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FORORD 
 
Vi er to personer som har jobbet sammen med denne oppgaven. Noen deler har vært fordelt 
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Vi ønsker å takke vår veileder, Bjørn Myrvang, professor dr. med. og overlege ved 
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_________________________  _________________________ 
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1   INNLEDNING 

1.1  BAKGRUNNSINFORMASJON 
 
Lepra er en kronisk sykdom, forårsaket av bakterien Mycobacterium leprae, som 

hovedsakelig angriper perifere nerver og hud. I Norge forekommer i dag sykdommen som en 

meget sjelden importsykdom hos tilreisende fra endemiske områder. De ti siste årene (1994-

2004) har det bare vært fire registrerte tilfeller av sykdommen i Norge (MSIS). Dette har vært 

personer av utenlandsk opprinnelse som er smittet i utlandet. Smittested i perioden var Brasil, 

Etiopia, Pakistan og Sudan.  

 

Denne studien retter seg mot klinisk materiale på lepra i Norge. Materialet består av 

pasientjournaler og arbeidet er avgrenset til å omfatte pasienter som har vært behandlet ved 

infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, i tidsrommet 1970 til 2003. 

Avdelingen består av en sengepost, en isolatpost og poliklinikk.  

 

1.2   PROBLEMSTILLING OG FORSKNINGSSPØRSMÅL 
 
Vi ønsket å finne ut hvor mange pasienter med lepra som har vært behandlet ved 

infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål Universitetssykehus fra 1970 til 2003.  

 

Studien tar sikte på å få en oversikt over denne pasientpopulasjon, i form av kjønn, alder, 

fødeland/nasjonalitet samt hvorfor pasientene hadde kommet til Norge. Dernest hvilke 

uttrykksformer av sykdommen pasientene presenterte, forekomst av komorbide sykdommer, 

hva slags behandling de har mottatt og varigheten av denne. Her ville det også være av 

interesse å se på behandlingsvarighet i forhold til tidspunkt for behandlingsstart. Dette fordi 

behandling med flere antibakterielle medikamenter (multidrug therapy), i motsetning til 



���������	��
����������������� ����������������������������������� ��������� ���������������������	 �!�"�#%$�&�#�#�'

 
 

9 

behandling med ett antibakterielt medikament (monotherapy), ble vanlig på begynnelsen av 

1980-tallet. Vi antok derfor at den totale behandlingstiden per pasient ville være kortere jo 

lenger ut i tidsperioden man kom. I tillegg ønsket vi å se på bivirkninger av behandlingen 

samt komplikasjoner og senfølger av sykdom og behandling. Vi tok også sikte på å samle inn 

data på Hb, SR, bakteriell og morfologisk indeks og utfall av lepromintesten.  

 

Ettersom lepra er en lite prevalent sykdom i Norge, antok vi at diagnostikken ofte kan ha vært 

vanskelig. Vi ville derfor gjøre en nedtegning over hvor diagnosen har blitt stilt (i Norge eller 

i utlandet), og hvem som hadde satt diagnosen. Vi ønsket også å finne ut hvor mange 

legekontakter pasientene hadde hatt før endelig diagnose ble stilt, samt hvordan diagnosen ble 

stilt. Her ville vi også undersøke hvor pasientene hadde blitt henvist fra, før de endelig kom til 

en infeksjonsavdeling på sykehus i Norge (dvs. UUS). Videre la vi opp til en registrering av 

hvor lang tid det hadde gått fra pasientenes innreise til Norge til det ble opprettet kontakt med 

infeksjonsmedisiner på sykehus. Det vil også være naturlig å se på insidensen av sykdommen 

ved UUS i denne tidsperioden under ett, og om det er noen endring innenfor tidsperioden. 

 

På bakgrunn av sykdommens stigma ønsket vi også å se på en del sosiale parametere, som 

sivilstatus, utdanning, arbeidsliv og bruk av trygdeytelser blant pasientene.  

 

Lepra er meldingspliktig til MSIS, som har vært et landsomfattende overvåkingssystem siden 

1975, og er en såkalt gruppe-A sykdom. Ettersom M. leprae ikke lar seg dyrke på kunstig 

medium, er laboratoriet lite involvert i diagnostikken og det er således klinikeren som må 

melde sykdommen. Vi så det derfor som relevant å vurdere hvor flinke klinikerne faktisk har 

vært til å melde tilfellene i vårt materiale.  
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Som en del av oppgaven ønsket vi også å gå gjennom relevant litteratur i forhold til emnet vi 

har studert. Vi har valgt å la denne delen innbefatte historikk, mikrobiologi og genetikk, 

immunologi, sykdommens klinikk, diagnostikk og differensialdiagnoser samt farmakologien 

til aktuelle medikamenter, WHOs behandlingsregimer og ikke-medikamentell behandling av 

sykdommen (kapittel 2).  

1.3   STUDIENS SIGNIFIKANS 
 
Det har ikke tidligere blitt gjort noen systematisk registrering av denne type klinisk materiale 

ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål Universitetssykehus, eller i Norge forøvrig i det 

angjeldende tidsrom. Ved UUS finnes trolig landets største materiale, i form av 

pasientjournaler, for perioden vi har valgt å se på.  

1.4   METODE 
 
Pasientjournaler fra 1984 til 2003 ble funnet fram ved datasøk på relevante diagnosekoder. 

Journalene fra 1970 til 1984 ble funnet ved at vi manuelt gikk gjennom alle sidene i 

innskrivningsbøkene til infeksjonsmedisinsk avdeling i det aktuelle tidsrommet. Vi utarbeidet 

et registreringsskjema (se appendiks), der ett skjema ble brukt per pasientjournal. 

Opplysninger i form av nedtegnelser i legejournal, laboratoriesvar, henvisningsskriv, 

korrespondanse, epikriser, kopi av meldeskjemaer, medikamentkurve osv. ble trukket ut av 

papirjournalen og plottet i registreringsskjemaene. Ved avsluttet registreringsarbeid ble alle 

rådata skrevet inn i et IT-basert statistikkprogram (SPSS, versjon 11.0). Herfra er det generert 

ulike typer tallmateriale, tabeller og grafiske fremstillinger. Metodikk for fremstilling av 

resultater innbefatter histogrammer, kumulativ frekvenskurve og enkle tabeller 

(frekvenslister) for univariat statistikk, mens spredningsdiagram og krysstabeller er benyttet 

for bivariat statistikk. For å uttrykke samvariasjon i spredningsdiagram har vi benyttet 

Pearsons korrelasjonskoeffisient (r). I diskusjonen (kapittel 4) har vi et par steder benyttet 
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standardfeil (SE) og konfidensintervall (KI) for prosenttall, for å vise prosenttallenes 

feilmargin og signifikans. Når det gjelder de numeriske data, er sentralmål i tallmaterialene 

uttrykt som gjennomsnitt (middelverdi) og/eller medianverdi. Vi har bevisst utelatt å bruke 

standardavvik eller varians som mål for spredning i datamaterialet. Begrunnelsen for dette 

valget er todelt. For det første består mye av materialet av kategoriske (der de aktuelle 

variablene ikke er intervallvariabler) og ikke numeriske data. For det andre har vi ikke 

benyttet oss av noen statistiske analyser der disse spredningsmålene inngår i utregningen.  

 

Når det gjelder kildebruk til litteraturdelen i kapittel 2, er det ikke foretatt noen ensartet 

avgrensning i forhold til litteratursøk eller hvordan artiklene er hentet inn. Avgrensningen er i 

hovedsak gjort ut fra vår individuelle skjønnsmessige vurdering i forhold til hva vi synes bør 

være med i en slik presentasjon. Vi har imidlertid valgt å stort sett holde oss til lærebøker med 

høyt faglig nivå og internasjonalt anerkjente tidsskrifter der manuskripter gjennomgår en 

faglig og redaksjonell vurdering (referee baserte tidsskrifter). Mange kildehenvisninger går til 

Leprosy Review og International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases, der 

mye originalarbeid innenfor lepraforskningen publiseres. Artiklene er i hovedsak funnet frem 

etter søk i PubMed/Medline og ved å følge litteraturhenvisninger i lærebøker. 

 
 



���������	��
����������������� ����������������������������������� ��������� ���������������������	 �!�"�#%$�&�#�#�'

 
 

12 

2   LITTERATUR OM EMNET 
2.1   HISTORIKK 
 

Selv om lepra ofte regnes som en av de eldste kjente sykdommer, ble den ikke presist 

beskrevet og klart diskriminert fra andre sykdommer med liknende symptombilde før i 1847. 

De første beretningene om de ulike lepraformene skriver seg trolig fra India omlag 600 f.kr. 

Disse beskriver ulike hudlesjoner så vel som perifer nerveskade i form av tap av sensibilitet 

og nevralgisk smerte. De ble oppstilt i et forenende konsept som omfavnet alle disse 

manifestasjonene.  

 

I den vestlige verden har man ikke funnet noen kliniske beskrivelser av lepra før det tredje 

århundre før Kristus, da dens nodulære (lepromatøse) form ble kjent for legene i Alexandra 

under termen ”elephantiasis”. Det har blitt hevdet at Aleksander den stores tropper må ha 

brakt med seg sykdommen da de returnerte fra det indiske felttoget i 327-326 f.kr. Det blir 

også sagt at Pompeiis soldater brakte sykdommen til Italia da de returnerte fra Egypt i 62 f.kr, 

og det er fremsatt en hypotese som sier at nubianske slaver tidligere hadde tatt lepra med seg 

inn i Egypt. Videre er lepra nevnt gjentatte ganger i både Det gamle og Det nye testamentet i 

Bibelen. Den eksakte betydningen av lepra når betegnelsen forekommer her, er imidlertid 

omdiskutert ettersom beskrivelsene kan virke forvirrende. Det er likevel ikke usannsynlig at 

noen av referansene fra GT representerer ekte lepra. Selv om ”elephantiasis Graecorum” 

(lepra) var vel kjent langs Middelhavskysten på NTs tid, er det lite sannsynlig at alle tilfellene 

i NT representerer reelle tilfeller av sykdommen.  

 

Til tross for at gamle litterære hentydninger om sykdommen ofte er vage og misvisende, 

finnes det definitive bevis for sykdommens forekomst, i form av skjelettrester med typiske 
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beinerosjoner i neseryggen og processus alveolaris i maxilla (1). Det første udiskutable 

osteologiske bevis kommer fra en koptisk mumie i Egypt fra det femte århundre e.kr. Selv om 

skriftlige nedtegnelser fra middelalderen vitner om forekomst av lepra, er det god grunn til å 

tvile på mange av kildene, grunnet ordets tvetydighet i seg selv. Det ble ofte brukt på andre 

sykdommer (også på husdyr), ved soppangrep på kornavlingen og som betegnelse på tiggere. 

Fremveksten av hospitser, til hjelp for leprapasienter, i det nordvestlige Europa i løpet av det 

13. og det 14. århundre behøver ikke å ha noen presis relasjon til ekte lepra. Kriteriene for 

innleggelse i disse hospitsene var nok ofte vage og ikke-medisinske. Prevalensen kan derfor 

være sterkt overdrevet. Etter alt å dømme nådde sykdommen sitt toppunkt i Europa på 12- og 

13 hundretallet, og avtok så etter dette. Korstogenes innvirkning er tvilsom, men det regnes 

som sikkert at enkelte korstogsfarere tok med seg sykdommen hjem. Den siste leprautposten i 

det nordvestlige Europa var i Skandinavia, især Norge, for i overkant av hundre år siden.  

 

Lepraen kom trolig til Norge omkring år 1000 (2). Fra slutten av det 17. århundre var Island 

og Norge de eneste landene i Vest-Europa som var rammet av lepra i stort omfang. På 1830-

tallet kom det en sterk tilvekst i antall leprapasienter i Norge. Det ble for få 

institusjonsplasser, og folk stod mer eller mindre i kø for å få komme inn der, men bare de 

aller sykeste kunne legges inn. Legene Boeck og Danielsen gjorde omfattende vitenskapelige 

undersøkelser tidlig på 1840-tallet, og sykdommen ble da også et viktig politisk tema. I 1854 

ble det opprettet en egen overlegestilling for lepra, og i 1856 ble lepraregisteret opprettet. 

Dette var en vitenskapelig nyvinning av dimensjoner, og er verdens første nasjonale 

pasientregister. Totalt ble 8231 pasienter registrert fra 1856 og frem til i dag (3).  De norske 

legene diskuterte hvor årsaken til lepra lå. Man hadde i tusener av år antatt at sykdommen var 

smittsom, men mange leger i Norge betraktet den som hereditær. Landets første overlege for 
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den spedalske sykdom, Ove Guldberg Høegh, hevdet imidlertid med utgangspunkt i 

lepraregisterets store observasjonsmateriale at lepra var en smittsom sykdom (4).   

 

Et viktig gjennombrudd i lepraforskingen kom i 1873 da Gerhard Henrik Armauer Hansen 

oppdaget leprabasillen, og med dette kunne fastslå at sykdommen var smittsom. I 1874 fremla 

han sine beviser for smitte (kontra arv) og meddelte for første gang sine iakttakelser av 

”stavformige legemer i de spedalske knuter”. Det var imidlertid først i 1890-årene at han 

påviste at leprabasiller var til stede også i den tuberkuloide sykdomsformen (5).  Hans første 

anskuelser førte til at loven av 1877 ”om forsørgelse av fattige spedalske” og loven av 1885 

angående ”spedalskes avsondring og innleggelse i offentlig pleie- og helbredelsesanstalt” ble 

vedtatt. Disse lovene har hatt stor betydning, da de har vært forbilder for liknende lover i 

andre land (i 1897 ble det på den første internasjonale leprakongressen fastslått at det norske 

helsearbeidet mot lepra kunne tjene som forbilde for andre land), og man kan nok også anta at 

de sammen med lepraens tilbakegang også har hatt betydning for at ”den norske 

tuberkuloselov” ble vedtatt i 1900 (6). Det tiltaket helsevesenet la mest vekt på var isolasjon 

av smittefarlige pasienter. Antallet leprapasienter gikk jevnt nedover fra midten av 1800-

tallet. Fra et meget høyt nivå, på ca. 3 nye tilfeller per 1000 innbyggere per år, i 

høyfrekvensdistriktene omkring midten av det forrige århundre, sank hyppigheten betraktelig. 

Sykdommen var nærmest utryddet i 1920. Sykdomsdebut etter 1920 forekom bare hos totalt 

14 pasienter (7). Enkelte mener at Lepraregisteret gjorde det mulig å fastslå effekten av 

isolasjonspolitikken (8). L. M. Irgens mener at det er en sammenheng mellom 

isolasjonspolitikken og nedgangen i sykdomstilfellene. Dette blir imidlertid motsagt av andre 

som mener at nedgangen i sykdomstilfellene er helt uavhengig av isolasjonspolitikken som 

ble ført. 
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2.2   OM LEPRA 

2.2.1  Definisjon 

 Lepra er en systemisk infeksjon som forårsakes av den syrefaste staven Mycobacterium 

leprae. Sykdommen betegnes også ”spedaskhet”, ”Hansen’s disease”, ”Hanseniasis”, 

”elephantiasis graecorum” og ”Lucio’s disease”. 

 

En utbredt og akseptert klassifikasjonA er Ridley-Joplings femdeling fra 1962 (9). 

Sykdommen klassifiseres i et spekter fra TT, via BT, BB og BL til LL på bakgrunn av 

histopatologiske funn. 

2.2.2  Geografisk distribusjon 

Sykdommen er vanligst i tropiske og subtropiske strøk; Sør- og Sørøst-Asia, Sør-Amerika, 

Afrika og India. For noen tiår siden forekom lepra også i Kina, Mexico og Sentral-Amerika, 

sørlige USA, Midtøsten og sørlige 

Europa. Ved inngangen til 2004, 

var antallet leprapasienter under 

behandling på verdensbasis cirka 

460 000. 515 000 nye tilfeller ble 

oppdaget i løpet av 2003 (10). I 

løpet av de to siste årene, har det 

totale antallet nyoppdagede tilfeller 

sunket dramatisk (en reduksjon på 

omlag 20 % per år).  

                                                 
A I ICD-10 klassifiseres lepra som A30 med underpunkter. 

Figur 1 

Prevalensraten (per 10.000) for 
lepra i 2002 

 



���������	��
����������������� ����������������������������������� ��������� ���������������������	 �!�"�#%$�&�#�#�'

 
 

16 

2.2.3  Kort om mykobakterier 
 
I familien Mycobacteriaceae er det én slekt, genus Mycobacterium. Slekten inneholder mer 

enn 70 ulike arter ubevegelige, ikke-sporedannende, aerobe basiller. 28 av artene kan gi 

sykdom hos mennesker. Imidlertid er bare syv av disse (M. tuberculosis, M. leprae, M. avium-

intracellulare komplekset, M. kanasii, M. fortuitum, M. chelonae og M. abscessus) ansvarlige 

for 95 % av alle humane infeksjoner med mykobakterier (11). Bakteriecellen har en lipidrik 

cellevegg. Cellemembranen har lav permeabilitet, noe som bidrar til mikrobenes resistens mot 

antibakterielle midler, samt overfor vevsenzymer. Mykobakteriene har et ytre lag som 

hovedsakelig består av forskjellige lipider og høymolekylære fettsyrer, mykolsyrer. 

Mykolsyrene i celleveggens ytre del er bundet til et lag av et forgrenet polysakkarid, 

arabinogalaktan. I den ytre delen finnes også enkelte frie lipider som ikke er bundet til 

arabinogalaktanet. Mellom arabinogalaktanlaget og plasmamembranen finnes et lag med 

peptidoglykan. Til tross for dette, er det vanskelig å gramfarge mykobakteriene. 

Mykobakteriene er imidlertid syrefaste, dvs. at de ikke lar seg avfarge med syre-alkohol-

blanding. Ziehl-Neelsens fargemetode er den mest brukte metoden for å visualisere 

mikrobene (12). 

 
2.2.4  Sykdommen lepra 

M.leprae er en obligat intracellulær parasitt (13) som hyppigst angriper hud og perifere 

nerver, men bakteriene kan også forekomme i respirasjonsslimhinnen, i endoteliale celler og i 

fagocytter i det retikuloendoteliale system. Bakterien forekommer enkeltvis, i parallelle bånd 

eller hauger. Den produserer ingen toksiner og virulensen er knyttet til celleveggen. 

