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Infektion med den encelliga
organismen Toxoplasma gondii,
för vilken katten är huvudvär-
den, är en av de vanligaste para-
sitsjukdomarna hos människa i
Europa. Eftersom symtomen
ofta är diffusa hos immunkom-
petenta individer är sjukdomen
sannolikt både underdiagnosti-
serad och underrapporterad.
Ögonskador är vanliga. Hos
personer med nedsatt immun-
försvar, liksom hos barn smitta-
de i moderlivet,  kan infektion
med T gondii ge mycket svåra
följdverkningar. 

Vid Huddinge sjukhus arbe-
tar man i en nystartad grupp för
att bygga upp en kunskapsbas
om bl a hur T gondii överförs
och hur prevention, rådgivning
till och behandling av riskgrup-
per bör organiseras.

Kronisk eller latent infektion med T
gondii förekommer allmänt över hela
världen hos svin, får och get, men är
mycket ovanlig hos nötkreatur. Oocys-
tor från katträck som förorenat beten,
foder, vatten eller strö anses vara den
viktigaste källan till infektion hos de
köttproducerande djuren. Parasiterna
encysterade i t ex muskulatur kan förbli
viabla under värddjurets hela liv. 

T gondii-parasiten orsakar också

kastning (abort) hos får och kan därför
vålla stora ekonomiska förluster, då
tackorna sällan visar några påtagliga
symtom. Toxoplasmos är dock ovanlig
som etablerad klinisk sjukdom hos djur.
Ett undantag är haren, hos vilken akut
toxoplasmos är en av de viktigaste in-
fektiösa dödsorsakerna i Sverige [3]. 

Att fastställa bärarskap
Toxoplasmainfektion hos djur fast-

ställs genom isolering av organismerna
hos möss eller i cellkultur, immunhisto-
logiskt eller genom serologisk diagno-
stik. I Sverige har ca 20 procent av fåren
[4], 1 procent av hästarna [5] och upp
till 10 procent av svinen [6] antikroppar.
Prevalensen toxoplasmainfektion bru-
kar öka med stigande ålder hos djuren
[7]. Likaledes är infektionsfrekvensen
generellt högre hos utomhusgående
djur än hos stalluppfödda. Nötkreatur
tycks ha en naturlig resistens mot infek-
tionen och är därför ytterligt sällan bä-
rare av T gondii.

T gondii i kött dödas vid djupfrys-
ning till –20°C och vid upphettning till
mer än 65°C. Undersökningar tyder på

att organismerna avdödas även av de
osmotiska förändringar som uppstår
vid rökning och gravning. Efter gängse
tilllagning av toxoplasmainfekterat
kött i mikrovågsugn har det emellertid
visats att viabla T gondii kunnat isole-
ras [8]. 

T gondii upptäcks inte vid köttbe-
siktningen vid våra slakterier; i inget
land i världen förekommer sådan kon-
troll. Det är dock inte osannolikt att man
i framtiden kan komma att införa någon
typ av serologisk certifiering avseende
toxoplasmastatus hos köttproducerande
djur, i första hand svin. En sådan kon-
troll skulle i så fall sannolikt bli frivillig
och vara ett sätt från producenternas
sida att konkurrera om kunderna genom
att erbjuda kött fritt från toxoplasma-
smitta.

Inget vaccin finns
För närvarande finns i Skandinavien

inget vaccin mot infektion med T gon-
dii. I Nya Zeeland och på brittiska öar-
na används dock ett levande, attenuerat
vaccin mot toxoplasmaabort hos får,
men av olika skäl är det osannolikt att
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vaccinet kommer att användas i Sve-
rige. 

Många forskargrupper i olika delar
av världen är engagerade i studier för att
undersöka möjligheterna att ta fram ett
avdödat subenhetsvaccin mot toxoplas-
mainfektion hos både djur och männi-
ska. 

Smittkällor
Människor kan smittas med T gon-

dii-infektion via sporulerade oocystor
som spridits av katter, eller via väv-
nadscystor i kött från latent infekterade
djur.

Det senare är troligen den viktigaste
smittkällan för människa. Hos en gravid
kvinna kan infektionen överföras till
hennes foster via prolifererande taky-
zoiter. Detta sker emellertid endast om
en tidigare icke immun kvinna infekte-
ras under graviditeten. Man tror inte att
en latent infektion hos en tidigare smit-
tad individ aktiveras under graviditet
och därvid överförs till fostret. Inte ens
hos HIV-infekterade individer har detta
observerats. Infektionen kan dock över-
föras till människa i samband med
transplantation av infekterade organ el-
ler vävnader.

