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Om vejledningen om Infectiøs Endokardit konkluderer 
Dansk Cardiologisk Selskab:

•  at infektiøs endokardit (IE) fortsat er en alvorlig infektion af kardielle struk-
turer og ikke mindst af paceledninger og kunstige hjerteklappe.

•  at incidensen er stigende med omkring 470 diagnosticerede tilfælde i 2005.

•  at sygdommen fortsat er en af de alvorligste infektionssygdomme i den 
vestlige verden, med en hospitalsmortalitet på 12-15% og en 5-års overle-
velse på kun 70-85%. 

•  at forsinket diagnostik øger hyppigheden af kardielt destruktive og embo-
liske fænomener og kan bidrage til den høje mortalitet. Korrekt og hurtig 
behandling kan forbedre prognosen og mindske komplikationsfrekvesen.

•  at patienter mistænkt for IE straks skal have foretaget en transthorakal 
ekkokardiografi (TTE), suppleret for langt ho-vedparten af patienterne med 
hurtig transøsofageal ekkokardiografi (TEE). Almindelig TTE har ikke tilstræk-
kelig sensitivitet (ca 50-60%) hvorimod sensitiviteten er > 90% ved TEE.

•  at den diagnostiske proces og behandlingen er kompleks. Der kræves en høj 
grad af ekkokardiografisk ekspertise og ofte tæt samarbejde mellem kardio-
loger, thoraxkirurger, mikrobiologer og infektionsmedicinere. 

Dansk Cardiologisk Selskab foreslår konkret:
•  at patienter med verificeret eller uafklaret IE henvises til landsdelscenter 

mhp. vurdering, herunder stillingtagen til operativ behandling.

i samarbejde med 

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

og Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Ovennævnte konklusioner baseres på arbejdsgruppens rapport 
Infektiøs endocardit – DCS vejledning · Nr. 1 · 2007.

Henrik Steen Hansen
Formand 
Dansk Cardiologisk Selskab

Niels Eske Bruun
Formand for Arbejdsgruppen
Dansk Cardiologisk Selskab
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Om vejledningen om Infektiøs Endokardit konkluderer  
Dansk Cardiologisk Selskab:

ekkokardiografi (TTE), suppleret for langt hovedparten af patienterne med



RESUMÉ

Infektiøs endokardit, diagnose og behandling.

Infektiøs endokardit (IE) er en alvorlig endovaskulær infektion af kar-
dielle strukturer inklusiv fremmedlegmer (klapproteser, pacemaker og 
ICD ledninger). Incidensen synes stigende med omkring 470 diagno-
sticerede tilfælde i 2005 og med en hospitalsmortalitet på 12-15% og 
en 5-års overlevelse for patienter udskrevet i live på kun 70-85%. 

Infektiøs endokardit manifesterer sig oftest som en subakut sygdom 
med langvarig feber, almene symptomer, træthed, kvalme, vægttab, 
led- og muskelsmerter. Herudover kan der opstå symptomer som 
følge af alvorlige komplikationer: hjerteinsufficiens, emboliske fæno-
mener, nyrepåvirkning samt bradyarytmi. Sygdommen kan også have 
et mere akut sygdomsbillede som oftest er forbundet med komplika-
tioner. 

Diagnosen IE baseres væsentligst på tilstedeværelse af kontinuer-
lig bakteriæmi (5-10% dog dyrkningsnegative) og ekkokardiografisk 
påvisning af klapvegetationer, abscesser, paravalvulær lækage eller 
løshed af klapprotese. Diagnosen stilles ofte sent i sygdomsforløbet og 
ofte med op til ugers/måneders forsinkelse. Forsinket diagnostik øger 
hyppigheden af kardielt destruktive og emboliske fænomener og kan 
bidrage til den høje mortalitet. Den diagnostiske forsinkelse kan være 
knyttet til patienterne, men primær- og hospitalssektoren bidrager 
sandsynligt også væsentlig til denne. 

Ved mistanken om IE foretages der umiddelbar transthorakal ekko-
kardiografi (TTE) suppleret med transøsofageal ekkokardio-grafi (TEE). 
TTE har ikke tilstrækkelig sensitivitet (ca 50-60%) hvorimod sensitivi-
teten er > 90% ved TEE. TEE er altid indiceret ved mistanke om prote-
seklap IE eller pacemaker endokardit. Patienter med mistænkt IE men 
med relativ lav sandsynlighed for IE kan dog vurderes med TTE alene, 
såfremt billedfremstillingen er tilfredsstillende. 

Behandlingen indbefatter oftest 4-6 ugers intravenøs antibiotika 
behandling og en større del af patienterne vil have behov for ledsa-
gende hjertekirurgi. Operation for IE foretages akut hos patienter med 
svær hjerteinsufficiens som følge af klapdestruktion, løs klapprotese 
og subakut hos patienter med truende embolier, betydende klapinsuf-
ficiencer, abscesser, klapprotese med betydende randlækage, nyop-
stået 2-3 AV-blok, valvulær obstruktion. 

Den diagnostiske proces og behandlingen er kompleks. Der kræves 
en høj grad af ekkokardiografisk ekspertise og ofte tæt samarbejde 
mellem kardiologer, thoraxkirurger, mikrobiologer og infektionsmedici-
nere. Korrekt og hurtig behandling kan forbedre prognosen og mindske 
komplikationsfrekvesen. 

Det anbefales at patienter med verificeret eller uafklaret IE henvises 
til landsdelscenter mhp. vurdering, herunder stillingtagen til operativ 
behandling. 
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KoMMISSoRIUM
Trods klare fremskridt i den medicinske og kirurgiske behandling af 
infektiøs endokardit(IE), er det uændret en af de alvorligste infektions-
sygdomme i den vestlige verden. Incidensen er stigende, og tiltagende 
resistensudvikling mod de hyppigst anvendte antibiotika spreder sig 
blandt de bakterier, der oftest er årsag til infektiøs endokardit. Dette 
gælder såvel hospitalserhvervede som samfundserhvervede infektio-
ner. 

Der har ikke tidligere været udgivet en dansk klaringsrapport med 
retningslinier for diagnostik og behandling af infektiøs endokardit, og 
internationale guidelines om IE er kun delvist relevante for danske 
forhold. 
Bestyrelsen for Dansk Cardiologisk Selskab har derfor i sommeren 
2005 nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udfærdige en kla-
ringsrapport om infektiøs endokardit udfra følgende kommisorium:

At fastlægge retningslinier for: Profylakse, visitation. diagnostik, 
behandling, og opfølgning af infektiøs endokardit. Yderligere ønskes 
forslag til hvordan ”diagnostisk forsinkelse” (tiden fra symptomdebut til 
endelig diagnose) kan afkortes.

Det har været diskuteret i arbejdsgruppen, om der skulle angives evi-
dens niveau for de enkelte rekommandationer, som det bl.a. kendes 
fra ESC og nordamerikanske guidelines. Imidlertid består litteraturen 
om infektiøs endokardit af mange kasuistikker og observationelle 
studier, men få randomiserede undersøgelser og endnu ingen meta-
analyser. Arbejdsgruppen har derfor ikke fundet det relevant syste-
matisk at angive evidensniveau i den aktuelle rapport. Derimod er 
der fokuseret på angivelse af et fyldestgørende referencemateriale. 
Rapporten har været sendt i offentlig høring blandt alle medlemmer 
af DCS, samt været diskuteret ved DCS møde 4-6. maj 2006, inden 
endelig offentliggørelse. Rapporten er godkendt af Dansk Selskab for 
Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.
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dEFInITIon
Infektiøs endokardit er en endovaskulær mikrobiologisk infektion af 
kardielle strukturer (f. eks. native klapper, atrielt eller ventrikulært 
endokardium) inkluderende endarteritis af de store intrathorakale kar 
(f. eks. i en persisterende åbentstående ductus arteriosus, arteriovenø-
se shunts, aorta coarctation) eller af intrakardielle fremmedlegemer 
(f.eks. klapproteser, pacemaker eller ICD elektroder) som har forbin-
delse med det cirkulerende blod1.

KlASSIFIKATIon
Endokardit inddeles deskriptivt efter mikrobiologiske fund, anatomisk 
lokalisation, sygdomsaktivitet, hvor sikker diagnosen er og patoge-
netiske forhold. Derimod er det sjældent, at WHO’s inddeling i akut, 
subakut og kronisk bliver anvendt i den daglige klinik.

Tabel 1. Klassifikation af infektiøs endokardit.

Mikroorganisme: Dyrknings positiv med bestemmelse af ætiologisk 
agens, eller dyrknings negativ. 

Anatomisk
lokalisation

Aorta-, mitral-, tricuspidal-, og pulmonalklap, 
muralt, arteriovenøse shunts, aorta coarctation, 
pacemaker/ICD elektroder.

Aktivitet Aktiv, ophelet, ”relaps”(tidligere IE ikke saneret), 
”recurrent”(tidligere IE saneret).

Diagnostisk status Sikker, mulig, afkræftet. 

Patogenese Native klapper, tidlig klapprotese endokardit < 1 
år efter klapoperation, sen klapprotese endokar-
dit, ≥ 1 år efter klapoperation, endokardit hos 
intravenøse stofmisbrugere

InCIdEnS
Incidensen af IE angives i vestlige lande fra 1.9 til 7.0 infektioner pr 
100.000 pr år2-6. Der er ingen tvivl om, at IE underdiagnostiseres, en 
del tilfælde findes først ved obduktion. Sygdommen kan optræde i alle 
aldersgrupper, men diagnosticeres især i 30-40 års alderen og > 65 år. 
I Danmark steg antal udskrivelser med diagnosen IE fra 301 i 1995 til 
470 i 2005 (Fig. 1). For at undgå, at patienter overflyttet fra et syge-
hus til et andet tæller med flere gange, er tallene i figuren korrigerede 
således, at der kun er medtaget én indlæggelse per patient/år, og der 
er kun tale om heldøgnspatienter. Tallene repræsenterer minimums-
værdier. Det er uafklaret i hvor høj grad det tiltagende antal endokar-
dit patienter fra 1995 til 2005, kan tilskrives bedre diagnostiske 
metoder vs. stigende incidens. Flere faktorer taler imidlertid for, at der 
er tale om en reel stigning i IE incidensen. Den øgede gennemsnitlige 
levealder bevirker, at der er flere ældre med aldersdegenererede klap-
per. Desuden overlever flere med eksisterende klaplidelser i længere 
tid, flere lever med hjerteklapprotese, brugen af ”devices” er stigende 
(pacemakere, permanente intravenøse katetre) og flere overlever læn-
gere i dialyse. Det skønnes, at incidensen af IE i Danmark er mindst 
10/100.000 pr. år.

•  Incidensen af IE er stigende i DK, og vurderes til mindst 
10/100.000 pr. år.

RISIKoGRUPPER
Det er muligt at udpege grupper af patienter med markant øget risiko 
(incidens på op mod 2000/100.000 pr. år), som altid skal undersøges 
særligt intensivt selv ved lav mistanke om endokardit:

1.  Patienter med hjerteklaplidelser: Native klaplidelser (fraset lette 
eller funktionelle insufficiencer, sclerose uden stenose) og hjerte-
klapproteser. 

2.  Patienter med tidligere endokardit, kongenit strukturel hjertesyg-
dom (med undtagelse af ASD sekundum), hypertrofisk obstruktiv 
kardiomyopati især med mitralinsufficiens7-9. 

3.  Patienter med permanente transvenøse katetre. Specielt patienter 
i dialysebehandling er i øget risiko for endokardit, dels er deres 
immunforsvar nedsat på grund af nefropatien og dels øges risikoen 
ved hyppige transvenøse punkturer10. 

4.  Organtransplanterede patienter: fra 1989 til 2004 fik ca.1% 
endokardit (med stabil incidens)11.

5. Patienter med i.v. misbrug12. 
6. Patienter med permanente pacemakere/ICD enheder. 

Prædispositioner ses hos ca. halvdelen af patienter med endokardit på 
native klapper13, 14. Hos de yngre dominerer kongenitte hjertelidelser 
inkl. bikuspid aortaklap, mitralprolaps samt patienter med intravenøs 
stofmisbrug, mens degenerative klaplidelser og mitralprolaps domi-
nerer hos de ældre13, 14. Ca. 20% af samtlige IE tilfælde findes hos 
patienter med hjerteklapprotese13, 14. Endokardit på pacemaker/ICD 
elek-troder er derimod sjældent forekommende15.

PAToGEnESE
De mekanismer, der kan føre til IE, er kun delvist kendte. Udover bak-
teriæmi med relevant mikroorganisme, er beskadigelse af endokardiet 
af afgørende betydning. Immunologiske og hæmostatiske forhold spil-
ler også en vigtig rolle.

Endothelskade i hjertet kan opstå, hvor der forekommer turbu-
lent blodstrømning (aortastenose, mitralin-sufficiens ved prolaps, 
paravalvulær randlækage ved hjerteklapprotese, VSD, ductus arteriosus 
persistens, ect.). Hos disponerede patienter med øget koagulations-
tendens kan endothelskaden give anledning til dannelse af små sterile 
tromber (nonbakteriel trombotisk endokardit). Disse forekommer hos 
1-2% i autopsimateriale. Opstår bakteriæmi kan bakterierne adhæ-
rere til mikrotromberne, som derved omdannes til vegetationer, også 
kaldet excrescenser. Klappernes lukkelinier er prædilektionssteder 
for excrescenser. En excrescens består af trombocytter, erytrocytter, 
fibrin, inflammationsceller og mikroorganismer. På grund af de højere 
strømningshastigheder over de venstresidige klapper, og den højere ilt 

Fig 1. 
Patienter udskrevet med endokardit i Danmark 1995 – 2005, se tekst 
for detaljer. (S.Z. Abildstrøm, Statens Institut for Folkesundhed, Landspatientregisteret januar 2006).
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tension i venstre side af hjertet, er de venstresidige klapper oftest affi-
cerede. Når bakterierne først er adhæreret, kan de formere sig, excre-
scenserne vokser og på længere sigt kan klappen destrueres. Det omgi-
vende væv kan ødelægges ved inflammation og direkte spredning af 
infektionen evt. med absces/pseudoaneurisme dannelse. Excrescenser 
sidder typisk på den atriale side af mitral- og trikuspidalklappen og 
på den ventrikulære side af aorta- og pulmonalklappen. Pulmonalklap 
endokardit er ekstrem sjælden. 

Gram positive kokker har let ved at adhærere og i modsætning til 
Gram negative stave er de samtidig resistente overfor den baktericide 
aktivitet i serum. Gram positive kokker er derfor typiske endokardit 
bakterier.

Nedsat immunforsvar (som ved alkoholisme, levercirrhose, i.v. mis-
brug, steroidbehandling, antifosfolipid antistof syndrom) øger også 
risikoen for, at bakterier kan adhærere til mikrotromber i hjertet, for-
mere sig og forårsage IE. 

Forekomsten af nonbakteriel trombotisk endokardit er øget ved bl.a. 
malignitet, uræmi, LED, inflammatorisk tarmsygdom, i.v. stofmisbrug.

PROFYLAKSE
En række procedurer er associeret med en høj forekomst af bakte-
riæmi med bakterier, som kan forårsage endokardit. Inden sådanne 
procedurer gennemføres gives derfor relevant antibiotikabehandling 
i profylak-tisk øjemed til patienter med øget endokardit risiko16. Der 
er større risiko for bakteriæmi ved terapeutiske end ved diagnostiske 
procedurer. Oftest er bakteriæmien kortlivet (sekunder til minutter). 
Det er aldrig vist i klinisk kontrollerede undersøgelser, at profylakse har 
effekt og bakteriæmi kan opstå f.eks. ved simpel tandbørstning. Men 
endokardit er en livstruende sygdom, og der er international konsen-
sus om at profylakse skal gives. 

Hvis patienten allerede er i antibiotisk behandling, vurderes om 
denne gives i korrekt dosering og dækker samme spektrum, som den 
tiltænkte profylakse. Er dette ikke tilfældet, gives profylakse jvf. Tabel 6 
og 7. Det er dokumenteret, at højrisikopatienter er dårligt informeret 
om forebyggelse: I et nyligt studie fra Europa var kun 50% af patienter 
med hjerteklaplidelse oplyst om endokardit profylakse17. Øget fokus 
på dette område er derfor påkrævet.

