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Höftfysiolys är ett tillstånd
som fångat mången ortopeds
och radiologs intresse. Nya rön
görs fortfarande. Däremot ver-
kar kännedomen om vilket ut-
märkt diagnostiskt hjälpmedel
ultraljud är inte vara så spridd.

Intresset för ultraljudsundersökning
av den pediatriska höftleden uppstod
under 1980-talet i takt med metodens
tekniska förbättring, bland annat möj-
ligheten att använda högfrekvenstrans-
duktor för bättre detaljupplösning. Till
en början kom en stor del av höftultra-
ljudet att fokuseras på medfödd dyspla-
si och luxation [1, 2], men det stod ock-
så tidigt klart att tillstånd som utgjut-
ning och fysiolys kunde diagnostiseras
och att ultraljudet var ett bra hjälpmedel
vid artrocentes [3, 4]. En serie arbeten
av Kallio och medarbetare från Ad-
elaide Children’s Hospital i Australien
framhåller på ett förtjänstfullt sätt ultra-
ljudets speciella roll vid höftfysiolys [5-
7]. Man har bland annat kunnat visa att

sensitiviteten är bättre än för röntgen-
undersökning och att man dessutom får
information om instabilitet och remo-
dellering av anatomin vid läkning.

Röntgendosen avskräcker
Vid misstanke om fysiolys röntgas

rutinmässigt bägge höftlederna i flera
projektioner. Enligt the National radia-
tion protection board i Storbritannien

ligger »average effective dose equiv-
alent» vid ca 0,6 mSv, vilket motsvarar
30 gånger dosen för en lungröntgen (i
en projektion). Att man sedan bör adde-
ra genomlysningsdosen under opera-
tion samt ett antal kontrollröntgenun-
dersökningar gör ju inte saken bättre.

Enkel diagnostik
Hur ser då fysiolysen ut på ultra-

ljudsbilden? Som man kan förvänta sig
ser man när man håller transduktorn pa-
rallell med collum femoris en »hylla»
där collum glidit framåt och avståndet
ökat mellan epifysens framkant och
collums anteriora begränsning. Glid-
ningen kan uppmätas direkt på bilden
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Figur 1. Frontalbild av bägge
höftlederna. Inte mycket att se.

Figur 2. Vä och hö. Lauensteins
projektion. En glidning på några mm är
synlig på vänster sida.



och jämförelse göras med andra sidan.
Då får man komma ihåg att tillståndet är
bilateralt i 25 procent eller mer. Utgjut-
ning är sannolikt obligat vid instabilitet.
Figur 1–3 illustrerar en typisk fysiolys i
vänster höftled hos en 13-årig flicka.

Ultraljud kan ersätta konventionell
röntgenundersökning vid höftfysiolys,
åtminstone till stor del.
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Figur 3. Ultraljud av bägge
höftlederna. Fysiolysen är lätt att se
på bilden till höger. Bilden till vänster
visar den friska sidan.

Mjältbrand i Ukraina
Den 22 maj rapporterade nyhetsby-

rån AP om ett utbrott av mjältbrand i
byn Privolnoje i Donetsk-regionen, 50
mil sydost om Kiev. Tjugoen personer
hade insjuknat, varav två (ett gift par)
hade avlidit i den kutana formen. Åtta
av de sjuka arbetade på ett slakteri i när-
heten, och som möjlig orsak till smitta
anges att de fått lön i form av kött som
varit infekterat.

Detta är ett av de västligaste utbrott
av mjältbrand som rapporterats från det
forna Sovjet. Estland rapporterade två
fall bland djur och två humanfall 1994.
Lettland och Litauen har inte rapporte-
rat några fall bland djur (eller männis-
kor) sedan 1989 respektive 1986.

Vankomycin-resistenta
stafylokocker i Japan:
En rapport om en patient som infek-

terats med stafylokocker med nedsatt
känslighet för vankomycin väckte upp-
märksamhet i medierna sista dagarna i
maj. Det rörde sig om en 4-månaders ja-
pansk pojke som behandlats med van-
komycin efter en kirurgisk sårinfektion.
Läkningen tog lång tid. Stammen skick-
ades till Centers for Disease Control i
Atlanta för typning. Där fann man att
stammen var meticillin-resistent, och
att den hade ett MIC mot vanko på
8 µg/ml.

Detta är ett högt värde, men definie-
ras inte som resistens. MIC-värden på
2–4 µg/ml har setts tidigare vid flera
tillfällen i Japan. Utanför en abscess
skulle stammen vara åtkomlig med van-
komycin. Pojken behandlades med drä-
nage och med en kombination av arbe-
kacin och ampicillin/sulbaktam och är
nu återställd.

Strålning av livsmedel?
I New England Journal of Medicines

nummer från 29 maj skriver Minnesotas
statsepidemiolog, Michael Osterholm,
en ledare om förra årets utbrott i USA av
cyklosporiasis från hallon importerade
från Guatemala. Han har en intressant
hypotes om smitta från flyttfåglar. Han
avslutar med en kraftfull maning att
börja använda strålning för importerade
livsmedel från länder med osäker hygi-
en: en ovetenskaplig diffus rädsla får
inte längre tillåtas stå i vägen för denna
effektiva metod.
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