
❙ ❙ Streptococcus pyogenes (betahemolyserande streptokock-
er grupp A, GAS) kan ge upphov till en rad olika infektioner,
bland vilka faryngotonsillit är den vanligaste. GAS-bakteri-
en kan även orsaka ett mycket allvarligt men relativt sällsynt
tillstånd, s k invasiv grupp A-streptokockinfektion, då GAS
kan påvisas i normalt steril miljö, såsom t ex muskel eller
pleura. Vid denna typ av infektion är blododling oftast posi-
tiv. 

Den invasiva formen av GAS-infektion uppmärksamma-
des först i slutet av 1980-talet – även om den var väl beskri-
ven före antibiotikaeran – genom att rapporter om ökad före-
komst av allvarliga GAS-infektioner beskrevs från flera oli-
ka västeuropeiska länder och USA [1]. Ett sådant utbrott in-
träffade också i Sverige under tre månader vintern 1988–
1989 [2]. Man har beskrivit 85 olika typer av GAS-bakteri-
en, vilka särskiljs genom bakteriens kapselantigener. Det
svenska utbrottet orsakades framför allt av GAS tillhörande
typ M1T1 [2]. Mortaliteten med denna typ var 33 procent me-
dan motsvarande siffra för andra typer var 15 procent.

Risk för den allvarligaste infektionen
GAS utsöndrar en rad olika virulensfaktorer, framför allt M-
protein och exotoxiner (Spe = streptococcal pyrogenic exo-
toxins). Dessa kan verka som superantigener och ge upphov
till generaliserad T-cellsproliferation med kraftig cytokin-
produktion som följd [3]. Om patientens nivåer av skyddan-
de antikroppar mot exotoxiner och M-proteiner är låga ökar
risken för att den allvarligaste formen av GAS-infektion skall
utvecklas, nämligen streptococcal toxic shock syndrome
(STSS) (Fakta 1) [4, 5]. 

Mortaliteten är hög vid detta tillstånd [6]. I ett svenskt ma-
terial avled 47 procent av patienterna med STSS [7]. Mor-
taliteten kan vara ännu högre om nekrotiserande fasciit före-
kommer tillsammans med STSS. Detta tillstånd fordrar snab-
ba terapeutiska åtgärder, bl a kirurgisk revision.

Intravenöst immunglobulin minskar dödligheten
Intravenöst immunglobulin (IVIG) innehåller antikroppar
mot streptokockernas M-protein och antikroppar som kan
neutralisera superantigener vid STSS [8]. En kanadensisk
grupp har redovisat halverad dödlighet i STSS jämfört med
historiska kontroller om patienten behandlas med höga doser
av IVIG [9]. I Sverige drabbas ungefär 400 personer per år av

invasiv GAS-infektion, och omkring en femtedel av dessa ut-
vecklar STSS. En placebokontrollerad, dubbelblind studie
med IVIG vid STSS med eller utan nekrotiserande fasciit
startades år 1999 i Sverige med deltagande också från vissa
centra i bl a Norge, Finland och Holland [10]. 

På grund av svårigheter att rekrytera patienter fick studien
avbrytas i förtid i maj 2001. Endast åtta patienter med STSS
orsakad av GAS erhöll IVIG, och tio fick placebo. En patient
i behandlingsgruppen och tre av dem som fick placebo gick
ad mortem. 

Någon statistisk signifikant skillnad kunde inte påvisas
mellan grupperna, även om dödligheten var 2,4 gånger hög-
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Immunglobulin i hög dos – livräddande
vid invasiv grupp A-streptokockinfektion
Rapport om elva fall där tio överlevde 

Sammanfattat

Invasiv grupp A-streptokockinfektion är en relativt
ovanlig men allvarlig infektion. Bakterien kan vid det-
ta tillstånd påvisas i blododling eller annan steril väv-
nad.

I ungefär en femtedel av fallen utvecklar patienten ett
chocktillstånd, streptococcal toxic shock syndrome
(STSS) med eller utan nekrotiserande fasciit. Morta-
liteten är då mycket hög.

Prekliniska data och kliniska rapporter talar för att
dödligheten kan minskas genom behandling med
höga doser av intravenöst immunglobulin.

Vi redovisar elva patientfall, av vilka tio uppfyllde kri-
terierna för STSS. De behandlades med höga doser
av intravenöst immunglobulin. Tio patienter blev helt
återställda.

Vi anser att patienter med invasiv grupp A-strepto-
kockinfektion som utvecklar STSS och/eller nekroti-
serande fasciit bör behandlas med höga doser av im-
munglobulin.
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re i placebogruppen. Avsaknad av signifikans kan förklaras
av litet material och stort betafel.

Våra fall
Under perioden 1999 till och med maj 2003 har vi i Borås be-
handlat totalt 41 patienter med invasiv GAS-infektion, och
elva av dem har fått IVIG. Indikationen för immunglobulin-
behandling var invasiv GAS-infektion med allvarlig cirkula-
torisk svikt. Majoriteten av dessa patienter (tre kvinnor och
åtta män) hade ingen allvarlig bakomliggande sjukdom, me-
delåldern var 48 år (22–78 år).

