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BAKGRUND 
Septisk artrit är en ovanlig men allvarlig ledinflammation som orsakas av bakterier och som kan medföra 
bestående skador till leden. En snabb och korrekt behandling är avgörande för prognosen. För att ställa 
diagnosen septisk artrit undersöks ledvätska dels i mikroskop och dels genom bakterieodling. För definitiv 
diagnos krävs att bakterier odlas fram ur ledvätskan 1,2, något som i tidigare studier visat sig vara svårt. I olika 
studier hos hundar med en trolig diagnos av septisk artrit lyckats detta bara i 50-80 % av fallen1-4. Samma 
svårighet kan ses vid septisk artrit hos människa. I en nyligen publicerad studie odlades bakterier endast fram i 
38 % av proverna 5. Därför kan diagnosen i många fall inte fastställas utan får antas vara den mest troliga 
diagnosen när faktorer som sjukdomshistorik, klinisk undersökning och mikroskopisk undersökning av ledvätska 
vägs samman.  
Hos människa används en alternativ möjlighet för att påvisa bakterier i ledvätska vid septisk artrit, DNA-analys, 
så kallad 16s rRNA gensekvensering. Detta innebär att arvsmassa (DNA) från bakterier kan påvisas i ledvätskan. 
Inom humanvården ersätter inte DNA-analys en bakterieodling utan används som ett viktigt  
komplement 6,7. Det finns få publicerade studier avseende 16s rRNA gensekvensering på ledvätska hos djur men 
en mindre studie på hästar med septisk artrit uppvisade goda resultat 8. Det finns inga hittills publicerade studier 
som har undersökt om DNA-analys skulle vara ett diagnostiskt hjälpmedel vid septisk artrit hos hund.  De 
studier på hund som finns tillgängliga har undersökt förekomst av bakterier i normala leder samt leder med 
korsbandsskador 9-12.  
 
SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka om DNA-analys (16s rRNA gensekvensering) kan vara ett värdefullt 
diagnostiskt hjälpmedel vid septisk artrit hos hund.  
 
MOTIVERING OCH PRAKTISK NYTTA  
Insamling av prover skedde mellan november 2010 och november 2013 vid Evidensia Specialistdjursjukhuset i 
Helsingborg. Totalt inkluderades 12 hundar (13 leder) med septisk artrit samt 9 hundar med korsbandsskador 
(kontrollgrupp). Dessutom inkluderades 9 hundar med immunmedierad polyartrit, det vill säga en typ av 
ledinflammation där bakterier inte förväntas förekomma men där ledvätskan för övrigt uppvisar liknande 
förändringar som vid septisk artrit. På samtliga prover utfördes en bakteriologisk odling samt 16s rRNA 
gensekvensering. DNA-analysen utfördes i Lund vid Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne som 
tillhandahåller den kliniska analysmetod för 16s rRNA gensekvensering på ledvätska som används hos 
människa.  
 
Anledningen till att denna studie utfördes var alltså för att undersöka om det finns ett bättre sätt att påvisa 
bakterier i infekterad ledvätska än det som används idag. I denna studie påvisades bakterier genom odling på 
ledvätska i 69 % (9 av 13 prover). DNA-analys kunde bara påvisa bakterier i 22 % av dessa fall (2 av 9 prover). 
Slutsatsen är därför att den DNA-analys vi använt inte bidrar till diagnostiken av septisk artrit hos hund. Detta 
innebär inte att DNA-analys inte kan vara en möjlighet för dessa patienter. Ett sätt för att öka chansen att påvisa 
bakterier kan vara att använda en mer riktad DNA-analys och leta efter ett fåtal specificerade bakterietyper13, de 
som anses vanligast vid septisk artrit hos hund. En DNA-analys innebär flera kritiska steg och arvsmassan kan 
till exempel behöva förstärkas 14. Det är möjligt att bakterier skulle kunna påvisas i större grad om en mer 
omfattande bearbetning av proverna utfördes. Detta är dock en tidskrävande process och för att en analysmetod 
ska vara kliniskt användbar vid septisk artrit måste tiden till provsvar samtidigt vara så kort som möjligt.  
Om en högre andel misstänkta fall av septisk artrit konfirmeras, innebär detta en ökad säkerhet för att rätt 
behandling ges till dessa patienter. Det leder i sin tur till att fler hundar med septisk artrit ges förutsättningar att 
tillfriskna utan bestående ledskador. Utvecklingen av DNA-analyser sker kontinuerligt och förhoppningsvis 
kommer det i framtiden finnas en metod för hund som är snabb och tillförlitlig för att påvisa bakterie-DNA vid 
septisk artrit hos hund.  
 
PROJEKTETS STATUS 
Insamlingen av prover är avslutad och avsikten är att under 2015 skicka in en artikel till en vetenskaplig tidskrift 
för publicering. 
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