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Enterokokker forårsager 15-20% af tilfældene af 
 infektiøs endokarditis (IE) i Danmark og er dermed 
det tredjehyppigste bakterielle agens, der forårsager 
IE i Danmark [1]. Et stadigt stigende forbrug af bred-
spektrede antibiotika i Danmark kan føre til udvikling 
af multiresistente bakteriestammer. DANMAP-rap-
porten fra 2007 med indrapporteringer fra mikrobio-
logiske afdelinger fra 87% af landet viste en markant 
stigning af enterokokinfektioner på hospitalerne i 
årene 2002-2006. Samtidig blev der indrapporteret 
en stigning af ampicillinresistente Enterococcus faeca-
lis-isolater fra 89 til 361, hvilket fordrer en større 
 anvendelse af vancomycin og dermed risiko for ud-
vikling af flere vancomycinresistente enterokokstam-
mer. Resultatet er et fortsat stigende behov for nye 
antibiotika [2].

Linezolid er et oxazolidinon, et syntetisk frem-
stillet antibiotikum, der kom på det danske marked  
i 2001. Det har en bakteriostatisk virkning overfor 
grampositive bakterier. Linezolid metaboliseres ved 
oxidation i leveren. I dyreeksperimentelle studier er 
der vist en effekt på niveau med vancomycin over for 
methicillinresistente stafylokokker (MRSA) samt 
multiresistente entero- og streptokokker [3, 4]. 

Indikationen for anvendelse af linezolid i Dan-
mark er komplicerede hud- og bløddelsinfektioner. 
Almindelige bivirkninger er hovedpine, synsforstyr-
relser og gastrointestinale gener. Ved behandling 
over 28 dage er der rapporteret sjældne, men alvor-
lige bivirkninger som myelosuppression og opticus-
neuritis, hvorfor behandling med linezolid skal 
foregå under tæt kontrol og med ugentlig monito-
rering af blodbilledet. 

sygehistorie

En 82-årig kvinde, der var kendt med paroksystisk 
atrieflimmer og reumatoid artritis blev indlagt på 
 medicinsk afdeling grundet træthed, madlede, febri-
lia, hoste og dyspnø. På mistanke om pneumoni op-
startede man cefuroximinjektioner 1,5 g × 3. Man af-
stod fra penicillinbehandling, idet patienten tidligere 
havde haft penicillinudløst udslæt. Efter nogle dages 
behandling faldt infektionstallene, og almentilstan-
den blev forbedret. Røntgen af thorax var imidlertid 
uden infiltrater, og der blev på daværende tidspunkt 
ikke søgt efter andre infektionsfoci. Patienten blev 
overflyttet til geriatrisk afdeling til rehabilitering. 

Pga. fund af enterokokker i tre af fire bloddyrknings-
kolber, nyopdaget systolisk mislyd og infektion uden 
kendt fokus blev patienten overflyttet til kardiologisk 
afdeling på mistanke om IE.

Transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi 
viste en uddrivningsfraktion på 50%, en flagrende – 
ca. 6 mm stor – ekscrescens på non coronare cusp, let 
aortastenose og mild aortainsufficiens. Mitralklap-
perne var uden ekscrescenser, og der fandtes en  
mild til moderat mitralinsufficiens. Der var ingen 
 abscesser. 

Ved nye bloddyrkninger bekræftede man fund af 
enterokokker i tre af fire kolber, disse var følsomme 
for vancomycin. I urindyrkningen fandtes signifikant 
vækst af Enterococcus faecalis med samme resistens-
profil, og efter anbefaling fra mikrobiologerne blev 
der opstartet antibiotisk behandling med vancomycin 
1 g × 2 og gentamicin doseret efter serumgentami-
cin. Ved behandlingsstart var der normal nyrefunk-
tion, men patienten udviklede over de følgende fem 
dage akut nyreinsufficiens med kreatinin op til 220.

