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Antibiotica bij fractuur-gerelateerde infecties



Guidelines/tekstboek





Fractuur vs prothese

• Fractuur-fracturen (multipele patronen)

• Beschadiging van weefsel (cfr Gustilo classificatie)

• Stabiliteit noodzakelijk

• Vreemd materiaal kan verwijderd worden

• Doel is niet altijd eradicatie van infectie  suppressie

• Gewrichtsaspiratie in acute setting geen optie



Gustilo classificatie



Diagnostische criteria
Table 1. Diagnostic criteria for FRI

Confirmatory criteria Suggestive criteria

Clinical signs:

- Fistula

- Sinus

- Wound breakdown

- Purulent drainage or the presence of pus

Microbiology:

- Phenotypically indistinguishable pathogens

identified by culture from at least 2 separate deep

tissue/implant specimens

Histopathology:

- Presence of microorganisms in deep tissue

specimens, confirmed by using specific staining

techniques for bacteria and fungi

- Presence of >5 PMNs/HPF in chronic/late-onset

cases (e.g. fracture nonunion)

Clinical signs:

- Local/systemic (e.g. local redness, swelling,

fever)

- New-onset joint effusion

- Persistent, increasing or new-onset wound

drainage

Laboratory signs:

- Increased serum inflammatory markers

(ESR, WBC, CRP)

Radiological and/or nuclear imaging signs

Microbiology:

- Pathogenic microorganism identified from a

single deep tissue/implant specimen

Metsemakers WJ et al. Injury 2018 Mar;49(3)



Aantal biopten

Ma et al. Scientific reports (2018) 8:14895





Systematic review on serum inflammatory markers:

• 8280 artikels, 6 werden geïncludeerd

• Intraoperatieve culturen (3-5) = referentietest

• Treshold variabel in ≠ artikels (vb CRP: 5 mg/l-10 mg/l)

• CRP, leucocyten, sedimentatie zijn niet geschikt voor uitsluiten FRI

• Opletten met interpretatie suggestieve criteria



Serum Inflammatory markers

Ma et al. Scientific reports (2018) 8:14895





Systematic review on the accuracy of tissue 

and sonication fluid sampling

• 2624 studies, 10 werden geïncludeerd

 5 studies over sonicatie cultuur vs. weefselcultuur

 Geen duidelijk bewijs dat sonicatie beter is dan weefselcultuur

 2 studies over PCR

1. PCR op swab

2. PCR sonicatie vs cultuur weefselbiopt: geen significant verschil

 3 over histologie

1. Histologie op swab

2. Diagnostische accuraatheid van 91% voor histologie 

3. Frozen section procedure niet geschikt





Histologie

• Symptomen, microbiologie en histologie werden geanalyseerd in 156 non-

unions

• Microbiologie: minstens 3 weefselbiopten

• Symptomen: Sinus/pus

• > 5 PMN/HPF bij histologisch onderzoek kan beschouwd worden als 

confirmatie criterium bij chronische en late onset FRI

• Afwezigheid neutrofielen aseptische nonunion (PPV: 98%)

• Negatieve stalen van reaming: mengsel van geïnfecteerd en niet 

geïnfecteerd weefsel: negatief??

• Niet van toepassing in acute setting!



Risicofactoren infectie

• Man

• Diabetes mellitus: operatie geïnduceerde hyperglycemie

• Roken

• Vitamine D tekort

• Malnutritie: obesitas, ondervoeding, deficiënties

• Polytrauma

• Onderste ledematen

• Gustilo-Anderson graad III

Kortram et al, Int Orthop. 2017 Oct;41(10):1965-1982

Ernst et al, Journal of Orthopaedic trauma. 2018;32:491-499



Microbiologische epidemiologie

Sinus tract Weefselbiopt

Ma et al. Scientific reports (2018) 8:14895              Trampuz et al, Injury, 2006                         



Microbiologische epidemiologie

Jorge LS et al. Journal of bone and joint infection. 2018;3:20-26 



Classificatie FRI

o 3-delige classificatie van Wilenegger en Roth (1986)

 Vroege infectie: < 2 weken

 Delayed infectie: 3-10 weken

 Late infectie: > 10 weken

o 2-delige classificatie

 Acute infectie < 6 weken

 Chronische infectie > 6 weken

GEEN CONSENSUS!!



