Arteriële vaatwandinfectie in de literatuur:
• Mycotisch aneurysma

• Infectieuze aortitis/endarteritis

• Suppuratieve arteritis

• Septische pseudo-aneurysmata

• Etc.



Definitie

• ‘Mycotisch aneurysma’ – Osler (1885): “the appearance of fresh 
fungus vegetations” 

 arteriële aneurysmata bij patiënten met endocarditis 



Mycotisch aneurysma

• Endocarditis  septische embolie - vasa vasorumMycotisch aneurysma

• Pre-existent aneurysma  secundaire infectie  geïnfecteerd aneurysma

• Huidige literatuur mycotisch aneurysma ≈ aneurysma geassocieerd met/veroorzaakt door infectie 

Infect Chemother. 2010 Dec;42(6):369-374



Pathogenese mycotisch aneurysma 
1. Septische embolieën (endocarditis);

• supravalvulair AOV (sinus Valsalva)

• Intracranieel/visceraal/extremiteiten

2. Per continuitatem
• fistel of uitbreiding nabijgelegen infectie 

3. Via bacteriemie 
• infectie atherosclerotische plaque of 

aneurysma (vooral aorta)

4. Directe inoculatie beschadigde arterie 
• bijv. iv-drugs, mycotisch pseudoaneurysma

J Vasc Surg 2007 Mar, 45(3):498-504
N Engl J Med 2018; 378:e16



Microbiologie

• Staphylococcen (Aureus en CNS)

• Salmonella

• Streptococcen (bijv. S. 
Pneumoniae)

• Gram-negatieve bacteriën (bijv. 
Campylobacter, E. Coli etc), 
Brucella

• Anaeroben (bijv. Eikenella)

• Q-koorts (Coxiella Burnetii)

• Gisten/schimmels

• Mycobacterieel (TBC, BCG/Bovis)

• Etc…

• Syfilis*



Kliniek 

• Koorts (50%)

• Pijnlijke en/of pulserende zwelling (bij oppervlakkige infectie)

• Buik-/rugpijn (bijv. aorta, art. iliaca)

• Gewichtsverlies

• Hoge morbiditeit en mortaliteit mn. door complicaties:
• CVA

• Fistel (gastro-intestinale bloeding)

• Bloeding/ruptuur (abdominaal, long etc)

• Ischemie (trombose/embolie; mesenteriaal vaten, perifeer)

• Psoas abces, osteomyelitis



Diagnostiek

• Lab: BSE, CRP

• Microbiol. diagnostiek: 
• Bloedkweek (positief 50-75%) 

• Serologie (Q-koorts, syfillis)

• PCR (op weefsel)



Diagnostiek

• Beeldvorming!
• PET-scan

• CT-angiografie. Suggestief indien: 
• Sacculair aneurysma

• Weke delen inflammatie/massa 

• Luchtconfiguratie

• Perivasculair vocht

• Snelle progressie aneurysma



PET/CT: verhoogde activiteit (SUV 11.5)  passend bij mycotisch aneurysma



Clin Imaging. Mar-Apr 2016;40:256-62



Clin Imaging. Mar-Apr 2016;40:256-62



Clin Imaging. Mar-Apr 2016;40:256-62
CID 2012:55 (301-02)



Syfillis vasculitis vasa vasorum (endarteritis obliterans) 

N Engl J Med 2002; 346:676
Vasc Med 2011;16:360-64 



Behandeling 

• Antibiotica: 
• Iv

• Hoge dosis

• Langdurig; min. 6 weken tot maanden; soms levenslang (chronisch suppressief)

• Chirurgie
• Uitgebreid debridement

• Excisie myc. aneurysma met graft (autologe vene) plaatsing

• Excisie myc. aneurysma met plaatsing bypass

• EVAR (EndoVasculaire Aneurysma Repair), indien GEEN kandidaat voor chirurgie



Vaatprothese (geassocieerde) infectie



Vaatprothese infectie

• Risico: 1-6% kans op infectie

• Risico op infectie hangt samen met:
• locatie stent: perifeer > centraal (Aorta 1%, femoralis 5-6%)

• liesincisie

• materiaal stent: ‘plastic’ > ‘bio’

• postoperatieve wondinfectie



Vaatprothese infectie

• Hoge morbiditeit en mortaliteit

• Complicaties:
• Blow-out

• Amputatie

• Aorta-enterale fistel  bloeding/sepsis

• etc



Pathogenese vaatprothese infectie

1. Directe inoculatie peroperatief

2. Bacteriemie 
• (per-/postoperatief vs late fase)

3. Verspreiding nabijgelegen infectie (bijv. wondinfectie)

4. Kolonisatie trombus aneurysma zak



Microbiologie

• Staphylococcen (S. Aureus, CNS)  >60%

En verder:

• Corynebacterium, Cutibacterium

• Streptococcen/enterococcen

• Candida

• Gram-negatieven (bijv. E. Coli)

• C. Burnetii (Q-koorts)



Kliniek

• ‘Vroege’ infectie (<3 maanden na implantatie)
• Tekenen van wondinfectie: pijn, roodheid, zwelling….

• Vaker ziek: koorts, bacteriemie

• Soms bloeding, graft occlusie, septische embolieën, ischemie 

• Vaker virulent micro-organisme (S. Aureus)



Kliniek

• ‘Late’ infectie (>3 maanden na 
implantatie)
• Vaker geprotraheerd beloop; soms 

‘low-grade’ fever

• Pijn in de rug

• Fisteling (bijv. graft  huid) 

• Aorta-enterale fistel/erosie



Kliniek

• ‘Late’ infectie (>3 maanden na implantatie)
• Regelmatig negatieve bloedkweken 

 vooral bij infectie ‘extra-luminaal’

• Vaker laag-virulent micro-organisme (CNS, Cutibacterium)



Diagnostiek

• CT-a; Suggestief bij: 
• peri-prothetisch weke delen inflammatie/massa
• vocht/lucht rondom prothese 
• vorming pseudo-aneurysma

• PET:
• Suggestief: hoge SUV, focaal uptake

 PET/CT-a gecombineerd!

• Bloedkweken

• Kweek punctaat peri-prothetisch materiaal 

• Kweek/PCR prothese (evt 16-S PCR, sonificatie)

Br J Radiol 2020; 93
J Nucl Med 2007; 48

Fem. Pop. bypass

EVAR infectie bij spondylodiscitis



Behandeling

• Radicale chirurgie, uitgebreid debridement, 
verwijderen graft(?!)

• Extra-anatomische bypass OF in-situ reconstructie

• Antibiotica IV, hoge dosis. 

• Nadien langdurig AB; oraal indien mogelijk.

• Indien geen operatie mogelijk: levenslang 
suppressieve AB?



Vragen? 



Extra dia’s







Risico-factoren

• Host: man, oud, hoge BMI, DM, immuungecompr. Etc

• Bacteriemie peroperatief

• Wonden, incisie lies

• Spoedoperatie, ‘re-do chirurgie’, darmperforatie, uitgebreide 
weefselschade

• Hematoom, wondinfectie

• Type graft??



Chronic Q fever demonstrating a mycotic aneurysm and associated
abscess adjacent to the left common iliac artery (arrows). 

BMC Infect Dis 2013 sep 3; 13:413


