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Resumé
Formål: I det seneste årti er den diagnostiske proces ved infektiøs 
endokardit (IE) blevet forbedret og mere systematiseret gennem 
brug af transøsofagal ekkokardiografi (TEE) og indførelsen af 
Dukes diagnostiske kriterier. Brugen af kirurgisk intervention har 
ligeledes udviklet sig. Der findes imidlertid ingen studier, hvor 
man har evalueret, om denne udvikling har påvirket prognosen for 
IE. Formålet med dette studie er således: 1) at beskrive epidemio-
logi og kliniske aspekter ved IE og 2) at vurdere, hvorvidt progno-
sen for IE er forbedret i forhold til tidligere studier.
Materiale og metoder: Kliniske data fra 135 patienter med en kli-
nisk IE-diagnose blev indsamlet retrospektivt fra hospitalsjourna-
ler, analyseret og sammenlignet med data fra tidligere studier.
Resultater: In-hospital-mortaliteten i dette studie var 14% (95% 
konfidensinterval: 8,2-19,9%). I tidligere studier er der beskrevet 
mortalitetsrater på mellem 16% og 33%. Patienter med Staphylo-
coccus aureus-IE (SAIE) havde en signifikant højere mortalitet 
(38%). Hos 21% blev der foretaget hjerteklapkirurgi. Hyppigst 
hos patienter med affektion af aortaklappen. C-reaktivt protein var 
den bedste markør til vurdering af effektiviteten af den antibioti-
ske behandling.
Diskussion: Resultaterne af dette studie indikerer, at prognosen 
for IE er blevet forbedret. Denne ændring skyldes formentlig den 
øgede brug af TTE og TEE samt brugen af systematiske diagnosti-
ske kriterier, hvilket samlet resulterer i en tidligere diagnostik af 
sygdommen. Imidlertid har gruppen af patienter med SAIE stadig 
en høj mortalitet. En forbedring af prognosen vil givetvis kunne 
opnås, såfremt man indfører retningslinjer, der sigter mod intensi-
veret observation, tidligere kirurgisk intervention og regelmæssig 
brug af veldefinerede diagnostiske kriterier. Det anbefales des-
uden, at alle patienter med SAIE behandles på kardiovaskulære 
centre med thorax-kirurgiske faciliteter.

Infektiøs endokardit (IE) har ubehandlet oftest et fatalt forløb. 
Trods behandlingsmæssige muligheder beskrives der i de fle-
ste studier en mortalitet under indlæggelse på 20-25% [1]. År-
sagen til denne dårlige prognose er bl.a., at sygdommen ty-
pisk først opdages sent i forløbet. I bestræbelserne på at for-
bedre diagnostik og behandling af IE er det væsentligt, at 
kendskabet til sygdommens epidemiologi og kliniske forløb 
er så præcist som muligt. Studier, der omhandler disse aspek-
ter, er kun i begrænset omfang blevet publiceret i de seneste 
år. I løbet af de seneste 5-10 år har der imidlertid fundet en 

væsentlig udvikling sted i såvel diagnostik som behandling af 
IE [1-4], i form af indførelse af Duke-kriterier til diagnostik af 
IE [5], brug af transøsofagal ekkokardiografi (TEE) samt for-
bedrede antibiotikaregimener og mere aggressiv brug af kirur-
gisk behandling.

Formålet med dette arbejde er at beskrive de kliniske og 
prognostiske aspekter af IE i en veldefineret region i Danmark 
i det seneste årti, og at vurdere om udviklingen inden for diag-
nostik og behandling har resulteret i en forbedring af progno-
sen for patienter med IE. 

Materiale og metoder
Samtlige patientforløb med diagnosen IE i Frederiksborg Amt 
i perioden fra januar 1990 til december 2000 blev gennemgået. 
Der kunne efter gennemgang af patientjournalerne registreres 
i alt 135 tilfælde af IE [5]. Journalerne for alle 135 blev gen-
nemgået, og oplysninger om alder, køn, prædisponerende 
risikofaktorer, temperaturforløb, leucocytter, C-reaktivt pro-
tein (CRP), sænkningsreaktion (SR), bloddyrkninger, fund 
ved ekkokardiografi, overflytning til hjertecenter, udførelse af 
hjerteklapkirurgi, andre komplikationer under indlæggelsen 
og død blev systematisk indsamlet. 

