
RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar 2011 

 
 
 
1:1 
 
a) Pat är hepatit B bärare ( HBsAg positiv). Det faktum att patienten är symptomfri, anti-HBc IgG 
positiv samt anti-HBc IgM negativ talar mot akut infektion och istället för en kronisk hepatit B. För att 
säkerställa detta krävs ytterligare ett positivt HBsAg efter 6 månader. 
 
b) Provtagningen bör kompletteras med leverstatus (ASAT, ALAT, GT, ALP, bilirubin) samt Hb, vita, 
trombocyter, albumin och PK. Dessutom prov för bestämning av virusnivå (HBV-DNA kvantifiering) 
samt subtyp. Anti-HAV och.Anti-HDV bör kontrolleras för att utesluta coinfektion med hepatit D. 
 
1:2 
 
a) Guang Yu befinner sig sannolikt i toleransfas av sin kroniska hepatit B infektion. Toleransfas ses 
hos individer med tidigt förvärvad infektion. Den kännetecknas av HBeAg positivitet och höga 
virusmängder men samtidigt inga tecken till immunologiskt svar vilket medför ett normalt leverstatus.  
 
B+c) Patienten är pga de höga virusmängderna att betrakta som högsmittsam. Maken bör 
kontrolleras för hepatit B markörer och vid behov vaccineras. Patienten informeras om hepatit B 
infektionens naturalförlopp samt sina skyldigheter enligt smittskyddslagen och att hon kommer att 
följas fortlöpande vid Infektionsmottagningen. Pat bör vaccineras mot Hep A. 
Stor risk finns för överföring av hepatit B infektion till barnet i samband med förlossningen. Barnet bör 
påbörja vaccination mot hepatit B omedelbart efter förlossningen och även erhålla Hepatit B 
Immunglobulin, HBIG (Aunativ) direkt. Patienten bör följas med kontroll av ASAT, ALAT, HBeAg/anti –
HBe, HBV-DNA 1-2 gånger per år .  Barnet kontrolleras med HBsAg, anti-HBc, anti-HBs vid 1 års 
ålder. 
 
1:3 
 
Möjligheterna till spontan utläkning är små (1-3 %/år).  Även med behandling är 
utläkningsmöjligheterna ganska små . Behandling ges i första hand för att begränsa leverskadan och 
hindra senkomplikationer som cirrhos och hepatocellulär cancer. Någon behandling rekommenderas 
inte till denna patient som ju befinner sig i toleransfas. 
 
 
Risken för smittöverföring vid nålstick från högsmittsam hepatit B patient är 20-30%. 
 
 
Vaccination bör inledas så snart som möjligt och Hepatit B Immunoglobulin (Aunativ) ges. Indexperson 
och barnmorska bör provtas. I detta fall är Guang Yu dock sannolikt redan provtagen under graviditet. 
Barnmorskan följs upp med hepatit B markörer(HBsAg, anti-HBc samt anti-HBs efter 3 och 6 
månader). 
 
1:5 
 
Patienten har mest sannolikt gått in i immunaktiveringsfas. Levervärdena stiger och virusmängden är i 
sjunkande. Patienten bör nu följas oftare (2-3 ggr per år) med upprepade kontroller av ASAT, ALAT, 
HBeAg/anti –HBe, HBV-DNA. Detta för att vid en utdragen immunaktivering kunna gå in med 
behandling för att förhindra en fibrosutveckling som följd av den ihållande inflammationen.  
 



1:6 
 
Här föreligger en utdragen immunaktivering. Patienten bör utredas vidare med leverbiopsi för att 
utröna eventuell fibrosutveckling och eventuell behandlingsindikation. Om man har tillgång till 
Fibroscan undersökning kan också detta vara en hjälp i bedömningen. 
 
