
RÄTTNINGSMALL 
Diagnostiskt prov för ST-läkare i infektionssjukdomar 2010 

1a.  
 

a/ Blododling 2+2, urinodling och svalgodling, Rtg pulm. Hematologisk utredning får vänta på akuten 
men initieras så snart som möjligt. 

 
b/ T e x Inj. Tazocin 4gx4 eller någon av regimerna på nästa sida. På en del centra ges även Geavir-
profylax beroende på den neutropenins förväntade längd och övrig immunosuppression.  

 
c/ Isoleringsrum på Infektionskliniken eller Hematologen   

 
Patienter med neutropeni är känsliga för infektioner från medpatienter och personal särskilt patienter med 
neutrofila<0,5. De bör då vårdas på enkelrum under isoleringsrutiner. (”blåskyltad”, Slussat rum med 
isoleringsrutiner för infektionskänslig patient, d.v.s. förkläde och handskar.) 

 
 

1 b.    
 

a/ Fortum 1 g x 4 i v, Maxipime 1 g x 4 i v, Tazocin 4 g x 4 i v, Meronem alternativt Tienam 0,5 g x 4.  
Tillägg av aminoglykosid kan övervägas på septisk patient. 
 
b/ Preparaten skall vara baktericida, ha pseudomonaseffekt och de aktuella preparaten är beroende av 
tiden över MIC vilket är extra viktigt i samband med neutropeni vilket leder till fyrdos. Baktericid 
antibiotika och lång tid över MIC är särskilt viktigt på denna patientgrupp då de har ett eget försvar 
mot bakterier som är dåligt. 
 
c/ Neutrofila <0.5 x 109/l. Infektionsrisken ökar dramatiskt från denna nivå och det är en glidande 
skala där infektionsrisken ökar med sjunkande neutrofila.   
Infektioner med bakterier och svamp. Vanligast är infektioner av bakterier som koloniserar slemhinnan. 
Ca 1/3 av patienterna får en positiv odling. Vid behandlingsinducerad neutropeni ses ofta även 
lymfocytopeni som predisponerar för virusinfektioner. Diskutera gärna vilken typ av infektion som 
dominerar vid olika typer av immunosuppression. 
 
 

1c         
 
a/ De diagnostiska åtgärderna blir blododling 2+2, svalgodling och urinodling och odling via port-a-
cath (märk ut vilken odling som är från vilken lokal på remissen + tidpunkt för provtagning)  
Insättes på Vancocin  

Kommentar 
Vancocin bör inte ges som empirisk terapi utan endast då man har ett odlingsfynd eller ett kliniskt fynd som 
stödjer att man bör använda preparatet, annars risk för resistensutveckling. I detta fall tecken på infektion kring 
port-a-cathen vilken kan orsakas av Staph epidermidis och då är Vancocinet lämpligt preparat innan vi har 
resistensbestämning. Den klassiska doseringen Vancocin 1 g x 2. Andra möjligheter är att ge Vancocin som 
kontinuerlig infusion. Det finns också nya rekommendationer att Vancocin kan ges 15 mg/kg x 3 men man har 
mikroorganismen ett MIC > 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 



1d 
 
a/ HRCT. 

Nya blododlingar 2+2, svalgodling och urinodling. Legionella-antigen i urin, s.k. rundodling med frågeställning 
svamp från svalg, urin o faeces. 
Kommentar 
HRCT är en viktig metod när man skall diagnostisera lungförändringar hos neutropena och är en mycket viktig 
metod i diagnostiken av suspekt aspergillosinfektion.  
Sedan skiljer sig rutinerna vid olika centra. Man kan tänka sig att göra en bronkoskopi med BAL och skyddad 
borste och ev. galactomannan i BAL-vätska. Man kan också ta galactomannan i serum och vid vissa centra så 
tar man detta seriellt för att kunna bedöma om man ser en stegring. 
Om man tar BAL görs då också diagnostik för PCP på denna alternativt görs detta på inducerat sputum  