In- og eksklusionskriterier og udvælgelsesproceduren for 
denne undersøgelses patientmateriale er nærmere beskrevet i 
[5]. 

Patientgruppering 
Patienterne rubriceredes efter to hovedprincipper: 1) risikore-
lateret og 2) forløbsrelateret. Ved den risikorelaterede indde-
ling blev patienterne opdelt i tre grupper: 1) IE på native klap-
per (native valve endocarditis, NVE), 2) IE på proteseklapper 
(prosthetic valve endocarditis, PVE) og 3) IE hos intravenøse 
stofmisbrugere (intravenous drug abuse, IVDU). Ved den for-
løbsrelaterede inddeling blev patienterne opdelt i akutte og 
subakutte forløb. Et akut forløb blev defineret ved hurtigt ind-
sættende højfebrilia (≤ 4 dage før behandlingsstart) og hurtig 
udvikling af hæmodynamisk betydende klapdestruktion.

Til analyse af proportioner og middelværdier i to popula-
tioner, er der anvendt approksimativ normalfordelingstest 
(U-test). For udregnede proportioner og middelværdier blev 
der beregnet et 95% konfidensinterval (CI) med øvre og nedre 
grænse angivet. En p-værdi ≤ 0,05 blev anset for at være signi-
fikant.

Resultater
Af de 135 patienter var 90 mænd og 45 kvinder. Medianalde-
ren var 66 år (spændvidde 0-87 år). Antallet af patienter med 
en prædisponerende tilstand var 49 (36,3%). Kunstige hjerte-
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klapper var den hyppigst forekommende prædisponerende 
tilstand og forekom hos 22 patienter (16,3%) [5]. Der var 106 
patienter med NVE (79%), syv med IVDU (5%) og 22 med PVE 
(16%). Der blev registreret 18 (13%) akutte forløb og 117 (87%) 
subakutte forløb.

Mortalitet 
Kun de dødsfald, der fandt sted under den aktuelle IE-indlæg-
gelse (in-hospital mortality), blev medtaget i dette studie. Af de 
135 patienter døde 19 (2-60 dage efter indlæggelse), hvilket 
giver en mortalitetsrate på 14% (CI: 8,2-19,9%). Mortaliteten i 
relation til klapaffektion fremgår af Tabel 1. Patienter med af-
fektion af både aorta- og mitralklappen havde signifikant hø-
jere mortalitet end patienter med affektion af enten mitral- el-
ler aortaklappen, henholdsvis (p = 0,003 og p = 0,0005).

Forekomst af dødsfald blandt patienter med Staphylococcus 
aureus-bakteriæmi og patienter uden var henholdsvis 38,1% og 
9,5% (p = 0,0006). 

Kirurgi
Opgørelsen af kirurgisk intervention er baseret på patienter, 
der blev opereret i umiddelbar tilslutning til indlæggelsen for 
IE. Af de i alt 135 patienter blev 57 (42%) overflyttet til et inva-
sivt hjertecenter. Af disse fik 28 indsat en protetisk hjerteklap, 
og en fik foretaget en kirurgisk sanering af ekskrescenserne 
samt lukning af en ventrikelseptumdefekt (i alt 21%) (Tabel 1). 
Der var flest kirurgiske indgreb hos patienter med aortaklap-
IE (29%). Af patienter med mitral- + aorta-IE blev fire (57%) 
opereret. I forhold til patienter med affektion af mitralklap og 
aortaklap var dette en signifikant større andel (p = 0,01) og (p = 
0,02). 

Endokarditlokalisation
Opgørelsen over endokarditens anatomiske lokalisation er 
baseret på ekkokardiografiske fund, i to tilfælde obduktion og 
i et tilfælde operation. Af de 135 patienter med IE blev 126 un-
dersøgt med ekkokardiografi. Heraf blev 23 patienter under-
søgt med TEE. Resultaterne af disse undersøgelser kunne ud 
fra den ekkokardiografiske beskrivelse inddeles i: 1) sikre eks-
krescenser/vegetationer (n = 63; 50%), heraf ti med perivalvu-
lær abces (Duke 2,2), 2) ekkokardiografiske fund, der var for-

enelige med, men ikke diagnostiske for IE (inkonklusive for-
andringer) (n = 46; 37%), og 3) ingen endokarditsuspekte fund 
ved ekkokardiografi (n = 17; 13%).