Af følgende tabeller fremgår for hvilke patienter og ved hvilke proce-
durer profylakse anbefales, samt hvornår profylakse ikke anses for 
nødvendigt og endeligt hvilke præparater og doseringer, der anbefales:

Tabel 2. Patienter med moderat/høj risiko, hvor profylakse anbefales.

• Moderat til betydende venstresidig hjerteklapstenose eller insufficiens

• Mitralprolaps med insufficiens

• Hjerteklapprotese

• HOCM uanset om der er mitralinsufficiens eller ej

• Bicuspid aortaklap

• Uopereret VSD

• Ductus arteriosus persistens (DAP)

• Coarctatio aortae

• Primum ASD

• GUCH patienter med kompleks anomali

• GUCH patienter med indsatte ”conduits”

• Tidligere endokardit

• I.v. misbrug

Tabel 3. Patienter med lav risiko, hvor profylakse ikke er nødvendig. 

• Aortaklapsclerose uden stenose

• Ubetydelig hjerteklap insufficiens

• Mitralprolaps uden insufficiens 

• Mitralplastik uden restinsufficiens

• Tidligere indlagt Pacemaker / ICD

• Tidligere CABG

• Tidlige indlagte stents

• Åben eller lukket ASD(secundum) eller PFO (dog profylakse 12 mdr. efter 

indsættelse af device)

• Lukket VSD (dog profylakse 12 mdr. efter indsættelse af device)

• Isoleret pulmonalstenose

• HIV

Tabel 4. Procedurer, hvor profylakse anbefales.

• Mundhule (f.eks. tandlæge ved indgreb med risiko for blødning, tonsi-

lektomi), øvre gastroentestinal kanal (f.eks. sclerosering af eosophagus 

varicer, ERCP)

• Øvre luftveje (f.eks. bronkoskopi med stift skop)

• Urogenital system (cystoskopi, TUR-P, ureterdilatation, abrasio, opsæt-

ning/fjernelse af IUD, vaginal fødsel, sectio)

• Body piercing18

• Tatovering19

Tabel 5. Procedurer, hvor profylakse ikke anbefales.

• TEE

• Hjertekaterisation

• PM/ICD anlæggelse kræver ikke yderligere end vanlig kirurgisk profylakse

• Bronkoskopi med fiber skop

• Gastroskopi

• Intubation

• Anlæggelse af blærekateter

• Recto/koloskopi
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Tabel: 6. Antibiotikaprofylakse ved procedurer relateret til mund, 
tænder (alle tandlæge besøg), trachea, eosophagus.

Voksne Børn

Peroral:
tabl. amoxicillin, 1 time før indgreb 2 g 50 mg/kg

Peroral, penicillinallergi:
tabl. Roxythromycina, 1 time før 
indgreb

300 mg 150 mgb

Intravenøs:
Inj. ampicillin, 30-60 min før indgreb 2 g 50 mg/kg

Intravenøs, penicillinallergi:
inj. Cefuroxim, 30-60 min før indgreb 1,5 g 50 mg/kg

Intravenøs, penicillinallergi(type I):
inj. Vancomycin, givet over 1-2 timer 
op til indgreb 

15 mg/kg 20 mg/kg

a:  Roxythromycin vælges blandt makrolider på grund af færre abdominalsmerter end erythromycin. 
b:  er vægten under 30 kg eller er der problemer med tablet indtagelse kan der istedet gives mixt claritho-

mycin 15 mg/kg

Tabel 7. Antibiotika profylakse ved procedurer relateret til urogenital 
eller gastroentestinal kanal:

Voksne Børn

Intravenøs:
Inj. ampicillin, 30-60 min før indgreb, gentages 
efter 6 timer
samt
Inj. Gentamicin, 30-60 min før indgreb

2 g 

1,5 mg/kg

50 mg/kg

1,5 mg/kg

Intravenøs, penicillinallergi:
inj. Vancomycin, givet over 1-2 timer før ind-
greb
samt
Inj. Gentamicin, 60 min før indgreb

15 mg/kg

1,5 mg/kg

15 mg/kg

1,5 mg/kg

Generelt vedr. klapkirurgi og profylaktisk tandeftersyn:
For at nedsætte risikoen for endokardit på hjerteklapproteser, tilses 
alle patienter, der skal hjerteklapopereres, af tandlæge inden operatio-
nen. Ved akut operation foretages tilsynet efter operationen.

•  Alle risikopatienter skal have udleveret skriftlig information om 
IE, som også skal indeholde oplysninger om profylaktiske for-
holdsregler.

•  Profylakse gives til risikopatienter, også hvis der i forvejen gives 
antibiotisk behandling med mindre denne behandling er lige-
værdig med det profylaktiske regime.

•  Patienter, der skal hjerteklapopereres, vurderes af tandlæge præ-
operativt. Ved akut operation vurderes de postoperativt.

VISITATIon
Den diagnostiske proces og behandling af IE er kompleks. Der kræves 
en høj grad af ekkokardiografisk ekspertise og ofte et tæt samarbejde 
mellem kardiologer, thoraxkirurger, kliniske mikrobiologer og infek-
tionsmedicinere. Korrekt og hurtig behandling kan forbedre prognosen 
og mindske komplikationsfrekvensen, hvilket betyder lavere mortalitet 
og bedre funktionsevne og livskvalitet. 

•  Arbejdsgruppen anbefaler, at patienter med verificeret eller uaf-
klaret begrundet mistanke om infektiøs endokardit umiddelbart 
henvises til kardiologisk landsdelscenter mhp. vurdering, herun-
der stillingtagen til operativ behandling. 

•  Stabile patienter kan ofte returneres til henvisende sygehus efter 
en kortere observationstid, men genhenvises/konfereres ved 
behov. 

dIAGnoSTIK
Endokardit diagnosen stilles først og fremmest udfra resultatet af kli-
niske og mikrobiologiske undersøgel-ser kombineret med omhyggelig 
ekkokardiografisk vurdering. Men IE kan præsentere sig med et særde-
les variabelt klinisk forløb, hvilket stiller høje krav til både diagnostisk 
opmærksomhed og diagnostisk strategi. Mistanken om endokardit 
opstår ofte først, når der foreligger en positiv bloddyrkning og antibio-
tika-behandling allerede er påbegyndt. I disse tilfælde må mistanken 
om endokardit umiddelbart af- eller bekræftes ved ekkokardiografi og 
i givet fald føre til målrettet antibiotikabehandling mod endokardit.

Symptomer
Hyppigst manifesterer IE sig som en subakut sygdom med langvarig 
feber som det mest karakteristiske symptom. Temperaturen er som 
regel kun let forhøjet og kan have været normaliseret i perioder især 
hos ældre, eller fordi der har været givet en til flere antibiotika kure. 
Der kan være almene symptomer i form af træthed, madlede og deraf 
følgende vægttab, lettere hovedpine samt led- og muskelsmerter.

Mindre hyppigt ses et akut toksisk forløb med høj feber og betyde-
ligt påvirket almentilstand.

Udover selve infektionen (bakteriæmi) er de kliniske manifestationer 
betinget af de ofte alvorlige komplikationer til sygdommen:

1.  Hjerteinsufficiens pga. malfunktion/destruktion af en eller flere 
hjerteklapper. 
Den lokale infektion i hjertet kan forårsage klapinsufficiens, absces/
pseudoaneurisme dannelse, fistler (mellem kamre, fra kammer 
til kar), A-V blok pga. destruktion af ledningsbundt, chordaruptur, 
arytmi og purulent perikardit.

2.  Embolisering fra excrescens.
En emboli kan ramme alle organer, hyppigst ses emboli til 
cerebrum, milt, nyre og ved højresidig endokardit til lungerne. 
Hæmatologisk spredning af infektionen kan ses til alle organer, 
ofte i form af mikroabscesser. 

3.  Udfældning af immunkomplekser
Endokardit kan udløse kontinuerlig dannelse af cirkulerende 
immunkomplekser, som ved udfældning i andet væv og i samspil 
med komplement aktivering kan forårsage betydelig vævsdestruk-
tion. Et ek-sempel på cirkulerende immunkompleks er IgM rheu-
mafaktor, der anvendes som endokardit markør i Duke kriterierne.

Immunkompleksudfældning i nyrerne kan give anledning til glome-
rulonefritis med hæmaturi, proteinuri og faldende nyrefunktion. 

Komplikationer til IE er nøjere omtalt på side 18.

•  Alle risikopatienter skal have udleveret skriftlig information om 
IE, som også skal indeholde oplysninger om profylaktiske for-
holdsregler.

•  Profylakse gives til risikopatienter, også hvis der i forvejen gives 
antibiotisk behandling med mindre denne behandling er lige-
værdig med det profylaktiske regime.

•  Patienter, der skal hjerteklapopereres, vurderes af tandlæge præ-
operativt. Ved akut operation vurderes de postoperativt.

•  Arbejdsgruppen anbefaler, at patienter med verificeret eller uaf-
klaret begrundet mistanke om infektiøs endokardit umiddelbart 
henvises til kardiologisk landsdelscenter mhp. vurdering, herun-
der stillingtagen til operativ behandling. 

•  Stabile patienter kan ofte returneres til henvisende sygehus efter 
en kortere observationstid, men genhenvises/konfereres ved 
behov. 

Infektiøs endokardit · 10 · DCS vejledning · 2007 · Nr. 1

niske og mikrobiologiske undersøgelser kombineret med omhyggelig 

tikabehandling allerede er påbegyndt. I disse tilfælde må mistanken

tion. Et eksempel på cirkulerende immunkompleks er IgM rheu-



Tabel 8. Oversigt over sekundære kliniske fund og deres 
patofysiologiske årsager

Fund Beskrivelse Udbredelse Årsag

Oslerknuder Små, ømme, bleg-
røde, noduli. 

Håndflader, fodså-
ler, fingre og tæer. 
Svinder i løbet 2-3 
dage

Septiske embolier 
eller udfældning af 
immunkomplekser

Janeway’s 
læsioner

Små, uømme, 
flade, mørkerøde/
brunlige, maculae

Håndflader, fodså-
ler, fingre og tæer. 
Består længere 
end 2-3 dage

Vasculitis eller mikro-
embolier

Petekkier Højrøde, små 
maculae

Bløde gane, 
mundslimhinde, 
conjunktivae, hud.
Svinder i løbet af 
2-3 dage

Vasculitis

Splinters Små brune 1-2 
mm lange streger

Under negle, pro-
ximalt og i 
conjunktivae

Vasculitis

Roth’s spots Blege områder 
med ring af 
hæmorrhagi

Retina Mikroemboli i retina

A: Splinters, B: Petekkier, C: Osler knuder, D: Janeway læsion, E: Roth spots

duke kriterierne
I 1994 publicerede Durack et al. 20 fra Duke University Medical Center, 
et forslag til diagnostiske kriterier ”Duke-kriterierne”, som inddeler 
patienter mistænkt for endokardit i: Sikker endokardit, mulig endokar-
dit, og afkræftet diagnose. Duke-kriterierne er efterfølgende prospek-
tivt afprøvet i klinisk praksis 21-29, hvilket har medført modifikationer, 
som har øget både deres sensitivitet og specificitet30 (se Tabel 9 og 
10). Af og til må klinikeren vælge at behandle patienter for endokardit, 
selvom Duke-kriterierne ikke er opfyldt. Duke-kriterierne er ment som 
en vejledning og kan ikke erstatte den kliniske vurdering. De diagno-
stiske Duke-kriterier er nyttige til at strukturere diagnostik og behand-
lingsgrundlag, men opfyldelse af det tilstrækkelige antal kriterier er 
ikke en forudsætning for at indlede behandling, og skal ikke forsinke at 
behandling iværksættes. 

En sikker endokardit diagnose efter Duke-kriterierne kræver tilste-
deværelsen af 2 hovedkriterier, eller 1 hovedkriterium og 3 bikriterier, 
eller 5 bikriterier. Mulig endokardit kræver 1 hovedkriterium og 1 bikri-
terium, eller 3 bikriterier (Tabel 9). 

I guidelines om infektiøs endokardit fra ESC1 er Duke-kriterierne kun 
nævnt sporadisk. Arbejdsgruppen mener imidlertid, at Duke-kriterierne 
er til hjælp som en guide for klinikere, som skal vurdere svære di-
agnostiske problemstillinger og ved undersøgelser af epidemiologiske 
aspekter af endokardit. En opfattelse som vi deler med forfatterne 
af den seneste guideline om infektiøs endokardit fra American Heart 
Association (AHA) 31.

•  Arbejdsgruppen anbefaler at de modificerede Duke-kriterier 
anvendes som vejledning for dignostik, men opfyldelse af det 
tilstrækkelige antal kriterier er ikke en forudsætning for at ind-
lede eller fortsætte behandling.

Tabel 9. Definition af Endokardit efter Duke kriterierne.

Sikker endokardit
Patologisk kriterium
Mikroorganismer demonstreret ved dyrkning eller histologisk fra en vege-
tation, fra en vegetation der er emboliseret, eller fra intrakardiel absces; 
eller

Patologiske læsioner; vegetationer eller intrakardielle abscesser bekræftet 
ved histologisk undersøgelse med tegn på endokardit

Klinisk kriterium
2 hovedkriterier; eller
1 hovedkriterie og 3 bikriterier; eller
5 bikriterier

Mulig endokardit
1 hovedkriterie og 1 bikriterie; eller
3 bikriterier

Afkræftet endokardit
Sikker alternativ diagnose; eller
Svind af endokardit syndromet under antibiotisk behandling på < 4 dage; 
eller
Ingen patologiske tegn på endokardit ved kirurgi eller autopsi, under anti-
biotisk behandling i mindre end 4 dage; eller
Opfylder ikke kriterier på sikker eller mulig endokardit.

Tabel 10. Definition af hoved- og bikriterier i de modificerede Duke-
kriterier som anvendes til at diagnostisere endokardit

Hovedkriterier
Positive bloddyrkninger tydende på endokardit
•  Typiske mikroorganismer forenelige med endokardit i 2 separate blod-
dyrkninger: Viridans streptokokker, Streptococcus bovis, HACEK gruppe 
bakterier (Haemophilus species, Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans, Cardiobacterium hominis, Eikinella species og Kingella kingae), 
Staylococcus aureus; eller enterokokker erhvervet uden for hospital ved 
fravær af et primært fokus; 
eller

•  Mikroorganismer forenelige med endokardit fra gentagne bloddyrkninger: 
Mindst 2 sæt positive bloddyrkninger taget med mindst 12 timers mel-
lemrum; eller

•  3 ud af 3, eller flertallet af mindst 4 separate bloddyrkninger taget med 
mindst en times mellemrum; 
eller

•  En positiv bloddyrkning med Coxiella burnettii eller IgG antistof titer > 
1:800

•  Diagnostisk ekkokardiografi
•  Ekkokardiografi diagnostisk for endokardit defineres som: 
•  flagrende intrakardielle elementer (vegetationer) på klapper eller nærlig-

gende væv, som er påvirket af regurgiterende jet, eller på implanteret 
materiale, som ikke har en alternativ anatomisk forklaring (trombe, 
chordaruptur, suturmateriale); eller

•  abces; eller
•  nyopstået randlækage ved proteseklap; nyopstået klapinsufficiens

Bikriterier
•  Prædisponerende hjertesygdom eller intravenøst stofmisbrug

•  Feber med temperatur > 38°C.

•  Vaskulære manifestationer: større arteriel emboli, septisk lungeinfarkt, 
mykotisk aneurisme, intrakraniel blødning, konjunktival blødning, Janeway 
læsion.

•  Immunologiske manifestationer: glomerulonephritis, Osler knuder, Roth 
spots, positiv rheumafaktor

•  Mikrobiologiske holdepunkter: positive bloddyrkninger, som ikke opfylder 
hoved-kriterierne, eller serologisk evidens for en aktiv infektion med en 
mikroorganisme som kan give endokardit.