 
1e 
 

a/ Halofenomen på HRCT talar för en aspergillosinfektion. Vfend är förstahandsval vid behandling av 
aspergillos.  
Behandlingen inledes med Vfend som ges i laddningsdos 6 mg/kg var 12:e timme i v under första 24 
timmarna varefter man går över till underhållsdos. 
Andra preparat som kan vara aktuella är Amfoteracin och Echinocandin.  
Ang diagnostik se kommentar föregående fråga  

 
b/ Vid en candidemi hos en allmänpåverkad patient vill man i första hand ge en fungicid substans. Vi 
väljer då en echinocandin t ex caspofungin 70 mg i v första dagen, därefter 50 mg dagligen.  
Även Amfoteracin kan accepteras som svar  

 
 
2a 
 

a/ UVI. 
Du kompletterar med anamnes på tidigare uvi/pyelonefrit och eventuella utredningar samt behandlingar. Du 
ordinerar en urinodling med art och resistensbestämning. 
 

b/  Patienten ordineras T Selexid 200 mg x 3 x V. Alternativ är Furadantin 50 mg x 3 x V eller 
Cefadroxil 500 mg 2 x V. 
Trimetoprim bör undvikas i första trimestern då det är en folsyraantagonist men kan användas i 
andra och tredje trimestern efter resistensbestämning. 

 
c/ Odling av urinen 1-2 veckor efter avslutad antibiotikabehandling för att kontrollera 
utläkning. Obehandlad ABU hos gravida ger en kraftigt ökad risk för pyelonefrit. 

 
2b 
 

a/ Du misstänker en högersidig pyelonefrit. 
Du lägger in patienten och ordinerar blododlingar och du efterhör svaret på urinodlingen som 
togs två dagar tidigare. Pat ges Ringeracetat i.v. och du ordinerar kontroll av vitala parametrar 
med ett initialt intervall på x 6/dygn. Det viktiga är att ha täta kontroller initialt och se att pat. 
är stabil för att  sedan glesa ut dem. 
Patienten ordineras Cefotaxim 1 g x 3-4. Selexid seponeras. 
Patienten får febernedsättande samt smärtstillande i form av paracetamol 1 g x 4.  

 
b/ Teratogena effekter samt ökad plasmavolym och ökad renal clearance vilket ger lägre 
antibiotika koncentrationer i serum. Vid allvarlig infektion hos gravida bör både antalet doser 
samt den enskilda antibiotika dosen höjas vid behandling med penicilliner och cefalosporiner.  
Fluorokinoloner har visat sig kunna orsaka degeneration av ledbrosk hos växande djur. 
Ledskador hos barn, som behandlats med kinoloner har beskrivits men hitintills har ingen 



ledsjukdom sekundärt till en exponering i livmodern rapporterats. Återhållsamhet rekommende-
ras dock pga. bristande erfarenhet från människa.  
Trimetoprim bör undvikas under första trimestern eftersom ökad risk för neuralrörsdefekt har 
rapporterats från enstaka studier. 
Aminoglykosider. För äldre aminoglykosider (streptomycin) har ototoxisk effekt på fostret 
konstaterats. Nyare aminoglykosider har ingen känd toxisk effekt på fostret. 

 
 
2 c 
 

a/ Ultraljud är den lämpligaste metoden. Urografi innebär en risk p.g.a. strålning mot fostret. 
 

b/ Prematurt förlossningsarbete. 
 

c/ Under graviditet sker genom hormonell inverkan en relaxation av muskeltonus i urinvägarna, 
som ger upphov till hydronefros, hydrouretär och ökad blåskapacitet med förlångsammad 
urinpassage som följd. Även den gravida uterus bidrar till hydronefros på höger sida genom 
mekanisk kompression av uretären. Dessa fysiologiska förändringar  är mest uttalade under 
senare delen av graviditeten. 

 
 
2d 
 

a/ Ceftibuten 400 mg x1 x X – XIV eller Lorakarbef  400 mg 1 x 2 x  X-XIV 
 

b/ På grund av ökad risk för recidiverande pyelonefrit rekommenderas i direkt anslutning till 
avslutad antibiotikakur profylax med nitrofurantoin 50 mg eller cefadroxil/cefalexin 250–500 
mg till natten under återstoden av graviditeten och en vecka efter partus. 
(Infektionsläkarföreningens vårdprogram för urinvägsinfektioner) 

 
 

3a 
 

a/ CRB-65 ger 0 poäng vilket skulle tala för poliklinisk behandling. Emellertid bedömde man att 
patienten var i behov av inneliggande vård pga. låg saturation. 

 
b/ Du inleder behandling med Bensylpenicillin 1 g x  3 (Infektionsläkarföreningens 
vårdprogram pneumoni). 

 
c/ Du ordinerar odlingar från blod, sputum och  nasofarynx. Dessutom influensadiagnostik på 
nasofarynxaspirat.  
Man kan även överväga PCR-analys på luftvägssekret avseende luftvägspatogener samt analys 
av pneumokockantigen i urin. 
 

