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kroaerofile streptokokker, der var følsomme for peni-
cillin og resistente for metronidazol og cefuroxim. 

DISKUSSION

Nedsat syn er en potentiel risiko ved inflammation i or-
bita og skyldes formentlig opticus neuritis (ON), der er 
defineret som en inflammatorisk neuropati i synsner-
ven. Relationen mellem paranasal sinuitis og ON er 
omdiskuteret, men der er flere patofysiologiske meka-
nismer, der giver anledning til, at sinuitis kan medføre 
ON: 1) Ved direkte spredning af infektionen til nerven, 
hvilket medfører nekroser og mikroabscesser. 2) Ved 
kompression af nervus opticus af en inflammatorisk 
proces, hvilket medfører kompressionsneuropati. 
3) Ved osteomyelitis i etmoidal- eller sfenoidalceller. 
4) Ved at pus øger trykket i den ossøse øjenhule og 
dermed svækker gennemblødningen i nervus opticus. 
5) Ved en autoimmun reaktion, der medfører demye-
linisering af nerven, idet ON er set ved sinuitis i sinus 
maxillaris og også i efterforløbet af infektionen [1, 3]. 
Det er klinisk praksis, at cellulitis behandles medicinsk, 
mens kirurgi forbeholdes tilfælde med SPA, OA, pro-
gredierende synstab eller ved manglende effekt af den 
medicinske behandling i løbet af 48-72 timer. Der fin-
des dog ingen generelle retningslinjer, og de lokale ret-
ningslinjer er baseret på meget lav evidens [4]. CT og 
MR-skanning er generelt sikre og valide metoder til at 
bestemme de intraorbitale forhold [5]. Imidlertid er 
der billeddiagnostisk risiko for falsk negative vurderin-
ger. Patt [2] beskriver fire tilfælde med irreversible 

skader på nervus opticus ved etmoiditis og sfenoiditis, 
hvor der på CT ikke fandtes tegn på absces, men som 
perioperativt viste sig at have enten SPA eller OA. Det 
specielle og lærerige i nærværende kasuistik er, at 
blindhed kan forekomme uden, at der er fundet tegn 
på absces og på trods af initial klinisk bedring. Dette 
rejser spørgsmålet, om alle patienter med akut etmoi-
ditis og øjensymptomer skal have udført akut functio-
nal endoscopic sinus surgery. Man vil jævnligt møde pa-
tienter med orbitale komplikationer til akut sinuitis i 
den kliniske hverdag og de vil udgøre akutte tilfælde i 
øre-næse- og halskirurgien, som kræver hurtig og kor-
rekt diagnostik og behandling for at undgå potentielt 
irreversible skader. Emnet er relevant for alle læger, da 
akut sinuitis ofte mødes i primærsektoren og på grund 
af de alvorlige og til tider fatale komplikationer. 
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H1N1v-influenza rammer fortrinsvis yngre, raske 
personer, hvor infektionen oftest har et mildt forløb, 
men der kan ses pneumoni med akut svær respira-
tionsinsufficiens.

Ved utilstrækkelig effekt af konventionel respira-
torbehandling og anden terapi kan ekstrakorporal 
membranoxygenering (EcmO) være en sidste mulig-
hed for at sikre sufficient oxygenering hos disse pa-
tienter.