A B

C

D E

•  Arbejdsgruppen anbefaler at de modificerede Duke-kriterier 
anvendes som vejledning for dignostik, men opfyldelse af det 
tilstrækkelige antal kriterier er ikke en forudsætning for at ind-
lede eller fortsætte behandling.
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Laboratorietests

Bloddyrkninger
Enhver bakteriæmi er risikabel og i særdeleshed hvis den optræder på 
baggrund af endokardit. Muligheden for bakteriæmi og endokardit bør 
føre til bloddyrkninger hos enhver febril patient, når der ikke foreligger 
oplagt non-infektiøs årsag til temperaturforhøjelsen. Bloddyrkninger 
skal altid tages før initieringen af den antibiotiske behandling. Det 
optimale antal tagne bloddyrkninger er bestemt af det anvendte 
blod-dyrkningssystem. Det anbefales at tage mindst 3 sæt (minimum 
6 flasker), hvoraf de to kan tages samtidigt ved uafhængige indstik. 
Såfremt den kliniske tilstand og de ekkokardiografiske fund tillader 
det, tages det tredje sæt 12 timer efter de primære sæt. I modsat fald 
tages det det tredje sæt efter 1 time. Ved forudgående antibiotisk 
behandling er flere bloddyrkninger ofte påkrævet. Hvis patienten er 
påbegyndt antibiotika bør man, hvis det er muligt og der er tvivl om 
diagnosen, pausere behandlingen inden prøvetagning. Bloddyrkninger 
kan være negative op til en uges tid efter antibiotikabehandling er 
pauseret. Bloddyrkninger gentages hos patienter, der ikke bliver afe-
brile efter 8-10 dage, eller som udvikler febrilia efter en periode med 
normal temperatur.

Positive bloddyrkninger bør føre til ekkokardiografi uden forsinkelse, 
med mindre bakteriologien er helt atypisk for endokardit f.eks E.coli 
eller sporadisk vækst af koagulase negative staphylokokker. I sidst-
nævnte tilfælde bør endokardit dog overvejes hos patienter med klap-
protese, pacemaker eller immunsuppression.

Infektionsparametre
Temperatur, CRP, leukocytter inkl. differentialtælling så tidligt under 
indlæggelsesforløbet som muligt og senest på det tidspunkt hvor 
endokardit mistanken rejses. Infektionsparametre er væsentlige at 
følge, specielt tidligt i forløbet mhp. monitorering af behandlingens 
effekt og evt. bivirkninger af behandlingen. Sænkningsreaktion er ikke 
en velegnet markør ved endokardit.

Dyrkning og mikroskopi af væv (klapper, septisk emboli)
Væv fra klapper og embolier sendes til både mikroskopi/dyrkning/
resistensbestemmelse (klinisk mikrobiologisk afdeling) samt histologi 
(patologisk afdeling). Ved negativt dyrkningsfund kan man overveje 
muligheden for brug af molekylærbiologiske metoder (se herunder). 

Hvornår anvendes speciel dyrkningsteknik, serologi og 
molekylærbiologiske metoder?
Specielle dyrkningsmedier/muligheder, som går ud over de moderne 
bloddyrkningsmedier, er meget begrænset. Der eksisterer serologiske 
undersøgelsesmuligheder for Bartonella, Brucella, Legionella, Chla-
mydia, Mycoplasma samt Coxiella, som kan rekvireres på Statens 
Serum Institut. Molekylærbiologisk diagnostik i relation til endokardit 
patienter kan udføres på vævsprøver enten ved hjælp af en specifik 
PCR af bakterie-genom eller ved anvendelse af en såkaldt “broad-
range” PCR. Molekylærbiologisk diagnostik er især aktuel ved behand-
ling af dyrknings-negativ endokardit, hvor prøver af eksideret klapvæv 
kan sendes til supplerende PCR undersøgelse (se side 14). 

Andre blodprøver
Hæmoglobin, trombocytter, rheumafaktor, prøver til vurdering af 
nyre- og leverfunktion tages ved indlæggelsen. I øvrigt vurderes indivi-
duelt, om der skal tages andre supplerende blodprøver.

Ekkokardiografi
Ekkokardiografi har afgørende betydning både for at stille IE diagnosen 
og for at vurdere evt. kardielle komplikationer under behandlingen. 

Der er tre ekkokardiografiske fund, der tillægges særlig stor diagno-
stisk betydning ved IE:
1.  En vegetation, d.v.s. en mobil masse der er tilhæftet endokardiet, 

oftest på en hjerteklap, som ikke har anden forklaring.
2. Fund af absces, fistler eller pseudoaneurismer
3. Ny paravalvulær lækage eller løshed af en hjerteklapprotese

Abscesser (hulrum i det perivalvulære væv med indhold af ekkorigt 
materiale, som kan repræsentere pus) forekommer sjældent, hvorimod 
pseudoaneurismer (ekko tomme kaviteter i det perivalvulære væv 
med pulserende flow) er en hyppig komplikation især ved proteseen-
dokardit. 

Ekkokardiografisk kan der ikke skelnes mellem en aktiv inficeret 
vegetation og en ældre helet/steril vegetation. Dette er vigtigt, da 
nogle vegetationer ikke forsvinder trods medicinsk færdigbehandling.

Hos patienter med native hjerteklapper er sensitiviteten af trans-
thorakal ekkokardiografi (TTE) kun ca. 50-60%, mens specificiteten 
er høj (>90%). Dette skyldes primært at indblikket er vanskeligt hos 
ca. 25% af patienterne, og at små vegetationer (<3-5mm) kan være 
vanskelige at se ved TTE. Selvom disse sensitivitets tal stammer fra 
ældre opgørelser17, 32-34, og der er sket betydelige teknologiske frem-
skridt vedrørende billedkvaliteten er sensitiviteten ved TTE fortsat ikke 
tilstrækkelig høj 35. TTE indgår dog fortsat som basisundersøgelsen og 
anvendes til vurdering af venstre ventrikel, og flow forhold over klap-
perne. Transøsofageal ekkokardiografi (TEE) udført af en erfaren person 
har hos patienter med native klapper både høj sensitivitet og høj spe-
cificitet (begge > 90%)35.

Hos patienter med kunstige hjerteklapper er sensitiviteten af TTE 
helt nede på ca. 30%, mens TEE ved erfaren operatør fortsat har høj 
sensitivitet på > 90%36-38. Specielt periannulær udbredning af betæn-
del-sen (abscesser, fistler og pseudoaneurismer) er vanskelige at diag-
nosticere med TTE37-40. Dette er ikke helt sjældent ved endokardit på 
native klapper(>10%) og er tilstede ved diagnosetidspunket hos over 
halvdelen af patienter med klapproteseendokardit.40

TEE er således TTE diagnostisk overlegen ved enhver venstresidig 
endokardit type. Vegetationer på pacemakerledninger er ligeledes van-
skelige at diagnosticere med TTE (sensitivitet kun 30%), mens sensi-
tiviteten ved TEE er opgjort i små materialer til ca. 90%41, 42. Ved høj-
residig endokardit er vegetationerne ofte større, men små opgørelser 
med ganske få patienter tyder alligevel på at TEE er TTE overlegen ved 
pulmonalklap endokardit43. Tricuspidalklap endokardit kan ofte visuali-
seres tilstrækkeligt ved TTE44, men hos disse patienter kræves TEE ofte 
alligevel hvis involvering af venstresidige klapper skal udelukkes.

Ud fra ovenstående er det klart at kombineret TTE og TEE bør fore-
trækkes ved enhver begrundet mistanke om endokardit. Det er imid-
lertid ikke praktisk muligt og næppe rationel ressource anvendelse 
at foretage TEE hos alle patienter hvor endokardit ønskes udelukket. 
En mulighed er at udføre TTE på patienter med relativ lav risiko for 
endokardit, og kun udføre TEE hos patienter med moderat eller høj 
risiko for endokardit. Flere retrospektive studier har imidlertid vist at 
TTE har begrænset diagnostisk værdi ved lav prætest risiko45, 46. 
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undersøgelsesmuligheder for Bartonella, Brucella, Legionella, Chla-
mydia, Mycoplasma samt Coxiella, som kan rekvireres på Statens 

med mindre bakteriologien er helt atypisk for endokardit f.eks E.coli



Baseret på ovenstående anbefaler arbejdsgruppen 
følgende:
•  Der bør altid udføres kombineret TTE og TEE hos patienter med 

begrundet mistanke om endokardit – dvs. f.eks. hos patienter 
med uforklaret relevant bakteriæmi, samt ved bakteriæmi og et 
af følgende fund: ikke tidligere erkendt mislyd, hjerteinsufficiens, 
uforklaret emboli eller tilhørende en af de risikogrupper anført 
på side 5. 

•  Hos patienter uden fremmedlegemer i hjertet med lav sandsyn-
lighed for endokardit, men hvor endokardit alligevel ønskes ude-
lukket, anbefales primært TTE. Hvis der er tydeligt indblik til alle 
klapper og undersøgelsen er uden tegn på IE, skal udredningen 
af patienten primært koncentrere sig om anden årsag til febrilia. 
Men det anbefales endvidere, at der foretages en fornyet ekko-
kardiografisk (inkl. TEE) vurdering såfremt der efterfølgende op-
træder bestyrket mistanke om endokardit. Hvis indblikket ved 
TTE er begrænset afgør ekkokardiograføren, om der er behov for 
supplerende TEE

•  Hos patienter med klapprotese eller pacemaker bør enhver 
ekkokardiografi der udføres m.h.p. diagnostik af endokardit 
omfatte en TEE. 

•  Ved Staphylococcus aureus47 bakteriæmi anbefales altid kombi-
neret TTE og TEE.

•  Hvis der på trods af at TEE ikke har vist tegn på endokardit 
alligevel fortsat er betydelig klinisk mistanke (f.eks. relevant bak-
terieæmi og embolitegn), foreslås TEE gentaget efter 5-7 dage 
– både hos patienter ned native klapper og hos patienter med 
klapproteser.

TTE kan altså primært anvendes til at udelukke svær klapdegeneration 
i den akutte situation – oftest kræves efterfølgende TEE (indenfor 12-
24 timer) m.h.p. endelig diagnostik.
Der er ikke indikation for rutinemæssig ekkokardiografisk monitore-
ring under behandlingen, kun ved mistanke om en komplikation (f.eks. 
ved hjerteinsufficiens, vedvarende eller recidiv febrilia samt evt. ved 
emboli). 

Arbejdsgruppen anbefaler dog:
•  at alle patienter ekkokardiograferes ved afslutningen af behand-

lingen for at vurdere evt. klapskade samt for at have en under-
søgelse til sammenligning ved mistanke om recidiv. Dette bør 
være som TTE og TEE. 

Fokusjagt
Der findes ikke større studier, der kan dokumentere hvordan udredning 
for et eventuelt primært fokus generelt bør foregå hos endokardit 
patienter. I Euro Heart Survey fandtes en formodet indgangsport hos 
knap halvdelen af patienterne17. Indgangsporten ved native klapper blev 
angivet til at være tænder hos 17%, mavetarmkanal hos 9%, urogeni-
talia hos 2%, hud hos 8% samt iatrogen hos 5%. Ved proteseklapper 
var urogenital og iatrogen indgangsport hyppigere (henholdsvis 11% 
og 14%). Der er således mange forskellige indgangsporte for udvikling 
af endokardit. I jagten på primærfokus er det derfor nødvendigt med 
en individuel klinisk vurdering, evt. vejledt af klinisk mikrobiolog ud fra 
den dyrkede bakterie (Tabel 11). Gastrointestinal udredning er f.eks. 
især relevant ved infektion med enterokokker samt med Streptococcus 
bovis48, der er associeret til colon lidelse. Knogleskintigrafi (evt. efter-
fulgt af MR) overvejes specielt hos patienter med relevante smerter og 
stafylokok infektioner – specielt hos diabetikere.

Mundhulebakterier er fortsat en hyppig årsag til endokardit. I dag 
bliver ca. 50% af patienter henvist til landsdelscenter med endokardit 
hjerteklapopereret. I forbindelse med denne operation vil patienterne 
alligevel skulle undersøges af tandlæge og de fleste have foretaget 
ortopan optagelse.

Tabel 11. Fokus i relation til mikrobiologisk agens

Bakterie species Sandsynlige foci

Staphylococcus aureus IV-kateter, andre fremmedlegemer, 
hud/absces, knogler, lunger, urin-
veje, (spyt-sten)

Staphylococcus lugdunensis Hud/absces, fremmedlegemer

Koagulase-negative stafylokokker IV-kateter, andre fremmedlegemer

Hæmolytiske streptokokker Grp A, 
C, G

Hud/absces, IV-kateter, ØNH#

Hæmolytiske streptokokker Grp B Urinveje, tarm, gynækologisk

Non-hæmolytiske streptokokker Tænder, tyndtarm, lever

Vitamin-afhængige streptokokker

(Abiotrophia species) Tænder, ØNH

Enterokokker Urinveje, tarm, lever-galdeveje

Streptococcus bovis Tarm

Pneumokokker Lunger, ØNH, gynækologisk

Lactabacillus species Mund, tarm, gynækologisk

Coryneforme stave IV-kateter, andre fremmedlegemer

Enterobacteriacae Urinveje, tarm, lever-galde

HACEK Tænder, ØNH, led

Pseudomonas aeruginosa Urinveje, IV-kateter, hud/absces, 
otitis media

Andre Pseudomonas species IV-kateter, andre fremmedlegemer

Clostridium species Tarm, hud/absces

Bacteroides species Tarm

Fusobacterium species ØNH, tarm, gynækologisk

Gærsvampe IV-kateter, andre fremmedlegemer, 
lunger

* ØNH=Øre-næse-hals regionen

Arbejdsgruppen anbefaler: 
•  Alle patienter med endokardit udredes rutinemæssigt med 

ortopan optagelse og evt. tandlæge undersøgelse. Akut klap-
kirurgi skal ikke udsættes ved manglende tandeftersyn. I det 
tilfælde må tænderne behandles efter operationen, men inden 
afslutning af den antibiotiske behandling. 

•  Koloskopi bør foretages hos alle med Streptococcus bovis
endokardit. 

•  Evt. sår podes. 
•  Alle patienter med højresidig endokardit får foretaget rtg. af 

thorax som screening for lungeinfektion/absces forårsaget af 
embolisering fra en vegetation. Værdien af dette er dog ukendt. 
Ved venstresidig endokardit foretages rtg. af thorax på alminde-
lige indikationer. 

•  CT/MRI anvendes primært til fokus udredning eller til at diagno-
sticere emboliske komplikationer – hyppigst ved mistanke om 
ostit, mediastinit eller cerebral emboli. Selv om embolier er hyp-
pigt forekommende ved endokardit, er der ikke dokumentation 
for at screening med CT eller MRI uden klinisk embolimistanke 
vil ændre prognosen, men behandlingsvarighed ved fx knogle-
infektion vil oftest øges. Arbejdsgruppen anbefaler derfor ikke 
screening for embolier hos alle patienter, men kun undersøgelse 
herfor hvis der er klinisk mistanke herom.

Baseret på ovenstående anbefaler arbejdsgruppen 
følgende:
•  Der bør altid udføres kombineret TTE og TEE hos patienter med 

begrundet mistanke om endokardit – dvs. f.eks. hos patienter 
med uforklaret relevant bakteriæmi, samt ved bakteriæmi og et 
af følgende fund: ikke tidligere erkendt mislyd, hjerteinsufficiens, 
uforklaret emboli eller tilhørende en af de risikogrupper anført 
på side 5. 

•  Hos patienter uden fremmedlegemer i hjertet med lav sandsyn-
lighed for endokardit, men hvor endokardit alligevel ønskes ude-
lukket, anbefales primært TTE. Hvis der er tydeligt indblik til alle 
klapper og undersøgelsen er uden tegn på IE, skal udredningen 
af patienten primært koncentrere sig om anden årsag til febrilia. 
Men det anbefales endvidere, at der foretages en fornyet ekko-
kardiografisk (inkl. TEE) vurdering såfremt der efterfølgende op-
træder bestyrket mistanke om endokardit. Hvis indblikket ved 
TTE er begrænset afgør ekkokardiograføren, om der er behov for 
supplerende TEE

•  Hos patienter med klapprotese eller pacemaker bør enhver 
ekkokardiografi der udføres m.h.p. diagnostik af endokardit 
omfatte en TEE. 

•  Ved Staphylococcus aureus47 bakteriæmi anbefales altid kombi-
neret TTE og TEE.

•  Hvis der på trods af at TEE ikke har vist tegn på endokardit 
alligevel fortsat er betydelig klinisk mistanke (f.eks. relevant bak-
terieæmi og embolitegn), foreslås TEE gentaget efter 5-7 dage 
– både hos patienter ned native klapper og hos patienter med 
klapproteser.

