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Sammanfattning 

Inledning 

Chlamydia trachomatis (CT) och Mycoplasma genitalium (MG) är vanligt förekommande 

sexuellt överförbara infektioner (STI) som båda är starkt associerade med icke-gonorrheisk 

uretrit hos män och uretrit samt cervicit hos kvinnor. MG är fortfarande mindre känd och den 

är ej under anmälningsplikt, således är det svårt att avgöra dess exakta prevalens.  

Symtombilderna hos dessa infektioner liknar varandra och kan båda leda till olika 

komplikationer som främst drabbar urogenitalorganen, inkluderande utomkvedshavandeskap 

och infertilitet.  

En ny, sensitivare MG-diagnosmetod finns tillgänglig och kan detektera även infektioner med 

en mindre MG-bakteriekoncentration än den traditionella PCR-metoden. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra symtom och sjukdomstecken och deras förekomst hos 

CT-positiva patienter och MG-positiva patienter, samt undersöka om symtom och 

sjukdomstecken hos MG-infekterade patienter är associerat med en lägre MG-

bakteriekoncentration (Aptima-positiv infektion). 

Metod 

Data från en studie utförd under 2016 användes och sammanställdes för att kunna jämföra de 

olika variablerna. Totalt 188 patienter inkluderades. 

Resultat 

Hos symtomatiska CT- och MG-infekterade patienter var symtomen och sjukdomstecknen 

likartade, men MG-infekterade var oftare asymtomatiska (P<0.05). Patienter med lägre MG 

bakteriekoncentrationer (PCR-positiva) var mer frekvent asymtomatiska (P<0.05); 71,9% av 

patienterna med låg bakteriekoncentration och 54.4% av patienterna med hög 

bakteriekoncentration hade inga symtom. 

Slutsats 

Asymtomatisk infektion ser ut vara vanligare hos män med MG än män med CT. 

Förekomsten av symtom verkar inte skilja sig mellan kvinnliga MG- och CT-patienter. Att 

vara asymtomatisk ser ut vara vanligare bland patienter med lägre än med högre MG-

bakteriekoncentration. 
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1. Inledning 

1.1 Mycoplasma genitalium 

Mycoplasma genitalium (MG) är en prokaryot [1] som globalt sett är en vanlig orsak till icke-

gonorrheisk uretrit hos män och är associerad med uretrit och cervicit hos kvinnor [2,3]. MG 

är strukturellt och till viss del antigent besläktad med Mycoplasma pneumoniae. Dock skiljer 

dessa sig mer åt på genomnivå; Mycoplasma pneumoniae har ett betydligt mycket större 

genom [1]. 

MG upptäcktes på en STI-klinik i Storbritannien 1980 hos män med icke-gonorrheisk uretrit 

[1], efter att man under 1970 hade sett spiroplasma-liknande, motila organismer som inte 

kunde vara Treponema pallidum, bakterien som orsakar syfilis [4]. Utifrån denna upptäckt 

började man utreda om det kunde handla om en ännu okänd patogen mikroorganism. 

Upptäckten gjordes med ”dark-field”-mikroskopi. Hela MG:s genom har senare (1995) 

sekvenserats med ”shotgun sequencing strategy”. Bakteriens tillväxt kan inhiberas med 

tetracykliner, fluorokinoloner och makrolider och den metaboliserar glukos men inte arginin 

eller urea. MG har ofta en form som liknar en flaska och är kapabel av att producera 

glidrörelser [1,5]. 

Genomet hos MG är det minsta som man känner till hos alla självreplikerande organismer, 

med en storlek på 580 kb som uppskattas koda för cirka 500 proteiner. Därmed är MG så nära 

som man kan komma till konceptet av ”minimum cells”. Den lever som parasit, vilket innebär 

att bakterien tar näringsämnen som den själv inte kan syntetisera från sin värd [1]. 

