
Ortopediska proteser och implantat 
”dos and donts”

Bo Söderquist, Örebro 

Staffan Tevell, Karlstad



Mobile parts/modulära delar

• Alla proteser har inte modulära delar
• Ex: Armbågsprotes, äldre protesmodeller 

• Sämre utfall påvisat när man inte byter modulära delar
• Biofilm

• Åtkomst: Artroskopisk spolning av knä skall ej utföras

Wouthuyzen-Bakker et al. J infect 2019
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Behandlingstid: DAIR

• Retrospektiv kohort före/efter 2006
• 3→2 månader (THA)

6→3 månader (TKA)

• 132 patienter (ITT), 86 patienter (PP)

• PP: 27 TKA/11 THA vs. 27 TKA/21 
THA

• PP  - Success: 89% vs. 87% (p=0,78)

• ITT - Success: 57% vs. 58% (p=0,85)

• 62 THA, 20 HA, 62 TKA. 60% stafylokocker.

• DAIR (n=60), 1-stage (n= 10), 2-stage (n= 57), 

explantation (n= 17)

• Prospektiv icke-randomiserad 

6 vs. 12 veckor antibiotika

• 35% fick iv behandling hela tiden

• DAIR: 29% i 6v-gruppen vs. 54% i 12v-gruppen

• Success: 80%

• 20 DAIR i 6v-gruppen: success 90%
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Behandlingstid

• Hos 58/175 (33%) patienter ej 
möjligt att behandla med 
levofloxacin/rifampicin

Kort: 8 veckor (oavsett led)
Lång: THA 3 mån/TKA 6 mån
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Behandlingstid

PP: 93%
(95% vs 92%)

ITT: 65%
(58% vs 73%)
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” Whilst this non-inferiority could be proven for patients with infections of hip prostheses, some doubt 

persisted over the benefit for infection of knee prostheses.”



Rifampicin

• Hämmar proteinsyntesen
• Effektivt i biofilm
• Var uppmärksam på biverkningar och interaktioner!
• Hög mutationsfrekvens 

• En punktmutation räcker för resistens!
• Rifampicinresistens kan vara kopplat till nedsatt känslighet mot glykopeptider (vancomycin)

• Rifampicin:
• används vid stafylokockorsakad implantatassocierad led/skelett-infektion
• skall ej användas som monoterapi (skydd mot resistensutveckling)
• skall ej användas om man inte genomfört adekvat kirurgisk revision av 

implantatassocierad infektion
• sätts in postoperativt när situationen är stabil och vätskningen upphört
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• 95 patienter, 4 sjukhus, olika typer av streptokocker
• Utläkning (overall): 70,5%

• DAIR: 58,2%

• Levofloxacin/rifampicin: biverkningar
• 32,7% (9,6% ledde till behandlingsavslut)

“The main result established in the univariate analysis is the 

beneficial effect of rifampicin combinations on the outcome of 

patients treated with streptococcal PJIs. This effect was only 

significant in the subgroup of patients treated with DAIR”
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• 462 DAIR, 52 sjukhus, olika typer av streptokocker
• 52% hematogen infektion
• Byte av modala delar hos 53%

• Variabelt mellan center
• Utläkning (overall) 57% (44%-91% hos deltagande center)

“We conclude that classical treatment with betalactams is probably ideal for fighting the planktonic 

component of the infection. We found a piece of evidence suggesting that addition of rifampin some days 

or weeks after debridement could improve the outcome, but this should be confirmed in further studies.”
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Vad säger Infektionsregistret? Antal %

Man 34 50,0

Kvinna 34 50,0

Höft 33 48,5

Knä 34 50,0

Axel 1 1,5

Vänster 33 48,5

Höger 32 47,1

Saknas 3 4,4

n=68 Ålder Vårdtid
IV antibiotika 

(dagar)
PO antibiotika 

(dagar) CRP SR

Medel 73,1 16,6 13,2 111,4 226 66

Median 74,5 14 12 85 227 70

Min 45 2 2 0 7 9

Max 90 46 32 438 600 112

29%

65%

6%

Etiologi streptokock-PJI

Alfa-streptokocker

Beta-streptokocker

Pneumokocker

Totalt % Utläkt %

Kvarvarande 

infektion %
DAIR Samtliga 38 55,9 31 81,6 7 18,4

Penicillin V 13 34,2 11 84,6 2 15,4

Amoxicillin 9 23,7 8 88,9 1 11,1

Klindamycin 5 13,2 5 100,0 0 0,0

Klindamycin+rifampicin 3 7,9 2 66,7 1 33,3

Girdlestone 4 5,9

Ingen kirurgi 16 23,5

One-stage 2 2,9

Two-stage 8 11,8 8 100

2008-2017
68 Monomikrobiella infektioner
Inkompletta registreringar utrensade 
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Vad säger läkemedelsmyndigheterna?
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Fenoximetylpenicillin (PcV) har en låg biotillgänglighet (absorberas endast till 50%) och har dessutom 80% 
proteinbindning, varför det oftast är svårt att nå effektiva koncentrationer i infektionsfokus. Amoxicillin 
absorberas till 90% och har 20% proteinbindning, dvs. man når högre fria koncentrationer med peroralt 

amoxicillin än med PcV. De maximala fria serumkoncentrationer som kan uppnås med peroralt amoxicillin är ändå 
långt under de som uppnås vid intravenös ampicillinbehandling. Vi har valt att inkludera både 
fenoximetylpenicillin och amoxicillin, men PcV rekommenderas enbart vid suppression, medan 

amoxicillin rekommenderas såväl vid suppression som kurativt syftande behandling. Dessa alternativ får vägas 
mot varandra med hänsyn till biverkningar av, kostnader för, och patienternas följsamhet till behandlingen.

