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Sammanfattning 
Mycoplasma genitalium (M. genitalium) är en liten bakterie utan cellvägg som kan smitta sexuellt och 

efter en veckas inkubationstid orsaka genitala infektioner. Bakterien är svårodlad, men med PCR-teknik 

kan DNA-sekvens, specifik för M. genitalium, detekteras i prover från uretra/vagina. M. genitalium-

infektionen ger ofta inga symptom. Symptom som sveda, klåda, blödningsrubbningar och flytningar kan 

dock ses vid M. genitalium-infektion, men dessa symptom liknar C. trachomatis-infektion, en annan 

vanlig sexuellt överförbar infektion. M. genitalium-bakterien har påvisats i prov från patienter med uretrit 

och cervicit men även i uppåtstigande infektioner, som benämns med det engelska namnet Pelvic 

Inflammatory Disease (PID). Obehandlade i tid, kan dessa uppåtstigande infektioner orsaka infertilitet, 

ektopisk graviditet och kroniska buksmärtor. 

Detta litteraturarbete har som syfte att redovisa hur vanligt M. genitalium- infektion är bland unga 

kvinnor. I några av studierna undersöks prevalensen av infektionen bland olika riskgrupper med eller utan 

symptom. Andra studier undersöker prevalensen av M. genitalium-infektion bland kvinnor som har 

diagnostiken cervicit och PID. I en studie påvisades en prevalens av M. genitalium-infektion på 2,1 % 

bland unga kvinnor som rekryterats inom primärvården. En betydligt högre prevalens på 22 % för samma 

infektion fann man hos riskgrupper för sexuellt överförbara infektioner (STI). I samma studie var 54 % av 

kvinnorna med M. genitalium-infektion smittade med även andra sexuellt överförbara patogener.   

Arbetet undersöker också om behandlingen med doxycyklin, ett vanligt tetracyklin som används vid 

behandling av C. trachomatis-infektion, även fungerar för att behandla M. genitalium-infektionen. I två 

av studierna användes 1 g azitromycin (en makrolid) som singeldos för eradikering av M. genitalium. 

Detta gav en eradikeringsfrekvens mellan 85 - 91 %, vilket är betydligt högre än för doxycyklin på17-37 

%. Azitromycinbehandling med 500 mg dag 1 och 250 mg dag 2 till 5 gav en eradikeringsfrekvens på 96 

%. En retrospektiv studie visade att kvinnor diagnostiserade med PID och positiva för M. genitalium – 

infektion hade fått dåliga eradikerings- och behandlingsresultat med en standardbehandling som bestod av 

cefoxitin och doxycyklin. Dessa kvinnor drabbades senare i livet av infertilitet, kronisk smärta och 

återfall av PID.  

Utifrån de studier som användes i arbetet framkom att M. genitalium-infektion år 2010-2013 har en 

prevalens på mellan 2 till 4 % bland unga kvinnor mellan 17och 27 år och att det finns behov av 

screening och kontroll av infektionen. Incidens av M. genitalium-infektion ligger på ungefär 1 % per 100 

kvinnoår. Det behövs nya behandlingsstrategier som undviker doxycyklin och cefoxitin, vilka har en 

dålig eller helt overksam effekt för eradikering av M. genitalium-bakterien.  Screening för både M. 

genitalium- och C. trachomatis – infektioner behövs för att välja ett antibiotikum som båda är känsliga 

för.  
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SUMMARY 

Sexually transmitted infections (STI) represent a big threat to young people, and the 

World Health Organization (WHO) estimates a yearly incidence of almost 500 million 

infections. There are more than 30 different kinds of bacteria, viruses and parasites that 

can cause STI in humans.  

M. genitalium, one of the smallest bacteria known, is transmitted by sexual intercourse 

and gives infections in form of urethritis and cervicitis and Pelvic Inflammatory Disease 

(PID). The symptoms of M. genitalium-infection are similar to infections caused by C. 

trachomatis-bacteria.  

The problems with M. genitalium-infections are that the symptoms can be moderate and 

easily ignored by the patient. Even in cases with moderate or no signs of symptoms, an 

untreated infection gives complications later in life.   

The aim of this study was to investigate if M. genitalium-infection is a common 

problem among young women. The study aimed to cover the situation in different parts 

of the world and to give more details about the prevalence-difference between women 

attending STI-clinics and those seeking for healthcare in general practice-clinics. The 

study also aims to evaluate some standard-treatments generally used and discusses the 

consequences that this curable infection, if left untreated, may have in the future.  

One study show that the prevalence of M. genitalium is about 2,3 % for women 

attending general practice clinics in Australia and as high as 22% for sex working 

women in Kenya who are at a high risk of getting sexually transmitted diseases.  Studies 

from USA, United Kingdom and Denmark confirm a prevalence of 2-4 % in young 

women.  The incidence of M. genitalium-infection is nearly 1 % per 100 women-years. 

Another study investigated the success rate in eradicating M. genitalium between the 

two antibiotics azithromycin and doxycycline.  The result shows a low eradication rate 

with doxycycline at 17- 37 % compared to a single 1-gram dose of azithromycin, with a 

success rate of 85 %. Even higher success rates (96 %) was seen if the dose regime was 

changed from a single one gram dose to 500 mg day one and then 250 mg daily for 

additional 4 days.  

M. genitalium-infection needs to be included among other sexually transmitted diseases 

in the legislation, to enforce the preventative work and reduce the transmission of the 

bacteria within the population. More abundant testing and treatment of M. genitalium-

infection are needed to prevent co-morbidity in form of infertility and PID.   



3 

 

 

Förord 

 
Detta litteraturarbete omfattas av tio veckors heltidsstudier, motsvarande 15 hp. Kursen 

avslutar Farmaceutprogrammets 180 hp, Institutionen för Kemi och Biomedicin på 

Linnéuniversitetet i Kalmar och genomfördes mellan vecka 13-21. 

 

Jag har valt att granska en omdiskuterad mikrob, som smittar sexuellt men som inte 

omfattas av smittskyddslagen. Tanken om Mycoplasma genitalium fick jag från den 

kliniska mikrobiologi-kursen som var mycket intressant.  

Sexuellt överförbara sjukdomar (STI) är ett viktigt område och i hela världen finns 

forskningsgrupper som arbetar för bättre kontroll och prevention. Det finns många bra 

vårdinriktade websidor på nätet som informerar allmänheten om risken för STI. För 

vårdpersonal anordnas kurser för att alla skall ta del av de senaste nyheterna från 

forskningen. Läkare och sjuksköterskor måste kunna bemöta patienter med kunskap om 

infektionerna och deras behandling men även ha kännedom om hur man kan påverka 

attityder för en bättre hälsa. 

Antibiotikaresistens är ett ämne som väcker mycket uppmärksamhet och gav mig flera 

frågor som jag med detta arbete vill finna svar på:  

- Är Mycoplasma genitalium-infektionen en fara för unga kvinnors hälsa?  

- Vilka antibiotika ger bäst effekt vid behandling?  

- Vilka risker medföljer dessa infektioner och vilka resurser kan användas för att 

förebygga sjukdom? 

 

Sist vill jag tacka min handledare Britt-Inger Marklund som har hjälpt mig och 

inspirerat mig under detta arbete. Ett stort tack!  

 

 

 

Kalmar 2013-06-04 

 

Dana Linta 
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FÖRKORTNINGAR 
 

AIDS- acquired immunodeficiency syndrome 

BV- bakteriell vaginos 

CDC- Centers for disease control and prevention 

C. trachomatis- Clamydia trachomatis 

E. coli- Escherichia coli 

HIV- humant immunbristvirus 

HRM- high resolution melting  

MSM- män som har sex med män 

M. genitalium- Mycoplasma genitalium 

NAAT- nucleic-acid amplification tests 

N. gonorrhoeae- Neisseria gonorrhoeae 

NGU- icke-gonorroisk uretrit 

PCR- polymerase chain reaction  

PID- Pelvic Inflammatory Disease 

PMNL- polymorfkärniga neutrofiler 

STI- sexuellt överförbara sjukdomar 

SMI- Smittskyddsinstitutet 

SML- Smittskyddslagen 

TMA- transcription mediated amplification 

TOC- test-of-cure 

T. vaginalis- Trichomonas vaginalis 

WBC- vita blodceller 

WHO- the World Health Organization 
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INTRODUKTION 
 

 

 

STI  

 

Sexuellt överförbara infektioner, STI (sexually transmitted infections), fortsätter att vara 

ett problem över hela världen. Till STI klassificeras en rad infektioner orsakade av 

bakterier, virus, protozoer, kvalster och löss. Infektionen sprids främst via sexuella 

kontakter, men vissa infektioner överförs via mor-barnsmitta och via smittat blod.  

 

Sjukdomar som gonorré, klamydia, syfilis, AIDS (acquired immunodeficiency 

syndrome), och hepatit lyder under smittskyddslagen, och i Sverige är dessa infektioner 

klassade som allmänfarliga och måste därför anmälas till smittskyddsläkaren i 

landstingen, som senare rapporterar till Smittskyddsinstitutet (SMI).  Behandlande 

läkare är enligt Smittskyddslagen 2004: 68 skyldiga att göra smittspårning vid 

förekomst av allmänfarliga sjukdomar för att hitta och behandla alla smittade och för att 

hindra smittspridningen.  Undersökningar och behandlingar av allmänfarliga infektioner 

är kostnadsfria för personer som omfattas av det svenska sjukförsäkringssystemet 

(Läkemedelsboken, 2011-2012).  

Mycoplasma genitalium (M. genitalium)-infektion klassas dock inte som en allmänfarlig 

sjukdom, men trots detta görs i vissa fall smittspårning för att minska spridningen 

(www.smittskyddsinstitutet.se ). 

 

Enligt statistik från den amerikanska myndigheten CDC (Center for Disease Control 

and Prevention) inträffade det år 2009 19 miljoner nya STI-fall i USA. I hälften av 

dessa fall drabbades unga människor i åldern 15 till 24 år. Ibland drabbas en person av 

flera infektioner samtidigt och detta kan ge 2 till 5 gånger högre risk för att infekteras av 

HIV (Pommerville, 2012). 