Pasientens kliniske bilde, sykdommens forløp og prognose avhenger av effektiviteten til den 

cellemedierte reaksjonen på bakteriens antigener (14). Lepra deles derfor inn i to prinsipielle 

hovedtyper: Lepromatøs lepra (når det foreligger liten eller ingen cellemediert respons 
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(anergi)) og tuberkuloid lepra (når det foreligger en kraftig cellemediert respons). De to 

nevnte lepratypene representerer ytterpunktene i et immunologisk spektrum. Imidlertid har 

mange pasienter varierende grad av cellemediert reaksjon og ligger mellom disse 

ytterpunktene. Disse pasientene har ulike varianter av det som sammenfattende kan kalles 

borderline lepra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5  Diagnostikk 

En diagnostisk evaluering omfatter klinisk 

undersøkelse samt hudutstryk (”skinsmear”) 

og/eller biopsi. I den kliniske undersøkelsen 

inngår først og fremst en vurdering av 

hudlesjonene, noe som bør gjøres i godt lys.  

Deretter utføres palpasjon av alle tilgjengelige 

overfladiske perifere nerver som f.eks. n. 

ulnaris, n. medianus, n. radialis cutaneus 

superficialis, n. auricularis magnus, n. facialis, 

n. tibialis posterior og n. peroneus communis for fortykkelse og/eller ømhet. Dette 

sammenholdes med den sensoriske og motoriske funksjonen.  

Figur 3 

Utstryk som viser M. leprae 
rundt og på innsiden av en 
makrofag 
 

 

 

Figur 2 

Sammenhengen mellom CMI og det kliniske bildet. 

Eksposisjon 

Svært sterk CMI Ganske sterk CMI Svak CMI 

(Indeterminate lesjon) (Indeterminate lesjon) (Indeterminate lesjon) 

Spontan helbredelse Tuberkuloid sykdom Lepromatøs sykdom 
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Hudutstryk har høy spesifisitet, men lav sensitivitet (15). Det er ulike rutiner på hvor 

materialet til hudutstrykene tas fra, eksempler er ører, albuer, den dorsale overflaten av første 

falang og knær. I tillegg tas det fra kanten av hudlesjoner. Hudutstryk fremstilles ved at huden 

først vaskes med alkohol. Deretter trekkes huden opp slik at det dannes en fold som så 

klemmes mellom tommel og pekefinger slik at området anemiseres. Hudfolden incideres med 

et sterilt skalpellblad til en dybde på om lag 1 mm og lengde 5 mm. Skalpellbladet vris så 90º 

før en skraper sårkantene med eggen på bladet for å fjerne noe vevssubstans uten at det 

forekommer kontaminasjon med blod. Vevssubstansen smøres utover et nytt, rent objektglass 

slik at det dekker et område på 0,5-1 cm2. Dette lufttørkes, flammefikseres og farges med 

modifisert Ziehl-Neelsen. Utstryket undersøkes med oljeimmersjons linse. Basillene kan sees 

frie eller som globi inne i makrofager. Basillene telles og antallet per felt danner grunnlaget 

for en logaritmisk skala som kalles den bakterielle indeksen. 

Det er vanlig å undersøke 100 

synsfelter før man klassifiserer et 

utstryk som negativt, dvs. at den 

bakterielle indeksen er lik 0. Den 

bakterielle indeksen har nær 

relasjon til de ulike lepratypene i 

Ridley-Joplings klassifikasjon, i 

det BI som regel er høy ved LLL og lav ved TTL. I tillegg til den bakterielle indeksen 

benyttes begrepet morfologisk indeks for å beskrive hvor stor andel av basillene som tar opp 

farge i hele sin lengde og for øvrig ser normale ut. Bakgrunnen for dette er at det for eksempel 

er lite sannsynlig at en fragmentert basill er levende. Under effektiv behandling vil den 

morfologiske indeksen falle raskere enn den bakterielle indeksen. Dette fordi kroppen bruker 

lang tid på å kvitte seg med døde basiller.  

 Tabell 1 

 

 

 Den bakterielle indeksen  
   
 Indekstall Antall bakterier 
    0 Ingen bakterier i 100 synsfelt 
 1 + Minst 1 bakterie for hvert 100. synsfelt 
 2 + Minst 1 bakterie for hvert 10. synsfelt 
 3 + Minst 1 bakterie for hvert synsfelt 
 4 + Minst 10 bakterier for hvert synsfelt 
 5 + Minst 100 bakterier for hvert synsfelt 
 6 + Minst 1000 bakterier for hvert synsfelt 
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Biopsier fra personer med lepra gjøres ikke rutinemessig i endemiske områder, men er et 

viktig supplement dersom man er i tvil om diagnosen. Man kan ta hud- eller nevebiopsier, alt 

etter problemstilling. Biopsiene farges vanligvis med H+E, i tillegg til at de farges med en 

syrefast løsning. Ofte bruker man TRIFF, siden Ziehl-Neelsons fargemetode ikke alltid farger 

M. leprae. Hos lepromatøse pasienter tar man vanligvis biopsier fra noduler og plaque, men 

tilsynelatende normal hud vil også kunne vise patologi. Ved turberkuloid lepra må man ta 

biopsiene fra lesjonene, og aller helst fra kanten av disse for å finne patologi. Biopsitaking av 

nerver reserveres til tilfeller der man ikke greier å stille diagnosen på andre måter, siden 

biopsitakingen medfører skade på nerven og kan resultere i tap av sensorisk og/eller motorisk 

funksjon i nervens innervasjonsområde. Man tar som regel biopsiene fra rene sensoriske 

nerver, som for eksempel rami cutaneus nervi radialis.  

 

Lepromintesten er en hudtest der en bruker autoklaverte M. leprae, som ble utviklet av 

Mitsuda i 1916 (16) og senere standardisert av Hanks og medarbeidere. De anbefalte en M. 

leprae-konsentrasjon på 1,6 x 108 organismer per ml (17). En suspensjon på 0,1 ml injiseres 

intradermalt. Testen avleses etter 72 timer (Fernandez reaksjonen). Denne indikerer forsinket 

hypersensitivitet mot M. leprae-antigener. Et infiltrat på 3 mm eller mer er positivt. Testen 

avleses igjen etter 3-4 uker (Mitsuda reaksjonen); en positiv test viser at pasienten har evne til 

å utvikle CMI mot M. leprae eller at vedkommende uttrykte en viss CMI allerede da testen 

ble utført. Testen er uspesifikk, i det andre mykobakterier deler antigener med M. leprae, og 

kan således ikke benyttes i diagnostikken. Lepromintesten har mer eller mindre gått av moten, 

men var tidligere først og fremst interessant med tanke på klassifikasjon og prognose. Dersom 

en BBL-pasient som tidligere hadde positiv lepromintest slo om til å bli negativ, kunne dette 

være et signal om at CMI statusen var fallende. Pasienter med LLL er alltid lepromin-negative 

og vil også forbli det livet ut til tross for eventuell behandling. Av andre diagnostiske tester 
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kan nevnes måling av PGL-1-antistoffer (18) og bruk av PCR (19) for å identifisere M. 

leprae. Disse metodene har i liten grad blitt brukt rutinemessig både når det gjelder 

diagnostikk, oppfølging og i epidemiologiske studier (20). Resistensbestemmelser har blitt 

utført i årevis ved å inokulere leprabasillen i fotsålen på mus. Denne metoden er svært kostbar 

og tar 6-12 måneder å gjennomføre. Andre metoder basert på BACTEC, Buddemeyer 

systemene eller hurtige ”DNA assays” (som for eksempel fant rpoB genet hos M.leprae og 

andre rifampicinresistente mykobakterier (21)) for genetiske mutasjoner kan eventuelt erstatte 

”musetesten”.  

 

2.3  MIKROBIOLOGI 

2.3.1  Innledning 

M. leprae er en viktig mykobakterie, sett fra et medisinsk standpunkt. Den er 1-8 µm lang og 

0,3-0,5 µm bred (22). Den kan ikke skilles fra andre mykobakterier morfologisk. Man har 

aldri greid å kultivere bakterien in vitro, og som en kuriositet kan det nevnes at det foreligger 

mer enn 100 publikasjoner som beskriver kultivering av M. leprae på kunstig medium. Ingen 

av disse forsøkene har man greid å gjenta med suksess. Det lar seg imidlertid gjøre å 

opprettholde bakteriens metabolisme over korte perioder i kultur, slik at man kan gjøre studier 

på antibiotikafølsomhet og andre lignende forsøk (22). M. leprae vokser raskest i 

temperaturer ved om lag 33 °C, noe som forklarer de akrale predelikasjonsstedene i kroppen. 

Antall bakterier i organismen ved en infeksjon varierer fra ekstremt få i den tuberkuloide 

delen av sykdomsspekteret til millioner i lepromatøse lesjoner i den andre enden av 

sykdomsspekteret. M. leprae er en meget seintvoksende organisme, og deler seg hver 12.-18. 

døgn. 



���������	��
����������������� ����������������������������������� ��������� ���������������������	 �!�"�#%$�&�#�#�'

 
 

21 

2.3.2  Smittereservoar og smitteoverføring 

Mennesket blir regnet som det primære reservoaret for M. leprae, men man finner også 

sykdommen i enkelte dyrearter. Man vet nå at den etiologiske årsaken til sykdommen hos dyr 

er den samme som hos mennesker. Man har kjent til at sykdommen forekommer hos 

beltedyrB i lang tid (24), men man har også sett sykdommen hos primater som sjimpanser. I 

det siste tilfellet er det sannsynlig at dyrene er smittet fra mennesker, og at de ikke er naturlige 

verter for sykdommen. Det er heller ikke helt klart hvordan beltedyrene blir smittet. En 

sannsynlig mulighet er at de er smittet via nesesekret fra personer med lepromatøs lepra. M. 

leprae kan overleve flere uker i tørket nesesekret og beltedyr er i kontakt med jorden og 

dermed også utsatt for smitte. En annen mulighet er at M. leprae finnes naturlig i jorden. Man 

har funnet lepraspesifikt PGL-1 i jord og men vet at lepra opptrer hyppigere i rurale enn 

urbane områder. 

 

Smitteoverføringen er ikke kjent i detalj, mye på grunn av den lange inkubasjonstiden. Den 

viktigste smittekilden er pasienter med lepromatøs lepra. Man har tidligere trodd at 

hovedsmitteveien var kontaktsmitte. Det er imidlertid lite trolig at kontakt med inntakt hud gir 

smitte, da man ikke finner leprabasiller i epidermis eller de øverste lagene av dermis.  Mer 

sannsynlig er smitte fra åpne sår, etter traumer, sekundære infeksjoner og enkelte 

leprareaksjoner som gir eksfoliajsoner. Man kjenner også til et tilfelle hvor en kirurg ble 

smittet ved at han kuttet seg med på skalpell under muskelbiopsitaking fra en lepromatøs 

pasient (25). Hos lepromatøse pasienter finner man store mengder bakterier i cavum oris og 

pharynx, og man regner med at dråpesmitte fra lepromatøse pasienter er en viktig smittekilde 

(26). Forsøk som er gjort på immunsuprimerte mus, har vist at de har blitt smittet av lepra 

hvis de plasseres i et kammer med M. leprae i en aerosol. Mye tyder på at mennesker kan bli 

                                                 
B Dasypus novemcinctus (nine-banded armadillo) 
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smittet av dyr som er infisert med M. leprae. Man har sett fem tilfeller av lepra i Texas, der 

personer som ikke har hatt kontakt med andre mennesker med lepra, sannsynligvis har blitt 

smittet av beltedyr som de har jaktet og spist (27). Det finnes flere andre potensielle 

smittekilder, blant disse er diverse arthropoder (leddyr) og smitte via morsmelk (28 ). 

2.3.3  Struktur 

M. leprae har mange fellestrekk med andre mykobakterier, og deler med disse den komplekse 

lipidrike celleveggen, som er karakteristisk for mykobakterier. Det har vært hevdet at 

mykobakterier ikke er noe annet en Escherichia coli i pels (29), og det er en viss sannhet i 

dette, selv om dette selvsagt er en betydelig forenkling. Vi vil derfor konsentrere oss om 

celleveggen videre i kapitlet. 

 

Den eksakte oppbyggingen av celleveggen til mykobakteriene var lenge ukjent, og den 

endelige løsningen kom først når man greide å kartlegge hele genomet til viktige 

mykobakterier. Celleveggen er bygd opp på en lignende måte som grampositive bakterier.  

 

Vi kan forestille oss fire ulike lag (se figur 4). Det første (innerste) laget består av 

cellemembranen. Dette laget ligner det man finner i andre bakterier, og består av en tolaget 

fosfolipidmembran. Fosfolipidlaget inneholder imidlertid enkelte fosfolipider som er helt 

særegne for mykobakterier. Fosfolipidmembranen interagerer med en rekke ulike proteiner, 

og til sammen dannes en permeabel barriere som omslutter cytoplasmaet (30).  

 

Det neste laget inneholder peptidoglykan og arabinogalaktan (ara5gal2)x polysakkarid som er 

bundet kovalent sammen med fosfodiesterforbindelser. Peptidoglykanet danner en rigid 

struktur som understøtter den fleksible cellemembranen. M. leprae har et peptidoglykanlag 

som skiller seg litt fra det man finner hos andre mykobakterier ved at alanin, i peptiddelen av 
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peptidoglykanet, er byttet ut med glysin. Dette laget har forkortelsen ED som kommer av 

egenskapene dette laget har når man ser på det med et transmissjonselektronmikroskop.C 

Tilknyttet dette laget finner vi et elektron transparent lag (ET). Dette laget består for en stor 

del av langkjedete fettsyrer (C60 – C86), som kalles mykolsyrer. Mykobakteriene skiller seg fra 

andre bakterier som inneholder mykolsyrer,D ved at mykolsyrene er mer komplekse og 

varierte. Mykolsyremolekylene er dels bundet til karbohydrater som trehalose (komplekset 

mellom mykolsyremolekylene og trehalose ble tidligere kalt ”cord factor”), sulfolipider og en 

rekke andre molekyler, deriblant mange komplekse lipider.  

 

Det ytterste laget består av en rekke ulike komponenter, som i stor grad varierer mellom de 

ulike mykobakteriene. Spesifikt for M. leprae er blant annet PGL-1 og lipoarabinomannan, 

som er et komplisert glykoprotein. Glykopeptidene er viktige i de ulike mykobakteriene, og 

de kan enkelt deles i polare (GPL) og apolare (aGPL). Vi finner i tillegg en rekke lipopeptider 

i det ytre laget. Strukturelt blir det ytre laget delt inn i to lag som kalles henholdsvis L1 og L2.  

 

 

 

                                                 
C Billeddannelsen i et transmisjonselektronmikroskop fremkommer forenklet ved at det sendes en skur av 
elektroner mot et objekt. Noen av elektronene vil kollidere med atomkjerner, slik at elektronene endrer retning i 
så stor grad at de ikke treffer objektivlinsen bak objektivet. Man får derfor et ”skyggebilde” av disse strukturene. 
I områder der elektronene passerer gjennom objektet, vil de treffe objektivlinsen og man får avbildning av disse 
strukturene. 
D For eksempel bakterier i bakterieslektene Corynebacterium og Actinomycetales 
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Figur 4 

Modell av celleveggen til mykobakterier (31) 
 
 

2.3.4  Metabolisme og genetikk 

2.3.4.1  Innledning 
 
Siden M. leprae ikke overlever in vitro var det tidligere svært vanskelig å studere 

metabolisme og biokjemi i denne organismen. Man måtte benytte seg av infisert vev, noe som 

førte til flere problemer siden det er vanskelig å avgjøre hva som stammer fra bakteriene og 

hva som kommer fra verten.E Det var derfor et stort gjennombrudd da man greide å kartlegge 

det komplette genomet til M. leprae, som ble publisert i 2001 (32). 

 

Genomet til M. leprae inneholder ca 3,3 millioner basepar (Mb) (34). Alt genetisk materiale 

finnes i et singulært kromosom uten plasmider (35). Det er identifisert 1.605 gener som koder 

for proteiner, samt 50 gener som koder for RNA-molekyler.  Dette er betydelig mindre enn 

andre mykobakterier som det er naturlig å sammenligne med, da særlig M. tuberculosis,  

                                                 
E Et eksempel på dette er enzymet katalase. I ulike studier med suspensjoner av M. leprae fant man katalase-
aktivitet. Dette har siden, ved genetiske og biokjemiske analyser, vist seg å komme alene fra verten 

Celleveggen er bygd opp av 
plasmamembran (PM), med 
membranproteiner (MP). 
Utenfor dette finner vi ED-laget 
med peptidoglykan (PG) og 
arabinogalaktan (AG). Så følger 
ET-laget som inneholder diverse 
mykolsyrer og lipoarabino-
mannan (LAM). Det ytterste 
laget (L1 og L2) innholder lipo-
peptider, glykopeptidolipider 
(GPL) samt apolare glyko-
peptidolipider (aGPL), i tillegg 
til spesifikke komponenter som 
variarer mellom de ulike 
mykobakteriene. 
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som har ca 4.000 

gener. Det er derfor 

sannsynlig at M. 

leprae har mistet ca 

2.000 gener fra et 

felles avkom.F Dette 

fenomenet kalles 

reduktiv evolusjon,G 

og sees spesielt hos 

bakterier som er 

høyt spesialiserteH for sine omgivelser.  Som et resultat av dette er det bare 49,5 % av 

genomet til M. leprae som inneholder funksjonelle gener. Som man kanskje ville vente, 

inneholder M. leprae også enkelte gener som ikke har noen analog i M. tuberculosis. Disse 

koder hovedsakelig for ulike enzymer, men ingen av disse gir grunnlag for alternative veier i 

metabolismen. 

 

2.3.4.2 Anabolisme 
 
Patogene mikrober varierer sterkt i deres evne til å syntetisere livsnødvendige komponenter. I 

den ene enden av spekteret finner man autotrofe bakterier som er i stand til å danne disse 

komponentene i stor grad, mens man i den andre enden finner sterkt vertsavhengige bakterier, 

som for eksempel Treponema spp. Man ville forvente at M. leprae lå i den vertsavhengige 

                                                 
F Dette forutsetter at man går ut i fra at genomene til M. leprae og M. tuberculosis tidligere har vært topologisk 
likeverdige, med en størrelse på genomet på ca 4.4 Mb, noe som samsvarer med det man finner hos andre 
seintvoksende mykobakterier. 
G En hypotese, ”Muller’s ratchet”, prøver å forklare reduktiv evolusjon med stokastisk tap av genetisk materiell, 
som igjen resulterer i tap av genetisk variabilitet. Dette skyldes delvis manglende evne til å motta DNA-
materiale fra andre bakterier hos disse bakterieartene. Dermed kan ikke genetiske lesjoner repareres med 
rekombinasjon eller nye gener, og resultatet er det genetiske ”forfallet” som man ser hos bakteriearter som M. 
leprae.    
H Eksempler er Rickettsia og Chlamydia ssp. 

