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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Våra kunskaper om klinisk manifest salpingit bygger i stor
utsträckning på skandinaviska, framför allt svenska, studier
[1]. En viktig insikt som dessa studier gav var att den klinis-
ka diagnosen är osäker. Efter Jacobssons och Weströms stu-
die från 1969 [2] blev laparoskopidiagnosen den gyllene stan-
darden och oumbärlig för forskning om salpingit. I denna stu-
die fann man att bara 65 procent av patienter med minimikri-
terierna för misstänkt salpingit (nedre buksmärtor, ömhet vid
palpation och dislokation av uterus, tecken till lägre genital
infektion) fick diagnosen bekräftad vid efterföljande laparo-
skopi. I en senare studie av Brihmer och medarbetare [3] fick
bara 52 procent av patienter med misstänkt salpingit diagno-
sen bekräftad vid laparoskopi. Omvänt finner man salpingit
hos patienter där man inte primärt misstänker denna diagnos.
Chapparo och medarbetare [4] undersökte patienter med
oklara nedre buksmärtor där patienter med klara infek-
tionstecken som peritonit och pus vid kuldocentes uteslöts
och fann salpingit hos 46 procent. Det anses att salpingit i hu-
vudsak uppstår som en ascenderande infektion som sprider
sig från cervix till endometriet och sedan till tuborna. Det är
en glidande övergång mellan cervicit, endometrit och sal-
pingit, där engagemanget på olika nivåer varierar och där van-
lig gynekologisk undersökning inte kan avgöra djupet av in-
fektion. Som konsekvens av detta skiljer man ofta enbart mel-
lan djup infektion, PID (pelvic inflammatory disease) och yt-
lig infektion, LGTI (lower genital tract infection). Av bl a
skandinaviska studier framgår att viktigaste etiologiska agens
vid salpingit är klamydia, som orsakade ca 60 procent av de
kliniskt manifesta salpingitfallen under 1980-talet.

Varierande spektrum
Det kliniska förloppet beror i viss utsträckning på vilket etio-
logiskt agens som är inblandat. Vid svåra infektioner med
tubo-ovarial abscess är etiologin oftast en blandning av anae-
roba och aeroba bakterier från vagina och tarm. De är vanli-
gare hos spiralbärare och som suprainfektion efter primär in-
fektion med STD [1, 5]. Här är det ofta tydligt att en infektion
föreligger, och de viktigaste differentialdiagnoserna är ap-
pendicit och divertikulit. Den gonorroiska salpingiten har ett
relativt akut förlopp med mera uttalade kliniska symtom me-
dan klamydiasalpingiten är mera smygande och symtomfat-
tig [6]. Vid den gonorroiska salpingiten är det vanligt med
blandinfektion i motsats till vid klamydiasalpingiten där man
sällan hittar andra organismer [5]. 

Tyst salpingit
Det är viktigt att påpeka att vår kunskap om salpingit i hu-
vudsak kommer från studier av kvinnor med nedre buksmär-

tor. Detta symtom har varit ett obligatoriskt ingångskriterium
vid tidigare salpingitstudier. Det finns dock mycket som ty-
der på att salpingit med buksmärtor bara är en mindre del av
det totala antalet salpingitfall. 

Redan i Jacobson och Weströms studie från 1969 kunde
man påvisa salpingit hos kvinnor utan smärtor och ömhet. Av
905 laparoskopiskt verifierade salpingiter ingick 91 kvinnor
med annan preliminärdiagnos än salpingit. Av dessa saknade
38 buksmärtor, och 50 hade ingen ömhet vid palpation.

Nyare studier ger indirekt evidens för förekomst av sym-
tomfri eller atypisk salpingit (dvs utan buksmärtor) genom
fyndet av postsalpingitiska förändringar hos kvinnor utan
anamnes på salpingit som laparoskoperas på grund av inferti-
litet eller tubargraviditet. Dessutom ger påvisandet av in-
flammation eller kända etiologiska agens, främst klamydia, i
tubor eller endometrium hos symtomfria kvinnor direkt evi-
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dens för tyst salpingit. Det smygande och symtomfattiga för-
loppet av infektion med klamydia och dess förmåga att ge låg
aktiv infektion och många års symtomfri persisterande infek-
tion gör den till främsta misstänkta agens vid tysta eller aty-
piska salpingiter [7]. 

Indirekta evidens
Studier av infertila kvinnor med tydliga postinfektiösa tu-
barskador visar att mindre än hälften inte anser sig ha haft sal-
pingit [7-9]. De flesta av dessa har antikroppar mot klamydia. 