 

M. genitalium-infektion har kunnat kopplas till förekomsten av andra STI och flera 

studier har rapporterat dubbelinfektion med C. trachomatis (Chlamydia trachomatis), N. 

gonorrhoeae (Neisseria gonorrhoeae) eller T. vaginalis (Trichomonas vaginalis). I 

delar av världen med hög frekvens HIV (humant immunbristvirus)-bärare rapportera-

des att blandinfektion med flera olika bakteriella patogener var vanligare bland de HIV-

infekterade. I en studie från Uganda där man undersökte M. genitalium-infektion bland 

kvinnor som sålde sex, fann man ett samband mellan infektionen och HIV-bärarskap. 

Fler studier från länder med hög förekomst av HIV krävs för att få ett bättre svar på om 

M. genitalium-infektion ökar risken för att bli smittad även med HIV (Vandepitte et al., 

2012).    

 

 

M. genitalium 

 

Bakterien M. genitalium tillhör klassen Mollicutes. Den har ingen cellvägg, och är 

klassificerad bland Firmicutes, ett fylum av gram-positiva bakterier. M. genitalium har 

en eukaryotliknande tubulinhomolog, som bygger ett komplext cytoskelett. Med ett 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/
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genom på bara 580 000 baspar och en storlek på mellan 0,2 till 0,7 µm, är M. genitalium 

en av de minsta bakterier som studerats och i början ansåg man att den var ett virus. 

Bakteriens genom inkluderades i ett forskningsprojekt som 1995 undersökte 

genomstorleken för levande organismer. M. genitalium har 485 proteinkodande gener, 

och genom att analysera dessa gener upptäcktes att 382 proteinkodande gener är 

minimum för en självständigt levande organism (Pommerville, 2012; Sethi et al., 2012).   

 

Efter många studier om bakteriens roll i uretrit, cervicit och PID (pelvic inflammatory 

diseases) har villkoren i en variant av Koch´s postulat uppfyllts. Dessa villkor är att 

mikroorganismen påvisas oftare eller i större antal från patienter med sjukdom än från 

friska, att utveckling av antikroppar mot mikroorganismen kan påvisas i samband med 

infektionen, att mikroorganismen försvinner och sjukdomen läker ut efter 

antibiotikabehandling som mikroorganismen är känslig för in vitro, samt att 

mikroorganismen kan infektera försöksdjur, kan isoleras från dessa och vid 

återinokulation orsaka motsvarande sjukdom som hos den humana värden (Anagrius et 

al., 2002) 

 

 

Historik 

 

M. genitalium upptäcktes så sent som 1980, efter att två prover från uretra från män med 

NGU (icke-gonorroisk uretrit) undersöktes och odlades. Bakterien blev den 12:e 

Mycoplasma-arten som beskrevs. Morfologiskt liknar den Mycoplasma pneumoniae. 

Cellen är alltså flaskformad, med en glidande motilitet och en terminal struktur som 

medverkar vid adhesion. Bakteriens adhesionsegenskaper har studerats i försök där 

bakterien bundit till glas, plastytor, epitelceller och genom att studera bakteriekoloniers 

haemadsorption (Taylor-Robinson D., 1995).  MgPa-genen kodar för P140(MG191) 

och P110(MG192). Dessa båda protein bildar ett adhesionkomplex med animala- och 

humana celler och interaktionen stimulerar immunförsvaret till respons. Om M. 

genitalium förlorar ett av dessa proteiner förloras såväl motiliteten som 

bindningsegenskapen hos hela MgPa-adhesionkomplexet (Sethi et al., 2012).  

 

Bakterien inte bara binder till epitelcellen, den tränger även in i epitelcellen och lever 

intracellulärt. Dessa egenskaper beror på dess motilitet och celladherens.  

 

Odling av M. genitalium är en tidskrävande process. När PCR (polymerase chain 

reaction) utvecklades kunde man med stor sensitivitet undersöka smittvägar, prevalens 

och frekvens av M. genitalium. Med PCR-tester startade en lång period av analyser för 

att koppla M. genitalium-förekomst till akuta och kroniska NGU, PID och andra 

sjukdomar (Taylor-Robinson, 1995). Mellan 1980 och 2000 hade många studier visat ett 

samband mellan akut NGU och M. genitalium-infektioner hos män som besökte 

infektionsmottagningar. Det finns även studier som visat att M. genitalium-infektioner 

kan orsaka kronisk uretrit hos män. Vid djurförsök har man sett en serologisk respons 

på den akuta inflammationen (Maeda et al., 2001; Taylor-Robinson et al., 2001). 
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C. trachomatis- och N. gonorrhoeae-infektion 

 

C. trachomatis är en gramnegativ intracellulär bakterie som bl.a. kan orsaka genitala 

infektioner. Bakterien påvisas genom NAAT (Nucleic Acid Amplification test). 

Infektionen kan ge uretrit och cervicit. Den C. trachomatis-infekterade patienten kan ha 

symptom som flytningar, mellanblödningar och smärta i nedre delen av buken. Många 

smittade har dock inga symptom alls. Patienter med C. trachomatis-infektion kan ha 

andra infektioner samtidigt, som till exempel, M. genitalium och N. gonorrhoeae.  

 

C. trachomatis kan även smitta vid förlossning och babyn kan få ögoninfektion eller 

pneumoni. C. trachomatis-infektion förekommer i många olika serotyper. A, B och C är 

de patogen som är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Serotyperna D-K ger 

ögonkonjuktivit. (Läkemedelsboken 2011- 2012). 

 

Under första halvåret 2012 anmäldes 17 834 fall med C. trachomatis-infektion i 

Sverige. Med en incidens på 187,6 fall per halvår och 100 000 invånare, var detta en 

ökning med 4,5 procent i jämförelse med år 2011, när 17 057 fall anmäldes. I Sverige är 

C. trachomatis-infektion klassad som allmänfarlig och infektionsfall som diagnostiseras 

på STI-mottagningar, ungdomsmottagningar och kvinnokliniker anmäls enligt 

smittskyddslagen (SML) till smittskyddsläkaren i det landsting där patienten behandlas, 

samt till Smittskyddsinstitutet (SMI). Genom smittspårning, som är obligatorisk, kan 

andra smittade personer hittas. Under behandlingen får man inte ha samlag 

(www.smittskyddsinstitutet.se ). 

 

I USA smittas nästan 3 miljoner unga människor varje år och det uppskattas att 1 av 15 

unga kvinnor mellan 14 och 19 år är bärare av en C. trachomatis-infektion. Alla kvinnor 

under 26 år, som är sexuellt aktiva, rekommenderas av CDC att testa sig en gång per år 

(www.cdc.gov/std). På grund av asymtomatiska infektioner finns alltid en oupptäckt 

reservoar kvar som gör att spridningen fortsätter. Genom att detektera och behandla 

både symtomatisk och asymtomatisk infektion kan man åstadkomma en minskning av 

spridningen.  

 

En sjukdom orsakad av andra C. trachomatis serovarianter är Lymfogranuloma 

venereum. Infektionen ses oftast i Afrika, Asien, Central- och Sydamerika, och 

framförallt hos män som har sex med män (MSM). Dessa sjukdomsfall finns även i 

Sverige, men de är ovanliga. Symptom yttrar sig i form av genitala sår, 

lymfkörtelsvullnad, fistlar och ärrbildningar. I flera europeiska länder har man kunnat se 

en ökning av antalet drabbade inom olika sexuella nätverk. Sjukdomen ökar 

mottagligheten för HIV-smitta (www.smittskyddsinstitutet.se ).  

 

N. gonorrhoeae är en gramnegativ bakterie som kan orsaka genital infektion. 

Infektionen har sedan 1912 registrerats och följts i Sverige för att minimera spridning 

och komplikationer (Bjartling et al., 2010). År 1970 rapporterades 40 000 fall av N. 

gonorrhoeae-infektion. År 1997 var incidensen nere på 240 fall. År 2011 anmäldes 951 

fall av N. gonorrhoeae-infektion för att år 2012 öka till1098 fall.  En ökning av antalet 

infektioner har således skett, inte bara MSM utan även bland kvinnor.   

 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/
http://www.cdc.gov/std
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
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N. gonorrhoeae-infektioner ger symptom som liknar de man får vid en C. trachomatis-

infektion, med en inflammation i urinröret och i livmoderhalsen och flytningar. Stor risk 

finns för senare skador på äggledarna/bitestiklarna. Det finns även fall som är 

asymtomatiska.  

Vissa N. gonorrhoeae-stammar är antibiotikaresistenta, och patienten rekommenderar 

att bli behandlad av en specialistläkare. Efter behandling sker provtagning och analys 

görs för att utvärdera om att patienten fortfarande är infekterad ( www.cdc.gov/std; 

Läkemedelsboken 2011-2012: 472; www.smittskyddsinstitutet.se). 

 

 

Kliniska manifestationer samt symptom vid M. genitalium-infektion 

 

Eftersom en M. genitalium-infektion liknar en C. trachomatis-infektion så ses ofta inga 

typiska M. genitalium-symtom vid en klinisk undersökning. Män kan få sveda/klåda vid 

urinering p.g.a. inflammationen i urinröret. Kvinnor kan få flytningar som kan vara 

purulenta och lukta illa. Hur stor risken är för komplikationer i form av 

äggledarinflammation hos kvinnor eller bitestikelinflammation hos män efter en M. 

genitalium-infektion är idag inte klarlagt (www.smittskyddsinstitutet.se). 

 

I hälften av fallen med uretrit hos män kan man varken odla fram N. gonorrhoeae eller 

C. Trachomatis. Det är numera visat att både akut men även återkommande eller 

kronisk uretrit kan vara orsakad av M. genitalium. Kvinnor kan drabbas av både uretrit, 

cervicit och uppåtstigande infektioner som orsakas av M. genitalium (Läkemedelsboken 

2011-2012).  

 

PID omfattar flera tillstånd som endometrios, salpingit, tubarskada och pelvisk peritonit. 