Tabell 2 

 

   

Sammenligning av genetiske karakteristikker  
(32,  33, 34) 

 

    
Egenskap M. leprae M. tuberculosis 

ttuberculosis 
 

    Genomstørrelse (bp) 3.268.203 4.411.532  
Proteinkodende del (%) 49,5 90,8  
Proteinkodende gener 1.605 3.959  
Pseudogener 1.116 6  
    
Gener med ulike funksjoner M. leprae M. tuberculosis  
    Energimetabolisme 95 300  
Lipid biosyntese 37 68  
Aminosyre biosyntese 78 91  
Nukleotid metabolisme 57 65  
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enden av skalaen, siden den ikke kan kultiveres in vitro. Det kom derfor som en stor 

overraskelse da gjennomgang av genomet viste at bakterien er i stand til å lage stort sett alle 

dens nødvendige komponenter. Dette innebærer at den kan lage lipider, aminosyrer,I purinerJ 

og pyrimidiner fra enkle forbindelser (33), selv om den også er i stand til å ta opp disse 

stoffene direkte fra vertsorganismen. Når vi sammenligner gener som koder for proteiner i 

den anabole metabolismen hos henholdsvis M. leprae og M. tuberculosis, er det et 

gjennomgripende trekk at der M. tuberculosis har to eller flere gener som koder for en 

spesifikk funksjon, har M. leprae kun ett gen med den samme oppgaven. Det dreier seg derfor 

i stor grad om overflod av gener hos M. tuberculosis, snarere enn tap av funksjoner hos M. 

leprae.  

 

2.3.4.3 Katabolisme 
 
M. leprae har et forholdsvis lite repertoar i katabolisme av ulike stoffer, og har bare ca 1/3 av 

de genene man finner i M. Tuberculosis som koder for proteiner med katabole funksjoner. I 

motsetning til hva vi omtalte for anabole funksjoner i forrige avsnitt, har reduktiv evolusjon 

ført til at mange katabole funksjoner er tapt. M. leprae har en svært begrenset aerob 

metabolisme, men kan benytte glukose, glyserol og pyruvat, og omdanner disse til enklere 

karbonforbindelser. Dette gir grunnlaget ATP-produksjon ved hjelp av 

elektrontransportkjeden. Energiproduksjonen er likevel ineffektiv sammenlignet med andre 

bakterier, siden M. leprae mangler evnen til å koble NADH-oksidering til 

elektrontransportkjeden. Dette resulterer i at nedbrytingen av et molekyl glukose eller glyserol 

bare gir cirka 35 % av det ATP-utbytte som M. tuberculosis sitter igjen med.  

                                                 
I Et unntak er metionin, som M. leprae er avhengig av å ta opp fra vertsorganismen 
J Man trodde lenge at M. leprae ikke var i stand til å produsere puriner selv 
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2.3.4.4 Jernmetabolismen 
 
Evnen til å oppta og omsette jern er essensiell for intracellulære organismer. Jern er en 

nødvendig del av blant annet ulike enzymer, cytokromer og oksygenbindene proteiner.  I 

aerobe omgivelser opptrer jern fortrinnsvis som Fe(III), og er nærmest uløselig (ca 10-15 

mol/l) ved normale pH-verdier (29). Dette problemet løses av mykobakterier ved at de lager 

to ulike molekyler som kan binde jern, eksokelin og mykobaktin. Eksokelin tar opp jern fra 

jernbindene molekyler som blant annet ferritin, mens mykobaktin opptrer intracellulært og i 

en form som bakterien utskiller til omgivelsene. Det er ikke fullstendig kartlagt hvordan M. 

leprae opptar og lagrer jern, men det er ingen tvil om at den, som andre mykobakterier, er 

avhengig av jern. M. leprae mangler mbt-gensekvensen som koder for mykobaktin, og man 

har heller ikke funnet gener som er ansvarlige for eksokelinproduksjon. Det er imidlertid vist 

at M. leprae kan oppta jern fra eksokelin som er dannet av M. neoaurum, noe som kan tyde på 

at M. leprae benytter seg av samme mekanisme for jernopptak. 

 

2.3.4.5 Beskyttelse mot frie radikaler 
 
Vertscellen har flere måter å bekjempe en infeksjon med intracellulære bakterier på. En viktig 

forsvarsmekanisme er produksjon av toksiske substanser, som frie oksygenradikaler. Ulike 

intracellulære bakterier har utviklet ulike måter for å unnslippe eller omgå dette problemet. M. 

leprae mangler flere av de viktige forsvarsmekanismene mot frie oksygenradikaler som vi 

finner i M. tuberculosis. M. leprae mangler genet KatG, som koder for katalase. Katalase 

fremmer nedbrytingen av hydrogenperoksid (H2O2), og er et essensielt enzym i beskyttelsen 

mot frie oksygenradikaler. narGHJI-gensekvensen er sannsynligvis viktig i forsvaret mot frie 

oksygenradikaler i M. tuberculosis, men også dette mangler hos M. leprae. Det har vært 

hevdet at makrofager som er infisert med M. leprae bare i liten grad blir stimulert til 

produksjonen av frie oksygenradikaler (36), mens andre rapporter har vist at produksjonen er 
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tilstrekkelig til å være baktericid (37). Det er imidlertid enighet om at M. leprae ikke aktivt 

hindrer produksjonen av frie oksygenradikaler. M. leprae har, som tidligere beskrevet, en 

rekke spesielle glykolipider, og disse inaktiverer frie oksygenradikaler. Samlet sett fremstår 

M. leprae likevel som lite beskyttet mot vertcellens toksiske forsvarsmekanismer. Dette 

reflekter nok forholdene som M. leprae lever under, som er svært konstante og lite toksiske. 

Dette er i motsetning til forholdene for M. tuberculosis, som opptrer i en rekke ulike vev og 

under ulike forhold. I denne sammenheng kan også nevnes at M. leprae ikke danner egne 

toksiner. 

2.3.5  Histopatologi 

Lepra er en diagnose som man ofte kan stille klinisk, men man vil ofte få verifisert diagnosen 

ved å ta utstryk eller biopsier. De tre vanligste metodene er hudutstryk, utstryk fra nesesekret 

og hudbiopsi. Hvilken metode som er best egnet, avhenger av hvor i sykdomsspekteret 

sykdommen befinner seg. I den lepromatøse delen av spekteret, der det forekommer store 

mengder bakterier, vil man som regel komme til mål med hudutstryk eller et 

nesesekretutstryk. Tuberkuloide former av lepra vil imidlertid ikke kunne verifiseres ved disse 

undersøkelsene, og man vil da gjerne ta en hudbiopsi. I de følgende avsnittene vil det 

histopatologiske bildet ved de ulike formene legges frem. 

2.3.5.1 Indeterminate leprosy 
 
Histologisk er IDL karakterisert ved et sparsomt lymfohistocytært infiltrat som omgir blodkar 

i de overfladiske og dype veneplexa. Det foreligger ofte et perineuralt og tidvis et intraneuralt 

infiltrat med lymfocytter og makrofager. Av og til kan et lite antall makrofager inneholde 

noen få syrefaste basiller. Pasientene som har disse synes å være mer utsatt for å utvikle 

lepromatøs lepra, mens de pasientene hvor en finner epiteloide celler uten basiller, tenderer til 

å få tuberkuloid lepra.  
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2.3.5.2 Tuberkuloid lepra 
 
TT karakteriseres histologisk av knuter bestående av epiteloide celler og Langhanske 

kjempeceller omgitt av lymfocytter og plasmaceller (38). Papilære dermis og overgangssonen 

mellom dermis og epidermis (”dermo-epidermal junction”) er ofte involvert. Granulomer 

utvikles omkring kutane nerver infisert med M. leprae. Sølvfarging for aksoner vil kunne 

demonstrere rester av nerver i granulomene. Antallet plasmaceller og lymfocytter som omgir 

disse granulomene er dirkete avhengig av vertens immunitet (39). Ved TT er basillene få, og 

kan være til dels vanskelig å finne. Hvis man etter gjentatte hudutstryk eller biopsier ikke har 

funnet en eneste syrefast stav, kan man i diagnostikken benytte seg av immunperoksidase 

farging (40), elektronmikroskopi (41) eller PCR (42) for å bekrefte eller utelukke lepra.  

2.3.5.3 Borderline tuberkuloid lepra 
 
BT likner generelt mye på TT, men papillære dermis og overgangssonen mellom dermis og 

epidermis er i mindre grad involvert. Videre synes makrofagene å være noe mindre 

differensiert. Dermale nervetråder lar seg lettere identifisere, og selv om det foreligger få 

organismer, er de i et større antall enn ved TT.  

2.3.5.4 Ekte borderline lepra 
 
Ved BB foreligger det et større antall makrofager, et mindre antall lymfocytter og færre 

epiteloide celler. Nervene er inflammerte og fortykkede. Syrefaste basiller forekommer i 

dermale makrofager og nerver. Den nevrale inflammasjonen er mindre uttalt enn ved de 

tuberkuloide lepratypene, mens det perinevrale området ofte er involvert i større grad (43).  
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2.3.5.5 Borderline lepromatøs lepra 
 
Ved BL sees et tydelig skille mellom epidermis og dermis, der den inflammatoriske 

reaksjonen foregår. Inflammasjonen karakteriseres av et diffust infiltrat med mange 

skumceller. Lymfocyttene er færre enn ved BB. Perineural fortykkelse med et laminert 

perineurium er karakteristisk for BL. I skumcellene, langs affiserte nerver og i dermis 

forøvrig, finnes utallige intakte basiller. Disse opptrer gjerne i klaser som har fått betegnelsen 

globi (44).  

2.3.5.6 Lepromatøs lepra 
 
Hudbiopsier ved LL viser store mengder syrefaste staver, som ofte befinner seg i globi. Man 

finner en distinkt og klar sone som separerer epidermis fra det dermale infiltratet, som på sin 

side nesten utelukkende består av skumceller. Skumcellene inneholder utallige basiller. 

Enkelte av skumcellene vokser i størrelse og blir etter hvert vakuolisert, samtidig som 

basillene pakkes i tette bunter. Slike celler ble første gang identifisert av Rudolph Virchow og 

betegnes derfor ofte Virchowceller. De dermale granulomene vokser i størrelse og følger 

forløpet til de kutane nervene. I alvorlige tilfeller observeres et tykt diffust infiltrat som 

involverer hele dermis og subcutis og ødelegger tilliggende strukturer. Cytoplasma i 

skumcellene er gjerne gråaktig som resultat av store mengder mykobakterielipid. Dette 

fenomenet kan være selve nøkkelen til diagnosen ved mikroskopering av H+E snitt. Antallet 

lymfocytter og plasmaceller er svært sparsomt. 

2.3.5.7 Reaksjoner 
 
RR representerer et skifte fra enten BL eller BB til BT. Histologisk sees et økt antall 

lymfocytter, fibroblaster og makrofager i lesjonene. Ofte kan det være vanskelig å skille disse 
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reaksjonene fra stabil sykdom på histologisk grunnlag. Det kliniske bildet, samt 

sammenlikning med tidligere biopsier fra stabil fase, vil da være til hjelp.  

 

ENL karakteriseres ved en tilstrømming av nøytrofile granulocytter i granulomatøse områder i 

dermis og subcutis, i tillegg til vaskulittforandringer. Nekroser, abscesser og ulcerasjoner kan 

også oppstå.  

 

2.4  PATOGENESE OG IMMUNOLOGI 

2.4.1  Innledning 

Lepra er egentlig et sykdomsspektrum, der kroppens immunrespons sammen med 

bakterieaktiviteten avgjør hvordan sykdommen arter seg. Det er derfor en kjensgjerning at den 

samme bakterien kan indusere svært ulike patologiske, så vel som kliniske former for lepra. 

Sykdommen klassifiseres vanligvis etter en femdelt skala, som tar utgangspunkt i kroppens 

immunrespons (9). I ytterlighetene finner vi den tuberkuloide og lepromatøse formen. Den 

tuberkuloide formen kjennetegnes av veldig få bakterier, lokale lesjoner og et velfungerende 

cellemediert immunforsvar med en Th1 CD4+ cytokinprofil (IL-2, IFN-�).  Den lepromatøse 

formen kjennetegnes av massiv bakterieinnvekst, disseminert sykdom, begrenset cellemediert 

immunrespons med hovedsakelig en Th2 CD4+ cytokinprofil (IL-4, IL-5 og IL-6) (45) og en 

sterk humoral immunrespons. Mellom disse ytterlighetene har vi borderline tilfeller, som har 

karakteristikker fra både tuberkuloid og lepromatøs lepra. Det er viktig å se på 

sykdomsspekteret som et kontinuum, og sykdommen kan bevege seg i dette spekteret over 

tid. M. lepra har tre hovedangrepsmål i organismen: perifert nervevev (Schwannske celler), 

små blodkar (endotelceller og pericytter) og celler i det retikuloendoteliale system. Bakteriene 

formerer seg i Schwannske celler, før de penetrerer perineuralt vev og kan danne granulomer. 

De trives også i endotelcellene og pericyttene, der de også formerer seg, før de kan gå ut i 
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blodbanen og gi bakteremi. Makrofagene fagocytterer bakteriene, fullstendig ved tuberkuloid 

lepra, men ufullstendig ved lepromatøs lepra, slik at det er bakterielt debris igjen. Hvis vi ser 

litt større på det, kan vi si at de viktigste predelikasjonsstedene for M. leprae er perifere 

nerver, huden og de øvre luftveiene. 

2.4.2 Genetiske forutsetninger 

Det er bare et lite mindretall av alle som blir utsatt for smitte av M. leprae utvikler 

sykdommen. Dette skyldes delvis ulike genetiske forutsetninger (46). Dette har vært vist 

gjennom epidemiologiske undersøkelser og tvillingstudier (47). Man har også sterke bevis fra 

immunologisk forskning (48). En rekke gener modulerer CMI, og man finner gener som 

påvirker mottakeligheten for lepra per se eller for en av formene. Disse genene er til stede i 

ulike genotyper, og er dermed med på å avgjøre et enkelt individs mottakelighet til lepra. Det 

er også kjent at visse HLA-typer dominerer hos personer med sykdommen.K HLA-DR3 er 

overrepresentert ved tuberkuloid lepra, mens HLA-DQ1 er overrepresentert ved den 

lepromatøse formen. 

2.4.3  Lepromatøs lepra 

Ved den lepromatøse formen invaderer bakteriene kroppen i stort antall. De blir presentert for 

makrofager som ved hjelp av endocytose bringer de inn i fagosomer, der bakteriene formerer 

seg videre. Makrofagene (Mitsuda-negative) danner samtidig lysosomer som inneholder 

hydrolytiske enzymer, inkludert fosfolipaser. Lysosomene fusjonerer med fagosomene og 

danner fagolysosomer. Her starter nedbryting av bakteriene, men resultatet er kun delvis 

nedbryting, og det vil være mange vitale bakterier igjen. Dette skyldes sannsynligvis en 

defekt i funksjonen til lysosomfosfolipasen.  Som en følge av dette blir makrofagenes 

                                                 
K MHC-molekylene viser stor grad av polymorfisme og finnes i to klasser. MHC- klasse 1 molekyler uttrykkes 
på alle celler unntatt erytrocyttene, mens MHC-klasse 2 molekyler uttrykkes på profesjonelle 
antigenpresenterende celler (APC). MHC-molekylene presenterer diverse peptidfragmenter for T-cellene, som 
dermed kan initiere en immunrespons. 
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antigenpresentasjon ovenfor T-cellene innkomplett. Makrofagene får etter hvert økende 

mengder lepraceller intracellulært, og kalles da skumceller eller lepraceller. Disse kan så bli 

fagocytert av andre makrofager, som igjen vil uttrykke MHC-klasse 2 molekyler i større grad 

og presentere antigener ovenfor T-cellene. Det er hovedsakelig Th2-celler som blir aktivert, 

og som da vil utskille IL-4.L Dette gir økt aktivering og differensiering av B-celler, som 

initierer en humoral immunrespons. I tillegg vil CD8+-celler bli aktivert av 

antigenpresentasjon på MHC klasse 1-molekyler, og vi får utskillelse av en rekke cytokiner 

og økt fagocytose av skumceller. B-celleaktiveringen vil føre til dannelsen av plasmaceller 

som kan produsere anti-M. leprae-antistoff.M  

 

Antistoffer er en lite egnet forsvarsmekanisme ovenfor intracellulære mikrober (49), slik at 

den responsen vi ser fra immunforsvaret her, ikke er i stand til å overvinne infeksjonen. 

Makrofagene vil også skille ut IL-1 og TNF-� som begge virker proinflamatorisk og aktiverer 

T-celler og andre makrofager. Det blir så en massiv aktivering og antistoffutskillelse, og dette 

kan igjen føre til ENL (50). Selv om pasienter med lepromatøs lepra har anergi ovenfor M. 

leprae, reagerer de normalt overfor andre bakterier. Ved tilfredsstillende behandling kan man 

også oppheve denne anergien, noe som tyder på at dette ikke bare er en årsak til sykdommen, 

men også en følge av den. I forsøk der man har injisert IL-2 og IFN-�, har sykdommen 

utviklet seg mot den tuberkuloide delen av sykdomsspekteret. Det er derfor liten tvil om at 

forholdene mellom de ulike cytokinene som blir produsert er av betydning for 

immunresponsen mot lepra. Et annet viktig poeng er at det ofte forekommer tuberkuloide 

lesjoner også ved lepromatøs lepra. ”Mitsuda-positive” makrofager forekommer derfor 

sammen med ”Mitsuda-negative” makrofager. Dersom de ”Mitsuda-positive” makrofagene 

øker i andel, vil dette kunne føre til RR. 
                                                 
L I tillegg skilles det ut en rekke andre cytokiner, der de viktigste er IL-5, IL-6 og IL-10. 
M Man ser ofte en polyklonal hypergammaglobulinemi. Dette kan gi falske positive serologiske tester på for 
eksempel syfilis (VDRL) og reumatoid artritt. 
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2.4.4  Tuberkuloid lepra 

I motsetning til hva som er tilfelle ved lepromatøs lepra, vil kroppens cellulære immunrespons 

være adekvat ved tuberkuloid lepra. Dette beror delvis på at makrofagene (”Mitsuda-

positive”) fagocyterer og bryter ned bakteriene fullstendig, slik at de kan presentere antigener 

på MHC klasse 2-molekyler overfor T-cellene, i større grad enn hva som er tilfelle ved 

lepromatøs lepra. Makrofagene vil samtidig starte produksjonen av IL-12 som polariserer 

naive T-celler mot Th1-cellerekka. Th1-cellene vil på sin side produsere IL-2 og IFN-� som 

gir T-celleproliferasjon og økt aktivering av makrofagene. Makrofagenes evne til å drepe 

leprabakteriene tiltar, og ved vedvarende aktivering blir makrofagene forstørret og kalles da 

epiteloide celler. De utgjør etter hvert store ansamlinger, og sammen med lymfocytter danner 

de så granulomer.  I tillegg til å stimulere CD4+-celler, vil makrofagene også stimulere 

CD8+-celler. Dette gjør de ved å presentere antigen på MHC klasse 1- molekyler. Dette skjer 

likevel i betydelig mindre grad enn ved lepromatøs lepra. 