1.1.1 Patogenes 

Transmissionen av bakterien sker primärt genom direkt genital-genital slemhinnekontakt och 

den koloniserar primärt urogenitalepitel. MG har identifierats även i prover från luftvägar och 

rektum; den kan överföras via penis-anorektal eller oral-genital kontakt, men speciellt oral-

genital överförsel och bärarskap av MG i orofarynx är väldigt sällsynt. Överförsel från moder 

till barn under förlossning har ej studerats systematiskt, men MG har dekterats i luftvägar 

även hos nyfödda. Exakta risken för att bli smittad under en sexuell kontakt har ej definierats, 



men man vet att MG förekommer i sädesvätska i lägre koncentrationer än Chlamydia 

trachomatis och skulle därmed potentiellt kunna vara mindre smittsam. 

MG använder sig framförallt av adhesionsproteinet MgPa för vidhäftning till eukaryota celler, 

således har MgPa-proteinet en essentiell roll i patogenesen. Denna adhesion kan ske bland 

annat till epiteliala celler i cervix, uterus, äggledarna, uretra och sädesledarna. Det är okänt 

om MG kan producera toxiner som Mycoplasma pneumoniae gör. Däremot har man hos MG 

kunnat identifiera en kalciumberoende membranassocierat nukleas, som bidrar till dess 

patogena process [1]. 

1.1.2 Symtom 

MG orsakar typiskt icke-gonorrheisk uretrit hos män och cervicit och/eller uretrit hos kvinnor 

[1]. Möjliga symtom hos kvinnor är bland annat flytningar, dysuri samt symtom av 

bäckenbotteninflammation (PID), hos män uretrit samt dysuri [6].  

Komplikationer som hos kvinnor kan uppkomma i samband med en MG-infektion inkluderar 

PID, salpingit [1], utomkvedshavandeskap[5] , prematur förlossning, spontanabort [3] samt så 

kallad tubalfaktor infertilitet (”tubal factor infertility”, TIF), som innebär infertilitet beroende 

på växt av ärrvävnad i äggledarna till följd av långvarig inflammation. Den sista associationen 

beror på att man har sett att kvinnor med tubalfaktor infertilitet oftare har antikroppar för MG 

[7]. PID är en ofta polymikrobiell sjukdom som kan orsaka endometrit, salpingit, tuboovariala 

abscesser samt peritonit [8]. Möjliga MG-komplikationer hos män är balanopostit, kronisk 

prostatit och akut epididymit [1]. 

1.1.3 Epidemiologi 

Globala prevalensen av MG är okänd. Säkra data gällande prevalensen av MG i Sverige finns 

inte på grund av att den inte ingår under smittskyddslagen och är därmed ej 

anmälningspliktig. I studien som gjordes av Unemo et al 2016 sågs en MG-prevalens på 9,1% 

hos män och 11,0% hos kvinnor bland patienterna som deltog i studien i Sverige; 

testpopulationen bestod av patienter som hade sökt STI-vård under testperioden. Motsvarande 

siffror var 8,9% samt 9,3% i Danmark och 4,5% samt 6,0% i Norge [2]. 

1.1.4 Diagnostik och behandling 

Diagnos ställs med hjälp av ett nukleinsyraamplifikationstest (NAAT). 

Doxycyklin, som är förstahandsbehandlingen för klamydia, läker endast 30-40% av fallen, 

men den bidrar inte till resistensökning hos MG [6]. I en studie som gjordes i 2008 såg man 



att makroliden azitromycin 1 g läkte 85-95% av makrolidkänsliga MG-fallen och att en 

förlängd behandling fungerade till och med bättre [9], men på grund av resistensutvecklingen 

mot azitromycin som skett under senaste årtionden har andelen utläkta med azitromycin 

snabbt minskat. I en studie av E Björnelius et al [10] i 2017 hittades makrolidresistens-

associerade mutationer hos 18% MG-positiva patienter. Fluorokinolonen moxifloxacin kan 

användas som andrahandsbehandling, men man ser tydlig resistensökning även mot denna 

antibiotika. Rekommenderad förstahandsbehandling i Sverige är 500 mg azitromycin under 

första dygnet, sedan 250 mg/dygn under dygnen 2-5. Som alternativ till azitromycin kan 

josamycin 500 mg tre gånger om dagen under 10 dagar oralt. Andrahandsbehandlingen är 

moxifloxacin. 

Vid persisterande MG infektion som inte svarar på den rekommenderade behandlingen kan 

man behandla med azitromycin och doxycyklin 100 mg x 2/dygn under 14 dagar. 

