
Antalet nyanmälda fall av sexu-
ellt överförda infektioner har
ökat under hela 2000-talet. Bak-
om ökningen ligger till stor del
män som smittat andra män. Nu
finns tecken på att ökningen för
vissa av sjukdomarna har brutits,
åtminstone temporärt.

❙ ❙ Smittskyddsinstitutets rapporter om
incidensen av sexuellt överförda infek-
tioner ger en mörk bild. Enligt siffror
från avdelningen för epidemiologi har
antalet fall för samtliga stora grupper av
dessa sjukdomar ökat under 2000-talet.
Ökningstakten för antalet anmälda go-
norréfall bröts 2004 efter en stigande kur-
va under åtta år, och antalet syfilisfall är
första halvåret 2005 lägre än motsvaran-
de period 2004. Då var incidensensen den
högsta på 20 år. Om det handlar om tem-
porära minskningar återstår att se. 

Till stor del har män som har oskyd-
dat sex med andra män svarat för den
stora ökningen. När det gäller gonorré –
som vid mitten av 1990-talet knappast
uppvisade någon inhemsk smittsprid-
ning alls men där majoriteten idag smit-
tas i Sverige – var förvisso något färre än
hälften av fallen år 2004 män som smit-
tat män. Men den gruppen ökade från
2003 med 14 procent, medan andelen
smittade bland heterosexuella minska-
de. 

Bland syfilisfallen var majoriteten av
de totalt 195 fallen år 2004 män som

smittat män. Det
gäller även för de
totalt 73 smittade
första halvåret
2005. Även vad
gäller klamydia
svarar män som
smittat män för en
kraftig ökning
(från 229 fall
2003 till 338 fall
2004). Antalet
klamydiafall öka-
de det första halv-
året 2005 med 4
procent, jämfört
med första halv-
året 2004, till to-

talt 15 716 – den högsta siffran på 15 år.
Det finns en trend av större oförsik-

tighet bland män som har sex med män.
Förklaringen ligger till stor del i att HIV
och aids inte längre upplevs som de död-
liga hot som var fallet vid slutet av 1980-
talet. Det menar Anders Karlsson, medi-

cinskt ansvarig läkare på Venhälsan i
Stockholm. Venhälsan vänder sig främst
till homo- och bisexuella män som smit-
tats av HIV, men även män med andra
sexuellt överförda infektionssjukdomar
kommer till Venhälsan för rådgivning,
diagnostisering eller behandling.  

Uppfattas inte som ett svenskt problem
– Sedan mitten av 1990-talet har vi ef-
fektiva behandlingsmetoder att tillgå,
och idag står omkring 60 procent av alla
HIV-smittade på behandling. Därför är
det färre homosexuella män som har
vänner som dör i aids, tidningarna skri-
ver mindre om HIV och aids, och det ta-
las mindre om det i samhället generellt
sett. Aids har blivit en kronisk sjukdom
som man kan leva med, och upplevs
dessutom som ett problem i främst afri-
kanska länder, säger Anders Karlsson.  

– Liksom vetskapen om HIV ledde till
att sexuellt överförda infektionssjukdo-
mar minskade kraftigt i antal fall på 1980-
och början av 1990-talet, så har den min-
skade medvetenheten om riskerna med
HIV nu lett till att smittspridningen gene-
rellt sett ökar även bland andra sexuellt
överförda sjukdomar. Dessutom är okun-
nigheten ganska stor om att många av
dessa sjukdomar även smittar vid oralsex,
säger Anders Karlsson.

Även antalet rapporterade HIV-fall
ökar i Sverige. Mellan år 2003 och 2004
var ökningen 8 procent, en ökning till
425 fall, vilket är det högsta antalet fall
sedan rapporteringen till Smittskyddsin-
stitutet inleddes 1985. Men under hela
2000-talet har det nästan uteslutande
handlat om redan smittade män som in-
vandrat till Sverige, medan HIV-sprid-
ningen inom landet visar en långsamt
men stadigt nedåtgående kurva. 

Syfilis har gått i motsatt riktning. Vid

mitten av 1990-talet var syfilis en myc-
ket ovanlig sjukdom i Sverige, men an-
talet fall har ökat under hela 2000-talet
och mellan 2003 och 2004 ökade antalet
rapporterade fall med 9 procent till 195
rapporterade fall. Smittspridningen sker
främst i de större städerna. Det är en
trend som även kan ses i storstäder runt
om i Europa. Av svenska män som smit-
tats av andra män har 65 procent smittats
inom landet, flertalet i Stockholm.