Det finns inget som tyder på att reaktionen på tyst salpingit
och klinisk manifest salpingit skiljer sig. Såväl frekvens av
klamydiaantikroppar som antikroppsnivåerna tycks vara lika
bland tubarfaktorinfertila med och utan anamnes på salpingit
[8]. Det är inte heller någon skillnad mellan de patoanatomis-
ka förändringarna i tuborna hos infertila med anamnes på sal-
pingit och infertila utan anamnes på salpingit [10].

Studier på kvinnor med tubargraviditet ger också indirekt
evidens för förekomsten av tysta salpingiter. Genomgången
salpingit anses vara orsaken till cirka hälften av alla tubargra-
viditeter [11]. Svensson och medarbetare [12] fann klamydia-
antikroppar hos 65 procent av 112 kvinnor med tubargravidi-
tet, och av dessa hade bara 31 procent haft klinisk manifest
salpingit. I Brunhams studie [13] hade 18 av 32 kvinnor med
tubargraviditet antikroppar mot klamydia, men bara 5 hade
anamnes på salpingit.

Det är således tydligt att infektioner i tuborna har passerat
obemärkt för en stor del av de patienter som antingen är in-
fertila eller har tubargraviditet. Om det rör sig om helt sym-
tomfria salpingiter eller symtomfattiga fall kan inte säkert
värderas utifrån litteraturen, då detta beror på hur patienterna
utfrågas. Det är möjligt att en del av dessa patienter har haft
diskreta symtom som misstolkats och som varken patienten
eller läkaren har uppfattat som en möjlig salpingit [14]. Det
ser däremot ut att vara ovanligt att kvinnor glömmer att de har
haft en diagnostiserad salpingit [9].

Dessa indirekta evidens tyder således på att en stor del,
sannolikt merparten, av tubarskador som leder till infertilitet
och tubargraviditet har passerat som tysta eller symtomfatti-
ga infektioner. En försiktig gissning utifrån epidemiologiska
data är att åtminstone hälften av alla salpingitfall är atypiska
i betydelsen utan buksmärtor [7].

Direkta evidens
Patienter som kliniskt verkar ha enbart cervicit, dvs en lägre
genitalinfektion, har visats sig ha PID i form av histologiskt
påvisat plasmacellsendometrit i hög frekvens. Paavonen och
medarbetare [15] fann att 40 procent (14/35) av patienter med
cervicit hade endometrit vid histologisk undersökning. Detta
korrelerade med intermenstruella blödningar. Korn och med-
arbetare [16] studerade förekomst av plasmacellsendometrit
hos kvinnor med flour eller smärtor. Bland kvinnor med en-
dometrit uppfyllde bara 33 procent minimikriterierna för
misstänkt PID som rekommenderats av Center of Disease
Controll (CDC) [17], dvs ömhet över uterus och båda adnex
vid palpation och dislokation. Vid liberalisering av diagnosen
genom att acceptera all ömhet i lilla bäckenet oavsett lokali-
sation kunde man öka sensitiviteten till 64 procent. Det fanns
ett samband mellan såväl cervicit som vaginos och plasma-
cellsendometrit, vilket gör även vaginos till en viktig indika-
tor för djupare infektion [18-21]. Betydelsen av plasmacells-
endometrit som ett uttryck för kliniskt betydelsefull PID
stärks av att den försvinner efter antibiotikabehandling [18]
och att intermenstruella blödningar vid vaginos upphör efter
antibiotikabehandling [21].

Hos infertila kvinnor utan symtom på aktiv PID har man i
flera studier påvisat klamydia i tuborna med varierande grad

av inflammation. Klamydia har varit särskilt svår att odla från
tuborna, men efter tillkomsten av känsliga och specifika
DNA-test och immunologiska metoder har klamydiaföre-
komsten bekräftats trots frånvaro av symtom [8, 9, 22].

Sweet och medarbetare [23] rapporterade om persisteran-
de klamydiainfektion i tuborna hos kvinnor som behandlats
med betalaktamantibiotika för salpingit trots att patienterna
blev kliniskt symtomfria. Enstaka studier har visat persistens
av klamydia trots nyligen genomgången behandling med pre-
parat som är effektiva mot klamydia i akuta infektioner [22].
Det kan tänkas att den kroniska, låggradiga infektionen, där
klamydia delar sig långsamt eller inte alls, kan vara svårare att
behandla än den akuta, symtomgivande infektionen med liv-
ligare bakteriedelning. 