I tre tilfælde blev der ved obduktion/kirurgi uden forudgå-
ende ekkoundersøgelse fundet ekskrescenser/vegetationer på 
aortaklappen. 

Der var 100 (74%) patienter med venstresidig klapaffektion, 
syv (5%) patienter med højresidig klapaffektion, fem (4%) med 
dobbeltsidig klapaffektion og 23 (17%), hos hvem der ikke 
fandtes klapaffektion, heraf var fem ikke blevet undersøgt 
med ekkokardiografi. Mitralklappen var afficeret hos 60 
(44%), mens aortaklappen var involveret hos 47 (35%) patienter 
(ikkesignifikant). Tricuspidalklappen var involveret hos 11 
(8%) patienter. Af de syv patienter med IVDU sås i seks (86%) 
tilfælde affektion af tricuspidalklappen. I sammenligning med 
patienter med NVE og PVE var dette en signifikant forskel. 
(p = 0,0000000000002, p = 0,000001). Blandt patienter med PVE 
var der ni (41%), hos hvem der ikke var fund ved ekkokardio-
grafi. Blandt de resterende 13 var der ingen, der via ekkokar-
diografi fik diagnosticeret sikre ekskrescenser (Tabel 2). 

Bakteriologi
Hos alle 135 patienter i dette studie blev der taget blodprøver 
til dyrkning. Af disse havde 109 patienter (81%) en positiv 
bloddyrkning. Hos de resterende 26 patienter var bloddyrk-
ningerne negative på trods af gentagne dyrkninger.

Af de 109 positive dyrkninger, var der 46 (34%) med Strep-
tococcus viridans, 21 (16%) med Staphylococcus aureus og 17 (13%) 
med Enterococcus. Der var ikke signifikant forskel i fordelingen 
af Streptococcus viridans eller Enterococci blandt de tre patient-
grupper med NVE, IVDU og PVE. Streptococcus viridans og en-
terokokker forekom hyppigere i gruppen med subakutte for-
løb (p = 0,03 og p = 0,3), mens Staphylococcus aureus forekom 
hyppigere i gruppen med akutte forløb (p = 0,000000000001) 
(Tabel 3). Af de i alt 18 akutte forløb var de 17 hos patienter 
med NVE, mens ingen af patienterne med PVE havde et akut 
forløb (p = 0,00000001). Der var et akut forløb blandt patienter 
med IVDU. Tretten ud af 21 patienter med Staphylococcus 
aureus-bakteriæmi havde et akut forløb, mens to ud af 46 pa-
tienter med Streptococcus viridans-bakteriæmi havde et akut 
forløb (p = 0,0000002).

Tabel 1. Kirurgisk behandling og mortalitet blandt 135 patienter med infektiøs endokardit (IE).

Strepto- Strepto- Anden Ingen Ingen
coccus coccus lokali- fund ved under

NVE IVDU PVE aurora viridans MI AO MI+AO TRI PULMa sering ekko søgelseb I alt
(n=106) (n=7) (n=22) (n=21) (n=46) (n=49) (n=41) (n=7) (n=7) (n=1) (n=7) (n=18) (n=5) (n=135)

Henvist til invasivt
hjertecenter 44 3 10 9 18 18 24 6 6 1 2 0 0 57 (42%)

Kirurgi udført 26 (25%)c 0 (0) 3 (14%) 6 (29%) 8 (17%) 8 (16%) 12 (29%) 5 (71%) 3 (43%) 0 (0) 1 (14%) 0 0 29 (21%)

Mortalitet 13 (12%) 1 (14%) 5 (23%) 8 (38%) 5 (11%) 6 (12%) 3 (7%) 4 (57%) 1 (14%) 0 0 1 (6%) 4 (8%) 19 (14%)

a) Indlagt med affektion af pulmonal aorta- og mitralklap.
b) Ingen undersøgelse (ekkokardiografi, kirurgi eller obduktion).
c) Procentberegning ud fra gruppens samlede størrelse (eks: 26/106×100=25%).
NVE = native valve endocarditis; IVDU = intravenous drug abuse; MI = mitralklap; AO = aortaklap; TRI = tricuspidalklap.
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Sygdommens forløb
Varigheden af indlæggelse, behandling og periode med tem-
peraturforhøjelse er vist i Tabel 4. I denne opgørelse er pa-
tienter, der døde under indlæggelsen, ikke medtaget. Der var 
ingen signifikante forskelle grupperne imellem. 