Pristinamycin 1g x 4/dygn under 10 dagar läker också 90% av fallen. Komplicerad infektion 

med MG som utvecklats till PID eller epididymit behandlas med moxifloxacin 400 mg/dygn 

för 14 dagar [6]. 

 

1.1.5 Antibiotikaresistens hos Mycoplasma genitalium 

MG håller på att utvecklas till vad som allmänt betecknas ”superbug”, det vill säga en 

bakterie som är resistent mot i stort sett alla antibiotikum, i MG:s fall speciellt mot 

azitromycin och moxifloxacin (och alla andra makrolider respektive fluorokinoloner), och kan 

till och med bli omöjlig att bota under vissa förhållanden. Dessutom saknar MG likt andra 

bakterier i bakterieklassen mollicutes cellvägg, vilket gör den okänslig för β-laktam-

antibiotika och andra antibiotika som angriper cellväggen. Resistensutvecklingen beror bland 

annat på att antimikrobiella läkemedel har använts till att bota även andra 

infektionssjukdomar och under bristande kontroll. Det finns olika genetiska 

resistensbestämningsmetoder som kan användas för att upptäcka eventuell makrolidresistens 

[11](mutationer i position A2058 eller A2059 i 23S rRNA genen [11,12]) i ett MG-prov, samt 

molekylära metoder, som framförallt baserar sig på konventionell sekvensering av ett PCR-

amplifierat fragment av parC (kodar ParC, målstrukturen för fluorokinoloner), som kan 

upptäcka moxifloxacinresistens; dock är förhållandet mellan flera parC-mutationer och 

faktisk in vitro och in vivo moxifloxacinresistens inte helt verifierat. I de flesta länder utförs ej 

moxifloxacin-resistensbestämning rutinmässigt [11]. Även nyare antibiotika som josamycin 



och pristinamycin har inkluderats i European guidelines; fördelen med pristinamycin är att 

den kan användas även hos gravida kvinnor [13] 

1.2 Chlamydia trachomatis 

Chlamydia trachomatis (CT) är en Gram-negativ obligat intracellulär bakterie med människan 

som sin enda naturliga värd. Serovarerna D-K överförs genom sexuell kontakt. Hos kvinnor 

är genitala infektioner, framför allt cervicit, med CT oftast asymtomatiska, men kan även ge 

upphov till PID, infertilitet och ektopisk graviditet. CT-infektion är största anledningen till 

tubalfaktor infertilitet [14]. 

 

1.2.1 Patogenes 

CT har ett relativt stort antal olika adherensfaktorer. Bakterien kan även under mer extrema 

omständigheter leva länge intracellulärt, alternativt i sädesvätska, som en elementärkropp som 

dock saknar förmåga att replikera. Vid nedreglering av värdens immunsvar omvandlas den 

intracellulärt replikerande retikulärkroppen, som utnyttjar näringsämnen i värdcellens 

cytoplasma samt replikerar genom binärfission, till en elementärkropp, som är bakteriens 

infektiösa form [14]. CT-infektionen orsakar både ett cellmedierat och humoralt immunsvar. 

Infektionen verkar vid en längre infektion kunna främja uppkomsten av skador och 

efterföljande växt av ärrvävnad i äggledarna, vilket gör CT till den största etiologiska faktorn 

till så kallad tubalfaktor infertilitet [14]. 

1.2.2 Epidemiologi 

Klamydia tillhör i Sverige de anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomarna. Enligt 

Folkhälsomyndigheten var incidensen i Sverige under 2018 totalt 31997 fall (det vill säga i 

genomsnitt 312,77 fall per 100 000 invånare). Under 2017 var totala antalet fall 33 715 med 

333 fall per 100 000 invånare. Incidensen av klamydia har alltså minskat från 2017 till 2018.  

Incidensen steg under 2000-talet men har minskat under 2010-talet. Mellan 2006 och 2008 

syntes det en puckel i incidensen som huvudsakligen berodde på en muterad variant av CT 

som ej kunde upptäckas av de NAAT:s som då användes frekvent i Sverige och internationellt 

[15]. 