Flera mikroorganismer som C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, men även mikroorganismer från 

vaginalfloran kan vandra uppåt genom livmoderhalsen och orsaka PID. Symptom som 

flytningar, blödningar, dyspareunia, buksmärtor och ömhet vid undersökning är vanliga 

vid PID (CDCP, Treatment Guidelines 2010). 

 

 

Molekylärbiologiska metoder för detektion av M. genitalium 

 

M. genitalium har detekterats med PCR sedan början av 1990-talet. Eftersom 

bakterieinfektionen är svår att påvisa genom odling av patientprover, har snabba och 

alltmer precisa PCR-tester utvecklats genom åren.  

Alla PCR-metoder är NAAT, vilket gör att det är möjligt att identifiera en liten mängd 

DNA eller RNA i ett prov. Genom upprepade reaktioner i denna metod erhålls många 

kopior av samma DNA/RNA-sekvens, som senare kan sekvensbestämmas och 

identifieras.   

 

Realtids-PCR är en nyare kvantitativ PCR variant (qPCR) som detekterar PCR-

produkten direkt i röret.  När man använder en s.k. ”TaqMan Probe” binds en 

fluorescerande molekyl till produkten och en kvantifiering av nukleinsyrainnehållet kan 

göras. 

http://www.cdc.gov/std
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/
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HRM-tekniken (High-Resolution Melting) -tekniken används för att upptäcka genetiska 

variationer i en känd DNA-sekvens. På så sätt kan mutationer, som gör bakterierna 

resistenta mot antibiotika, detekteras (Referensmetodik: Molekylärbiologisk 

diagnostik). 

TMA, Transcription-Mediated Amplification, är en teknik som ger miljoner kopior av 

den sekvens som man vill detektera och ger därmed stor säkerhet i analysen. TMA- 

metoden bygger på att två enzymer driver transkriptionsamplifieringen. Det ena 

enzymet är ett omvänt transkriptas som bygger en dubbelsträngad DNA- molekyl från 

en RNA- eller DNA-sträng. Det andra enzymet är ett RNA- polymeras som gör 

tusentals kopior av den komplementära RNA-sekvensen, ett så kallat ”RNA-amplicon”. 

Varje RNA-amplicon blir sedan en måltavla för det omvända transkriptaset och 

processen upprepas. Sekvensen amplifieras tills biljoner kopior har producerats. En 

analys tar ungefär 30 minuter (www.gen-probe.com).  

 

 

Diagnostik av uretrit, cervicit och PID 

 

Uretrit är en inflammation i uretra (urinröret) och kan orsakas av flera olika bakterier 

som binder till mucosa (slemhinnan) i urinröret. I många fall av uretrit, hos både män 

och kvinnor, kan inte bakterieförekomst påvisas (en s.k. ospecifik uretrit). Symptom 

som flytningar från urinröret, klåda, sveda och miktionsbesvär kan förekomma, men 

oftast är inflammationen i urinröret asymtomatisk  

 

Utöver kliniska fynd, såsom variga flytningar, krävs laboratorievärden på ≤ 5 vita 

blodceller (WBC) per oljeimmersionsfält i ett ljusmikroskop vid gramfärgning av prov 

från urinen. Mikroskopiska analyser av urinprov skall innehålla ≥ 10 WBC per fält.  

NAAT-analys görs för att detektera möjliga patogener som C. trachomatis och M. 

genitalium. Om inget misstänkt bakteriellt agens kan påvisas med gramfärgning eller 

NAAT rekommenderas en empirisk behandling av patienter som tillhör kända 

riskgrupper för STI. Behandlingen skall vara verksam mot de båda bakterierna C. 

trachomatis- och N. gonorrhoeae. Det rekommenderas också att partnern behandlas 

(CDC, Diseases Characterized by Urethritis and Cervicitis). 

 

Cervicit är en inflammation i cervix (livmoderhalsen), och är en vanlig sjukdom som 

orsakas av en rad olika bakterier, exempelvis från vaginalfloran, som kan vara både 

anaerob och aerob, streptokocker, stafylokocker, enterokocker och Escherichia coli. 

C. trachomatis uppskattas orsaka ungefär 40 % av alla infektiösa cerviciter (Robbin’s 

Basic Pathology, -9th ed., s 685). 

 

Hur cervicit skall diagnostiseras har varit mycket omdiskuterat. Olika diagnoskriterier 

har använts i olika studier. I en del studier har förekomst av fler än 10 polymorfkärniga 

leukocyter (PMNL) per oljeimmersionsfält från ett cervixprov bedömts varit tillräckligt 

för diagnos, medan det i andra studier krävdes 30 PMNL per fält (Sethi et al., 2012). 

Vaginala flytningar kan vara ett symptom på C. trachomatis- eller N. gonorrhoeae-

infektion och mikroskopisk undersökning av vaginalsekreten bör visa > 10 vita 

blodceller per synfält, eller ett högre antal PMNL än antal epitelceller vid gramfärgning. 

http://www.gen-probe.com/
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Det finns två viktiga kriterier för att kunna ställa diagnosen cervicit. Den ena är 

mukopurulent eller purulent endocervikal flytning som är synlig i endocervikalkanalen 

vid en undersökning och det andra kriteriet är en lätt blödning inducerad vid ett lätt 

tryck med en bomullspinne på livmoderhalsen (CDC, Diseases Characterized by 

Urethritis and Cervicitis).     

 

PID omfattar sjukdomar som orsakas av mikroorganismer som tar sig uppåt, från vagina 

genom livmoderhalsen och infekterar uterus, äggledarna (tuba uterina) och ovarierna.  

 

Salpingit är en inflammation i tuborna och kan orsakas av bakterier som t.ex. C. 

trachomatis, N. gonorrhoeae, men även av stafylokocker och streptokocker. Man har 

via laparoskopi detekterat M. genitalium i vävnadsprov från tuborna hos kvinnor med 

salpingit. Laparoskopi är den mest tillförlitliga metoden för PID-diagnostik och fynd av 

M. genitalium i tuborna talar för ett samband mellan infektionen och en möjlig 

infertilitet (Haggerty et al., 2011).  I Sverige har förekomst av salpingit efter kirurgiska 

aborter undersökts.  Patienter som hade en M. genitalium-infektion hade också en ökad 

risk för postabortala infektioner (Bjartling et al., 2010). 

  

Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinna återfinns i bukhålan, utanför 

livmodern. Undersökning sker med hjälp av ultraljud och/eller via laparoskopi. 

Vanligtvis förekommer livmoderslemhinna på ovarier, bukhinna, urinblåsa och tarmar. 

Ofta kan endometrios ge upphov till smärta vid menstruationer och samlag och ge 

rikliga blödningar. Behandlingen utgörs av smärtlindrande läkemedel och hormonell 

behandling med gestagen eller kombinerade p-piller (Läkemedelsboken 2011-2012: 

510).  

 

Många kvinnor med PID har milda och subtila symptom och kan gå odiagnostiserade 

under längre tider. På grund av en ökad risk för senare komplikationer i form av 

infertilitet och kronisk smärta rekommenderas att diagnosen PID ställs även vid milda 

symptom. 

    

Infertilitet har studerats i en dansk studie från 2001. Serologisk undersökning av M. 

genitalium (antikroppar från en tidigare infektion) gjordes för patienter med 

äggledarskada (tubarskada) och infertilitet.  Bland kvinnor med infertilitet orsakad av 

tubarskada hade 22 % (29/132) positiv serologi för M. genitalium. Samtidigt hade 56,8 

% (75/132) positiv serologi för C. trachomatis-infektion. Åtta av de 29 som hade 

tidigare M. genitalium-infektion hade inte haft C. trachomatis-infektion (Clausen et al., 

2001). En möjlig korrelation mellan infektionen och infertiliteten måste undersökas 

vidare.  

 

 

Behandling   

 

Den svenska behandlingsrekommendationen för sjukdomar orsakade av olika bakterie- 

infektioner kan skilja sig något från de i andra länder i Europa och i USA. I USA och 

Europa behandlas C. trachomatis-infektion med doxycyklin, 200 mg/dag i en vecka. I 
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Sverige rekommenderas doxycyklin 200 mg dag 1 och sedan 100 mg/dag i ytterligare 8 

dagar.  Under sommarmånaderna juni-juli rekommenderas istället behandling med 

lymecyklin och oxitetracyklin, azitromycin eller erytromycin på grund av doxycyklins 

interaktion med UV-strålning (www.janusinfo.se). I tabell I visas en sammanfattning 

från flera källor över rekommendationer för behandling av uretrit/cervicit. 

(Läkemedelsboken 2011-2012; www.iusti.org).   
 

Tabell I. Rekommendationer för behandling av uretrit/cervicit.  

 

Alternativ Mycoplasma 

genitalium-

infektion 

Chlamydia trachomatis-

infektion 

Persisterande symptom 

och återfall efter initial 

behandling 

1 

 

Azitromycin 500 

mg dag 1, därefter 

250 mg/dag i 4 

dagar 

 

Azitromycin 1 g som en-

gångsdos alt. Doxycyklin 200 

mg dag 1 och därefter 100 mg x 

1 dag i 8 dagar (100 mg x 2/dag 

i 7 dagar)*  

Azitromycin 500 mg dag 

1, därefter 250 mg/dag i 4 

dagar alt. Metronidazol 

400- 500 mg x 2 i 5 dagar, 

om T. vaginalis misstänks 

2 

 

Moxifloxacin 400 

mg/dag i 7 dagar 

Erytromycin 500 mg x 2 i 10 

dagar (14 dagar)* eller 

Ofloxacin 200 mg x 2 i 7 dagar  

Erytromycin 500 mg x 4  i 

3 veckor alternativt  

Metronidazol enligt ovan 

3 

 

 Lymecyklin 300 mg x 2 i 10 

dagar eller Oxitetracyklin 500 

mg x 2 i 10 dagar 

Moxifloxacin 400 mg x 1 

i 7-10 dagar alternativt  

Metronidazol enligt ovan 

*Skillnad i dosering och/eller behandlingstid i andra länder än Sverige. 

 

En sammanfattning av PID-behandlingsrekommendationer från CDC, Treatment 

Guidelines, 2010, presenteras i tabell II. 

