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Under 2004 rapporterades ett utbrott av
den mycket ovanliga könssjukdomen
lymphogranuloma venereum (LGV)
från Nederländerna och senare även från
flera andra europeiska länder [1]. Sjuk-
domen orsakas av specifika serotyper av
Chlamydia trachomatis och yttrar sig
ofta initialt som ett sår på genitalier och i
ett senare skede genom svullna lymf-
körtlar i ljumskarna. Även anorektala
symtom med blödningar eller fall utan
klara kliniska yttringar har rapporterats
från de pågående utbrotten i Europa. När
två LGV-fall konstaterats i Sverige år
2004 anslog Folkhälsoinstitutet pengar
för att utreda hur utbredd förekomsten
är bland en högriskpopulation av män
som har sex med män (MSM).

Vid Venhälsan, Södersjukhuset, Stock-
holm, karakteriserades alla klamydia-
fynd under ett år med gensekvensering.
Ingen av de 197 männen var infekterad
med LGV. Däremot visade det sig att för-
delningen av klamydiaserotyper i denna
MSM-grupp skiljer sig från den i hetero-
sexuella populationer i Sverige. Den nor-
malt dominerande E-serotypen, som
brukar utgöra knappt hälften av klamy-
diafynden, återfanns bara hos 4 procent
av männen. Omvänt utgjorde typerna G
och D 45 respektive 27 procent bland

MSM, men bara mellan 3 och 14 procent
bland heterosexuella i Värmland [2] och
Örebro [3]. En fördjupad analys visar
dessutom att vissa subtyper av G och D
dominerar i MSM-populationen och fö-
rekommer i mycket liten utsträckning
bland heterosexuella. Detta kan förkla-
ras av smittspridning inom de sexuella
nätverken bland MSM, med få kontakter
till heterosexuella, men skulle även kun-
na ha biologiska orsaker.

Av de 197 undersökta patienterna var
10 procent HIV-positiva, och hos 35 pro-
cent förekom någon sexuellt överförd in-
fektion. Detta visar att studien analyse-

rat en endemisk kärngrupp med högrisk-
beteende för sexuellt överförda infektio-
ner. Trots detta påvisades inga dolda
LGV-fall. I Sverige har nu totalt tre infek-
tioner med LGV påvisats sedan 2004,
och de smittade verkar inte ha haft någon
inbördes kontakt. Däremot har man
uppgett kontakter med män från andra
europeiska länder där LGV rapporterats. 

Även om merparten av sexuella kon-
takter äger rum på hemmaplan [4] är det
uppenbart att det samtidigt förekommer
»globaliserade« nätverk med ett stort an-
tal partner och ett högt riskbeteende [5].
Sammanfattningsvis konstateras att
LGV-förekomsten i Sverige hitintills ut-
görs endast av sporadiska importfall och
att den endemiska utbrottssituationen
som råder i delar av Europa inte fått fot-
fäste här. 

Björn Herrmann
docent, sektionen för klinisk mikrobiologi,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

1. van de Laar MJW, et al; on behalf of the ESSTI net-
work. Update on the European lymphogranuloma ve-
nereum epidemic among men who have sex with
men. Eurosurveillance. 2005;10 (6) (2 June).
2. Lysén M, et al. Characterization of ompA genotypes
by sequence analysis of DNA from all detected cases
of Chlamydia trachomatis infections during 1 year of
contact tracing in a Swedish county. J Clin Microbiol.
2004;42:1641-7.
3. Jurstrand M, et al. Characterization of Chlamydia
trachomatis omp1 genotypes among sexually trans-
mitted disease patients in Sweden. J Clin Microbiol.
2001;39:3915-9.
4. Nordvik M, et al. Spatial bridges and the spread of
Chlamydia: the case of a county in Sweden. Sex
Transm Dis. In press 2006.
5. Fenton KA, et al. Increasing rates of sexually trans-
mitted diseases in homosexual men in Western Eu-
rope and the United States: why? Infect Dis Clin
North Am. 2005;19(2):311-31. 

Lymphogranuloma venereum har inte 
fått fotfäste i Sverige

Chlamydia trachomatis är orsak till den
ovanliga könssjukdomen lymphogranuloma
venereum, som är endemisk i stora delar av
Europa.

»Detta visar att studien ana-
lyserat en endemisk kärngrupp
med högriskbeteende för
sexuellt överförda infektioner.
Trots detta påvisades inga 
dolda LGV-fall. »

Inkomst och socioekonomisk status har
lyfts fram som viktiga faktorer vad gäller

skillnader i mortalitet hos patienter som
haft hjärtinfarkt. 

Flera studier har visat att högre in-
komst och högre socioekonomisk status
har inneburit lägre mortalitet vid upp-
följningar av patienter som tidigare haft
hjärtinfarkt. 

Men nu visar forskare från Kanada i en
kohortstudie att just inkomst och socio-
ekonomiska faktorer trots allt inte ver-
kar spela så stor roll när det gäller att för-
klara skillnader i mortalitet hos in-
farktpatienter. 

Forskarna har tittat på 3 407 patienter
som haft hjärtinfarkt någon gång under
perioden 1999–2003. Dessa har genom-

gått en uppföljning två år efter infarkten.
Höginkomsttagarna hade kraftigt mins-
kad mortalitet jämfört med gruppen i
stort, men inkomsteffekten försvann i
princip när forskarna rensade för fakto-
rer som ålder, tidigare kardiovaskulära
händelser och kardiovaskulära riskfak-
torer som diabetes, ärftlighet, rökning,
hypertoni och hyperlipidemi.
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Inkomst överskattad förklaringsvariabel för hjärtinfarkt

Inkomsteffek-
ten försvann
när man tog
hänsyn till fak-
torer som ålder,
diabetes, hy-
pertoni etc.
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