Arbejdsgruppen anbefaler dog:
•  at alle patienter ekkokardiograferes ved afslutningen af behand-

lingen for at vurdere evt. klapskade samt for at have en under-
søgelse til sammenligning ved mistanke om recidiv. Dette bør 
være som TTE og TEE. 

Arbejdsgruppen anbefaler: 
•  Alle patienter med endokardit udredes rutinemæssigt med 

ortopan optagelse og evt. tandlæge undersøgelse. Akut klap-
kirurgi skal ikke udsættes ved manglende tandeftersyn. I det 
tilfælde må tænderne behandles efter operationen, men inden 
afslutning af den antibiotiske behandling. 

•  Koloskopi bør foretages hos alle med Streptococcus bovis
endokardit. 

•  Evt. sår podes. 
•  Alle patienter med højresidig endokardit får foretaget rtg. af 

thorax som screening for lungeinfektion/absces forårsaget af 
embolisering fra en vegetation. Værdien af dette er dog ukendt. 
Ved venstresidig endokardit foretages rtg. af thorax på alminde-
lige indikationer. 

•  CT/MRI anvendes primært til fokus udredning eller til at diagno-
sticere emboliske komplikationer – hyppigst ved mistanke om 
ostit, mediastinit eller cerebral emboli. Selv om embolier er hyp-
pigt forekommende ved endokardit, er der ikke dokumentation 
for at screening med CT eller MRI uden klinisk embolimistanke 
vil ændre prognosen, men behandlingsvarighed ved fx knogle-
infektion vil oftest øges. Arbejdsgruppen anbefaler derfor ikke 
screening for embolier hos alle patienter, men kun undersøgelse 
herfor hvis der er klinisk mistanke herom.
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Staphylococcus aureus

Pseudomonas species



Vanskelige diagnostiske tilfælde

Sandsynlig men ikke sikker endokardit
Ved usikker diagnose må risici ved at undlade behandling af IE holdes 
op mod de bivirkninger og ulemper, som behandling kan medføre. Har 
man udelukket andre foci, og hvis den kliniske mistanke er betydelig 
f.eks. ved klinik og positive bloddyrkninger, men med ikke sikker diag-
nostisk ekkokardiografi, må man ofte vælge at gennemføre en anti-
biotisk endokardit behandling. Kun i de tilfælde, hvor der er et hurtigt 
respons på behandlingen, dvs. normalisering af temperatur og infek-
tionsparametre i løbet af 2-3 dage, kan den antibiotiske behandling 
afbrydes/dosis reduceres efter 5-7 dage, hvis der er uændrede forhold 
ved fornyet TEE. Disse patienter følges med bloddyrkninger f.eks. 1 
uge, 1 måned og 3 måneder efter ophør af behandlingen. Ved betyde-
lig klinisk mistanke om proteseklapendokardit, kan selv en normal TEE 
ikke afkræfte diagnosen, og der må som regel gives fuld endokardit 
behandling.

Dyrknings-negativ endokardit
I de tilfælde hvor endokardit diagnosen er overvejende sandsynlig vur-
deret ved ekkokardiografi og det kliniske billede, men samtlige blod-
dyrkninger er negative, tales om ”dyrknings-negativ endokardit”. I Euro 
Heart Survey om IE, var hyppigheden af dyrknings-negativ endokardit 
14%17. Andre retrospektive undersøgelser har fundet en prævalens på 
5-27%38, 49, 50. I prospektivt indsamlede danske materialer forekommer 
dyrknings-negativ endokardit hos ca. 5-10% (Egeblad H, Bruun NE 
personlige meddelelser). 

Den hyppigste årsag til dyrknings-negativ endokardit (> 50%) er 
liberal anvendelse af antibiotika og bloddyrkninger taget under anti-
biotisk behandling. Andre årsager er langsomt voksende eller ikke 
dyrkba-re mikroorganismer. Det er vigtigt, at klinisk mikrobiologisk 
afdeling orienteres om IE mistanke, så blod-dyrkninger dyrkes i 7 døgn 
og evt. længere ved negativt resultat. 

Såfremt det ekkokardiografiske fund og den kliniske tilstand tillader, 
kan nye bloddyrkninger efter antibiotika pause i op til en uge evt. 
afsløre den ætiologiske baggrund. Supplerende serologiske undersøgel-
ser kan komme på tale for at udelukke infektion med Coxiella burnetii 
(Q-feber), Bartonella, Brucella, især i tilfælde af nylig udlandsrejse 
eller Legionella pneumophila og Chlamydia pneumonia.

Ved dyrknings-negativ endokardit er det særlig vigtigt, at excideret 
inficeret væv fjernet ved hjerteklapoperation sendes til mikrobiologisk 
afdeling mhp. mikroskopi, dyrkning og ved negativt resultat evt. til 
yderligere molekylærbiologiske undersøgelser.

I de situationer hvor man behandler en dyrknings-negativ patient 
med dårligt/manglende klinisk respons bør man primært udelukke 
behov for kirurgisk intervention. Endvidere overvejes andre ikke sane-
rede infektionsfoci, overfølsomhed overfor de anvendte antibiotika 
eller en sekundær infektion.

Ved mistanke om dyrknings-negativ endokardit, skal non-infektiøse 
årsager til vegetationer overvejes, f.eks. antifosfolipid syndrom ved SLE 
eller marantiske vegetationer ved udbredt cancer, ligesom alternative 
årsager til febrilia skal udredes.

Anbefalede behandlingsregimer for dyrknings-negativ endokardit 
fremgår af Appendix I, (Tabel 7).

Patienter med dyrknings-negativ endokardit bør konfereres med 
kliniske mikrobiologer og evt. infektionsmedicinere. 

Diagnostisk forsinkelse
Diagnostisk forsinkelse defineres som tidsrummet fra symptomdebut 
til diagnosen endokardit stilles. Da sygdommen ofte debuterer med 

ukarakteristiske symptomer, er det ikke usædvanligt, at den diagnosti-
ske forsinkelse er af måneders varighed. I et dansk studie fandtes op 
til 180 dages præhospital symptomvarighed, og mindre end 10% af 
patienterne fik stillet korrekt diagnose inden indlæggelse. Efter 0-54 
dage indlæggelse fik ca. 80% stillet den rette diagnose (resten ved 
obduktion)5. I et andet dansk studie fandtes på samme vis op til 150 
dages præhospital diagnostisk forsinkelse samt op til 73 dages in-
hospital forsinkelse, til trods for at man i dette studie skulle have feber 
for overhovedet at komme med i opgørelsen51.

Diagnostisk forsinkelse kan opdeles i: 
1. Præhospital forsinkelse, patientrelateret 
2. Præhospital forsinkelse, lægerelateret
3. Forsinkelse under indlæggelse, lægerelateret

Præhospital forsinkelse, patientrelateret:
For at mindske patientrelateret diagnostisk forsinkelse er det vigtigt, at 
risikopatienter (jf. side 5) oplæres grundigt i symptomer på endokardit 
og i tidlig lægekontakt. Opdateret informationsmateriale, med beskri-
velse af sygdomstegn, behandling, profylakse og opfordring til at søge 
læge i tvivlstilfælde, skal være let tilgængeligt, både på sygehuseafde-
linger, ambulatorier, hos praktiserende læger og hos tandlæger. 

Præhospital forsinkelse, lægerelateret:
Når patienter med endokardit søger egen læge vil de typisk blive mis-
tænkt for en ’banal’ infektion (pneumoni, influenza), reumatisk lidelse 
eller en malign tilstand. Endokardit er en sjælden sygdom, og for den 
praktiserende læge vil der være mange alternative diagnoser. Feber 
skyldes oftest en almindelig viral infektion – også hos patienter med 
øget endokardit risiko. Liberal anvendelse af antibiotika er uheldig, det 
er årsagen til feberen, der skal efterforskes. For hurtigere at kunne stille 
diagnosen endokardit, er det helt afgørende, at de praktiserende læger/
speciallæger har mere fokus på endokardit sygdommen og får bedre 
muligheder for en hurtig udredning af uafklarede tilfælde. Det vil især 
dreje sig om risikopatienter, med vedvarende/recidiverende uafklaret 
febrilia og/eller længere varende uafklarede almensymptomer. 

Da bloddyrkninger og ekkokardiografi er så centralt placeret i diag-
nostikken af endokardit, er det arbejdsgruppens anbefaling, at der 
oprettes mulighed for at praktiserende læger/speciallæger kan henvise 
til subakut vurdering (få dage) i kardiologiske ambulatorier. Her møder 
patienterne fastende til klinisk vurdering, bloddyrkninger og ekkokardi-
ografisk undersøgelse ved trænet ekkokardiografør. Der udføres TTE og 
såfremt undersøgeren finder det relevant, supplerende TEE. Patienter 
med begrundet mistanke om endokardit indlægges, patienter med lav 
sandsynlighed for endokardit kan ofte hjemsendes til der er svar på 
bloddyrkninger. 

Forsinkelse under indlæggelse, lægerelateret:
På sygehusene er fokus på endokardit, som diagnostisk mulighed, også 
for lav og anvendelse af antibiotika før bloddyrkninger forekommer 
for hyppigt. Bedre information af sygehuslæger og hurtig adgang til 
kardiologisk vurdering med ekkokardiografisk udredning er nødvendig. 
Afkræftelse af diagnosen kan ofte ske alene udfra det kliniske billede 
og resultat af bloddyrkninger. Greaves et al. undersøgte 500 konseku-
tive patienter henvist til ekkokardiografi mistænkt for endokardit45. 
Ved fravær af positiv bloddyrkning, klap protese, vasculitis/embolisk 
fænomen, central venekateter og tidligere/nuværende i.v. misbrug var 
der 0% sandsynlighed for endokardit, i deres materiale. Findes indi-
kation for ekkokardiografisk udred-ning, vil kombineret undersøgelse 
med TTE og TEE som hovedregel være indiceret.
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kation for ekkokardiografisk udredning, vil kombineret undersøgelse 

dyrkbare mikroorganismer. Det er vigtigt, at klinisk mikrobiologisk



Arbejdsgruppen foreslår:
•  Øget indsats overfor risikopatienter, praktiserende læger/spe-
ciallæger og sygehuslæger mhp. at forbedre informationen om 
endokardit.

•  Let tilgængelighed af opdateret informationsmateriale.
•  Oprettelse af subakutte tider i kardiologiske ambulatorier til 
endokarditudredning af patienter henvist fra praktiserende 
læger/speciallæger og andre sygehusafdelinger.

BEhAndlInG AF EndoKARdIT
Behandling af IE består af målrettet intravenøs antibiotika indgift i 
høje doser gennem længere tid, ofte kombineret med hjertekirurgisk 
intervention.

Det er afgørende for forløbet, at patienterne vurderes så 
tidligt som muligt af erfarent personale mhp evt. operativ 
behandling.

Generelle betragtninger over årsager til 
infektiøs endokardit
Alle bakterier kan i princippet sætte sig på hjerteklapperne og udvikle 
endokardit, men det er hyppigst de Gram-positive bakterier, der 
findes som ætiologisk baggrund. Tidligere var streptococcer den 
dominerende årsag, men i de seneste år synes staphylococcer at have 
overtaget denne rolle med en andel på omkring 40-50%, medens 
streptococcerne udgør omkring 30%. Enterococcer findes i ca. 15% 
af tilfældene og dyrknings-negative i ca. 5-10%. I de resterende ca. 
5% af tilfældene er dyrket bakterier tilhørende HA-CEK-gruppen 
(Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), 
gærsvampe etc. (Egeblad H, Bruun NE, personlige meddelelser). Af 
de mere sjældne årsager til endokardit kan nævnes Laktobacillus 
species, Enterobakteriacae, Pseudomonadaceae, Brucella, anerobe 
bakterier samt forskellige bakterier som vanskeligt eller ikke kan dyr-
kes (Chlamydia, Legionella, Coxiella, Bartonella, Tropheryma etc.). De 
hyppigste gærsvampe der påvises som årsag til endokardit er Candida 
albicans men andre gærsvampe og skimmelsvampe kan også ses.

Det bemærkes, at HACEK gruppen, som indtager en fremtrædende 
placering som endokardit typisk bakterie i DUKE kriterierne, synes for-
holdsvis sjældent forekommende i Danmark. Det skal også bemærkes, 
at E. coli, der er en hyppig årsag til bakteriæmi, så at sige aldrig giver 
anledning til endokardit.

Generelle betragtninger vedrørende brug af 
antibiotika til behandling af endokardit

Betalaktam antibiotika:
Betalaktam antibiotika (penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer) 
har generelt en baktericid virkningsmekanisme. De fleste betalaktam 
antibiotika udskilles med en kort halveringstid (1-2 timer) hvorfor de 
skal doseres hyppigt (3-6 gange i døgnet). 

Vigtigste kontraindikation for behandling med penicilliner er allergi. 
Det er kun type-1 allergi (IgE-medierede tilstande som anafylaksi, 
angiødem og svær astma.), som er livstruende eller hvor allergien 
er dokumenteret enten via RAST eller hudprik/intrakutan test, hvor 
umiddelbart skift til et andet antibiotikum bør komme på tale. 
Cefalosporiner (cefuroxim og ceftriaxon) samt carbapenemer (imipe-
nem og meropenem) kan anvendes til patienter med pencillinallergi 
(dog ikke type-1 allergi). Litteraturen angiver ca. 5-10% krydsallergi til 

penicillin for cefalosporinernes vedkommende. 
Carbapenemer (imipenem, meropenem) er bredspektrede antibio-

tika med effekt overfor de fleste såvel aerobe som anaerobe bakte-
rier. Ved ukendt ætiologi, dyrkningsnegative endokarditter eller ved 
behandlingssvigt, anbefaler arbejdsgruppen at imipenem eller mero-
penem anvendes i kombination med aminoglycosid og i visse situa-
tioner tillige rifampicin. Meropenem er givetvis ligeså effektivt som 
imipenem til behandling af IE, men i litteraturen er det hovedsageligt 
imipenem der er anvendt som behandling til IE.

Aminoglykosider:
Aminoglykosider (gentamicin og tobramycin) har ikke en særlig høj 
aktivitet overfor streptokokker eller enterokokker, hvorfor det er den 
synergistiske baktericide effekt mellem betalaktam og aminoglykosid, 
man udnytter. Denne synergi er veldokumenteret for enterokokker ved 
gentamicin MIC < 512 mg/L55, 56. Omvendt er evidensen for synergi 
mellem betalaktam antibiotika og aminoglykosid over for streptokok-
ker mindre god55, 56. På trods heraf, anbefaler internationale guidelines, 
at streptokokker med MIC > 0,1 mg/L behandles med penicillin sup-
pleret med gentamicin.

Der er mange års erfaring med gentamicin doseret 2 eller 3 gange 
i døgnet ved behandling af streptokok og enterokok endokardit, men 
det har været diskuteret om man kan tillade sig at anvende engangs-
doseringsprincippet på endokardit patienter57, 58. Data både fra in vitro 
farmakodynamiske modeller samt fra dyreeksperimentelle undersø-
gelser har ikke vist dårligere bakteriologisk effekt af gentamicin givet 
1 gang i døgnet versus 3 gange i døgnet59-64. Aminoglykosider som 
doseres 1 gang i døgnet giver mindre påvirkning af nyrefunktionen 
(med samme kliniske effekt) end ved dosering 3 gange pr døgn.

Der er således ingen evidens for at det er bedre at dosere 
aminoglykosider 3 (eller 2) gange i døgnet vs. 1 gang i døg-
net ved behandling af endokardit.

Glycopeptider: 
Glycopeptider (vancomycin og teicoplanin) anvendes først og frem-
mest til patienter med penicillin allergi (inkl. type-1 allergi) samt til 
behandling af meticillin-resistente stafylokokker

Rifampicin:
Rifampicin anvendes primært til behandling af tuberkulose men har 
endvidere en høj aktivitet overfor de fleste Gram-positive bakterier. 
Det er vist at rifampicin også virker på ikke/langsomt voksende bak-
terier f.eks. i biofilm hvorfor rifampicin især er interessant i relation 
til fremmedlegeme infektioner. Da rifampicin er en kraftig induktor af 
det hepatiske CYP-system er der en del mulige interaktioner at tage 
hensyn til. Rifampicin bør aldrig gives som monoterapi idet risiko for 
resistensudvikling (mutation) er stor

Antibiotisk behandling af endokardit
Den antibiotiske behandling af endokardit er i høj grad baseret på 
erfaring mere end på evidens fra klinisk kontrollerede undersøgelser. 
Klaringsgruppens forslag til endokardit behandling adskiller sig på 
flere punkter fra internationale guidelines. Vi har således bevidst valgt 
at anvende mere enkle regimer med en så begrænset anvendelse af 
gentamicin og vancomycin som overhovedet muligt i henhold til den 
eksisterende litteratur.