2.4.5  Borderline lepra 

Patogenesen ved borderline lepra (BT, BB og BL) er sammensatt av hva som er omtalt i de 

foregående avsnittene. Det vil være både ”Mitsuda-positive”- og ”Mitsuda-negative” 

makrofager tilstede, og dermed også både epiteloide og lepromatøse granulomer.  

2.4.6  Reaksjoner 

Sykdommen lepra kan gi utgangspunkt for reaksjoner. Ved borderline lepra kan man ha 

såkalte RR. Dette skyldes muligens at bakterier fra Schwannske celler og perinevriet går over 

i blodet, og fører til en massiv aktivering av Th2-celler, som utskiller IL-2 og IFN-�. Dette gir 

en uttalt makrofagaktivering og dermed dannelse av mange nye epiteloide celler. Ved mer 

lepromatøse former vil en aktivering av ”Mitsuda-positive” makrofager kunne gi RR, og 

utbrudd av tuberkuloide lesjoner. ENL forekommer stort sett ved lepromatøse former av 
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lepra. Dette skyldes sannsynligvis antistoffer og cytokiner som blir produsert av 

antigenpresenterende celler (IL-1 og TNF-�) og som gir en kraftig aktivering. Det vil i tillegg 

være sirkulerende immunkomplekser som slår seg ned i små blodkar og dermed gir vaskulitt. 

 

2.5  KLINIKK  

2.5.1  Innledning 

På bakgrunn av de mange særegenhetene som M. leprae har mikrobiologisk, er det ikke 

overraskende at lepra også har mange særegne kliniske karakteristikker. Sykdommen er svært 

lite smittefarlig sammenlignet med andre infeksjonssykdommer. Inkubasjonstiden er ekstrem 

lang og varierer fra måneder til over 30 år. Det er vanskelig å angi gjennomsnittelig 

inkubasjonstid, men den er anslått til fire år for tuberkuloid lepra og ti år for lepromatøs lepra 

(51). Som tidligere nevnt, er sykdomsmanifestasjonene ved lepra avhengig av kroppens 

immunrespons, i tillegg til manifestasjoner som kommer som en direkte følge av 

bakterieinvasjonen. En skjematisk oversikt over sykdomsutviklingen følger i figur 5. 

Infeksjon med M. leprae  

ingen sykdom 

   remisjon 

ID
L

 

TT    BT    BB    BL    BB 

Figur 5 

Sykdomsutvikling ved lepra 
 
 
Figuren viser det forholdet at 
svært mange som blir infisert med 
M. leprae, aldri vil utvikle noen 
klinisk sykdom. I følge WHO vil 
denne gruppen utgjøre ca. 95 % 
av de smittede. Av de som 
utvikler IDL, vil en stor del 
oppleve spontan remisjon. Den 
resterende delen vil utvikle ulike 
manifestasjoner på sykdommen, 
jamfør Ridley-Joplings klassifika-
sjon (9). 
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2.5.2  Indeterminant lepra 

Symptomene ved lepra kommer som regel gradvis, og det er i starten vanskelig å skille 

symptomene fra symptomer en ser ved en rekke andre sykdommer. I tillegg vil symptomene 

kunne være så beskjedne, at pasienten ikke oppsøker lege. Sykdomsdebuten kan derfor ofte 

bare stilles retrospektivt. Hos de personene som utvikler sykdom etter infeksjon med M. 

leprae, vil de første kliniske tegnene ofte være en, eller noen få, makulære lesjoner. Disse er 

som regel relativt dårlig avgrenset til normal hud og opptrer hyppigst på truncus og de 

proksimale delene av ekstremitetene. Lesjonene er svakt hypopigmenterte og vil være lett 

deskvamerte. Det kan også være tap av sensibilitet i lesjonene (52).N En slik tidlig 

manifestasjon betegnes ”indeterminate leprosy”, ettersom den fremtidige utviklingen av 

sykdommen ikke er mulig å forutsi. Pasienter kan også debutere med lesjoner som kun er 

preget av hypoestesi. Leprainfeksjonen kan også presentere seg første gang klinisk som en 

reaksjon, RR eller ENL. Det er imidlertid også ikke uvanlig at infeksjonen er subklinisk. 

Disse pasientene debuterer først seinere med kliniske symptomer, i spekteret fra tuberkuloid 

til lepromatøs lepra. 

2.5.3  Tuberkuloid lepra 

Tuberkuloid lepra viser seg klinisk med en eller et par makulære lesjoner. Lesjonene er ofte 

enkeltstående, men kan også spre seg sentrifugalt. De er hypopigmenterteO og viser nedsatt 

senibilitetP. Hos personer med lys hud vil lesjonene fremstå som kobberfargede, se figur 6. 

Overflaten av lesjonene er tørr og det sees ofte deskvamasjon. Lesjonene vil ofte ha en sentral 

tilheling, slik at de får form som en ring. I motsetning til hva som er tilfelle ved IDL vil 

lesjonene ved TTL være godt avgrenset fra normal hud. Kanten av lesjonene er ofte lett 

elevert og erytematøs. Man vil også kunne se at svettefunksjonen og hårveksten er redusert i 

                                                 
N Enkelte vil hevde sykdom med nerveaffeksjon ikke inngår i IDL 
O Graden av hypopigmentering kan variere sterkt, selv hos personer med samme hudfarge. 
P Dette er ikke alltid tilfelle, spesielt ikke ved lesjoner i ansiktet. 
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lesjonens utbredelse. Størrelsen varierer fra et 

par til mangfoldige centimeter i diameter. De 

kan opptre overalt på kroppen. Ettersom 

lesjonene tilheler vil de kunne gi arrdannelse og 

delvis repigmentering.  

 

I tillegg til hudaffeksjon vil man også vanligvis 

se en affeksjon av perifere nerver. 

Sannsynligheten for nerveaffeksjon øker i takt 

med hudlesjonenes varighet og utbredelse. 

Nerverne vil bli fortykket, harde og ømme, 

spesielt på enkelte predileksjonssteder. De 

vanligste predilkesjonsstedene for nerve-

affeksjon ved TTL er: N. ulnaris like over 

albuen, n. tibialis posterior mellom mediale malleol og hælen og n. fibularis der den passerer 

fibulahodet. I tillegg affiseres n. facialis, n. auricularis magnus, n. medialis og n. radialis 

relativt ofte. Generelt kan en hver overflatisk nerve i nærheten av en hudlesjon, samt nerver 

som inneholder sensoriske nervefibre til huden, bli affisert. Lesjonene ved tuberkuloid lepra 

kan heles spontant, ofte med noe arrdannelse. Repigmenteringen skjer ofte sakte, slik at det 

kan ta lang tid før lesjonene forsvinner. Som regel vil lett hypopigmentering være det som står 

igjen etter tilhelingen av lesjonene.  

2.5.4 Lepromatøs lepra 

Ved lepromatøs lepra er det bakterier i store deler av kroppen, og blant de viktigste stedene er 

huden, neseslimhinnen, nerver, lymfeknuter, lever, muskler, øyne, testikler og beinmarg. I 

huden sees makulære lesjoner i et stort antall. De er hypopigmenterte og erytematøse og er i 

Figur 6 

Hudlesjon på venstre bein til en 
28 år gammel kvinne. Lesjonen 
hadde vært tilstede i 6 måneder, 
og var 6 cm i diameter og 
velavgrenset med nedsatt 
sensitivitet. Hudutstryk viste 
ingen syrefaste staver, og hun ble 
satt på multimedikamentregime i 
6 måneder. 
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motsetning til ved tuberkuloid lepra, dårlig avgrenset 

fra normal hud. Lesjonene er spredd utover hele 

kroppen, men sees sjeldent på hodebunnen, i aksillen 

og i lysken. De er sjeldent hypoestiske. Ettersom 

sykdommen progredierer vil lesjonene bli infiltrert av 

enorme mengder bakterier, slik at det danner seg 

knuter. Disse sees ofte i ansiktet og på ører. Huden 

fortykkes også, og i ansiktet er dette tydelig ved 

øyenbrynene og på ørene.Q Pasientene mister ofte 

øyenbrynene (madarose), spesielt de laterale delene, 

og i noen tilfeller også øyevippene og annet 

kroppshår. Som en kuriositet kan det nevnes at det 

blant pasienter fra Mexico og Karibia finnes en 

spesiell type lepromatøs lepra som kalles ”diffus lepromatosis”. Denne er kjennetegnet av at 

det ikke er noen synlige hudlesjoner, bare diffus infiltrasjon av dermis. 

 

Lepromatøs lepra affiserer som sagt en rekke organer. I tillegg til huden vil så å si alltid de 

øvre luftveiene bli infisert.  Neseslimhinnen blir ofte kraftig angrepet, og dette kan føre til 

nesetetthet og epistaxis på grunn av ulcerasjoner i slimhinnen. Hvis pasienten ikke kommer 

under behandling tidsnok, vil bakteriene kunne ødelegge nesebrusken, slik at den kollapser og 

nesen blir deformert (sadelnese). Videre vil larynx bli affisert i en ulcerøs eller fibrotisk form. 

Ved den ulcerøse formen kan det utvikles ødem i larynx, som kan føre til akutte 

respirasjonsproblemer (53). Den fibrotiske formen kan gi firbrose av trachea, som i enkelte 

                                                 
Q Dette gir et spesielt ansiktsutseende som i engelsk litteratur kalles ”leonine facies”. 

Figur 7 

Uttalte lesjoner ved 
lepromatøs lepra hos en 30 år 
gammel mann. Vi ser 
destruksjon av nesebrusken, 
tap av fingre og øyenbryn. 
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tilfeller kan bli så alvorlig at man må tracheostomere pasienten. Lepra kan også affisere de 

større bronkiene, men lungeparenchymet blir vanligvis spart.R 

 

Nerveaffeksjon kommer relativt langt ut i forløpet av LLL. Sensibilitetstap sees ofte først på 

distale deler av armer og bein, og etter hvert danner det seg et ”hanske-sokke mønster”. 

Sykdommen vil så kunne spre seg til å involvere andre nerver. I tillegg til sensoriske nerver, 

vil autonome nerver kunne bli affisert. Dette kan føre til anhidrose, nedsatt intraokulært trykk, 

iris dysfunksjon, hjerterytmeforstyrrelser og neurogen blære. Det vanligste er at det er ingen 

bakterieinvasjon av storhjernen, hjernehinnene, lillehjernen eller ryggmargen.  

 

Lepra kan også affisere leveren, slik at det dannes granulomer i leverparenchymet. Det er i 

tillegg kjent at det er en overhyppighet av virale hepatitter ved lepra (53). Et annet organ som 

affiseres er øyet. Vanligvis er det den fremre delen av øyet som er involvert i lepra, og man 

kan se affeksjon av corpus ciliare, iris, choroidea, sclera og cornea. Iridocycklitt og corneal 

anestesi kan bli følgene, og det er ikke helt uvanlig at dette fører til reduksjon eller tap av syn. 

Lepra kan føre til sekundær amyloidose. Dette involverer spesielt nyrene, og i alvorlige 

tilfeller kan dette føre til nyresvikt. Testiklene kan ved lepra bli rammet av orkitt. Dette kan 

føre til reduserte nivåer av testosteron (54) og påfølgende impotens, sterilitet og gynekomasti. 

 

Det er viktig å huske at mens tuberkuloid lepra tenderer til å helbrede spontant, vil det 

naturlige forløpet ved lepromatøs lepra være gradvis forverring over lang tid. De vanligste 

dødsårsakene er trolig bronkopneumoni og nyresvikt (55). 

                                                 
R I motsetning til hva en ser ved tuberkulose vil infeksjonen ved lepra nesten alltid sitte bare over 
stemmebåndene. 
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2.5.5 Borderline lepra og reaksjoner 

Tilfeller av borderline lepra har karakteristikker ved både tuberkuloid og lepromatøs lepra. De 

ulike borderlinetypene (BT, BB og BL) vil ha elementer fra disse ytterlighetene i 

sykdomsspekteret i større eller mindre grad. Hudlesjonene bærer preg av dette, og man kan 

hos en og samme pasient se lesjoner som er svært ulike. Det er karakteristisk at sentrum av 

lesjonene er noe elevert i forhold til periferien. Affeksjonen av nervene er ofte mer 

omfattende enn ved TTL, og kan være tilstede allerede før hudlesjonene er synlige. Det er 

forholdsvis sjelden med affeksjon av nese og øyne.  

 

Reaksjoner gir en forverring av allerede tilstedeværende affeksjoner. RR kjennetegnes av 

sterkt økt inflammasjon i hudlesjoner som på forhånd har vært fredlige, nye hudlesjoner, 

neuritt og lavgradig feber (56). Ved ENL vil pasienten utvikle multiple smertefulle knuter, 

spesielt på ekstensorsiden av ekstremitetene. Disse kan gi grunnlag for sårdannelse. I tillegg 

kan man se neuritt (spesielt n. ulnaris), feber, anoreksi, anemi, leukocytose, lymfadenitt, 

uveitt, orkitt og glomerulonefritt. Alvorlighetsgraden av ENL varierer sterkt fra pasient til 

pasient. Varigheten av en slik reaksjon kan ubehandlet være over 5 år.  

2.5.6  Lepra og graviditet 

Som tidligere nevnt, er de kliniske manifestasjonene ved lepra ikke relatert til 

infeksjonsgraden, men til vertens immunstatus. Samtidig er det kjent at hormonelle 

forandringer under pubertet og graviditet kan føre til endringer i vertens immunstatus. 

Graviditet kan derfor være en ekstra risiko for kvinner med lepra. Særlig i tredje trimester er 

sannsynligheten stor for at sykdommen enten bryter ut eller reaktiveres hos tilsynelatende 

kurerte pasienter. En graviditet medfører en generell immunsuppresjon, og det er derfor ikke 

uvanlig at RR forekommer post partum siden man får en økt aktivering av immunforsvaret 
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etter endt graviditet. ENL vil gjerne bryte ut sent i graviditeten. Begge reaksjonene kan 

vedvare langt ut i ammeperioden. Neuritter med tap av sensorisk og motorisk funksjon er 

assosiert med tilbakefall og reaksjoner. Tilbakefall, reaksjoner og nerveskade med påfølgende 

deformiteter og funksjonstap, forekommer ikke bare blant kvinner som er under effektiv 

behandling, men også de som har mottatt MDT og avsluttet behandlingen. Opptil 20 % av 

barn født av mødre med lepra utvikler lepra innen puberteten. Tidlige lepramanifestasjoner 

hos små barn er som regel milde og selvhelbredende, men det er stor sjanse for at døtre som 

gifter seg og blir gravide i ung alder løper samme skjebne som sine mødre med lepra (57).  

2.5.7  Differensialdiagnoser 

Differensialdiagnosene ved lepra er mange og varierte. Diagnostikken vanskeliggjøres av at 

lesjonene ved relativt vanlige hudsykdommer kan endres av faktorer som pigmentering, 

ernæring, solbestråling og hyperkeratosetendens. Pasienter fra tropene kan i tillegg ha kutane 

manifestasjoner ved eksotiske sykdommer som yaws (frambesia) (58), leishmaniasis (59) og 

onchocerciasis (60).  

2.5.7.1 Differensialdiagnoser, hud 
 
Makulære lesjoner ved lepra kan forveksles med fødselsmerker og kongenitale eller 

ervervede, idiopatiske pigmenteringsforstyrrelser (f.eks. vitiligo og leukoderma (61)). Dertil 

kommer en rekke mykoser, dermatoser (f.eks. pityriasis versicolor), granuloma multiforme og 

erythema multiforme. Forvirring kan også lett oppstå når underernæring og avitaminose 

opptrer samtidig og manifesterer seg som henholdsvis huddyskromier og perifer nevropati.  

 

Ved opphøyde lesjoner omfatter differensialdiagnosene psoriasis, dermatitter, lichen ruber 

planus, kutan sarkoidose (62), lupus vulgaris (63), lupus erythematosus og mekanisk eller 
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kjemisk induserte hyperkeratoser. Kaposis sarkom, histoplasmose og neurofibromatosis von 

Recklinghausen er aktuelle differensialdiagnoser ved nodulære lesjoner.   

2.5.7.2 Differensialdiagnoser, nerver 
 
 Ved skader på perifere nerver med påfølgende motoriske og sensoriske utfall er årsaken 

selvsagt ikke begrenset til lepra. Imidlertid vil en kombinasjon av perifer nerveskade og 

fortykkede, harde og ømme nerver på sykdommens predileksjonssteder i praksis være 

diagnostisk for lepra. Denne kombinasjonen utelukker tilstander som Marfans syndrom, 

diabetisk nevropati og vaskulære lesjoner som kan føre til nerveskade. Ved poliomyelitt kan 

de motoriske utfallene minne om de som sees ved lepra, men sensibiliteten er som regel ikke 

affisert. Neuritter som fremkalles av trykk på nerver (f.eks. Carpal tunnel syndrom (64), tarsal 

tunnel syndrom, Bernardts syndrom og meralgia paraesthetica) kan en sjelden gang forveksles 

med lepra.  