I Figur 1 er udviklingen i temperaturværdier for de største 
hovedgrupper opstillet. For patienter med Staphylococcus 
aureus-bakteriæmi lå temperaturen på et højere niveau end for 
de øvrige grupper indtil efter 16 dages behandling, hvorefter 
de forskellige grupper befandt sig på det samme niveau (ca. 
37,5 °C). Efter ca. tre ugers behandling kunne man for patien-

ter med PVE og Streptococcus viridans-bakteriæmi se en stig-
ning i temperaturkurven. 

I Figur 2 vises udviklingen i de gennemsnitlige CRP-, SR- 
og leukocytværdier i hele patientmaterialet. SR stiger frem til 
dag 14 og falder herefter. CRP ligger højt i starten af behand-
lingsperioden og falder igennem hele behandlingen. Efter ca. 
14 dage følger de to målinger hinanden. Leukocyttallet er kun 
marginalt forhøjet i starten af forløbet og normaliseres inden 
for en uge.

I Figur 3 vises udviklingen i CRP for de forskellige patient-
grupper. Patienter med Staphylococcus aureus-bakteriæmi lå i 

NVE IVDU PVE Akut Subakut I alt
Dyrkningsfund n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Streptococcus viridans . . . . . . . . 36 (34)a 1 (14) 9 (41) 2 (11) 44 (38) 46 (34)
Andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (10) 1 (14) 1 (5) 0 13 (11) 13 (10)
Staphylococcus aureus

(koagulase +)  . . . . . . . . . . . . 17 (16) 3 (43) 1 (5) 13 (72) 8 (7) 21 (16)
Epidermidis (koagulase –)  . . . . . 6 (6) 0 3 (14) 1 (6) 8 (7) 9 (7)
Enterococci  . . . . . . . . . . . . . . . 13 (12) 1 (14) 3 (14) 1 (6) 16 (14) 17 (13)
Øvrige bakterier . . . . . . . . . . . . . 2 (2) 0 1 (5) 0 3 (3) 3 (2)

Positive dyrkninger i alt 85 (80) 6 (85) 18 (82) 17 (94) 92 (79) 109 (81)

Dyrkningsnegative 21 (20) 1 (15) 4 (18) 1 (6) 25 (21) 26 (19)

I alt 106 7 22 18 117 135

a) Procentberegning ud fra hele gruppens størrelse (eks: 36/106×100 = 34%).
NVE = native valve endocarditis; IVDU = intravenous drug abuse; PVE = prosthetic valve endocarditis.

Tabel 3. Dyrkningsfund i 135 tilfælde med IE.

Ekko med Ekko med
NVE IVDU PVE inkonklusive sikker I alt
n (%) n (%) n (%) forandringer excresens n (%)

Mitralklap  . . . . . . . . . . . . . 44 (41) 1 (14) 4 (18) 19 (41) 30 (48) 49 (36)
Aortaklap  . . . . . . . . . . . . . 33 (31)a 0 8 (36) 16 (35) 22 (33) 41 (30)a

Tricuspidalklap  . . . . . . . . . 3 (3) 4 (57) 0 3 (7) 4 (7) 7 (5)
Pulmonalklap  . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0
Anden lokalisering  . . . . . . . 2 (2) 0 0 2 (4) 0 2 (1)

Mitral + aorta . . . . . . . . . . . 7 (7) 0 0 2 (4) 5 (8) 7 (5)
Mitral + tricuspidal  . . . . . . 0 2 (29) 0 2 (4) 0 2 (1)
Pulmonal + mitral + aorta  . . 1 (1) 0 0 1 (2) 0 1 (1)
Anden lokalisering

+ tricuspidal/mitral . . . . . 3 (3) 0 0 1 (2) 2 (3) 3 (2)
Ingen fund v. ekko  . . . . . . . 9 (8) 0 9 (41) 18 (13)
Ingen ekko-undersøgelse,

kirurgi eller obduktion  . . 4 (4) 0 1 (5) 5 (4)

I alt 106 7 22 46 63 135

a) Heraf to fundet ved obduktion og en fundet under operation.
NVE = native valve endocarditis; IVDU = intravenous drug abuse; PVE = prosthetic valve endocarditis.