Vedrørende de enkelte behandlingsregimer henvises til 
Appendix I.

Arbejdsgruppen foreslår:
•  Øget indsats overfor risikopatienter, praktiserende læger/spe-
ciallæger og sygehuslæger mhp. at forbedre informationen om 
endokardit.

•  Let tilgængelighed af opdateret informationsmateriale.
•  Oprettelse af subakutte tider i kardiologiske ambulatorier til 
endokarditudredning af patienter henvist fra praktiserende 
læger/speciallæger og andre sygehusafdelinger.
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5% af tilfældene er dyrket bakterier tilhørende HACEK-gruppen
(Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella),
gærsvampe etc. (Egeblad H, Bruun NE, personlige meddelelser). Af
de mere sjældne årsager til endokardit kan nævnes Laktobacillus
species, Enterobakteriacae, Pseudomonadaceae, Brucella, anerobe
bakterier samt forskellige bakterier som vanskeligt eller ikke kan dyrkes
(Chlamydia, Legionella, Coxiella, Bartonella, Tropheryma etc.). De
hyppigste gærsvampe der påvises som årsag til endokardit er Candida
albicans men andre gærsvampe og skimmelsvampe kan også ses.
 Det bemærkes, at HACEK gruppen, som indtager en fremtrædende
placering som endokardit typisk bakterie i DUKE kriterierne, synes for-
holdsvis sjældent forekommende i Danmark. Det skal også bemærkes,
at E. coli, der er en hyppig årsag til bakteriæmi, så at sige aldrig giver
anledning til endokardit.



Monitorering af antibiotisk behandling
Der er sædvanligvis kun behov for at monitorere koncentrationen af 
gentamicin og vancomycin i serum. Evt. akkumulering af gentamicin 
undersøges ved at bestemme dal-koncentrationen, som tages lige før 
administrationen af næste dosis, mens der kan være behov for at måle 
både top- (dvs. 1 time efter infusionen) såvel som dal-koncentrationen 
for vancomycin. Den første serum koncentration måles først på tredje 
behandlingsdøgn, og herefter 1 x ugentligt, hos pt’er med stabil nyre-
funktion vurderet ud fra seurea eller sekreatinin. Hos patienter med 
ustabil nyrefunktion eller patienter i dialyse vil monitoreringen normalt 
vurderes individuelt i et samarbejde mellem kardiologer, nefrologer og 
kliniske mikrobiologer. Dal-værdien af gentamicin for engangsdosering 
skal ligger under 0,5 μg/mL. For vancomycins vedkommende skal man 
tilstræbe en top-koncentration på 30-50 μg/mL (kan anvendes ved 
utilfredsstillende behandlingsrespons og mistanke om insufficient van-
comycin dosering) og en dal-værdi mellem 10 og 20 μg/mL. 

Klinisk vurdering af medicinsk behandling
Komplikationer til IE optræder hyppigst indenfor de første 10-14 dage, 
men kan opstå i hele forløbet. Nøje klinisk og laboratoriemæssig over-
vågning er nødvendig for at følge sygdommens udvikling og effekten 
af den antibiotiske behandling.

Tabel 12: Monitorering af endokardit patienter

Klinik: Daglig undersøgelse de første par uger for hjer-
teinsufficiens (stase, dyspnoe, ødemer, takykardi, 
ny/ændret mislyd), neurologisk funktion og perifere 
embolier (hud, knogler, nyrer og ved hø. sidig IE, lun-
ger). Postoperativ daglig vurdering de første uger for 
tegn på blødning, tamponade, pleuraeffusion og rein-
fektion herunder sårinfektion og mediastinitis. 

Temperatur:   Dagligt x 2, rectalmåling. Feber i begyndelsen er tegn 
på ukontrolleret infektion, senere i forløbet er det 
mere sandsynligt tegn på reaktion (drug fever) mod 
det givne antibiotikum

Blodtryk:   Dagligt. Faldende diastolisk blodtryk ved aorta-
endokardit er tegn på tiltagende og svær 
aortainsufficiens(AI) – skal udløse ekkokardiografi 
(TEE) mhp. evt. akut operation. 

EKG monitorering:    Især vigtig ved aortaendokardit mht. AV-blok. 
Stigende puls kan være tegn på tiltagende hjerte-
insufficiens. 

Ekkokardiografi:   Der er ikke indikation for rutinemæssig ekkokardio-
grafisk monitorering under behandlingen, kun ved 
mistanke om behandlingssvigt.

Blodprøver:   Hbg, leukocytter, differential tælling, CRP, elektrolyt-
ter, kreatinin og trombo-cytter tages hyppigt, evt. 
dagligt indtil infektionen er under kontrol. Herefter 
følges værdierne x 2-3/uge. Ligesom feber er for-
højede leukocytter og CRP i de første uger tegn 
på ukontrolleret infektion, men kan stige senere i 
forløbet som tegn på reaktion mod den antibiotiske 
behandling. Neutropeni pga. knoglemarvspåvirkning 
ses især ved anvendelse af beta-laktam antibiotika. 
Blod-dyrkninger tages initialt som beskrevet side 14. 
Herefter tages kun bloddyrkninger ved tegn på fortsat 
infektion trods behandling eller ved recidiv feber. 

Urin stix:  Ugentligt for blod og protein

Vægt og Albumin:  Måles x 3 ugentligt for at følge ernæringstilstanden. 
Vægttab er hyppig og skal aktivt modvirkes (diætist, 
sondeernæring og evt. parenteral ernæring.)

Hjertekirurgisk behandling af endokardit
Operation for endokardit er altid kombineret med antibiotisk behand-
ling, før, under og efter operationen, og behandlingen sker derfor i 
samarbejde med kardiologer og kliniske mikrobiologer.

Hvis patienten ikke er inoperabel af konkurrerende årsager, betrag-
tes alle patienter som operable.

Hyppigst opereres for aortaklapendokardit efterfulgt af mitralklapen-
dokardit, mens det sjældent er nødvendigt at operere for tricuspidalkla-
pendokardit og næsten aldrig for endokardit i pulmonalklappen. 

Risiko for endokardit i hjerteklapklapproteser
Patienter, med en hjerteklapprotese, har resten af livet en forøget 
risiko for endokardit, og risikoen er størst i de første 2 måneder efter 
operationen, specielt hvis patienten har sårinfektion eller randlækage. 
Der er ikke betydende forskel på risikoen for proteseendokardit i biolo-
giske og mekaniske klapproteser. 

Ved feber hos en patient med en hjerteklapprotese må proteseen-
dokardit mistænkes indtil det modsatte er bevist. Det er vigtigt, at 
patienterne orienteres om risikoen for proteseendokardit og om nød-
vendigheden af profylaktisk antibiotisk behandling ved tandbehand-
ling eller kirurgiske indgreb.

Patienter med proteseendokardit skal som regel reopereres. 

Indikation for hjertekirurgi ved endokardit
I forhold til tidligere er operationstidspunktet blevet fremrykket, hvil-
ket har været medvirkende til den observerede reduktion i mortalite-
ten. De fleste patienter med endokardit bliver nu opereret subakut, 
mens enkelte patienter med aortaklapendokardit og svær aorta- og 
hjerteinsufficiens, må opereres akut (Tabel 13).

Tabel 13. Indikationer for hjertekirurgi ved endokardit.

Indikationer for akut hjertekirurgi:
• Svær hjerteinsufficiens eller kardiogent chok pga. klapdestruktion.
• Akut aortainsufficiens med prolaberende delvist afrevet cusp eller præ-
matur lukning af mitralklappen ved ekkokardiografi

• Løs klapprotese
• Ruptur til perikardiet

Indikationer for subakut hjertekirurgi:
• AI eller MI med tiltagende hjerteinsufficiens
• Fornyet arteriel emboli under antibiotisk behandling + 

restvegetation(er)
• Absces, pseudoaneurysme, shunt eller fistel
• Nyopstået AV-blok (grad 2-3) 
• Klapprotese med betydende randlækage
• Stor mobil vegetation > 10mm + antibiotisk behandling < 1-2 uger 

(relativ indikation)
• Valvulær obstruktion
• Septum perforation

Indikationer for kirurgi under antibiotisk behandling:
• Tidlig proteseendokardit indenfor 2 måneder efter den primære opera-
tion

• Svampe endokardit
• Behandlingsresistente mikroorganismer
• Fortsat ukontrolleret infektion efter 1 uges relevant antibiotisk behand-

ling (anden årsag udelukket)

Præoperativ behandling 
Præoperativ KAG udføres hos patienter > 40 år, men hos patienter 
med vegetationer på aortaklappen kan KAG undlades for at undgå 
risiko for embolisering. 

Risikoen ved operation kan vurderes ud fra forskellige scoringssyste-
mer f.eks. Euroscore og ved de morfologiske forandringer i hjertet hos 
den individuelle patient. 

Perioperativ antibiotisk behandling.
Det antibiotiske regime mod endokardit fortsætter på operations-
dagen. Dækker denne behandling Staphylococcer, kan den vanlige 
præoperative antibiotikaprofylakse undlades. Er dette ikke tilfældet, 
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Bloddyrkninger tages initialt som beskrevet side 12.





suppleres med antibiotika mod Staphylococcer i 2 døgn efter den tho-
raxkirurgiske afdelings vanlige retningslinier.

Mindst 2 uger af den samlede endokardit behandling skal ligge 
postoperativt. Opereres sent i forløbet, kan det derfor blive nødven-
digt at forlænge den samlede antibiotiske behandlingsperiode. Ved 
positiv mikroskopi (bakterier) og/eller dyrkning af det væv, der peri-
operativt sendes til mikrobiologisk undersøgelse, regnes operations-
dagen som den første dag af den antibiotiske behandlingsperiode, og 
sammensætningen af det antibiotiske regime revurderes.

Tidspunkt for operation hos patienter med neurologiske 
komplikationer til endokardit
Neurologiske komplikationer til endokardit i de venstresidige klapper 
forekommer hyppigt og kan være det første symptom på sygdom-
men65, 66. Hos ca. 2/3 med neurologiske udfald findes et iskæmisk 
infarkt i hjernen forårsaget af en emboli, mens blødninger og myko-
tiske aneurysmer er sjældnere67. Et iskæmisk insult er ikke en kon-
traindikation til akut operation, hvorimod patienter med blødninger 
i hjernen ikke bør opereres i den akutte/subakutte fase, fordi det er 
forbundet med risiko for en fatal blødning i hjernen68. Hos patienter 
med endokardit og neurologiske symptomer skal der derfor udføres 
akut CT-scanning af hjernen for at udelukke blødning. 

hæmodynamisk stabil patient
•  iskæmisk hjerneinfarkt – kan opereres efter CT-scanning uden for-

sinkelse.
• intrakraniel blødning – operation udsættes 2-3 uger

hæmodynamisk ustabil patient
•  akut operation på vital indikation

operation for endokardit
Intraoperativ TEE (eller TEE<72 timer gammel) er nødvendig for at 
vurdere de patologiske forandringer umiddelbart før indgrebet på klap-
pen, og for efterfølgende at vurdere klapfunktionen samt udelukke 
rand-lækager ved slutningen af operationen. Manipulation af hjertet 
begrænses før der er tang på aorta for ikke at løsrive vegetationer. 

Det afgørende ved operation for endokardit er radikal debridering 
af alt inficeret væv, spaltning af fistler samt åbning og drænage af 
abcescaviteter. Alt inficeret materiale, inklusiv en eksplanteret klappro-
tese, sendes ubehandlet til mikrobiologisk undersøgelse. 

Efter saneringen følger rekonstruktionen.
Ved aortaendokardit indsættes hyppigst en klapprotese i de tilfælde 
hvor kun klapfligene er involveret og valg af klaptype følger de gængse 
kriterier for klapimplantation. Udbredt infektion uden for klapfligene 
kan kræve rekonstruktion, f.eks. med perikardium og ved annulusde-
struktion kan indsyning af en aorta-homograft, stentless aortarod eller 
compositegraft være nødvendig. 

Patienter, med akut endokardit, har ofte koagulopati, hvorfor det er 
indiceret at anvende systemisk (trasylol) og lokalt virkende hæmosta-
semidler samt at give patienterne transfusioner af plasma og trombo-
cytter ved afslutningen af operationen. 

Aortaendokardit:
•  Læsionen begrænset  

til klapfligene:  
Mekanisk eller biologisk klapprotese

•  Udbredning uden for  
selve klappen:  

Homograft, stentless aortarod 
 eller composite graft

Mitralendokardit er oftest tilgængelig for reparation med resektion 
af det afficerede område eller patching af en perforation med glu-
taraldehyd behandlet perikardium.69, 70. Ved udbredt destruktion af 
fligene kan en kunstig klap indsys efter almindelige retningslinier. En 
støttende mitralring kan ofte udelades hvis patienten ikke er tidligere 
mitralsyg eller annulus ikke er dilateret.

Mitralendokardit:
• Simple tilfælde:  Mitralplastik (resektion eller patching)
• Udbredt destruktion:   Mitralklapprotese

Postoperative fase
Når patienterne er kirurgisk stabiliseret flyttes de til kardiologisk 
afdeling. Der foretages postoperativ TEE til kontrol af klappen og den 
antibiotiske behandling fortsættes i op til ca. 6 uger i alt afhængigt af 
dyrkningssvar. Mortaliteten ved operation for nativ endokardit er ca. 
10% og for proteseendokardit 20-30%. Risikoen for recidiv af klappro-
teseendokardit er 10-20%. 

Vanskelige behandlingstilfælde

Endokardit med vedvarende febrilia
Ifølge ældre opgørelser bliver ca. ¾ af endokardit patienter afebrile i 
løbet af en uges relevant antibiotika behandling71. Vedvarende febrilia 
trods formodet relevant antibiotika behandling skyldes kun sjældent 
resistente bakterier72 – oftere er det et tegn på en komplikation; enten 
i hjertet (absces, pseudoaneurisme eller fistel) eller en perifer absces 
f.eks. i hjerne, knogler eller milt. Et større svensk arbejde73 fandt en 
kardiel komplikation hos 56% af endokardit patienter med vedvarende 
feber ud over 7 dage trods relevant antibiotikabehandling. Ved vedva-
rende feber trods relevant antibiotikabehandling ud over en uge uden 
tegn på fald af CPR anbefales det derfor primært, at patienten under-
søges for komplikationer. Dette indebærer TEE undersøgelse samt indi-
viduel bakterie og symptom vejledt udredning for evt. perifer absces. 
Skift af antibiotika kommer kun sjældent på tale hos disse patienter, 
og ikke før komplikationer til endokardit er forsøgt udelukket.

Recidiv feber under pågående behandling, efter at patienten har 
været afebril i en periode, skyldes omvendt kun sjældent manglende 
infektionskontrol72, 73. Dette ses hyppigst i 3.-4. behandlingsuge, og 
skyldes næsten altid overfølsomhed over for det givne antibiotikum. 
Denne tilstand er ofte ledsaget af stigende CRP og evt. eosinofili. 
Antibiotikaskift er her ofte nødvendig, men naturligvis bør kateterin-
fektion og komplikationer udelukkes ved f.eks. kateterskift og TEE.

•  Vedvarende feber under relevant antibiotisk behandling skyl-
des oftest en bakteriel komplikation, mens recidiv feber oftest 
skyldes overfølsomhed over for det anvendte antibiotikum.
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Recidiv af endokardit
Der skelnes mellem en opblussen af infektionen med samme bakterie 
efter afsluttet behandling (relaps) og en ny infektion med samme 
eller en anden bakterie (recurrence). Ved recidiv med samme bakterie 
er definitionen i litteraturen ikke helt entydig, men oftest anvendes 
6 måneder som grænse mellem ”relaps” og ”recurrence”74, 75. De fle-
ste ”relaps” tilfælde optræder indenfor de første 2 måneder. Det er 
vigtigt at gennemgå patienten for evt. oversete foci, både kardialt og 
perifert mhp. sanering. Den tidligere anvendte antibiotiske behandling 
må revurderes. Er operation ikke indiceret, forlænges den antibiotiske 
behandlingsperiode i mindst 2 uger i forhold til den tidligere givne kur. 
Ved endokardit på native klapper er risikoen for ”relaps” ca. 2%74-76. 
Ved klapprotese endokardit er risikoen ca. 7%74. 

