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SEPTISK/ PURULENT ARTHRIT 
 
Udarbejdet af Dansk Pædiatrisk Selskabs Infektionspædiatriske udvalg bestående af: Allan Bayat, Thomas 
Hoffmann, Lise Jensen, Jonathan Glenthøj og Freddy Krarup Pedersen april 2011.  
 
 
Definition: 
Ledinfektion med formodet bakteriel agens. 
 
 
Ætiologi.  
Bakteriel ledinfektion. Opstår pga. hæmatogen spredning, direkte inoculation eller spredning fra tilstødende 
metafysær osteomyelitis. Op til 1/3 af osteomyelitis kompliceres med septisk arthritis, især hos mindre børn. 
 
 
Epidemiologi: 
Hyppighed på 5-37 tilfælde pr. 100.000 børn. 
Rammer oftest børn under 3 år  
Oftest tidligere raske børn. 

 
 

Mikrobiologi:  
Langt den mest almindelige bakterie i alle aldersgrupper er Staphylococcus Aureus. OBS MRSA eller TB ved 
debut i udlandet. 30-50 procent tilfælde uden vækst i ledvæske. 
 
 
Symptomer 
Præsentation afhænger af  

• barnets alder, 
• lokalisation af infektionen  
• samt udløsende agens. 

 
Oftest infektion i underekstremitets led. Infektion i hofteled, knæled og fodled udgør ca. 80% af samtlige 
tilfælde. Oftest er kun 1 led afficeret. 
Polyartikulær involvering ses dog i op til 10% af tilfældene især hos neonatale. 
 
Neonatal perioden og børn <3 mdr: 
Ofte beskedne fund: irritabilietet, nedsat tonus, dårlig sutteevne, samt feber uden fokus. Derudover diskrete 
tegn såsom ubehag i forbindelse med håndtering fx bleskift samt manglende brug af den involverede 
ekstremitet (”pseudoparalyse”). 
Hofte infektion: holdes flekteret, let abduceret og udadroteret. Evt ødem af balle og lår. 
 
Børn > 3 mdr: 
Typisk akut debut. 
Barnet er oftest alment toksisk påvirket og højfebril.  
Leddet er typisk rødt, varmt, hævet samt smertefuldt ved mindste bevægelse. Der er indskrænket 
bevægelighed. Smerterne er typisk konstante (varierer ikke i intensitet) og smerterne er tiltagende over tid. 
Barnet halter og evt. pseudoparalyse. 
 
OBS: Børn med hofteinvolvering kan klage over smerter i knæet 
OBS: Børn med involvering af sacroilliaca leddet kan have symptomer der minder om appendicitis eller 
urinvejsinfektion (ses oftest hos ældre børn). 
 
 
Undersøgelser 
Udredning startes i samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling og hurtig udredning er vigtigt pga. risikoen for 
leddestruktion. Ortopædkirurgisk bagvagt kaldes straks mhp. punktur/anden drænage. 
Barnet skal faste, indtil der har været ortopædkirurgisk tilsyn og tidspunkt for punktur er fastsat. 
 
Blodprøver: L+D, CRP, SR, bloddyrkninger inden antibiotikastart.  
Normal CRP og SR er en god negativ prædiktor for septisk arthrit.  
Ledpunktur: Bør udføres så hurtigt som muligt og optimalt før antibiotisk behandling startes. Ledvæske udtages 
så vidt muligt i generel anæstesi fx ved UL vejledt ledpunktur. 
Ledvæsken deles i nævnte prioritering til  

1. Sterilt spidsglas til akut mikroskopi, D+R, celletælling og måling af glukose 
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2. nogle ml kommes direkte i bloddyrkningskolbe til D+R (kolbe sendes med patienten til OP) pga. 
kræsne bakterie som Kingella kingae.  

Røntgen: Primært mhp. udelukkelse af differentialdiagnoser. Efter 1-2 uger kan ved osteomyelitis ses 
osteolytiske forandringer - tidligere hos neonatale. 
Ultralyd: Kan bekræfte en mistænkt intraartikulær ansamling. 
MR-skanning: Indiceret i klinisk uklare tilfælde. Viser infektionens udbredelse. Høj sensitivitet og specificitet 
ved osteomyelitis. Bør dog altid overvejes især hos mindre børn hvor den septiske arthrit kan være 
komplikation til en osteomyelitis.  
Knogleskintigrafi: Indiceret ved klinisk uklare tilfælde eller ved mistanke om multifokal lokalisation. Kan vise 
fokal øget aktivitet 1-3 dage efter symptomdebut. 
Supplerende undersøgelser: Evt. PCR-baserede metoder såsom 16 S eller en specifikt PCR undersøgelse hvis 
man mistænker en konkret bakterie. PCR undersøgelsen kan foretages på ledvæske. Især Kingella Kingae er 
langsomtvoksende og påvisning kan kræve en sådan teknik [2]. 
Hvis TB mistænkes sendes materiale til relevant undersøgelse. 
 