Kontakter via Internet
Fram till 1980-talets mitt fanns bl a bas-
tuklubbar som en möjlig mötesplats för
homosexuella män. Dessa förbjöds
1987, och utbredningen av HIV och aids
ledde till att behovet var förhållandevis
litet för nya mötesplatser för tillfälliga
sexuella kontakter. Idag, då aids blivit en
av de »glömda sjukdomarna« skapas
nya kontaktvägar, berättar Ivar Qvarn-
ström som är kurator på Venhälsan. 

– En mötesplats för homosexuella har
alltid varit parker, och tidigare gick de
som inte besökte parker till bl a bastu-
klubbar. Jag tror att Internet kan ha gett
dem som helst inte söker sig till parker
och liknande en ny möjlighet att söka
sexuella partner. Internet har därför ökat
möjligheten att åter ha mer sex, men
också till att homosexuella reser mer i
landet för att träffas. Det kan i sin tur bi-
dra till att smittspridningen blir mer om-
fattande, säger Ivar Qvarnström. 

– Men det är viktigt att man inte för-
vandlar Internet till ett »spöke«. Det är
istället ett mycket bra sätt för homosex-
uella att knyta konta kter. Man är ju inte
medvetet mer oförsiktig idag, bara mer
omedveten om riskerna. Den stora
skräcken för homosexuella män är fort-
farande den att drabbas av aids.  

Ivar Qvarnström och Anders Karlsson
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»Homosexuella är
inte medvetet mer
oförsiktiga idag, bara
mer omedvetna om
riskerna«, säger Ivar
Qvarnström, kurator
på Venhälsan i Stock-
holm. 

Antalet anmälda gonorré- respektive syfilisfall per halvår, 1997 till och med
första hlavåret 2005. Totalantal samt antal där smittorsaken var sex mellan
män. Källa Smittskyddsinstitutet.
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efterlyser krafttag
från myndigheter
ifråga om infor-
mationskampan-
jer för att åter-
väcka medveten-
heten om sexuellt
överförda infek-
tionssjukdomar. 

– För ett par år
sedan hade vi en
kampanj om syfi-
lis och då upplev-
de vi att folk var
mycket intresse-
rade av att ta till
sig budskapet och
genomgå prov-
tagningar. Nu behöver vi något samlat
för både syfilis och HIV, som t ex Folk-
hälsoinstitutet tar ansvar för, säger An-
ders Karlsson. 

– Det är inget fel med att »peka ut« ho-
mosexuella i sådana kampanjer. Tvärt-
om måste vi nå dem som löper de största
riskerna att drabbas av sjukdomar, och
män som har sex med män är en sådan
grupp.

Öka medvetenheten bland läkare
Anders Karlsson efterlyser dessutom en
ökad medvetenhet bland läkare, även
utanför storstadsregionerna, om tecknen
på sexuellt överförda infektionssjukdo-
mar bland män. 

– Uppmärksamheten om att exempel-
vis ett hudsår kan vara ett tecken på sy-
filis måste öka. Det handlar om sjukdo-
mar som även vårdgivare många gånger
inte tänker på, och det är inte bara ett
storstadsproblem. 

– Ta klamydia som är spritt i hela lan-
det; i 50–60 procent av fallen har patien-
ten symtom i rektum och det kan mycket

väl handla om effekter av oskyddat sex.
Varje distriktsläkare måste kunna ställa
rätt frågor till sin patient, och riskperso-
ner måste få information om betydelsen
av att testa sig regelbundet, av att använ-
da kondom etc, säger Anders Karlsson. 

Peter Örn
peter.orn@lakartidningen.se
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Anders Karlsson, me-
dicinskt ansvarig lä-
kare på Venhälsan i
Stockholm, efterlyser
kraftfullare informa-
tionssatsningar om
risker för sexuellt
överförda infektioner. 
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Att helt bota HIV-infektioner kan
på sikt vara en realistisk målsätt-
ning. Det visar resultat från en
studie av amerikanska forskare.
De har lyckats angripa HIV-virus
som gömmer sig i celler och
minskat antalet infekterade celler
i kroppen med 75 procent. 