Recidiv af en ny endokardit episode, ”recurrence”, angives i flere 
studier til 0,3-2,5/100 patientår75, 77. Disse patienter behandles 
efter samme retningslinier som et første tilfælde af endokardit. 
Risikofaktorer for recidiv af endokardit er tidligere klapprotese 
endokardit78 - især ved mitralklapprotese78, høj alder og mandligt 
køn74. Stiknarkomaner udgør en særlig højrisiko gruppe. 

KOMPLIKATIONER

Emboli
Incidensen af klinisk emboli ved IE er formentlig omkring 20-40%67, 79-

84. Embolien består af løsrevne vegetations dele, inficeret væv og/eller 
sterile/inficerede intrakardielle tromber, som hyppigst rammer central 
nervesystemet især cerebrum (60-70%). En række variable identifi-
cerer patienter med IE, som har en forøget risiko for komplicerende 
emboli. Risikoen synes at være forøget ved bakteriæmi/fungiæmi med 
Staphylococcus species, Enterococcus species, HACEK, Abiotrophia, 
samt Candida species sammenlignet med IE med baggrund i 
Streptococcus bakteriæmi85, 86. Risikoen for emboli er nøje korreleret 
til påvisning af vegetationer ved ekkokardiografi og risikoen er størst 
ved påvisning af mitral vegetationer (25%), især på forreste mitralflig, 
mens vegetationer på aorta-cuspene er mindre hyppigt associeret 
med emboli (10%)33, 37, 87. Den præcise betydning af vegetationers 
størrelse, mobilitet og væksthastighed er omdiskuteret88. Flere TEE 
undersøgelser har vist en øget emboli risiko ved mobile venstresidig 
vegetationer med en diameter > 1 cm mens andre studier ikke har 
kunnet påvise denne sammenhæng6, 80, 89-92. Associationen mellem 
vegetations størrelse og emboli risiko er påvist at være særlig udtalt 
hos patienter, som ikke har haft klinisk emboli74. Emboli risikoen er 
størst i begyndelsen af infektionen, ofte før diagnosen IE er stillet 
og indenfor de første uger efter iværksat antibiotisk behandling85, 93, 

94. Imidlertid falder risikoen for emboli med ca. en faktor 10 efter 2-
3 uger under virksom antibiotisk behandling95. De fleste rekurrente 
emboliske episoder optræder indenfor den første måned efter den 
første emboli episode og risikoen er størst i de første dage/uger96. 
Beslutningen om operation for at undgå embolisering/rekurrent 
emboli må træffes individuelt, men skærpes ved tilstedeværelse af 
andre risikofaktorer (udtalt deformeret klap, endokardit på klappro-
teser, hjerteinsufficiens). De neurologiske følger og den ledsagende 
perioperative risiko vægtes mod risiko for yderligere fatal emboli. Vedr. 
operationsindikation henvises til (Tabel 13). 

Hjerteinsufficiens 
Udvikling af hjerteinsufficiens har stor betydning for prognosen ved IE 
og er den stærkeste uafhængige prognostiske markør for mortalitet97, 

98. Akut hjerteinsufficiens ved nativ klap endokardit ses hyppigst ved 

aortaklap infektion (29%) sammenlignet med mitral (20%) -og tri-
cuspidal (8%) klap infektioner98. Hjerteinsufficiens som følge af akut 
aorta insufficiens tolereres som regel i mindre grad sammenlignet 
med akut udvikling af mitral insufficiens. Årsagen til akut hjertein-
sufficiens kan skyldes akut perforation af native eller proteseklap-
per, ruptur af inficeret mitral chordae, klapobstruktion som følge af 
store vegetationer samt udvikling af intrakardielle shunts fra fistler 
eller løshed af klapprotese. Præmatur lukning af mitralklappen (som 
påvises ved ekkokardiografi) ved akut aortaklap insufficiens udløser 
hurtigt betydende medicinsk behandlingsresistent hjerteinsufficiens 
og afgiver indikation for akut operation. Hjerteinsufficiens kan udvikles 
trods relevant antibiotisk behandling som følge af forværring af den 
diagnosticerede klapinsufficiens og/eller tiltagende venstre ventrikel 
dysfunktion. Fornyet ekkokardiografiske vurdering ved udvikling af 
tegn på hjerteinsufficiens er påkrævet med henblik på vurdering af 
graden af klapinsufficiens, venstre ventrikel funktion, størrelse af vege-
tationer, fistler, pseudoaneurysmer, absces kaviteter som er afgørende 
for den videre medicinske eller kirurgiske behandling. Nyopstået eller 
forværret hjerteinsufficiens er et accepteret operations kriterium ved 
IE (Tabel 13). Præoperativ NYHA-klasse III-IV, høj alder og udvikling af 
nyreinsufficiens er selvstændige prognostiske markører for mortalitet. 
Enhver beslutning om at udskyde operation for at forlænge den anti-
biotiske behandlingsvarighed indebærer en risiko for udvikling af per-
manent venstre ventrikel dysfunktion, hvilket naturligvis bør undgås. 

Arytmi
Hjertertymeforstyrelse er sædvanligvis en følge af septisk dissemi-
nering med direkte spredning til myokardiet eller følge af septiske 
embolier til koronarkarrene99. Atrio-ventrikulære (AV) overledningsfor-
styrrelse kan ses ved IE som følge af de anatomiske relationer mellem 
aortaklappen og AV-knuden, men ikke til mitralklappen100. AV-blok kan 
optræde i alle grader herunder også med pludselig udvikling af 3 grads 
AV-blok og asystoli. Nyudviklet 1 grads AV blok samt 2-3 grads AV-
blok indicerer anlæggelse af temporær pacemaker såfremt operation 
ikke foretages umiddelbart. 

Vedvarende telemetri overvågning eller gentagne elektrokardio-
grammer er derfor påkrævet og specielt hos patienter med aorta-
klap endokardit. Ved AV-blok udvikling bør fornyet ekkokardiografisk 
undersøgelse(TEE) udføres for at vurdere, hvorvidt der skulle foreligge 
perivalvulær affektion101. Udvikling af AV-blok (grad 2-3) hos patienter 
med aortaendokardit er et alment accepteret operations kriterium.

Ventrikulære arytmier ved IE er ofte en følge af venstre ventrikel 
dysfunktion/belastning og er associeret med en dårlig prognose102. 
Den medicinske arytmi behandling følger de normale behandlingsprin-
cipper.

Nyreinsufficiens
Forekomst af akut nyreinsufficiens (S-creatinin > 200mM) ved IE er 
hyppig og tegn på glomerulonefritis kan være første manifestation 
ved ikke diagnosticeret IE103. Akut nyreinsufficiens er associeret med 
en forringet prognose ved native eller proteseklap endokardit. Akut 
nyreinsufficiens forekommer mindst lige så hyppigt ved stafylokok 
som ved streptokkok endokardit103, 104. 

Nyresvigt kan være en følge af flere årsager eksempelvis immun-
kompleks glomerulonefritis, den septiske tilstand med ledsagende 
hypotension og kan ses som en del af multi-organ svigt. Den antibio-
tiske behandling kan være nefrotoksisk, specielt brugen af aminogly-
cosider og sjældnere vancomycin samt penicillin (hypersensitivitets 
reaktion) kan udløse nyreinsufficiens. Post-operativ nyreinsufficiens, 
renale infarkter/embolier samt brug af diagnostiske radiologiske 
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kontrast midler kan også udløse nyresvigt. Behandlingen af nyreinsuf-
ficiensen vil afhænge af årsagen, graden samt den samlede kliniske 
tilstand hos patienten. Ved svær sepsis og post-operativt udviklet 
nyreinsufficiens er det ofte nødvendigt at anvende hæmo-dialyse, 
mens man ved de andre årsager ofte vil kunne nøjes med justeringer 
af den antibiotiske behandling (doser/type), undlade/reducere brugen 
af radiologiske kontrast midler.

Miltabsces
Miltabsces er en velkendt men sjælden komplikation, som opstår 
enten som følge af inficeret emboli eller sekundær infektion af et 
miltinfarkt. Tilstedeværelse af et miltinfarkt er ofte asymptomatisk, 
men kan medføre smerter i ryggen, smerter i venstre flanke eller dif-
fuse abdominale smerter106, 107. Mistanken om miltabsces bør opstå 
ved persisterende feber eller vedvarende/rekurrent bakteriæmi trods 
relevant antibiotisk behandling. Ved mistanke om miltabsces eller 
infarkt anvendes CT-eller MR skanning af abdomen. 

Behandlingen af miltabsces er perkutan aspiration og drænage med 
samtidig relevant antibiotika behandling. Er aspiration ikke mulig kan 
splenektomi anvendes som et alternativ.

Perivalvulære kaviteter
Den perivalvulære kavitet (også pseudoaneurysme eller sjældnere 
flegmone/absces) opstår når infektionen bredes til det periannulære 
væv. Tilstanden er associeret med en høj mortalitet, hyppig udvikling 
af hjerteinsufficiens samt hyppig kirurgisk behandling108. Ved nativ 
aortaklap IE udbredes kaviteten til det proximale interventrikulære 
septum eller til det aorta-mitrale intervalvulære fibrosa. Periannulær 
infektion er relativ hyppig ved IE på native klapper og angives med 
en hyppighed på omkring 10-20%, hyppigst tilstede ved aortaklap IE 
og noget sjældnere ved mitral IE109. Perivalvulær kavitet/absces ses 
sjældent ved nativ mitralklap IE, herunder mitralrings absces som er 
en frygtet komplikation. Aneurysme dannelse på forreste mitralflig 
ses til tider sekundært til aortaklaps IE med ledsagende aortainsuf-
ficiens. 

Perivalvulær proteseklaps endokardit er hyppig da infektion jo pri-
mært rammer det periannulære væv frem for selve klappen. Kaviteter 
med eller uden absces kan udvikle sig med dannelse af fistler med led-
sagende intrakardielle shunts betinget af de regionale trykforhold110. 
Nedbrydning af den aorta-ventrikulære eller aorta-mitrale kontinuitet 
nødvendiggør snarlig operation med excision af nekrotisk væv og ind-
sættelse af homograft.

Tilstedeværelsen af en perivalvulær kavitet bør overvejes hos IE 
patienter med persisterende bakteriæmi, feber, recidiverende emboli, 
udvikling af AV-blok, nyudviklet patologisk mislyd og vil afkræve for-
nyet TEE undersøgelse. 

Pulmonale komplikationer ved højresidig IE
Mistanken om højresidig IE bør rejses hos narkomaner og patienter 
med pacemaker/ICD med recidive-rende pulmonale embolier, infil-
trater, anæmi og mikro-hæmaturi uden erkendt årsag. Prognosen ved 
højresidig IE med pulmonale embolier er relativ god111.

Pulmonale embolier afgiver ikke indikation for klapoperation mens 
ekstraktion af et inficeret pacemaker system er nødvendigt. Ved læn-
gerevarende feber trods relevant antibiotika behandling bør mistanken 
ret-tes imod udvikling af lungeabscesser. Disse patienter vil ofte have 
længerevarende sygdomsforløb, hvor drænage ofte er nødvendig112.

Mykotiske aneurysmer
Mekanismen bag udvikling af mykotiske aneurysmer menes at være 

septisk embolisering af vegetationer til det arterielle vaso vasorum 
eller intraluminale væv med infektions spredning til intima og resten 
af karvæggen. De arterielle delingssteder er prædilektionsområder og 
rammer hyppigst de cerebrale arterier. 

De intrakranielle mykotiske aneurysmer er en relativ sjælden årsag 
til neurologiske symptomer, men er en alvorlig komplikation til IE. Den 
samlede mortalitet ved et intrakranielt mykotisk aneurysme angives 
til omkring 60%113. Hyppigheden af intrakranielle aneurysmer varierer 
mellem 1-5%114-116. De fleste intrakranielle aneurysmer er asympto-
matiske og undersøgelser tyder på at en større del opheler under anti-
biotika behandlingen. 

Den kliniske præsentation af patienten med svær hovedpine, 
ændret sensorium, fokale neurologiske deficits kan ikke sikkert skelnes 
fra tilfælde med cerebrale embolier. 

Såvel CT- eller MR-angiografi (med eller uden kontrast) kan anven-
des til at detektere en blødning og dermed indirekte påvise lokali-
sation for et cerebralt aneurysme117. Konventionel kontrast cerebral 
angio-grafi er den diagnostiske test og anvendes hvis mistanken er 
stor og CT/MR scanningen ikke kunne påvise aneurysmet. 

Behandling af cerebrale aneurysmer er individuel og kan omfatte 
ligation af aneurysmet, men endovaskulær behandling med indsæt-
telse af coils i aneurysmet er også udført med succes118. 

Extracranielle aneurysmer lokaliseret til intrathorakale eller intra-
abdominale kar er ofte asymptomatiske indtil rupturen optræder. 
Operation af disse aneurysmer er ofte ikke mulig og mortaliteten med 
eller uden operation er høj. 

ANTITROMBOTISK BEHANDLING
Vegetationer indeholder betydelige mængder fibrin og trombocytter, 
og eksperimentelle undersøgelser har givet holdepunkt for, at behand-
ling med ASA formindsker vegetationers størrelse. I modsætning hertil 
fandt man ingen positiv effekt af ASA i en nyere prospektiv randomi-
seret undersøgelse hos IE patienter, hverken på antallet eller størrelsen 
af vegetationer. Derimod var der en tendens til flere blødnings-kom-
plikationer i gruppen, der fik aktiv behandling122. Der er derfor ikke 
indikation for at give ASA som adjuverende behandling ved IE. Men 
der findes ingen data, der støtter seponering af ASA, hvis IE patienter 
får denne behandling af anden årsag. 

Koagulationshæmmende behandling er et kontroversielt emne, 
fordi perifer embolisering ved IE er forbundet med en øget blød-
ningsrisiko. Ved endokardit på native klapper opvejer risikoen ved 
AK-behandling i de fleste tilfælde den gavnlige effekt og bør derfor 
pauseres de første 2 uger efter opstart af antibiotisk behandling. 
Ved klapprotese endokardit er hæmorhargisk cerebralt infarkt en 
kendt, men relativ sjælden dødsårsag og optræder især ved infektion 
med Staphylococcus aureus123, 124. En lav protrombinratio 7-30% er 
fundet at være en selvstændig prædiktor for død ved proteseklap 
endokardit, selvom peroral AK-behandling ikke i sig selv havde pro-
gnostisk værdi125. Patienter med endokardit i en mekanisk hjerteklap 
vil være i AK-behandling inden antibiotika behandling iværksættes, 
dvs. i den fase hvor de fleste embolier optræder. Ved klapprotese 
endokardit, nyopstået neurologiske symptomer og Stapholycoccus 
aureus infektion anbefales internationalt helt at ophøre med al anti-
koagulationsbehandling under de første 2 ugers antibiotikabehandling. 
Arbejdsgruppen har imidlertid ikke fundet overbevisende dokumenta-
tion for denne holdning og vil derfor kun anbefale at enhver form for 
koagulationshæmmende behandling er relativt kontraindiceret i de 
første 1-2 uger hos disse patienter. Især ved mekaniske mitralklapper 
skal det nøje overvejes, før AK-behandling helt pauseres. 
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Arbejdsgruppen anbefaler:
•  Patienter, som allerede er i velindiceret ASA behandling, kan 
fortsætte med denne.

•  Ved tegn på cerebralt insult pauseres al AK-behandling, og det 
afklares umiddelbart, om der foreligger en blødning. 

•  Patienter med Staphylococcus aureus IE og mekanisk hjerteklap 
skiftes til lav molekylær heparin i de første 1-2 uger. Ved tegn 
på nyopstået iskæmisk cerebralt insult er enhver form for AK-
behandling relativt kontraindiceret i den tilsvarende tidsperiode. 