Tabel 2. Endokarditens anatomiske lokalisation.

Staphylo- Strepto-
coccus coccus

NVE IVDU PVE aureus viridans I alt
(n=106) (n=7) (n=22) (n=21) (n=46) (n=135)

Indlæggelsestid: dage
(spændvidde)  . . . . 40 (13-127) 32 (21-84) 42 (14-92) 43 (21-103) 37 (14-92) 40 (13-127)

Behandlingstid: dage
(spændvidde)  . . . . 36 (21-123) 32 (17-61) 38 (20-65) 36 (21-58) 34 (22-65) 36 (17-123)

Afebril: dage efter
behandlingsstart
(spændvidde)  . . . . 13 (0-67) 18 (1-64) 6 (0-46) 16 (1-67) 14 (0-64) 11 (0-67)

NVE = native valve endocarditis; IVDU = intravenous drug abuse; PVE = prosthetic valve endocarditis.

Tabel 4. Klinisk forløb. Antal dage omgivet som me-
dian (spændvidde).
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de første 14 dage højere end de øvrige grupper. Hos patienter 
med PVE og med Streptococcus viridans-bakteriæmi fandt man 
en stigning i CRP efter 3-4 ugers behandling. 

Bivirkninger og komplikationer 
Atten patienter (13%) havde en stigning i såvel CRP som i tem-
peratur i den tredje og fjerde behandlingsuge. Alle disse pa-
tienter fik ændret deres behandlingsregimen, hvilket resulte-
rede i fald i CRP og temperatur. Der blev ikke registreret 
nefro- eller ototoksiske bivirkninger i forbindelse med den 
antibiotiske behandling. 

Hos 20 patienter (15%) blev der registreret vaskulære/em-

boliske manifestationer (Dukes bikriterium 3). Hos tre patien-
ter fandtes lungeemboli, seks havde tegn på cerebral emboli, 
og hos 11 blev der registreret embolier i hud og negle. Hos 
fem patienter fandt man immunologiske manifestationer 
(Dukes bikriterium 4), idet tre patienter viste tegn på glome-
rulonefrit, og to patienter havde IgM-reumafaktorforhøjelse. 

Diskussion
Dette studie er, så vidt det har kunnet verificeres via gængse 
litteratursøgninger, det første, hvor man beskriver kliniske og 
prognostiske aspekter af IE i det seneste årti. Med studiet åb-
nes der dermed mulighed for, at man kan vurdere effekten af 
det seneste tiårs behandlingsmæssige og diagnostiske tiltag. I 
denne sammenhæng er mortaliteten af særlig interesse. Den 
samlede mortalitet under indlæggelse var i dette studie lavere 
end beskrevet i tidligere studier. Mortalitetsraten i dette studie 
var på 14% (CI: 6,2-19,9%), mens den i andre studier [6-12] var 
på 16-33%. Mortaliteten og forekomsten af akutte forløb var 
særligt høj hos patienter med Staphylococcus aureus-IE. I dette 
studie havde 36% Streptococcus viridans-bakteriæmi, mens 16% 
havde Staphylococcus aureus-bakteriæmi. I andre studier [6-8, 9-
12] angives Streptococcus viridans at udgøre 3-28% og Staphylo-
coccus aureus 18-48%). Den lavere forekomst af Staphylococcus 
aureus i dette studie kan delvis forklare den forbedrede prog-
nose.

