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68 patienter med lunginfek-
tion orsakad av M avium, 14
med M malmoense och två med
M kansasii analyserades i en
uppföljning av HIV-negativa pa-
tienter. Studien visar att patien-
ter med M avium-infektion
skiljde sig från patienter med M
malmoense-infektion vad gällde
rökvanor, underliggande sjuk-
domar, resultat av terapi och re-
cidivfrekvens.

Trots att det är mer än 50 år sedan
E H Runyon visade att icke-tuberkulö-
sa (atypiska) mykobakterier (ITM)
kunde förorsaka lungsjukdom har vi
fortfarande ingen effektiv behandling
[1]. Tidigare beskrevs sjukdomen mest
hos äldre män som samtidigt led av
stendammslunga efter många års arbete
i fuktiga gruvor. Under de senaste 15
åren har antalet fall ökat, framför allt
hos kvinnor, i länder med hög levnads-
standard och låg tuberkulosfrekvens [1-
3].

Det finns omkring 40 olika arter av
ITM som kan förorsaka sjukdom. Stora
geografiska variationer föreligger vad
gäller deras utbredning [4-8]. I Sverige
är M avium och M malmoense (först ka-
rakteriserad i Malmö 1957) vanligast
som orsak till infektion i lungorna.
Mindre vanliga är M kansasii, M xeno-
pi och M chelonei.

I brist på specifik terapi ges behand-
ling under lång tid med vissa av de me-
del som används mot tuberkulos och
lepra samt antibiotika av kinolon-mak-

rolidtyp. Kombination av dessa läkeme-
del kan verka synergistiskt mot M avi-
um även om resistens föreligger för de
enskilda medlen [9]. Tyvärr är biverk-
ningarna många, och effekten oftast
temporär. Framför allt M avium utveck-
lar efter en tids medicinering inte sällan
totalresistens mot givna medel [10]. Re-
cidiv efter avslutad behandling är van-
ligt [1-3].

I nedanstående artikel beskrivs för-
lopp, epidemiologiska data och pro-
gnos för 84 HIV-negativa patienter, in-
fekterade med olika typer av ITM, som
följdes på lungkliniken, Huddinge sjuk-
hus, under en 12-årsperiod (1984-95).

Patienter med lunginfektion
analyserades
68 patienter infekterade med M avi-

um, 14 med M malmoense och två med
M kansasii diagnostiserades. Kriterier
för signifikant infektion var minst två
positiva odlingar (med en månads inter-
vall) av samma mykobakterie i sputum
eller vätska från bronkoalveolärt lavage
(BAL), kliniska symtom och röngeno-
logiska förändringar överensstämman-
de med mykobakteriell sjukdom. Trött-
het, avmagring, feber, nattsvett och pro-
duktiv hosta var i början smygande och
intermittenta symtom hos samtliga pati-
enter.

Antalet fall av M avium-infektion
ökade från fyra registrerade under 1984
till 17 under 1995, medan det årliga an-
talet M malmoense-fall förblev oför-
ändrat. Det var möjligt att följa samtli-
ga patienter eftersom ingen flyttade
från området.

M avium-infektion påvisades
hos majoriteten
Lunginfektion orsakad av M avium

diagnostiserades initialt hos 68 socialt
och ekonomiskt välsituerade patienter
(10–82 år). Tre patienter av icke-nor-
disk härkomst bodde i Sverige sedan
länge. Två av 18 män och 34/50 kvinnor
var »för övrigt friska», dvs ingen annan
sjukdom än M avium-infektion påvisa-
des, inte heller var de behandlade för
någon allvarlig sjukdom tidigare. Im-
munglobulinmätningar och T-cellsbe-
stämningar var normala.

Underliggande sjukdomar hos de

övriga patienterna är specificerade i Ta-
bell I. Sprit- eller drogmissbruk före-
kom inte, två kvinnor och två män var
rökare.

Övriga hade M malmoense- och
M kansasii-infektion
M malmoense-infektion diagnosti-

serades initialt hos 14 patienter (34–74
år), 11 rökare, 8 kvinnor, alla med un-
derliggande sjukdomar (Tabell I). 13
patienter var svenskar, en turkisk man
behandlades med cytostatika på grund
av leukemi.

M kansasii-infektion diagnostisera-
des hos en tidigare frisk rökande 45-årig
man, och en 22-årig icke-rökande kvin-
na med cystisk fibros, båda svenskar.

Behandling
utifrån mykobakterietyp
Mykobakterierna isolerades och

klassificerades enligt standardmetoder
[11]. Resistensbestämning för de fram-
odlade mykobakterierna mot enskilda
läkemedel och vissa kombinationer be-
stämdes i flytande medium med Bactec
radiometriska metod [9].