Antagligen känner vi emellertid
ännu inte till alla smittvägar. I Norge,
där man genomfört en prospektiv
fall–kontrollstudie [9],  har man funnit
en signifikant ökad risk om man 

1. äter rå eller otillräckligt upphettad
köttfärs,

2. äter osköljd färsk frukt, 
3. äter rått eller otillräckligt upphet-

tat fårkött eller fläskkött,
4. rengör kattlådan,
5. vid köksarbete använder samma,

odiskade knivar som använts till kött
när man sedan skär annan mat. 

I univariansanalys ansågs även resor

utanför Skandinavien utgöra en riskfak-
tor. 

Prevention
Resor söderut ökar exponeringsris-

ken för icke-immuna unga svenskar,
och till gravida bör kostråd angående
toxoplasmaprevention ges före avresan.

Profylax bör ges i samband med or-
gantransplantation, särskilt vid hjärt-
och benmärgstransplantation, om en
toxoplasmanegativ individ mottar

transplantat från en donator som är se-
ropositiv. Det är därför angeläget att
vidta profylaktiska åtgärder redan vid
beslut om transplantation eller vid ny-
upptäckt HIV-infektion [10] om patien-
ten är seropositiv mot toxoplasma och
följaktligen bär en latent toxoplasmain-
fektion.

Vid benmärgstransplantation bör
profylax ges till seropositiva individer
från andra till sjätte månaden efter
transplantationen. En norsk studie re-
kommenderar profylax till HIV-positi-
va patienter med IgG-antikroppar mot
toxoplasma och < 200 × 106  CD4-cel-
ler/l [11].

HIV-positiva individer bör testas ti-
digt med avseende på toxoplasmasta-
tus. Vare sig individen har antikroppar
eller ej, bör exponering undvikas [12].
Seropositiva personer kan reinfekteras
om de utsätts för en mer virulent stam.
Goda råd är bl a att bara äta vällagat
kött, att rengöra kattlådan dagligen så
att oocystor ej hinner utvecklas till in-
fektiös form, att tvätta händerna efter
arbete utomhus. Patienter behöver inte
göra sig av med sina katter, men dessa
bör hållas inomhus och ges industriell
eller kokt mat. Kattens avföring be-
höver ej undersökas, ej heller måste kat-
ten testas serologiskt.

Patogenes 
Efter det att oocystor eller vävnads-

cystor tagits upp oralt av värden tar sig
organismerna genom tarmväggen och
invaderar celler direkt eller fagocyteras
[13]. De kan, med undantag för de röda
blodkropparna, invadera varje organ
och vävnad. Takyzoiternas vävnadsde-
struktion bromsas i och med att ett im-
munsvar startar. Det är samspelet mel-
lan immunförsvaret, virulensen och in-
fektionsdosens storlek som avgör om en
klinisk sjukdomsbild utvecklas. Om ta-
kyzoiterna spritt sig till organ som cen-
trala nervsystemet och ögat kan dock
destruktionen fortsätta. Som en reak-
tion på det uppkomna immunsvaret for-
mas mikroskopiska vävnadscystor fyll-
da med parasiter. Dessa kan sannolikt
finnas kvar hos värden under resten av
dennes liv. Immuniteten är emellertid
endast relativ; reaktivering kan ske ex-
empelvis om individen blir immunsup-
primerad, som vid aids, eller i samband
med transplantation. 

Immunitet
Immuniteten kan också eventuellt

vara delvis stamspecifik; olika T gon-
dii-stammar har olika virulens beroen-
de på genetiska variationer hos parasi-
ten. Nyligen har tre större grupper av T
gondii identifierats, där stammar i typ 2
är den vanligaste orsaken till sjukdom
hos människa medan de i typ 1 orsakar
många av fallen med kongenital infek-
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Otillräckligt upphettat kött
innehållande Toxoplasma gondii anses
vara den viktigaste smittkällan för
människa. Parasiten avdödas vid
djupfrysning och vid upphettning till minst
65°C.

