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Svår invasiv streptokockinfektion

STSS

streptococcal
toxic shock
syndrome

NF

nekrotiserande
fasciit



Invasiv streptokockinfektion är anmälningspliktig
25-30% av dessa är svåra mjukdelsinfektioner

Upptagningsområde 150 000 inv
3-5 patienter per år



Patientfall 1, 57-årig tidigare frisk man

Mån 10/4 Två kräkningar, två diarréer

Tis 11/4 Feber samt rodnad medialt höger lår

Tors 13/4 Plötslig allmän försämring. Till akutmottagningen kl 10.00
Vaken, temp 40.0, puls 133, SBP 95, AF 28, SaO2 93%
CRP 348, Krea 403, Hb 150, Na 128, K 2.8, PK 1.3, Laktat 4.4, BE -6.8
Finprickigt exantem hela kroppen
Kraftigt ömmande rodnad 20x20 cm höger lår, spridning mot ljumsken

13-17/4 Opererad inom timmar, revision 14/4 och 17/4
Vasopressor
IVIG, två doser (13/4 och 14/4)
CRRT 13-16/4



Det kliniska dilemmat

Sjukdom med snabbt förlopp och hög mortalitet

Ganska ovanlig – många har aldrig stött på diagnosen

Kliniska bilden kan vara svårtolkad

Man måste ta snabba beslut

Kirurgi kan vara livräddande men patienten kan vara i cirkulationssvikt

Högdos immunglobulin är dyrt och effekten inte bevisad



Hur presenterar sig patienten?

spridande hudrodnad med oskarp gräns

ofta blåröd rodnad, ej så intensivt som vid erysipelas

smärta (”pain out of proportion”)

smärta utanför rodnaden

feber

sepsis/cirkulationssvikt (toxic shock)







Hur ställer vi diagnosen?

den kliniska bilden inger misstanke
oskarpt avgränsat exantem, pain out of proportion,
smärta utanför rodnaden

kirurgisk exploration (grå och skör fascia, nekroser, ’diskvatten’)

positiv strep-A i sårvätska, senare: GAS i blod och vävnadsodlingar

lab som talar för organsvikt (krea, laktat, PK, trc)

CT och MR kan vara till hjälp, ödem eller gas stödjer diagnosen

förhöjt CK och/eller myoglobin stödjer diagnosen



LRINEC

>6 poäng

PPV 60-90%
NPV 85-95%



Hur behandlar vi patienten (I)?

Kirurgi

tidig och aggressiv kirurgi rekommenderas

dränage och excision av infekterad vävnad kan vara 

livräddande

fallrapporter och beprövad erfarenhet



Hur behandlar vi patienten (II)?

Antibiotika
betalaktam-antibiotika + klindamycin

Underlag för klindamycin som tillägg?

1. I labbet: Mindre release av exotoxin + bättre avdödningnär
kombination Pc-klinda gavs (Goscinski 2009)

2. I kliniken: Retrospektiv studie av invasiv GAS-infektion hos 56 barn. 19 
hade djup infektion. 83% vs 14% favourable outcome med kombination.
(Zimbelman 1999)



Hur behandlar vi patienten (II)?

Antibiotika
betalaktam-antibiotika + klindamycin

Förslag
Karbapenem 1 g x 4 i.v. + Dalacin 600 mg x 3 i.v.

vid pos StrepA el odling visar grupp A streptokock byt till
Bensyl-Pc 3 g x 3 i.v. + Dalacin 600 mg x 3 i.v.



Hur behandlar vi patienten (III)?

Hyperbar syrgaskammare?

Nej

Intravenösa immunglobuliner i högdos (IVIG)?

