
Liksom 1981 och 1995 tycks Ljus-
dalsområdet i Hälsingland även i år
kunna komma att drabbas av en tulare-
miepidemi. Epidemierna brukar starta
kring månadsskiftet juli–augusti och
avklinga när frosten kommer i septem-
ber. Från början av augusti har vi nu haft
ett flertal fall och som vanligt har det
rört sig om den ulceroglandulära sjuk-
domsformen.

Svårigheten med diagnostiken vid
tularemi brukar vara att komma på tan-
ken när det första fallet inträffar. När ut-
brottet väl är igång är sjukdomen som
regel lätt att känna igen, och särskilt då
den ulceroglandulära formen. Vid häl-
socentralerna i Ljusdals kommun har
sedan 1981 ca 400 fall diagnostiserats.
Om patienten sökt tidigt och korrekt be-
handling kunnat sättas in inom den förs-
tasjukdomsveckan har sjukdomen som
regel snabbt avklingat och praktiskt ta-
get inga komplikationer förekommit.

I fall där diagnosen av någon anled-
ning blivit fördröjd och antibiotika inte
satts in i tid har långdragna suppureran-
de adeniter förekommit. För vuxna och
barn över 9 år har standardbehandling-
en varit doxycyklin i 14 dagar i dubbel
normaldos, dvs för en 70 kg-individ
200 mg×1. Barn i åldern 5–9 år har fått
doxycyklin i normaldos i 14 dagar.

Ett kliniskt problem har gällt barn
under 5 år, där lämpligt peroralt prepa-
rat saknats. Praxis har varit att sjuka
barn remitterats till barnklinik för intra-
venös behandling med aminoglykosid.
Detta har upplevts som jobbigt för barn
och föräldrar och även som dyrt med
tanke på inläggning, transporter, sjuk-
skrivning av föräldrar etc.

Resistensbestämning av skandina-
viska stammar av tularemibakterien,
Francisella tularensis, har visat en ge-
nomgående hög känslighet för quinolo-
ner [1, 2]. För ciprofloxacin var för
samtliga 20 stammar som testades den
minsta hämmande koncentrationen så
låg som 0,03–0,1 (µg/ml, och känslig-
heten var klart, högre än för såväl
doxycyklin som aminoglykosid [2]. Ett
flertal vuxna patienter har behandlats
med god effekt, även i fall där annan be-
handling först sviktat [1, 3-4].

Större erfarenheter nu
Redan under epidemin 1995 sökte en

av författarna (L Berglund) stöd bland
infektionsläkare och pediatriker för att
ge ciprofloxacin till barn med tularemi.

Preparatet var dock relativt nytt och
rädslan för skador på tillväxtbrosk (på-
visat hos beaglevalpar) gjorde att bar-
nen liksom tidigare fick aminoglyko-
sid. Sedan dess har erfarenheterna med
ciprofloxacinbehandling till barn utö-
kats och det står numera klart, framför
allt från behandling av barn med cystisk
fibros och bakteriella tarminfektioner
[5-7], att ciprofloxacin är ett säkert an-
tibiotikum för barn.

I början av augusti 1998 har vi i
Ljusdal haft flera kliniska fall av tulare-
mi, varav två gällt barn (båda 4 år).
Båda barnen hade kraftigt svullna lymf-
körtelpaket och hög feber med en sjuk-
domsduration av 3 respektive 5 dagar.
Diagnosen verif ierades med PCR (po-
lymerase chain reaction-teknik) [8] och
i ett fall via odling. Den kliniska miss-
tanken var emellertid stark och Ciprox-
in (i dosen 15–20 mg/kg och dygn in-
sattes peroralt för en 10-dagarskur. Ef-
ter två dygn var båda barnen feberfria
och efter tre dygn tillbaka på dagis.

Vid tularemi fungerar inte perorala

antibiotika som betalaktamer, erytro-
mycin, clindamycin eller trimeto-
prim/sulfa. Det är därför tillfredsstäl-
lande att erfarenheterna med ciproflox-
acin hos barn med olika gramnegativa
infektioner nu är sådana att man vågar
använda det även vid tularemi. Den
höga känsligheten in vitro hos Franci-
sella tularensis [1, 2], den goda intra-
cellulära pentrationen, den goda effek-
ten i en djurmodell av tularemi [9] lik-
som vid sporadiska fall hos vuxna [1, 3-
4] samt de första här redovisade erfa-
renheterna på barn tyder på att cipro-
floxacin kan bli ett välkommet alterna-
tiv för behandling av tularemi hos barn.
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Efter att ha läst inlägget »Blir det nå-
gon vinst med recept- och förskrivarre-
gister» (Läkartidningen 34/98) har jag
följande synpunkter.

Landstingens kostnader för läkeme-
del i öppen vård måste vägas mot andra
kostnader för hälso- och sjukvård.
Landstingen behöver då instrument att
sammanställa statistik över uthämtade
recept och dessas kostnader.

En förutsättning för denna informa-
tion är receptregistret. Apoteket AB får
med automatisk databehandling föra ett
sådant register. Ändamål är bl a regi-
strering av underlag för tillämpning av
bestämmelserna om högkostnadsskydd
vid köp av läkemedel och debitering till
landstingen. Det kan också ge redovis-
ning till förskrivare, verksamhetschefer
och läkemedelskommittéer med upp-

Rätt organiserat så fungerar recept-
och förskrivarregistret bra