•  Patienter med ”non-Staphylococcus aureus ” årsag til IE og 
mekanisk hjerteklap eller anden tvingende indikation for peroral 
AK-behandling og hvor evt. hæmorragisk cerebralt insult er ude-
lukket, kan fortsætte behandlingen under stram kontrol af INR, 
som lægges ved nedre grænse for det terapeutiske niveau.

•  Planlægges hjerteklapoperation af IE patienter, som skal være i 
AK-behandling, skiftes fra warfarin/phenprocoumon til lav moly-
kolær heparin behandling, når operationsindikationen stilles,

•  AK-behandling givet udelukkende som profylakse ved atrieflim-
mer, pauseres som minimum de første 14 dage efter behand-
lingsstart.

AMBUlAnT BEhAndlInG
Erfaring med ambulant behandling af endokardit er beskeden og kon-
trollerede undersøgelser vs. hospitalsbehandling findes ikke. De patien-
ter, der kan komme i betragtning til ambulant behandling, er patien-ter 
med streptokok infektioner på native klapper, og kun de tilfælde, hvor 
risikoen for komplikationer vurderes at være lav126, 127. Yderligere kræves 
at patienterne har en høj kompliance. Da komplikationsraten er højest 
de første 7-14 dage, skal alle patienter være indlagt i denne periode. Har 
der ikke været komplicerende forhold, kan patienterne herefter overgå 
til ambulant regime i den resterende behandlingsperiode. Absorption af 
per oral indtaget antibiotika er usikker og kan ikke anbefales til endokar-
dit behandling. Fortsat iv. adgang er nødvendig og CVK kan evt. skiftes 
til perifer venflon. Behandlingen skiftes de sidste 14 dage fra penicillin til 
ceftriaxon, forudsat at stoffet er virksomt overfor den påviste bakterielle 
årsag, da sidstnævnte kan gives i en enkelt daglig dosering. Det vil være 
nødvendigt med fortsat nøje overvågning, og det anbefales derfor, at 
patienterne dagligt møder på hospitalet til antibiotika indgift og samti-
dig klinisk vurdering, samt kontrol af blodprøver jvf, Tabel 12.

Ambulant antibiotisk behandling: Ceftriaxon 2g x 1 iv i 2 
uger.

•  Ambulant behandling ved streptokok endokardit på native 
klapper og uden tegn på komplikationer, kan overvejes hos 
patienter med god kompliance - de sidste 14 dage. 

EndoKARdIT I SÆRlIGE TIlFÆldE

Infektion af andre intrakardielle fremmedlegemer
Med stigende anvendelse af pacemaker og ICD- enheder som led i 
arytmi- og hjertesvigtsbehandling, øges antallet af ”device” relaterede 
infektioner. Hvis infektionen involverer elektroderne, kan det medføre 
direkte spredning til højre side af hjertet. I typiske tilfælde findes 
vegetationer både på elektroder, tricuspidalklap og på endokardiet. I 
sjældnere tilfælde kan hæmatogen spredning være årsag til infektion 
af hjerteklapperne på venstre side15, 119. 

Pacemaker/ICD relateret endokardit er en sjælden sygdom. Den 
årlige incidens angives til ca. 2/million indbygger, svarende til ca. 550/
million PM/ICD patienter 15. I Danmark blev der i året 2005 - jf. Dansk 
Pacemakerregister - implanteret 4530 PM/ICD systemer. Heraf blev 
25 explanteret på grund af infektion.

Diagnosen PM/ICD endokardit stilles udfra klinik, bloddyrkninger og 
ekkokardiografi. TEE er klart bedre end TTE til at visualisere elektrode-
infektioner42, 120, 121. 

Indenfor de første 12 måneder efter implantationen er 
Staphylococcus aureus den hyppigste årsag til PM/ICD endokardit, 
men ved senere opståede tilfælde findes ofte koagulase negative 
stafylokokker. Andre mere sjældne årsager omfatter Gram negative 
bakterier, enterokokker og gærsvampe.

Symptomerne er tit ukarakteristiske, men feber evt. subfebrilia og 
pulmonale symptomer er hyppigt forekommende. Der kan være lokale 
gener som smerter, rødme og evt. hud defekt over generatoren. Co-
morbide tilstande optræder hyppigt: koronar hjertesygdom, diabetes, 
atrieflimmer, A-K behandling, nyresygdom, cancer og immunosupres-
siv terapi119.

Behandlingen er som hovedregel kombineret kirurgisk/medicinsk 
med fjernelse af hele systemet. Studier, der anbefaler en mere kon-
servativ strategi er generelt baseret på få patienter med infektionen 
begrænset til pacemakerlommen15, 119. 

For at undgå reinfektion, udskydes reimplantation til bakteriæmien 
er eradikeret og feber samt infektionstal er normaliserede119. I den 
mellemliggende periode kan temporær pacing være nødvendig. Ikke 
alle patienter har brug for device reimplantation, hvorfor indikationen 
altid skal genovervejes.

Den medicinske behandling omfatter samlet 4-6 ugers parenteral 
antibiotisk behandling efter type og resistens bestemmelse, og følger 
principperne angivet i Appendix I. Heraf gives mindst 2 ugers antibio-
tisk behandling efter explantationen. Foretages reimplantation inden 
patienten er færdigbehandlet for IE, gives mindst 2 uger af den sam-
lede antibiotiske behandling efter denne operation.

Anbefalinger:
•  TEE anvendes frem for TTE ved mistanke om PM/ICD relate-

ret IE.
•  Antibiotisk behandling gives 4-6 uger, heraf mindst 2 uger 

efter explantation eller reimplantation, hvis denne foreta-
ges inden IE er færdigbehandlet.

•  PM/ICD enhed samt elektrode(r) fjernes, hvis det er teknisk 
muligt

Endokardit ved intravenøst stofmisbrug

Epidemiologi
Intravenøs stofmisbrug udgør en betydelig risikofaktor for primær og 
recidiverende endokardit og er derfor et bi-kriterie i DUKE klassifika-
tionen (Tabel 10). Internationalt ses markante variationer i incidens 
af stofmisbrug-associeret IE, betinget af forskelle i hyppighed og art 
af stofmisbrug samt adgang til sterile sprøjter. Risikoen for IE øges 
ved brug af usterile remedier og kolonisering med Staphylococcus 
aureus111, 128. I Sverige anslås den aldersjusterede risiko for IE 60 gange 
forøget ved stofmisbrug129 og i skandinaviske studier er 7-13% af alle 
IE betinget af stofmisbrug2, 49, 130. 

Klapaffektion
Skønt tidligere endokardit udgør en vigtig risikofaktor, har hoved-

Arbejdsgruppen anbefaler:
•  Patienter, som allerede er i velindiceret ASA behandling, kan 
fortsætte med denne.

•  Ved tegn på cerebralt insult pauseres al AK-behandling, og det 
afklares umiddelbart, om der foreligger en blødning. 

•  Patienter med Staphylococcus aureus IE og mekanisk hjerteklap 
skiftes til lav molekylær heparin i de første 1-2 uger. Ved tegn 
på nyopstået iskæmisk cerebralt insult er enhver form for AK-
behandling relativt kontraindiceret i den tilsvarende tidsperiode. 

•  Patienter med ”non-Staphylococcus aureus ” årsag til IE og 
mekanisk hjerteklap eller anden tvingende indikation for peroral 
AK-behandling og hvor evt. hæmorragisk cerebralt insult er ude-
lukket, kan fortsætte behandlingen under stram kontrol af INR, 
som lægges ved nedre grænse for det terapeutiske niveau.

•  Planlægges hjerteklapoperation af IE patienter, som skal være i 
AK-behandling, skiftes fra warfarin/phenprocoumon til lav moly-
kolær heparin behandling, når operationsindikationen stilles,

•  AK-behandling givet udelukkende som profylakse ved atrieflim-
mer, pauseres som minimum de første 14 dage efter behand-
lingsstart.
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parten af i.v. misbrugere ikke præeksisterende klap-patologi131. Det 
antages at specielt Staphylococcus aureus er tilstrækkelig virulent 
til at forårsage destruktion af tidligere intakte klapper i samspil med 
endothelskade forårsaget af urenheder i de injicerede stoffer12.

Tricuspidal endokardit (isoleret eller i kombination med andre klap-
per) udgør op til 88% af alle IE tilfælde blandt narkomaner, mens aor-
taendokardit udgør 10-20%, mitralklaps endokardit 5-15% og kombi-
neret aorta/mitral endokardit 5-10%12, 132, 133. Isoleret pulmonalklaps 
endokardit er meget sjælden (<1%). 

Mikrobiologi
Staphylococcus aureus er ansvarlig for 50-70% af IE tilfælde hos nar-
komaner med Streptokokker af viridans gruppen som den næsthyppig-
ste ætiologi134 Herudover ses en lang række af mere opportunistiske 
mikroorganismer. Stofmisbrugere har en øget risiko for endokardit 
forårsaget af Pseudomonas species, Serratia marcescens, Enterococcus 
species, Candida species eller af polymikrobiel årsag. Staphylococcus 
aureus infektion forårsages i reglen fra misbrugerens egen hudflora, 
mens andre bakterier eller svampe infektioner i reglen stammer fra 
forureninger i narkotikaen eller andre remedier. 

Klinik
IE skal altid mistænkes hos den febrile i.v. misbruger. Anamnestiske og 
objektive fund er utilstrækkelige til at udelukke IE135, 136, således har 
kun omkring en tredjedel stetoskopisk mislyd ved indlæggelsen 137. 
Ved højresidig endokardit optræder hyppigt lunge affektion betinget 
af septisk lungeemboli. Lunge infiltrat/effusion ses hos 60-85%, en 
tredjedel har pleuritsmerter og 10-20% hæmoptyse 131, 132. 

Behandling
Behandlingen følger anbefalinger for ikke-stofmisbrugere (Appendix 
I). Højresidig Staphylococcus aureus endokardit blandt narkomaner er 
ofte relativ ukompliceret med god prognose, hvorfor kortere behand-
ling er undersøgt, da langvarig behandling kan være vanskelig at gen-
nemføre på grund af misbruget og andre psykosociale faktorer. Flere 
studier har vist fuld acceptabel effekt af 2 ugers antibiotika behandling 
ved højresidig endokardit, hyppigst ved anvendelse af cloxacillin x 6 i 
kombination med aminoglykosid. I et enkelt mindre studie blev cloxa-
cillin monoterapi fundet ligeværdigt med cloxacillin-gentamycin138. 

Det skal understreges, at 2-ugers studierne er baseret på ukom-
plicerede tilfælde af højresidig Staphylococcus aureus endokardit. 
To ugers behandling bør ikke anvendes ved mistænkt venstresidig IE, 
insufficient respons på behandling, metastatiske infektioner/empyem, 
kardielle eller ekstra-kardielle komplikationer, meticillin resistente 
stafylokokker eller ved ekstensiv klapaffektion og/eller vegetations 
størrelse over 20 mm. 

Peroral behandling kan være nødvendig hvis patienten ikke kan 
eller vil medvirke til indlæggelse og intravenøs behandling. Evidens for 
valg af perorale antibiotika er i sådanne tilfælde sparsom. Et studie af 
indlagte i.v. misbrugere med ukompliceret højresidig endokardit viste 
sammenlignelig effekt af 4 ugers peroral behandling med ciprofloxacin 
og rifampicin efter 5 dages initial i.v. behandling sammenlignet med 
fortsat intravenøs behandling139. Teoretisk kunne valg af moxifloxacin 
eller linezolid være at foretrække frem for ciprofloxacin i betragtning 
af den bedre Gram-positive dækning, men data mangler. 

Indikationer for hjertekirurgi er de samme som hos ikke-misbrugere. 
En mere konservativ holdning må dog anbefales fordi fortsat i.v. mis-
brug udgør en høj risiko for recidiv endokardit og død efter klapkirurgi 
140. Der er to særlige operationsindikationer ved højresidig IE hos i.v. 
stofmisbrugere:

1. Infektion med behandlingsresistente mikroorganismer
2.  Stor tricuspidal vegetation 20mm, persisterende efter recurrent 

lungeemboli (relativ indi-kation).

Prognose
Generelt er prognosen for højresidig endokardit hos narkomaner god. 
Derimod er prognosen ved venstresidig endokardit alvorlig, i et dansk 
studie blev der således fundet en 30% mortalitet for venstresidig 
Staphylococcus aureus endokardit 141.

•  Ukompliceret højresidig Staphylococcus aureus IE hos narko-
maner kan behandles med i.v. Dicloxacillin 2g x 4 i 2 uger, evt. 
med kombination af rifampicin 600 mg x 2 eller fusidin 500 
mg x 3.

• Øvrige tilfælde behandles med antibiotika jf. Appendix I

Endokardit ved HIV infektion
HIV-infektion medfører ikke i sig selv øget risiko for IE131, 132, 142. 
Forekomsten af HIV-infektion blandt stofmisbrugere er imidlertid høj, 
hvorfor den langt overvejende del af IE blandt HIV-positive ses hos 
narkomaner. Estimater for prævalensen af IE blandt HIV-positive nar-
komaner varierer fra 5 til 34%, uafhængigt af anti-retroviral behand-
ling. Blandt HIV-positive narkomaner svarer forekomsten af Staphylo-
coccus aureus og streptokkok betinget IE nogenlunde til fordelingen 
blandt HIV-negative narkomaner.

IE optræder kun sjældent blandt HIV-positive, som ikke er stofmis-
brugere. I en nylig opgørelse af de få publicerede tilfælde af IE blandt 
ikke-stofmisbrugende HIV-positive, fandtes hyppigst Salmonella 
og Enterococcus species som årsag, med dominans af venstresidig 
endokardit 143. Ved påvirket immunforsvar (CD4-tal < 200 celler /μl) 
ses en øget forekomst af endokardit forårsaget af opportunistiske 
mikroorganismer som f.eks Candida species, som kan være vanskelige 
at behandle og medfører en høj mortalitet 144. Imidlertid er det tvivl-
somt hvorvidt HIV-infektion i sig selv medfører højere mortalitet ved 
IE. I et større spansk studie blandt stofmisbruger var HIV-infektion ikke 
en selvstændig prognostisk markør 133

Den antibiotiske behandling følger generelle retningslinier. Såfremt 
kirurgi er nødvendig afficerer HIV-infektion ikke den operative progno-
se145 og HIV-infektion er derfor ingen kontraindikation for hjerteklap 
kirurgi. 

Kongenit hjertesygdom
De sidste årtiers markant forbedrede behandlingsresultater betyder 
at et stigende antal børn med kompleks kongenit hjertesygdom over-
lever til voksenalderen. En konsekvens heraf er en øget frekvens af 
endokardit blandt disse voksne patienter(GUCH). Således indebærer 
alle former for medfødt hjertefejl en risiko for endokardit. Eksempelvis 
har patienter med en simpel, ubehandlet ventrikelseptum defekt en 
livstidsrisiko på 12-13% for endokardit146, 147. Andre hjertefejl med høj 
risiko for endokardit er obstruktion i venstre ventrikels udløbsdel og 
cyanotisk hjertesygdom148. 

I barnealderen er endokardit sjælden, men ses især ved bicuspide 
aortaklapper, ukorrigeret Fallot’s tetralogi, ventrikel septum defekt, 
aortastenose, persisterende ductus arteriosus og transposition af de 
store arterier149. Korrektion af kongenit hjertesygdom medfører en 
ændring af risikoen for endokardit. Indsættelse af klapprotese eller 
conduit resulterer således i betydelig højere risiko for endokardit, 
mens lukning af persisterende ductus arteriosus og ventrikel septum 
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endokardit 143. Ved påvirket immunforsvar (CD4-tal < 200 celler /μl) 

at behandle og medfører en høj mortalitet 144. Imidlertid er det tvivl

ikke-stofmisbrugende HIV-positive, fandtes hyppigst Salmonella

kun omkring en tredjedel stetoskopisk mislyd ved indlæggelsen 137.

antages at specielt Staphylococcus aureus er tilstrækkelig virulent
lungeemboli (relativ indikation).



defekt mindsker risikoen. I et 25-års post-operativt studie var inci-
densen for endokardit 1,3% for Fallot’s tetralogi, 2,7% for ventrikel 
septum defekt, 3,5% for coarctatio aortae, 13,3% for valvulær aorta 
stenose og 2,8% for primum atrie septumdefekt. Hos børn ses sjæl-
dent endokardit efter operation for sekundum atrie septum defekt, 
persisterende ductus arteriosus eller pulmonal stenose150, 151. 