 
Tabell II. Rekommendation för behandling av PID   

 

Alternativ Parenteral behandling (på sjukhus) Peroral behandling (hemma) 

1 Cefotetan 2 g IV* var 12e timme eller 

Cefoxitin 2 g IV var 6e timme plus 

Doxycyklin 100 mg peroral eller IV var 

12e timme 

Ceftriaxon 250 mg IM* singeldos plus 

Doxycyklin 100 mg x 2/dag i 14 dagar 

samt eventuellt Metronidazol 500 mg x 

2/dag i 14 dagar 

2 Clindamycin 900 mg IV var 8e timme 

plus Gentamicin 2 mg/kg kroppsvikt 

som startdos följt av 1,5 mg/kg 

kroppsvikt var 8e timme 

Cefoxitin 2 g IM som singeldos + 

Probenecid 1 g/singeldos samtidigt 

plus Doxycyklin 100 mg x 2/dag i 14 

dagar och eventuellt Metronidazol som 

ovan  

3  Tredje generationen cefalosporin 

(Cefotaxim) plus doxycyklin 100 mg x 

2/dag i 14 dagar och eventuellt 

Metronidazol som ovan 

IV* intravenös, alltså injektion i en ven 

IM* intramuskulärt, alltså injektion i en muskel 

 

http://www.janusinfo.se/
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Kemisk struktur och verkningsmekanism för antibiotika 

 

Azitromycin (figur 1) är en azalid, alltså ett makrolid derivat, som har likartad struktur 

med erytromycin A fast en kväveatom vid laktonringen. Azitromycin har en 

biotillgänglighet på c:a 37 % och en maximal plasmakoncentration uppnås efter 2-3 

timmar. Azitromycin binder till 50S- subenheten i bakteriens ribosomer och förhindrar 

proteinbildningen. Läkemedlet har en bakteriostatisk effekt (stoppar bakteriernas 

tillväxt), och i höga koncentrationer även en baktericid effekt. Vanliga biverkningar 

kommer från magtarmkanalen, som t ex diarré, illamående och kräkningar. Försiktighet 

vid användning rekommenderas för patienter med nedsatt leverfunktion, med 

hjärtproblem, och för patienter som har njurinsufficiens (www.fass.se).   

Efter engångsbehandling med 1 g azitromycin vid M. genitalium-infektion har 

konstaterats persisterande infektioner hos vissa patienter. Bakterier från dessa patienter 

har isolerats och mutationer har detekterats vid position 2058 och 2059 i region V på 

23S-rRNA-genen. Genotypning av bakterier från prover tagna före och efter 

behandlingen med azitromycin påvisade resistensmutationen endast efter behandling 

(Jensen et al., 2008). 

 

 

 
Figur 1. Kemisk struktur för azitromycin (www.fass.se). 

 

 

Moxifloxacin (figur 2) är ett antibiotikum som tillhör klassen kinoloner. Moxifloxacin 

har en biotillgänglighet på 91 %, och en maximal serumkoncentration nås efter 0,5 till 4 

timmar efter en peroral administrering. Substansen distribueras snabbt till extravaskulär 

vävnad och har en halveringstid på 12 timmar. Moxifloxacin har en bakteriocid effekt 

(avdödning) på både grampositiva och gramnegativa bakterier. Substansen hämmar 

topoisomeras II (ett DNA-gyras) och topoisomeras IV, vilka behövs för bakteriens 

replikation, transkription och reparation av DNA (www.fass.se). Det finns några fall av 

moxifloxacinresistenta M. genitalium rapporterade i Skandinavien och i Australien 

(Walker et al., 2013).  

 

 

http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
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Figur 2. Kemisk struktur för moxifloxacin (www.fass.se). 

Doxycyklin (figur 3) är ett tetracyklinderivat och har en bakteriostatisk effekt. Det är ett 

bredspektrumantibiotikum och påverkar bakteriernas proteinsyntes genom att förhindra 

att tRNA med en aminosyra binder in till ribosomernas A-site. Biotillgängligheten är 93 

% och maximal serumkoncentration uppnås efter 2-3 timmar. Substansen fördelas till 

vävnadena och halveringstiden är lång, mellan 18-22 timmar. Doxycyklin har effekt på 

både extracellulära och intracellulära bakterier. Vanliga biverkningar ses från mag-

tarmkanalen. Det finns en viktig rekommendation till patienten, bl.a. att svälja kapslarna 

sittande och med mycket vatten för att minimera risken för skador i matstrupen, och att 

inte ta dem tillsammans med divalenta katjoner, vilka minskar biotillgängligheten 

(www.fass.se). 

Figur 3. Kemisk struktur för doxycyklin (www.fass.se). 

Cefoxitin (figur 4) är en cefalosporin som blev avregistrerad år 2003 i Sverige. 

Cefoxitin är ett betalaktamantibiotikum som tillhör den andra generationen 

cefalosporiner. Verkningsmekanismen är hämning av bakteriernas cellvägguppbyggnad. 

När bakteriens cellvägg inte utvecklas adekvat lyserar cellen och därför är effekten av 

antibiotikan bakteriocid. På grund av den dåliga absorptionen från mag-tarmkanalen, 

administreras läkemedlet parenteralt (www.fass.se). 

Eftersom M. genitalium inte har någon väl utvecklad cellvägg, utan bara ett enkelt 

membran runt omkring cellinnehållet, är denna antibiotikaklass dock overksam i detta 

fall. Flera cefalosporiner som ceftriaxon, cefuroxim och cefotetan används för 

behandling vid PID, se tabell 2.  

Figur 4. Kemisk struktur för cefoxitin (www.fass.se) 

http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
http://www.fass.se/
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SYFTE 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om M. genitalium-infektion är en vanligt 

förekommande STI hos unga kvinnor. Ett annat syfte var att undersöka vilka antibiotika 

som ger bäst resultat vid eradikering av M. genitalium-bakterien, när denna ensam eller 

samtidigt med andra patogener har detekterats i prov från unga människor.  

 

 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

 
Detta arbete är baserat på vetenskapliga artiklar, sökta mellan 28 mars och 11 april 

2013, genom databaserna PubMed och Google Scholar genom Linnéuniversitetets 

bibliotek. MeSH-termen som användes under sökningen var ” Mycoplasma genitalium”. 

Denna sökning gav 326 resultat. För att få mer relevanta artiklar valdes 

inklusionkriterierna att artiklarna skulle vara publicerade under de 10 senaste åren, 

skrivna på engelska och utförda på människor i ung ålder, från 13 till 18 år, och vuxna 

från 19 år. Efter dessa inklusionskriterier fanns 125 studier kvar. Fyra studier, relevanta 

för prevalensen och behandlingen av Mycoplasma genitalium-infektion, valdes av dessa 

från PubMed. Ytterligare en sökning gjordes i Google Scholar med termen 

”Mycoplasma genitalium” AND ”young women” och begränsades till artiklar från 

2013. En studie, som var relevant för att besvara syftet, valdes från denna sökning. De 

fem valda studierna bildar grunden för att besvara uppsatta syften för detta arbete. 
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RESULTAT 

 

 

 

Studie 1. 

 

Mycoplasma genitalium incidence, organism load, and treatment 

failure in a cohort of young Australian women (Walker et al., 2013) 

 
 

Syfte  
 

Det primära syftet var att bestämma prevalens av M. genitalium-infektion hos 16 till 25-

åriga kvinnor i Australien. Sekundärt beräknades incidensen, och man fastställde även 

resistensläget för azitromycin hos M. genitalium.  

 

 

Metod 

 

Efter en powerberäkning rekryterades från 29 kliniker en kohort om 1 100 kvinnor, 

varav 735 (66 %) från allmänläkarmottagningar och 375 (34 %) från kliniker som 

jobbar med sexuell hälsa och familjeplanering. Man rekryterade patienterna under 

perioden maj 2007 till augusti 2008 och följde dem under ett år.  Studien avslutades i 

december 2009.  Patienterna screenades via självtester vid studiens start för förekomst 

av M. genitalium med hjälp av vaginala svabbar, som skickades till ett laboratorium i 

Victoria för analys. På detta laboratorium genomfördes även analys av förekomst av 

resistens mot azitromycin med hjälp av PCR genom att detektera en punktmutation i 

genen för 23S-rRNA. De kvinnor som testades positiva för M. genitalium fick gratis 

behandling med en tablett azitromycin (1 g) som engångsdos. Fyra veckor efter 

behandlingen fick de sända in ett förnyat vaginalprov för bestämning av om 

behandlingen varit framgångsrik. Behandlande läkare tog också kontakt med dessa 

patienter för samtal. För bestämning av incidens fick kvinnorna via post skicka in 

vaginalprover efter 6 och 12 månader.   

 

 

Resultat 

 

En sammanfattning av studieresultat finns beskriven i tabell III. 
 

Tabell III. Sammanfattande resultat från studie 1. 

 

*MG+ (patienter med positiv M. mycoplasma-infektion) 
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*MG+ (patienter med positiv M. mycoplasma-infektion) 

 

Resultatet från de vaginala svabbtesterna visade att 27 kvinnor var infekterade med M. 

genitalium, vilket gav en prevalens på 2,4 %. Dessa 27 kvinnor kontaktades av 

klinikerna och fick behandling med azitromycin. De uppmanades även att insända ett 

förnyat vaginalt svabbprov efter 4 veckor för uppföljning av behandlingen. Tre av 

kvinnorna fick inte utläkning av sin M. genitalium-infektion och de fick därför en 

behandling med en kinolon med gott resultat. Vid resistensbestämning visade det sig att 

dessa tre kvinnor med terapimisslyckande var bärare av en vildtyp av M. genitalium, 

som var resistent mot azitromycin. Det visade sig också att ytterligare två kvinnor var 

bärare av resistenta M. genitalium-bakterier.  

 

Inom kohorten registrerades 14 M. genitalium-infektioner från vaginala svabbtester 

tagna efter 6 och 12 månader. Det ger en incidens på 1,3 per 100 personår. 

 

 

Studie 2. 