Oftalmologisk bild av ögonbotten hos
en 35-årig kvinna med recidiv av okulär
toxoplasmos i höger öga. Ovanför
makula ses en stor retinokoroidal atrofi
och i överkant av denna en färsk lesion
som är ljusare med något oskarpa
gränser. Kärlen är något inskidade som
tecken på en vaskulit. Måttliga
glaskropps-grumlingar.
Bilden har tagits av med dr Leif Tallstedt,
överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus,
Stockholm.
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tion [14]. Den epidemiologiska bety-
delsen av detta känner man idag ännu
inte till, men fortsatt kartläggning på-
går.

Den cellmedierade immuniteten är
den viktigaste försvarsmekanismen där
den viktigaste komponenten utgörs av
T-celler. CD8-positiva T-celler är vikti-
gast medan CD4-positiva celler är nöd-
vändiga för induktion av resistens. I en
musmodell för kronisk toxoplasmos
krävdes avsaknad av båda celltyperna
för att en reaktivering skulle ske. Im-
mundefekta möss utan CD4-positiva
celler som infekterats med en dödlig
dos T gondii överlevde under tiden de
behandlades med antibiotika, men när
dessa sattes ut inträdde en reaktivering
och mössen dog [15]. 

CD8-positiva celler ger skydd ge-
nom produktion av gammainterferon
och/eller genom lysering av infekterade
celler eller extracellulära takyzoiter.
Gammainterferon synes vara en viktig
komponent i försvaret mot T gondii
[16]. Produktionen av TNF alfa (tumor
necrosis factor) är också viktig.

Även »natural killer»(NK)-celler
behövs i det toxoplasmaspecifika im-
munförsvaret genom produktion av
gammainterferon. NK-celler ingår i det
ospecifika immunförsvaret och är sär-
skilt aktiva mot intracellulärt infektera-
de celler. När interleukin-2 tillförts in-
fekterade möss har överlevnaden ökat,
vilket kan tala för att lymfokinaktivera-
de celler (LAK) kan ge skydd. Även
trombocyter hos människa har visats ha
cytotoxisk aktivitet mot takyzoitfor-
men.

B-cellssvaret förefaller vara mindre
viktigt för kroppens försvar. Anti-
kroppssvar avseende alla antikropps-
klasser uppstår, dvs IgG, IgM, IgA och
IgE. Detta ger en utmärkt förutsättning

för serologisk diagnostik av toxoplas-
mainfektion. 

Klinik 
Inkubationstiden – vanligtvis10–14

dagar – varierar hos människa, sanno-
likt beroende på infektionsdos, virulens
hos parasiten, infektionens väg och in-
dividuella faktorer [18].  De flesta in-
fektionerna är symtomatiska, men sym-
tomen är ospecifika med manifestatio-
ner som subfebrilitet, sjukdomskänsla
och muskelvärk. Hos vuxna patienter är
förstorade cervikala lymfkörtlar – fasta
och initialt ömmande – ett vanligt sym-
tom. Ett tillstånd som liknar infektiös
mononukleos kan uppstå. Lymfkörtlar-
na brukar normaliseras inom en månad,
men det kan ta längre tid hos vissa pati-
enter. En sällsynt form är kronisk aktiv
toxoplasmos hos immunkompetenta in-
divider [19, 20]. Den immunsupprime-
rade patienten  drabbas ofta av allvarli-

ga komplikationer från centrala nervsy-
stemet eller lungorna. Även hjärta,
muskler och hud kan påverkas. Undan-
tagsvis ses CNS-sjukdom [21] och
pneumoni [22, 23] även hos immun-
kompetenta individer.

Ögontoxoplasmos
Okulär toxoplasmos är kanske den

vanligaste manifestationen hos immun-
kompetenta individer.  Den yttrar sig of-
tast i form av retinokoroidit, vilken va-
rar i genomsnitt fyra månader. Patienten
har i allmänhet mellan två och tre såda-
na infektionsattacker under livet [24].
De yttrar sig som ljusskygghet och för-
sämrad synskärpa, och pågår under
veckor till månader. Smärta är ej karak-

Toxoplasmos är en viktig opportunistisk
infektion vid immunsuppressiva tillstånd.
Bilden visar disseminerad dödlig
toxoplasmos i storhjärna hos en patient
med Hodgkins sjukdom. Parasiterna är
brunfärgade med hjälp av
immunperoxidasfärgning, PAP (× 320).

Human placenta med T gondii-
vävnadscysta (PAP-färgning, × 320).
Toxoplasmos förvärvad som
primärinfektion under graviditet
medför risk för att parasiten sprids till
fostret.