3b 
 

a/ Du sätter in antiviral behandling med Tamiflu® (oseltamivir) 75 mg x 2.  
Dessutom byter du ut Bensylpenicillin mot Cefotaxim 1g x 3. Vid bakteriella komplikationer i 
luftvägarna vid influensa har man visat att mikrobiologisk etiologi förutom pneumokocker ofta 
är S aureus, H influenzae och grupp A stretokocker (MMWR oct2, 2009/58(38) 1171-74, Morens 
et al, J Infect Dis 2008;198:962-70, Brundage et al, Emerg Infect Dis 2008;14:1193-9) varför 
det kan vara klokt att behandla med antibiotikum som även täcker dessa agens till dess att 
etiologin är fastställd.  
Eftersom det är influensasäsong kunde man ha övervägt att direkt ha givit Tamiflu i kombination 
med ett cefalosporin. 



 
b/ Läkemedel med effekt på inluensavirus är Tamiflu® (oseltamivir) och Relenza® (zanamivir) 
som utövar sin antivirala effekt genom att hämma neuraminidasenzymer som finns i 
influensavirus. Neuraminidasaktivitet är viktigt både för viralt inträde i oinfekterade celler och 
för frisättningen av nybildade viruspartiklar från infekterade celler. 
Dessutom har amantadin (fanns tidigare som antiparkinsonmedlet Virofral® men är nu 
avregistrerat i Sverige) effekt på influensavirus genom att hämma matrixproteinet M2. 
Amantadin binds till och blockerar jonkanalfunktionen av M2. Influensa B saknar M2 varför 
amantadin endast har effekt på influensa A (men saknar effekt på influensa A (H1N1)), dessutom 
föreligger risk för snabb resistensutveckling samt relativt mycket biverkningar.  
 

3c 

 
a/ Du byter från grimma till reservoirmask och ökar O2-tillförseln till 10 l. Patienten retinerar 
inte CO2 så det är inga problem att öka O2-tillförseln. Dessutom ordinerar du CPAP-
behandling (intermittent 15 – 20 min/gång, 4 – 6 ggr/dygn med PEEP 5 cm H2O och 60 - 80 % 
O2) samt inhalation Combivent® 2,5 ml x 4.  

 
Kommentar: CPAP innebär ett kontinuerligt motstånd på andningen (= PEEP = Positive End Expiratory 
Pressure), BiPAP (som innebär PEEP + ett extra tryckstöd vid inandning för att verkligen hjälpa till att ventilera 
patienten) hade varit att föredra om det hade funnits tillgängligt, denna patient klarade sig bra på CPAP. 
 
 

3d 
 

a/ Nej, du ändrar inte på behandlingen. Patienten är kliniskt förbättrad med en blodgas som är 
acceptabel. Visserligen är CRP fortfarande förhöjt men procalcitonin är normalt. Kvarstående 
infiltrat på lungröntgen är vad man kan förvänta sig efter så kort tid och föranleder inte ändring 
av behandlingen. 

 
b/ Antigen drift beror på mutationer i virusets genom som leder till förändringar i virusets 
hemagglutinin och/eller neuraminidas. Det är en kontinuerlig pågående progress hos virus som 
redan finns i cirkulation bland människa och är anledningen till att man varje år måste 
uppdatera de virusstammar som ingår i vaccinet mot säsongsinfluensa. 
Antigen shift kan uppstå genom att man får en rekombination mellan en influensavirusstam från 
människa och ett virus från en fågel. Det kan ske genom att en intermediär värd, t.ex. gris, 
samtidigt infekteras av influensavirus från människa och fågel. Det kan också ske genom att en 
fågelstam, utan att genomgå genetisk förändring, passerar från t.ex. anka eller annan fågel, 
direkt till människa. En tredje tänkbar variant är att fågelvirusstammen passerar en mellanvärd, 
t.ex. gris, och sedan går över till människa. Antigen shift innebär att hemagglutinin och 
neuraminidas inte bara är modifierade utan helt ersatta vilket innebär att det inte föreligger 
någon immunitet varför den nya virusstammen kan orsaka en pandemisk spridning. 