 

Mycoplasma genitalium in cervicitis and pelvic inflammatory disease 

among women at a gynecologic outpatient sevice (Bjartling et al., 2012) 

 

 
Syfte  

 

Studien syfte var att fastsälla prevalens, symtom och kliniska manifestationer av M. 

genitalium-infektion, hos en blandad grupp av kvinnor som besökte en gynekologisk 

öppenvårdsmottagning för gynekologiska besvär. 

 

 

Metod  
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Kvinnor, som besökte gynekologmottagningen inom öppenvården på Universitets- 

sjukhuset i Malmö, mellan november 2003 och juni 2008, blev erbjudna att delta i 

studien. Kvinnorna besökte mottagningen för olika akuta eller semiakuta symtom, varav 

många var patologiska symtom i början av en graviditet. Totalt screenades 5 519 

kvinnor mellan 15 och 60 år för förekomsten av M. genitalium-infektioner. 

 

Studien var en tvärsnittstudie och fall-kontrollstudie. Kvinnor med PID och cervicit och 

som hade positiva M. genitalium-tester omgrupperades till en separat grupp.  

Kvinnor som besöker öppenvårdskliniker i Sverige blir rutinmässigt screenade för 

förekomst av C. trachomatis-infektion. Dessa prover användes senare för att detektera 

M. genitalium. Patienter med positiva testresultat för M. genitalium och C. trachomatis 

matchades mot individer som hade negativa testresultat för dessa båda infektioner. 

Klinisk diagnos för cervicit definierades som en patologisk vaginal ”wet smear” 

(våtutstryk för mikroskopi) som påvisar fler leukocyter än epitelceller per synfält i 

frånvaro av clue-cells (epitelceller överlastade med kocker vid bakteriell vaginos, BV) 

och/eller inflammatorisk vaginit. Allternativt kriterium var patologisk cervix-flytning 

(varaktig flytning från endocervikal-kanalen) eller skörhet tillsammans med cervix-

ömhet.  

Klinisk PID diagnostiserades vid smärta i nedre delen av buken, tillsammans med 

cervikal/uterin/adnexal ömhet vid en klinisk undersökning och minst ett av följande 

fynd: patologisk wet smear, var från endocervix, förhöjd halt av C-reaktivt protein eller 

feber (över 38,0 ºC).   

 

 

Resultat 

 

En sammanfattning av studieresultat finns beskriven i tabell IV. 

 
Tabell IV. Sammanfattande resultat från studie 2. 
 

 
* MG+ (patienten har en M. genitalium-infektion). CT+ (patienten har en C. trachomatis-

infektion) 
 

Av de 5 519 kvinnor som testades var 116 positiva för M. genitalium och 149 positiva 

för C. trachomatis. Prevalensen för de båda infektionerna var ungefär desamma, alltså 
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2,1 % för M. genitalium-infektion och 2,8 % för C. trachomatis-infektion. 

Dubbelinfektion hittades hos 10 patienter (3,8 %). Kontrollgruppen utgjordes av 451 

kvinnor som besökte kliniken under samma period men vilkas prover gett negativa 

resultat för både M. genitalium- och C. trachomatis-infektion.  

I båda infektionsgrupperna korrelerade ung ålder med högre risk för smitta. För C. 

trachomatis-gruppen sågs en högre smittrisk för kvinnor under 20 år och för M. 

genitalium-gruppen för kvinnor mellan 20-24 år.  

Alla grupper jämfördes med avseende på diagnosen av PID och cervicit. I M. 

genitalium-gruppen diagnostiserades 4 fall med PID men i kontrollgruppen bara 2 fall. 

Denna skillnad var statistiskt signifikant (P = 0,01) även efter justering för 

ålderskillnader och C. trachomatis-infektion.  

Cervicit var också kopplad till M. genitalium-infektion i jämförelse med 

kontrollgruppen, och skillnaden var statistiskt signifikant.  

De infekterade kvinnorna rapporterade symtom som smärta i nedre delen av buken och 

vaginal flytning vilka var vanliga i båda infektionsgrupperna, men i C. trachomatis-

gruppen hade dessa symtom 2 till 4 gånger högre frekvens.  

Blödning efter sex var mer vanligt hos patienter med M. genitalium- och C. 

trachomatis-infektioner än hos kontrollgruppen.  

Cervicit-frekvensen var dubbelt så hög och PID tre gånger vanligare i C. trachomatis-

gruppen än i M. genitalium-gruppen, när respektive infektionsgrupp var för sig 

jämfördes med kontrollgruppen.  

 

 

Studie 3. 

 

Mycoplasma genitalium detected by Transcription-Mediated 

Amplification is associated with Chlamydia trachomatis in adolescent 

women (Huppert et al., 2008). 

 
 

Syfte  

 

 

Studiens syfte var att beräkna prevalensen av M. genitalium-infektion bland sexuellt 

aktiva unga kvinnor som tillhör riskgruppen för STI. Ett annat mål var att undersöka 

eventuell koppling mellan M. genitalium-infektion och sexuellt beteende, symtom, 

kliniska fynd och laboratorieresultat samt andra STI.  

 
 

Metod 

 

Unga kvinnor, i åldern 14 till 21 år, som besökte en ungdomsmottagning på sjukhus 

eller som blev omhändertagna på akutmottagning i USA, mellan juli 2004 och maj 

2006, blev erbjudna att delta i en STI-tvärsnittstudie.  

Kriterierna för inkludering i studien var att kvinnorna haft heterosexuella kontakter de 

senaste 6 månaderna och att de uppgav symtom för gynekologiska besvär eller att de 
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hörde till riskgrupper för STI. Som riskgrupp för STI bedömdes de med > 1 sexuell 

partner, eller en ny sexuell partner de senaste 3 månaderna, eller sporadisk 

kondomanvändning.    

Både våtutstryk och gramfärgade prover blev undersökta mikroskopiskt för att 

kvantifiera clue-celler (epitelceller överlastade med kocker vid bakteriell vaginos) i 

jämförelse med epitelceller och vita blodkroppar (WBC)/ synfält. Prov med antal clue-

celler ≤ 10 och WBC > 10, eller clue-celler antal ≤ 20 % och WBC > 20 %, bedömdes 

som positiva.  

Alla vaginala prover blev undersökta för M. genitalium och T. vaginalis med TMA-

teknik.  

Mukopurulent cervicit diagnostiserades om purulent eller gulaktig flytning kunde ses 

vid cervix. Skörhet diagnostiserades när blödning uppkom lätt vid provtagning av 

slemhinna från cervix. Klinisk cervicit diagnostiserades när läkaren kunde se 

mukopurulent cervicit eller skörhet av slemhinnan i cervix.   

Symtom från vagina inkluderade alla symtom som patienterna själva beskrev eller som 

läkarna noterade från både undersökning och intervju. Som preventivmedel definierades 

alla preparat av kombinerade p-piller, preventiva plåster, eller depåpreparat med 

medroxyprogesteronacetat.      

 

 

Resultat 

 

En sammanfattning av studieresultat presenteras i tabell V. 

 
Tabell V. Sammanfattande resultat av studie 3. 

 

 
*MG+ (patienter med positiv M. genitalium-infektion); CT (patienter med C. trachomatis – 

infektion), STI (sexuellt överförbara infektioner) 
 

Av 369 kvinnor rekryterades 331 med en medelålder på 17,7 år. Av de som lämnade 

prover för analys detekterades M. genitalium hos 74 kvinnor (22,4 %), C. trachomatis 

hos 79 (24,4 %), T. vaginalis hos 60 (18,2 %) och N. gonorrhoeae hos 35 (10,7 %).  
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M. genitalium-infektion var vanligare hos kvinnor som haft sexuellt umgänge de senaste 

7 dagarna före provtagningen (P = 0,02) och för dem med > 1 partner de senaste 3 

månaderna (P = 0,04).  

Vid en jämförelse av symptom och laboratorieresultat mellan grupper med och utan M. 

genitalium-infektion sågs inga skillnader.  

Unga kvinnor med positiva M. genitalium-prov hade oftare även C trachomatis-

infektion (P = 0,003) i jämförelse med kvinnor med negativa M. genitalium-prov.   

Mer än hälften av kvinnorna (54 %) med M. genitalium-infektion hade också en annan 

sexuellt överfördbar infektion relativt de kvinnor som var negativa för M. genitalium 

där förekomsten endast var 34,6 % (P = 0,003).  

Efter analys av odds-kvoten visades att pågående C. trachomatis-infektion samt sexuellt 

umgänge de senaste 7 dagarna fördubblade risken för en M- genitalium-infektion. 

Kliniska fynd för cervicit kunde kopplas bara till C. trachomatis-infektion. Av alla 

kvinnor i studien hade 44 % med vaginala symtom och 58 % med klinisk diagnostiserad 

cervicit inga påvisbara infektioner. 

 

 

Studie 4. 

 

Antibiotic treatment of symptomatic Mycoplasma genitalium infection 

in Scandinavia: a controlled clinical trial (Björnelius et al., 2008). 

 
 

Syfte  

 

Studien hade som syfte att bedöma resultat av olika behandlingar som används som 

standard vid STI-kliniker i Skandinavien, vid fynd och symtom för uretrit och cervicit 

orsakade av M. genitalium-infektioner.  

 

 

Metod 

 

Patienter 18 år och äldre med non-gonococcal uretrit och cervicit och som besökte STI-

kliniker behandlades enligt ett standard-protokoll antingen med tabletter innehållande 

doxycyklin 100 mg (2 tabletter som en engångdos dag 1 och sedan 1 tablett dagligen 

under 9 dagar), eller tablett som innehöll azitromycin 1 g (som singeldos).  

Patienterna rekryterades från 6 kliniker i Norge och Sverige under perioden januari 

2002 till maj 2004. Alla blev screenade för C. trachomatis och N. gonorrhoeae, HIV 

och Treponema pallidum (som orsakar syfilis). Patienter som hade primära symtom på 

uretrit och cervicit blev erbjudna att testas för M. genitalium. Partner till patient med 

symtom blev också testad.  

Behandlingen påbörjades vid första besöket utan kännedom om resultaten från testerna 

som tagits. Vid nästa besök blev de, vars prov var positiva för M. genitalium men 

negativa i de andra rutintesterna, inkluderade i studien.  

