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Svampinfektion med Penicillium
marneffei har blivit allt vanligare  hos
HIV-positiva patienter med anknytning
till Sydostasien [1]. Den har där blivit
den tredje vanligaste aidsrelaterade in-
fektionen näst efter extrapulmonell tu-
berkulos och kryptokock-meningit [2].

Det första svenska fallet har nyligen
beskrivits [1]. Det var en heroinmiss-
brukande svensk man som hade vistats
i norra Thailand. Patientens symtom var
feber/frossa, förstorade lymfkörtlar
mediastinalt och periaortalt samt hepa-
tosplenomegali. Diagnosen säkerställ-
des genom framodling av Penicillium
marneffei i såväl bronksköljvätska som
lymfkörtelbiopsi. Behandlingen bestod
av amfotericin B intravenöst efterföljd
av  itrakonazol peroralt. Patienten blev
bättre och ställdes på långtidsprofylax
med itrakonazol. Här följer en beskriv-
ning av det andra fallet i Sverige.

Feber och förstorade
lymfkörtlar
En 39-årig thailändsk man bosatt i

Khonkean, 400 km nordväst om Bang-
kok, anlände i juni 1997 till Norrbotten

för att tillsammans med hustrun delta i
utomhus säsongsarbete. Han remittera-
des i mitten av juli till infektionsmottag-
ningen i Boden för feberutredning.
Temperaturen var 38,9°C och CRP 118.
Inga övriga kliniska fynd noterades.
Blodprov togs inkluderande bland an-
nat malariautstryk och HIV-test. Det se-
nare visade sig vara positivt. När patien-
ten cirka två veckor senare lades in akut
på grund kvarstående feber och allmän
försämring pågick konfirmationstest,
smittspårning, anhörigkontakt etc. Fle-
ra patologiska fynd konstaterades:
Svampbeläggningar i munnen, svälj-
ningssmärtor bakom bröstbenet samt
bönstora lymfkörtlar på halsen, i axiller
och i ljumskarna. Patienten var dess-
utom magerlagd.

Det framkom att patienten 1992
hade blivit överfallen och svårt kniv-
skuren, bland annat i ryggen där det i
höjd med ländkotorna blivit ett stort
amorft ärr. Han blev då på grund av
blodförlust transfunderad. Från faderns
arbetsplats, ett militärregemente, hade
tio personer ställt upp som blodgivare. I
efterförloppet hemma i Thailand lär det
ha konstaterats att patienten var HIV-
positiv. Han misstänkte
själv att han blivit smittad
vid detta tillfälle, men de
epidemiologiska detaljer-
na är oklara.

I Boden startades  på
misstanke om sepsis kom-
binationsterapi med gen-
tamicin och cefuroxim.
Flukonazol (Diflucan 400
mg 2 × 2 injicerades intra-
venöst, efterföljt av Diflu-
can peroralt 200 mg 1 × 1)
gavs också på grund av
svampförekomst i mun-
nen och de retrosternala
smärtorna. Patienten blev
på denna behandling afe-
bril, beläggningarna på
tungan försvann och de re-
trosternala bröstsmärtor-
na avtog.

Han utskrevs på egen
begäran med ordination på
totalt 14 dagars behand-
ling med flukonazol. Han
valde att direkt återvända

till hemlandet och har därför inte kun-
nat följas upp.

Efter utskrivningen kom telefonbe-
sked om växt av Penicillium marneffei
i tre blododlingar.

Överförs genom
inandning av sporer
Penicillium marneffei är en dimorf

representant för släktet Penicillium.
Det finns hundratals andra Penicillium-
arter i naturen men dokumenterade in-
fektioner hos människan är sällsynta.
Penicillium marneffei är unik bland Pe-
nicilliumarterna för att den är dimorf.
Vid temperaturer kring 25°C uppträder
svampen som ett mögel, medan den
vävnadsinvasiva formen utgörs av jäst-
celler. Svampen har en speciell geogra-
fisk utbredning: högplatåerna i Syd-
ostasien och södra Kina. Mögelformen,
som förekommer vid 25°C, finns i natu-
ren, bland annat i gångsystemen hos
bamburåttan, som är vektor [3]. Svam-
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En HIV-positiv man från
Thailand sökte för feber och la-
des ett par veckor senare in på
Bodens sjukhus på grund av
försämrat allmäntillstånd. Han
behandlades för misstänkt
blandinfektion och förbättra-
des. Blododlingarna visade sig
senare vara positiva för Penicil-
lium marneffei. Det är det andra
fallet med en infektion av den
asiatiska svampen som rappor-
terats i Sverige på kort tid.