Vad säger vårdprogrammet?

Vad gäller övriga patogener föreligger diskussion avseende rifampicins effekt hos exempelvis 
Cutibacterium spp. (f.d Propionibacterium spp.), enterokocker och streptokocker, men kliniska data som 

entydigt skulle stödja en behandlingsrekommendation för andra agens än stafylokocker saknas.
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Frakturrelaterad infektion

Tabell 2. Klassifikation enligt Gustilo-Andersen (Gustilo et al, 1990)

Frakturtyp Beskrivning

Typ I Såret är <1 cm långt med rent genomstick

Typ II Såret är> 1 cm långt utan extensiv mjukdelsskada, och 
genomsticket är moderat kontaminerat

Typ IIIA Utbredd sårskada med möjlighet till adekvat mjukdelstäckning 
av skadat ben

Typ IIIB Utbredd mjukdelsskada med periost-avrivning och exponering 
av ben, vanligen massiv kontamination

Typ IIIC Öppen fraktur med associerad artärskada

Infektionsrisk
(Papakostidis C et al, 2011)
1,8% (0–3,6)

3,3% (0–11)

5% (0–28,6)

12,3% (9,4–15,1)

16,1% (10,2–22)
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Antibiotikaprofylax vid öppen fraktur

• Ges snarast (definitivt inom 3 timmar) vid kirurgisk behandling av 
öppna frakturer.

• Grad I: antibiotikaprofylax under 24 (-48) timmar

• Grad II-III: antibiotikaprofylax tills mjukdelstäckning uppnås 
(max 72 timmar,  beroende på vad som inträffar först)

• I första hand Grampositiv täckning
• Gustilo-Andersen grad I-II S. aureus: Kloxacillin

• Gustilo-Andersen grad III, starkt förorenat frakturområde 
är bredare antibiotikaval nödvändigt (cefotaxim eller piperacillin/tazobactam).

• Tillägg av lokala antibiotika kan vara värdefullt i vissa situationer. 
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Antibiotikaprofylax: Lokal antibiotika?

• 8 studier:
• 6 PMMA+tobramycin

• 1 aminoglykosid (lokal injektion)

• 1 vancomycin (pulver)
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Vad är det vi pratar om?
• Entydig nomenklatur saknas; 

• orthopaedic device related infections (ODRI)

• infection after fracture fixation (IAFF)

• post-traumatic osteomyelitis/osteitis

• implant-associated ostomyelitis/osteitis

• 2017: FRI (Fracture-related infection) introduceras
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Strategier för antibiotikabehandling i 
relation till kirurgi vid FRI

• Infektion med förutsättningar för biofilmsbehandling
• Infektionsduration – patogen – resistensmönster – interaktioner/patientfaktorer

• 3 månaders behandling efter adekvat kirurgisk intervention 
(debridering av infekterade mjukdelar och optimerad frakturstabilisering).

• Infektion utan förutsättningar för eradikering av bakterier i biofilm 
(suppressiv behandling under frakturläkning inför senare extraktion av 
implantat)

• 4–6 veckor efter implantatextraktion.

• Infektion vid läkt fraktur där allt osteosyntesmaterial avlägsnas initialt.
• Som vid osteomyelit utan främmande material, dvs efter att adekvat kirurgisk 

revision genomförts kan antibiotikabehandlingstiden sannolikt kortas till 6–8 veckor
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Behandlingstid osteomyelit?

ICM 2018

SILF 2018
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• Antibiotikacarriers
• Vanligen vancomycin eller aminoglykosid

• Resorberbara/icke-resorberbara
• Dead-space management

• Coating

• Calciumsulfat/hydroxyapatit
• Kronisk osteomyelit

• Single-stage intervention

• 6-12 veckors antibiotika 

• 96% infektionsfria efter 12 månader

Lokal antibiotika – behandling av FRI
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Konklusion: Ingen 
skillnad i outcome
mellan monoterapi och 
kombinationsbehandling 
med aminoglykosid men 
mer ototoxicitet.
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Antibiotikaprofylax – reimplantation
• Risken för postoperativ infektion större efter revision än primärplastik

• 4,8% jämfört med 1,05% (SHPR, årsrapport 2016)
• Är det logiskt att inte ge profylax vid reimplantation?
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AB Profylax steg 2
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