I vissa fall



IVIG vid NF

för
tillstånd med hög mortalitet
teoretiskt lockande
stöd av case reports och observationsstudie
få sidoeffekter

mot
den kliniska dokumentationen är tunn
kostnaden
diagnosen är ofta svår
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2015

retrosp studie
retrosp studie



Avsaknad av antikroppar mot exotoxin ökar risk för fulminant sjukdom
Studie av sera från patienter med erysipelas (n=10), GAS bakteriemi (n=25)
och STSS (n=6): signifikant sämre neutralisation av exotoxineffekt hos pat
med bakteriemi och STSS

(Eriksson, JID, 1999)

IVIG vid NF - teori



Kommersiellt IVIG kan neutralisera toxiner
Serum från patienter med STSS/NF som fått IVIG hämmar T-cellsproliferation
och cytokinproduktion

(Norrby-Teglund, J Immunol, 1996)

IVIG vid NF - teori



Behandlingsgrupp
21 pat med STSS från hela Kanada inkluderades prospektivt under 5 månader
IVIG (0.2-3.6 g/kg) + b-laktam + klindamycin + kirurgi (om nödvändigt)
14 (67%) hade mjukdelsinfektion (NF?)
30-dagars mortalitet = 33%

Kontrollgrupp
32 pat med STSS inkluderades retrospektivt
19 (59%) hade mjukdelsinfektion (NF?)
30-dagars mortalitet = 66%

IVIG vid NF – Kaul et al 1999



Skillnader mellan patientgrupperna

Behandlingsgrupp Kontrollgrupp

20/21 fick klindamycin 17/32 fick klindamycin
14/14 mjukdelsinf opererades 12/19 mjukdelsinf opererades
1994-1995 1992-1994
hela Kanada Ontario
48% M1, 19% M3 6% M1, 28% M3
tid till sjukhus: 40 h tid till sjukhus: 65 h
tid till ab: 43 h tid till ab: 69 h

IVIG vid NF – Kaul et al 1999



randomiserad kontrollstudie 1999-2001, multicenter (17 sjukhus)

Behandlingsgrupp
8 patienter med STSS
IVIG (1 g/kg dag 1, 0.5 g/kg dag 2-3) + Pc + klindamycin
5/8 (62%) hade NF
28-dagars mortalitet = 1/8 (12.5%)

Placebogrupp
10 patienter med STSS
1% albumin + Pc + klindamycin
5/10 (50%) hade NF
28-dagars mortalitet = 3/10 (30%)

IVIG vid NF – Darenberg et al 2003



Case report av 7 patienter med NF

Utvalda ur kanadensisk databas på kriterierna:
1. Allvarlig mjukdelsinfektion
2. Grupp A streptokocker isolerades
3. Hade fått IVIG
4. Hade inte opererats ”because of hemodynamic instability or the extensive nature

of the required operation”

Alla var tidigare friska
31-52 år 
6/7 hade STSS
Alla fick b-laktamantibiotika + klindamycin

Samtliga patienter överlevde
En patient med utbrett mjukdelsengagemang och chock beskrivs i detalj
Biopsier visar minskad bakteriemängd och cytokiner i biopsi 66 h efter IVIG

IVIG vid NF – Norrby-Teglund et al 2005



IVIG vid NF – Norrby-Teglund et al 2005



Retrospektiv multicenterstudie av barn <18 år med STSS

Patienter identifierades ur en databas där 36 amerikanska barnsjukhus ingår

Sökdiagnoserna ”TSS” + ”streptococcus” hittade 192 patienter

67 av dessa hade fått IVIG och matchades mot 67 ”no-IVIG” patienter
ålder (median=8 år), etnicitet, comorbiditet, andel som IVA-vårdades etc.

Ingen uppgift om mjukdelsinfektion

IVIG no IVIG
Mortalitet 3 (4.5%) 3 (4.5%)
Sjukhusdagar 14 7
IVA-dagar 6 3
Vårdkostnad 300 000 kr 110 000 kr

IVIG vid NF – Shah et al 2009



746 svenska patienter med invasiv GAS-infektion identifierades 2002-2004

67 av dessa hade STSS och tillräckligt med journaldata

23 patienter fick IVIG 3 (13%) avled

44 patienter fick inte IVIG 22 (50%) avled

OBS komorbiditeter samma i IVIG och non-IVIG grupperna

men 56% hade NF i IVIG gruppen och 14% i non-IVIG

Linnér, Clin Inf Dis, 2014

IVIG vid NF – Linnér et al 2014



Retrospektiv multicenterstudie av NF-patienter med cirkulationsvikt som 
genomgick kirurgi

4127 fall identifierades från 130 amerikanska sjukhus under 5 år

164 patienter (4%) fick IVIG 
Patienter i denna grupp var yngre, sjukare och fick mer vasopressor och 
klindamycin

