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Reaktiva sviter efter salmonellain-
fektioner finns beskrivna [1]. Reaktiv
artrit har observerats i samband med in-
fektion orsakad av Salmonella virchow
[2]. Pneumoni, empyem och bronko-
pleural fistel har beskrivits vid akuta
salmonellainfektioner [3]. Enligt en
australisk studie ger Salmonella vir-
chow inte sällan upphov till invasiv
sjukdom [4]. Här beskrivs ett fall som
företer såväl akuta som reaktiva mani-
festationer.

Feber och ont i leder
En 54-årig tidigare väsentligen

frisk man insjuknade med influensa-
liknande besvär, subfebrilitet och all-
män trötthet. Efter cirka en vecka fick
patienten något mer uttalad feber och
torrhosta. Patienten sökte läkare och
behandling med doxycyklin insattes på
misstanke om atypisk pneumoni. Tre
dagar senare blev patienten inlagd på
infektionsklinik på grund av uttalad
försämring av allmäntillståndet. Vid

ankomsten hade patienten feber, 38,8
grader Celsius. I munhålan observera-
des beläggningar på tungan. Inga för-
storade lymfkörtlar kunde palperas.
Auskultatoriskt hade patienten gnid-
ningsljud parasternalt. På bålen note-
rades enstaka makulopapulösa utslag
samt ett glest exantem på överarmarna.
Petekiala utslag noterades på underbe-
nen. Inga patologiska resistenser kun-
de palperas i buken.

Patienten hade ont i bägge händer,
svullnad, uttalad värk, rodnad, värme-
ökning och rörelseinskränkning i proxi-
mala interfalangeallederna och armbå-
gar. Patienten hade stora svårigheter att
gå under första veckan på grund av
smärtor i bägge knäna och höftleder.
Dessutom hade han smärtor i skuldror-
na.

Laboratoriemässigt observerades B-
SR 65 (referensvärde 2–15) mm/h,
P-CRP (C-reaktivt protein) 190 (<5)
mg/l, B-LPK (leukocyter) 4,8 (4,0–9,0)
×109/l, B-TPK (trombocyter) 112
(150–400) × 109/l, S-bilirubin 45
(4–21) µmol/l, S-ALP (alkaliskt fosfa-
tas) 6,7 (<5) µkat/l, S-GT (glutamyl-
transferas) 8,0 (<1,0) µkat/l, S-ASAT
(aspartataminotransferas) 2,4 (<0,7)
µkat/l, S-ALAT (alaninaminotransfe-
ras) 3,6 (<0,7) µkat/l, S-LD (laktatde-
hydrogenas) 11,9 (<8,0) µkat/l och S-
albumin 39 (40–53) g/l. Serumelektro-
fores visade en uttalad inflammatorisk
reaktion.

Röntgenundersökning av lungorna
visade bilaterala parenkymförändring-
ar, förenliga med pneumoni. Odlingar
från blod och urin visade ingen växt.
Dock utfördes ej feces- eller benmärgs-
odling. Då läkemedelsöverkänslighet ej
kunde uteslutas sattes doxycyklin ut
och intravenös erytromycinbehandling
påbörjades. Temperaturen steg till 40,3
grader Celsius, varför behandlingen
byttes till ciprofloxacin och netilmicin
den tredje dagen. Temperaturen sjönk
därefter till 38 grader Celsius.

Vid lungröntgen den femte dagen
upptäcktes ett område med emfysema-
tösa bullae apikalt på vänster sida. Pati-
enten fick den nionde dagen en vänster-
sidig pneumotorax med mediastinal
förskjutning till motsatt sida. Toraxdrän
anlades och efter drygt två veckor för-

bättrades patienten kliniskt och labora-
toriemässigt med sjunkande aktivitets-
värden.

Antibiotikabehandlingen med cipro-
floxacin utsattes efter 20 dagar. Torax-
dränet tvingades man dock att fortsätta
med, och på grund av fortsatt luftläc-
kage överfördes patienten, den 24:e da-
gen, till toraxkirurgiska kliniken för
vänstersidig resektion av emfysematö-
sa bullae och pleurodes. Den fortsatt
postoperativa vården komplicerades av
uttalad andfåddhet, subfebrilitet, CRP-
stegring och en steril pleurit som punk-
terades och behandlades med cefpo-
doxim i två veckor.

Två månader efter initial inläggning
besvärades patienten fortfarande av
värk som tilltagit, svullnad i vänster
handled samt en knytdiastas mellan
andra och tredje fingret på vänster hand.
Någon nervskada eller muskelatrofi fö-
relåg dock inte. Ledbesvären bedömdes
som sekundära till inaktivering av arm
och hand postoperativt. Omfattande se-
rologiska prov för påvisande av virus
(Epstein–Barr-virus, cytomegalovirus,
humant immunbristvirus, hepatit A-, B-
och C-virus, parvovirus B-19), bakteri-
er (mykoplasma, Ehrlichia, Chlamydia
psittaci och pneumoniae, Legionella
pneumophila, Rick ettsia burnetii) och
autoantikroppar (köldantikroppar, anti-
nukleära antikroppar samt antineutrofi-
la cytoplasmatiska antikroppar) var alla
negativa.