 
 

2.6  FARMAKOLOGI 
 
Her presenteres de medikamentene som inngår i WHOs MDT-regime (Dapson, rifampicin og 

clofazimin), samt prednisolon og thalidomid ettersom disse preparatene er i utstrakt bruk mot 

reaksjonene ved lepra. Det gis også en kort omtale av ofloksacin og minocyklin, da disse 

medikamentene er anbefalt av WHO (i kombinasjon med clofazimin) i tilfeller med alvorlige 

bivirkninger på MDT samt i det såkalte ROM-regimet. Andre antibiotika som har vært eller er 

i bruk mot lepra, for eksempel klaritromycin, rifapentin, perfloksacin og moxifloksacin (65), 

omtales ikke nærmere her da de per i dag ikke er anbefalt av WHO eller har relevans for vår 

studie.  
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2.6.1  Dapson  

2.6.1.1 Generelt  

Dapson, 4,4-diaminodifenylsulfon (DDS), som ble 

syntetisert i 1908 av Fromm og Wittmann, er kjemisk 

beslektet med sulfonamidene (66, 67). Siden 

medikamentets antibakterielle effekt hemmes av PABA, 

antas det at virkningsmekanismen er inhibisjon av 

folsyresyntesen i mykobakteriene. I tillegg til bruk mot lepra benyttes dapson også mot 

dermatitis herpetiformis og som profylakse mot pneumocystis carinii infeksjon hos HIV-

pasienter. Dapson har i tillegg blitt forsøkt mot en rekke hudsykdommer. Selv om bruken av 

dapson er begrenset, hemmer stoffet veksten av en rekke patogene bakterier, bl.a. 

streptokokker, stafylokokker, gonokokker, pneumokokker og mykobakterier, samt enkelte 

protozoer.  

 

2.6.1.2  Virkningsmekanisme 

Sulfonamidene,  og  da  sannsynligvis  også  dapson,  blokkerer  kondensasjonen av PABA og  

7,8-dihydro-6-hydroksymetylpterinpyrofosfat til 7,8-dihydropteroat. Det bakterielle enzymet 

som katalyserer denne reaksjonen er dihydropteroat syntase (DHPS), som kodes av genet folP 

hos M. leprae. Den påfølgende omdannelsen av 7,8-dihydropteroat til tetrahydrofolat ved 

enzymet dihydrofolat syntase og dihydrofolat reduktase er avgjørende for å danne en rekke 

cellulære kofaktorer, deriblant thymidylat, glycin, methionin, pantotensyre, og n-

formylmethionyl-tRNA (68).  
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2.6.1.3  Farmakokinetikk 

Under behandling av lepra administreres dapson oralt, og daglig dose ligger som regel på 50 

eller 100 mg, men varierer fra 50 til 400 mg (69). Dapson absorberes hurtig og bortimot 

komplett fra GI-tractus. Cmax nås innen 2-8 timer etter administrasjon. Omlag 70 % av 

medikamentet bindes til plasmaproteiner. T1/2 ligger mellom 24 og 48 timer, men noe dapson 

forblir i lever, nyrer og til en viss grad i muskler og hud i lengre perioder. I disse vevene kan 

det finnes spor av dapson i opp til tre uker etter seponering. Den terapeutiske 

serumkonsentrasjonen ligger mellom 0,5 og 5,0 mg/ml. Medikamentet har brytes delvis ned i 

leveren, men noe acetyleres og skilles ut med urinen, delvis konjugert som N-glucuronider og 

N-sulfater. I leveren metaboliseres dapson, for en stor del av 3A isoenzymfamilien i cytokrom 

P-450-komplekset, til hydroksylaminer.  

 

2.6.1.4  Bivirkninger 

Dapson hører til våre mest toksiske legemidler. Bivirkninger forekommer relativt hyppig og 

omfatter bl.a. hemolyse av erytrocytter, methemoglobinuri, anemi, agranulocytose, anoreksi, 

kvalme og oppkast, feber, psykiske forstyrrelser, allergisk dermatitt og nevropati. 

Leprareaksjoner kan forekomme og et syndrom som minner om infeksiøs mononukleose har 

blitt rapportert. 

 

2.6.1.5  Graviditet og amming 

Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved bruk under graviditet, men på grunn av 

toksisiteten bør dapson bare brukes på meget strenge indikasjoner (70). Overgang til 

morsmelk er høy og tilbakeholdenhet med bruk av medikamentet anbefales grunnet risiko for 

hemolytisk anemi hos barnet.  
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2.6.2  Rifampicin 

2.6.2.1  Generelt 

Rifampicin er et semisyntetisk derivat av rifamycin SV 

(71). Rifamycinene utgjør en antibiotikaklasse som 

produseres av Amycolatopsis mediterranei. 

Medikamentet er tilgjengelig i form av tabletter og til 

intravenøs infusjon.  

 

2.6.2.2  Virkningsmekanisme 

Stoffet virker ved at det binder seg til og hemmer DNA-avhengig RNA polymerase i 

prokaryote, men ikke eukaryote celler (71). Medikamentet har baktericid aktivitet mot de 

fleste grampositive celler og en rekke gramnegative arter i tillegg til mykobakteriene. På 

grunn av massiv resistensproblematikk benyttes rifampicin nå som regel i kombinasjon med 

ubeslektede antibiotika.  

 

2.6.2.3  Farmakokinetikk 

Rifampicin absorberes nærmest komplett når det administreres oralt. Cmax angis til 2 timer, 

mens T½ er 2,5 timer (71). Inntak av fødemidler affiserer absorpsjonen betydelig og fører til 

en forsinket maksimal serumkonsentrasjon. Den maksimale serumkonsentrasjonen på sin side 

vil ligge om lag 2 mg/l lavere enn normalt dersom medikamentet tas etter et måltid. 

Proteinbindingen er cirka 80 %. Lipidløseligheten gjør at rifampicin raskt distribueres i de 

indre organer, skjelett og kroppsvæsker (inklusive tårevæske, saliva, ascitesvæske og 

abscesser). Stoffet penetrerer cellemembranen og virker aktivt mot intracellulære bakterier. 

Konsentrasjonen i cerebrospinalvæske vil normalt være lav, men øker dersom hjernehinnene 

er inflammert. Rifampicin metaboliseres hovedsakelig til dets desacetyl derivat, som også har 



���������	��
����������������� ����������������������������������� ��������� ���������������������	 �!�"�#%$�&�#�#�'

 
 

46 

antimikrobiell aktivitet. Medikamentet stimulerer leverens mikrosomale enzymer i cytokrom 

P-450 systemet, noe som gjør at ”hepatic clearance” øker ved kontinuerlig bruk. Både 

uomdannet substans og metabolitter skilles ut via en doseavhengig sekresjon til gallen. Dette 

fungerer effektivt ved lav dosering, men i begrenset grad dersom dosen økes. Som et resultat 

av dette vil en økende mengde bli skilt ut med urinen ved økende dosering. Dette vil i sin tur 

gi urinen en karakteristisk rødoransje farge. 

 

2.6.2.4  Bivirkninger 

Rifampicin er relativt lite toksisk, selv ved administrasjon over lengre perioder. Likevel 

oppstår en rekke bivirkninger. Som en kuriositet kan nevnes at rifampicin kan sette rosa farge 

på myke kontaktlinser (71). Andre bivirkninger omfatter hudreaksjoner, trombocytopeni, 

gastrointestinale, som diaré, nedsatt appetitt og magesmerter, og forstyrrelse av 

leverfunksjonen. Transaminasestigning er svært vanlig, klinisk hepatitt sees av og til. 

Vedvarende transaminasestigning kan tyde på leverskade. Behandling med daglige doser av 

rifampicin tåles bedre enn intermitterende behandling. ”Flu-syndromet” som sees ved 

intermitterende behandling kan være et forstadium til alvorlige komplikasjoner som 

trombocytopeni, purpura, hemolytisk anemi, dyspné og astmalignende anfall, sjokk og 

nyresvikt. 

 

2.6.2.5  Graviditet og amming  

Teratogene effekter er observert i dyreforsøk. Enkelte data tyder på økt risiko for intrauterin 

død og misdannelser også hos mennesker. Blødninger som følge av hypotrombinemi har vært 

rapportert hos nyfødte ved bruk i siste del av svangerskapet. Profylakse med vitamin K vil i så 

tilfelle beskytte mot blødningsrisikoen. Overgang til morsmelk er minimal og det er således 

ikke noe til hinder for at rifampicin benyttes av ammende.  
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2.6.3  Clofazimin 

2.6.3.1  Generelt 

Clofazimin (C27H22C12N4) er et medikament som har 

blitt benyttet til behandling av lepra siden 1962 (72). 

Stoffet har oransje til dyp rød farge under normale 

forhold. Medikamentet er svært hydrofobt. 

 

2.6.3.2  Virkningsmekanisme 

Den biokjemiske virkningsmekanismen er fremdeles ikke endelig klarlagt. En hypotese går ut 

på at det dannes intracellulært H2O2 og at dette i seg selv har antimykobakteriell effekt. Andre 

hevder at organismenes mitose hemmes ved at clofazimin binder seg til guaninbasene i DNA. 

En studie av Anderson og medarbeidere fra 1993 har vist at clofazimin stimulerer PLA2-

aktiviteten, noe som medfører en akkumulasjon av lysofosfolipider (73) og dermed inhibisjon 

av grampositive bakterier.  

 

I tillegg til å ha en antimykobakteriell aktivitet virker clofazimin antiinflammatorisk, noe som 

trolig har sammenheng med stoffets evne til å stimulere syntese og frigjøring av PGE2. Dette 

reduserer problemene med ENL. Clofazimin administreres oralt i med en startdose på omlag 

300 mg per døgn og med en maksdose på 400-500 mg per døgn. Vedlikeholdsdosen ligger på 

50-100 mg per døgn.  
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2.6.3.3  Farmakokinetikk   

Clofazimin absorberes godt fra tarmen og tas opp av fettvev samt makrofager og monocytter i 

tarmveggen. T1/2 varierer mellom 10 og 70 dager. Clofazimin elimineres uforandret via urin 

og feces.  

 

2.6.3.4  Bivirkninger   

Clofazimin tolereres vanligvis godt, men noen pasienter vil utvikle kvalme, abdominalsmerter 

og diaré. Disse plagene kan til en viss grad forebygges ved at medikamentet tas til måltid eller 

et glass melk. En doseavhengig og reversibel misfarging av huden er svært vanlig. Misfarging 

av hår, cornea, urin, svette og tårevæske forekommer også. En sjelden, men alvorlig 

komplikasjon til høydoseterapi er ødemer i tynntarmsveggen som kan føre til en subakutt 

obstruksjon. Forøvrig nevnes det at avleiringer av clofazimin i lymfekjertler kan forstyrre 

lymfedrenasjen slik at det kan oppstå ødemer i underekstremitetene.  

 

2.6.3.5  Graviditet og amming 

Clofazimin krysser placenta og går over i brystmelk. (74, 75). Lite data er produsert når det 

gjelder hvordan clofazimin påvirker fosteret. Blant 15 svangerskap der clofazimin ble 

benyttet, ble det observert tre (20 %) neonatale dødsfall (76, 77). Imidlertid fant man ingen 

klare holdepunkter for teratogene effekter, i det alle disse dødsfallene kunne forklares på 

andre måter (gastroenteritt, prematuritet og ante partum blødning). Barn født av mødre som 

har tatt clofazimin er reversibelt hyperpigmenterte ved fødselen.   
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2.6.4  Thalidomid 

2.6.4.1  Generelt  

Thalidomid, ([± alfa (N-pthalimido)glutraimid]; 

C13H10N2O4), ble syntetisert av selskapet Chemie 

Grunenthal i Tyskland i 1954 (78). I Europa ble 

medikamentet benyttet som et ikke-barbiturat sedativt-

hypnotisk og antiemetisk middel mot morgenkvalme 

under graviditetS. Thalidomid ble fjernet fra markedet i 1961 da middelets teratogene effekt 

på mennesker ble oppdaget. Senere har det imidlertid vist seg at middelet har effekt på en 

rekke sykdommer der autoimmune eller inflammatoriske mekanismer er involvert (79).T I 

1965 oppdaget Sheskin at thalidomid viste aktivitet overfor en kutan komplikasjon ved lepra, 

ENL (80). Effekten er påtakelig og til tross for medikamentets teratogenitet, er thalidomid 

fremdeles anbefalt til behandling av ENL. Thalidomid ble anbefalt av den femte 

internasjonale lepra kongressen i 1973 og av WHO i 1994 som det foretrukne medikament til 

behandling av moderat til alvorlig ENL hos menn, ikke-fertile kvinner samt kvinner som 

bruker effektive antikonsepsjonsmidler. En rekke omfattende studier har slått fast at 

medikamentet kan benyttes uten tillegg av steroider til å kontrollere denne komplikasjonen.  

 

2.6.4.2  Virkningsmekanisme 

Thalidomid har ingen baktericid eller bakteriostatisk effekt overfor M. lepra. Effekten mot 

ENL synes å være antiinflammatorisk via å modulere nivåene av det proinflammatoriske 

cytokinet TNF-�. Eksakt hvordan thalidomid har innvirkning på TNF-�-nivåene er imidlertid 

                                                 
S Verden over ble thalidomid solgt under minst 37 ulike navn, bla Contergan® i Vest Tyskland, Divastal® i 
England og Talimol® i Canada. 
T Prurigo nodularis, diskoid lupus erythematosus, aftøs stomatitt, sarkoidose, rheumatoid artritt, Behçet`s 
syndrom og graft-versus-host-reaksjoner 
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uklart. In vitro studier tyder på at thalidomids evne til å øke eller senke TNF-�-syntesen er 

avhengig av både stimulus og hvilken celle som stimuleres. TNF-�-produksjonen tiltar når 

humane monocytter blir stimulert med endotoxin, mens produksjonen synker når humane 

mononukleære celler blir stimulert med endotoxin i nærvær av thalidomid. Når humane 

monocytter trigges av lipopolysakkarider eller mykobakterieagonister in vitro, gir thalidomid 

en selektiv hemming av TNF-�-produksjonen. Hemmingen skjer da ved en akselerert 

degradering av mRNA som koder for TNF-� -proteinet og effekten er markert ved 

konsentrasjoner som kan sammenliknes med serumnivået som oppnås in vivo ved å benytte 

doser opp til 400 mg per døgn. De kliniske symptomene på ENL er assosiert med forhøyede 

serumnivåer av TNF-� og IL-1 og TNF-� -frigjøringen fra mononuklære celler i perifert blod 

er høyere ved ENL enn noen annen sykdom. Det er estimert at frigjøringen av TNF-� hemmes 

med omlag 90 % under behandling med thalidomid i doser på 100-400 mg per døgn.  

 

2.6.4.3 Farmakokinetikk 

Ved oral administrasjon absorberes thalidomid sakte, men nesten fullstendig fra GI-tractus og 

Cmax nås etter 3-4 timer. T1/2 er cirka 6 timer. Ved multippel dosering skjer det ingen 

akkumulasjon eller endring i de farmakokinetiske egenskapene. Thalidomid interager ikke 

med orale antikonsepsjonsmidler.  

 

2.6.4.4  Bivirkninger 

Bivirkninger forekommer hyppig og omfatter blant annet sedasjon, konstipasjon, teratogenitet 

og perifer nevropati.  

 

2.6.4.5  Graviditet og amming 

Thalidomid er absolutt kontraindisert ved både graviditet og amming.  
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2.6.5  Prednisolon 

2.6.5.1  Generelt 

 I terapeutiske doser er prednisolon et potent anti-

inflammatorisk og immunosuppresivt middel. 

Medikamentet som tilhører gruppen av glukokortikoider, 

hemmer både tidlige og sene manifestasjoner på 

inflammasjon. Prednisolon affiserer alle inflammatoriske 

reaksjoner uavhengig av om de er fremkalt av invaderende mikrober, kjemiske eller fysiske 

stimuli, eller en inadekvat og forsinket immunrespons som ved hypersensitivitet eller 

autoimmune sykdommer.  

 

2.6.5.2  Virkningsmekanisme 

Glokokortikoidene gir en svekket transkripsjon av genene for celleadhesjonsfaktorer og 

relevante cytokiner. Dette medfører nedsatt utvandring av nøytrofile granulocytter fra 

blodkar, i tillegg til at både makrofager og nøytrofile granulocytter generelt reduserer sin 

aktivitet. CD4+-cellene utfører færre oppgaver og den klonale proliferasjonen av T-celler 

avtar, hovedsakelig på bakgrunn av redusert transkripsjon av genene for IL-2 og IL-2-

reseptoren. Fibroblastfunksjonene svekkes, noe som medfører lavere produksjon av kollagen 

og glykosaminoglykaner. Videre vil osteoblastenes aktivitet avta, samtidig som osteoklastene 

øker sin aktivitet. Prednisolon reduserer nivået av COX-2, noe som gir lavere produksjon av 

prostanoider. Cytokinene IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8 og TNF-� genereres i mindre 

grad som følge av hemming av transkripsjonen for de aktuelle genene. Konsentrasjonen av 

komplementfaktorer i plasma synker og nivået av indusert NO (iNO) avtar betydelig. 

Histaminfrigjøringen fra basofile granulocytter og IgG produksjonen synker markant. Etter at 
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prednisolon har blitt tatt opp i cellene, bindes stoffet til spesifikke reseptorer i cytoplasma. 

Disse reseptorene finnes i så godt som alle vev, med omlag 3000 til 10000 i hver celle. Når 

steroidet har bundet seg til reseptoren, blir reseptoren aktivert, dvs. den gjennomgår en 

konformasjonsendring. Steroid-reseptorkomplekset danner en dimer som beveger seg mot 

cellekjernen og binder seg deretter til steroidresponsive elementer på cellens DNA. Dette 

fører enten til reduksjon eller induksjon av transkripsjonen av aktuelle gener.  

 

Reduksjon av transkripsjonen skjer via hemming av flere ulike transkripsjonsfaktorer, bl.a. 

AP-1 og NF-�B. Det er disse transkripsjonsfaktorene som normalt skrur på genene for COX-

2, en rekke cytokiner og den induserbare formen av NO syntase. Basal og indusert 

transkripsjon av genene for kollagenase modifiseres, og osteocalicingenet som normalt 

induserer vit. D3s effekter i osteblastene blir hemmet. Induksjon av gentranskripsjonen 

innebærer at det dannes spesifikt mRNA, som er et templat for syntese av nye proteiner. Et 

eksempel på et slikt protein er lipocortin-1, et medlem av annexin-familien. Lipocortin-1 

spiller en viktig rolle når det gjelder glukokortikoidenes ”negativ feedback” virkning på 

hypothalamus og adenohypofysen. I tillegg har trolig lipocortin-1 i seg selv 

antiinflammatoriske virkninger. Ved lepra brukes prednisolon til behandling av alvorlige type 

I reaksjoner (RR) med startdoser på 40-60mg.  

