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Revisjonsårsak hofteproteser (primære)



Hoftebrudd operert, oftest hemiprotese



Insidens
Proteseinfeksjoner

• Hofteprotese 1-2 %, kneprotese 2-4%

– både dype og overfladiske (følges ofte av to 
forskjellige registre)

• Norge: Ca. 0,9% av totalproteser blir revidert 
for dyp infeksjon Dale 2009

• Ca dobbel risiko for kneproteser
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• risiko for revisjon grunnet infeksjon stigende 
de siste åreneDale2010

• absolutt antall klart stigende

– flere eldre

– lever lengre med protese



Kostnader

• Kostbare tilstander 

– Lang liggetid

– Flere kirurgiske inngrep

– Kostbare revisjonsproteser

– Fransk studie fra 2009
• Average cost in Euros of one-stage versus two-stage septic THA 

revision.

• One-stage 22,719±8769 Euro Two-stage 38,628±9800 Euro 
• Klouche, Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research (2010) 96, 124—132



Forebygging

• Systemisk antibiotika
– fire doser operasjonsdagen

• timing viktig – slurves ofte med

• Lokal antibiotika
– gentamicin i sement

• Ventilasjonstype i operasjonsalen
• God kirurgisk teknikk
• Korte inngrep
• Hibiscrub/Mupirocin
• Overvåking av komplikasjoner (nasjonalt/lokalt)



Patogenese

• Peroperativt
– pasientens hudflora
– kirurgens? anestesilegens?

• Postoperativt
– SSI/sårinfeksjoner

• Hematogen
– sepsis
– sårinfeksjoner
– sjelden tanntrekking

• kort eksponeringstid/lavt antall CFU i blod
• men kan vurdere profylakse a`la endokarditt hos 

høyrisikopasienter (tidligere infeksjon)



Definisjon proteseinfeksjon

• Sinustrakt

• Purulens rundt protesen

• To eller flere kulturer med samme 
mikroorganisme fra pre-op aspirasjon eller 
per-op prøve

• Akutt inflammasjon på histologi fra 
periprostetisk vev



Inndeling

• Tidlig
– 0-3 mnd

– virulente mikrober

• Forsinket
– 3-24 mnd

– indolente infeksjoner/mikrober

• Sen
– over 24 mnd

– oftest hematogen



Inndeling i forhold til behandling

• Varighet av symptomer under tre uker

• Evt. innen fire uker fra primæroperasjon

• Infeksjon med stafylokokker/ikke-
stafylokokker

• Mikrobe følsom for biofilm-behandling 



Infeksjonsmistanke

• Infeksjonsmistanke

– CRP/SR
• stigning etter initial 

nedgang post-operativt

– Feber

– Smerte

– Siving

– Radiologiske tegn



Diagnose

• Oppvekst av mikrobe i vevsprøve

– viktig med antibiotikafritt intervall før prøve

• Histologi

• Leukocytt-tall i synovialvæske

• Funn av sinus-trakt

• Sonikering av vev/protese

• Rtg relativt liten verdi



Prøvetaking

• Preoperativt

– aspirasjon (sensitivitet 83 %, spesifisitet 100%)

– biopsi (sensitivitet 79 %, spesifisitet 100%)
• kombinert           sensitivitet 90 %, spesifisitet 100%
• ref Meermans Clin Orth Relat Res 2010

– ingen antibiotika to uker før om mulig

– blodkulturer

– ikke sårsekret/puss fra sinus (unntatt S. aureus)



Prøvetaking

• Peroperativt

– biopsi

• fem gode prøver – leddkapsel og hinne

• dyrkning

• evt histologi

– sonikering

• øker sensitiviteten

• spesielt ved forutgående antibiotika

– ref Trampuz et al NEJM 2007

– skraping

• mindre nyttig



Behandling

• Komplekst

• Noen kan behandles med protesebevarende 
kirurgi

• Noen må ha skifte av protesen i ett eller to 
trinn

• Ofte vanskelig resistens (koagulasenegative
stafylokokker)



Hvilke mikrober er vanligst?

• Norsk studie, ser på 
bakteriologi og 
resistensutvikling ved ti 
store sykehus i perioden 
1993-2007

• Infiserte hofteproteser 
rapportert inn til 
Nasjonalt register for 
leddproteser



Hofteproteser i Norge

41%
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11%
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9%

6%
4%

CoNS (n=113)

Staphylococcus aureus (n=53)

Streptococci (n=30)

Polymicrobial infection (n=27)

Enterococci (n=26)

Gram negative bacteria (n=17)

Others (n=12)

Lutro et al; Advances in Orthopedics 2014



Resistens

• Relativt uproblematisk i Norge

– S. aureus, streptokokker, gram-negative

• Problematisk for hvite stafylokker

– Stort sett resistente for methicillin (og dermed 
kloxa/dikloxacillin og cefalosporiner)



Behandling

• Mål: Funksjonelt ledd uten infeksjon

• Strategier

– debridement og retensjon

– et-stegs proteseskifte

– to-stegs proteseskifte

– girdlestone

– amputasjon



Antibiotika



Ikke alltid så enkelt…..