 
 
 
De närmaste dagarna förbättras patienten påtagligt. Tamiflu® sätts ut efter 5 dagars behandling och cefotaxim 
ersätts av amoxicillin/clavulansyra vilket avslutas efter ytterligare 3 dagar. Hon CPAP-behandlas i 7 dagar. 
Efter 12 dagars vårdtid kan patienten skrivas ut. 

 
 

 
4a 
 

a/ Malariautsryk och snabbtest, blododling 2+2, CRP, blodstatus inkl. diff., testremsa på urin, 
Leverstatus, El-status. Rör för ev. senare serologier. Rtg pulm.  
Anamnestiskt bör anamnes penetreras mer, sexuella kontakter, typ av resa/boende etc. 



Diff diagnoser är bl.a. malaria, tyfoid, leptospiros, dengue och influensa samt inhemskt 
förvärvade bakteriella och virala infektioner.  

 
 

b/ Vaccinationer: Den är adekvat men man kan alltid diskutera japansk encefalitvaccination, 
meningokockvaccin och Dukoral för backpacker så lång tid som 2 mån. Läkemedel för 
egenbehandling av enterit är ytterst tveksamt då det kan leda till felbehandling av malaria med 
gastroenterit-symtom samt att det leder till överbehandling med antibiotika.  
Malariaprofylax: Skulle han ha tagit malariatabletter eller var det rimligt att on demand 
behandlingen var tillräcklig? Sulawesi är mer riskabelt än de andra resmålen och många hade 
rekommenderat Malarone under den tiden han var där + 7 d ytterligare. 

 
4b 

 
a/ För och emot bör vara med. Det är helt klart att en säkrare malariadiagnostik måste till, men 
pat är ju helt opåverkad och många plasmodier var det i alla fall inte i blodutstryket.  
Snabbtestet malaquick kombi är mindre sensitivt för de benigna malariaformerna än för 
falciparummalaria . Ett mkt litet antal plasmodier kan ge ett falskt negativt resultat. 
Sensitiviteten för P. falciparum ligger på 95-97% i större material. 
Septisk verkar han inte varken kliniskt eller enl. rutinlabdata så han får gå hem. I vart fall kan 
Du inte mot hans vilja spärra in honom på sjukhuset. Han skall ha fått tydlig information om att 
komma direkt om han får feber eller känner sig dålig i hemmet och kontaktuppgifter skall 
säkras. Åter som avtalat för mera analyser och säkrare malariadiagnostik. Pat. bör få täckning 
för Pl. Falciparum trots neg snabbtest i detta fall. T.ex. påbörja med 4 tabl. Malarone som han 
redan har. P. falciparum är det som hotar och malarone botar relativt biverkningsfritt. 

 
 

b/ Beh: Pat. skulle inte få gå hem utan övertalats att starta behandlingen på sjukhus. 
Behandlingsalternativ:  

 
Riamet (lumefantrin/artemeter): Kommentarer: God effekt även vid resistent malaria, få biverkningar. 
Biverkningsprofilen varierar något med åldern. Huvudvärk och yrsel samt gastrointestinala symtom med 
illamående och kräkningar förekom liksom myalgi, artralgi och hjärtklappning. QTc-förlängning ses. Ej 
utvärderat för gravida, pat <35 kg eller barn <12 års ålder.  
Kinin: Risk för blodtrycksfall och hypoglykemi! Övergå till peroral behandling så snart pat kan ta tabletter. 
Vanliga biverkningar av kinin: tinnitus, illamående, smakförändringar, huvudvärk (cinchonism) – tyder på 
adekvat plasmakoncentration – dosreducera ej! Behandling måste ibland ändras pga. biverkningar.  
Hjärtrytmrubbningar kan förekomma (ffa förlängning av QT-tid) – pat med njurinsufficiens eller hjärtsjukdom 
bör övervakas med telemetri. 
Malarone (atovakvon/proguanil): Kommentarer: Få biverkningar, men mindre potent än övriga alternativ – 
undvik som förstahandsbehandling. Biverkningar: Vid behandling är magsmärtor, huvudvärk, anorexi, 
illamående, kräkningar, diarré och hosta vanligast. 
Doxycyklin: (ges parallellt med övrig terapi om resistens är trolig) Biverkningar: Illamående, kräkningar, 
diarré är vanligt. Hudutslag, urtikaria och  fotosensibilitet är mindre vanliga 
 