IVIG no IVIG
Mortalitet 27.3% 23.6%
Sjukhusdagar 26 26

IVIG vid NF – Kadri et al 2017



Metaanalys av fyra retrospektiva och en prospektiv studie
Man tittade bara på subgruppen som fick klindamycin

IVIG no IVIG
Antal patienter 70 95
Mortalitet 15.7% 33.7%

OBS 1: man studerade STSS (ingen uppgift om NF)

OBS 2: Kadris studie exkluderades. Men i post hoc analys
där klindapatienterna i den studien lades till ändrades inte
resultatet

IVIG vid NF – Parks et al 2017



Läkemedelsverket
Tidigare: ”I dagsläget saknas underlag för en allmän rekommendation…
… det finns data som talar för att IVIG kan minska mortaliteten vid
septisk chock där stark misstanke om streptokocketiologi föreligger…
… i dessa fall inleds behandlingen med 1 g/kg

Senaste: ”Det finns ett visst stöd för tilläggsbehandling med intravenöst immunoglobulin
vid NF orsakad av GAS”

Stockholm
”IVIG kan vara motiverat vid stark misstanke om fulminant grupp A
streptokocksepsis i samband med nekrotiserande mjukdelsinfektion”

Göteborg
”Vid misstanke om allvarlig streptokockorsakad NF ges IVIG vid inkomsten”

Lund
”Indikationen för IVIG-behandling är stark misstanke om streptokock-
orsakad nekrotiserande fasciit, särskilt om tecken till chock eller
toxinpåverkan föreligger”

IVIG vid NF – svenska riktlinjer



Historik och patogenes

Diagnosen NF definierad på 1950-talet (Wilson, Am Surg, 1952)

Fourniers gangrän (Anaerob blandflora, genital lokalisation)

Gasgangrän (Clostridium, ofta postop infektion)

Badsårsfeber (Vibrio)

Från slutet av 1980-talet:

rapporter om NF orsakade av Grupp A strep

samtidigt noteras att glomerulonefrit och reumatisk feber har varit

på nedgång under flera år





Man frågar sig…

Ingen hade hört talas om sjukdomen före 1988 – vad hände då?

Barnet med tonsillit smittar föräldern som får NF – hur kan det komma sig?



M protein

100-tal varianter
antifagocytiskt
binder plasmaproteiner

IgG-Fc bindning den
antifagocytära effekten?

Fibrinogen-bindning bidrar till vaskulärt läckage

Vad gäller NF – i början spekulationer om låga nivåer M1-
antikroppar hos de svåra fallen



Nasser, PNAS, 2014
Zhu, J Clin Invest, 2015

Vad hände innan 1988?

3615 stammar isolerade 1973-2013
Helgenom-sekvenserades

Man kunde härleda en kromosomal
rekombination som uppstod i en cell 1983

Resultatet av rekombinationen var ett
ökat uttryck av generna för två virulens-
faktorer: SLO och NADase

Den nya streptokockstammen
hade bättre
1. spridningsförmåga
2. enzymatisk aktivitet för vävnads-

nedbrytning



Nasser, PNAS, 2014



Varför får man så skilda sjukdomar av samma bakterie?

1. Bakterien etablerar sig subepitelialt
2. Neutrofilerna utgör ett selektivt tryck som gynnar

en ev spontanmutant i CovS
(sannolikt ovanlig händelse)

CovRS styr 10%
av bakteriens genuttryck

En mutation i 
CovS (sensorn) ändrar
helt bakteriens ansikte

Den muterade streptokocken har 
1. Ökad mängd utsöndrade
virulensfaktorer
2. Tjockare kapsel och andra
antifagocytära egenskaper



Vilken information ger den nyaste tekniken?

Zhu, J Clin Invest, 2019
Optimal metabolism viktigast för virulens??

TraDIS = transposon directed insertion-site sequencing



Sammanfattning

Ovanligt, 3-4 patienter till ett mellanstort sjukhus per år
Miniepidemier

Diagnostiken oskarpt avgränsat exantem
pain out of proportion
smärta utanför rodnaden
strep-A i sårvätska eller aspirat

Tidig kirurgi är viktigt både diagnostiskt och terapeutiskt

IVIG till de svårast sjuka (cirkulationssvikt, exantem som sprider sig snabbt)