1.2.3 Diagnostik och behandling 

I de flesta svenska länen erbjuds ett kombinerat klamydia- och gonorrétest som också skickas 

hem till patienten. Patienten kan beställa testet på Vårdguidens e-tjänster och efter 



provtagning hemma skicka provet via post för analys med hjälp av NAAT på laboratorium. 

Provet som tas är ett urinprov för män och ett vaginalt prov för kvinnor. Provsvaret meddelas 

till patienten via vårdguiden på nätet och vid ett positivt svar kallas patienten till STI-kliniken 

för behandling, vidare utredning samt smittspårning.  

Patienten kan även söka vård direkt på STI-kliniken och då bestämmer den behandlande 

läkaren vilka tester som ska tas, dels utifrån patientens symtom och dels anamnesen som man 

får. Klamydia- och gonorrétestet utförs i princip alltid på grund av att infektionerna ofta är 

asymtomatiska. Provet ska idealt tas tidigast en vecka efter misstänkt smittotillfälle; detta 

gäller både egentest som test på sjukhus. Provtagningslokaler väljs utifrån anamnesen; utöver 

urin-/vaginalprov kan man ta prov från rektum, svalg och/eller, vid konjunktivit, öga. 

NAAT rekommenderas som diagnosmetod i de europeiska och svenska riktlinjerna; first-

void-urinprov för män och vulvo-vaginalt pinnprov för kvinnor. I kliniska sammanhang kan 

även cervixprov tas. First-void-urinprovet ger inte ett optimalt resultat när det används som 

diagnosmetod för kvinnor; detta ska därför helst undvikas [16].  

1.3 Tidigare forskning och aktuella frågeställningar 

Efter studien i Region Örebro Län i 2016 av M Unemo et al [2] i samarbete med ett sjukhus i 

Danmark samt ett i Norge, där man kartlade förekomsten av MG bland patienter som söker 

STI-vård, ville man senare följa upp med att studera huruvida patienterna med MG hade mer 

MG-relaterade symtom än patienterna med CT-infektion hade CT-relaterade symtom. MG 

och dess sjukdomsbild, inklusive proportionen av symtomatiska infektioner, är mindre känd 

än den av CT och ökad kunskap är viktigt med tanke på höga prevalensen i Sverige [1]. 

Med utvecklad teknik har det blivit are att upptäcka infektioner med låga 

bakteriekoncentrationer, ex. MG infektioner. Tidigare har diagnosen gjorts med en vanlig 

PCR-analys, men numera är det även möjligt att använda s.k. Aptima Mycoplasma genitalium 

assay (CE/IVD AMG, benämns ”Aptima” efter detta), som har en betydligt högre analytisk 

och klinisk sensitivitet än de traditionella PCR-metoderna. I studien gjort av M Unemo et al 

[17] var sensitiviteten av Aptima i granskningen av vaginala prover 100% och specificiteten 

99,8% [1]. I detta studentarbete är därför syftet att utöver att titta på skillnaden i symtom och 

sjukdomstecken (”signs”) hos MG-infekterade jämfört med CT-infekterade patienter att även 

utreda hur många av de patienter med MG-infektion som endast upptäcktes med Aptima som 

hade symptom och sjukdomstecken, vilket kommer visa om patienter med de lägsta 

bakteriekoncentrationerna har färre symtom och/eller sjukdomstecken. Patientgruppen i fråga 



och dess storlek är särskilt intressant eftersom det finns skilda åsikter angående riktlinjer för 

MG-diagnostik och –behandling på STI-klinikerna; på grund av den problematiken som 

antibiotikaresistensutveckling hos MG orsakar så är det kanske inte motiverat att behandla 

alla MG-infekterade patienter utan symtom och med få sjukdomstecken (låga 

bakteriekoncentrationer) och riskera vidare utveckling av resistens hos bakterien. Dessa 

infektioner kan potentiellt endast läka ut av sig självt. En ytterligare viktig faktor att ta hänsyn 

till är hur ofta som en asymtomatisk MG-infektion med låg MG bakteriekoncentration leder 

till infertilitetsorsakande skador, vilket också kräver framtida väldesignade kliniska studier. 

