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En 56-årig, tidligere rask mand blev henvist til udredning på grund af recidiverende tilfælde af lymfangitis af
højre arm. Tilstanden debuterede, da patienten var 18 år, og der havde siden været ca. to tilfælde årligt. Op til
henvisningen havde patienten været symptomfri gennem 15 år, men havde nu igen haft to tilfælde på to
måneder. Patienten havde været behandlet med antibiotika adskillige gange gennem årene på mistanke om
erysipelas og bakteriel lymfangitis med tilsyneladende god respons.

Nærmere adspurgt debuterede tilfældene typisk med prikken/stikken i hypothenar efterfulgt af rødme og
hævelse efter få dage. Derefter tilkom klassisk lymfangitis til aksilniveau inkl. lymfadenopati. Trods udtalt
rødme og hævelse var der aldrig forhøjet CRP-niveau eller leukocytose.

På mistanke om herpes simplex-virus (HSV)-lymfangitis blev der foretaget hudpunktur med sparsomt
blodtingeret sekret, som udkom positiv for HSV-2. Antibiotika blev seponeret, og patienten blev opstartet i
aciclovir til anfaldsbrug.

Ætiologien bag lymfangitis kan være både infektiøs og noninfektiøs, herunder også viral [1, 2]. I litteraturen er
beskrevet lymfangitis på baggrund af HSV-infektion i hånden [3-5]. HSV skal overvejes hos en patient med
lymfangitis, særligt ved recidiverende tilfælde eller vesikeldannelse.
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