En förlängd behandling startades för patienter vars prov fortfarande var positiva för M. 

genitalium vid det andra besöket. Den förlängda behandlingen gjordes med azitromycin 
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500 mg dag ett och 250 mg från dag 2 till 5, om tetracyklin hade getts initialt. De 

patienter, som initialt behandlades med 1 g azitromycin och fortfarande var M. 

genitalium-positiva, fick istället doxycyklin 100 mg två gånger dagligen i 15 dagar.  

Evaluering av behandlingen gjordes 20-56 dagar efter behandlingsstart. Patienter som 

kom på efterkontroll efter 20-30 dagar, bedömdes ha genomgått en tidig efterkontroll 

och de som kom efter 31-56 dagar, en senare efterkontroll.  

En analys av eradikeringsskillnader gjordes för att jämföra respons på behandlingen för 

patienter som kom på tidig efterkontroll och för de som kom på senare efterkontroll.  

En medicinsk undersökning och en analys av tidigare medicinska besvär gjordes enligt 

standardprotokoll vid varje besök.  

Provmaterial för M. genitalium-analys skickades till Statens Serum Institut i 

Köpenhamn. I Falun fanns ett laboratorium som undersökte prov med en likvärdig 

metod som i Köpenhamn.  

Resultat 

Av de 212 personer som rekryterades, accepterades 159 för evaluering av doxycyklins 

effekt i jämförelse med azitromycin. Av dessa 159, exkluderades 53 patienter, 7 hade 

fått lymecyklin, i 18 fall misslyckades uppföljningen och 28 hade fått antibiotika innan 

studiens start eller hade inte kommit på efterkontroll i de två bestämda intervallerna och 

blev exkluderade. Bland de, för vilka den initiala behandlingen misslyckades, 

evaluerades 57 för förlängd behandling. 

Det samlade studieresultatet presenterades för två grupper, en grupp med män (median-

ålder 27) och en grupp med kvinnor (medianålder 24). 

Initial behandling för män 

En sammanfattning av behandlingsresultat hos män visas i tabell VI. 

Tabell VI. Sammanfattning av behandling hos män i studie 4. 
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Av de 115 män, som rekryterades till studien, fick 76 doxycyklin och 39 azitromycin.  

Av de 76, som behandlades med doxycyklin, fick 63 män persisterande M. genitalium-

positiva resultat, och 13 hade negativa testresultat. Eradikeringsfrekvensen var 12 % för 

de som kom på tidig efterkontroll och 24 % för de som kom till senare efterkontroll.  

Av de 39 patienter som behandlades med azitromycin, hade 33 negativa svar på det 

efterföljande M. genitalium-testet, och ingen skillnad i eradikeringsfrekvens noterades 

för tidig eller senare efterkontroll.  

Azitromycinbehandling vad effektivast för eradikering, men trots eradikering hade 

många patienter kvar symtom, som t ex persisterande flytning. 

 

 

Förlängda behandlingen för män 

 

Den förlängda azitromycinbehandlingen evaluerades för 47 män där den initiala 

behandlingen med doxycyklin misslyckats. I två fall misslyckades behandlingen och 

eradikeringsfrekvens var 96 %.  

Bara hos 3 män misslyckades den initiala behandlingen med azitromycin, och dessa 

erhöll därför den förlängda behandlingen med doxycyklin. Två av dessa män fick 

negativt svar på M. genitalium-testet som följde behandlingen, men alla tre hade kvar 

sjukdomssymtom.   

 

 

Initial behandling för kvinnor 
 

En sammanfattning av behandlingsresultat hos kvinnor visas i tabell VII. 
 

Tabell VII. Sammanfattning av behandling hos kvinnor i studie 4. 

  
 

Av de 44 kvinnor som rekryterades fick 27 doxycyklin och 17 azitromycin.  
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Av de 27, som initialt behandlades med doxycyklin, erhöll 10 negativa svar på 

efterföljande M. genitalium-test. Eradikeringsfrekvensen var 30 % vid tidig efterkontroll 

och 41 % vid senare efterkontroll.  

Av de 17, som initialt behandlades med azitromycin, erhöll 15 negativa svar på 

efterföljande M. genitalium-test, vilket gav en eradikeringsfrekvens på 80 % vid tidig 

efterkontroll och 92 % vid senare efterkontroll. 

Azitromycin var bättre på att eradikera mikroben. Många kvinnors symtom och kliniska 

fynd kunde inte evalueras på grund av inkonsekventa rutiner vid första besöket, men 

man kunde se att trots eradikering fanns sjukdomssymptom kvar.  

 

 

Förlängda behandlingen för kvinnor 

 

Alla 6 kvinnor som fick azitromycin enligt det förlängda behandlingsprotokollet fick 

negativt svar på M. genitalium-testet.  

En kvinna (av två), som inte svarade på initial behandling med azitromycin, fick 

doxycyklin som förlängd behandling, men erhöll persisterande positivt svar på 

efterföljande M. genitalium-test och hade sjukdomssymptom kvar.  

En jämförelse av behandlingsresultat med azitromycin 1 g som singel-dos och 

azitromycin 500 mg första dag, följt av 250 mg ytterligare i 4 dagar, gav att den 

förlängda behandlingen gav 96 % eradikeringsfrekvens (45/47) för män, och 100 % 

(6/6) för kvinnor. Med singel-dos azitromycin erhölls 85 % eradikering för män och 88 

% för kvinnor.   

Studien kunde inte bevisa skillnader mellan kvinnor och män vad gäller azitromycin-

behandlingen, men andelen M. genitalium-infekterade kvinnor, som svarade positivt på 

den initiala doxycyklinbehandlingen (10/27), vad högre än för män (13/76) med nästan 

statistisk signifikans (p = 0,057).  

 

 

 

Studie 5. 

 

Failure of cefoxitin and doxycycline to eradicate endometrial 

Mycoplasma genitalium and the consequence for clinical cure of pelvic 

inflammatory disease (Haggerty et al., 2008). 

 

 
Syfte  

 

Studiens syfte var att undersöka om standardbehandlingen för PID är effektiv i fall med 

M. genitalium-infektion.    

 

 

Metod  
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Kvinnor som deltog i studien, The PID evaluation and clinical health (PEACH) gjord 

tio år tidigare, hade lämnat prover från cervix och endometriet och dessa användes för 

M. genitalium-undersökningen. PEACH-studien inkluderade kvinnor i åldern 14-37 

som rekryterades från mars 1996 till februari 1999 från akutmottagningar, 

gynekologmottagningar, STI-kliniker och privata kliniker i USA. 

PID definierades som djup genital smärta i minst 30 dagar, djup genital ömhet, 

flytningar, mukopurulent cervicit och icke behandlad cervicit. Endometriosdiagnos 

ställdes vid fynd av ≥ 5 neutrofiler på ytan av epitelet i endometriet och/eller ≥ 2 

plasmaceller in i stroma av endometriet. 

Kvinnorna i PEACH-studien behandlades antingen i slutenvård med 2 g cefoxetin var 

6:e timme, och doxycyklin 100 mg två gånger dagligen i 14 dagar, eller fick en 

öppenvårdsbehandling med 2 g cefoxitin IM samt 1 g probenecid och sedan 100 mg 

doxycyklin två gånger dagligen i 14 dagar. Vid start och efter 30 dagar togs biopsi från 

endometriet för histologisk undersökning.  

Sexhundraelva prover från endometriet och 682 prover från cervix fanns disponibla för 

M. genitalium-studien. Analysen av M. genitalium i dessa prover gjordes med MgPa-

IMW PCR som har en sensitivitet på 15 genom (hög klinisk sensitivitet och specificitet 

i jämförelse med TMA-metoden). Prover som visade sig vara positiva, undersökts igen 

för att utesluta kontamination och korskontamination. Alla initialt positiva prover 

verifierades med denna metod.  

Kvinnorna som deltog i studien besökte läkare vid start av studien och efter 5 och 30 

dagar, dessutom gjordes telefonintervjuer var tredje månad under första året och 

därefter var fjärde månad till juni 2004. Totalt följdes 541 kvinnor med en medel-

uppföljningstid på 84 månader. Information om första graviditeten, infertilitet, kronisk 

smärta och återkommande PID, samlades i studiens resultat. 

 

 

Resultat 

 

Resultat som kopplar M. genitalium-infektion och behandlingsresultat redovisas i tabell 

VIII. 
 

Tabell VIII. Provresultat från studiestart och efter behandling vid 30 dagarskontroll. 
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*MG+ (patienter med M. genitalium-infektion) 

 

 

M. genitalium-infektioner detekterades i 15 % av alla prover från studiestart. Kvinnorna 

som hade infektionen hade en fördubblad risk att diagnostiseras med endometrios. Av 

de med positiva M. genitalium-prover från både cervix och endometriet vid studiestart 

var 41 % fortfarande positiva vid kontroll 30 dagar efter behandlingen. Biopsiresultat 

från endometriet, både från studie-start och från kontroll 30 dagar efter behandling, 

visade att 44 % hade kvar M. genitalium-infektionen.      

Positivt svar för M. genitalium-infektion i endometriet var associerat med en ökad risk 

för att insjukna i endometrios och att utveckla persisterande sjukdom för de 

diagnosticerade vid studiestart.   

Många kvinnor med M. genitalium-infektion var infekterade med andra bakterier 

samtidigt, 43 kvinnor hade både N. gonorrhoeae och/eller C. trachomatis-infektioner 

samt 51 hade BV. 

I en subgrupp av patienter med M. genitalium-infektioner, men negativa för C. 

trachomatis och N. gonorrhoeae, fann man att detektion av M. genitalium i endometriet 

gav en nio gånger större risk för endometrios.    

Efter justeringar för andra vanliga infektioner nådde inte associationen mellan 

behandlingsmisslyckande och incidensen av endometrios orsakad av M. genitalium en 

statistisk signifikans.  

Långtidseffekter av M. genitalium-infektionen kunde följas flera år efter behandlingen.  