 
 1:7 
 
Nukleosid/nukleotid analoger  Fördelar- få biverkningar, enkel administration (tabletter) 
   Nackdelar-tillsvidarebehandling,resistensutveckling 
Pegylerat Interferon Fördelar- begränsad behandlingsperiod, ingen 

resistensutveckling samt högre chans till utläkning av 
hepatit B infektionen. Pat har dock en mindre gynnsam 
genotyp för interferon behandling 

   Nackdelar-biverkningsprofil, ges som injektion 
 
1:8 
 
Entecavir inhiberar HBV-DNA polymeras. 
 
 
Det finns risk för reaktivering av patientens hepatit B infektion under aggressiv cytostatikabehandling. 
Risken är större hos patienter som behandlas med kombination innehållande corticosteroider och 
rituximab, ca 10 %. Pre-emptiv behandling med antivirala medel bör ges under och en tid efter 
cytostatikabehandlingen. 
   
 
 
2:1 
 
I första hand buktuberkulos. Schistosoma mansoni kan orsaka ascites till följd av portal hypertension 
men förekommer ej i Pakistan. Disseminerad strongyloidiasis kan manifesteras med ascites men 
förekommer endast hos gravt immunsupprimerade. Kronisk hepatit B och C kan ju också ge ascites 
sekundärt till cirrhos, men det ter sig osannolikt hos pat med normalt PK, bilirubin och trc. Lågt 
albumin ospecifikt.   
Utredning bör innefatta lungröntgen för att avgöra om pat har samtidig lungtuberkulos – i så fall 
sputumundersökning med direktmikroskopi för syrafasta stavar, TB-odling och PCR. Analys av 
peritonealvätska med samma mikrobiologiska prover samt cytologi. Laparaskopi med px för 
mikrobiologisk provtagning från biopsimaterial är bästa diagnostiska metod. Ingen indikation för 
antibiotika i detta läge, spontan bakteriell peritonit osannolik – och laparocentes bör i så fall utföras 
först för att säkra odlingar! 
 
 
2:2  
 
Ascites – liksom pleuravätska, ledvätska och liquor – kan ge falskt negativa fynd vid TB. Dessutom är 
odling känsligaste teknik för att påvisa bakterier. För att konfirmera den misstänkta diagnosen måste 
laparaskopi med px göras. Pos PPD o QFT talar för att patienten är infekterad med Mycobakterium 
Tuberculosis (MTB) men kan inte differentiera mellan aktiv och latent infektion. HIV-test bör göras hos 
alla pat med konstaterad eller misstänkt TB! 
 
2:3 
 
Toxisk hepatit av TB-läkemedel – symtomgivande och ALAT-stegring grad 4. Alla läkemedel sätts ut, 
klinik o leverstatus följs flera gånger per vecka.  
Hepatotoxiska medel är: pyrazinamid, isoniazid, rifampicin (risk i denna ordning).  



 
 
Riskfaktorer för toxisk hepatit: ålder > 50 år, kvinnligt kön, graviditet, övervikt, HIV, alkoholism, 
underliggande kronisk leversjukdom. 
 
 
2:4 
 
 Det är för tidigt att återintroducera potentiellt hepatotoxiska läkemedel men pat behöver 
uppenbarligen antibiotika för sin TB! Ge en tillfällig kombination av läkemedel utan hepatotoxicitet – 
förslagsvis amikacin+levofloxacin/moxifloxacin+etambutol. När ALAT normaliserats kan misstänkta 
preparat återinsättas med några dygns intervall med kontroll av ALAT o bilirubin under tiden. Hos 
denna pat kunde samtliga standardmedel reintroduceras utan recidiv av leverpåverkan.  
 
