
3968 Läkartidningen  ❙ Nr 48  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Klinik och vetenskap

❙ ❙ En 53-årig man med dilaterad kardiomyopati och hjärtsvikt
flyttade i februari 2001 med sin hustru till Thailand för att ar-
beta som byggnadselektriker. I juni samma år insjuknade han
med yrsel och hematemes. Han lades in på sjukhus i Thailand,
där han behandlades för ulcus, som dock inte var gastrosko-
piverifierad. Under sommaren tillkom generella muskelsmär-
tor och värk i framför allt ländrygg och vänster axel. Mannen
återvände till Sverige. Han hade då gått ned 10–15 kg i vikt. 

53-årig man med viktnedgång, värk, förstoppning
Den 8 november sökte mannen på medicinakuten vid ett
Stockholmssjukhus för viktnedgång, rygg- och axelvärk, för-
stoppning och besvär med vattenkastning. Vid undersökning-
en noterades att patienten var subfebril, avmagrad och något
letargisk vid kontakt. Prostata var något förhårdnad och knö-
lig och avföringen lergrön. Mannen lades in för utredning;
differentialdiagnoserna var malignitet, celiaki, inflammato-
risk sjukdom och infektion. 

Utredning med röntgen av ländrygg och lungor visade
multipla läkta revbensfrakturer bilateralt, en kotkompression
i Th 11 och osteopeni. Laboratorieprov visade mikrocytär
anemi (Hb 88 g/l), SR var 125 mm och C-reaktivt protein
(CRP) 89 mg/l. Då viss misstanke om myelom fanns utfördes
differentialräkning, plasma-/urinelektrofores och cristapunk-
tion – utan positiva fynd. För att kunna påvisa annan malig-
nitet utfördes ultraljud- och datortomografi(DT)-buk, som vi-
sade normala förhållanden. Protstataspecifikt antigen (S-
PSA) var inte förhöjt. Gastroskopi visade esofagit och rest ef-
ter utläkt ulcus samt atrofisk slemhinna i tunntarmen, som vid
celiaki. Man tog en biopsi som också visade atrofi, men ef-
tersom intraepiteliala lymfocyter saknades var bilden inte en-
tydig för celiaki, varför man avvaktade med att rekommende-
ra glutenfri kost. Då man inte fann någon förklaring till SR-
stegringen inledde man provtagning för att påvisa eventuell
reumatologisk sjukdom, såsom polymyalgia rheumatica
(PMR) eller vaskuliter. Man övervägde även infektionssjuk-
domar och tog feces-, blod- och urinodling.

Salmonella konstaterad – malignitet misstänkt
I feces växte Campylobacter och i urinen Salmonellaspecies.
Behandling med ciprofloxacin 500 mg, 1 × 2, sattes in, och

patienten fick även blodtransfusioner. Då man ansåg att Sal-
monellainfektionen ensam inte kunde förklara patientens
symtom övervägde man fortfarande differentialdiagnoserna
gastrointestinal malignitet, PMR, HIV och annan infektion.
Man ordinerade HIV- och luesserologi, som senare visade sig
vara negativa. Man fann inte heller några parasiter i feces. Då
patientens status talade emot PMR avskrevs detta, och efter-
som patienten inte längre ansågs behöva sluten sjukhusvård
skrevs han ut till hemmet den 16 november. Man planerade
för en poliklinisk koloskopi för att eventuellt kunna påvisa
malignitet eller inflammatorisk tarmsjukdom.

Patologisk fraktur med pus
Den 23 november föll mannen och skadade sin vänstra arm.
Han sökte då akut på ortopeden vid samma sjukhus som tidi-
gare. Röntgen kunde då påvisa en patologisk fraktur i vänster
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Ett ovanligt fall av Salmonellaosteomyelit kunde dia-
gnostiseras med finnålspunktion efter en patologisk
fraktur.

Behandling med antibiotika hade i detta fall god effekt.
Kirurgisk dränering kan ibland vara nödvändig.

Sannolikt hade patienten via födan infekterats med
Salmonella enteritidis, som sedan via hematogen
spridning givit multipla osteomyeliter.

De flesta Salmonellaosteomyeliter drabbar patienter
med sicklecellsanemi, men också till synes friska per-
soner kan drabbas.

Salmonella är en av de vanligaste patogenerna vid
matförgiftning, och på grund av den ökade använd-
ningen av antibiotika vid boskapsuppfödning har resi-
stens utvecklats.
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Fallbeskrivning

Salmonellaosteomyelit 
– ovanlig orsak till skelettdestruktion



humerus. Patienten remitterades omedelbart till vår klinik på
grund av malignitetsmisstanke. Den 30 november fick han
komma till vår multidisciplinära »fredagsmottagning« på or-
topeden, där tumörortoped, radiolog och cytolog ser nya pa-
tienter samtidigt. 