Antimykobakteriell behandling be-
stämdes utifrån mykobakterietyp, resi-
stensmönster och uppträdande av läke-
medelsbiverkningar. Patienter som på
slätröntgen bedömdes ha ensidiga lung-
förändringar och för övrigt kunde tän-
kas vara operabla utreddes för eventuell
lobektomi. Detta blev möjligt endast i
tre fall. Hos de övriga avslöjade dator-
tomografi och/eller skintigrafi att för-
ändringar fanns bilateralt.

För patienter med M avium-infek-
tion gavs etambutol (15 mg/kg kropps-
vikt) och rifampicin (450–600 mg/dag)
eller rifabutin (300–450 mg/dag) per-
oralt dagligen under 18–24 månader el-
ler längre om patienten inte förbättra-
des. I de flesta fall gavs också amikacin
eller streptomycin (1/2–1 g intramusku-
lärt tre gånger i veckan) initialt under
två till tre månader. Patienter med ut-
bredd lungsjukdom fick förlängd ami-
kacin-/streptomycinbehandling samt
tillägg av ett eller flera andra medel, t ex
klaritromycin, ciprofloxacin, azitromy-
cin och clofozamin, liksom de som inte
tillfrisknade eller fick recidiv.

Vid M malmoense-infektion gavs

HIV-negativa patienter med atypisk lungmykobakterios
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behandling med etambutol och rifampi-
cin eller rifabutin (amikacin initialt två
till tre månader) under 12–18 månader
och vid M kansasii under nio månader.

M avium-patienterna
svårast att bota
62 av 68 patienter med M avium-in-

fektion fick antimykobakteriell be-
handling (1/62 genomgick också lobek-
tomi). De övriga sex patienterna kunde
inte genomföra behandlingen på grund
av läkemedelsbiverkningar (1/6 lobek-
tomerades).

58 icke-rökande patienter upplevde
subjektiv förbättring under de första
månaderna av behandlingen. Hos de pa-
tienter som fortfor att vara positiva i od-
lingsprov var förbättringen temporär.
Säker röntgenologisk regress noterades
endast hos tre antimykobakteriellt be-
handlade patienter. Fyra patienter som
rökte hade snabb progress av infiltrat på
lungröntgen, de förbättrades inte heller
subjektivt. 26 patienter som inte avslu-
tade behandlingen hade kliniska sym-
tom och positivt odlingsfynd med M
avium i BAL-vätska. Då behandlingen
inte avslutades förrän prov från BAL-

vätska var odlingsnegativt (utom hos
två äldre kvinnor med läkemedelsbi-
verkningar) fick många patienter be-
handling mycket längre tid än två år
(max=7 år). Uppföljningstiden efter av-
slutad behandling blev därför kort (<3
år) hos alla patienter utom en (nu 45-
årig man, kontinuerligt behandlad med
cyklofosfamid, azatioprin, prednisolon
och ciklosporin på grund av Wegeners
granulomatos och njurtransplantation)
som har förblivit recidivfri i åtta år.

Tecken på recidiv noterades hos 12
av 34 patienter (en patient lobektome-
rad) efter avslutad antimykobakteriell
behandling (Tabell II). Av dessa utveck-
lade sex patienter resistens mot tidigare
givna medel. En patient som lobekto-
merades men inte fick antimykobakte-
riell behandling recidiverade också.

Sammanlagt avled åtta patienter i M
avium-infektion (två med avancerad in-
fektion vid behandlingsstarten, två som
lobektomerades och fyra av fem som
inte fick någon behandling). Fyra avled
i annan sjukdom.

Tolv av 14 patienter med M malmo-
ense-infektion tillfrisknade efter 12–18
månaders antimykobakteriell behand-

ling. Två patienter fick ingen medika-
mentell behandling på grund av läke-
medelsbiverkningar (en lobektomera-
des).

Tecken på recidiv noterades hos två
av tolv antimykobakteriellt behandlade
patienter (ingen resistensutveckling)
(Tabell II) och hos en patient som lob-
ektomerades. Denna patient, liksom en
annan patient som inte kunde behandlas
med antimykobakteriella läkemedel,
dog i M malmoense-infektion. Tre dog
i annan sjukdom.

Båda patienterna med M kansasii-in-
fektion är recidivfria åtta respektive
fyra år efter avslutad behandling.

Ett fåtal blir
sjuka av infektionen
Trots att vi alla utsätts för icke-tuber-

kulösa mykobakterier (de finns överallt
i naturen, i jord, vatten och luft) och
många har positivt hudtest som tecken
på genomgången infektion är det bara
ett fåtal som blir sjuka. Det tycks före-
ligga olika känslighet för olika typer av
mykobakterier, troligen beroende på
ärftliga och förvärvade faktorer [12].

Internationella studier från senare år
har visat att den vanligaste kandidaten
för M avium-infektion är en för övrigt
frisk, medelålders, icke-rökande (vit)
kvinna [1-3, 8]. För M malmoense-in-
fekterade patienter finns inte någon
könsskillnad, de flesta har rökbronkit i
kombination med en eller flera andra
underliggande sjukdomar [4]. Dessa
iakttagelser stämde väl överens med vår
studie.