 
4c 

 
a/ Pat får nu gängse behandling med T. Klorokin 250 mg: 4 tabletter, 6 t senare 2 tabletter, 
Nästa dag 2 tabletter och dagen därpå 2 tabletter. Därefter får han Primakin 13 mg, 2 tabl 
dagligen i 14 dagar.  
Normalbehandlingen för vivaxmalaria är klorokin samtidigt eller efterföljt av primakin.  
Primakin ges för att utradera den ”sovande” leverfasen som är orsaken till recidiv och som kan 
komma många månader efter akutbehandlingen.  
Han skall komma till en första kontroll om en vecka. Uppmana att söka akut om feberrecidiv. 
Slutkontroll efter 4-6 veckor, då nytt utstryk kontrolleras före återbesöket.  
 



 
b/  
 

Definition av svår malaria (WHO, 2000): parasitemi + ett av följande symtom: 
*  Medvetslöshet över 30 min  * Upprepade krampanfall * Andningspåverkan (ARDS, lungödem) * 
Cirkulationssvikt * Blödningstendens, ikterus, makroskopisk hemoglobinuri *  Njurpåverkan * Grav anemi (Hb 
<70 g/L) * Hypoglykemi, B-glukos < 2,2mmol/l * Acidos * >4 % parasitemi (oberoende av kliniska symtom) 
*I praktiken bör varje mental förändring hos pat med malaria betraktas och behandlas som cerebral malaria 
(överväg dock annan/samtidig genes). 
Patogenes: Massiv hemolys, erytrocytadhesion till kapillärendotel,  rosettbildning (”klistriga RBC) och 
aggregation ger störd mikrocirkulation. Tillståndet är komplext och ej helt kartlagt. Liknar sepsis ( med 
cytokinpådrag etc. med hypovolemi som kompliceras av anemi (destruktion av RBC) och nedsatt 
microcirkulation. Detta ger vävnadshypoxi och anaerob metabolism och förhöjda laktatvärden och acidos.  Pat. 
får även en immunosuppression. 
 
 
4d 

 
a/ I Indonesien är det inte ovanligt med primakinresistens. Med en ny dubbel dos brukar man 
kunna överkomma problemet, så patienten får en ny dos Klorokin samma som innan och en 
dubbel dos Primakin dvs. endera dubbel mängd tabletter i 2 veckor eller samma dos i 4 v. 
 
b/ Falciparum-resistens mot klorokin globalt utbredd. Snabb ökning av resistens mot 
sulfadoxin-pyrimetamin (bör ej användas för behandling). Hög förekomst av meflokinresistens i 
delar av Sydostasien, ovanlig i Afrika. Hittills minimal rapporterad resistens mot 
artemisinpreparat. 

 
 
5a 
 

a/ Du ger henne noggrann information om hepatit C, förlopp, prognos, behandlingsmöjligheter. 
Med tanke på hennes ålder och det faktum att hep C behandling ej kan ges under graviditet, ger 
du rådet att prioritera den planerade IVF behandlingen. Patienten erbjudes återkomma för 
ytterligare info tillsammans med maken 2 veckor senare. Hon är då betydligt lugnare, och 
tacksam över ditt råd men samtidigt mån om att påbörja utredning för att klarlägga graden av 
leverskada. 

 
b/  

Noggrann klinisk undersökning spiders, palmarerytem, ödem … 
Leverstatus, bilirubin  , Hb, Vita, Tromb, s-alb. PK.  
HBsAg, anti-HBc, anti- HBs, HAV IgG, HIV  
HCV genotypning. Ultraljud övre buk, leverbiopsi 
 
Ev. smittvägar penetreras ( transfusion, missbruk, tatuering ) 
Levnadsmönster,  ev. medicinering, alkoholkonsumtion.  
Obs!Ovan provtagning syftar till att få en bild av pat aktuella status. Inför behandlingsstart krävs ytterligare 
analyser. 
 
