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Klinik och vetenskap

❙❙ Fördröjd diagnos och utebliven adekvat behandling på
grund av »patient’s delay« eller »doctor’s delay« är välkända
faktorer som kan leda till ökad invaliditet och förlängt lidan-
de för patienten.  Med självkritisk granskning av ett ovanligt
fall som handlagts inom flera medicinska specialiteter, men
framför allt på ortopediska och plastikkirurgiska kliniken vid
Universitetssjukhuset MAS, vill vi påminna om svårigheter-
na att vid ovanliga tillstånd ställa rätt diagnos och ge adekvat
behandling från början.  

❙❙ Fallbeskrivning
Patienten är en 55-årig man, kontorist, som slutade röka för tio
år sedan. Fadern, som hade åldersdiabetes, avled i  myelom.
Modern har hypertoni. Mormodern har haft »någon form av
propp«. I sjukdomsanamnesen framkommer tablettbehandlad
hypertoni och gikt sedan tio år tillbaka samt kronisk bronkit.

990811: Patienten sökte vårdcentralen på grund av ont i högra
vaden. Han hade då haft stramningskänsla i vaden senaste
veckan. Patienten förnekade trauma eller insektsstick. Han
hade ingen feber. Läkaren bedömde tillståndet som ytlig
tromboflebit, och han ordinerades Hirudoidsalva i fem dagar.

990816: Då mannen inte hade blivit bättre sökte han nu till 
medicinakuten. Flebografi utfördes, utan att någon säker
trombos kunde påvisas. Ultraljud av vaden visade en mindre
vätskeansamling, vilken tolkades som muskelbristning. In-
fektionsparametrarna var normala. Mannen rekommendera-
des NSAID(non steroidal antiinflammatory drugs)-preparat,
på grund av misstanke om inflammation i vadmuskulaturen,
samt fick kryckkäppar för avlastning.

990902: Patientens smärtor och svullnaden i vaden hade tillta-
git och han sökte på nytt till medicinakuten. Konsulterad or-
toped anlade ett gipsförband samt ordinerade analgetika.
TPK-, PT- och APTT-värde samt Hb-värde var normala, men
CRP var kraftigt förhöjt, med ett värde på 320 mg/l. Ett åter-
besök planerades in två veckor senare. 

990905: Patienten sökte akut på grund av nytillkommen svull-

nad av tungan men utan andningssvårigheter. Detta tolkades
som ett angioneurotiskt ödemtillstånd, utlöst som en biverkan
till Tiparol. Tillståndet behandlades framgångsrikt med adre-
nalin och Betapred.

990916: Vid återbesöket på ortopedmottagningen avlägsnades
gipset. Svullnaden i vaden noterades nu som något mindre,
men vaden var fortfarande spänd med viss palpabel fluktua-
tion. Patienten fick ett nytt gips samt recept på Doloxene och
Alvedon. En remiss skrevs för magnetresonansundersökning
(MR). Ett nytt återbesök efter två veckor planerades.

990930: I samband med återbesöket på ortopedmottagningen
lades mannen in på ortopediska kliniken, eftersom vaden var
kraftigt svullen och det fanns en rodnad och svullnad runt
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En man söker för ont i ena vaden, efter att ha känt att
det stramat i vaden den senaste veckan. Den prelimi-
nära bedömningen blir tromboflebit.

Då besvären inte går över söker patienten upprepade
gånger. Flebografi kan inte visa någon trombos. Ultra-
ljud visar en mindre vätskeansamling. Han behandlas
för inflammation, får gips och analgetika.

Senare görs incision i vaden och rikligt med pus  töms. 

Vid en förlängning av incisionen två månader därefter
upptäcks att gastrocnemius- och stora delar av soleus-
muskeln är nekrotiska.

Förloppet talar för en primärt begränsad skada som
progredierat till en utbredd infarcering av vadmuskeln. 

En snabbare diagnostik med MR och tidig dränering
och fasciotomi hade kunnat begränsa skadorna.   

Farokh Farzaneh, ST-läkare, plastikkirurgiska kliniken (farokh@spray.se)
Magnus Åberg, docent, överläkare, plastikkirurgiska kliniken
Per Olof Josefsson, docent, överläkare, ortopedkliniken; samtliga på Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Fallbeskrivning

Vadmuskelinfarkt –
ett diagnostiskt problem!



akillessenan. Själva senan föreföll dock vara oengagerad. Pa-
tientens temperatur var 38,2 °C.

991001: Mannen opererades i spinalanestesi. En kort incision
gjordes över hälsenan och en mitt över vaden, för dränage av
vaden. Det tömde sig därvid rikligt med pus. Kaviteten spo-
lades via kateter med koksalt. Såren lämnades öppna. Be-
handling med Zinacef påbörjades, liksom dagliga omlägg-
ningar. Sårodling visade riklig växt av Staphylococcus aure-
us. Det höga CRP-värdet normaliserades sedan successivt.
Såren behandlades med regelbundna omläggningar och loka-
la revisioner.