2:5 
 
Hematogen eller lymfogen spridning av mykobakterier från fokus i ingångsorgan (i regel lungor, kan 
även vara i tarm, tonsiller eller hud) i motsats till bronkogen spridning vid lungtuberkulos (där 
granulmatös inflammation ger erosion av bronkväggar och senare kaviteter). Granulomatös reaktion 
kring mykobakteriernas nedslag begränsar bakteriereplikation och fortsatt spridning – men ger också 
vävnadsskada samt systemisk inflammatorisk respons.  
Extrapulmonell spridning av TB överrepresenterad hos immundefekta invidider med nedsatt förmåga 
till granulombildning. Spec HIV+, pat som behandlas med immunsuppressiva läkemedel (spec TNF-
alfahämmare), barn. 
 
 
Maken har tecken till latent TB. Pat har ingen smittsamhet. Sannolikt exponerad tidigare – oklart 
tillfälle. Han bör dock erhålla behandling för latent TB med anledning av diabetes som ökar risk för 
reaktivering. Behandling ges som monoterapi med isoniazid under 6-9 månader. Dotterns positiva 
PPD är sannolikt orsakad av BCG-vaccination under det närmaste året. Ingen klar indikation för 
behandling av latent TB eftersom ingen uppenbar smittkälla i omgivningen.  
 
 
HIV-infektion, diabetes, rökning, alkohol-och narkotikamissbruk, malnutrition.  
 
 
3:1 
 

a) En positiv nitritsticka indikerar inte på något sätt en UVI då asymptomatisk bakteruri 
förekommer i hög grad hos denna köns- och åldersgrupp, mer än 25 % hos 
institutionsboende. Det positiva prediktiva värdet av en positiv urinodling vid feber hos äldre 
utan urinvägssymptom är endast 12 %! 

 
b) Den allra viktigaste åtgärden är att fördjupa anamnesen då pat potentiellt lider av en allvarlig 

CNS-sjukdom varför kontakt med anhöriga bör prioriteras trots den sena timman. 
 

c) En lumbalpunktion kan bidra till att bedöma om det finns ett möjligt infektiöst fokus i CNS. 
Samtidig tryckmätning är önskvärd. Diskussionsutrymme finns här gällande kontraindikationer 
för LP. I detta fall är pat helt vaken, har ingen helt glasklar fokal neurologi och CT skalle 
indikerar ingen process som är expansiv. 

 
 
 
 
 
 



3:2 
 

a) 1. Hjärnabscess – CT skalle med kontrast alt MR hjärna 
2. Herpes simplex encefalit – specifik PCR på likvor (tidigt prov < 3dgr kan vara falskt negativt 
annars hög sensitivitet), CT skalle alt MR hjärna (lesioner i ffa temporallob men även frontallober, 
andra lokalisationer mer ovanligt, kan ta tid för att utvecklas), EEG (fokalt över temporalloberna 
”spikes and slow waves”) 
3. Bakteriell meningit – odling ifrån blod och likvor, om antibiotika givits16SrDNA, direktmikro, 
antigentest 
4 Endokardit med septiska embolier – finns blåsljud?, emboliska manifestationer i hud?, 
blododling, UKG 
5. Annan encefalit ex TBE -serologi 
6. (Paraspinal process ex. spondylit/epiduralabscess med tanke på traumat kan förklara 
likvorfyndet men svårare att få hop med CNS-symptomen). 
 
b) Rimligen bör det initialt täckas för samtliga diff.diagnoser. Steroidbehandling bör ej ges då 
antibiotika redan givits. I det akuta skedet är aminoglykosid inte nödvändig för 
endokarditbehandling. Förslagsvis aciklovir 10mg/kgx3 (herpes) samt cefotaxim 3g3 och 
metronidazol 1.5gx (hjärnabscess)1, följt av 1gx1 (po terapi 400mgx3 också möjlig).  
 
c) Minimum är odling och PCR för herpes simplex. Lämpligen sparar man likvorrör för ev. 
framtida analyser. 
 
d) CT-skalle med kontrast alt MR hjärna. 