Direktpreparat från bronkskjöljvätska i
fluorescensfärgning (Blankophor). Man
ser typiska starkt fluorescerande små
njurformade celler som utgör jästformen
av Penicillium marneffei.
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pen antas överföras till människan ge-
nom inhalation av sporer [4].

Sedan 1993 har en markant ökning
skett av antalet fall med disseminerad
penicillosis marneffei hos människor
med anknytning till det geografiska om-
rådet. Denna ökning har skett uteslutan-
de på grund av den samtidigt kraftiga
ökningen av antalet HIV-smittade [4],
inte minst i Thailand där infektionen har
blivit den tredje vanligaste opportunis-
tiska infektionen hos HIV-smittade. In-
fektionen har rapporterats från USA,
Italien, Frankrike, Holland och  Austra-
lien hos HIV-positiva patienter, som har
besökt det endemiska området [2].

Ha diagnosen i åtanke
Diagnosen säkerställs genom odling

från benmärg, lymfkörtelbiopsi, blod
och/eller luftvägssekret. Benmärg och
lymfkörtel ger den säkraste diagnosen
[2]. Behandlingen mot Penicillium
marneffei bör sättas in  inom tre veckor

efter symtomdebuten på grund av den
annars allvarliga prognosen. Enligt lit-
teraturen är förstahandsvalet amfoteri-
cin B efterföljt av itrakonazol i tablett-
form. Även annan antimykotisk terapi
har visat sig effektiv [6]. Efter uppnådd
effekt bör behandlingen övergå i livs-
lång profylax med itrakonazoltabletter
(Sporanox 100 mg 1 × 2) för att undvi-
ka recidiv [1].

Vårt fall illustrerar att man bör ha
diagnosen i åtanke, speciellt om epide-
miologin stämmer. Stark klinisk miss-
tanke och/eller positiva odlingsfynd bör
leda till omedelbar terapistart.
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En koloni av Penicillium marneffei på
Sabouraud-agar. Rött pigment från
svampen diffunderar ut i mediet.

F
O

T
O

: M
A

R
IE

-L
O

U
IS

E
 V

O
N

 R
O

S
E

N

Referenslistor

Några detaljer förtjänar att påpekas
då de ofta vållar problem:

Läkartidningen publicerar inte fler än
20 referenser (max 5 i korresponden-
sinlägg). Om fler finns skall författaren
ange vilka som skall publiceras. Efter
referenslistan skrivs då: »En fullstän-
dig referensförteckning kan rekvireras
från författaren (författarna).» Ange
både namn och adress!

Om ett verk har upp till sex författare
anges samtliga; om författarna är sju
eller fler anges de sex första plus et al.

Förkorta tidskrifters namn enligt Index
Medicus. Om tidskriften inte återfinns
i den senaste upplagan, skriv ut hela
namnet.

Personliga meddelanden och opubli-
cerade data redovisas i texten, inte i
referenslistan. Undvik referenser till
sammanfattningar (abstracts).

Författare skall alltid anges. Många
skrifter har namngivna författare även
om namnen inte finns på titelsida,
utan t ex endast i förord eller liknande.

Om »författare» är en organisation,
utredning eller expertgrupp skrivs det-
ta, t ex »Synskadeutredningen. Syns-
kadade och samhället . . .»

Finns ej angiven författare anges typ
av artikel inom parentes efter rubri-
ken, exempel: Syftet med läkarstrej-
ken [ledare]. Läkartidningen 1986; 83:
75-6.»

Seriebeteckning för vissa publikatio-
ner – t ex Socialstyrelsen redovisar,
SOU, departementsrapporter – anges
i slutet av referensen. Exempel: Ran-
nek J, Wahren H, Ringnér Å. Kväve-
föreningar i grundvattnet. Stockholm:
Socialstyrelsen, 1981. Socialstyrel-
sen redovisar 1981:9.

Vid hänvisningar till vad som sades
vid konferenser och symposier anges
konferensnamn, konferensplats och
datum. Referera i första hand till tryckt
protokoll eller sammanställning, ange
förlag/utgivare och utgivningsort.

Vid hänvisningar till Svenska Läkare-
sällskapets riksstämmas samman-
fattningar anges Hygiea, årtal, volym/
band, nr och sida. Exempel: Bergdahl
S, Eriksson M. Neonatal osteomyelit –
ett 10-årsmaterial. Svenska Läkare-
sällskapets handlingar Hygiea 1980;
89(5): 67.

Om en referens är en akademisk av-
handling anges [dissertation] före
slutpunkten i titeln.

OBS! Många institutioner och univer-
sitet står själva som förlag.