Lymfadenit är en vanlig manifestation
vid förvärvad toxoplasmos hos människa.
Bilden visar human lymfknuta med T
gondii-vävnadscysta (PAP-färgning,
× 1050).



teristiskt såvida inte en sekundär irido-
cyklit uppstår. Konjunktivan, kornea
och främre kammaren är oftast opåver-
kade. Reaktiverade retinaskador hittas
oftast i gränsen till äldre atrofiska ärr.
Oftast påverkas ett öga i taget, även om
det finns ärr i båda ögonen.

Orsaken har ansetts vara en sen akti-
vering av en kongenital infektion, men
samma tillstånd tycks under vissa be-
tingelser kunna uppstå efter en senare
förvärvad infektion. Reaktivering har
förknippats med tillstånd som stress,
graviditet, trauma och andra fysiologis-
ka påfrestningar. De flesta inflamma-
tionsepisoder anses vara självläkande,
men om det finns risk för att den centra-
la synfunktionen påverkas skall be-
handling ges [25]. Omfattningen i Sve-
rige är inte klarlagd, eftersom såväl
adekvat diagnostik som statistik saknas,
men patienter med sannolik toxoplas-
maorsakad retinokoroidit är inte säll-
synta bland ögonläkarnas patienter.

Nya rön visar att toxoplasmaorsakad
ögonskada, framför allt blindhet, inte
sällan förekommer i Sierra Leone i
Västafrika [26].  Detsamma rapporteras
från epidemiologiska studier i södra

Brasilien [27], där 18 procent av de un-
dersökta i en populationsbaserad studie
befanns ha okulär toxoplasmos. Före-
komsten ökade med ökande ålder, och
fynden tyder på att sjukdomen här är
förvärvad.

Konfirmering av den kliniska dia-
gnosen bereder vissa problem. Anti-
kroppsanalys av serum är av värde för
att visa om patienten är bärare av T gon-
dii. Stegring av serumaktiviteten påvi-
sas som regel ej under förloppet.

Antikroppssvar sker emellertid lo-
kalt. Punktion av ögat och samtidig se-
rologisk analys eller påvisande av toxo-
plasma-DNA med polymeraskedjere-
aktionsteknik (PCR) i kammarvätska
eller glaskroppsmaterial och serum ger
etiologisk diagnos.

Opportunistisk infektion
hos immunsupprimerade 
Hos den immunsupprimerade pati-

enten är toxoplasmos en vanlig oppor-
tunistisk infektion. Då det T-cellsmedi-
erade försvaret är essentiellt kan infek-
tionen få allvarliga följder vid tillstånd
när CD4- och CD8-celler är påverkade.
Vid transplantation av framför allt hjär-

ta men även av njure, lever och lunga
kan mottagaren infekteras om donatorn
är bärare av parasiten. T gondii-cystor
kan finnas i alla vävnader och är vanligt
förekommande i hjärtmuskel, skelett-
muskel och hjärna. Graden av immun-
suppression kan också ha betydelse. In-
fektioner blir allvarligast hos en motta-
gare som ej tidigare exponerats, och
som alltså får en primärinfektion. Även
en latent infektion hos donatorn kan re-
aktiveras. Med undantag för infektioner
hos benmärgstransplanterade får de re-
aktiverade infektionerna oftast inte ett
så allvarligt förlopp. 

Hos patienter som genomgått hjärt-
transplantation utgör primär toxoplas-
mos ett stort och allvarligt problem. Det
finns ett spektrum av yttringar från
asymtomatisk serokonversion till död-
lig utgång. Tidig diagnos och tidig be-
handling är avgörande för prognosen.
Prevention i form av profylax till en se-
ronegativ mottagare av organ från en se-
ropositiv person är viktig. Om mottaga-
ren är seropositiv utgör T gondii inte nå-
got problem [28].

Vid njurtransplantation är klinisk
sjukdom sällsynt även i fall då mottaga-
ren får en primär infektion (serokonver-
terar). Vid transplantation av lever till
seronegativ patient har serokonversion
påvisats [29].

Hos benmärgstransplanterade pati-
enter utgör däremot även reaktiverade
infektioner ett allvarligt problem. In-
fektioner med dödlig utgång har rap-
porterats hos seropositiva mottagare där
givaren varit seronegativ. De flesta
dödsfallen inträffade mellan 30 och 90
dagar efter det att benmärgen tillförts,
en period då både den akuta transplan-
tat kontra värd-reaktionen och cytome-
galovirusinfektion också är vanliga, vil-
ket gör det svårare att upptäcka toxo-
plasmainfektionen. Diagnosen har där-
för ofta ställts först post mortem [30]. 