L Falk, H Fredlund och J S Jensen studerade år 2000-2001 förekomsten av symtom och 

sjukdomstecken vid uretrit som är orsakad av MG respektive CT hos infekterade individer 

som besöker STI-kliniker, samt förekomsten av dessa bakterier och hur ofta som sexpartnern 

till en smittbärare smittades. Deras resultat visar på att MG-infekterade män oftare hade 

uretritsymtom än CT-infekterade män. Dock korrelerade inte de mikroskopiska tecknen av 

uretrit som hittades hos dessa patienter med hur mycket symtom som de hade och 

anledningen till detta är fortfarande okänt [18].  

 



2. Syfte 

Jämföra symtom och sjukdomstecken och deras förekomst hos M. genitalium och C. 

trachomatis-infekterade patienter samt undersöka skillnader i förekomsten av symtom och 

sjukdomstecken hos patienter med lågt liksom högre MG bakteriekoncentration och utreda 

om det finns några könsskillnader i förekomsten av symtom. Hypotesen är att mindre 

bakteriekoncentration korrelerar med mindre symtom och sjukdomstecken. 

Frågeställningar 

Hur skiljer sig förekomsten av relaterade symtom hos MG- respektive CT-infekterade 

patienter? Har patienter med lägre MG bakteriekoncentration (Aptima-positiva patienter) 

färre symtom och sjukdomstecken, det vill säga en lindrigare infektion, än patienter med 

högre bakterikoncentration (PCR-positiva patienter)? 

 

 

 

 

 

 

 



3. Material och metoder 

3.1. Val av patienter 

Datan som användes i denna studie samlades in för den stora Skandinaviska studien under 

2016 då man kartlagde förekomsten av MG-respektive CT-infektioner hos samtliga patienter 

som sökte vård på STI-kliniken på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) [2]. I denna 

sammanställning oh analys har vi exkluderat de patienter som var infekterade med flera STI 

agens, exempelvis både MG och CT. Alla patienter som har tagits med har kodats med 

diagnos på antingen MG eller CT singelinfektion i sin journal. Utöver dessa är patienter som 

kom för ett uppföljningsprov efter positivt resultat och behandling exkluderade för att undvika 

att en och samma patient skulle se ut som två olika individer i materialet.  

De inkluderade patienterna sökte vård på grund av att de hade symtom som de själv trodde 

kunde bero på en sexuellt överförd infektion, alternativt eftersom de hade haft en eller flera 

oskyddade sexuella kontakter och/eller till eftersom de hade blivit kontaktade av antingen en 

tidigare partner eller smittspårningsläkaren och kallats till att bli testade [2]. Se tabell 1 för 

inkluderade patienter. 

Eftersom det erbjuds ett självtest som patienten utför hemma (se ”Diagnostik och behandling” 

av klamydia ovan), så får många diagnos på klamydiainfektion redan innan de kommer till 

STI-kliniken för första gången; och dessa patienter är också exkluderade från 

klamydiapositiva patienter i denna studie för alla dessa var ej testade också för MG eller 

kliniskt undersökta, vilket kan få det se ut som att klamydia förekommer mer sällan än vad 

den i verkligheten gör. Under provsamlingsperioden i fråga fick 91 patienter diagnos via STI-

kliniken i Örebro efter att ha beställt hem CT-testet. Av dessa 91 var 48 (52,7%) män och 43 

(47,3%) kvinnor – även inom den här gruppen var det alltså lite vanligare med 

klamydiainfektion hos män än kvinnor. 

”Symtom” i denna uppsats syftar endast på MG- respektive CT-relaterade symtom, där 

mikroskopisk uretrit eller cervicit ingår. Symtom som bland annat sår och vårtor var vanligt 

förekommande bland patienterna, men kan inte orsakas av MG eller CT och patienter med 

symtom av den typen betecknas som asymtomatiska för MG and CT.  Vårtor, sår och 

liknande andra symtom kan förklaras av andra sexuellt överförbar infektion som till exempel 

kondylom och syfilis, eller icke-infektiösa orsaker. Följande journalanteckningar har ansetts 



beskriva symtom som inte kan uppkomma på grund av mycoplasmainfektion: dermatitbesvär, 

vårtor, klumpar i sperma, klåda runt anus, sår, herpesblåsor, halsont. 

