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Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi



Dyrkning 
af 
patientens 
urin fra 
kateter à 
deméure



Poseurin 
skal 
tappes 
direkte fra 
blæren via 
studsen, 
ikke fra 
posen



Urinvejsinfektioner

• Kateter á demeure:
• Urinen kan ikke holdes steril, der bør kun 

behandles ved manifeste symptomer på 
infektion, eller hvis der fortsat er infektion 
efter kateterets fjernelse, eller før 
operation/instrumentering



Urease-positiv 
Proteus mira-
bilis i urinen. 

(FAKTABOKS: ved 
ukompliceret 
urinvejsinfektion hos 
yngre kvinder er 
ætiologien helt 
overvejende E. coli 
(80%) og 
Staphylococcus 
saprophyticus (15%). 
Her kan anvendes 
empirisk terapi med 
pivmecillinam 400 mg x 
3 dgl i 3 dage.. Ved 
kompliceret 
urinvejsinfektion ses 
også andre 
Enterobacteriaceae og 
enterokokker og måske 
Pseudomonas 
aeruginosa og sjældent 
Candida albicans), her 
må den empiriske 
terapi ofte justeres efter 
dyrknings og 
resistensbestemmelse)



Empirisk antibiotikabehandling ved 
urinvejsinfektion

• Resistensforhold i landet/amtet <10-20%
• Skal udskilles i urinen, pH af urinen? 

Terapeutisk vævskonc. ved pyelonephritis 
• Dosis, varighed af behandlingen, sidste 

indgift før sovetid, pris, påvirkes 
tarmfloraen?

• Langvarig behandling af kronisk infektion
• Langtidsprofylakse 



Behandlingsprincipper af UVI

• Asympt. bakteriuri hos gravide 3 dage
• Ukompl. UVI hos unge (menstruerende)

kvinder 3 dage
• UVI hos mænd/ældre kvinder 6-14 dage
• Pyelonephritis 6-14 dage
• Kompliceret UVI (fremmedlegeme, 6-14 dage

funkt./anatom. abnorm.)
• Kronisk UVI, terapisvigt trods følsom 4-6 uger
• Langtidsprofylakse lav dosis x 1 

aften i måneder



Behandling af urinvejsinfektioner

• Signifikant bakteriuri:    ≥10e3/ml midstrømsurin
• Ukompliceret UVI : Mecillinam 400 mg x 3 i 3 

dage
• Pyelonephritis: Cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. i 

(6-)14 dage
• Alternativ: Ciprofloxacin 500 mg x 2

• Behandlingen justeres efter resistensbestemmelse



Sygehistorie

• Cystitis med Proteus mirabilis hos mand 
med prostatahypertrofi og flere tidl. UVI. 
Pga risikoen for resistensudvikling 
overvejes behandling med methenamin 
under indgift af ascorbinsyre for at surgøre 
urinen. Er det en god idé?



Sygehistorie - svar

• Urease positive bakterie spalter urinstof til NH4+ og 
CO2 så pH stiger og stendannelse finder sted. pH kan 
ikke nedsættes med ascorbinsyre, så methenamin 
svigter, da det kun er aktivt ved surt pH
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LANGTIDSBEHANDLING PROFYLAKTISK MOD UVI

Princip: lille dosis som holder urinen steril men ikke påvirker den anaerobe 
tarmflora

Ciprofloxacin 100 mg p.o. vespere eller
Nitrofurantoin 50 mg p.o. vespere eller
Trimetoprim 100 mg p.o. vespere eller
Sulfamethoxazol 0.5 g p.o. vespere eller
Metenamin 1 g x 2-3 dgl p.o. + 1 g ascorbinsyre

Korttidsbehandling: profylaktisk hos kateterbærere (< 2 uger) ciprofloxacin 250 
mg p.o./dag

Enkeltdosis: profylaktisk mod recidiverende urinvejsinektioner hos kvinder 
inklusive gravide: nitrofurantoin 50 mg efter samleje
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Pneumoni



Misvisende 
undersøgelse - kun 
svælgsekret, ny 
prøve udbedes!

Presenter
Presentation Notes
<<a. 



SYGEHISTORIE

• 50-ÅRIG ALKOHOLIKER, DER EFTER 4 DAGES INFLUENZA 
PLUDSELIG BLIVER DÅRLIGERE OG INDLÆGGES HØJFEBRIL OG 
PNEUMONISK MED MEDTAGET ALMENTILSTAND. 

• RØNTGEN AF THORAX VISER INFILTRATER PÅ BEGGE 
LUNGEFELTER. 

• DER TAGES ET LARYNGSSUG, SOM VISER TALRIGE GRAM-
POSITIVE KOKKER I HOBE I STRØG MED LEUKOCYTTER OG 
CYLINDEREPITHELCELLER OG MUCUS. 