Finnålspunktion gav diagnos
Radiologiskt fann man en maläten destruktion (Figur 1). I den
proximala delen fanns en tvärfraktur, och i detta område en
del kallus med tecken till spikulabildning. Bilden tolkades
som en aggressiv skelettdestruktion, och differentialdiagno-
serna radiologiskt var metastas, lymfom eller myelom. Fin-
nålspunktion för cytologisk diagnos samt odling utfördes di-
rekt. Senare under eftermiddagen gav cytologen besked om
att det var pus i punktatet, vilket konfirmerade diagnosen akut
osteomyelit. 

Då man bedömde att det inte fanns någon omedelbar ope-
rationsindikation remitterades patienten till infektionsklini-
ken, där han lades in för behandling. Odling från punktatet vi-
sade växt av Salmonella enteritidis. Resistensbestämning vi-
sade full känslighet för cefotaxim och trimetoprim–sulfa. Int-
ravenös antibiotikabehandling med cefotaxim startades. 

Antibiotikabehandling effektiv
Under vårdtiden gjordes en skelettskintigrafi (Figur 2), som
visade kraftigt ökat upptag proximalt i vänster humerus, mul-
tipla punktformade upptag inom revbenens främre omfång,
lätt ökat upptag inom tre kotor i bröstryggen samt diskret ökat
upptag i vänster sakroiliakaled. Dessutom fanns ett punktfor-
migt ökat upptag prefrontalt till höger i kalotten. Man gick

därför vidare med magnetkameraundersökning (MRT) av
ryggen (Figur 3), som visade sannolik spondylit i Th 10 och
Th 11. Under vårdtiden sjönk CRP och SR sakta. Vid ny be-
dömning av ortoped beslöts att ett kirurgiskt ingrepp inte
skulle tillföra något i behandlingen. Man rekommenderade i
stället fortsatt antibiotikabehandling och röntgenkontroll en
månad senare. Patienten kunde efter 18 dagars vårdtid skrivas
ut till hemmet. Man hade då övergått till peroral behandling
med trimetoprim–sulfa 1 × 2.

Efter utskrivningen mådde patienten allt bättre och ökade
i vikt. Förnyad skelettskintigrafi den 25 februari visade
regress av tidigare beskrivna ökade isotopupptag. Vid återbe-
sök på Karolinska sjukhusets ortopedmottagning den 13 mars
2002 hade patienten inte längre någon smärta, och röntgen av
vänster överarm (Figur 4) visade kraftig skleros och kallus i
frakturområdet samt en benbro över frakturlinjen, talande för
läkning. CRP, SR och blodstatus hade normaliserats och hu-
merus kändes oöm och stabil. Vi beslutade i samråd med in-
fektionskliniken att fortsätta med konservativ behandling och
antibiotika peroralt (trimetoprim–sulfa) i totalt ca sex måna-
der. Uppföljning med röntgen och infektionsprov planerades. 

Den 16 oktober 2002 hade man på infektionskliniken ett
telefonsamtal med patienten, som nu återvänt till Thailand.
Vid detta samtal uppgav mannen att han var feberfri och
smärtfri och att armens funktion var återställd. Man avsluta-
de därför antibiotikabehandlingen.

Diskussion
Sammantaget framkom inget övertygande som talade för att
patienten hade en malignitet som kunde förklara den patolo-
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Figur 1. Röntgenbild av vänster humerus
visar en patologisk fraktur. 

Figur 2. Skelettskintigrafi. Man ser ett kraftigt
upptag proximalt i vänster humerus, multipla
punktformade upptag inom revbenens främre
omfång, ett lätt ökat upptag inom tre kotor i
bröstryggen samt ett diskret ökat upptag i
vänster sakroiliakaled; dessutom ett punktfor-
mat upptag prefrontalt till höger i kalotten.

Figur 3. Magnetkameraundersökning
visar sannolik spondylit i Th 10 och 11.



giska frakturen. Mannen hade sannolikt i Thailand via födan
infekterats med Salmonella enteritidis, som sedan via hema-
togen spridning givit multipla osteomyeliter. Finnålspunktio-
nen av vänster humerus, vilken utfördes tidigt under utred-
ningen, var avgörande för att vi snabbt kunde ställa en korrekt
diagnos.

Salmonellaosteomyelit är ovanlig hos i övrigt friska pati-
enter och utgör mindre än 1 procent av alla osteomyeliter [1,
2]. De flesta Salmonellaosteomyeliter drabbar patienter med
sicklecellsanemi, men även andra patienter med lokal eller
generaliserad sänkning av immunförsvaret löper ökad risk att
drabbas [3]. Över 70 procent av fallen av hematogen osteo-
myelit hos patienter med sicklecellsanemi orsakas av Salmo-
nella [4]. På Elfenbenskusten gjordes en undersökning av or-
saken till feber hos patienter med sicklecellsanemi. Man fann
då att febern i 50 procent av fallen var orsakad av en bakteri-
ell infektion och att 24 procent av dessa utgjordes av osteo-
myeliter. Av dessa orsakades i sin tur 37 procent av Salmo-
nella, vilket gör Salmonella till den vanligaste patogenen vid
osteomyelit hos patienter med sicklecellsanemi [5].