Totalt sju symtomatiska patienter exkluderades pga avsaknad av anteckning om 

diagnosmetod; dessa patienter är ej med i tabell 3 och tabell 4. Alla infektioner som 

upptäcktes med Aptima upptäcktes även med PCR, därmed finns det ingen grupp med endast 

PCR-upptäckbar infektion. 

3.2 Provinsamling 

Ett first-void urine (FVU)-prov insamlades från samtliga män och två vaginala swab-prover 

från alla kvinnor. Två milliliter av FVU transporterades i ett Aptima Urine Specimen 

Transport (Hologic, Marlborough, Massachusetts, USA) -provrör och 8-10 milliliter (mL) av 

FVU i ett AssayAssure Genelock Urine Collection Tube (0,8 mL; Sierra Molecular)-provrör. 

Av de två vaginala swab-proven som togs transporterades det ena i ett Aptima Vaginal Swab 

Specimen Collection Tube-provrör och den andra i ett Copan UTM-medium (2 mL; Copan). 

Alla NAATs genomfördes blint från resultaten från de andra NAAT-testerna [2]. 

3.3 CE/IVD AMG-analys 

Conformité Européenne In Vitro Diagnostik Aptima Mycoplasma genitalium Assay (CE/IVD 

AMG) samt Aptima TMA-1 NAAT för konfirmering gjordes på ett Panther-system enligt 

tillverkarens (Hologic, Marlborough, Massachusetts, USA) instruktioner. MgpB-qPCR och 

DNA-extrahering med hjälp av Chelex 100 slurry (Bio-Rad) gjordes som beskrivet förut. 

DNA-extraktionerna testades samma dag eller förvarades i 2-8C tills testning [2]. 

3.4 Chlamydia trachomatis-analys 

Aptima Combo 2 (CT/NG)–analys gjordes på ett Panther-system enligt tillverkarens 

instruktioner [2]. 

3.5 Tolkning av sanna positiva resultat 

Proverna ansågs vara sant positiva om de visade sig positiva i minst två av tre MG-NAAT:s. 

Upprepade tester genomfördes vid avvikande resultat [2]. 

3.6 Statistik 

One sample t-test utfördes i SPSS (IBM, Armonk, NY, USA) och värden med p<0.05 ansågs 

vara signifikanta. 



3.7 Etik 

Materialet till projektet har hämtats ut manuellt från patientjournaler genom att avgränsa och 

endast ta med patienter som varit positiva för CT och/eller MG och av dessa endast dem som 

har varit med i studien i 2016. Dessa patienter har aktivt gett samtyckte till att vara med i 

studien [2]. Diagnoserna som berörs (infektion med CT eller MG) anses ofta vara 

stigmatiserande och därmed är det inom STD-vården av speciellt hög betydelse att 

sekretessen följs och ärenden handläggs diskret. Sexualanamnes, sexuell orientering eller 

övriga delar av journalen inkluderas av dessa skäl inte i detta studentarbete. Informationen 

som inkluderas är kön, födelseår, diagnos, provsvar och symtom och alla patient-

identifierande data var anonymiserade.   

 



4. Resultat 

Totalt 188 patienter med antingen MG- eller CT-singelinfektion kunde inkluderas i denna 

studie. Av dessa var 131 infekterade med MG och 57 med CT. I både MG- och CT-gruppen 

var majoriteten män; 62,6% av MG-infekterade och 75,4% av CT-infekterade (Tabell 1). 

Majoriteten (48,9%) av MG-patienter var födda år 1990 eller senare, medan största 

åldersgruppen bland CT-patienterna var de som var födda 1980-1989 (Tabell 1). Bland de 91 

som var CT-infekterade detekterade genom ett positivt hemtest så fanns det tre patienter som 

även testats på sjukhuset och fått positivt resultat; dessa har tagits med i studien i 2016 [1] 

men har inte tagits med i analyserna i denna studie. 