Kronisk genital smärta, infertilitet och återkommande PID kunde ses bland kvinnor med 

M. genitalium-infektion påvisad från endometriet, men frekvensen av dessa sjukdomar 

var låg.  
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DISKUSSION 

Prevalens av Mycoplasma genitalium 

Förekomsten av M. genitalium-infektioner hos unga kvinnor har undersökts i ett flertal 

studier.  

I första studien av Walker et al, 2013, vill man undersöka om M. genitalium-infektionen 

är vanlig bland unga kvinnor rent generellt. Studien som är en välgjord kohortstudie 

beräknar en prevalens av M. genitalium-infektion på 2,4 %.  Prevalenssiffror liknade de 

i Australien beräknades i andra studier. Manhart et al, 2007, beräknade en prevalens på 

0,8 % hos 18 till 27-åriga sexuellt aktiva kvinnor i USA och Andersen et al., 2007 

fastställde en prevalens för M. genitalium-infektion på 2,3 % hos 21 till 23- åriga 

kvinnor i Danmark. En högre prevalens på 3,3 % detekterades av Oakeshott et al., 2010 

bland sexuellt aktiva studenter i Storbritannien.  

Incidenstalet på 1,3 per 100 personår som detekterades av Walker et al., 2013 är något 

högre än det tal som redovisas från Storbritannien av Oakeshott et al., 2010, alltså 0,9 % 

per 100 kvinnoår. Från en kohort studie bland sexarbetare i Kenya, rapporterades en 

incidens av M. genitalium-infektion upp till 22,7 % per 100 kvinnoår (Cohen et al., 

2007). 

I den andra studien av Bjartling et al., 2012, rekryterades kvinnor från en gynekologisk 

mottagning i Malmö, Sverige. Bland dessa kvinnor var prevalensen av M. genitalium-

infektion 2,1 %, således jämförbar med resultaten från Australia (Walker et al., 2013).   

Ytterligare en studie från Sverige (Anagrius et al., 2005) undersökte M. genitalium-

infektion bland patienter på STI-mottagning. Genom att screena på samma vis som vid 

C. trachomatis-infektionen, kunde en prevalens för M. genitalium-infektion på 6,4 % 

konstateras bland kvinnor och män i åldern 17 till 40 år. Man kan se en skillnad i 

prevalensen av M. genitalium-infektioner för olika rekryteringsgrupper i Sverige med en 

högre prevalens bland patienter som besöker STI- mottagningar.  

Motsvarande resultat ses i Lusk et al., 2011, som rapporterat att prevalensen av M. 

genitalium-infektion för människor som söker vård på STI-kliniker i Australien var 

4,0%. 

I den tredje studien av Huppert et al., 2008, studerades prevalensen av M. genitalium 

och möjliga kopplingar med andra bakterieinfektioner bland unga kvinnor i åldern 14 

till 21 som besökte ungdomsmottagning eller akutmottagning. En hög prevalens på 22% 

för M. genitalium-infektion konstaterades. Gaydos et al., 2009, studerade också 

prevalensen av M. genitalium-infektion bland unga kvinnor som besökte STI-

mottagningar i Baltimore, USA, och fann en hög prevalens på 19 %. Av de 324 kvinnor 

som sökte vård på kliniken och blev inkluderade i studien, hade 70 % symptom, 23 % 

var där för en kontroll och ungefär 10 % var partner till en STI-patient. Att kvinnorna 

sökte för symptom på akuten, ungdomsmottagning och andra STI- mottagningar, hade 

partner med STI eller kontrollerades för eventuell uppföljning av tidigare sjukdomar, 

kan förklara den höga prevalensen då de kan anses tillhöra riskgrupper för STI.  
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I den femte studien av Haggerty et al., 2008, rekryterades kvinnor i åldern 14 till 37 år 

under fyra års tid (1996- 1999) för studien The PID Evaluation and Clinical Health 

(PEACH). Dessa kvinnor besökte olika vårdenheter som akutmottagningar, STI- 

mottagningar, gynekologmottagningar samt privata kliniker i USA. Prov från de som 

diagnostiserades med PID analyserades 10 år senare för M. genitalium-infektion. 

Prevalensen för M. genitalium-infektion var 15 % bland kvinnor med PID.  

Resultaten tyder på stora skillnader beroende på vilken grupp som undersökts, 

primärvårdspatienter, riskpatienter från STI-kliniker eller de som redan drabbats av 

allvarliga STI. 

 

 

Reflektioner om diagnostik  

 

Diagnoskriterierna för cervicit är omdiskuterade. Generellt fanns liknande kriterier för 

diagnostik i alla studierna som utvärderades, men bara i den fjärde studien av Björnelius 

et al., 2008, användes kriteriet med ≥ 30 PMNL vid analys av cervixprover. Akut PID 

diagnosticeras främst från kliniska fynd, medan laparoskopi, som skulle kunna ge en 

bättre diagnostik, inte används i milda fall. Låg ålder, besök på STI- klinik och många 

sex-partners, är faktorer med ett positivt prediktivt värde för en PID-diagnos (CDC).  

Val av provmaterial kan påverka sannolikheten att detektera en M. genitalium-infektion. 

Prov från slemhinnan i vaginan ger en högre detektion-frekvens än prov från cervix. 

Detta kan bero på att immunresponsen mot M. genitalium-infektion är mindre i 

epitelceller från vagina och att bakterien klarar sig längre i vaginan än i epitelet från 

endocervix, där immunresponsen är stark (Mobley et al., 2012). I de studier som 

redovisas här finns olikheter vad det gäller provplatsen och det kan i detta arbete i viss 

mån påverka resultat och slutsatser.   

 

 

Sjukdomar orsakade av M. genitalium-infektion samt kopplingar till andra STI  

 

Det finns studier som undersöker sambandet mellan M. genitalium-infektion och 

salpingit. En studie från Sverige, Bjartling et al., 2010, har visat att det finns ökad risk 

för postabortal salpingit om M. genitalium-positiva prover detekterades före kirurgisk 

abort. Lusk et al., 2011, undersökte prevalensen av genital Mollicutes vilket inkluderade 

Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum och 

Ureaplasma parvum, i samband med cervicit på en STI-klinik i Sydney, Australien. M. 

genitalium detekterades i 4,0 % av proven och den var den enda Mollicutes som hade en 

statistiskt signifikant korrelation till cervicit.  

 

I en annan studie från STI-kliniker i Seattle, USA, (Manhart et al., 2003), undersöktes 

kopplingen mellan mukopurulent cervicit och M. genitalium-infektion. Studien fann en 

prevalens på 7,0 % med ett signifikant samband mellan infektionen och cervicit.  I den 

tredje studien av Huppert et al., 2008, fann man att 54 % av kvinnor med M. genitalium-

infektion var infekterade med andra STI. Studien kunde inte bevisa ett statistiskt 

samband mellan M. genitalium-infektion och cervicit, men fann ett samband mellan C. 

trachomatis-infektion och cervicit. I den första studien av Walker et al., 2013, 

utvärderades symptom hos de 14 patienter som blev infekterade under studiens gång 
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(incidensfall). Via telefonsamtal undersöktes sjukdomssymptom som antogs härröra 

från M. genitalium-infektionen. Av dessa 14 kvinnor, hade en (7,1 %) symptom som 

tydde på PID och patienten fick diagnosen efter ett läkarbesök på kliniken.  

I den femte studien av Haggerty et al., 2008, studerades biopsier från endometriet. 

M. genitalium-infektion konstaterades vara en oberoende faktor i utveckling av 

endometrios. Prover från patienter med diagnosticerad PID, hade en prevalens på 15% 

för M. genitalium-infektion. Förekomsten av två andra bakterier som undersöktes i 

samma population var C. trachomatis- och N. gonorrhoeae och prevalensen för dessa 

var 14 %, respektive 15 %.  

I den andra studien av Bjartling et al, 2012, kunde cervicit och PID-fall kopplas till både 

M. genitalium- och C. trachomatis-infektion. Associationsgraden till dessa sjukdomar 

var trots detta olika, eftersom M. genitalium-infektion var mindre frekvent i jämförelse 

med C. trachomatis-infektionen. Det enda symptom, som var statistiskt signifikant för 

M. genitalium-infektionen, var blödning efter samlag, något som i andra studier 

rapporterats vara en sensitiv indikator för C. trachomatis. Att både själv-rapporterade 

symptom och kliniska fynd samt frekvensen PID- och cervicit-fall var högre för C. 

trachomatis kan förklaras av att M. genitalium orsakar en mildare immunrespons än C. 

trachomatis. I den tredje studien av Huppert et al., 2008, konstaterades ett statistiskt 

samband mellan C. trachomatis- och M. genitalium-infektion. Man fann även en stark 

korrelation mellan M. genitalium-infektion och kort intervall till den senaste sexuella 

kontakten, men inte till riskbeteenden som sporadisk kondomanvändning, nya 

sexpartner eller flera sexpartners under de 3 senaste månaderna. Bara 44 % av 

kvinnorna med vaginala symptom och 58 % av de med klinisk cervicit hade en 

dokumenterad infektion.  

 

 

Behandling av M. genitalium-infektion       
 

Inte alla sjukdomar orsakade av M. genitalium-infektion har diagnostiska kriterier och 

behandlingsriktlinjer som är specifika för just denna patogen. CDC nämner M. 

genitalium som en möjlig patogen bland andra mikroorganismer som kan orsaka PID, 

men anger att akuta fall bör testas bara för C. trachomatis, N. gonorrhoeae och HIV.  

Empirisk behandling med bredspektrumantibiotika rekommenderas för unga, sexuellt 

aktiva kvinnor.  

Behandlingen av M. genitalium har som mål att eradikera bakterien. Eftersom det är C. 

trachomatis och N. gonorrhoeae som testas vid symptom på STI, eller misstänks som 

agens vid cervicit/uretrit och PID, finns många studier som stödjer behandlingen som 

erdikerar dessa mikroorganismer.  