• HVAD SKAL PATIENTEN BEHANDLES MED?
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Pneumoni



ANTIBIOTIKABEHANDLING AF PNEUMONIER

PNEUMOKOKKER PENICILLIN
H. INFLUENZAE AMPICILLIN
S. AUREUS DICLOXACILLIN/CEFUROXIM + 

FUCIDIN
P. AERUGINOSA TOBRAMYCIN + PIPERACILLIN
MYCOPLASMA, ORNITHOSE,
C. PNEUMONIAE CLARITHROMYCIN ELLER 

DOXYCYCLIN
LEGIONELLA CLARITHROMYCIN + 

CIPROFLOXACIN ELLER + 
RIFAMPICIN

ACTINOMYCOSE PENICILLIN
NOCARDIA SULFAMETHOXAZOL + 

TRIMETOPRIM
TB ISONIAZID + RIFAMPICIN (6 MDR) 

+ ETAMBUTOL + PYRAZINAMID 
(3 MDR)



Vejledende 
undersøgelse, 
sekret fra nedre 
luftveje



VALG AF ANTIBIOTIKA VED S. AUREUS  INFEKTION

• Penetration til focus
• Penicillinase produktion
• pH
• Synergisme/antagonisme
• Resistensudvikling
• I.v./p.o.
• Kontrol af serumkoncentration?
• Varighed af behandlingen
• Patienten angiver, at han ikke kan tåle penicillin - hvad gør du?
• Lungeinfektion - aerosolbehandling?
• Kræver patientens infektion isolationsforanstaltninger?
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Meningitis - opistotonus



Meningitis

• 2-årig pige der efter forkølelse med otitis 
media udvikler nakkestivhed, opkastninger 
og påvirket AT. Ved ankomsten til 
hospitalet gøres lumbalpkt. med 
udtømmelse af uklar spinalvæske. Hvad 
skal pt. behandles med? p.o., i.m., i.v.? 

• Mikrobiologen er gået hjem, skal vi sætte 
spinalvæsken i køleskabet til i morgen?



Meningitis behandling: penetration til CNS, høj og 
hyppig dosering

• INITIALT: Klinisk oplagt meningokok: G-penicillin 
• Andre: Ceftriaxon + ampicillin
• Penicillin/cefalosporinallergi: Meropenem
• Desuden: Dexamethason 10 mg x 4 dgl. i 4 dage mod 

inflammationen*

• VEDLIGEHOLDELSE: Mg-kok, Pn-kok: G-penicillin 
• Listeria: Ampicillin/meropenem 
• H. influenzae: Ceftriaxon 
• S. aureus: Cefuroxim + fucidin, 
• Andre: Afhængig af art og resistensforhold
• Ingen bakterier: Fortsæt ceftriaxon + ampicillin

(*Gans et al. NEJM 347;1549-56;2002)



TETRACYKLIN - PENICILLIN ANTAGONISME

57 meningitis patienter Levende Døde  Total
behandlet med
____________________________________________________________________
Penicillin 12 mio/dg. 30 13 (30%) 43

Penicillin + tetracyklin 3 11 (79%) 14 (p < 0.005)
12 mio/dg. + 2 g/dg.
____________________________________________________________________
(Lepper & Dowling AMA ARCH INT MED 88:489;1951)
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Dosering af antibiotika udfra legemsvægten



Dosering af aminoglykosider  udfra legemsvægten

*

*Som regel doseres aminoglykosiderne kun 1 gang i døgnet, hvor så hele døgndosis gives;
det giver bedre bakteriedrab og færre bivirkninger. Aminoglykosider trænger ikke over i cerebrospinalvæsken!





Morbilliformt eksanthem - morbilli eller penicillinallergi?



SYGEHISTORIE FORTSAT

Efter 3 dages behandling udvikler patienten et 
morbiliformt exanthem over hele kroppen, men 
patienten er vaccineret mod morbilli (MFR). Hvad kan 
årsagen til exanthemet være, og hvad skal du gøre?
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Meningitis komplikationer

• Efter 3 dages behandling er patientens 
tilstand ikke bedret trods 
penicillinbehandling. Der gøres re-
lumbalpunktur, som viser fortsat højt 
celletal med 50% polymorfkærnede 
leukocytter og CT-scanning viser temporal 
otogen absces. Hvad kan vi gøre?



Meningitis komplikationer

• Efter 2 dages penicillinbehandling udvikler 
patienten kramper og samtidig er 
serumkreatinin steget til 0,35.

• Hvad kan kramperne skyldes? Hvordan kan 
mikrobiologen bidrage til at opklare 
årsagen? Hvilke terapeutiske konsekvenser 
har det målte serumkreatinin?



Akkumula-
tion af 
antibiotika 
ved 
påvirket 
nyrefunk-
tion



Nomogram til 
beregning af 
kreatininclea-
rance



Dosering
sinterval-
let 
ændres 
ved 
nedsat 
nyrefunk
-tion



God fornøjelse med jeres 
antibiotikabehandling!


	FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Urinvejsinfektioner
	Slide Number 7
	Empirisk antibiotikabehandling ved urinvejsinfektion
	Behandlingsprincipper af UVI
	Behandling af urinvejsinfektioner
	Sygehistorie
	Sygehistorie - svar
	�LANGTIDSBEHANDLING PROFYLAKTISK MOD UVI
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	SYGEHISTORIE
	Slide Number 17
	ANTIBIOTIKABEHANDLING AF PNEUMONIER
	Slide Number 19
	VALG AF ANTIBIOTIKA VED S. AUREUS  INFEKTION
	Slide Number 21
	Meningitis
	Meningitis behandling: penetration til CNS, høj og hyppig dosering
	TETRACYKLIN - PENICILLIN ANTAGONISME
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	SYGEHISTORIE FORTSAT
	Meningitis komplikationer
	Meningitis komplikationer
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35