 
 
3:3 
 
a) Hjärnabscess kan spridas ifrån sinuit (direkt per continuitatem eller via vena diploica) eller otiter. 
Dåliga tänder predisponerar. Kongenitala hjärtfel som medför höger-vänster-shunt predisponerar. 
Endokardit kan ge hjärnabscess som embolisk manifestation. Lungabscess/infekterade bronkiektasier 
kan också vara initialfokus. 
 
b) Alfa-streptokocker , anaerober, staf.aureus, blandflora, gramnegativa tarmbakterier 
 
c) Kontakt med neurokirurg och eventuellt öronläkare för diagnostisk och operativ åtgärd. 
 
 
3:4 
 

a) Någon strikt konsensus gällande behandlingstid och huruvida en uppföljande peroral 
terapi ska ges finns inte. Oftast anges en behandlingstid på 3-4 veckor intravenöst för 
en helt exciderad abscess resp. 4-6 veckor för en enbart aspirerad abscess. I detta 
fall var kirurgin inte helt fullständig varför 4 veckors intravenös behandling gavs utan 
uppföljande peroral terapi. 

Inte heller hur läkningsprocessen ska följas är klart definierat. Rimligt är att ha en 
postoperativ CT skalle att jämföra med och att sedan göra en kontroll vid 
behandlingsslut respektive 2-4 veckor efter utsatt behandling. Men naturligtvis göra 
kontroll vid klinisk försämring. 

 
b) Inte sällan är det en blandflora inkluderande anaerober varför anaerobtäckning är 

rimligt. En odling plockar inte alltid upp aneroberna. Direktmikroskopi kan då vara 
vägledande om man ser flera olika sorters bakterier men gjordes ej i detta fall.  Enbart 
bensylpenicillin är ett möjligt alternativ men rapporter finns om fördröjd sterilisering 
varför cefotaxim är sannolikt att föredra. 

 



4:1 
 
Blododling, malariautstryk, antibiotika. Ultraljud lever/gallvägar Då patienten nyligen varit inlagd på 
sjukhus i Saudiarabien behövs inläggning på enkelrum hon på isoleringsrum och screenas för 
multiresistenta bakterier (MRB). Beställning av ultraljud lever/gallvägar. Ev beställs hepatitserologier 
eller så avvaktar man att få ultraljudsundersökningen.  
 
 
 
Differentialdiagnoser diagnoser: Kolangit, Cholecystit, akut viral hepatit, pyogen leverabscess, 
amöbaabscess, rupturerad echinokockcysta, malaria med hemolys.   
 
 
4:2 
 
Differentialdiagnoser: Hydatidcysta med ruptur, pyogen leverabscess, amöbaabscess. 
 
 
 
CT kan här övervägas för att i tillägg till ultraljud säkerställa diagnosen och ge en bättre kartläggning 
av förändringen. ERCP kan komma ifråga, ffa om gallvägsobstruktion föreligger. Ultraljud kan vara 
tillräcklig bilddiagnostisk undersökning vid intrahepatisk hydatidcysta, medan CT eller MR är klart 
bättre lämpade vi extrahepatiska manifestationer.   
 
 
 
Serologi (SMI, Solna) för echinokock och amöba. Mikroskopisk diagnostik av faeces på misstanke om 
amöba. Med tanke på att det kan vara en echinokockcysta punkteras absolut inte förändringen!   
 
 
4:3 
 
a) Echinococcus granulosus (cystisk echinokockos, hydatidcysta) – huvudskaligt värddjur: är hund, 
finns globalt, ffa i Central- och Sydamerika, i södra Europa, mellanöstern, Afrika och Centralasien.  
Echinococcus multilocularis (alveolär echinokockos) – huvudsakligt värddjur är räv, förekommer i 
norra hemisfären – Alaska och Kanada, centrala och även i norra Europa (inkl Sverige) och Asien.  
 