Orsaken till att patienter med sicklecellsanemi drabbas of-
tare än andra anses vara funktionell aspleni, defekt opsonise-
rad fagocytos, tarm- eller bennekroser orsakade av kärlocklu-
sioner, saturering av makrofager samt mjält- och leverdys-
funktion [4]. Även till synes friska patienter kan dock insjuk-
na. 1996 rapporterades ett fall i USA, där en i övrigt frisk man
drabbats av en sluten humerusfraktur, som sedan visade sig
vara infekterad med Salmonella enteritidis. Efter resektion av
caput humeri och en stor del av diafysen, intravenös antibio-
tikabehandling samt ett stort antal revisioner lyckades man till
slut häva infektionen, som även komplicerades av en super-
infektion med multiresistenta stafylokocker (MRSA) [6].

Det kliniska förloppet vid Salmonellaosteomyelit är lång-
samt och ofta ganska symtomfattigt, vilket ger differential-

diagnostiska svårigheter. I ett fall publicerat i San Diego,
USA, kunde man först efter biopsi av en misstänkt fibrös
dysplasi konstatera diagnosen [2].

Skelettröntgen visar i typiska fall sekvestrering och intra-
kortikala fissurer [7]. Skintigrafi och MRT har hög sensitivi-
tet, medan biopsi med histologi och odling har betydligt hög-
re specificitet. Eftersom Salmonellaosteomyelit har en stark
tendens att bli kronisk om den antimikrobiella terapin fördröjs
eller är inadekvat bör man misstänka denna diagnos i alla fall
av granulomatös osteomyelit, särskilt hos patienter med ned-
satt immunförsvar eller hemoglobinopatier [8]. Differential-
diagnostiken mot osteonekros är ofta svår, men förekomsten
av multipla intrakortikala fissurer i diafysen och involucrum
samt ett ofta symmetriskt benengagemang skall leda tanken
till osteomyelit snarare än till osteonekros. 

Salmonella är en av de vanligaste patogenerna vid mat-
förgiftning. Till följd av den ökade antibiotikaanvändningen
vid boskapsuppfödning har resistenta stammar utvecklats. I
Washington DC fann man i en undersökning Salmonella i 41
av 200 köttprov (20 procent). Av dessa var 84 procent resi-
stenta mot åtminstone ett antibiotikum [9].

Som behandling rekommenderas en kombination av far-
makoterapi och kirurgisk dränering [3, 10, 11]. Det finns dock
flera fallbeskrivningar där man framgångsrikt behandlat Sal-
monellaosteomyelit i rygg och bäcken med enbart antibiotika
[12-14]. Som antibiotika rekommenderas annars i första hand
kinoloner, tredje generationens cefalosporiner, kloramfeni-
kol och ampicillin, antingen i kombination eller som monote-
rapi. Behandlingstiden för osteomyelit är ofta 1–2 veckors
intravenös behandling följt av 4–6 veckors peroral behand-
ling [3]. Dock har man observerat en utveckling av multiresi-
stenta stammar som är okänsliga för bl a ciprofloxacin. I des-
sa fall har behandling med ceftriaxon 2 g × 1 under tre måna-
der till tre år varit effektiv [15]. 

Konklusion
Eftersom resistenta stammar av Salmonella ökar i omfattning
bör all diagnostik inriktas på att få ett odlingssvar med resi-
stensbestämning. Med tidig finnålsbiopsi kan man få en
snabb och säker diagnos och även ha en möjlighet att indivi-
dualisera behandlingen efter resistensmönster, lokalisation
och patientens övriga sjukdomar. 

Vad gäller behovet av kirurgisk dränering verkar det rim-
ligt att välja en konservativ hållning så länge cirkulationen till
infektionshärden är adekvat. Om man på röntgen ser s k in-
volucrum med sekvester är det föga troligt att enbart antibio-
tikabehandling har effekt. Ju tidigare man kommer in i för-
loppet desto större är, med andra ord, möjligheten att fram-
gångsrikt kunna behandla med enbart antibiotika.

Vi vill med detta fall dels beskriva en ovanlig patogen vid
osteomyelit samt även rekommendera nålbiopsi – på Karo-
linska sjukhuset finnålsbiopsi – som ett pålitligt diagnostiskt
hjälpmedel vid oklara förändringar i skelett och mjukdelar.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Figur 4. Röntgenbild av
vänster humerus cirka
fyra månader senare
visar kraftig skleros,
kallus i frakturområdet
och en benbro över
frakturlinjen, vilket talar
för läkning. 
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