991015: Drygt två månader efter insjuknandet delhudstrans-
planterades kvarstående defekt över hälsenan. Då transplan-
tatet ej läkte in överfördes patienten till plastikkirurgiska kli-

niken. Trots dagliga omläggningar med ättiksyra visade sår-
odling nu växt av Pseudomonasbakterier.

991201: Då ny delhudstransplantation och fortsatta regelbund-
na revisioner med renspolning ej medförde läkning av defek-
terna beslutade man sig för att explorera området. Den tidiga-
re incisionen upptill på vaden förlängdes kaudalt. Man upp-
täckte då att gastrocnemiusmuskeln och stora delar av soleus-
muskeln var helt nekrotiska, varför de avlägsnades (Figur 1
och Figur 2). Arteria tibialis posterior kunde palperas i fossa
poplitea men ej längre ner i vaden. Med doppler kunde dock
arteria tibialis posterior lokaliseras även distalt. Såret lämna-
des öppet och tamponerades med fuktade koksaltkompresser.
Daglig omläggning ordinerades.

991208: Efter ny revision av såret gjordes delhudstransplanta-
tionen (Figur 3 och 4). Benet immobiliserades och lades i hög-
läge. Det postoperativa förloppet var okomplicerat (Figur 5).

991223: Patienten skrevs ut från plastikkirurgiska avdelning-
en, drygt fyra månader efter insjuknandet. Efter en längre tids
sjukskrivning kunde han gå utan stöd, med lätt hälta, och åter-
gick till sitt arbete.     

❙ ❙ Diskussion
Besvärsförloppet talar för en primärt begränsad skada som
progredierat till en utbredd infarcering av vadmuskeln. Bil-
den av ett akut kompartmentsyndrom med mycket svåra
smärtor har inte förelegat. Flebografi efter omkring två veck-
ors symtom kunde inte påvisa någon trombos, och en akut ar-
teriell ocklusion som vid emboli borde ha gett mer uttalade
omedelbara smärtor.

En initial mindre trombos i arteria eller vena gastrocnemia
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Figur 1. Exploration av vaden. Figur 2. Nekrotiserade vadmuskler.

Figur 3. Färdigreviderat sår, före delhudstransplantation. Figur 4. Ny transplanterad delhud.

Figur 5. Inläkt delhudstransplantat.



kan dock ha orsakat en lokal nekros, i vilken ett hematogent
nedslag av stafylokocker sedan har skett. Alternativt kan en
mindre muskelbristning ha medfört en vävnadsskada som se-
kundärinfekterats hematogent. Detta kan ha medfört en mus-
kelinfarcering med åtföljande svullnad och ökat intrafasciellt
tryck, som i sin tur resulterat i tilltagande nekros i gastrocne-
mius- och soleusmuskulaturen. Vadmuskelinfarkter med,
som i detta fall, måttliga initiala symtom finns beskrivna hos
diabetiker [1, 2, 4-7]. Vi har däremot ej (genom sökning i
Medline) funnit några rapporterade fall hos icke diabetiker!

Med hjälp av MR har man vid oklara fall av muskelsmär-
ta hos diabetiker i tidigt stadium kunnat ställa diagnosen mus-
kelinfarkt [1-7]. I många av de beskrivna fallen har flera mus-
kelgrupper, t ex vastus lateralis, lårets adduktorer, biceps fe-
moris och även vadmuskulaturen, drabbats [2, 5, 7]. Dessa
fall förekommer framför allt hos insulinbehandlade diabeti-
ker och mer frekvent hos kvinnor än män [5, 7]. Muskelin-
farkt är ett sällsynt fenomen som kan vara tecken på en ovan-
lig komplikation vid neuromuskulär sjukdom [3, 7] och/eller
en följd av multipla mikrovaskulära komplikationer [5, 7] as-
socierade med vaskulär endotelskada och ökad benägenhet
för koagulation. Den histologiska bilden i muskelbiopsier har
i flertalet fall visat stora områden med muskelnekros och
ödem. Det har även påvisats regeneration av muskelfibrer och
infiltration av lymfa interstitiellt. Muskelbiopsi kan således
vara en värdefull hjälp i diagnostiken, men den histologiska
bilden är oftast ospecifik [5]. Livslång antikoagulantiabe-
handling för prevention av nya infarkter har rekommenderats
[6].

I det aktuella fallet var de diagnostiska svårigheterna up-
penbara, trots noggrann klinisk och laboratoriemässig upp-
följning, flebografi och upprepade ultraljudsundersökningar.
Diagnosen säkerställdes först vid exploration av vaden. En
snabbare diagnostik med hjälp av MR samt tidig dränering
och fasciotomi hade kunnat begränsa muskelskadorna, för-
korta vårdtiden och minska risken för framtida funktionsbort-
fall!
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