 

2.6.5.3  Farmakokinetikk 

Prednisolon absorberes lett fra tarmen, metaboliseres i lever og har T½ på cirka 3 timer. Den 

biologiske virkningstiden er angitt til å ligge mellom 15 og 48 timer (70).  
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2.6.5.4  Bivirkninger 

Prednisolon kan ha mange bivirkninger, til dels alvorlige ved høy dosering. De viktigste 

bivirkningene skyldes vevskatabole effekter med tendens til atrofier av ulike slag, 

immunosuppressive virkninger og hemmende effekt på hypofyse-binyrebark. Følsomhet og 

risiko for bivirkninger varierer individuelt (70).  

 

2.6.5.5  Graviditet og amming 

Moderate doser kan gi lett vekstretardasjon hos fosteret, men det er ikke dokumentert 

fosterskade hos menneske. Gravide som er avhengige av prednisolon på grunn av sin sykdom, 

bør som hovedregel fortsette behandlingen. Binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet er 

rapportert ved bruk av høye doser prednisolon mot slutten av svangerskapet, men dette synes 

å være en lett, reversibel og ufarlig effekt. Ved lengre tids bruk av høye doser prednisolon 

under amming bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon (66, 70, 71). 

 

2.6.6  Ofloksacin 

2.6.6.1  Generelt 

Ofloksacin er et 6-fluoro, 7-piperazinyl kinolon med en 

metylsubstituert oksazin ring. Metylgruppen kan 

foreligge i både D- og L-konfigurasjon og medikamenter 

til både oral, intravenøs og oftalmologisk bruk er 

blandinger av de to isomerene (71).  

2.6.6.2  Virkningsmekanisme 

Ofloksacin virker baktericid ved at det blokkerer aktiviteten til bakterienes DNA-gyrase og 

derved hemmer DNA-syntesen (70). Ved lepra er daglig dosering 400mg (81).  
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2.6.6.3  Farmakokinetikk 

Gitt per oralt og på tom mage absorberes ofloksacin meget bra, fordeler seg til de fleste vev 

og kroppsvæsker og utskilles hovedsaklig i urinen. Om lag 5 % metaboliseres, T1/2 er ca. 6 

timer (70). 

 

2.6.6.4  Bivirkninger 

Mest vanlig er mage-tarmplager, som kvalme, brekninger, magesmerter og diaré, og 

symptomer fra CNS i form av hodepine, tretthet, svimmelhet, søvnforstyrrelser, nedsatt 

reaksjonsevne, sjeldnere kramper, depresjoner og hallusinasjoner. Økning av leverenzymene i 

blod forekommer relativt ofte, men levernekrose sees sjelden. Fotosensibilisering og 

akillestendinitt er rapportert.  

 

2.6.6.5  Graviditet og amming 

Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade, men dataene er meget sparsomme. I 

dyreforsøk er det observert varierende embryo- og føtotoksiske effekter, samt degenerasjon av 

leddbrusk i voksende ungdyr. Fluorokinolonene bør generelt kun brukes over kortere perioder 

under amming da risiko for påvirkning av barnets tarmflora ikke kan utelukkes (70). 

 

2.6.7  Minocyklin 

2.6.7.1  Generelt 

Minocyklin (7-Dimetylamino-6-demetyl-6-deoksy-

tetrasyklin) er et semisyntetisk, lipofilt tetrasyklinderivat 

med bredspektret bakteriostatisk aktivitet, vesentlige 

bivirkninger og stor økoskygge.  
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2.6.7.2  Virkningsmekanisme 

Minocyklin transporteres aktivt inn i bakteriene og fester seg til 30S-subenheten slik at 

binding av innkommende aminoacyl-tRNA motvirkes (71). Ved lepra benyttes minocyklin i 

doser på 100mg daglig.  

 

2.6.7.3  Farmakokinetikk 

Ved oral administrasjon er absorpsjonen 95-100 %. Den påvirkes ikke i vesentlig grad av 

matinntak, men synker ved inntak av melk. Videre synker absorpsjonsraten ved samtidig 

inntak av antacida og jern. Minocyklin har evnen til å danne kelater med polyvalente kationer 

som blant andre kalsium, aluminium, jern, magnesium og sink. Minocyklin er meget lipofilt, 

noe som gir en vid distribusjon og høy vevskonsentrasjon. Cmax nås etter to timer, mens T1/2 er 

12 til 24 timer (71). Proteinbindingen er angitt til 75 %. Medikamentet biotransformeres i 

leveren til tre mikrobiologisk inaktive metabolitter. Hovedmetabolitten er 9-hydroksy-

minocyklin. Bare 4-9 % av administrert medikament skilles ut med urinen slik at 

eliminasjonen påvirkes lite av en eventuell nyresvikt. Den fekale utskillelsen er også relativt 

lav, men hypotesen om enterohepatisk resirkulering er dårlig underbygget. Til tross for høy 

utskillelse gjennom leveren, forekommer ingen akkumulasjon ved leversykdommer, for 

eksempel cirrhose. Pasienter med Type IIa og type IV hyperlipidemi har redusert clearance 

(50 %), noe som tilsier at modifisering av dosen vil være nødvendig til denne pasientgruppen.  

 

2.6.7.4  Bivirkninger 

Minocyklin kan på grunn av kelatdannelse påvirke kalsifiseringen og gi irreversible 

tannskader samt reversibel hemning i beinvekstsoner. De hyppigste bivirkninger er av 

gastrointestinal karakter. Tendensen til diaré er mindre enn for de andre tetracyklinene, trolig 
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grunnet lavere fekalkonsentrasjon. LeverU- og nyreskade kan forekomme. Sentralnervøse 

bivirkninger forekommer i form av svimmelhet, ataksi, vertigo, tinnitus, kvalme og oppkast. 

Minocyklin kan også virke fotosensibiliserende og utløse benign intrakraniell hypertensjon. 

Misfarging av huden forekommer som tre hovedtyper: I) En brunaktig makulær misfarging 

(”muddy skin syndrome”), som fremtrer på soleksponerte områder og histologisk sett er 

assosiert med melaninavleiring. II) En blåsvart makulær pigmentering som oppstår i betente 

hudområder og arr og skyldes hemosiderinavleiring. III) Sirkulære, makulære blågrå 

pigmenterte områder som kan oppstå på alle hudområder. Disse synes å være relatert til et 

nedbrytningsprodukt av minocyklin (71).  

 

2.6.7.5  Graviditet og amming 

Minocyklin akkumuleres i fosterets tannemalje, og forårsaker derfor misfarging ved bruk fra 

og med fjerde svangerskapsmåned. Ved bruk bare under svangerskapet begrenses skadene til 

melketennene. Minocyklin inkorporeres også i fosterets skjelett, men konsekvensene av dette 

er foreløpig ukjent. Overgangen til morsmelk er minimal. Imidlertid vil kelatdannelse med 

kalsiumioner i morsmelken trolig hindre absorpsjon av kalsium hos barnet. Langvarig bruk av 

minocyklin er derfor ikke anbefalt i ammeperioden.  

 

2.7  BEHANDLINGSREGIMER 
 
Fra begynnelsen av 1900-tallet og til langt ut på 1940-tallet behandlet leger i Afrika, Asia, Det 

fjerne Østen og Sør-Amerika leprapasienter med å injisere olje fra chaulmoogra nøtten (82). 

Denne smertefulle behandlingen syntes å være virksom overfor noen pasienter, men 

langtidseffektene var ytterst tvilsomme. Det første egentlige gjennombruddet i 

leprabehandlingen kom i 1941, da dapson for første gang ble brukt på denne indikasjonen. Dr. 

                                                 
U I form av fettlever, særlig etter i.v. tilførsel og under graviditet 
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R. G.  Cochrane var en pioner på bruk av dapsontabletter, og i løpet av 1950-tallet ble 

dapsonterapi førstevalgsbehandling overfor lepra (83). Clofazimin og Rifampicin ble tatt i 

bruk mot lepra i henholdsvis 1962 og 1963 (84). Pettit og Rees rapporterte de første tilfellene 

av resistens overfor dapson i 1964 (85, 86, 87) og mot slutten av 1970-tallet hadde 

dapsonresistens utviklet seg til å bli et utbredt problem. I løpet av 1970-årene ble det utført 

medikamentutprøvninger som etter hvert førte frem til effektive kombinasjoner (83) og i 1981 

anbefalte en studiegruppe i WHO MDT-regimet til behandling av leprapasienter. Frem til da 

hadde i hovedsak dapson-monoterapi vært den rådende behandlingsformen og 

vedlikeholdsterapi var normen snarere enn helbredelse.  

 

Et nytt fremskritt skjedde i 1987 da MDT i ”blister packs” ble 

introdusert. WHO anbefalte i 1993 et standard MDT-regime i 

24 måneder til pasienter med MBL og i 6 måneder til pasienter 

med PBL. Ekspertkomiteen på lepra i WHO reduserte så i 1997 

varigheten på behandling av MBL fra 24 til 12 måneder. 

Klassifikasjonen i MBL og PBL baserer seg på resultatene ved 

hudutstryk. Pasienter med negative hudutstryk fra alle lesjoner, 

grupperes som PB. Pasienter med ett eller flere positive 

hudutstryk grupperes som MB. I praksis grupperes imidlertid 

gjerne alle lepromatøse, borderline lepromatøse og ekte borderline som MB. I tillegg kommer 

BT-pasienter med en bakterieindeks (Ridleys skala) på 2 + (dvs. � 10 syrefaste basiller i 100 

oljeimmersjons felter) med i denne gruppen. PB vil i praksis si alle ”IDL” og TT pasienter. I 

tillegg kommer BT pasienter som ubehandlet ikke har noen positive hudutstryk eller ingen 

hudutstryk med mer enn 1+ på Ridleys skala (< 10 syrefaste basiller i 100 oljeimmersjons 

felter).  

 Figur 8 

 MDT i “blisterpack” 
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MDT har blitt brukt til å 

kontrollere lepra siden 

1982. I tillegg til å 

kurere sykdommen er 

den anbefalte 

kombinasjonen meget 

kostnadseffektiv (cost-

to-cure på omlag 240 

USD i 2004 (88)). Barn skal ta den samme medikamentkombinasjonen og med samme 

varighet, men med adekvat dosereduksjon (89). Ved såkalt “Single Skin Lesion PB”, der det 

kun foreligger en enkelt hudlesjon, anbefales et standardregime (ROM) der det kun gis en 

enkelt dose med Rifampicin 600mg, Ofloksacin 400mg og Minocyklin 100mg (89). Andre 

medikamentregimer er lite i bruk, men det kan nevnes at musemodeller har vist at 

kombinasjonen minocyklin og ofloxacin er nesten like baktericid som rifampicin, og 

kombinasjonen rifapentin, moxifloxacin og minocyklin har vist seg å være signifikant mer 

baktericid enn ROM-regimet (65). 

 

Ved alvorlige bivirkninger på MDT-regimet, kan annen antileprøs behandling forsøkes. Som 

substitutt for rifampicin kan ofloksacin 400 mg daglig og minocyclin 100 mg daglig gis i 

kombinasjon med daglig administrasjon av clofazimin 50 mg i de første 6 månedene. Dette 

følges av clofazimin 50 mg, ofloxacin 400 mg eller minocyclin 100 mg daglig i de neste 18 

månedene. Hvis de toksiske bivirkningene med dapson er alvorlige hos PB pasienter, kan 

dapson byttes ut med clofazimin med samme dosering som brukes til MB pasientene, men da 

 Tabell 3 

 Behandlingsregimer i følge WHO 
   
 MBL Regime i 12 mnd 
    Rifampicin 600 mg en gang i måneden 
 Dapson 100 mg daglig 
 Clofazimin 300 mg en gang i måneden og 50 mg daglig 
   
 PBL Regime i 6 mnd 
    Rifampicin 600 mg en gang i måneden 
 Dapson 100 mg daglig 
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i 6 måneder. For MB pasientenes vedkommende, seponeres dapson, mens behandlingen 

fortsetter med rifampicin og clofazimin i standard dosering (90). 

 

2.8   IKKE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING AV LEPRA 
 
Hovedprinsippene i den ikke-medikamentelle leprabehandlingen er: a) Å øke pasientenes 

egenomsorgsevne, b) Rekonstruktiv kirurgi og c) Sosial rehabilitering.  

2.8.1  Økning av egenomsorgsevne 

Pasientene får muntlig og skriftlig opplæring i hvordan de kan unngå å skade seg, om 

sårbehandling og bruk av adekvat fottøy for å nevne noe. Pasienter med sensibilitetstap i 

hender og føtter, skader seg selv uten å være klar over det. Sårene som oppstår kan lett 

infiseres, noe som over tid vil føre til irreversible deformiteter. WHO har utarbeidet enkle 

prosedyrer for å forebygge funksjonsnedsettelser (se appendiks) (91).  

2.8.2  Rekonstruktiv kirurgi 

Deformiteter som krever kirurgisk korreksjon er blant annet klohånd, droppfot og lagoftalmus 

(se appendiks for nærmere beskrivelse). Nasal rekonstruksjon kan være nødvendig på grunn 

av erosjoner i neseryggen. Septisk kirurgi kan omfatte opprenskning i massive sår, 

amputasjon av ekstremiteter, fjerning av forfallene metakarper, metatarser og andre knokler i 

hender and føtter. Ved utvikling av kvinnelige bryster og brystvorter ved gynekomasti, kan 

disse fjernes på kosmetisk indikasjon. Av og til må oppsvulmede nerver incideres for å lette 

på trykket fra omgivende strukturer som for sin del potensielt kan forårsake nerveparalyse. 
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2.8.3  Sosial rehabilitering 

Den sosiale rehabiliteringen kan bestå i å gjøre tekniske hjelpemidler mer tilgjengelig, 

generell helseopplysning til allmennheten og arbeidstreningsprogrammer for å nevne noe 

(91). 
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3   RESULTATER 
3.1   INNLEDNING 
 
Et IT-basert datasøk ved journalarkivet ved medisinsk avdeling ved UUS (22.05.03) på 

aktuelle diagnosekoder (A30 med underpunkter og B92 i ICD-10, samt korresponderende 

diagnosekoder i eldre ICD-versjoner), ga i alt 22 pasientjournaler (fra 1984-2003). Av disse 

var tre av journalene åpenbart feilkodetV, noe som medførte at vi stod tilbake med 19 

pasientjournaler. Etter å ha supplert dette med data fra innskrivningsbøkene (tilbake til 1970) 

manuelt, fant vi ytterligere tre pasienter som hadde vært innskrevet med diagnosen lepra. Én 

av disse journalene skulle angivelig foreligge på mikrofilm, men viste seg å ikke være mulig å 

oppdrive. Vi satt derfor vi igjen med totalt 21 journaler etter datainnsamlingen.  

 

Etter en nærmere gjennomgang av journalenes papirversjon, viste det seg at seks av 

pasientene i vårt preliminære materiale ikke hadde lepra. Her var journalene i utgangspunktet 

kodet som lepra, ettersom diagnosen var mistenkt (tentativ diagnose), men diagnosen hadde 

da på et senere tidspunkt blitt revurdert. Endelige diagnoser for disse pasientene var 

hudtuberkulose, ukjent mykose, ukjent granulomatøs betennelse, ulcus cruris, granuloma 

annulare og uspesifisert depigmentert hudlesjon.  

 

Endelig materiale består således av 15 pasientjournaler, hvor alle pasientene på et gitt 

tidspunkt hadde fått verifisert diagnosen lepra.  

 

                                                 
V Et eksempel på en slik feilkode er en pasient med sykdommen øsofagitt (ICD-kode 530.1) som hadde blitt 
kodet som lepra (030). Som vi ser er dette resultat av feil inntasting av ett siffer. De to andre feilkodingene 
dreide seg om hofteleddsdysplasi og pneumoni. 
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3.2   DEMOGRAFISKE DATA 
 

Pasientens alder varierte fra 11 til 

65 år, fordelingen fremgår av 

figur 9. Populasjonen bestod av 8 

menn og 7 kvinner. Ingen av 

pasientene er etniske nordmenn, 

og alle er immigrert fra ikke-

vestlige land i den tidsperioden 

som studien omfatter. Fødeland 

og årsak til immigrasjon i Norge 

fremgår av tabell 4.  

 

 

Tabell 4       

Fødeland og immigrasjonsgrunn    

        Immigrasjonsgrunn  
   Fødeland  

Flyktning 
 

Arbeid 
Gjen-

forening 
 

Giftemål 
 

Ukjent 
 

Sum 
Vietnam 8 0 0 0 0 8 
Filippinene 0 0 0 1 1 2 
Indonesia 0 0 1 0 0 1 
India 0 1 0 0 0 1 
Kapp Verde 0 0 1 0 0 1 
Kambodsja 1 0 0 0 0 1 
Gambia 0 0 1 0 0 1 
Sum 9 1 3 1 1 N = 15 

 

Figur 9 

Aldersfordeling i pasientpopulasjon ved første 
kontakt 
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3.3   KOMORBIDE LIDELSER 
 
Vi fant følgende komorbide lidelser i pasientpopulasjonen: Fem med hepatitt B, en med 

hepatitt C, tre med syfilis, en med ascarisinfeksjon, en med trichinose og en med ankylostom.  

 

3.4  DIAGNOSTIKK 
 
Ni av pasientene fikk stilt diagnosen lepra i Norge, mens seks hadde fått diagnosen i utlandet, 

slik at denne allerede var kjent da de kom til landet. Ti av pasientene hadde fått stilt diagnosen 

ved infeksjonsavdeling på sykehus, to ble diagnostisert ved andre sykehusavdelinger. To 

mottok sin diagnose på poliklinikk eller i allmennpraksis og en ble diagnostisert i 

flyktningmottak. Antall legekontakter før endelig diagnose fremgår av figur 11. 

 

 

 

Figur 10  

Sivil status i pasientpopulasjonen 

Når det gjelder utdanning, fant vi at to 

av pasientene ikke hadde noen 

skolegang overhodet, tre hadde kun 

grunnskole, mens en hadde 

videregående skole og tre hadde 

utdanning på høyskole/universitetsnivå. 

For seks av pasientene forelå ingen data 

i journalene om utdanningsnivå. 