b) Sensitivitet med ELISA och Western Blot ca 90 % vid leversjukdom med E granulosus, men lägre 
(ca 60 %) vid lungcystor. God sensitivitet (ca 95 %) vid E multilocularis. Specificiteten är ca 90 % för 
båda, viss korsreaktivitet förekommer med andra cestoder (bandmaskar) och även andra 
masksjukdomar samt maligna tillstånd och autoimmunitet.  
 
c) Eosinofili är ovanligt vid echinokockinfektion, då det föreligger är det oftast tidigt i 
sjukdomsförloppet och ibland även vid cystrupturer, då framförallt vid allergiska symptom, vilket inte 
den här patienten hade.   
 
d) Behandling: 1) Läkemedelsbehandling med Albendazol, ev i kombination med Praziquantel. 2) 
Kirurgisk behandling - öppen eller laparaskopisk kirurgi, eller PAIR- proceduren (Punktion, Aspiration, 
Injektion, Re-aspiration).  
 
 
4:4 
 
a) Farorna är om viabelt cystmaterial sprids ut i buken eller andra delar av kroppen vilket kan leda till 
anafylaktisk chock, samt spridning av cystmaterial som kan ge upphov till dottercystor 



b) Albendazol avdödar protoscolices av parasiten vilket minskar spridning av infektionen vid ett 
kirurgiskt ingrepp. 
 
c) Anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. 
 
d) Den vuxna dvärgbandmasken finns i rävens tarm och utsöndrar ägg i faeces som kan kontaminera 
t ex bär som senare plockas och äts otillagade av människor.  
 
e) Trots stor mängd bärarskap hos rävar på kontinenten har det inte varit särskilt många humana fall i 
Centraleuropa, vi kommer sannolikt inte att se många fall men det gäller såklart att vara vaksam på att 
möjlighet till inhemska fall nu föreligger!   
 
 
 
5:1 
 
a/ Du svarar att Du inte vill komma med några antibiotikaförslag på telefon utan att Du har sett och 
bedömt patienten. 
Du ber ortopedjouren skriva en remiss där denne kompletterar med relevant anamnes avseende 
tidigare/nuvarande sjukdomar, aktuell läkemedelslista, ev .allergier samt närmare penetration av 
aktuell anamnes inkluderande andra möjliga foci till febern än höften. 
För att handläggningen för patienten inte skall dra ut allt för länge på tiden ber Du ortopedjouren 
ordinera några orienterande prover (blodstatus, CRP, ev SR) i väntan på att Du kommer och bedömer 
patienten. 
 
b/ Infektion (sannolikt djup) i anslutning till främmande material. 
 
 
5:2 
 
a/ Det är viktigt att definiera dels när infektionen inträffar i förhållande till när primär inoperation av 
protesen är gjord, men också att definiera hur länge patienten haft symtom (symtomduration) samt om 
lossning föreligger. Enligt den första definitionen föreligger här en fördröjd infektion (debut mellan 3 
och 24 mån postoperativt) på gränsen till tidig infektion (debut inom 3 mån postoperativt). 
Symtomdurationen_ är 7 d.  
 
b/ Framförallt för val av behandlingsstrategi. Om alla använder samma definitioner är det också 
lättare att jämföra resultat i de studier som görs inom området. 
 
c/ Slätröntgen över området med frågeställning lossning av protes. Blododl x 2. Inläggning. Förbered 
patienten för revisionsoperation med sedvanliga preoperativa prover. Tag vävnadsodlingar enligt 
Vårdprogram Sv Infektionsläkarföreningen Ortopediska infektioner i samband med operation (≥ 5 
vävnadsodlingar). Ordinera empirisk antibiotika behandling efter att vävnadsodlingar tagna. 
Vad gäller empirisk antibiotikabehandling finns utrymme för lokala traditioner. Resonemang kring 
rimlig etiologi i förhållande till patientens anamnes/symtomens tydlighet, när infektionsdebuten sker i 
förhållande till primäroperationen etc. Kunna skilja på typiska symtom vid en lågvirulent kontra 
högvirulent infektion och utifrån detta resonera kring rimligt agens. När man i första hand misstänker 
lågvirulent agens bör vancomycin finnas med i empirisk behandling för att täcka multiresistenta KNS 
(även enterokocker). En vanlig empirisk initial behandling är ett betalaktamantibiotika +/- 
vancomycin(beroende på om man misstänker multiresistent lågvirulent etiologi). 
 