I samråd med mikrobiologerne blev der udført 
udvidet resistensundersøgelse, og behandlingen blev 
ændret til monoterapi med linezolidinjektioner 600 
mg × 2. Efter syv dage var patienten afebril, der var 
pænt faldende infektionstal, og nyrefunktionen blev 
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normaliseret. Behandlingen gav ingen subjektive 
 bivirkninger. Man monitorerede patientens blod-
billede, og der blev ikke observeret tegn på myelo-
suppression. Behandlingen med linezolid varede  
i 30 dage. 

Transtorakal ekkokardiografi inden udskrivelsen 
viste uændret mild aorta- og mitralinsufficiens samt 
rest ekscrescens. Efter i alt seks ugers antibiotika-
behandling blev patienten udskrevet til opfølgende 
ambulant kontrol og var fortsat velbefindende ved to- 
måneders followup.

KonKLusion

I den internationale litteratur beskrives flere kasui-
stiske eksempler på succesfuld behandling af IE med 
linezolid, men der foreligger endnu ingen større 
 studier [5]. Linezolid er i Danmark indiceret ved 
komplicerede hud- eller bløddelsinfektioner. Linezo-
lid er et alternativ til behandling af IE med multiresi-
stente grampositive bakterier – eller, som i aktuelle 
case, når det af anden årsag ikke er muligt at be-

handle med konventionelle antibiotika. Behandlin-
gen skal foregå i samråd med mikrobiologer, under 
hospitalsindlæggelse og med monitorering af blodbil-
ledet. På grund af bivirkningsprofilen bør behandlin-
gens varighed i videst muligt omfang ikke overstige 
28 dage. 
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Isoleret unilateral hypoglossusparese (IUH) forekom-
mer sjældent. I 1997 viste en opgørelse 26 tilfælde 
 inden for ti år i engelsksproget litteratur [1]. Kun et 
tilfælde af IUH på baggrund af vasculitis i arteria ca-
rotis interna er beskrevet i den engelsksprogede litte-
ratur [2]. Incidensen er muligvis højere end antaget 
pga. underrapportering samt den vanskelige diag-
nose. I denne kasuistik beskrives et tilfælde af IUH 
hos en tidligere rask 39-årig kvinde. Ætiologien bag 
IUH er mangfoldig, og den bagvedliggende sygdom 
bør derfor udredes.

sygehistorie

En 39-årig kvinde blev henvist akut til øre-næse-hals-
afdeling efter fem dage med hævelse af venstre side 
af tungen. Patienten havde besvær med at tale og 
tygge. Symptomerne var startet med snurren og prik-
ken i venstre side af tungen. To dage forinden havde 
patienten været hos vagtlæge, der ordinerede pred-

nisolon og antihistamin. Patienten havde 14 dage før 
symptomdebut fået penicillin mod bihulebetændelse 
med god effekt. Fraset to rygoperationer var patien-
ten rask. Hun var etnisk dansker, ryger og moderat 
overvægtig. Ved den første øre-næse-halsundersø-
gelse fandtes diskret deviation mod venstre ved frem-
adrækning af tungen. Desuden var venstre tungehalv-
del tydeligt forstørret, mest udtalt bagtil på tungen. 
Den øvrige øre-næse-hals-undersøgelse var normal, 
ligesom patienten var alment upåvirket. På mistanke 
om lymfom blev der taget en biopsi i lokal anæstesi 
fra den venstre tonsilla linguae. Biopsien var normal, 
og der fremkom normale blodprøver i form af C-reak-
tivt protein, hæmoglobin, leukocytter og trombo-
cytter. Ved kontrol ti dage senere beskrev patienten 
nu udtalt besvær med at tygge og tale, og parese og 
atrofi af venstre tungehalvdel blev konstateret (Figur 
1). De øvrige kranienerver var normale. Magnetisk 
resonans (MR)-skanning til afklaring af forløbet af 


