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Bakgrund 
 
Mycoplasma genitalium (M. genitalium) är en liten bakterie utan cellvägg, som sprids 
mellan människor vid sexuell kontakt [1]. Prevalensen i allmänpopulationen i 
Skandinavien har i studier skattats till ca 1-5% [2, 3, 4] det vill säga cirka hälften så 
vanligt som Chlamydia. E-coli är vanligast och förekommer i ca 75 % av urinodlingar 
gjorda med anledning av generella urinvägsinfektionssymtom. 
 
Infektion med M. genitalium kan orsaka cervicitsymtom hos kvinnor. Men främst 
orsakar den symtom på nedre urinvägsinfektion hos både män och kvinnor. 
Uppåtstigande infektioner med endometrit, salpingit och epididymit förekommer, 
däremot är det ännu oklart om infektion med M. genitalium kan leda till infertilitet 
eller inte [1]. När infektionen är behandlingskrävande rekommenderas idag 
antibiotika i form av i första hand azitromycin [5]. 
 
Det är känt att överförskrivning av antibiotika medför resistensutveckling hos 
bakterier, vilket är ett ökande problem [6]. Med anledning av detta har STRAMA satt 
upp ett mål om att den totala förskrivningen av antibiotika inte bör överskrida 250 
recept per 1000 invånare och år.  
 
Nedre urinvägsinfektioner, hos i övrigt väsentligen friska individer, läker i ca 30 % av 
fallen ut av sig själv. I de fall antibiotika dock är indicerat, är det viktigt att veta vilken 
bakterie man riktar behandlingen mot. Med rätt diagnos och med rätt behandling 
från början, kan antibiotikaförskrivningen hållas nere och därmed verka för en 
mindre omfattande resistensutveckling. Därför är det av stor vikt att en kliniker som 
utreder uretritsymtom är medveten om vilka patogener som kan vara aktuella. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av M. genitalium hos patienter som 
sökt primärvården på grund av symtomgivande nedre urinvägsinfektion, och där man 
utrett vidare med urinodling.  
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Avsikten är också att dels se om prevalensen i denna patientgrupp i Norrbotten står i 
paritet med tidigare studieresultat, dels om det finns uppenbara skillnader i 
förekomst mellan män och kvinnor samt eventuella skillnader mellan åldrar.  
 
Syftet är också att undersöka eventuell förekomst av så kallad dubbelinfektion. Det 
vill säga, om det förekommer M. genitalium i urinproverna som även testats positivt i 
ursprungsodlingen. 
 
 
Metod 
 
Studien inriktas på urinprover som skickats för odling från primärvården till 
Mikrobiologiska laboratoriet på Sunderbyns Sjukhus, Luleå. 
  
Avsikten är att analysera ca 300 slumpvis utvalda urinodlingar, från män och kvinnor i 
åldrarna 18-80 år. Både de urinprover som testats positivt respektive negativt med 
avseende på ordinarie odlingspatogener, inkluderas. 
 
Proverna avidentifieras och skickas till Karolinska Institutet för analys med PCR-
teknik, med avseende på M. genitalium. Därefter sammanställs resultaten av 
parametrarna som nämns under rubriken Syfte, i lämpligt statistikberäknings-
program. Redovisning av dessa resultat görs sedan i tabellform samt i eventuellt 
förekommande fall även diagram.  
 
 
Budget 
 
Kostnad för att analysera ett prov med avseende på M. genitalium, som utförs med 
PCR-teknik, är 593 kr/analys. För 300 stycken analyserade prover innebär det en total 
kostnad på 177 900 kr.  
Anslagsansökningar kommer att göras, och beviljade medel är en förutsättning för att 
studien ska kunna genomföras. 

 
 

Etiska aspekter 

Skriftligt tillstånd för att få läsa patienters journaler måste inhämtas. Studieupplägget 
förutsätter dessutom tillgång till, och hantering av, provmaterial från patienterna, 
varifrån en eventuell sexuellt överförbar smitta kan påvisas, trots att dessa saknar 
frågeställning om STI. Patienternas medgivande till att analysera proverna måste 
också inhämtas. De informeras samtidigt om, att eventuellt positivt svar inte kommer 
att meddelas. Dels på grund av avidentifieringen av proverna, dels då det inte är av 
kliniskt bevisad nytta.  
Ansökan om etikprövning kommer att lämnas in. 
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