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/kartor/kart_och_turistsymboler/kart_symboler_bmp/vatten_pil_riktning.bmp


Penetrasjon til ben

Serumnivå
µg/mL

Bennivå
µg/g

Serum-Ben 
ratio, %

Rifampicin 2 5 >100

Ciprofloxacin 1,4-2,9 0,4-1,4 30-48

Linezolid 23 8,5 37

Trim-sulfa 7,4/143 3,7/19 50/15

Klindamycin 7,3 2,3 40

Fusidin 27 12 44

Metronidazol 34 27 79

Vancomycin iv 22 2,2 10 (20 ved inf)

Oxacillin iv NA NA 10



Biofilms betydning for leddproteser og osteosyntesmateriale



Biofilm

• Bakteriens glycocalyx beskytter mot antibiotika 
og fører til vedvarende bakterievekst selv med 
massiv antibiotikaterapi.

• Bakterier i biofilm er 50 - 500 x mer tolerante for 
antibiotika enn planktoniske, frittflytende
bakterier av samme stamme.

• Fragmenter av biofilm kan rives av og spre 
infeksjonen til andre steder.

• Quorum sensing: bakteriene tilpasser seg 

hverandre



Behandling av biofilm

• Stafylokokker
– Rifampicin

• Aldri monoterapi, tillegg av ciprofloxacin, trim-sulfa, fucidin
e.l.

• Streptokokker
– Penicillin/Amoxicillin

• Monoterapi
• IKKE rifampicin

• Gram-negative
– Ciprofloxacin

• Monoterapi
• IKKE rifampicin



Kirurgi



Deler på en protese

• Kopp og stamme er ofte 
sementert

• Liner/hode lettere 
utskiftbart

KoppLiner

Hode

Stamme



Behandling avhenger av

• type infeksjon (sen eller tidlig)
– OBS: symptomer over tre UKER er sen

• vevets beskaffenhet

• mikrobens følsomhet for antibiotika

• pasientens generelle helsetilstand





Behandling – tidlig infeksjon

• Stafylokokker
– Gule vanligst ved post-operative inf

• Protesebevarende
– Debridement

– Skifte av bevegelige deler

– Intravenøs antibiotika i minimum to uker
• Ekvacillin og (etter noen dager) per-oral rifampicin

• Overgang til peroralt regime med rifampicin pluss annet 
middel etter resistens i tre måneder, evt. opp mot seks 
måneder ved infisert kneprotese



Rifampicin

• Tuberkulostatikum, men virker også svært 
godt på stafylokokker

• Studier viser at den kan ha effekt på biofilm

• Må kombineres med annet antibiotikum, helst 
nukleinsyrehemmer (kinolon/trim-sulfa)

• Skal forbeholdes proteseinfeksjoner, og brukes 
RIKTIG



Behandling – tidlig infeksjon

• Andre mikrober enn stafylokokker

• Fire til seks uker med spesifikk iv, evt. per-oralt 
middel med høy biotilgjengelighet, fulgt av 
udefinert lengde per-oral 
suppresjonsbehandling

• I praksis tre måneder behandling ved klinisk 
og biokjemisk kurasjon og «enkle» mikrober, 
f.eks. beta-hem streptokokker

• Ikke rifampicin



Behandling – sen infeksjon

• Preoperativ aspirasjon

• To-trinn skifte

• Et-trinn skifte

• Girdlestone (ledd uten protese)

• Amputasjon 







Et-trinn skifte

• Stafylokokk-infeksjon

– To-seks  uker iv, deretter til sammen tre måneder 
per os etter resistens, i kombinasjon med 
rifampicin

• Andre mikrober

– Fire til seks uker med spesifikk iv, evt. per-oralt 
middel med høy biotilgjengelighet, fulgt av 
udefinert lengde per-oral suppresjonsbehandling



To-trinn skifte

• Fire til seks uker med spesifikk iv, evt. per-oralt middel 
med høy biotilgjengelighet
– Ofte lengre, opp mot åtte uker
– Følger SR/CRP

• Spacer med antibiotika
• IKKE rifampicin

• To uker antibiotikafritt intervall, kontroll CRP/SR 
• Ny protese når klinisk og biokjemisk infeksjonsfri
• Post-operativ antibiotika?
• Nye dyrkingsprøver peroperativt



Oppsummering

• Økende forekomst

• Vanskelig mikrobiologi

• Høy morbiditet og mortalitet

• Kompleks kirurgisk og medisinsk behandling