I den femte studien av Haggerty et al., 2008, ses att rutinbehandling för PID inte 

fungerar för behandling av en M. genitalium-infektion. Cefoxitin är en cefalosporin som 

interagerar med cellväggen hos bakterier, precis som penicilliner gör. M. genitalium-

bakterien har ett enkelt cellmembran och då är dessa betalakatmantibiotika helt 

overksamma. Eftersom behandlingen inte är riktad mot M. genitalium-infektion utan C. 

trachomatis- och N. gonorrhoeae-infektion, ses ett stort behandlingsmisslyckande bland 

dessa infekterade kvinnor. Sammanlagt hade 23 av 56 kvinnor (41 %) med M. 

genitalium-infektion i cervix kvar infektionen efter behandlingen. Av de med M. 

genitalium i biopsier från endometriet vid studiens start, hade 44 % infektionen kvar 
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efter behandlingen. Persisterande eller återkommande C. trachomatis- och N. 

gonorrhoeae-infektioner i samma population i PEACH-studien, förekom endast i 2-4 % 

av fallen efter standardbehandling. Detta tyder på att PID-

behandlingsrekommendationerna bör inkludera även M. genitalium-eradikering. Uretrit, 

cervicit och andra uppåtstigande infektioner orsakade av M. genitalium diskuteras under 

ett kapitel i Läkemedelsboken. Behandlingen med azitromycin under 5 dagar 

rekommenderas och detta efter att Björnelius et al., 2008 hade visat en förbättrad 

eradikering av bakterien efter den förlängda kuren.   

M. genitalium har påvisats vara sensitiva för tetracykliner, erytromycin och nyare 

makrolid-derivat som claritromycin och azitromycin, samt kinoloner. Det finns inga 

rapporter om tetracyklinresistens hos M. genitalium, men azitromycin fungerar bättre 

vid uretritbehandling (Sethi et al., 2012). Mena et al., 2009, undersökte i en 

randomiserad studie behandlingen med doxycyklin 100 mg x 2/dag i 7 dagar och 

azitromycin 1 g singeldos, av uretrit orsakad av M. genitalium hos män. I ett tidigt 

uppföljningstest, efter ungefär 11 dagar, fann man att 55 % av män i doxycyklin-

gruppen hade persisterande M. genitalium-infektion. I jämförelse var endast 13 % av 

männen i azitromycingruppen fortfarande infekterade.  

I den fjärde studien av Björnelius et al., 2008, konstaterades en 85 % 

eradikeringfrekvensen med azitromycin 1g singeldos, vid initial behandling av män och 

88 % för kvinnor. När fem dagars behandling med azitromycin provades (s.k. förlängd 

behandling) efter doxycyklin-kuren konstaterades förbättrat resultat med 96 % 

eradikering för män och 100 % för kvinnor. I samma studie diskuteras vikten av att 

efterbehandlings-testet inte skall göras alltför nära inpå behandlingen, eftersom DNA 

kan finnas kvar i urin/cervix-prov och detta kommer att ge falska positiva M. 

genitalium-resultat. En del patienter i studien hade kvar kliniska symptom och flytning 

efter lyckad eradikering och ingen skillnad kunde ses mellan doxycyklin och 

azitromycin-grupperna. Förklaringar till observationen kan vara att infektionen kräver 

lång tid för att läka ut trots bakterieeradikeringen eller att det möjligtvis finns andra 

oupptäckta mikroorganismer som orsakar inflammation.     

I den första studien av Walker et al., 2013, används azitromycin 1 g singeldos för att 

eradikera M. genitalium-infektion. Man har använt tillförlitliga analysmetoder med hög 

validitet och precision, både för bestämning av förekomsten av M. genitalium-bakterien 

och azitromycin resistens. Behandlingen misslyckades i 9,4 % av fallen och man 

upptäckte tre infektioner där bakterien var resistent mot azitromycin. Alla tre 

patienterna behandlades med moxifloxacin 400 mg/dag i 10 dagar.  Studien är den 

första att undersöka organismhalten vid M. genitalium-infektion och ville utvärdera om 

det finns ett samband mellan behandlingsmisslyckande och halten av bakterien. 

Kvantifiering av M. genitalium gjordes även för att se om halten var annorlunda i prover 

positiva för M. genitalium som tagits vid studiens start (prevalenta) jämfört med prover 

erhållna från reinfektioner och nya infektionsfall under studiens gång (incidenta). Höga 

organismhalter kunde ses i prevalenta prover och bland prover med azitromycin-

resistenta M. genitalium och lägre halt i prover från incidens-infektioner. Detta kunde 

tyda på att det krävs en längre tids infektion för att ett stort antal bakterier skall 

detekteras i ett prov eller att en snabb immunreaktion tryggades hos patienter, som 

lämnat prov med lägre organismhalt.  

Tetracykliner används som förstahandsalternativ vid behandling av C. trachomatis-

infektion eller när mikroorganismer inte kan påvisas vid symptom på genital sjukdom. 
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Eftersom dubbelinfektion med både C. trachomatis- och M. genitalium-infektion kan 

förekomma, räcker det inte alltid att behandla med tetracykliner.  

I en studie från USA av Mobley et al., 2012, upptäcktes en prevalens på 19,2 % för M. 

genitalium och dubbelinfektion med C. trachomatis detekterades för 30,4 % av de 381 

kvinnor som rekryterades. Detta betonar vikten av att testa för M. genitalium-infektion, 

även när C. trachomatis-infektion upptäckts, för att kunna finna och behandla 

dubbelinfektioner.  

Generellt, världen över, arbetas intensivt för att utveckla nya antibiotika och nya 

strategier för att bevara den goda effekten av de antibiotika som har använts länge. Att 

behandla med rätt antibiotika och att följa behandlingsupplägg, som studier har påvisat 

fungerar, är avgörande för goda behandlingsresultat.  

 

 

M. genitalium-infektion och sena komplikationer 

 

Den femte studien av Haggerty et al., 2008, är den enda studie som undersökt vilka 

följdsjukdomar som kunde kopplas till PID och samtidig M. genitalium-infektion under 

en period av fem år. Ett samband mellan endometrios och M. genitalium-infektion 

kunde påvisas i fall utan C. trachomatis- och N. gonorrhoeae-infektion. Detektion av 

M. genitalium-infektion i endometriet vid studiestart ökade markant risken för att 

diagnosticeras med endometrios efter 30 dagar.   

Bland kvinnor med positiva M. genitalium-prov från endometriet i början av studien, 

utvecklade 22 % infertilitet, 31 % drabbades av återfall av PID och 42 % utvecklade 

kronisk smärta. Utan att nå statistisk signifikans, kunde dessa siffror tyda på morbiditet 

orsakad av infektionen. En fördubblad risk för infertilitet visades i denna studie jämfört 

med den som rapporterades 2002 i en annan studie från USA (Haggerty et al., 2011). 

Obehandlad PID kan resultera i följdsjukdomar som infertilitet, ektopisk graviditet och 

kronisk buksmärta. Det finns inte tillräckliga studier om infertilitet och ektopisk 

graviditet efter obehandlad PID orsakad av M. genitalium-infektion. För C. trachomatis- 

och N. gonorrhoeae-infektion finns studier som påvisar tubarskador- och infertilitet-

komplikationer efter PID. 

 

 

M. genitalium och andra STI i Sverige 

 

I Sverige finns en stor erfarenhet av STI-kontroll och behandling. C. trachomatis-

infektion testas, oavsett symptom när man besöker STI-mottagning, 

ungdomsmottagning eller kvinnokliniker. Trots obligatorisk smittspårning och 

behandling av C. trachomatis-infektionen, har frekvensen av infektionen ökat i samma 

takt i Sverige som i resten av Europa.  

Från en undersökning om svenska ungdomar (UngKAB09) sammanfattades några 

generella slutsatser som att ungdomar i Sverige känner behov att få lättillgänglig 

information på nätet, bättre sex- och samlevnadsundervisning, lätt tillgängliga 

mottagningar och mer kunskap om hur man skapar bra relationer (Tikkanen et al., 

2011).  
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Tillgång till M. genitalium-tester på nätet och apoteket har gjort att information om M. 

genitalium-infektion når allmänheten. På olika mottagningar runt om i Sverige testas för 

M. genitalium samtidigt som C. trachomatis vid misstanke om STI.  

Kurser för vårdpersonal anordnas i Sverige för att sprida kunskap om metoder, 

diagnostik och behandling av viktiga STI, bland annat M. genitalium-infektion, samt 

kunskap om risker och möjligheter till prevention (www.socialstyrelsen.se).  

C. trachomatis- test kan beställas hem, kostnadsfritt, via vårdguidens hemsida. Att inte 

behöva besöka kliniken och själv kunna ta urin- och vaginalpinnprov, har gjort att fler 

unga människor testas för STI.  

I Sverige har flera SESAM-enheter inom Stockholms län skapat en egen guideline, 

Sesam-pärmen. I pärmen samlas information om HIV/AIDS och övriga sexuellt 

överförbara infektioner samt om smittspårning, preventivmedel och oönskad graviditet. 

M. genitalium beskrivs i ett separat kapitel i pärmen och testning rekommenderas vid 

flera STI-symptom (http://www.sexosam.info). 

 

 

 

 

 

SLUTSATS 
 

Enligt det material som undersöktes i detta litteraturarbete finns det bevis på att M. 

genitalium är en patogen som kan generera hälsoproblem för kvinnor i ung ålder och 

detta tyder på att smittan måste kontrolleras genom testning och behandling.  Även om 

siffrorna för både prevalens och incidens av M. genitalium-infektion inte är lika stora 

som för C. trachomatis-infektion, bör man vid misstänkt sexuellt överförbar infektion 

analysera förekomst av båda patogenerna parallellt.  

Doxycyklin, som används vid behandling av sexuellt överförbara infektioner, har inte 

samma effekt på M. genitalium-infektioner. Azitromycin hade bättre effekt vid 

eradikering av M. genitalium-bakterien, men bakteriestammar med resistens mot 

makrolider gör att behandlingen misslyckas hos en del patienter. Detta skulle kunna 

påverka riktlinjerna för behandling av sexuellt överförbara infektioner i Europa och 

andra delar av världen.  

Insatser för förbättrad sexualkunskap hos unga människor, stöd och hjälp under den 

turbulenta tonårsåldern skulle kanske påverka STI-statistiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sexosam.info/
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