Metoder för förfinad diagnos
Flera försök har gjorts att hitta metoder som kan förfina dia-
gnosen av PID. En analys av värdet av de vanligaste labora-
torietest som används vid diagnosen av PID gjordes av Pei-
pert och medarbetare [24]. Patienter som uppfyllde CDCs mi-
nimikriterier och patienter som hade atypiska buksmärtor,
metrorragi, cervicitis eller vaginos testades med LPK, SR,
CRP och vaginalt »wet smear«. Sedan gjordes laparoskopi
och/eller endometriebiopsi. PID accepterades om ett av föl-
jande kriterier uppfylldes: histologiska tecken på endometrit
eller salpingit, purulent exsudat från tuborna vid laparoskopi,
positivt gonorré- eller klamydiatest från endometriet, tubor
eller bäckenperitoneum. Om något av testen var patologiskt
var sensitiviteten 100 procent men specificiteten bara 18 pro-
cent. Om alla fyra testen var patologiska var sensitiviteten 29
procent och specificiteten 95 procent. Det mest sensitiva en-
skilda testet var ökade antal leukocyter i vaginalt smear defi-
nierat som >3 leukocyter per synfält. Den kanske viktigaste
poängen är att en kombination av negativa test kan utesluta
PID som förklaring till akuta buksmärtor och ömhet med rim-
lig säkerhet.

Endometriebiopsi för klamydiatest och histologi kan möj-
ligen vara ett värdefullt tillskott till de diagnostiska metoder-
na [25]. En enkel endometriebiopsi med något av de moder-
na engångsinstrumenten kan ofta tas utan alltför stora besvär.
Den histopatologiska diagnosen är dock inte helt enkel, då va-
rierande typer av leucocytinfiltrat finns fysiologiskt i sen sek-
retionsfas av menstruationscyklen. Enligt Kiviat och medar-
betare [25] har fynd av såväl plasmaceller som neutrofila leu-
kocyter bäst prediktivt värde för salpingit. I Paavonens studie
[18] hade 84 procent av patienterna med plasmacellsendo-
metrit salpingit vid laparoskopi, och han konkluderade att en-
dometriebiopsi kan vara ett bra alternativ till laparoskopi,
som kan upptäcka tidig PID och därför säkra tidig behandling. 

Vid laparoskopi kan tecken på inflammation vara så dis-
kreta att diagnosen missas. Genom att försiktigt exprimera
eventuellt sekret ur tuborna kan detta tecken säkras. Före-
komst av endosalpingit utan rodnad av serosan förekommer
[26, 27] och kan verifieras med minibiopsier. Enligt Sellors
och medarbetare [27] skadar detta inte tuborna, och författar-
na rekommenderar att laparoskopi kombineras med mini-
biopsier och klamydiatest (PCR) om inga tydliga infek-
tionstecken syns. Förekomst av klamydia i tuborna utan att
salpingit kan verifieras laparoskopiskt har påvisats och ger yt-
terligare stöd för förekomst av endosalpingitis utan serosaen-
gagemang [28].

Vaginalt ultraljud har använts för salpingitdiagnosen. Nor-
mala tubor är svåra att se vid ultraljudsundersökning, men vid
infektion blir det ödem och vätskeansamling som kan påvisas
med ultraljud. Boardman och medarbetare [29] fann att vid
visualiserbara tubor med eller utan vätska hade 91 procent
PID, men sensitiviteten var bara 32 procent. Ultraljud kan
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sannolikt vara till god hjälp vid mera uttalade symtom, där
metoden kan avgränsa salpingit från olika differentialdiagno-
ser (endometrios, extrauterin graviditet, appendicit m m) men
bidrar knappast till diagnosen vid symtomfattiga fall.

Om kvinnan har oklara buksmärtor eller ömhet kan ett kla-
mydiatest även från partnern vara ett viktigt supplement till
diagnostiken. Detta kan enkelt göras med PCR på urinprov,
varvid man kan upptäcka symtomfattiga fall av klamydiain-
fektion där klamydiaprov varit falskt negativt från kvinnan.

Wet smear utan leukocyter eller med få leukocyter talar
emot salpingit som orsak till akuta smärtor och ömhet [24],
men utesluter inte förekomst av klamydiainfektion hos sym-
tomfria patienter då klamydia kan förekomma vid normalt
wet smear [30].

Klamydiabekämpning bakom sänkt salpingitincidens
Under 1990-talet har man noterat en kraftig nedgång i preva-
lensen av kliniskt manifest salpingit [31, 32]. Det finns säkert
flera förklaringar till denna nedgång, men den viktigaste för-
klaringen ser ut att vara en nedgång i klamydiaprevalens. En
prospektiv amerikansk studie [33] visade att screening och
behandling av klamydia har direkt effekt på incidensen av sal-
pingit. Av 2 607 kvinnor i åldern mellan 18 och 34 år blev
1 009 randomiserade till screening och 1 598 till »usual
care«. Vid uppföljning efter ett år fann man 9 (0,89 procent)
fall med PID i screeninggruppen men 33 (2 procent) i den icke
screenade gruppen. 