 
 
 
 



5:3 
 
a/ Tidig: allt från fulminant postoperativ infektion till infektion med ett långsammare förlopp med 
sårläkningsproblem, sekretion pga ytlig sårinfektion etc., många agens möjliga. 
Fördröjd: oftast låggradig infektion med lågvirulenta bakterier (t.ex. KNS), kan röra sig om inokulering 
vid operation 
Sen: sent uttryck av lågvirulent infektion (t.ex. KNS, propioni) eller hematogent nedslag av virulent 
(eller lågvirulent) bakterie. Hematogen spridning av bakterie som slår sig ner i protesområdet kan ske 
när som i tidsförloppet. 
Vävndasodlingarna är helt avgörande i samband med infektioner orsakade av lågvirulenta bakterier 
som ingår i vår normalflora (t.ex. KNS, propioni). Vanliga sårodlingar tagna i anslutning till vätskande 
operationssår blir med växt dessa bakterier svåra att tolka. Utgör odlingsfyndet normalflora eller 
infektiöst agens? Vävnadsodlingar tagna under sterila förhållanden får anses mer tillförlitliga än 
sårsekretsodlingar. 
Med tanke på att patienter med protesinfektioner ofta får stå på antibiotika under längre tid är det 
viktigt att man verkligen redan från början kommer fram till etiologisk diagnos och att 
resistensbestämning görs. 
 
b/ Patienten skall i möjligaste mån vara antibiotikafri (om patienten är septisk får man naturligtvis 
frångå denna regel) fram till dess vävnadsodlingar tagna i samband med revision, annars säger ett 
negativt svar ingenting. Enligt Vårdprogrammet helst minst 2 veckor. 
Odlingarna tages under sterila förhållanden på operation. 
Det är viktigt att ortopeden byter instrument mellan varje vävnadsbit som tages för odling för att 
minska risken för kontamination(≥ 5 vävnadsodlingar). Positiva odlingar med växt av samma agens i ≥ 
3/5 vävnadsodlingar indikerar med stor sannolikhet infektion. 
Det bästa är om man redan på operationssalen kan lägga vävnadsbiten i den buljong man sedan skall 
odla i, också detta för att minska risken för kontamination. 
 
 
5:4 
 
a/ Biofilmsbildning. 
  
b/ Ja. 
 Rifampicin bör ingå i behandlingen på sikt när vävnadsodlingar bekräftat stafylokockmisstanken (600-
900mg/dag) i kombination med ett icke-cellväggsantibiotikum t.ex. kinolon /fucidinsyra /klindamycin 
utifrån resistensmönster. 
MIC-värden för känsliga stafylokocker är oftast extremt låga, 0,004–0,008 μg/mL men en 
mutationsfrekvens föreligger (1/107) varför monoterapi med rifampicin skall undvikas. Likaså bör 
rifampicin ej kombineras med cellväggsantibiotika pga risk för snabb resistensutveckling. Lägg inte till 
rifampicin förrän Du väljer att avsluta cellväggsantibiotika (om möjligt).   
 
 
5:5 
 
a/ Rifampicin hämmar RNA transkription (mRNA-syntesen) genom att binda sig till bakteriens RNA 
polymeras. Fusidinsyra verkar genom att hämma bakteriers proteinsyntes och har huvudsakligen 
bakteriostatisk effekt. 
 
b/ Debridering med kvarlämnande av implantat.  
Extraktion av implantat och direkt reimplantation.  
Extraktion av implantat och senare reimplantation.  
Extraktion av implantat utan reimplantation  
Amputation. 
För värdefull fördjupning se ”Vårdprogram för led-och skelettinfektioner”. 
 



