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Nedsvalda icke nedbrytbara föremål
passerar oftast gastrointestinalkanalen
utan problem [1]. Dock har det skrivits
många rapporter om appendiciter bero-
ende på främmande kroppar [2]. Profy-
laktisk appendektomi har rekommen-
derats för framför allt vassa föremål
som man av en tillfällighet funnit vid
röntgenundersökning [3].

Fallbeskrivning
En 39-årig tidigare frisk man vårda-

des vid infektionskliniken på grund av
septikemi orsakad av Streptococcus
milleri och multipla abscesser i levern.
Patienten blev bra efter perkutan ab-
scessdränering och av imipenem.

Regress av abscesserna verifierades
med datortomografi. Fokus för leverab-
scesserna var oklar.

Patienten återkom ett år senare med
samma symtomatologi och recidiv av
leverabscesserna. Man fann växt av
Streptococcus milleri från nya abscess-
dränage. Med samma behandling som
tidigare blev mannen återställd.

Ultraljud påvisade normal gallblåsa
och kolonröntgen var utan anmärkning.
Fortsatt utredning med tunntarmsrönt-
gen visade en nål belägen i appendix!
Eftergranskning av kolonröntgen som
gjordes vid tidigare vårdtillfället visade
att nålen i appendix fanns redan då. Nu
hade man funnit infektionsfokus.

En enkel laparoskopisk appendekto-

mi utfördes. En rostig nål var belägen i
distala appendix. PAD visade en appen-
dix med fokal, kronisk inflammation i
spetsområdet.

Patienten har mått bra sedan opera-
tionen. Hur han fick i sig knappnålen
har han ingen aning om.

»The appendix is an eddy in the cur-
rent of the alimentary canal, a natural
anatomical cesspool, and because of its
location, it inherits a predisposition to
the accumulation of filth»

JW Kennedy, 1914 [4].

Före vårt sekel var appendiciter in-
ducerade av främmande föremål vanli-
ga [3]. De två först beskrivna appendek-
tomierna, 1735 och 1759, uppvisade sy-
nålsperforerade appendix [5]. 1905 rap-
porterade Rebentisch [6] en infekterad
appendix innehållande 100 främmande
kroppar inkluderande frukt, frö, stenar,
benfragment, gallstensfragment och
även en del av en tändsticka.

Incidensen av främmande kroppar i
appendix är endast 0,0005 procent idag
[3]. Minskningen beror sannolikt på att
färre handarbetar och på minskat intag
av benflisor.

Elongerade eller vassa föremål ver-
kar utlösa appendicit genom perfora-
tion. Många rapporter har beskrivit
främmandekroppsinducerad appendicit
som har utvecklat sig på 3–6 dagar efter
intag av en nål [7].

Runda föremål som blykulor kan ge
upphov till fekalit genom att blykulan
successivt pålagras fekalt material. Om
fekaliten blir tillräckligt stor kan appen-
dixlumen obstrueras och appendiciten
utvecklas. Appendiciter som blivit or-
sakade av runda främmandekroppsfö-
remål uppstår typiskt flera år efter intag
[8].

Tidigare rapporter ger uppgifter om
att främmande kroppar i appendix ger
symtom i 73 procent av fallen, och i 93
procent när föremålet är vasst. Därför
rekommenderas appendektomi när
främmande kroppar detekteras en pas-
sant på röntgen [9].

I vårt fall hade man lagt märke till
nålen vid första kolonröntgen men tol-
kat det som filmfel.

Fallbeskrivningen bekräftar att man

skall räkna med att leverabscesser har
ett fokus som skall efterspanas.
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En nål hamnade på ett oför-
klarligt sätt i distala appendix
och resulterade i en kronisk in-
flammation. Detekteras främ-
mande kroppar på röntgen re-
kommenderas appendektomi.