Tabell 1: Patienter som upptäcktes positiva för antingen CT (Aptima-analys för CT) eller MG 

(Aptima-analys för MG eller PCR för MG) 

 Totalt Män Kvinnor Födda 

1979 eller 

tidigare 

Födda 

1980-1989 

Födda  

1990 eller 

senare 

Positiv MG 131 82 (62,6%) 49 (37,4%) 18 

(13,7%) 

49 

(37,4%) 

64 

(48,9%) 

Positiv CT 57 43 (75,4%) 14 (24,6%) 7 (12,3%) 32 

(56,1%) 

18 

(31,6%) 

Av alla MG-positiva män hade 43,9% symtom och av alla MG-positiva kvinnor 42,9%. Bland 

MG-positiva patienter, både män (56,1%) och kvinnor (57,1%), var det alltså något vanligare 

att vara asymtomatisk (56,5%) än symtomatisk, men dessa skillnader var ej signifikanta i 

vårat relativt lilla material. Av de klamydiapositiva patienterna hade ungefär hälften symtom 

(50,9%). Det var vanligare med symtom av CT hos män (53,5%) än kvinnor (42,9%) (tabell 

2). Män hade asymtomatisk MG-infektion mer frekvent än asymtomatisk CT-infektion 

(P<0.05), men för kvinnor var det inga skillnader (figur 1). 



 

Figur 1: Förekomst av relaterade symtom 

De vanligaste symtomen hos både MG- och CT-infekterade patienterna var sveda vid 

miktion, klåda och flytning, varav den vanligaste var sveda: 63,2% av symtomatiska 

mykoplasma- och 34,5% av symtomatiska klamydiapatienter hade sveda som symtom. Trots 

att sveda var vanligt var det endast 16,7% av CT-positiva kvinnor som hade denna symtom. 

Andra vanligast var flytningar; 50,8% av symtomatiska MG- och 48,2% av symtomatiska CT-

patienter hade flytningar. (figur 2). 
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Figur 2: Typ av symtom. Procentandelar; 100% = Antal symtomatiska totalt i kategorin i 

fråga; till exempel: 63,2% av alla symtomatiska MG-positiva patienter och 43,5% av alla 

symtomatiska CT-positiva män hade sveda som symtom. 

90 MG-positiva patienter kunde diagnostiseras även med den mindre känsliga PCR-metoden, 

medan 32 var negativa i PCR trots att de egentligen hade en MG-infektion, vilket man 

upptäckte när man utförde en Aptima-analys. Andelen patienter med lägre MG-

bakteriekoncentration var något större bland kvinnor (28,3%) än män (25,0%), men denna 

skillnad var ej signifikant (P>0.05) (Tabell 2).  

Tabell 2: Upptäckningsmetod av Mycoplasma genitalium-infektion 

 Totalt Män Kvinnor 

Lägre MG-bakteriekoncentration; 

PCR-, Aptima+ 

32 

(26,2%) 

19 (25,0%) 13 (28,3%) 

Högre MG-bakteriekoncentration; 

PCR+, Aptima+ 

90 

(73,8%) 

57 (75,0%) 33 (71,7%) 

Fler patienter patienter med lägre MG-bakteriekoncentrationer var asymtomatiska (71,9%, 

P<0.05) än patienter med högre MG-bakteriekoncentrationer (54,4%) (Figur 3).  
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Figur 3: Koppling mellan detektionsmetod och förekomst av symtom. 

Majoriteten - 15 av 19 män (78,9%) och 8 av 13 kvinnor (61,5%) – av patienter med lägre 

MG-bakteriekoncentrationer var asymtomatiska medan andelen asymtomatiska bland 

patienter med mindre MG-bakteriekoncentrationer var mindre (52,6% av män och 57,6% av 

kvinnor) (Figur 4). 

 

Figur 4: Könsfördelningen bland symtomatiska och asymtomatiska patienter med lägre- 

respektive högre MG-bakteriekoncentrationer.
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5. Diskussion 

 

 

Denna studie visar att män med CT hade symtom lite oftare än kvinnor, både vid MG- och 

CT-infektion. Vid MG-infektion var det något vanligare att inte ha några symtom alls (56,5%) 

medan vid CT-infektion var det ungefär hälften av patienterna (49,1%) som inte hade några 

symtom. 