Den kliniska bilden vid invasiv GAS-infektion kan många
gånger vara atypisk och föranleda differentialdiagnostiska
svårigheter. Dominerande symtom kan t ex vara diarré och
kräkningar, och tillståndet kan därför felaktigt tolkas som
gastroenterit. Smärtan vid nekrotiserande fasciit kan vara så
intensiv att patientens feber mer eller mindre kommer i
skymundan och kan medföra att infektion överhuvudtaget
inte misstänks. Detta belyses av ett av våra fall (Fakta 2).

Sammanställning av de elva fallen som behandlats med
IVIG framgår av Tabell I. Samtliga patienter behandlades på
intensivvårdsavdelning i samarbete med intensivvårdsläkare.

Hos sju patienter kunde GAS inte påvisas i blodet. Sex av
dessa patienter hade fått antibiotika innan blododling gjordes.
Odling i samband med operation och/eller snabbtest (Strep
A) för påvisande av GAS var positiva hos fyra av dessa sex
patienter. De övriga två med negativ blododling opererades
inte, varför ytterligare odlingar inte kunde tas. Den återståen-
de patienten, som hade negativa odlingar och som inte heller
hade fått antibiotika före provtagningen, var en 22-årig man
som uppfyllde de kliniska kriterierna för STSS. Han förbätt-
rades snabbt efter insatt IVIG-behandling. Hans sjukdoms-
bild fick ingen annan förklaring än invasiv GAS-infektion.

Tio av de elva patienterna uppfyllde kriterierna för STSS.
Fyra av dem hade nekrotiserande fasciit och opererades akut,
medan två patienter opererades i senare skede på grund av
pleuraempyem och bukväggsabscess. En patient som efter

datortomografi bedömdes ha nekrotiserande fasciit operera-
des inte och utvecklade inte heller STSS.

Vid klarlagd etiologi behandlades alla patienter med både
bensylpenicillin och klindamycin intravenöst, en kombina-
tion som anses vara den optimala vid invasiv GAS-infektion
tack vare olika verkningsmekanismer.

Sju av de elva patienterna fick IVIG i form av 50 g
Octagam eller Gammagard som en första dos, som sedan inte
upprepades, då en betydande klinisk förbättring konstatera-
des. I ett fall gavs 80 g som engångsdos, medan man i övriga
tre gav IVIG i upprepade doser under 2–3 dagar.

En patient avled i multiorgansvikt
En patient avled. Han hade insjuknat flera dagar tidigare med
halsont och feber. Snabbtest för påvisande av GAS var nega-
tivt, och C-reaktiv protein (CRP) var 24 vid undersökning på
jourcentral. Symtomen föranledde ingen behandling. Patien-
ten blev dock inte besvärsfri och uppsökte på nytt öppenvår-
den efter nio dagar med feber och ensidig lymfkörtelförstor-
ing på halsen. Allmäntillståndet bedömdes som opåverkat.
Temperatur och CRP kontrollerades inte. 

Dagen efter tillstötte diarré och kräkningar, och ytterliga-
re en dag senare inkom patienten till sjukhus i bilden av sep-
tisk chock med hög feber, lågt blodtryck, andningspåverkan
och oliguri. Han hade också ett generaliserat exantem. Anti-
biotika- och respiratorbehandling sattes in, och IVIG-be-
handling med Gammagard inleddes första vårddygnet. IVIG-
infusionen avbröts dock nästan omedelbart på grund av
snabbt sjunkande blodtryck men återinsattes efter ytterligare
ett par dygn. En viss stabilisering kunde skönjas, men patien-
ten avled två dygn senare i bilden av multiorgansvikt. Blod-
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❙ ❙ Fakta 2 

Ett av fallen

En 39-årig man, tidigare helt frisk, inkommer till akutmottagningen
med intensiv smärta i vänster ljumske. Smärtan är så svår att en
fullständig undersökning av det smärtande området inte är möjlig
att göra. Patienten kräks och har hög feber.
Preliminär diagnos blir inklämt ljumskbråck. Cefuroxim (Zinacef)
ges, inte på grund av feber och eventuell infektion utan som pro-
fylax inför akut bukkirurgi. 
När patienten är sövd konstaterar operatören vid palpation att
det inte rör sig om något inklämt bråck. Patienten väcks och ge-
nomgår datortomografi av ljumske och lår, som påvisar ett utbrett
ödem i lårets mjukdelar.
Infektion misstänks. Patientens blodtryck sjunker, som uttryck för
septisk chock. I lokalstatus ses ännu ingen rodnad utan snarare
blekhet, vilket är vanligt i detta sjukdomsskede. Blododlingar som
tas vid denna tidpunkt är inte positiva, sannolikt beroende på att
antibiotika givits som peroperativ profylax. 
Intravenös antibiotikabehandling sätts in med bensylpenicillin
och klindamycin (Dalacin), varefter patienten opereras akut och
får i samband med detta 50 g IVIG (Octagam). 
Vid operationen konstateras nekrotiserande fasciit/myosit.
Nekrotisk vävnad avlägsnas, varefter såret lämnas öppet. 
I vävnadsprov från operationsområdet påvisas med direktprepa-
rat grampositiva kocker, och i odlingen växer GAS. Ytterligare do-
ser av IVIG ges inte, då patienten redan dagen efter är klart kli-
niskt förbättrad. 
Såret läker efter flera revisioner, och patienten kan skrivas ut vä-
sentligen återställd efter 22 dagars vårdtid.