 
5b 

 
a/ Biopsin har visat uttalad fibros. Viktigt att starta behandling snart, dock bör önskemål om 

graviditet gå före.  Behöver sannolikt stöd p.g.a. psykisk ohälsa. Varnas för alkohol.  
 

b/ Transfusionssmitta i barndomen sannolik 
 



c/ Fibros stadium ¾ tyder på allvarlig skada. Dock tillfredsställande lab data  
 

d/ Pat med kronisk C hepatit löper risk för allvarlig försämring om de dessutom drabbas av 
hepatit A eller hepatit B. 
Patienten saknar antikroppar mot bådadera.( I kompletterande provtagning är anti-HBs neg) 
Bör därför ha vaccin mot både hepatit A och B. 

 
e/ Något absolut tvång finns ej, men givetvis är det klokt att föreslå kontroll. Han är i detta fall 
redan provtagen under IVF utredningen 

 
f/ Injektionssmitta ( transfusion, missbruk, stickskada ) 
Nosokomialt vid stickskada anges risken till c:a 3 % .  I missbrukskretsar skyhög. 
Sexualsmitta. Varierande smittrisk . Sannolikt låg vid ”gängse” heterosex umgänge.( 1 %?) 
Större risk vid analsex, MSM etc. 
Mor-Barn smitta: varierar sannolikt med graden av viremi hos modern . Anges till c:a 5 %  

 
 
5c 
 
Tag reda på vad som hänt psykosocialt 
Är pat deprimerad? Hur mycket dricker hon? 
Hur är relationen till maken?  Ekonomi? arbete? 
Behandling för hepatit C kan med tanke på förväntade biverkningar ej ges till en icke stabil patient. God 
följsamhet under behandling är ett krav. 
Alkohol kan snabbt försämra leverfunktionen. 
 
  
5d 
 

a/ Pat är i sämre AT nu. Viss ökning av bilirubin och PK samt albumin i underkant antyder 
sämre leverfunktion 

 
b/ Lägg upp en plan. 
Pat måste inse vikten av att ta emot hjälp för missbruket för att senare kunna få hepatit C 
behandling 

 
Alkoholmissbruket brytes genom regelbundna kuratorsbesök samt kontakt med 
beroendecentrum. Får även antidepressivum. Återupptar kontakten med sina syskon, som stöttar 
. Kan efter några månaders sjukskrivning börja arbeta 75 %. , vilket ytterligare minskar 
intresset för alkohol. 

 
 
5e 

 
a/ Pat är infekterad med genotyp 3 a., vikt ca 70 kg.   

Behandlingstiden är 24 veckor men kan vid snabbt virologiskt svar reduceras till 12-16 veckor.  
Om man väljer 24 veckor kan standarddosen Peg-IFN a-2a (Pegasys) 180 ug/vecka  reduceras till 135 ug/vecka.  
Peg-INF a-2b (PegIntron) ges i dosen 1ug/kg/vecka. 
Vid förkortad behandlingstid skall PegIntron ges i dosen 1,5 ug/kg/vecka. 
Ribavirin: 800 mg/dag. 
 
 
 
 
 



5f 
 
a/ Anemi, leukopeni, trombocytopeni, Hypo/hyperthyreos. 
Uttalad trötthet, psykisk ohälsa/depression, sömnsvårigheter, värk,  hud- och slemhinneproblem. 
Vår patient:  Hb sjunker med 25 % efter en månads behandling, <  neutrofiler 0,9. 
Tromb runt 90  . 
Uttalad trötthet,  svårt att sova, nedstämdhet 

 
                         b. Peg IFN a-2a  135 ug/ vecka  (180 ug/vecka )   
 

c/ Förkortad behandlingstid kan övervägas vid snabbt virologiskt svar, d.v.s. om HCV RNA ej 
kan påvisas efter 4 veckors behandling. 
Vår patient har påvisbart HCV RNA och får därför 24 veckors behandling. 
Dosreduktion görs ej. Pat har tät kuratorskontakt, och antidepressiv behandling. Får dessutom 
sömntabletter. 

 
c/ HCV RNA ej påvisbart  6 månader efter avslutad behandling 

 
 
 
6a 
 

a/  Vilka är viktiga uppgifter i sjukdomshistorien? Motivera svaret. 
 