Hösten 1995 (drygt tre månader
före inläggningen) hade patienten sökt
distriktsläkare på grund av diarré och
feber efter en resa till Danmark.
Fecesodlingar hade då vid sex tillfäl-
len visat växt av Salmonella virchow.
Patienten hade tillfrisknat utan be-
handling. För att hitta en förklaring till
sjukdomsbilden, vars genes fortfaran-
de var oklar, gjordes serologiska un-
dersökningar av akutserum den första
vårddagen samt konvalescentserum
efter sex månader. Salmonellaserologi
för O-antigen A, B och D samt Yersi-
nia enterocolitica gav negativa resul-
tat, medan salmonellaserologi för O-
antigen C inte var tillgänglig. Limu-
lustest kunde inte göras på grund av att
kvarvarande akutserum ej var sterilt.
Tarmundersökningar för att hitta in-
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En tidigare frisk man fick ef-
ter en utlandsresa gastroenterit,
orsakad av Salmonella virchow.
Patienten tillfrisknade spontant,
men insjuknade igen efter cirka
tre månader med bland annat
reaktiv artrit, feber, hudutslag
och bilateral pneumoni. Serologi
och upprepade odlingar gav
inga ledtrådar. Men sänkta ni-
våer av antikroppar mot core-
delen av lipopolysackarid, vilket
kan tyda på endotoxinemi, ob-
serverades i akutserum.



fektionskällan utfördes ej. Patienten
saknade HLA-B27-antigen.

Antikr oppar mot inre
del av lipopolysackar id
Inre core-delen av lipopolysackarid

är fylogenetiskt välbevarad, varför anti-
kroppar mot denna molekyl är gemen-
sam för alla gramnegativa bakterier.
Core-antikroppar finns i serum från
friska personer i en koncentration av
35–250 MU(median units)/ml. Meto-
den har utvecklats av Barclay, som har
bestämt mediannivån av antikroppar
mot coredelen av lipopolysackarid hos
grupper om 1000 friska vuxna. Popula-
tionens medianvärde har sedan beteck-
nats 100 MU/ml; det är således fråga
om en arbiträr enhet.

Dessa antikroppar kan möjligen fun-
gera som ett naturligt skydd mot endo-
toxinemi. En tänkbar möjlighet kan
vara att antikroppsnivån sjunker genom
förbrukning under episoder av uttalad
endotoxinemi, möjligen genom elimi-
nation av core-antikroppskomplexet.

Antikroppar mot core-delen bestäms
med en ELISA(enzyme-linked immu-
nosorbent assay)-metod. Med en sådan
metod bestämde vi antikroppar av IgG-
och IgM-klass mot core-delen av lipo-
polysackaridmolekylen hos patienten i
detta fall.

Koncentrationer av IgG-antikroppar
mot core var 25 MU/ml (akutserum) re-
spektive 54 MU/ml (konvalescentse-
rum). IgM-antikroppar mot core-delen
av lipopolysackarid påvisades i kon-
centrationer av 38 MU/ml (akutserum)
respektive 41 MU/ml (konvalescentse-
rum). Referensvärdet för bägge analy-
serna är 35–250 MU/ml. Den sänkta ni-
vån av IgG-antikroppar i akutserum kan
tyda på ökad förbrukning, eventuellt
som en följd av förhöjd endotoxinnivå i
samband med en infektion orsakad av
gramnegativa bakterier [5, 6].

Resultatet tyder
på endotoxinemi
Hos vår patient medförde den kro-

niska artriten i vänster hand sociala han-
dikapp och psykiska påfrestningar (ef-
ter ett år besvärades patienten fortfaran-
de av en knytdiastas i vänster hand). Vi-
dare utredning för att säkerställa dia-
gnosen var därför av intresse. Kunde det
handla om en kronisk reaktiv artrit se-
kundär till en salmonellainfektion?

Salmonella virchow tillhör sero-
grupp C, och serologiska prov för andra
grupper av Salmonella kan knappast
täcka denna grupp. Något serologiskt
test för Salmonella virchow var inte till-
gängligt. Det finns ännu inte några säk-
ra laboratorietest för diagnostik av reak-
tiv artrit. Påvisande av IgA-antikroppar
mot endotoxinets O-specifika antigen
är enligt nyligen publicerade studier [7]

en bra metod vid diagnos av reaktiv ar-
trit. Denna metod är dock specifik för
olika typer av lipopolysackarid, vilket
innebär att det är mycket svårt att ställa
reaktiv artrit-diagnos i de fall där gene-
sen är oklar. Vi sökte istället antikrop-
par (IgG och IgM) mot inre core-delen
av lipopolysackarid, som anses vara ge-
mensam för alla gramnegativa bakteri-
er. Låga IgG-antikroppsnivåer påvisa-
des i serumprov som togs i samband
med insjuknandet, vilket kan tyda på
endotoxinemi.

Vid allvarliga sjukdomsbilder orsa-
kade av endotoxiner kan sänkta nivåer
av dessa antikroppar i akutserum tyda
på förhöjd endotoxinnivå i serum, spe-
ciellt om även Limulustestet för endo-
toxin uppvisar förhöjda nivåer. Limu-
lustestet förutsätter emellertid speciella
provtagningsrutiner och kan därför of-
tast ej användas retrospektivt.
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).
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........ ex ”Kvinnorna och männen
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