I en studie från Malmö [34] har man visat att nedgången i
klamydiaprevalensen har följts av en minskad förekomst av
sequelae av salpingit i form av tubargraviditet med några års
försening. Detta talar emot att kliniskt manifesta salpingiter
har ersatts av tysta salpingiter, då även dessa ger ökad risk för
tubargraviditet. Det understryker även den stora betydelsen
av fortsatt kraftfull bekämpning av klamydiainfektioner som
under 1990-talet har varit mycket framgångsrik i Sverige.

Klinikerns handläggning
Ett vanligt kliniskt praktiskt problem på mottagningar hos så-
väl gynekologen som allmänläkaren är den yngre kvinnan
med lätta diffusa lågt sittande buksmärtor, men utan tydliga
infektionstecken som feber, höjd SR eller CRP, leukocytos el-
ler fluor. Denna patient ställer stora krav på klinikerns omdö-
me. En »lågtröskel«-strategi för diagnosen salpingit måste
användas samtidigt med att man inte använder antibiotika i
onödan. Denna ekvation är naturligtvis ett svårt dilemma för
klinikern, men som det framgår av bl a studien av Stacey och
medarbetare [35] är det omöjligt att utesluta infektion på
anamnes och klinisk undersökning.

I rekommendationerna från CDC [17] i USA har ett av de
klassiska kriterierna för salpingitdiagnosen, distala buksmär-
tor, tagits bort. Smärtor behöver alltså inte vara det symtom
som för patienten till doktorn. Men om läkaren finner ömhet
vid palpation över uterus och adnex och kan utesluta annan
diagnos med rimlig säkerhet bör behandling sättas in. Det re-
kommenderas att behandla på grund av klinisk misstanke in-
nan odlingssvar för STD kommit, då risk finns för utveckling
av manifest PID i avvaktan på odlingssvar.

En viktig differentialdiagnos är ektopisk graviditet, och
graviditetstest bör vara lika självklart som klamydiatest vid
utredning av ömhet i lilla bäckenet hos fertila kvinnor. Övri-
ga differentialdiagnoser är cysta, appendicit och endometri-
os. 

En försummad klamydiainfektion är det största behand-
lingsbara hotet mot kvinnans reproduktiva hälsa. Den vikti-
gaste insatsen som läkaren kan göra är att testa för klamydia
med ett känsligt DNA-test (PCR eller LCR) på vida indika-
tioner och att göra detta även på partnerns urin. Det senare kan

enkelt ingå i rutinen på en gynekologisk mottagning eller
distriktsläkarmottagning.

Att skärpa diagnosen med endometriebiopsi för såväl his-
tologi som klamydiaprov kan bli ett bidrag till diagnosen men
är inte tillräckligt utvärderat [36]. 

En liberal användning av antibiotika vid minimikriterier
för salpingitmisstanke tycks därför vara den enda praktiska
lösningen i det enskilda fallet. 

Vid upprepade episoder av oklara buksmärtor är det vik-
tigt att utreda med laparoskopi för att avgränsa infektion från
andra smärttillstånd.

En oroande ökning av klamydiafall rapporteras från flera
håll i landet, och bristfällig smittspårning kan vara en viktig
del av förklaringen [37, 38]. Ökad import av klamydiafall och
ändrade sexualvanor kan vara andra bidragande faktorer. Den
viktigaste insats vi kan göra för att reducera salpingitfrekven-
sen, såväl manifesta som atypiska och tysta salpingiter, är
sannolikt att ta klamydiatest på vida indikationer inklusive
screening av högriskgrupper och att bedriva noggrann
smittspårning.
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SUMMARY

Silent salpingitis. Does it exist?

Henning Thejls
Läkartidningen 2001; 98:2202-6

The diagnos of salpingitis based solely on clinical
criteria is inaccurate, with both low specificity and
sensitivity.  Laparoscopy has therefore become a
valuable diagnostic tool in clinical practice and es-
sential in clinical research on salpingitis. Different
types of evidence indicate that atypical salpingitis
without abdominal pain and discrete or absent
symptoms is a common etiology of tubal factor in-
fertility. A low threshold for suspecting salpingitis
has been recommended to augment the sensitivity
of clinical diagnosis. This leads to lower specificity
and thereby a greater number of false positive dia-
gnoses and unnecessary antibiotic treatment.  Out-
patient biopsy from the endometrium for histopat-
hology and chlamydia testing might augment the
specificity in cases with discrete symptoms, and
should be investigated further. The sensitivity of la-
paroscopy is low for endosalpingitis without affec-
tion of the serosa, and might be augmented by
using minibiopsies and chlamydia PCR from the tu-
bal mucosa. The most significant measure toward
reducing the sequelae of salpingitis is the combat-
ting of chlamydia infection through screening pro-
grams and qualified partner management.
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