Nytillkommen smärta – radikulit? Typiskt för NB 
Neurologiska symtom 
Obehandlad EM i anamnesen 
 

b/ Neurologstatus. Ansiktsförlamning? Pareser? Känselbortfall etc. etc. 
 

c/ Annan CNS sjukdom – tumör? Lymfom? MS? 
 

d/ LP med likvoranalys av celler, albuminkvot och elfores. Specifika anti-borrelia antikroppar i 
likvor o serum. 
Om pleocytos påbörja behandling med Doxyferm 

 
e/ Spirocheter kan påvisas i erytemet, vandrar utåt. Där finns även inflammatoriska celler, t.ex. 
dendritiska celler 

 
f/ Ja – lymfocytom och ACA (akrodermatit) 

 
 
6b 
 

a/ Man tolkade att patienten hade fått en god effekt av behandlingen mot en konfirmerad 
neuroborrelios och att han sannolikt kommer att bli fortsatt förbättrad, vilket patienten informeras om. 
 

b/ Om endast IgG intratekalt kan detta bero på en tidigare genomgången NB – antikropparna 
kan de facto ligga kvar i åratal. Men om IgM finns intratekalt så talar det starkt för en aktuell 
NB. Det torde vara minimal risk för korsreaktivitet i likvorrummet. 

 
c/ Doxycyklin (ej till gravid sista 2 trimestrar) 200mg x 1 i 14 dagar peroralt (evidensgrad A) 
alt 200mg x 2 i 10 dagar peroralt (evidensgrad B) 
Ceftriaxon 2g x 1 i.v.  i 14 dagar (evidensgrad A) 



6c 
 

a/ Förutom att bakterien finns i tre typer så finns också ett antal olika molekylära genetiska 
varianter inom varje typ. Detta, tillsammans med ytproteinerna som kan variera, uppregleras 
och nedregleras, har sannolikt betydelse för svårigheten att utveckla vaccinet och även risken 
för reinfektioner, som inte är helt ovanliga.  
 
b/ Nej oftast inte. Mest i läget då man misstänker en borreliainfektion men antikroppssvaret har 
inte utvecklats t.ex. IgG men ett lägre svar finns gällande IgM i serum – som är ofta ospecifikt, 
korsreagerande. Då kan man parallelltitrera detta prov med senare prov efter 4-6 veckor, och 
om då någon förändring skett kan detta tala för en aktuell infektion. 
 
c/ Doxyferm (doxycyklin) är ett tetracyklinderivat som verkar genom inhibering av den 
ribosomala proteinsyntesen och som har effekt på både extra- och intracellulära patogener. 
Effekten är huvudsakligen bakteriostatisk. 
Efter en intravenös engångsdos om 200 mg uppnås inom 30 minuter maximal 
serumkoncentration (ca 10 μg/ml). Genom hög lipidlöslighet underlättas vävnadsdistributionen 
och terapeutiska vävnadskoncentrationer uppnås därigenom i flertalet organ. Den biologiska 
halveringstiden är 18–22 timmar. Bindningen till serumproteiner uppgår till 80–90%. 
Doxycyklin metaboliseras i mycket liten utsträckning. Inom 72 timmar utsöndras ca 40 % av 
tillfört doxycyklin i aktiv form med urinen och ca 5 % med faeces. Resterande mängd utsöndras i 
inaktiv form, chelatbundet, med faeces. 
Patientfaktorer. Vid nedsatt njurfunktion ökar utsöndringen i faeces av chelatbundet doxycyklin. 
Doxyferm kan därför ges i normaldos även till patienter med nedsatt njurfunktion. 
Plasmanivåerna påverkas ej signifikant av hemodialys. 

 
d/ Se  svar a ovan. 

 
e/ Klimatförändringar? Fågelspridning (sjöfåglar mest). Vid rävskabb – rådjuren ökar och 
sprider fästingarna vidare. Jordbruk/skogsnäringsförändringar? Annat? 

 
f/ Beroende på t.ex. sjöfåglars flygrutter, sjönära områden? -som fästingen trivs i. Vintrarnas 
längd och hårdhet. Antalet gnagare – som anses vara värddjur, antalet rådjur och andra djur 
som fästingen infesterar. Landskapets utseende – jordbruk? Skogsbruk? Annat?? 
Fästingarna trivs i vattennära områden, fr.a. runt ost/sydkusterna och vid de stora sjöarna. 
Fästingarna återfinns ofta i svampskogen på hösten. 