Även fall av reaktiverad retinokoroi-
dit hos benmärgstransplanterade har
rapporterats. Patienterna hade haft så-
dana episoder tidigare; i samband med
transplantationen återkom besvären
[31].

Hos HIV-infekterade är reaktivering
av toxoplasmos ett allvarligt problem;
10–50 procent av patienter i Europa och
Afrika med antikroppar mot T gondii
får encefalit [11, 32]. Frekvensen kom-
plikationer varierar beroende på den lo-
kala seroprevalensen. I Frankrike, där
seroprevalensen kan vara upp till 70
procent, är incidensen av toxoplasma-
encefalit hög. Man vet inte varför inte
alla utvecklar encefalit. Undersökning
med magnetkamera (MRI) visar i regel
att en multifokal process föreligger.
Troligen sprids parasiten med blodet i
hjärnan efter reaktivering av cystor. Ini-
tiala symtom är ofta huvudvärk, förvir-
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Toxoplasma gondii  är en encellig in-
tracellulär parasit som hör till gruppen
coccidier i protozostammen Apicom-
plexa [1]. Den beskrevs 1908 av Nicolle
och Manceaux i Tunisien, då en tidigare
okänd organism isolerats i blod, lever
och mjälte hos en gondi, en nordafri-
kansk gnagare. Namnet toxoplasma be-
skriver den halvmåneformade parasiten
(från grekiskans toxon = båge, plasme =
form). Senare fann man att T gondii har
förmåga att infektera ett stort antal arter
av fåglar och däggdjur, inklusive män-
niskor, och att parasiten finns över hela
världen. Man har inte kunnat påvisa den
hos blodsugande insekter. 

År 1965 upptäcktes att T gondii kun-
de överföras via kattfeces, 1970 be-
skrevs parasitens sexuella förökning,
som sker i cellerna i tarmslemhinnan hos
katt. Kongenital toxoplasmos hos män-
niska beskrevs redan 1939. 

Livscykel
Livscykeln för T gondii består av två

faser, dels en enteroepitelial sexuell re-
produktion hos huvudvärden, dels en ex-
traintestinal asexuell förökning hos en
mellanvärd. Endast kattdjur kan alltså
fungera som huvudvärd för parasiten,
medan en lång rad varmblodiga djur, in-
klusive människa, är möjliga mellanvär-
dar. Efter infektion hos katten genomgår
parasiterna i tarmslemhinnan den sexu-
ella förökningen, som resulterar i att s k
oocystor sprids med avföringen. Katten
är smittsam under några veckor, då mil-
joner oocystor sprids med avföringen,
men i samband med att katten utvecklar
immunitet upphör utskiljningen. Immu-

niteten är dock inte absolut, och katten
kan i undantagsfall börja utskilja oocys-
tor igen i samband med reaktivering el-
ler reinfektion. 

Oocystorna, som är runda till äggfor-
made och mäter ca 11×13 µm, måste ge-
nomgå en mognadsprocess (sporule-
ring) utanför kattens kropp innan de blir
infektionsdugliga. Sporuleringen tar
under optimala betingelser endast något
eller några dygn, och oocystorna kan
sedan bibehålla sin infektivitet i miljön
under ett år eller längre [2].

Om en lämplig mellanvärd via mun-
nen får i sig sporulerade oocystor frigörs
sporozoiter i tarmen, penetrerar tarm-
väggen och sprids i kroppen. Organis-
merna, nu i form av s k takyzoiter, para-
siterar i första hand makrofager och and-
ra celler i immunförsvaret, men också en
rad andra celler kan härbärgera parasi-
ten. Takyzoiterna förökar sig intracellu-
lärt, varvid värdcellerna sprängs sönder
vilket resulterar i att nekroser bildas i in-
fekterade organ. Inflammatoriska celler
träder till, och i samband med att krop-
pens försvarsmekanismer på olika sätt
aktiveras stimuleras parasiten att ency-
steras i s k vävnadscystor. Dessa är mik-
roskopiska, omgivna av en tunn cyst-
vägg och förekommer vanligen i mus-
kel- och nervvävnader. 