❙ ❙ Fakta 1 

Streptococcal toxic shock syndrome (STSS) 
– definition [11]

A. Påvisande av grupp A-streptokocker
1. Från steril miljö
2. Från icke-steril miljö

B. Kliniska symtom
1. Hypotension
2. Kliniska och laboratoriemässiga avvikelser, av vilka två eller

fler av följande krävs:
a) Njursvikt
b) Koagulationsrubbning
c) Leverpåverkan
d) ARDS (acute respiratory distress syndrome)
e) Utbredd vävnadsnekros, t ex nekrotiserande fasciit
f) Erytematöst exantem

Definitivt fall = A1 + B (1+2)
Troligt fall = A2 + B (1+2)



odlingar visade växt av GAS, och lymfkörtelförstoringen tol-
kades som en lymphadenitis colli acuta. 

Fakta talar för IVIG-terapi
STSS med eller utan nekrotiserande fasciit är den allvarli-
gaste formen av invasiv GAS-infektion och kan drabba helt
friska individer. Tillståndet fordrar intensivvård, och vid
misstänkt fasciit/myosit måste akut kirurgi övervägas. Död-
ligheten har i flera undersökningar varit påtagligt hög. Med
kännedom om patofysiologin vid denna infektion finns det te-
oretiskt underlag för att högdosbehandling med IVIG kan
vara effektiv. Tyvärr har ingen kontrollerad klinisk studie
kunnat slutföras. Resultaten från den för tidigt avslutade stu-
dien [10] och den ovan relaterade kanadensiska undersök-
ningen [9] antyder dock en klinisk effekt i form av minskad
mortalitet.

Av våra elva fall har tio blivit återställda. Detta resultat lik-
nar det hos de IVIG-behandlade patienterna i ovan nämnda
studier. Vi tycker oss ha sett en oväntad klinisk förbättring
dygnet efter insatt IVIG-terapi; något som också beskrivs i
rapporten från den avbrutna studien. Då det inte förefaller
vara möjligt att genomföra en strikt klinisk prövning vid in-
vasiv GAS-infektion är det väsentligt att fler rapporterar sina
erfarenheter av behandling med intravenöst immunglobulin
vid STSS. Vi anser att man med de fakta som finns idag bör
behandla med höga doser immunglobulin om en patient med
invasiv GAS-infektion utvecklar STSS.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Invasive group A streptococcal infection is an uncommon but severe disease.
Bloodcultures usually yield growth of Streptococcus pyogenes and the bacteria
may also be isolated from sterile sites e.g. muscle or pleura. The most serious man-
ifestation is Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS) with or without necro-
tizing fasciitis (NF). This condition may occur in about a fifth of the cases with a
very high case-fatality rate. Preclinical data and case reports suggest that the fatal-
ity rate can be reduced by treatment of high-dose intravenous immunoglobulin. A
European placebo-controlled clinical trial with immunoglobulin has been con-
ducted but was prematurely terminated due to difficulties in patient recruitment.
In our clinic we have during the last 3,5 years seen 41 patients with invasive group
A streptococcal infection and 11 of these have recieved high-dose immunoglobu-
lin. The indication for that treatment has been hypotension and multiorgan failure.
All 11 patients but one fullfilled the criteria for STSS and 5 had NF. Most of the
patients were treated with a single dose intravenous infusion of 50 g immuno-
globulin. All patients were treated with both benzylpenicillin and clindamycin.
Ten patients were fully recovered – case-fatality rate 9 percent. We suggest that
patients with invasive group A streptococcal infections who develop STSS with
or without NF should be treated with high-dose intravenous immunoglobulin. 
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Tabell I. Initiala symtom och laboratoriedata samt åtgärder hos de elva pati-
enter som behandlades med intravenöst immunglobulin.  

Antal patienter, procent (n=11)

STSS 10 (91)
Nekrotiserande fasciit 5 (45)
Svår smärta 7 (64)
Diarré och kräkningar 7 (64)
Positiv blododing med GAS 4 (36)1

Positiv vävnadsodling med GAS 5 (45)
Trombocyter, <150 × 109/l 9 (82)
Trombocyter, <50 × 109/l 5 (45)
Kreatinin, >120 µmol/l 10 (91)
Operation 6 (55)
Respiratorbehandling 6 (55)
Dialysbehandling 4 (36)
Ad mortem 1 ( 9)
Återställda 10 (91)
1 T-typ 1 i två fall och T-typ 3 i två fall. Sex av elva patienter hade fått antibi-
otika före blododling.