En 38-årig kvinde med et body mass index > 30, 
men uden betydende komorbiditet, blev indlagt på 
primærsygehus efter en uges influenzasymptomer og 
tiltagende hoste. Patienten var svært respirationsin-
sufficient ved indlæggelsen, og der blev indledt respi-
ratorbehandling. Patienten udviklede i andet døgn 
septisk kredsløb med beskedent noradrenalinbehov 
samt anuri, hvorfor der opstartedes kontinuerlig dia-
lyse med henblik på væsketræk. Røntgen af thorax vi-
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ste udbredte diffuse infiltrater bilateralt. Det indled-
tes behandling med tabletformig oseltamivir 75 mg × 
2 samt intravenøst administreret cefuroxime. I svælg-
podning blev ved polymerasekædereaktion (PCR) 
 påvist pandemisk influenza A (H1N1v). På trods af 
maksimal respiratorbehandling sås tiltagende svære 
oxygeneringsproblemer (PaO2 7,6 kPa; lungekom-
plians 13 ml/cm H2O), hvorfor patienten på femte 
indlæggelsesdag med henblik på EcmO-behandling 
blev overflyttet til Intensiv Afdeling, Århus Univer-
sitets  hospital, Skejby. EcmO-behandlingen blev etab-
leret på primærsygehus, videreført under overflyt-
ning og fortsat i alt 12 døgn. Lungekomplians var 
bedret til 30 ml/cm H2O og PaO2 > 10 kPa på FiO2 
0,4, hvorfor patienten problemfrit kunne overgå til 
konventionel respiratorbehandling. Oseltamivirdosis 
blev justeret i henhold til vægt og nyrefunktion. På 
mistanke om resistensudvikling blev der suppleret 
med inhaleret zanamivir. Dette blev sidenhen afkræf-
tet ved muta tionsundersøgelse. Der blev opstartet 
meropenem og initialt ciprofloxacin mod eventuel 
 sekundær bakteriel pneumoni, men samtlige øvrige 
mikrobiologiske prøver fra trakealsekret, væske fra 
bronkoalveolær lavage, blod og urin forblev negative 
fraset kolonisering med Candida albicans. Trakeal-
sekret var positivt for A H1N1v ved PCR frem til dag 
15. I Figur 1 ses modelfoto af veno-venøs EcmO. 
Grundet prolongeret adult respiratory distress syn-
drome (ARDS) behand ledes fra dag ti til 19 dag med 
intravenøst admini streret solumedrol. På 17. døgn 
kunne EcmO- behandlingen seponeres, og et længere-
varende respiratorudtrapningsforløb opstartes. 
Patienten var efterfølgende cerebralt intakt.

Casen beskriver forløb af svær influenza A 

H1N1v-pneumoni hos en yngre dansk kvinde, som 
blev behandlet med EcmO. Det kliniske billede var 
domineret af svær interstiel pneumoni og respira-
tionsinsufficiens. Der fandtes ikke holdepunkt for se-
kundær komplicerende pneumoni. 

Fra USA er der publiceret data vedrørende de 
første ti patienter med H1N1v, der blev henvist til 
center for evt. EcmO-behandling [2]. To blev behand-
let med EcmO. Alle havde primær svær interstitiel 
pneumoni uden sekundær infektion, og den mest 
fremtrædende risikofaktor var adipositas (ni patien-
ter ud af ti). Der er endvidere observeret en øget ri-
siko for komplicerede forløb af pandemisk influenza 
A H1N1v blandt gravide [3]. Første rapport fra 
H1N1v-pandemien i Australien angav for patienter 
med behov for intensiv terapi, at 75% af disse var i re-
spiratorbehandling og en relativ stor andel (14%) i 
EcmO-behandling [4]. EcmO-behandling kan således 
være en sidste behandlingsmulighed ved svær A 
H1N1v-pneumoni som ved andet svært respiratorisk 
svigt refraktært til konventionel behandling.

Der er i Danmark beskrevet et tilfælde af resi-
stens over for oseltamivir hos A H1N1v-virus [5], 
men dette var ikke tilfældet i denne case.

Fra undersøgelser med sæsoninfluenza angives 
virusudskillelse fra fem til syv dage efter symptomde-
but. Der er dog beskrevet prolongeret influenzavirus-
udskillelse hos hospitaliserede patienter som i den 
aktuelle case. Da undersøgelsen baserer sig på PCR-
teknik, som ikke kan skelne mellem infektiøst og ik-
keinfektiøst, kan man ikke udtale sig om varighed af 
smitterisiko.

Addendum: Frem til 1.3.2010 er i alt ti patienter 
med verificeret A H1N1v-pneumoni behandlet med 
EcmO på afdelingen. Otte danske og to svenske pa-
tienter. Fem patienter er udskrevet fra afdelingen i 
live, fire er døde under behandling og en er fortsat i 
behandling.
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