Vävnadscystorna innehåller upp till
tusentals enskilda organismer som kan
förbli viabla under återstoden av livet
hos den infekterade individen. Männi-
skor (och andra köttätare) kan smittas
om de äter otillräckligt upphettat kött el-
ler andra vävnader från djur som är bära-
re av vävnadscystor.

Fakta om Toxoplasma gondii



ring och feber, men fokala symtom kan
utvecklas beroende på lokalisationen av
infektionshärden. Toxoplasmainfek-
tion hos HIV-infekterade patienter kan
även orsaka pneumoni med symtom
som liknar Pneumocystis carinii-infek-
tion med dyspné, feber och torrhosta
[33]. Fulminant disseminerad toxoplas-
mos hos en patient med HIV finns be-
skriven [34].

Även HIV-infekterade patienter bör
därför undersökas serologiskt för bärar-
skap av T gondii. Profylax i form av
rådgivning till seronegativa patienter
med HIV är viktig för att undvika pri-
märinfektion. Även suppressiv behand-
ling till patienter med lågt antal CD4-
positiva celler bör övervägas.

Diagnostiken svår
hos immundefekta 
För att ställa diagnosen toxoplas-

mainfektion måste den kliniska miss-
tanken ha väckts. Som framgår ovan är
sjukdomssymtomen oftast vaga och
skiljer sig ej uppenbart från dem vid
andra infektioner. Fynd av adeniter bör
föra tanken till toxoplasmos. Vid en
mononukleosliknande bild är toxoplas-
mainfektion en alternativ diagnos till
infektion med Epstein–Barr-virus eller
cytomegalovirus. Ej heller hos den ny-
födde med kongenital toxoplasmain-
fektion finns speciella särdrag, förutom
en eventuell »typisk» retinokoroidit-
bild. 

Toxoplasmadiagnostik skall därför
ingå i en bred infektionsutredning vid
misstanke om kongenital infektion. Det
är också viktigt att hålla i minnet att
symtom hos barn vid några veckors till
några månaders ålder och ända upp i
tonåren kan vara manifestationer av en
medfödd toxoplasmainfektion. Efter-
som det nu finns program för både dia-
gnostik och behandling bör toxoplas-
mosundersökning utföras hos gravida
kvinnor om det finns skälig misstanke
att de kan ha utsatts för smitta eller har
symtom som för tanken till toxoplas-
mos.

Hos den immunsupprimerade indi-
viden är det främst encefalit och pneu-
moni som bör föra tanken till toxoplas-
mainfektion, som kan vara orsakad av
aktivering av en tidigare latent infek-
tion. Man har här ytterligare stöd av
kunskap om patientens tidigare anti-
kroppsstatus.

Toxoplasmainfektion hos en HIV-
patient är ett kriterium för aids-diagnos,
och bygger vanligen på kliniska sym-
tom, röntgenologisk bild och behand-
lingssvar. Positiv serologi är också ett
stöd för diagnosen.

Serologiska aspekter
För att fastställa infektion hos den

immunkompetenta individen är serolo-

giska metoder förstahandsval. På labo-
ratoriet finns väl utvärderade metoder
för att mäta antikroppsaktivitet i olika
antikroppsklasser (IgM, IgA, IgE, IgG).
Ett flertal test kan användas för att så
långt möjligt tidsbestämma en eventuell
infektion (aviditetstest), vilket kan vara
viktigt vid frågeställningar under tidig
graviditet. Antikroppsanalyser kan
även utföras på kammarvätska eller lik-
vor; analys av samtidigt taget serum-
prov är då nödvändig för en korrekt be-
dömning. 

Antikroppsdiagnostik är inte tillfyl-
lest vid frågeställningar hos en individ
som ej är immunkompetent. Diagnostik
genom att parasiten påvisas kan då ge
värdefull information. T gondii kan på-
visas genom inokulation i mus (kan ta
45 dagar) eller i vävnadskultur (4–14
dagar) [40].

Bestämning av toxoplasma-DNA
med hjälp av exempelvis PCR-teknik
öppnar nya möjligheter, och har utvär-
derats för diagnostik av ögoninfektion.
PCR-tekniken i kombination med mus-
inokulation har även börjat tillämpas

för att fastställa eventuell fosterinfek-
tion via amniocentes i fall då serologisk
undersökning av en gravid kvinna visar
säker eller befarad infektion. Enligt en
fransk uppföljningsstudie kan mycket
hög sensitivitet och specificitet uppnås
[41]. PCR-tekniken för analys av toxo-
plasma-DNA kan också användas för
undersökning av likvor vid cerebral
toxoplasmos vid t ex aids [42], men me-
toden tycks tyvärr ha en relativt låg
känslighet [43].

