
 
En ny metod som kan spåra spridning av klamydia och trakom. 

Sewit Mogos 
 
Chlamydia trachomatis är en bakterie som orsakar genital klamydia, en sexuellt 
spridd åkomma som kan leda till svåra komplikationer i synnerhet hos unga kvinnor. 
En ny variant (nv) upptäcktes i Sverige 2006. Bakterien orsakar även trakom, som kan 
leda till blindhet och är väldigt vanlig bland barn som lever under svåra förhållanden. 
Denna bakterie är väl spridd i världen och anses därmed vara ett av de största 
hälsoproblemen.  
 
Dess breda spridning kräver en djupare förståelse för att bättre kunna behandla 
sjukdomen, speciellt när det gäller trakom. Trakom sprids mycket lättare än genital 
klamydia, en sexuellt sprid åkomma, genom berörning av ögon och flugor som 
kommer i kontakt med ögon vätska. En ny metod som kan bidra mycket till att förstå 
spridningen av bakterien har användts på Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2006 som 
kallas för Multilokussekvenstypning (MLST).  
 
Med hjälp av MLST analyserades nv prov från Uppsala och inga skillnader 
upptäcktes mellan proverna. Detta kan betyda att denna nya varian av genital 
klamydia har blivit den ledande typen. MLST användes dessutom för att analysera 
trakomprov från Gambia och dess grannland Senegal. För att kunna notera effekterna 
av antibiotikabehandling av trakom hade man satt upp olika behandlingsplaner i 
Gambia och Senegal. I Gambia behandlades bara patienter i utvalda byar, medan i 
Senegal alla inom ett specifikt distrikt behandlades. Min undersökning visade en 
tydlig skillnad mellan länderna. I Gambia kunde jag se att olika typer av trakom fanns 
i olika byar och i Senegal var det tvärtemot. Resultaten tyder på att trakomtyperna 
observerade i Senegal, som spritt sig trots den lyckade behandlingen, är mer 
viruelenta. Alternativt så kan det vara så att typerna i Gambia är områdesspecifika för 
att de är mer härdiga. Den främsta slutsatsen som kan dras från studien är att 
behandlingsplanen har en stor betydelse för effekten man vill uppnå. En mer 
avgörande slutsats skulle kräva en utökad studie av platser runt om i världen där 
trakom är endemisk.  
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