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M37-I 
 

• Frossen, hodepine & feber utover ettermiddagen ( går hjem 
fra arbeid) 

– Neste morgen slapp & tp 40.3°C (væske & Paracet)  

• Akuttmottak kl 11: Våken, medtatt, GCS 15, cyanotisk & 
kjølig perifert.  

– Tp. 37.3 °C, BT 75/40 mmHg, puls 110/min reg.,   
resp. frekv 36/min 

• Ikke nakkestiv, cor/pulm u.a., ikke petekkier 

– pH 7.18,  pCO2 3.7,  base excess -13,  HCO3 15,  PaO2 
20,  hvite 3.0, CRP 382.  

 

• qSOFA ? SIRS ? 

 
  



 

• Væske, pressor, O2, blodkulturer, div bact.us. & ag prøver.  
Antibiotika, rtg thorax. Intubasjon & respirator. Ekko. 

– Hb 15, trc 22, INR 1.9, kreat 460, bili 15, ASAT 240, 
glukose 3.5, CRP 382, hvite 3.0.  

– Petekkier i munnslimhinne  v/intubasjon 

– Ekko viser globalt nedsatt kontraktilitet & volumbelastet 
høyre hjertehalvdel. CVP 25-30. 

– Pneumokokk-Ag urin: Positiv 

• Klokken er nå 12.30 og initial stabilisering/behandl er utført 
– TD: pneumokokksepsis 

• Utfordring:  

– Pas med septisk sjokk og utfall i fire (4) organsystemer 
(sirk, resp, nyre & koagulasjon – CNS?  
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M37 – SEPSIS & DIC 



M37-IV 

 

• Respiratorbehandlet i 20 døgn (tracheotomi) 

• Dialyse (CVVHD & intermitterende HD) i 27 døgn 

• Totalt 53 døgn i sykehus – siste 14 dager rehab 

• Amputasjon av flere tær bilateralt – fingre etter hvert OK  

• Tilbake i arbeid  

 
  



 
• Hvor syk er egentlig  pasienten? 
 

• Hvordan objektivisere dette? 

 

• Laboratorie prøver: 
• CRP, Procalcitonin( PCT)  og Leukocytter 

–Hvordan tolke resultatene? 



Identifying Acute Organ Dysfunction as a 
Marker of Severe Sepsis 

Tachycardia 

Hypotension 

  CVP 

  PAOP 

Jaundice 

 Enzymes 

 Albumin 

 PT 

Altered 

Consciousness 

Confusion 

Psychosis 

Tachypnea 

PaO2 <70 mm Hg 

SaO2 <90% 

PaO2/FiO2 300  

Oliguria 

Anuria 

 Creatinine 

 Platelets 

 PT/APTT 

 Protein C 

 D-dimer 
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     Leukocytter < 2,5 er dårlig prognostisk ved alvorlig infeksjon - Indikerer massiv 
adhesjon og endotelskade med lekkasje 

  

Adhesjon til endotel kan være meget 

uttalt 
 

 

Normal produksjon: 100.000.000.000 / 24t 

Kan økes > x 10 

Konsentreres i infiserte områder 

Alltid leukocytose ved alvorlig infeksjon ? 

Nøytrofile leukocytter 



BIOMARKØRER 

CRP PCT 
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• Pentrexin - 
pentamer - 
produseres i lever 

• Essensiell 
komponent i det 
medfødte 
immunforsvar 

• Bindes til en rekke 
bakterier og sopp-
antigener 

CRP 

  

– Speiler balansen produksjon / 
forbruk 

–  Kan være lav/normal ved 
alvorlig infeksjon   

–  Respons & alvorlig 
leversykdom- meget variabel 

– Høy/lav CRP gjenspeiler ikke 
prognose. 



Procalcitonin 

• Består av 116 aminosyrer(AS) med en sekvens som er identisk med pro-
hormonet til Calcitonin ( 32 AS). 

• Under normale forhold blir Calcitonin produsert og utskilt fra C-Celler i 
Thyroidea ved intracellulær proteolyse av PCT.  

• Normalt sirkulerende nivå: < 0.5 ng/ml. 

• Bakterielle infeksjoner stimulerer til en økt CALC-1 gen ekspressjon, som 
gir en økt PCT sekresjon fra alle parenchymatøse organer. 