Vid omhändertagande av gravida
kvinnor med misstänkt toxoplasmos är
det viktigt att såväl behandlande läkare
som laboratorium har specialkompe-
tens inom området. 

Kongenital infektion
Fortfarande är det mycket som är

okänt vad gäller förekomsten av toxo-
plasmos i vårt land. Sannolikt förelig-
ger en avsevärd underdiagnostik och
underrapportering av sjukdomsfall, och
någon tillförlitlig statistik finns inte. Vi
vet att prevalensen av fynd av antikrop-
par hos kvinnor i fertil ålder har sjunkit
stadigt i Stockholmsområdet sedan
1950-talet utan att någon entydig för-
klaring till detta finns [44]. En genom-
gång av ett Stockholmsmaterial 1994
visade en genomsnittlig seroprevalens
på omkring 14 procent. Invandrarpopu-
lationen har en högre seroprevalens än
individer som är födda och uppvuxna i
Sverige.

Vi vet att seroprevalensen i Norrland
endast är någon procent, medan den sti-
ger successivt ju längre söderöver man
undersöker. Förklaringen till detta är
spekulativ; möjligen har klimatfaktorer
betydelse, möjligen inverkar männi-
skors olika beteenden, som t ex matva-
nor.

Seroprevalensen hos den yngre ge-
nerationen vet vi idag ingenting om. Vi
vet inte heller vid vilken ålder männi-
skor vanligen infekteras. Fortlöpande
sådan information vore önskvärd, efter-
som exempelvis förändringar av kost-
och resvanor kan medföra att man in-
fekteras i högre åldrar. Det skulle inne-
bära att toxoplasmos under graviditet
kan bli en något större risk för nästa ge-
neration kvinnor än vad som hittills va-
rit fallet. 

År 1989 föddes 3,8 miljoner barn
inom EU. Ca 7 700 blivande mödrar
inom EU beräknas infekteras med T
gondii under graviditeten, och 3 100
barn, dvs 1/1 000, infekteras före födel-
sen. Man har förutsatt att risken för
transmission från infekterad mor till
barn är ca 40 procent; 215 barn beräk-
nas ha svår skada, som hydrocefalus
och mental retardation; resterande barn
löper hög risk för retinokoroidit inom
de första 20 åren av livet.

I Norge, Danmark och Finland har

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  38  •  1997 3253

Om en tidigare oexponerad kvinna
drabbas av T gondii-infektion under
graviditet kan barnet infekteras utan
att modern uppvisar några specifika
symtom. Under tidig graviditet är det
sällsynt att parasiten överförs till fost-
ret, men om så sker kan konsekvenser-
na bli allvarliga och resultera i bl a fos-
terdöd (spontanabort) eller olika gra-
der av CNS-påverkan (mikrocefali el-
ler hydrocefalus, intrakraniella för-
kalkningar, blindhet, dövhet, nystag-
mus, strabismus, spasticitet, kramper,
mental retardation och/eller retinoko-
roidit). Även allmänna infektionssym-
tom kan förekomma.  Intrauterin till-
växthämning, liksom prematur födsel,
hypotermi, myokardit och nefros har
iakttagits. Det allra vanligaste är dock
att det nyfödda barnet saknar uppen-
bara symtom på infektionen. 

Ju senare i graviditeten en kvinna
drabbas, desto större är risken för att
överföring sker till barnet, men ytt-
ringarna blir då lindrigare. Infektion i
sista trimestern orsakar  retinokoroidi-
ter som vanligaste symtom; barnet
föds ofta till synes helt friskt. Ögon-
skadorna kan debutera senare i livet,
ända upp i 20-årsåldern [35, 36].

Ca 85 procent av de barn som föds
med latent kongenital toxoplasmos
kommer senare att utveckla komplika-
tioner [35, 37]. 

Antibiotikabehandling av modern
med spiramycin under resten av gravi-
diteten kan förhindra eller minska ris-
ken för överföring till fostret med
minst 60 procent [38]. Om fostret re-
dan är infekterat kan behandling med
pyrimetamin/sulfadiazin minska ska-
dorna [39].