I dette studie fik 29 patienter (21%, CI: 13-26%) suppleret 
den antibiotiske behandling med hjerteklapkirurgi. I et pro-
spektivt svensk studie [11] blev 15% af patienterne opereret. I 
de fleste andre studier fandt man imidlertid en større andel ki-
rurgisk behandlede patienter (33%, 24%, 28% og 27%) [7, 8, 10, 
13]. I 1960’erne og 1970’erne var kirurgi ved IE kun indiceret 
ved akut hjerteinsufficiens [1]. Siden er kirurgi blevet en mere 
integreret del af behandlingen og benyttes tidligere i forløbet 
og på bredere indikationer. Indikationerne for operation i 
dette studie svarede til, hvad man fandt i andre studier [7, 8, 

Figur 1. Gennemsnitlige serietemperaturværdier. V.U = temperatur ved udskri-
velsen. Dag 1 er første dag i behandling.
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Figur 2. Udvikling i middelværdier for C-reaktivt protein (CRP), sænkningsreak-
tion (SR) og LEUC. V.U = værdi ved udskrivelsen.
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Figur 3. Gennemsnitlige serie-C-reaktivt protein (CRP)-værdier for udvalgte pa- 
tientgrupper.  V.U = CRP ved udskrivelsen.
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10, 11, 13], og der synes ikke at være nogen umiddelbar for-
klaring på det relativt lave antal i dette studie. I lighed med 
forholdene med nedsat forekomst af emboliske manifestatio-
ner kan årsagen være, at diagnosen stilles tidligere, hvorved 
den relevante antibiotiske behandling hurtigere iværksættes. 
I dette studie var der en ikkesignifikant tendens til hyppigere 
affektion af mitralklappen end af aortaklappen. Denne ten-
dens er tidligere blevet beskrevet [6, 13, 14], mens man i andre 
studier [7, 8, 10-12] har fundet flere patienter med affektion af 
aortaklappen. I flere studier [8, 10] finder man, at patienter 
med affektion af aortaklappen hyppigere bliver opereret end 
patienter med affektion af mitralklappen. Denne tendens sås 
også i dette studie (p = 0,1) og skyldes formentlig, at affektion 
af aortaklappen har større hæmodynamiske konsekvenser [1, 
15]. Patienter med affektion af både mitralklappen og aorta-
klappen blev hyppigere opereret (71%) end patienter med af-
fektion af enten mitral- eller aortaklappen (p = 0,001 og p = 
0,03). Disse patienter har muligvis haft et længere forløb uden 
behandling, hvorved den bakterielle infektion kan have 
spredt sig og forårsaget større skade på klapapparatet. Staphy-
lococcus aureus-bakteriæmi førte hyppigst til operation (29%). 
Dette kan tilskrives bakteriens relativt større virulens og ten-
dens til at forårsage klapdestruktion [16]. Nogle patienter med 
Staphylococcus aureus-bakteriæmi var imidlertid så svækket af 
sygdommen, at en operation ville udgøre for stor en risiko, 
mens en andel af patienterne døde, før en operation kom på 
tale. Således var kun en af de seks døde patienter med Staphy-
lococcus aureus-bakteriæmi blevet opereret. 

Af de 135 patienter med IE havde 79% NVE, 5% IVDU og 
16% PVE. I et amerikansk studie [6] var der 70% med NVE, 16% 
med IVDU og 14% med PVE. I et canadisk studie [3] var der 
59% med NVE, 11% med IVDU og 30% med PVE, mens der i et 
prospektivt svensk studie [8] var 79% med NVE, 7% med IVDU 
og 14% med PVE. Til det svenske studie [8] rekrutterede man 
patienter fra Göteborg og omegn, som geografisk kan sam-
menlignes med Frederiksborg Amt. Fordelingen inden for de 
tre patientgrupper var stort set identiske i de to studier. 

Sygdommens forløb er vist i Figur 1, Figur 2 og Figur 3 
samt i Tabel 4. Udviklingen i temperatur og CRP-værdier vi-
ser, at forskellen inden for de forskellige patientgrupper pri-
mært manifesterer sig inden for de første 14 dage. Efter 14 
dage følges grupperne ad. Patienter med Staphylococcus aureus-
bakteriæmi havde inden for de første 14 dage højere tempera-
tur og højere CRP-værdier end patienter med Streptococcus vi-
ridans-bakteriæmi. Dette kan forklares med, at Staphylococcus 
aureus er en mere virulent bakterie end Streptococcus viridans 
[10]. Denne forskel afspejlede sig også i fordelingen af akutte 
forløb, idet 13 af de i alt 18 akutte forløb var forårsaget af Sta-
phylococcus aureus, mens kun to akutte forløb skyldtes Strepto-
coccus viridans (p = 0,0000002). Ingen patienter med PVE 
havde et akut forløb, og 17 ud af de 18 akutte forløb fandtes 
hos patienter med NVE (p = 0,08). Dette stemmer overens 
med den opfattelse, at akutte forløb typisk ses hos patienter 

med tidligere raske hjerteklapper [16], idet 15 af de 18 akutte 
forløb fandtes netop hos patienter uden kendt kongenit eller 
erhvervet hjertesygdom.