Profylakse og Behandling
Profylakse og behandlingen af endokardit hos børn og voksne med 
kongenit hjertesygdom følger de generelle rekommandationer angivet 
i Appendix I, under hensyn til reduktion af doser hos børn og til føl-
gende forholdsregel:

•  Pga. den relative høje risiko for endokardit hos patienter med 
medfødt hjertesygdom, bør denne diagnose altid mistænkes 
ved uforklaret febrilia.

PROGNOSE
Ved endokardit afhænger prognosen af hvor fremskreden sygdom-
men er på diagnosetidspunktet og af den involverede mikroorga-
nisme. Endokardit forårsaget af Staphylococcus aureus er forbundet 
med en alvorlig prognose104, 152, 153, mens enterokok endokardit har 
en relativ god prognose154. Der findes ingen randomiserede progno-
sestudier, som omhandler valget af behandlingsstrategi i form af 
kirurgisk versus konservativ behandling, homograft versus mekanisk 
klapprotese, plastik versus klapprotese ved endokardit. Skønnet over 
prognosen hviler hovedsagelig på opgørelser fra enkelte centre, som 
ofte er retrospektive og dækker en lang tidsperiode. På det sidste er 
der dog kommet opgørelser fra ICE (International Collaboration on 
Endocarditis), en stor international endokardit database. Prognosen 
forværres med stigende alder, forekomst af hjerteinsufficiens, absces, 
dårlig almen tilstand, og nedsat nyrefunktion152, 155-157. Mortaliteten 
for patienter med aktiv endokardit er fortsat høj: i det akutte forløb 
under hospitalsindlæggelse er den 12-25%158-161. Patienter, som tid-
ligere har haft endokardit, er i større risiko for at få endokardit igen. 
Prognosen for endokardit på native klapper er bedre end for endokar-
dit på klap-protese77, 78. Den operative mortalitet er ens for aorta- og 
mitralklap kirurgi (7-30%)155, 156, 160, 162-166, men langtids-prognosen 
er i nogle studier bedre for de aortaklap opererede165. Mortaliteten 
ved operation for aortaklap endokardit på native klapper er beskrevet 
lavere eller ens med mortaliteten ved operation for aortaklapprotese 
endokardit 162.

Ved klapprotese endokardit ses ofte svær skade omkring protesen, 
med absces dannelse og klapdysfunktion som kan være ledsaget af 
emboliske episoder. Mortaliteten ved denne type af endokardit er høj, 
men tidlig erkendelse og behandling kan forbedre prognosen bety-
deligt77. Prognosen ved aortaklapkirurgi med perivalvulær absces er 
beskrevet at være bedre ved anvendelse af homograft og stentløse 
klapper frem for klapproteser167, 168. Ved mitralklap endokardit synes 
mitral plastik, som udføres ved mere begrænset infektion, at være 
forbundet med en bedre prognose end indsættelse af en mitralklaps-
protese69. En del af de plastik opererede får behov for reoperation 
senere i forløbet. Prognosen for patienter, som udskrives i live efter 
behandling for endokardit, viser en betydelig overdødelighed især 
indenfor det første år. Femårs overlevelsen efter udskrivelse opgives til 
70%-85%75, 77, 156, 157, 159, 160, 164-166.

•  Mortaliteten for patienter med aktiv endokardit er i det akutte 
forløb under hospitalsind-læggelse 12-25%

•  Patienter som udskrives i live efter behandling for endokardit 
har en 5-års overlevelse på 70%-85%

OPFØLGNING

Korttids opfølgning
Under indlæggelsen og ved efterfølgende ambulante kontroller under-
vises patienterne i tegn på endokardit, samt i profylaktisk behandling. 
Efter ophør med antimikrobiel behandling og udskrivning ses patien-
terne til klinisk kontrol og blodprøver efter 14 dage, med besked om 
at tage temperatur morgen og aften. På særlige indikationer følges 
patienterne længere. Det er vigtigt, at patienterne i denne periode 
har mulighed for at kontakte afdelingen direkte m.h.p. umiddelbar 
kontrol, herunder bloddyrkninger på lav tærskel, således at udskrivning 
af empirisk antibiotika for udefineret febrilia undgås. Man skal særligt 
være opmærksom på tegn på recidiv af endokardit og tegn på hjerte-
insufficiens. Hjerteinsufficiens kan være en følge af klapdysfunktion 
og bør medføre akut ekkokardiografi med henblik på evt. klapkirurgi. 
Antibiotisk behandling for endokardit gives i høje doser, som kan give 
toksiske bivirkninger. Disse opstår oftest under behandlingen, men kan 
også optræde efter behandlingsophør og udskrivelsen. Diarre p.g.a. 
antibiotikainduceret overvækst af Clostridium dificile kan optræde op 
til 4 uger efter seponering af antibiotika, og tidlig behandling kan for-
hindre colitis relaterede problemer. Hjerteforeningens pjece eller lig-
nende informationsmateriale om endokardit udleveres ved udskrivning 
og patienten opfordres til regelmæssige tandeftersyn.

•  Patienten uddannes til at være opmærksom på febrilia og 
symptomer på hjerteinsufficiens

•  Klinisk kontrol inklusiv infektionsparametre arrangeres ca. 
2 uger efter udskrivelsen

Langtids opfølgning
Måneder til år efter afslutning af medicinsk behandling af endokardit 
bør patienter følges og fortsat undervises vedrørende infektioner og 
symptomer på evt. klapdysfunktion. Nogle patienter med ikke operati-
ons krævende klappatologier bør følges klinisk og med ekkokardiografi. 
Patienter skal søge læge ved febrilia, da endokardit kan forveksles med 
mange andre febrile tilstande. Hos en patient som tidligere har haft 
endokardit bør der ikke udskrives antibiotika ved uafklaret feber uden 
forudgående bloddyrkninger. 

•  Både patient og læge skal vedvarende have fokus på endokardit 
symptomer.
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APPENDIX I.

ANTIBIOTISK BEHANDLING AF INFEKTIØS ENDOKARDIT

Tabel 1. Endokardit på native klapper og hjerteklapproteser, MIC for penicillin < 1μg/ml, streptokokker/pneumokokker.

Antibiotika Dosis Varighed af behandling

Penicillin G 5 mill.IE x 4 iv/døgn(65.000 IE/kg x 4) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Ved Pc allergi:
Ceftriaxon 2g iv/døgn  (25 mg/kg) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

eller
Imipenem* 1g x 4 iv/døgn (15 mg/kg x4) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Ved IgE medieret Pc allergi:
Vancomycin** 1g x 2 iv/døgn (15 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

*Imipenem: reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion, estimeret kreatinin clearance 40-70ml/min: 50% af normal dosis, estimeret kreatinin clearance 
20-40ml/min: 33% af normal dosis, estimeret kreatinin clearance 5-20ml/min: 25% af normal dosis. Kreatinin clearance < 5ml/min er kontraindikation. 
Imipenem kan erstattes af meropenem (2g x 3, 25mg/kg), men dokumentationen er bedst for imipenem. 
Meropenem dosis ved estimeret kreatinin clearance 30-10 ml/min: 1g x 2. 
Ved estimeret kreatinin clearance <10ml/min: 1g x 2 (mål s-koncentration dalværdi). 
Ved type 1/IgE-medieret allergisk reaktion overfor Pc, bør Cefalosporiner og Carbapenemer ikke anvendes.
**Vancomycin: reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion, terapeutisk dal-niveau 10-20ug/ml. 
Er plasma koncentrationen vedvarende < 10ug/ml, kan dosis øges til 3g/døgn. Infunderes langsomt > 1time for at undgå ”red man” syndrom.

Tabel 2. Endokardit på native klapper og hjerteklapproteser, MIC for penicillin > 1μg/ml, streptokokker/pneumokokker.

Antibiotika Dosis Varighed af behandling

Penicillin G 5 mill.IE x 4 iv/døgn(65.000 IE/kg x 4) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x1iv/døgn (max. 240mg) 2 uger

Ved Pc allergi:
Ceftriaxon 2g iv/døgn  (30 mg/kg) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x1iv/døgn (max. 240mg) 2 uger

eller

Imipenem* 1g x 4 iv/døgn (15 mg/kg x4) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x1iv/døgn (max. 240mg) 2 uger

Ved IgE medieret Pc allergi:
Vancomycin** 1g x2 iv/døgn (15 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Vedrørende *Imipenem ved nedsat nyrefunktion: se fodnote til Tabel 1. Imipenem kan erstattes af meropenem (2g x 3, 25mg/kg), men dokumentationen 
er bedst for imipenem. 
Meropenem dosis ved estimeret kreatinin clearance 30-10 ml/min: 1g x 2. Ved estimeret kreatinin clearance <10ml/min: 1g x 2 (mål s-koncentration 
dalværdi).
Vedrørende **Vancomycin: se fodnote til Tabel 1.  
¶ Gentamicin: Uanset nyrefunktion gives fuld dosis første døgn. Er estimeret kreatinin clearance>60ml/min er dosis uændret det næste døgn, ved 
estimeret kreatinin clearance 20-60ml/min reduceres dosis med 50%, er kreatinin clearance <20ml/min reduceres til 1/3 dosis. Herefter doseres udfra 
plasma gentamicin koncentration, skal være<0.5ug/ml taget 24 timer efter dosisindgift og inden næste dosis.

Tabel 3. Endokardit på native klapper og hjerteklapproteser forårsaget af Enterokokker. 

Antibiotika Dosis Varighed af behandling

Penicillin 5 mill.IE x 4 iv/døgn(65.000 IE/kg x 4) 6 uger 
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x1iv/døgn (max. 240mg) 2 uger

Ved Pc allergi:
Imipenem 1 g x 4 iv/døgn (15 mg/kg x 4) 6 uger
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg  x 1iv/døgn (max. 240mg) 2 uger

Ved IgE medieret Pc allergi:
Vancomycin** 1g x 2 iv/døgn (15 mg/kg x 2) 6 uger
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x1 iv/døgn (max 240mg) 2 uger

Ved MIC > 8 μg/ml erstattes penicillin med ampicillin 2g x 6 iv/døgn (30mg/kg x 6). Vedrørende 
*Imipenem ved nedsat nyrefunktion: se fodnote til Tabel 1 Imipenem kan erstattes af meropenem (2g x 3, 25mg/kg), men dokumentationen er bedst for 
imipenem. 
Meropenem dosis ved estimeret kreatinin clearance 30-10 ml/min: 1g x 2. Ved estimeret kreatinin clearance <10ml/min: 1g x 2 (mål s-koncentration 
dalværdi). 
Vedrørende **Vancomycin: se fodnote til Tabel 1. Vedrørende 
¶ Gentamicin: MIC skal være < 512 μg/ml, se i øvrigt fodnote til Tabel 2.

I de efterfølgende tabeller er max. doser angivet, som 
reduceres efter de i parentes angivne vægtbaseret doser. 
Det skal understreges, at valg af antibiotisk regime base-

res på resistensbestemmelse, og skift af antibiotika kun 
kommer på tale ved alvorlig allergisk reaktion.
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Tabel 4. Endokardit på native klapper eller hjerteklapproteser forårsaget af staphylokokker.

Antibiotika Dosis Varighed af behandling

Penicillin følsomme:

Penicillin G  5 mill.IE x 4 iv/døgn(65.000 IE/kg x 4) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 4 dage 
Evt. suppl. med
Rifampicin† 600mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
 eller
Fusidin† 500mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Methicillin følsomme:

Dicloxacillin*** 2g x 4 iv/døgn(30 mg/kg x 4) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 4 dage 
Evt. suppl. med
Rifampicin† 600mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
 eller
Fusidin† 500mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Ved Pc allergi:

Cefuroxim‡ 3g x 3 iv/døgn(45 mg/kg x 3) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 4 dage 
Evt. suppl. med
Rifampicin† 600mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
 eller
Fusidin† 500mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Ved IgE medieret Pc allergi:

Vancomycin** 1g x 2 iv/døgn (15 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x1 iv/døgn (max 240mg) 4 dage 
Evt. suppl. med
Rifampicin† 600mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
 eller
Fusidin† 500mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Methicillin resistente:

Vancomycin** 1g x 2 iv/døgn (15 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 4 dage 
Evt. suppl. med
Rifampicin† 600mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)
 eller
Fusidin† 500mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Ca. 10% af  S. aureus er Pc følsomme. Hvis MIC for Pc er < 0.1μg/ml vælges Pc i stedet for dicloxacillin. 
†Rifampicin/fusidin: Ved endokardit på hjerteklapproteser gives altid rifampicin eller fusidin.  
***Dicloxacillin: Dosis reduktion til 4g ved kreatinin clearance< 20ml/min, vægt <50kg, alder> 80år. 
‡ Cefuroxim: Reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion, estimeret kreatinin clearance 20-50ml/min: 50-75% af normal dosis, estimeret kreatinin clearance 
10-20ml/min: 33% af normal dosis. 
Vedrørende **Vancomycin: se fodnote til Tabel 1. 
Vedrørende ¶ Gentamicin: se fodnote til Tabel 2.

Tabel 5. Endokardit på native klapper og hjerteklapproteser forårsaget af HACEK (Haemophilus parainfluenza, Haemophilus 
aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens og Kingella kingae).

Antibiotika Dosis Varighed af behandling

Ceftriaxon 2g x 1 iv/døgn (30 mg/kg) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale)

Ved IgE medieret Pc allergi:
Ciprofloxacin 400mg x 2iv/døgn(6 mg/kg x 2) 4-6 uger (6 uger ved protesemateriale) 
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Tabel 6. Endokardit forårsaget af svampe på native klapper og hjerteklapprotese.

Antibiotika Dosis Varighed af behandling

Liposomalt Amphotericin B 4mg/kg x 1 iv/døgn ≥8 uger, efterfulgt af po. behandling
 eller
Caspofungin 50mg x 1 ≥8 uger, efterfulgt af po. behandling 

Caspofungin foretrækkes ved nedsat nyrefunktion. Per oral behandling: Fluconazol 400 mg x 1(5 mg/kg) eller voriconazol 200 mg x 2 (7 mg/kg x 2) 
afhængig af resistens, fortsættes evt. livslangt.

Tabel 7. Empirisk initialbehandling samt behandling af dyrkningsnegativ endokardit.

Antibiotika Dosis Varighed af behandling

Native klapper:
Penicillin 5 MIE x 4 iv/døgn (65000 IE/kg x 4) 4-6 uger
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 2 uger

Ved penicillin allergi eller mistanke om S. aureus eller Gram-negativ  infektion:
Imipenem* 1 g x 4 iv/døgn (15 mg/kg x 4) 4-6 uger
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 2 uger

Ved type-1 penicillin allergi:
Vancomycin  1 g x 2 iv/døgn (15 mg/kg x 2) 4-6 uger
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 2 uger

Hjerteklapproteser:
Vancomycin** 1 g x 2 iv/døgn (15 mg/kg x 2) 6 uger
plus
Gentamicin¶ 3 mg/kg x 1 iv/døgn (max 240mg) 2 uger
Suppl. med
Rifampicin 600 mg x 2 (7 mg/kg x 2) po  6 uger
eller
Fusidin† 500mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) 6 uger

Empirisk behandling gives til der er svar på bloddyrkninger, hvorefter behandlingen ændres i overensstemmelse med dyrkningsresultatet. 
Vedrørende *Imipenem ved nedsat nyrefunktion: se fodnote til Tabel 1. Imipenem kan erstattes af meropenem (2g x 3, 25mg/kg), men dokumentatio-
nen er bedst for imipenem. Meropenem dosis ved estimeret kreatinin clearance 30-10 ml/min: 1g x 2. Ved estimeret kreatinin clearance<10ml/min: 
1g x 2 (mål s-koncentration dalværdi). 
Vedrørende **Vancomycin se fodnote til Tabel 1. 
Vedrørende ¶ Gentamicin , se fodnote til Tabel 2. 
Vedrørende ‡Cefuroxim, se fodnote til Tabel 4.

Ved endokardit forårsaget af mikroorganismer, der ikke er nævnt i ovenstående 
tabeller, konfereres med mikrobiologisk og evt. med infektionsmedicinsk afdeling.
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