Kombinationsbehandling
gav lovande resultat
Tidigare uppföljningsstudier har vi-

sat dåligt behandlingsresultat på lång
sikt för patienter med ITM-infektioner,
framför allt vid M avium-infektioner
[1]. I en artikel från 1996 rapporterades
för dessa infektioner lovande resultat av
kombinationsbehandling med rifabu-
tin, etambutol, klaritromycin och
streptomycin [13, 14]. Emellertid var
uppföljningstiden efter avslutad be-
handling endast 19 månader.

Fler recidiv
vid M avium-infektion
Enligt denna studie föreföll »för öv-

rigt friska» M avium-patienter svårare
att bota än de M avium-patienter som
led av underliggande sjukdomar och de
med M malmoense-infektion (alla med
en eller flera samtidiga sjukdomar) (Ta-
bell II). Recidiv tenderade att vara van-
ligare och inträffa tidigare efter avslu-
tad behandling vid M avium-infektion,
i synnerhet om patienterna saknade
kända predisponerande faktorer, än vid
M malmoense-infektion (Tabell II).
Förklaringen till detta kan vara att sym-
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Tabell I. Underliggande sjukdomar hos 32 av 68 patienter infekterade med M avium och 14 av
14 med M malmoense.

Underliggande sjukdom M avium M malmoense

Läkt lungtuberkulos 10 21

Cystisk fibros 5 1
Kronisk bronkit 2
Rökbronkit 3 6
Silikos 1
Perniciös anemi + rökbronkit 1 1
Steroidbehandlad astma 1
Diabetes 2
Leukemi 2 1
Leukemi + rökbronkit 2
Steroidbehandlad nefros + njurinsufficiens 1
Njurtransplantation 1
Wegeners granulomatos 1
Kronisk pankreatit 1
Prostatacancer 1
Anorexia nervosa 1

Totalt 32 14

1 Två M malmoense-infekterade patienter hade förutom läkt tuberkulos även rökbronkit.

Tabell II. Antal recidiv hos 27 kvinnor och 7 män infekterade med M avium (behandlade 24–48
månader) och 7 kvinnor och 5 män med M malmoense (behandlade 18–24 månader).

Bakomliggande sjukdom

Lungsjukdom Annan sjukdom För övrigt frisk Totalt

Recidiv 1

M avium 2/8 1/4 9/22 122/34
M malmoense 2/8 0/4 – 23/12

1 Skillnaden mellan antal M avium- och M malmoense-recidiv var inte signifikant (P = 0,20, 
Fishers exakta test).

2 Vid tecken på recidiv isolerades M avium (N = 7) av samma serotyp som tidigare, M malmo-
ense (N = 1), M chelonei (N = 2) och M xenopi (N = 2).

3 Vid tecken på recidiv tre och sju år efter avslutad behandling isolerades M malmoense re-
spektive M avium.
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tomen som hos »för övrigt friska» pati-
enter i början var lindriga och intermit-
tenta nonchalerades av både patient och
läkare. När diagnosen äntligen ställdes,
ibland efter fleråriga symtom, hade kro-
nisk sjukdom och utbredda lungföränd-
ringar utvecklats. Patienter med bak-
omliggande sjukdomar däremot var re-
dan omhändertagna av sjukvården, och
både patient och läkare var observanta
på nya symtom, vilket resulterade i
snabb diagnos och behandling. Alterna-
tivt kan tänkas att genetisk predisposi-
tion för bristande försvar mot M avium
gav mer djupgående defekter än de som
var betingade av annan lungsjukdom el-
ler immunsuppression [15,16].

Konklusion
Under studiens gång (tolv år) ökade

det årliga antalet nya fall med lungsjuk-
dom orsakad av M avium, medan anta-
let nya M malmoense-fall förblev oför-
ändrat. Patienter med M avium-infek-
tion, särskilt de som inte hade någon an-
nan samtidig sjukdom, utvecklade i
flertalet fall ett oundvikligt kroniskt
förlopp med osäker prognos och resi-
stens mot antimykobakteriella medel.
M malmoense-infektion drabbade bara
patienter som samtidigt led av andra
sjukdomar. Dessa patienter svarade bra
på behandling, enstaka recidiv förekom
men ingen resistensutveckling. M mal-
moense-infektion har bättre prognos än
M avium-infektion, som trots intensiv
behandling är svår att bota.
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Särtryck av serien om

VÅLD
och

AGGRESSIVITET
Många människor uppfattar
våldet som en av de största
hälsoriskerna. Våldet mö-
ter läkare från olika specia-
liteter på skilda nivåer inom
vården. Det kan också
drabba dem själva.

Under 1994–95 publicera-
de Läkartidningen 26 artik-
lar som tillsammans gav ett
brett medicinskt perspektiv
på ämnet våld och aggres-
sivitet. De har nu samlats i
ett 84-sidigt häfte som kan
beställas med kupongen
nedan.
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