Til vurdering af behandlingseffekten anvendes udviklin-
gen i temperatur og biokemiske infektionsparametrene. I 
dette studie fandt vi i lighed med i andre studier [3], at CRP er 
den biokemiske parameter, der bedst beskriver behandlings-
responset. SR er i modsætning til temperaturen og den gene-
relle kliniske udvikling stigende igennem de første 14 dage og 
kan således ikke umiddelbart benyttes til at vurdere behand-
lingseffekten. Leukocyttallet stiger kun moderat og falder til 
normalværdier inden for en uge. 

Den eneste bivirkning, der retrospektivt kunne erkendes i 
dette studie, var forårsaget af en hypersensitivitetsreaktion an-
giveligt over for beta-lactam-antibiotika og kunne ses hos pa-
tienter med PVE og Streptococcus viridans-bakteriæmi. Den 
manifesterede sig i form af feberstigning (drug fever) samt stig-
ning i CRP typisk i den tredje eller fjerde behandlingsuge. 
Den aftog hos alle 15 patienter, da den antibiotiske behand-
ling blev ændret eller seponeret. I denne undersøgelse havde 
7% vaskulære manifestationer i form af større embolier. I to 
prospektive studier fandt man embolier hos henholdsvis 37% 
og 32% [8, 11]. Denne forskel kan skyldes vanskeligheder ved 
den retrospektive dataindsamling. Det er imidlertid bemær-
kelsesværdigt, at kun 7% havde beskrevet et embolisk tilfælde 
i deres patientjournal. Symptomerne efter en cerebral eller 
pulmonal emboli vil ofte være særdeles karakteristiske, og 
man må derfor antage, at hovedparten af de cerebrale og pul-
monale embolier er blevet registreret. Det er derfor nærlig-
gende at antage, at der i dette studie var færre patienter med 
komplikationer i form af større emboliske tilfælde. En forkla-
ring på dette kan være, at sygdommens stigmata kan have æn-
dret sig. Vaskulære og immunologiske manifestationer ses ty-
pisk sent i infektionsforløbet og en forbedret og hurtigere 
diagnostik vil således reducere antallet af disse tilfælde.

Konklusion
I dette studie fandtes en mortalitetsrate for patienter med IE 
i Frederiksborg Amt i perioden 1990-2000 på 14% (CI: 8,2-
19,9%), hvilket er lavere end angivet i tidligere studier. Også 
bedømt på forekomst af komplikationer i form af embolier og 
immunologiske manifestationer, syntes prognosen for IE at 
være forbedret inden for det seneste årti sammenholdt med 
ældre opgørelser. Denne udvikling kan sandsynligvis tilskri-
ves udviklingen inden for diagnostik og behandling af IE i det 
seneste årti og det observerede fald i antallet af patienter med 
den højvirulente Staphylococcus aureus-bakterie i forhold til tid-
ligere perioder. Patienter med Staphylococcus aureus-IE har dog 
fortsat en meget høj mortalitet, i dette studie på 38,1%. En for-
bedring af prognosen for denne gruppe patienter vil givetvis 
kunne opnås, såfremt man indfører retningslinjer, der sigter 
mod intensiveret observation, evt. i landsdelscentre, tidligere 
kirurgisk intervention og regelmæssig brug af veldefinerede 
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diagnostiske kriterier. Det anbefales desuden, at alle patienter 
med SAIE behandles på kardiovaskulære centre med thorax-
kirurgiske faciliteter.
SummarySune Pedersen, Jakob Foghsgaard & Jeppe Launbjerg:Infectious endocarditis in Frederiksborg Amt, 1990-2000: clinical findings and prognostic aspectsUgeskr Læger 2004;166: 2441-2446Introduction: In the last decade the tools for diagnosing infectious endocarditis (IE) have improved and become more systematic with the use of transesophageal echocardiography (TEE) and implementation of Duke's diagnostic criteria. A more aggressive use of surgical intervention has also been observed. However, no studies have evaluated to what extent these developments have affected the prognosis of IE. The purpose of this study was therefore (1) to describe the epidemiology and clinical pattern of IE in the last decade and (2) to determine whether the prognosis of IE has improved compared to reports from earlier studies. Materials and methods: Clinical data from 135 patients with a clinical diagnosis of IE were obtained retrospectively from hospital case records; these were analysed and compared with data from previous studies.Results: The in-hospital mortality rate in this study was 14% (CL, 95%: 8.2-19.9%). Earlier studies report mortality rates between 16 and 33%. Patients with Staphylococcus aureus IE (SAIE) had a significantly higher mortality rate (38%). 21% of all patients underwent valvular surgery. Heart surgery was more often performed on patients with infection of the aortic valve. CRP was the best marker for assessing the efficacy of the chosen antibiotic treatment.Conclusion: This study indicates that the prognosis of patients with IE has improved, probably due to earlier diagnosis following improved and more widespread use of TEE and systematic diagnostic criteria. However, patients with SAIE still face a very high risk of a fatal outcome. A further improvement of the prognosis is likely to be achieved by increased intensive care, earlier surgical intervention and strict use of well-defined diagnostic criteria. It is recommended that all patients with SAIE be treated in cardiovascular centers with heart surgery facilities.
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Forekomst og diagnostik af infektiøs endokardit 
i Frederiksborg Amt 1990-2000
ORIGINAL MEDDELELSELæge Jakob Foghsgaard, læge Sune Ammentorp Pedersen & 
overlæge Jeppe Launbjerg