Sivilstatus for pasientpopulasjonen 

fremgår av figur 10. 
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Angående hvor pasientene var henvist 

fra, forelå ingen data for sju av 

pasientene (47 %). Tre var henvist fra 

allmennpraktikere, to fra annen 

infeksjonsmedisiner, to fra dermatolog og 

en fra nevrolog. Antall inneliggende 

dager ved første kontakt varierte fra 0 

dager (poliklinisk kontakt) til 198 dager. 

Gjennomsnittlig liggetid ved første 

kontakt var da 37 dager og median 13 

dager.  

3.5  KLINISKE PARAMETERE 
 
 
  

 

 

 

Diagnostikkmetode fremgår av figur 12 

Hudutstryk og sekretutstryk er kun 

benyttet i diagnostikken av pasienter i 

den lepromatøse delen av 

sykdomsspekteret. Moderne metoder 

som for eksempel måling av PGL-1-

antistoffer, immunperoksidasefarging 

eller PCR er ikke blitt benyttet i vårt 

materiale. Lepromintesten er utført på  
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Figur 11 

Legekontakter (reg.) før endelig diagnose 

Figur 12 

Diagnostikkmetode 
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fire pasienter (to Mitsuda- og Fernandez-

positive og to negative). Fordelingen av 

lepratypene (i henhold til Ridley-Joplings 

femdelte klassifikasjon fra 1962) i 

pasientpopulasjonen vises i tabell 5. For én 

pasients vedkommende fant vi ingen 

informasjon om lepratype. Ingen av pasientene i vårt materiale presenterte seg med IDL ved 

eller etter ankomst infeksjonsavdelingen ved UUS.  

 

Vi har registret de ulike affeksjonene hos pasientene, og dette fremgår av tabell 6 Affeksjon 

av nese, ledd og testikler forekom utelukkende hos pasienter med BL og LL i vårt materiale.  

 

Tabell 6 

Affeksjoner ved lepra 

 Affeksjoner 
 Hudaffeksjon  15 (100%)  
Nerveaffeksjon 13 (87%)  
      n. ulnaris 10 (67%)  
      n. medianus 1 (7%) 
      n. fibularis 3 (20%) 
      n. radialis 3 (20%) 
      n. tibialis posterior 2 (13%) 
      n. auricularis magnus 1 (7%) 
      n. facialis 3 (20%) 
      n. femoralis 1 (7%) 
Øyeaffeksjon 4 (27%)  
Neseaffeksjon 4 (27%)  
Testikkelaffeksjon 2 (13%)  
Leddaffeksjon 3 (20%)  

Tabell 5 

Lepratyper 

 

Tuberkuloid (TT) 3 
Borderline tuberkuloid (BT) 2  
Borderline (BB) 1  
Borderline lepromatøs (BL) 5  
Lepromatøs (LL) 3 
 N=14 
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3.6   LABORATORIEFUNN 
 

 

 

Data på sedimentasjonsrate 

(senkningsreaksjon) ved innkomst 

var tilgjenglig for 13 av de 15 

pasientene.  Verdiene varierte fra 

2 til 108 mm/t, fordelingen 

fremgår av figur 13.  

 

 

Bakteriell indeks er angitt for seks av pasientene (alle i den lepromatøse delen av 

sykdomsspekteret) og varierte fra 2+ - 6+. Verktøyet morfologisk indeks er på sin side bare 

benyttet i to av tilfellene. Alle Hb-verdiene unntatt en (� 11,0) lå innenfor normalområdet ved 

innkomst. Imidlertid så vi at Hb-verdiene sank under behandling for flere av pasientene, enten 

som bivirkning av medikamenter eller under reaksjoner.  

 

3.7 BEHANDLING OG BIVIRKNINGER 
 
 
Tabell 7   

Behandlingsregimer  

Tidsperiode Medikamentregime Antall 
   1970-80 dapson 2 
 dapson + rifampicin 1 

1980-90 dapson + rifampicin 5 
 dapson + rifampicin + clofazimin 3 

1990-2003 dapson + rifampicin 3 
 dapson + isoniazid 1 

Figur 13 

SR ved innkomst 

Vi har samlet inn data 

over medikamentene 

pasientene ble satt på 

ved oppstart av 

behandling. Et mindre-

tall av pasientene fikk  
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gjort noen små endringer i medikamentvalg og dosering underveis. Initialt behandlingsregime 

ved UUS vises i tabell 7. 

 

Det er registrert bivirkninger hos 10 av pasientene. Av pasientene som fikk dapson-

monoterapi fikk en av to bivirkning i form av sulfakrystaller i urinen. I alt sju av åtte pasienter 

som fikk dapson + rifampicin fikk bivirkninger. Fire av disse fikk hematologiske 

bivirkninger, i det de ble anemiske. To pasienter fikk allergiske reaksjoner, to fikk 

gastroenterologiske bivirkninger, henholdsvis leveraffeksjon med transaminasestigning og 

magesmerter/kvalme/brekningstendens. En pasient fikk nevrologisk bivirkning, ved at 

vedkommende fikk aksentuering av en allerede tilstedeværende hodepine. Av pasientene som 

fikk dapson + rifampicin + clofazimin fikk to av tre bivirkninger. En fikk erythema 

multiforme samt anemi, mens den andre fikk en allergisk reaksjon. Pasienten som ble 

behandlet med dapson og isoniazid hadde ingen registrerte bivirkninger. 

 

 

 

Som det vises i figur 14 har varigheten av 

behandling gått betydelig ned i løpet av 

den tidsperioden vi har valgt å undersøke. 

Varigheten av behandling varierte 

mellom 6 og 196 mnd (16 år og 4 mnd.). 

 

Figur 14 

Behandlingsvarighet i forhold til tidspunkt 
for oppstart av behandling 
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3.8 KOMPLIKASJONER, FØLGETILSTANDER OG OPPFØLGING 
 

Komplikasjoner under behandling i form av betydelig 

sårutvikling forekom hos 7 av 15 pasienter (47 %). 

Følgetilstander ble registrert hos 14 av 15 pasienter, en 

oversikt over dette følger av tabell 8. 

 

 

Reaksjoner ble observert hos i alt 8 av 15 pasienter (53 %). Av disse forekom ENL isolert hos 

6 av pasientene, mens 2 pasienter opplevde å bli rammet av både ENL og RR. Behandlingen 

som pasientene med reaksjon mottok vises i tabell 9. 

 

Tabell 9   

Behandling av reaksjoner  

Reaksjon Behandling Antall 
   ENL Prednisolon 2 
 Clofazimin 1 
 Prednisolon + clofazimin 2 
 Prednisolon + thalidomid 1 
 Prednisolon + thalidomid + clofazimin 1 
 Seponering av medikamenter 1 

RR Clofazimin 1 
 Prednisolon + clofazimin 1 
 

I vårt materiale har 13 av 15 (87 %) pasienter fått all oppfølging ved infeksjonsmedisinsk 

avdeling på Ullevål universitetssykehus. Forøvrig fant vi at 8 av 15 (53 %) var i arbeid ved 

behandlingsslutt. Av personene uten arbeid var 4 uføretrygdet. 

 

Vi har med bakgrunn i kopi av meldeskjema i papirjournal, registrert at sykdomstilfellene er 

meldt til MSIS i fem av tilfellene, mens to av tilfellene tidlig på 1970-tallet, før MSIS trådte i 

Tabell 8 

Følgetilstander av lepra 

 Følgetilstander 
 Tap av lem 1 (7%) 
Kontrakturer 3 (20%)  
Sensoriske utfall 12 (80%)  
Motoriske utfall 8 (53%) 
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kraft, ble meldt til Oslo helseråd. Dermed har vi registrert at i alt 7 av 15 (47 %) tilfeller helt 

sikkert er meldt videre til et overvåkningsorgan. 
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4   DISKUSJON OG KONKLUSJON 
4.1   UTVALGETS STØRRELSE OG REPRESENTATIVITET  
 
Vi tok sikte på å inkludere alle pasienter med diagnosen lepra som har vært i kontakt med 

infeksjonsavdelingen ved Ullevål universitetssykehus i tidsrommet 1970-2003 i studien vår. 

Metodene som er benyttet for å identifisere journalene til de aktuelle pasientene har visse 

svakheter. For det første finnes det en relativt stor mulighet for at enkelte journaler som skulle 

vært inkludert enten er feilkodet eller kommet bort. For det andre er materiale fra tidsrommet 

1970-1984 samlet inn manuelt, noe som kan ha ført til at vi har mistet pasienter som burde 

vært inkludert i studien.  

 

Materialet består av 15 journaler, noe som er et meget lite utvalg med tanke på å benytte 

statistiske analyser. Det er dermed i liten grad mulig å trekke noen konklusjoner som kan 

baseres på statistisk signifikans. Det er imidlertid rimelig å anta at dataene er representative 

for den pasientpopulasjonen vi har ønsket å studere. Studien inkluderer da heller ikke et 

randomisert utvalg som skal representere hele populasjonen, i det vårt siktemål nettopp har 

vært å inkludere hele den populasjonen vi har ønsket å studere. Når vi allikevel i enkelte 

tilfeller har benyttet statistiske analyser, er dette for eksempel for å vise at et funn ikke kan 

være tilfeldig. Vi tror at våre data vil kunne belyse en rekke interessante forhold ved den 

populasjonen vi har valgt å studere.  

4.2  DEMOGRAFI 
 
Mens det i vårt materiale er inkludert tilnærmet like mange av begge kjønn, er det på 

verdensbasis en overhyppighet av menn som blir rammet (�:� � 2:1). På bakgrunn av 

utvalgets størrelse velger vi å tolke kjønnsdistribusjonen i våre data som tilfeldig. 
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Aldersfordelingen i populasjonen viser en overvekt av yngre mennesker. Dette kan muligens 

forklares med at det ofte er yngre personer som emigrerer (92), selv om emigrasjonsårsakene 

varierer.  

 

Vi har observert en viss nedgang i antall nye pasienter mot slutten av tidsperioden. Dette kan 

muligens sees i sammenheng med strengere restriksjoner for innvandring til Norge. En annen 

forklaring er at den totale prevalensen på verdensbasis har avtatt betydelig i denne perioden. 

 

Det er påfallende mange pasienter som har immigrert fra Vietnam. Alle disse personene var 

båtflyktinger, og hadde flyktet fra hjemlandet under Vietnamkrigen på 1970-tallet. Dette viser 

at enkelthendelser, som i dette tilfellet USAs krigføring i Vietnam, gir store utslag i en fra før 

liten pasientpopulasjon. Når det gjelder pasientene fra de andre landene, er materialet så 

beskjedent at det ikke tillater å trekke noen slutninger. Det er likevel verdt å kommentere at en 

den ene pasienten fra India var arbeidsimmigrant og at en pasient fra Filippinene kom til 

landet for giftemål, noe som nok reflekterer situasjonen for majoriteten av immigrantene fra 

disse landene. Ut ifra histogrammet i figur 10 kan det se ut som om det er påfallende mange 

enslige i populasjonen. Dette må imidlertid sees i sammenheng med aldersfordelingen i 

populasjonen generelt og blant de enslige spesielt, i det det er seks pasienter på 25 år eller 

yngre i denne gruppen. Utdanningsnivået i pasientpopulasjonen varierer betydelig, noe som til 

dels avspeiler forhold ved den enkelte pasients fødeland,W men det er også en kjensgjerning at 

lepra er utbredt på tvers av sosiale lag i endemiske områder.  

                                                 
W De to pasientene som ikke hadde noen skolegang overhodet, var begge fra Vietnam og var 25 og 26 år gamle 
ved første kontakt. Dersom vi ekskluderer pasienten på 11 år, er det to pasienter som kun har 
grunnskoleutdanning. Disse er fra Vietnam og Filippinene og var henholdsvis 21 og 26 år gamle ved første 
kontakt.   
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4.3  KOMORBIDE LIDELSER 
 
Flere av pasientene hadde alvorlige komorbide lidelser. Dette må sees i tilknytning til høyere 

prevalens av en rekke sykdommer, i særdeleshet infeksjonssykdommer, i landene pasientene 

har emigrert fra. I vårt materiale er det imidlertid bemerkelsesverdig mange med virale 

hepatitter (seks tilfeller med hepatitt B eller C = 40 %). Dette samsvarer med hva man finner i 

større populasjoner med leprapasienter, der virale hepatitter forekommer med høyere 

prevalens blant disse enn i bakgrunnsbefolkningen (53). Overhyppigheten i vårt materiale er 

ikke tilfeldig siden standardfeilen for prosenttallet er 12,6,X slik at feilmarginen er 25,2 

prosentpoeng. Konfidensintervallet (95 %) går derfor fra 14,8 % til 65,2 %. Overhyppigheten 

av virale hepatitter i vårt materiale, og hos personer med lepra generelt, kan til dels skyldes 

mange og langvarige sykehusinnleggelser i områder med marginale helseressurser, der de kan 

utsettes for kontaminerte sprøytespisser og skalpeller. Det bør også poengteres at 20 % av 

pasientene på et tidspunkt hadde syfilis. Selv om denne overhyppigheten ikke er signifikantY 

bør den betraktes i sammenheng med at syfilis generelt forekommer hyppigere blant personer 

med lepra enn i kontrollgrupper.Z  

4.4  DIAGNOSTIKK 
 
Det faktum at hele 9 av 15 pasienter fikk stilt diagnosen i Norge, kan blant annet forklares ut i 

fra mangelfulle helseressurser, begrenset helseopplysningsarbeid og underprioritering av 

”case-finding” i pasientens hjemland. En annen plausibel forklaring kan være at noen av 

pasientene ble utsatt for smitte i hjemlandet, men først utviklet kliniske symptomer etter 

immigrasjon til Norge, ettersom inkubasjonstiden ved lepra er ekstremt lang.  

 
                                                 
X SE = �((40	(100-40)/15) = 12,6 
Y SE = �((20	(100-20)/15) =10,3 og KI (95 %) <0,0 % - 40,6 %>  
Z I en studie fra 1994 av Nwosu C M et al i Nigeria (93), fant man en Odds-ratio på 476 for syfilisinfeksjon hos 
leprapasienter sammenliknet med en kontrollgruppe.  
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Vi har ikke greid å innhente gode data for mange av pasientene over tidsperioden fra 

immigrasjon til kontakt med infeksjonsmedisiner på sykehus. Vi har dermed ikke kunnet 

trekke konklusjoner i forhold til dette. 

 

Når vi ser på hvor diagnosen ble stilt er det interessant at åtte av de ni som fikk diagnosen i 

Norge ble diagnostisert ved infeksjonsmedisinsk avdeling UUS.Æ Dette demonstrerer at det er 

en høyspesialisert enhet som står for diagnostikken i Norge, mens det i endemiske områder er 

helsetjeneste på et lavere nivå som diagnostiserer. Det er rimelig å anta at situasjonen i andre 

vestlige land samsvarer med forholdene i Norge. Et viktig moment her er sykdommens lave 

prevalens i vestlige land. Etter alt å dømme er svært få norske eller, for den saks skyld, 

vestlige leger fortrolige med lepradiagnostikk til tross for at den kliniske diagnostikken 

vanligvis er enkel. Et annet forhold er at de færreste klinikere vil formidle en slik diagnose til 

en pasient eller igangsette medikamentell behandling, uten verifisering av diagnosen med 

hjelpemidler som for eksempel biopsi eller hudutstryk.  

 

Dette fører oss over i diskusjonen over antall legekontakter før endelig diagnose. I det 

resultatene på antall legekontakter er basert på nedtegnelser i pasientjournalene, må en regne 

med at disse tallene er mangelfulle. Især gjelder dette for de pasientene som har fått stilt 

diagnosen i utlandet. Denne antagelsen har blant annet støtte i at vi bare har funnet 

dokumentasjon for en legekontakt for alle de pasientene som allerede var diagnostisert ved 

ankomst Norge. Data på antall legekontakter før endelig diagnose for de pasientene som er 

diagnostisert i Norge er nok mer valide, men også her foreligger en viss usikkerhetsfaktor. 

Spesielt gjelder dette for to av disse pasientenes vedkommende. De har blitt diagnostisert og 

behandlet ved infeksjonsavdelingen på UUS, men i journalene finnes ingen informasjon om 

                                                 
Æ En pasient var innlagt på nevrologisk avdeling med mistanke om neurofibrom/neurofibrosarkom, men en 
patolog avslørte diagnosen lepra på bakgrunn av biopsi. 
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hvor de er henvist fra eller hvor mange leger de har vært til før innleggelse på sykehus. Dette 

kan naturligvis ikke tas til inntekt for at deres første legekontakt var en infeksjonsmedisiner 

på UUS. Imidlertid synes opplysningene på dette punktet for de resterende syv pasientene 

som fikk diagnosen i Norge å være pålitelige.  

 

I utgangspunktet virker det overraskende at tre av pasientene ble henvist direkte fra 

allmennpraktiserende lege, men her må det poengteres at det ikke er tatt høyde for hva som 

var allmennpraktikerens tentative diagnose ved innleggelse. Tatt i betraktning at lepra er en 

infeksjonssykdom som gir kliniske manifestasjoner spesielt i hud og nerver, er det naturlig at 

noen pasienter i materialet er henvist fra dermatolog, nevrolog og infeksjonsmedisiner.  

 

Antall inneliggende dager ved første kontakt hos pasientene i studien vår, varierer sterkt. 

Dette skyldes til dels at noen pasienter allerede har påbegynt behandling før kontakt med 

UUS. En annen forklaring er at sykdommen har ulike manifestasjoner, noe som krever 

behandling i sykehus i ulik grad og lengde. Dertil kommer reaksjoner og andre 

komplikasjoner som må følges opp. Et ytterligere moment er at flere av pasientene i studien 

hadde andre komorbide lidelser, i særdeleshet infeksjonssykdommer, med et høyere antall 

inneliggende døgn til følge. 

 

Det kan se ut som om det er en viss diskrepans mellom de diagnostikkmetodene som er 

benyttet i Norge i forhold til i utlandet. Av de pasientene som er diagnostisert i Norge har åtte 

av ni blitt diagnostisert ved hjelp av biopsi eller hudutstryk. Én pasient med TTL ble i 1999 

diagnostisert klinisk, etter at biopsi og hudutstryk ikke viste konklusiv patologi. Det er mulig 

at man i dette tilfellet kunne kommet til en endelig avklaring enklere og tidligere, dersom man 

hadde benyttet mer moderne diagnostikkmetoder som måling av PGL-1-antistoffer og PCR.  
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Av de seks pasientene som har fått diagnosen i utlandet er dermed fire diagnostisert klinisk. 