Kortsvarsfråga 6 
 

Bakterie mikrobiologisk aktivitet 
PcG 

Benzylpenicillin 
Cefuroxim 

Zinacef 
Cefotaxim, 

Claforan 
Doxycyklin 
Doxyferm 

Ciprofloxacin 
Ciproxin 

Kinolon 
Levofloxacin 

Tavanic 

Aminoglykosid 

S.pneumoniae  
utan pc-resistens 

God God Mkt god god tveksam God Saknar 
aktivitet 

H. influenzae 
penicillinasproducerande 

Saknar aktivitet God Mkt god Dålig Mkt god Mkt god Saknar 
aktivitet 

K. pneumoniae   
utan ESBL 

Saknar aktivitet God Mkt god Saknar 
aktivitet 

Mkt god Mkt god Mkt god 

S. aureus  
(ej MRSA) 

Saknar aktivitet God God Saknar 
aktivitet 

Dålig God God 

Mycoplasma pneumoniae 
 

Saknar aktivitet Saknar 
aktivitet 

Saknar 
aktivitet 

god tveksam God Saknar 
aktivitet 

Chlamydia psittaci 
 

Saknar aktivitet Saknar 
aktivitet 

Saknar 
aktivitet 

god tveksam God Saknar 
aktivitet 

Legionella pneumophila 
 

Saknar aktivitet Saknar 
aktivitet 

Saknar 
aktivitet 

Saknar 
aktivitet 

God Mkt god Saknar 
aktivitet 

Francisella  tularensis 
 

Saknar aktivitet Saknar 
aktivitet 

Saknar 
aktivitet 

God God God God 

 
 
Kortsvarsfråga 7 
 
CRP,är ett akut fas protein som bildas i levern. CRP stiger raskt efter debut av akut inflammation. 
Cytokiner som utsöndras av makrofagerna (bl.a. interleukin-6) stimulerar syntesen av CRP i levern. 
Förhöjda värden kan ses vid infektion, cellsönderfall, kronisk inflammatorisk process och malignitet. 
Ökningen är kraftigare vid bakteriell infektion än vid virusinfektion och kommer efter ca 8 timmar. Den 
korta halveringstiden (några timmar) gör att CRP-nivån bättre än B-SR avspeglar aktuell 
inflammatorisk aktivitet. 
 

Procalcitoninär en prekursor till hormonet calcitonin och en 116 aminosyror lång peptid. Vid sepsis 
och andra inflammatoriska tillstånd stimuleras syntes av PCT kraftigt i flera olika organ: lever, njure, 
fett- och muskelvävnad. Produktion och utsöndring verkar stimuleras av bakteriers lipopolysackarid 
och olika cytokiner. Även om procalcitonin stiger så får man vid dessa tillstånd inte en samtidig höjning 
av calcitonin. I normala fall bildas calcitonin av så kallade C-celler i thyroidea som stimuleras av höga 
nivåer av kalcium i blod. PCT är oftast högt vid bakteriella infektioner men  lågt vid svåra 
virusinfektioner och svåra infektioner orsakade av intracellulära bakterier (ex. Mykoplasma) samt vid 
inkapslade bakteriella infektioner. 

 
Sänka (SR)mäter hur snabbt blodkropparna sjunker nedåt i ett rör under 1 timma. Fenomenet orsakas 
av att röda blodkroppar bildar s k myntrullar vid förändringar i halterna av vissa plasmaproteiner 
(speciellt fibrinogen och immunglobuliner). Vid akut bakteriell infektion tar det oftast 2-5 dagar innan 
fibrinogenökning ger en mätbar förhöjning av SR. 
Oftast har man mest hjälp av SR vid kroniska infektioner t ex osteomyelit, septisk artrit, djupa 
abscesser samt tuberkulos. 
 
 
 