Hillerød Sygehus, Medicinsk Afdeling B

Resumé
Introduktion: I undersøgelsen beskrives incidensen af infektiøs 
endokardit (IE), og det vurderes, om Dukes kriterier for diagnosen 
var opfyldt.
Materiale og metoder: Kliniske data fra 135 patienter blev ind-
hentet fra journaler. Dataene omfatter patienter i Frederiksborg 
Amt i en tiårsperiode. Ved retrograd applicering af Dukes diagno-
stiske kriterier blev patienterne defineret som havende sikker, 
mulig eller forkastet IE.
Resultater: Forekomsten blev beregnet til 3,5/100.000/år i over-
ensstemmelse med tidligere studier. På baggrund heraf estime-
redes incidensen i Danmark til at være 182 tilfælde årligt. IE er 
hyppigst forekommende i aldersgruppen 70-80 år. 50% havde 
diagnosen sikker IE, og 50% havde mulig IE. Ingen af de 135 IE-
diagnoser kunne afkræftes i henhold til diagnosekriterierne. Hele 
20% havde dyrkningsnegativ IE (DNE), og ingen i denne patient-
gruppe kunne klassificeres som havende en sikker IE. I patient-

gruppen med kunstige hjerteklapper (PVE) som prædisponerende 
sygdom, der burde lette den diagnostiske proces, fandtes kun 
14% med sikre ekkokardiografiske fund, og blot 55% blev defi-
neret som havende sikker IE. To af de diagnostiske bikriterier, 
som repræsenterer henholdsvis vaskulære og immunologiske ma-
nifestationer, blev kun registreret hos 17% af patienterne.
Diskussion: De diagnostiske hovedkriterier og til dels bikriterierne 
baseres på fund ved bloddyrkning og ekkokardiografi. Andelen af 
DNE er stigende, og patienter med PVE er svære at diagnosticere 
ekkokardiografisk. Dette og den manglende fokusering på to diag-
nostiske bikriterier og hyppigere forekomst blandt den ældre del 
af befolkningen samt et ændret spektrum af prædisponerende fak-
torer end tidligere observeret taler for en mere systematisk anven-
delse af standardiserede diagnosekriterier og øget brug af trans-
øsofageal ekkokardiografi.

Diagnosen infektiøs endokardit (IE) er vanskelig at stille. Dels 
er sygdommen sjælden og debuterer ofte med udramatiske og 
uspecifikke symptomer, og dels har de diagnostiske hjælpe-
midler og kriterier været mindre gode frem til udbredelsen af 
den ekkokardiografiske undersøgelsesteknik.


