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Kalv med skelettinfektion
En till synes helt frisk kalv blev plötsligt slö och stel. Tillståndet förvärrades fort varför kalven avlivades 
av djurskyddsskäl. Vid patologisk undersökning hittades en varfylld böld i muskulaturen under sjätte 
halskotan samt en varig inflammation i disken mellan femte och sjätte halskotan. I ryggmärgskanalen 
buktar diskmassor och inflammatorisk vävnad ut och har tryckt ihop ryggmärgen.
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FALLBESKRIVNING PATOLOGI

Anamnes:   
Mindre dikobesättning, cirka 40 kor.  
Dikorna går i lösdrift med liggbås. 
Kalvningarna sker på djupströbädd med 
skrapgång. 

Den aktuella kalven som är en korsning 
av hereford och charolais är född normalt, 
har vuxit normalt och är nu cirka två 
månader gammal. För tre dagar sedan 
upptäcktes att kalven var slö, låg mycket, 
var stel och hade svårt att räta ut frambenen. 
Dagen efter kunde den inte resa sig alls 
och fick då vätskeersättning. Ytterligare 
en dag senare låg kalven platt på sidan 
och avlivades då. Kalven hade ingen feber 
under någon del i sjukdomsförloppet (temp 
38,8), den hade också normal aptit och diade 
när den lyftes upp. Korna får mineraler 
med selenjäst och i övrigt normal utfodring 
för dikor, ensilage. 

Eftersom besättningen drabbades av 
ringorm förra året vaccineras alla kalvar 
mot ringorm två gånger med tre veckors 
mellanrum. Denna kalv har fått två 
injektioner. 

Alla kalvar sprutas också med Selevitan, 
injektionsvätska vid cirka två dagars ålder.

Fynd:  
Stor, mycket välväxt kalv i gott hull. Inga 
synliga yttre skador och ren päls. Naveln 
är läkt. Bukorganen är normala med bra 
fyllnad i löpmage och alla delar av tarmen. 
Lungorna och hjärtat är normala. Klövar 
och leder på alla fyra benen är helt normala. 
Hals och ryggrad sågas i mittlinjen.

I muskulaturen, under sjätte halskotan 
ses en böld, tre centimeter i diameter, 
innehållande tjockt, gulvitt var. Bölden har 
förbindelse med halskotpelaren via en smal 
kanal/fistel.

I disken mellan femte och sjätte halskotan 
ses en varig inflammation med övergrepp 
på benvävnaden i ryggkotorna vilken har 
ett uppluckrat utseende. I ryggmärgs- 

kanalen buktar diskmassor och inflam-
matorisk vävnad ut och har tryckt ihop 
ryggmärgen till en smal sträng.

Någon uppföljande undersökning med 
bakteriologi eller histologi har inte utförts.

DIAGNOS: 
Osteomyelit. Diskospondylit. Abscess.

DISKUSSION: 
Osteomyelit är vanligt hos djur, framför 
allt idisslare och unga hästar. På unga djur 
är skelettet och framför allt tillväxtzonerna 
mycket biologiskt aktiva med hög genom-
blödning och ibland säte för mikrotrauma, 
då det kan bildas ”lokus minore resistensi”. 
Bakterier, som tillfälligt finns i blodet, eller 
i benets nära omgivningen, kan få fäste i 
dessa strukturer.

Smittämnen som är vanliga att hitta i 
infektiösa skelettsjukdomar är Trueperella 
pyogenes, Staphylococcus aureius, E. coli, 
Fusobakterium necrophorum och olika 
streptokocker, men snart sagt alla bakterier 
som finns på djuren och i deras miljö kan 
förekomma.

När bakterierna har fått fäste är inflam-
mationen ofta en kronisk, smärtsam och 
nekrotiserande process som bryter ner 
ben och broskvävnad. Bakterier kan ligga 
kvar, mycket länge, i fickor i vävnaden och 
orsaka patologiska frakturer om och när de 
växer till.

Hos grisar är inflammationer i skelettets 
tillväxtzoner och i ryggkotor inte ovanliga 
efter skador på svanen, ofta bitskador. Bak-
terier kan då växa till i såret på svansen och 
spridas både hematogent och genom direkt 
övergrepp på ryggkotorna eller närliggande 
leder. Det kan då yttra sig som en svaghet i 
bakbenen eller ibland en total paralys. Den 
sittande grisen, kan vara en klinisk bild.

På kalv anses en hematogen bakterie-
spridning från navel, tarm eller luftvägar 
vara det vanligaste. Även om osteomyelit 

inte manifesterar sig så ofta på de allra 
yngsta kalvarna kan bakterierna ha infekterat 
via naveln och senare växt till under en 
period när kalvens immunförsvar har varit 
svagare, kanske runt två veckors ålder.

Den progressiva destruktionen i 
ryggkotorna leder till sist till en kollaps av 
kotkroppen med vävnadsfragment och 
debris som komprimerar ryggmärgen. 

För djurägaren ser det ut som att djuret 
har drabbats av en mycket akut sjukdom 
och för den kliniskt verksamma veterinären 
kan diagnosen vara svår att skilja från 
andra tillstånd med förlamning, kramper, 
hälta eller svaghet.

Prognosen är dock alltid dålig och avliv-
ning bör ske omgående av djurskyddsskäl.

Osteomyelit hos vuxna nötkreatur
På vuxna nötkreatur finns en speciell variant 
av osteomyelit, lokaliserad i underkäken 
och orsakad av bakterien Actinomyces 
bovis. Denna inflammation ger benet ett 
bikakeliknande utseende, ofta med fistlar 
ut genom huden. Här har infektion via 
sår i munslemhinnan varit den gängse 
förklaringen till hur bakterier kommit in till 
benvävnaden. I vissa fall kan foderpartiklar 
ses i granulationsvävnaden.

Medicinering som orsak går ej att fastslå
I fallet ovan går det inte att avgöra infek-
tionsporten. Att injektioner utförda med 
dålig aseptik eller med felaktig placering 
kan ge bölder är ett faktum. Att vissa medi- 
ciner eller ämnen är vävnadsirriterande vid 
injektion vet vi också, men att direkt ange 
dåligt utförd medicinering som orsak till 
kalvens sjukdom är inte möjligt endast uti-
från de fynd som gjorts vid obduktionen. 

1. Thomson’s Special veterinary pathology, third edition, 2001

2. Jubb, Kennedy, Palmer’s Pathology of Domestic Animals, 
fifth edition, 2007.

ARTIKELNS REFERENSER



39V E T E R I N Ä R M E D I C I N

Kalv med skelettinfektion

Halskotor sågade medialt.

Närbild på inflammationen.