 
Behandling 
Antibiotika og ledpunktur. Antibiotika opstartes ideelt først når relevant materiale er udtaget.  
 
1.Empirisk  Antibiotisk behandling  
Nedenstående er udvalgets anbefalinger. Udvalget har ikke ønsket at favorisere mellem valgmulighederne. 
Ved mistanke om MRSA eller TB rådfør da med lokal Klinisk mikrobiologisk afdeling. 
 
 Mulighed 1: Mulighed 2: Mulighed 3 

Alder < 3mdr Dicloxacillin 100 
mg/kg/dg i.v. 
fordelt på 4 doser 
 
+ Ampicillin 150 
mg/kg/dg i.v. 
fordelt på 4 doser 
 
+ Gentamicin 5 
mg/kg/dg i.v. x 1 
 

Meropenem 
100mg/kg/dg fordelt 
på 3 doser  

Cefuroxim 100 
mg/kg/dg i.v. fordelt 
på 3 doser 
 
+ Gentamicin 5 
mg/kg/dg i.v. x 1 
 

Alder > 3mdr 
 

Dicloxacillin 100 
mg/kg/dg i.v. 
fordelt på 4 doser 
 
+ Penicillin G  
0,2 MIE/kg/dg 
fordelt på 3 doser 
 
 
Ved allergi: 
Cefuroxim 100 
mg/kg/dg i.v. 
fordelt på 3 doser 
 

Cefuroxim 100 
mg/kg/dg i.v. fordelt 
på 3 doser 
 
+ Fucidin 20mg/kg 
fordelt på 3 doser 

 

 
Behandlingsvarighed: 
Gives i.v. i 1-2 uger vejledt af følgende:  
- CRP (topper indenfor 36-50 timer efter opstart af relevant behandling) og SR (topper 3-5 dage efter opstart 

af relevant behandling) 
- Klinisk respons (feberfri i 2 dage, upåvirket almen tilstand, sikkert aftagende lokale inflammationstegn og 

tydeligt forbedret funktion af leddet)  
 
Ved ukompliceret septisk arthrit gives dernæst peroral behandling til en samlet behandlingstid på 4 uger, evt. 
længere efter konference med KMA. Behandlingstiden ved osteomyelitis er ofte noget længere end ved septisk 
arthrit. 
 
2.Smertebehandling: Pamol, evt + NSAID og opioid behandling. 
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3.Kontrakturprofylakse. 

 
4.Eventuelt gentaget leddrænage (punktering eller åben kirurgi). 
 
 
Kontrol 
Under antibiotikabehandling ugentlig kontrol af infektionstal inkl. SR. 
Ambulant efterkontrol anbefales pga. betydelig risiko for sequelae. Ved osteomyelit nær epifyseskiverne er der 
risiko for vækstproblemer. 
 
 
Differentialdiagnoser 
Reaktiv arthrit 
Traumatisk 
Gigtsygdomme: JIA, Febris rheumatika, andre rheumatiske artritter. 
Onkologiske lidelser 
Intrartikulær blødning ved fx hæmofili 
Hofter: Calvè-Legg-Perthes, epifysiolysis capitis femoris 
Knæ: osteochondritis dissicans. Mb. Schlatter, chondromalacia patellae 
Henoch-Schönlein’s purpura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1. Oversigt over de mest almindelige årsager til bakteriel arthrit afhængig af alder. 
 
 
Alders gruppe 

 
Mest almindelige bakterie 
 

 
< 3 måneder 
 

 
Staphylococcus aureus 
Gruppe B streptokokker 
Enterobakterier,  (E.coli, klepsiella, salmonella) 
 

 
> 3 måneder til 5 år 
 
 

 
Staphylococcus aureus 
Kingella kingae 
Gruppe A streptokokker 
Streptoccocus pneumoniae 
 

 
> 5 år 
 

 
Staphylococcus aureus 
Gruppe A streptokokker 
Streptoccocus pneumoniae 
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