Toxoplasmos under graviditet



epidemiologiska studier nyligen ge-
nomförts. En incidensundersökning i
Oslo visar att primärinfektion med
toxoplasmos förekommer vid 4,75/
1 000 graviditeter; för resten av Norge
är motsvarande siffra 2,1/1 000 [45].
Det innebär en incidens av kongenital
toxoplasmos på ca 1/1 000 graviditeter
i Norge. I Helsingforsområdet är inci-
densen 2,4/1 000 graviditeter [46]. 

I Sverige finns inga aktuella data. En
begränsad äldre undersökning visar en
incidens av primärinfektion under gra-
viditet på 4–6/1 000 graviditeter i Mal-
möområdet i början av 1980-talet [47].
Ej heller har vi någon användbar rap-
portering av barn med medfödd toxo-
plasmainfektion.

Sedan tre år tillbaka finns ett EU-nät-
verk för kongenital toxoplasmos som
nu har erhållit stöd för ytterligare en tre-
årsperiod. Inom ramen för EU-samar-
betet pågår ett framgångsrikt utveck-
lingsarbete med standardisering och ut-
värdering av test och kriterier för dia-
gnos, och uppföljningsdata insamlas.
Jämförande epidemiologiska studier,
liksom behandlingsstudier, pågår på
olika håll i Europa. 

Kontroll av toxoplasmos innebär
strategier för att framför allt minska ris-
kerna för kongenital toxoplasmos. Det
finns ännu ingen enighet inom Europa
om det mest effektiva sättet att minska
dessa risker. I Frankrike kontrolleras
den gravida seronegativa kvinnan varje
månad med serologi för toxoplasmos, i
Österrike tas prov varje kvartal. I Norge
och Finland diskuterar man att införa
screening under graviditet, medan man
i Danmark försöksvis tagit upp en mo-
dell från New England, USA, med neo-
natal screening där fenylketonuripro-
ven (för metabol screening) testas även
för anti-toxoplasma IgM-antikroppar
[48]. 

Behandling
Huvudsakligen fyra typer av läke-

medel används i behandlingen. Två av
dessa används i kombination: pyrimet-
amin och en sulfonamid (oftast sulfa-
diazin). Båda ingriper i parasitens fol-
syrasyntes och verkar synergistiskt i det
att de hindrar takyzoiternas prolifera-
tion genom påverkan på DNA-synte-
sen. Även värdens folsyrabildning på-
verkas, varför folinsyra (ej folsyra)
måste tillföras.

Spiramycin är en makrolid som in-
terfererar med parasitens proteinsyntes,
koncentreras i placenta och endast i
ringa utsträckning penetrerar in till fost-
ret. Ej heller penetrerar preparatet in till
CNS. Vid tidig behandling av moderns
infektion förhindras parasiterna att gå
över till fostret. Biverkningarna är få,
främst av gastrointestinal natur, eventu-
ellt med illamående och kräkningar.

Även andra makrolider, som azitromy-
cin och klaritromycin, används. 

Klindamycin (en linkosamid) har en
liknande funktion som spiramycin.
Atovakvon har också använts i små stu-
dier. Biverkningarna har hittills beskri-
vits vara relativt lindriga.

En behandling som slår ut vävnads-
cystorna och därmed förhindrar ett upp-
blossande av sjukdomen är önskvärd.
Det finns också ett behov av mindre tox-
iska läkemedel. 

Toxoplasmagrupp
genomför studie
Representanter för olika specialite-

ter vid Huddinge sjukhus har nu också
startat en toxoplasmagrupp för att till-
sammans med övrig kompetens i landet
bygga upp en kunskapsbas och ta fram
ett handlingsprogram för toxoplasmos
under graviditet. Med finansiering från
Smittskyddsinstitutet, smittskydds-
verksamheterna i landstingen i Stock-
holms respektive Skåne län och Social-
styrelsen startade under våren 1997 en
incidensstudie baserad på neonatal
screening för kongenital toxoplasmos. 

Resultaten skall förhoppningsvis
dels ge underlag för en diskussion om
hur man bäst förebygger toxoplasmos
hos gravida, dels bidra till att allmänt
höja kunskapsnivån om denna encelliga
organism som så kan interferera med
människors liv.

*
Vid avdelningen för parasitologi vid

Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA) i Uppsala pågår sedan länge
forskning kring livsmedelshygieniska
och andra zoonotiska aspekter av toxo-
plasmos hos djur. Denna forskning
stöds av bl a Skogs- och jordbrukets
forskningsråd och ingår i ett intereuro-
peiskt samarbete (COST 820).
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