• Nivåer kan øke til > 1000 ng/ml 



• NORM-VET 2015 :  16115 positive blodkulturer fra hele 
Norge 

• 20 % av de positive kulturer er hvite stafylokokker ( stabilt de siste 5 år) som i all 
hovedsak betraktes som del av hudfloraen. Representerer derfor sannsynlig 
kontaminasjon av kulturene i de fleste tilfeller 

• Av reelle funn: 
– Gram positive bakterier:  

» Staf Aureus , 14 % 
» Streptococcus Pneumoniae,  4 %, ↘  7 % i 2010. 
» Enterococcus faecalis,  4 %  
» Enterococcus faecium,  2 % 
» Viridans/α-hemolytiske streptokokker,  6 % 
» Andre ß-Hemolytiske streptokokker, tot 6 % (Pyogenes, Agalacticae, 

C og G) 
– Gram negative bakterier: 

» E Coli ,  32 %  (stabilt over 5 år) 
» Klebsiella spp. , 9 % 
» Andre Enterbacteriaceae, 7 % (Proteus, Enterobacter…) 
» Pseudomonas spp   2 % (↔  5 år) 
» Andre gram negative 2-3  % (Meningokokker, Hemofilus Influensa…) 

– Anaerober, 7 % (↔ 5 år) 
– Sopp, 1.8 % (↔ 5 år ) 

 

 
 

 





Sykdomsbildet kan avhenge av 
agens: 

• Det klassiske sepsisbildet er vanligvis 
”Gjenskapt” in vitro med  med stimulering og 
frigjøring  av store mengder endotoxiner. 

– In Vivo: vil dette kunne være et barn/ungdom 
med meningokokksepsis ( finnes i gram negative 
bakterier)  
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Systemisk meningokokksykdom i 
Norge de siste 20 år 

Kilde: 

MSIS pr 16/8-2016 





• Gram positive bakterier vil kunne  gi et 

lignende sykdomsbildet E.g Streptokokker 

og pneumokokker. 

• Noen av disse kan også gi et ”toksemisk” 

bilde. Dvs Frigjøring av store doser 

toksiner( exotoxiner) som vil gi det samme 

kliniske bildet som ved massiv endotoksin 

frigjøring.  Men her er ”mekanismen” helt 

annerledes. 
• Supergenaktivering 
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Sykdomsbilder 

• Noen  bakterier har stor evne til å danne 
abscesser, feste seg til fremmedlegemer i 
kroppen eller gi endocarditt: 

– Gule stafylokker kan gi abscesser over alt (men er 
også vanligste årsak til endocarditt). 

– Enterokokker er vanligvis lite patogene, men kan 
gi alvorlig infeksjon ved f eks endocarditt. 

– Hvite stafylokker er vanligvis forurensing, men ved 
en pas m/kunstig hjerteklaffe. Kan være årsak til 
endocarditt. 25 
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Stafylokokksepsis 



• 63 år gammel kvinne. Tidl stort sett frisk 

• Innlegges etter under et døgns sykehistorie med oppkast og 
diaré. 

– Skal nylig ha blitt behandlet med antibiotika mot en luftveisinfeksjon ( 1 ukes siden ?) 

– Forteller at hun var på Båt-tur dagen før sammen m/kjæreste og spiste reker, som ikke har blitt syk. 

• Ved innkomst:  Somnolent og må vekkes. GCS 13-14. Klager 
over noe hodepine og magesmerter. 

– BT 170/70 deretter 105/60 p 120 R, resp frekv: 32-40, Temp: 39.6°C 

– Pulm: svake bibasale knatrelyder. Abd: diffust palp øm, tarmlyd. 

– Urinstix: 1 + prot ellers neg 

– Blodprøver: CRP 170, Hvite 7.5, Glu 6,2, Na 135, ASAT 147, ALAT 102  

• Det startes Piperacillin/tazobactam på mistanke om sepsis 
med abdominalt utgangspunkt, og gjøres CT abd/thx og 
caput. 
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• Overføres til MiO 
– Ved ankomst 

• Fortsatt sløv, GCS 14. Tydelig nakkestiv 
• Spinal punkteres og væsken er tydelig blakket 
• Diagnose:  

– Meningitt 
– Skifter behandlingen til Ceftriaxon/metronidazol              

( dekke clostridier) 
• Spinalvæske: 1300 Celler, sp-prot 1,9 g, Sp-Glu: 2.8 serum glu: 6,8.  

Ratio: ca 0,4. Pneumokok Ag: pos. Gram positiv kjedekokker i direkte 
mikroskopi. 

•  Samme kveld:  Blodkultur positiv,  gram pos diplokokker. 
•  Otoskopi: tydelig otittforandringer høyre side. 
•  Clost diff toxin; neg. Metronidazol seponeres. 
•  Ingen videre diaré. 

– Raskt bedre. Neste dag kan hun fortelle at hun var frossen på 
båt-turen. Hun hadde øreverk ( og måtte dekke til øret), men 
kjørte selv bil hjem. Overføres til sengepost 



Mortality and Numbers of Organs Failing 

Number of Organs Failing at Entry 

 (prowess 2001) 

Percent 

 Mortality  



Sykdomsbilder 
• Felles for både gram pos og gram neg 

bakterier er at de kan gi svært raskt 
progredierende sykdomsbilder  

•  De vil kreve massiv behandling med 
antibiotika, aggressiv støttebehandling, og evt  
sanere infeksjonsfokus. 

– Ved hydronefrose/pyelonefritt kan avlastning av 
nyrebekkenet være livreddende. 

– Ved nekrotiserende fasciit kan dette redde liv. 
31 


