
Kasuistik

54 årig mand
med septisk artrit i begge knæ



Indlagt den 25/6 20 med smerter i begge knæ
og begge AC-led

• Bloddyrkning viste Hæmolytiske streptokokker
• Knæpunktur hø knæ 28/6 viste samme
1. 30/6 synovectomi ve knæ 1.R
2. 1/7 synovectomi hø knæ 1.R
3. 4/7 synovectomi begge knæ Håndkir
4. 7/7 synovectomi begge knæ 1.R
5. 15/7 synovectomi begge knæ Knæspecialist
6. 21/7 synovectomi begge knæ Knæspecialist
7. 24/7 resektion af hø AC-led Skulderspecialist
8. 8/8 synovectomi begge knæ i Århus v knæspecialist



• PET-CT 9/7 viste opladning i begge knæ og 
begge AC-led. Ingen tegn på infektion i 
Pacemaker elektroder

• Ekkocardiografi 28/6 viste ingen mistanke om 
infektion

• Ekko 30/7 kan ikke udelukke infektion i 
Pacemakerledning

• Overflyttes til Århus, som fjerner Pacemaker
• CRP var på maks 235 nu 16 (31/8)
• Afventer ny pacemaker i morgen



• Kunne vi have gjort det bedre?
• Forslag til instruks
• Se e-Dok Purulent arthritis



Septisk artrit / Purulent artrit

• Behandling med synovectomi akut/subakut.
• Bør udføres af erfaren artroskopør (ring evt til en kollega) med blodtomt felt og 

afløbskanyle. Man skal sikre sig bagre adgang og gå hele knæet systematisk 
igennem. Ved afslutning gives Tranexamsyre 1 gram i.v. Der suppleres med at 
sprøjte Gentamycin 2-3 ml a 40 mg direkte ind i leddet ved afslutning herefter 
bevæges knæet igennem. Alternativt en Gentacol plade, som føres ind i knæet 
med fattetang.

• Efter synovektomien skal der lægges et stramt knæbind, som skal forhindre at der 
dannes deadspaces/lommer, hvor bakterierne kan trives. Man bør overveje at 
lægge et dræn, hvis det bløder meget.

• Pt. skal være immobiliseret i 2-3 døgn efter synovektomien med sengeleje. Man 
skal være forsigtig med fysioterapi og Kinatec anbefales ikke ummidelbart
postoperativt. Man skal ikke starte med træning før infektionen er i ro/er saneret.

• IV antibiotika i 14 dage efter podesvar og efter aftale med mikrobiologerne. Hvis 
infektionen er i ro kan der skiftes til per oral antibiotika i yderligere mindst 4 uger 
(samlet 6 uger. Ved alloplastik 12 uger i alt)



• stafylokokker (40,6%), 
• streptokokker (28%), 
• gramnegative stave (19%), 
• mykobakterier (7,7%), 
• gramnegative kokker (2,8%), 
• anaerobe bakterier (1,4%)
• grampositive kokker (0,6%) 
• Mere sjældent ses SA som følge af infektion med Borrelia, tuberculosis

eller forskellige svampe 