I en studie från 2000 beskrev L Falk et al [18] förekomsten av symtom samt sjukdomstecken 

vid MG- och CT-infektion; provinsamlingen för studien i fråga pågick under sex månader, 

och de studerade var manliga patienter som sökte vård på STI-kliniken på Örebro 

Universitetssjukhus under studieperioden från den 1. februari till den 31. juli 2000. Studien 

visade att både MG och CT gav sjukdomstecken på mikroskopisk uretrit i 90% av fallen och 

att MG-patienter hade symtom oftare (73%) än CT-patienter (40%) [18]. I våra data var 

andelen symtomatiska MG-infekterade män endast 43,9%, och 53,5% av våra CT-patienter 

hade CT-relaterade symtom; förekomsten av symtom skiljer sig alltså något mellan dessa två 

studier. 

Hos kvinnorna i denna studie är andelen symtomatiska 42,9% bland både MG- och CT-

patienter. I en studie som pågick i Örebro under år 2000 beskrev L Falk et al [19] bland annat 

att tecken på uretrit och/eller cervicit kunde ses hos 71% av CT-infekterade kvinnor och 50% 

av MG-infekterade kvinnor. Prevalenserna av dessa tecken skilde sig inte statistiskt 

signifikant mellan de MG- och de CT-smittade patienterna. Symtom sågs hos 23% av MG- 

och 32% av CT-positiva kvinnor [19]. Prevalensen av symtom var alltså något lägre i studien 

av L Falk et al [19] än i denna studie. 

Det kunde även visas att patienter med lägre MG-bakteriekoncentrationer var asymtomatiska 

oftare än patienter med högre MG-bakteriekoncentrationer [tabell 4]. Om man utgår från detta 

fynd, med tanke på risken för ökad antibiotikaresistens hos MG-stammar [11] (samt 

indikationer att dessa lindrigare infektionerna med MG är mindre sannolika att orsaka 

infertilitet), så är det rimligt att fundera på hur motiverat det är att behandla dessa infektioner 

som kan potentiellt spontant läka ut istället.  

 



Det finns vissa begränsningar i denna studie; totala patientantalet är relativt litet, vilket kan 

påverka resultaten. Totala antalet patienter som sökte STI-vård under testperioden är inte 

heller känd, vilket gör att vi ej har kunnat ta fram sanna prevalenserna av MG- och CT-

infektioner under provinsamlingsperioden för att kunna jämföra med till exempel de 

prevalenserna som L Falk et al har sett år 2000 [18]. Att man inte har kunnat inkludera de CT-

positiva patienter som fått diagnos via egentest är också en svaghet, både eftersom detta 

minskar det totala antalet MG-positiva patienter som jämförs med totala antalet CT-positiva 

patienter, men även eftersom det hade kunnat vara värdefullt att få en uppfattning om hur 

förekomsten av symtom hos dem eventuellt skiljer sig från andra klamydiapatienter. Inget 

standardiserat system har använts i dokumenteringen av olika uretritsymtom hos patienterna 

när materialinsamlingen pågick, därför kan samma typ av symtom (till exempel flytning) ha 

beskrivits på flera olika sätt i olika journaler, vilket begränsade utförandet av denna studie. 

Slutligen, en stor begränsning var att mikroskopi ej utförts på alla patienter, så detaljerade 

jämförelser avseende sjukdomstecken och mikroskopisk uretrit eller cervicit kunde ej göras. 

 

Det vore värdefullt att utföra en liknande studie som kartlägger prevalens av MG och CT samt 

detaljerat förekomsten av symtom och sjukdomstecken inkluderande mikroskopi. Att ha med 

en större mängd patienter och även undersöka dessa för alla andra kända sexuellt överförbara 

infektioner och bakteriell vaginos skulle vara fördelaktigt. Det skulle även vara viktigt att 

använda sig av ett standardiserat system vid dokumentation av symtom och sjukdomstecken; 

avsaknaden av ett dylikt system signifikant försvårade denna studie.  

 

 

 

 

 



6. Slutsats 

Asymtomatisk infektion är vanligare hos män med MG än med CT, däremot verkar det inte 

finnas några motsvarande skillnader för kvinnor. Att vara asymtomatisk ser ut vara vanligare 

bland MG-patienter med lägre bakteriekoncentrationer än patienter med högre 

koncentrationer. Det kan vara värdefullt att vidare studera dessa skillnader med ett större 

patientmaterial och att använda sig av ett standardiserat dokumenteringssystem av symtom. 
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