❙ ❙ Hos HIV-smittade finns vilande virus
gömda i vissa av immunförsvarets T-
celler, de s k CD4+ T-cellerna, och de
kan på så vis under mycket lång tid cir-
kulera i kroppen och vänta på att aktive-
ras av något agens. Då startar produktio-
nen av nya virus. Virus i T-cellerna kan
inte angripas farmakologiskt och de har,
sedan man insåg att bromsmediciner inte
kan leda till bot, inneburit att infektionen
klassats som en livslång sjukdom.  

Nu visar resultat från en amerikansk
studie, som publicerats i tidskriften The
Lancet, att behandling med läkemedlet
valproat i kombination med bromsmedi-
ciner minskade antalet infekterade celler
med i genomsnitt 75 procent. Den pati-
ent i studien som haft HIV-infektionen
längst fick sin diagnos redan 1985.
Valproat är ett förhållandevis billigt lä-
kemedel som idag används mot bland
annat epilepsi och bipolär sjukdom.   

Bara fyra patienter i studien
Endast fyra patienter ingick i studien,
och för tre av patienterna var minskning-
en av antalet infekterade celler signifi-
kant. Men trots att studien är liten, är re-
sultatet mycket intressant, menar Jan Al-

bert, chef för sektionen för HIV- och ret-
rovirus vid Smittskyddsinstitutet.   

– Det är första gången det kommer en
riktigt positiv signal om att det kan vara
möjligt att bota HIV-infektioner. Men
nu måste först och främst resultatet från
den här studien bekräftas i nya studier,
säger Jan Albert. 

– Stämmer resultaten så är de ändå
otillräckliga. Nu lyckades man minska
antalet infekterade celler med tre fjärde-
delar, men förmodligen måste antalet
minska med 99,9 procent för att uppnå
bot. Sättet att attackera cellerna på mås-
te därför bli effektivare. Avgörande är
om det går att förhindra de kvarvarande
infekterade cellerna att aktiveras av ett
antigen.   

Oklart varför cellerna dör
Principen med att använda valproat byg-
ger på läkemedlets förmåga att påverka
ett enzym i DNA, histondeacetylas, som
har till uppgift att hålla DNA i cellkär-
nan intakt. Genom att blockera enzymet
kommer DNA att »packas upp« och nya
HIV-virus börjar tillverkas. 

Innan patienterna i den amerikanska
studien fick valproat hade de genomgått
en förstärkt medicinering med broms-
mediciner under fyra till sex veckor.
Förstärkningen bestod av fusionshäm-
maren Enfuvirtid, som hindrar HIV-
viruset att binda till friska celler och in-
fektera dessa. Därefter fick de valproat
två gånger per dag under tre månader, i
kombination med den förstärkta broms-
medicineringen. Den patient som svara-

de bäst på behandlingen blev av med 84
procent av sina infekterade celler.  

Men det är oklart vad som orsakar att
de infekterade cellerna dör. En tänkbar
möjlighet är att aktiveringen av HIV-vi-
ruset gör att immunförsvaret i övrigt re-
agerar och dödar de infekterade cellerna.
Forskarna bakom studien uppger dock
att de inte kunde notera någon aktivering
av immunförsvaret, vilket kan ha en na-
turlig förklaring, menar Jan Albert: 

– Det handlar ju om ett extremt lågt
antal infekterade celler, kanske totalt en
miljon celler varav 750 000 i den här
studien dog till följd av behandlingen.
Det är därför inte osannolikt att immun-
reaktionen är så småskalig att den inte
kunde upptäckas. 

En annan tänkbar förklaring är att vi-
rusproduktionen tar en sådan fart efter
blockeringen av enzymet att de infekte-
rade cellerna dör till följd av det. 

De amerikanska forskarna planerar
nu nya studier, och ska då ändra vissa de-
taljer för att bl a undvika den anemi som
drabbade en av de fyra patienterna. Or-
saken tros vara kombinationen av val-
proat och en av de bromsmediciner som
användes. Och Jan Albert  anser att de nu
presenterade resultaten motiverar en
större forskningssatsning generellt på
den här behandlingsstrategin. 

– Den här forskningsinriktningen
kanske idag svarar för någon procent av
vad som satsas totalt på HIV-forskning.

Peter Örn

Patientstudie ger hopp
om framtida bot mot HIV-infektioner

Beskrivning

av ett syfilisfall
På sidan 2399 finns en fallbeskriv-
ning av sekundär syfilis med
ögonengagemang hos en 77-årig
man. Författarna vill påminna om
den mångfasetterade klinik syfilis
kan ge upphov till samt om värdet
av PCR för att påvisa bakterien.