Fractuur infectie: biofilm

• Bacterie in 2 vormen

 Planktonisch: snelle replicatie

 Biofilm: trage replicatie-> 1000x resistenter aan antibiotica

• Eliminatie < 3 à 4 weken aanwezig

• Mature biofilm: 25-30% bacterie – 70-75% amorfe matrix

• Communicatie: quorum-sensing

• Neutrofielen kunnen geen MO doden in biofilm

Biofilm MO zijn resistenter aan AB: biofilm specifieke 

breekpunten noodzakelijk?



Implant gerelateerde infectie: biofilm

Zimmerli et al. J Infect Dis 1982



Puetzler J et al. Clinical practice in prevention of fracture-related infection: An international survey among 1197 

orthopaedic trauma surgeons Injury 2018 (submitted).

.



Puetzler J et al. Clinical practice in prevention of fracture-related infection: An international survey among 1197 

orthopaedic trauma surgeons Injury 2018 (submitted).

.



Puetzler J et al. Clinical practice in prevention of fracture-related infection: An international survey among 1197 

orthopaedic trauma surgeons Injury 2018 (submitted).

.



Systemische AB profylaxe

• Gesloten fractuur: preoperatief cefazoline 2g éénmalig

• Graad I-II: cefazoline 2 gram 3/d: 24u

• Graad III: cefazoline 2 gram 3/d: 72u
 + Aminoglycoside
 + Metronidazole (1,5 g x 1/d iv of 500mg 3/d oraal): indien

contaminatie met bevuilde bodem (boerderij)

• Eerste toediening zo snel mogelijk bij open fractuur



Empirische antibioticatherapie (1)

• Debridement en afname van meerdere weefselbiopten (5-6 biopten)

• Nadien start AB indien voldaan aan definitie van FRI

• Soort AB afhankelijk van

 Lokale epidemiologie van antibiotica resistentie

 Risicofactor van elke patiënt

 Voorgaand AB gebruik

 Comorbiditeit

 Allergie

 Voorgaande hospitalisatie

 Voorgaand debridement

 Voorgaande geïsoleerde pathogenen

glycopeptide + AB  tegen GNB



Empirische antibioticatherapie (2)

• Baseline bloedname

• CRP

• RBC, HCT, WBC formule

• Electrolyten

• Levertesten

• Nierfuctie

Twee keer per week de eerste week

Eén keer per week de tweede week

Vanaf derde week, elke twee weken



Concepten antibiotica therapie

1. Debridement-antibioticatherapie-implant retentie(DAIR)

 Antibiotica werkzaam op biofilm

2.   Implant materiaal verwijderen bij genezing fractuur of exchange

 Verwijderen/wisselen:

 Onstabiel(e) fractuur/implant materiaal

 Reductie evolueert niet goed

 Slechte algemene toestand van de patiënt

 Geen AB werkzaam op biofilm (supppressie mogelijk?)



Segmental bone 

resection without 

internal fixation (e.g. 

ring fixator) is an 

exception. 

The MDT needs to 

decide if a long course 

of AM treatment is 

necessary. 

It may be sufficient to 

give 2 weeks of 

antimicrobial therapy.



Therapie duur IV-PO

• 1050 pt IV vergelijken met PO

• Oral arm: tot 1 week IV antibiotica

• Conclusie: PO therapie niet minderwaardig, tot 1 week IV behandeling



Stafylokokken



• Rifampicine: werkzaam op planktonische Streptococcen meer studies 

noodzakelijk op biofilm



• Linezolid: wekelijks labo (pancytopenie, lactaatacidose)

• IV fosfomycine: goede penetratie in weefsel en bot  meer studies 

noodzakelijk



Enterobacteriaceae





• Zelfs voor PJI weinig gepubliceerd

• Steeds verwijderen van implant materiaal



• 1-16%?

• AB richten op de meest waarschijnlijke pathogenen

• Cultuur negatief + non-confirmed diagnose  geen AB starten



Key recommendations

• Maturiteit biofilm, stabiliteit fractuur en consolidatie fractuur 

zijn bepalend

• Confirmatie of suggestieve symptomen  empirische 

therapie starten

• Empirische therapie: glycopeptide + AB tegen GNB

• IV  PO van zodra cultuur resultaten gekend zijn

• Gerichte AB therapie: pathogenen en chirurgische strategie

• Advies microbioloog/infectioloog/apotheek vereist

• Goede antimicrobiële stewardship