Dette belyser igjen den store forskjellen i tilgang på helseressurser i Norge sammenlignet med 

u-land. Det må også nevnes at leger i endemiske områder, på grunn av mer erfaring og 

kunnskap, nok i mindre grad føler behov for verifisering av en klinisk diagnose. 

 

4.5  KLINISKE FORHOLD 
 
Lepratilfellene i materialet er fordelt mellom alle de fem ulike lepratypene i Ridley-Joplings 

klassifikasjon, med en noe høyere forekomst av sykdom i den lepromatøse delen av 

sykdomsspekteret. Dette var noe overraskende ettersom 56 % av nye lepratilfeller på 

verdensbasis er registrert som PBL (2002) (94).Ø Distribusjonen av de fem lepratypene 

varierer imidlertid mye geografisk. Vi har for eksempel i vårt materiale spesielt mange 

pasienter fra Vietnam, og i dette landet er kun 38 % av nyoppdagede tilfeller klassifisert som 

PBL (2002). Fortolkningen vanskeliggjøres også av det faktum at en og samme pasient vil 

kunne endre lepratype i henhold til den femdelte klassifikasjonen som svar på medikamentell 

behandling. Flere av pasientene i vår studie hadde allerede påbegynt medikamentell 

behandling ved første kontakt med UUS, slik at de kan ha hatt en annen lepratype initialt. 

 

Bortimot alle pasientene hadde symptomer fra hud og nerver, noe som ikke var uventet, med 

bakgrunn i sykdommens natur. Pasientene viste i tillegg affeksjon av flere andre organer, noe 

som tydelig demonstrerer sykdommens kompleksitet og nødvendigheten av en tverrfaglig 

tilnærming til sykdommen, med tanke på så vel diagnostisering som behandling og 

oppfølging.  Så godt som alle pasientene var til én eller flere kontroller hos oftalmolog og 

flere var i kontakt med spesialist i øre-nese-halssykdommer.  

                                                 
Ø Som nevnt i litteraturdelen svarer PBL til TTL og BTL med en bakteriell indeks under 2+. MBL tilsvarer i så 
måte BTL med en bakteriell indeks på 2+ eller høyere, samt BBL, BLL og LLL.  
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Når det gjelder hvilke deler av laboratorierepertoaret som ble benyttet, var det store 

variasjoner innenfor pasientpopulasjonen. I standardbatteriet inngikk Hb og leukocyttelling,Å 

mens SR ble benyttet i 13 av tilfellene. SR-verdiene i populasjonen var svært ulike. Vi har 

ikke funnet noen sannsynlig sammenheng mellom lepratype og SR-verdi, men det må 

innskytes at flere av pasientene hadde komorbide lidelser som vanskeliggjør tolkningen. For 

eksempel hadde fire av de fem pasientene med de høyeste SR-verdiene andre 

infeksjonssykdommer som erfaringsmessig gir noe SR-stigning. En forklaring på at bakteriell 

og morfologisk indeksAA bare ble fastsatt for henholdsvis seks og to av pasientene, kan være 

uttrykk for at klinikerne i stor grad stoler på leprabehandlingens eradikasjonspotensiale etter 

innføring av flermedikamentregimer og derfor ikke føler noe behov for å følge 

sykdomsutviklingen. Med i betraktningen kommer naturligvis også at det ofte er lite 

hensiktsmessig å angi bakteriell indeks hos pasienter med PBL.  

 

Følgetilstander ser ut til å følge av de fleste lepratilfellene, i det 14 av 15 i vårt materiale 

hadde dette. Mange følgetilstander kan unngås ved tidlig intervensjon, men tilbudet til 

leprapasientene i endemiske områder har tidligere vært svært mangelfullt, slik at pasienter 

med følgetilstander har fått ingen eller svært mangelfull oppfølging. Alle personene som ble 

blitt diagnostisert i Norge er registrert med uttalte følgetilstander. Dette viser at det 

sannsynligvis har tatt for lang tid før behandling er startet opp etter sykdomsdebut. 

 

Funnene i studien illustrerer hvor vanlig det er med reaksjoner under behandling for lepra. 

Pasientene har mottatt til dels ulik medikamentbehandling for dette, individualisert etter 

                                                 
Å Ved innkomst var alle Hb verdiene unntatt én og alle leukocyttellingene innenfor normalområdet. 
AA I resultatdelen har vi bare angitt bakteriell indeks ved behandlingsstart. For de pasientene der bakteriell indeks 
er fastsatt foreligger også flere tellinger som har tjent til å følge behandlingsrespons. For eksempel ble det for 
tidsperiodens første pasient gjort ti slike tellinger i 1971: 23.06 og 28.06: 2+, 02.07 og 09.07: 1+ samt seks 
undersøkelser i perioden 16.07-28.09 som alle var negative.  
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behov. Til tross for at den femte internasjonale leprakongressen allerede i 1973 (og WHO i 

1994) uttrykkelig har slått fast at moderat og alvorlig ENL kan kontrolleres med thalidomid 

uten tillegg av steroider (78), har prednisolon blitt administrert til seks av åtte (75 %) 

pasienter med denne reaksjonen, i to av tilfellene i kombinasjon med thalidomid. Dette må 

kunne karakteriseres som et overskuddstiltak.  

 

For de to første pasientene i tidsperioden startet den medikamentelle behandlingen med 

dapson monoterapi, og den første pasienten som ble satt på flermedikamentregime, fikk dette i 

1979. Dette er et par år i forkant av WHOs generelle anbefaling om MDT. Det synes å være 

en åpenbar sammenheng mellom behandlingsvarighet og tidspunkt for oppstart av 

behandling, i det behandlingsvarigheten avtar suksessivt utover i tidsperioden. Her har vi ikke 

tatt høyde for at ulike lepratyper som regel krever ulik varighet av behandlingen. 

Fortolkningen vanskeliggjøres også av at seks av pasientene hadde startet antileprøs 

behandling før immigrasjon til Norge. Den observerte nedgangen er likevel så markant (r = 

−0,881, dvs. en relativt sterk negativ korrelasjon), at funnet neppe er tilfeldig. Det er 

overraskende mange av pasientene som har fått moderate eller alvorlige bivirkninger av den 

antileprøse behandlingen. Dette er dels uttrykk for at særlig dapson er svært toksisk. Et annet 

forhold er at medikamentene blir benyttet over lang tid. Dertil kommer synergieffekten på 

bivirkninger ved polyfarmasi. 

4.6 OPPFØLGING OG MELDERUTINER 
 
En stor andel av pasientene er fulgt opp ved UUS. Dette er ikke unaturlig sett i lyset av at 

sykdommen fordrer oppfølging på høyspesialiserte enheter i et land som Norge. Samtidig er 

nok UUS det eneste sykehuset i regionen som besitter nødvendig kompetanse på dette 

området.  
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Det er et interessant funn at kun ca. halvparten av pasientene var i arbeid ved 

behandlingsslutt. Dette må sees i tilknytning til den generelt lavere sysselsettingsraten blant 

innvandrere fra ikke-vestlige land. Lepra gir i mange samfunn tap av medborgerlig aktelse og 

dette vil kunne føre dem ut av arbeidslivet. Det er liten tvil om at lepra i ikke-vestlige land vil 

være et betydelig sosialt stigma. Det er likevel mindre trolig at dette er en dominerende årsak 

til at leprapasienter i Norge blir stående uten arbeid ved behandlingsslutt. Bakgrunnen for den 

beskjedne deltakelsen i arbeidslivet skyldes nok heller betydelige følgetilstander i form av 

fysiske handikap. Denne antagelsen støtter seg på at fire av sju uten arbeid har fått innvilget 

uføretrygd.  

 

Melderutinene ved infeksjonsavdelingen ved UUS ser ut til å være mangelfulle i og med at 

bare sju pasientjournaler inneholdt kopi av meldeskjema til MSIS/Oslo helseråd. Det er mulig 

at flere tilfeller er meldt, uten at kopien av meldeskjemaet finnes i journalen. Vi har prøvd å 

undersøke dette nærmere ved kontakt med Nasjonalt folkehelseinstitutt, uten at dette har 

lykkes. Noe som imidlertid er helt sikkert er at tidsperiodens tre siste pasienter ikke er meldt. 

Denne konklusjonen kan trekkes på bakgrunn av informasjon på Folkehelseinstituttets 

internettsider som slår fast at smittested for de fire meldte pasientene i perioden 1994-2004 

var Brasil, Etiopia, Pakistan og Sudan. Våre tre pasienter var fra Gambia, Vietnam og 

Filippinene. De ble diagnostisert i perioden 1997-1999. 

4.7 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
 
Vi har gjennom arbeidet med oppgaven fått svar på de fleste spørsmål og problemstillinger 

som vi stilte i forkant. Dette har gitt oss god oversikt over den definerte pasientpopulasjonen 

med hensyn til kvalitative og kvantitative parametere, og vi føler at vårt primære mål med 

oppgaven dermed er oppnådd.  

 



���������	��
����������������� ����������������������������������� ��������� ���������������������	 �!�"�#%$�&�#�#�'

 
 

79 

Studien har omfattet tidsperioden 1970-2003 og vi har funnet 15 pasienter som tilfredsstiller 

inklusjonskriteriene. Alle lepratypene i Ridley-Joplings klassifikasjon er representert i 

materialet. Vi har observert en viss nedgang i tilsiget av nye pasienter og overgang fra 

dapson-monoterapi til MDT i løpet av perioden. Som resultat av dette har den totale 

behandlingsvarigheten blitt kraftig redusert. Behandlingen ved UUS har til dels vært mer 

omfattende enn strengt nødvendig og hva som er anbefalt internasjonalt. Betydelige 

bivirkninger ved antileprøs behandling synes å være regelen snarere enn unntaket. Det er et 

stort innslag av komorbide lidelser blant pasientene, da spesielt andre infeksjonssykdommer. 

Pasientpopulasjonen omfatter personer fra Afrika og Sørøst-Asia og det er spesielt mange 

båtflyktninger fra Vietnam. Mange av pasientene opplevde å bli rammet av reaksjoner under 

behandling og et stort antall har også fått betydelige følgetilstander.  

 

Det vil sannsynligvis være mulig å samle inn mer informasjon ved å ta kontakt med hver 

enkelt pasient. Dette ville kunne belyse spesielt psykososiale følger av sykdommen på en 

bedre måte. På denne måten kunne vi kartlagt pasientenes sivil status, ervervsmessige forhold 

og bruk av trygdeytelser i detalj. En slik tilnærming ville også kunne være utgangspunkt for 

en kvalitativ studie av psykososiale følger av sykdommen.  For å gjøre en slik studie måtte vi 

da meldt inn prosjektet til Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK).  

 

Gjennom arbeidet med oppgaven har vi sett at feilkoding av journaler er et stort problem i 

retrospektive journalstudier. Videre har det kommet klart frem at melding av sykdomstilfeller 

til MSIS trolig har vært mangelfull. Selv om melding av lepra til MSIS ikke primært har en 

smitteforebyggende funksjon (ingen kjente sekundære tilfeller i Norge i studiens tidsperiode), 

er det et viktig tiltak av epidemiologiske hensyn. Siden lepra er ekstremt lavprevalent i Norge, 
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vil mangelfull innrapportering på et fåtall tilfeller få store utslag for statistikken. Vi mener 

derfor at innrapportering til MSIS bør prioriteres. 
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Instruksjon til egenomsorg og eksempel på rekonstruktiv kirurgi 
 

Fotpleie 
Føtter med tørre sprekker og fissurer Bløtlegg føttene i 20 minutter hver dag i 

vann tilsatt matolje eller vaselin. Bruk sko 
eller sandaler for å beskytte føttene fra skade.  

Blemmer på fotputen eller mellom tærne Kle blemmen med et rent tøystykke. Legg på 
vatt og bandasje.  

Føtter med ulcerasjoner uten væsking Rens såret med såpe og vann. Dekk til med 
ren bandasje. Hvile anbefales. 

Føtter med væskende ulcerasjoner Rens såret. Legg på antiseptisk bandasje. 
Hvile anbefales.  

Håndpleie 
Skade på hånd under arbeid eller matlaging Rens såret og legg på ren bandasje. Hvile 

anbefales. Beskytt hendene med et tøystykke 
før berøring av varme eller skarpe objekter. 

Hender med tørre sprekker eller fissurer Bløtlegg hendene i 20 minutter hver dag i 
vann tilsatt matolje eller vaselin. 

Øyepleie 
Rødt øye, smerte, sløret syn eller 
pussansamling i øyet 

Ta ASA eller paracetamol. Drypp øynene 
med 1% atropin og appliser steroidsalve. 
Dekk øyet med polstring. Søk sykehus. 

Corneaskader Appliser antibiotika i salveform. Hold øyet 
tildekket. Søk sykehus.  

 
 
 

APPENDIKS 

Okulære komplikasjoner til lepra omfatter lagoftalmus, tap av øyebryn og øyevipper, 
dacryocystitt, konjunktivitter (sekundærinfeksjoner ved affeksjon av 5. hjernenerve), 
iridocyklitter og destruksjon av corpus ciliare. Øyelokkene har en viktig funksjon når 
det gjelder å beskytte øynene fra støv og fremmedlegemer samt å stenge lyset ute under 
søvn. De stimulerer tåresekresjonen og bevirker tårenes passasje inn i ductus lacrimalis. 
De to musklene som sørger for åpning og lukking av øyelokkene er m. levator palpebrae 
og m. orbicularis oculi som innerveres av henholdsvis 3. og 7. hjernenerve. Hvis en av 
de øvre grenene (ramus temporalis et zygomaticus) av n. facialis affiseres av lepra kan 
lagoftalmus bli resultatet. Dersom pasienten samtidig lider under korneal anestesi, kan 
dette føre til total blindhet. Hvis de innsensitive, tørre øynene skal reddes må de 
uavbrutt smøres med glyserin, lakserolje etc. og pasienten må bære beskyttende 
støvbriller. Korrigerende kirurgi kan enten gjøres som tarsorraphi (avsmalning av 
øyelokksspalten kombinert med bruk av et statisk bånd som hever nedre øyelokk) eller 
som ”Temporalis Transfer” (uaffiserte muskelfibre deles slik at pasienten igjen får 
viljestyrt kontroll over åpning og lukking av øynene).  
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En av de vanligste deformitetene er såkalt klohånd og skyldes paralyse av n. 
ulnaris/medianus/radialis. N. ulnaris traumatiseres hovedsakelig over olecranonfuren, og 
kalles da “høy ulnar paralyse”. Av og til opptrer lesjonene i n. ulnaris der den løper inn i 
ulnarkanalen ved os pisiforme og kalles da “lav ulnar paralyse”.  Ab- og adduksjonssvikt i 
4. og 5. finger samt atrofi av hypotenarmuskulaturen er da gjerne resultatet. N. medianus 
affiseres som regel like proksimalt for håndleddet. Lesjonen involverer de små tenar 
musklene - tommelen ligger flat mot håndsiden og kan ikke abduseres (”apehånd”).  
 
Restaurering av fingerfunksjonen utføres ved en av de vanligste prosedyrene innenfor 
leprakirurgien: “The Extensor to Flexor Four-Tailed Graft” - EF4T Brand. Denne 
operasjonen avhenger av kraften som tilføres via m. extensor carpi radialis longus og dens 
sene. Før prosedyren utføres må m. extensor carpi radialis longus krafttestes. 
Senetransplantasjonen involverer stripping av 25 - 30 cm graftmateriale fra senen til m. 
plantaris. Via en incision som legges i underarmens radiale kant, trekkes senen til m. 
extensor carpi radialis longus ut, overkuttes og sikres med pinsett. Gjennom en annen 
incisjon på håndens palmarside, setter man inn det frie plantaris senegraftet. Dette 
tunnelleres opp langs underarmen og trekkes ut gjennom den første incisjonen som ble 
lagt. Den motoriske senen åpnes og med en spesiell teknikk (The Brand Tendon 
Anastomosis), så settes graftsenen inn i den motoriske senen and sutureres i rett posisjon. 
Den protruderende (fra incisjonen på håndens palmarside) graftsenen, festes nå til extensor 
carpi radialis longus senen, trekkes så ut og enden deles forsiktig langs fibrene til fire 
strimler, en til hver av de fire fingrene med unntak av tommelen. Hver av de fire halene 
tunelleres gjennom hånden, fra palmarsiden og gjennom til basis til hver av de fire 
fingrene. Disse fire halene podes på senene som aktiverer de interfalangeale fingerleddene. 
Med den reparerte hånden i en koppformet posisjon, appliseres en gipshylse slik at 
posisjonen bevares i tre uker. Etter fjerning av sting og gipshylse, anbefales et intensivt 
fysioterapiprogram. Hjernen må ”omprogrammeres” gjennom regelmessig trening slik at 
musklene til slutt kan brukes automatisk til det de er ment til. 
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JOURNALREGISTRERING 
 
 

Identifikasjon    _ _ _ _  _ 

Fødselsnummer   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Alder    _ _ _ _ _ _  år 

Kjønn    mann    
kvinne   

Pasienten har fått diagnostisert lepra  Ja  
       Nei  
 
Fødeland   Land _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Europa og Nord-Amerika   
     Asia og Oceania   
     Afrika     
     Sør-Amerika     

Hvorfor til Norge  Flyktning   
    Arbeidsimmigrant  
    Gjenforening   
    Giftemål   
    Annet      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Ukjent    
        
Opphold i Norge (før kontakt med Ullevål), tid: _ _ _ _ _ år 

Utdanning   Ingen    
    Grunnskole   
    Videregående   
    Høyskole/Univ.  

I jobb (ved første kons.) Ja  
    Nei   
     Hvis nei: Arbeidsledig   
       Under utdanning  
       Hjemmeværende  
       Uføretrygdet   
   
Sivil status   Gift   
    Enslig   
    Samboende  
    Enke   
    Skilt   
    Annet   
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Tidligere sykdommer  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Komorbide tilstander  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Diagnose stilt, hvor  Norge   
    Utlandet  

Diagnose stilt, når  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Diagnose stilt, hvem  Inf.avd. sykehus  
    Andre sykehusavd.  
    Poliklinisk/allmenn  
    Annet med. personell  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Antall legekontakter før diagnose stilt  _ _ _ _ _ _ _ 

Hvor henvist fra  Allmennlege   
    Annen inf.medisiner  
    Dermatolog   
    Nevrolog   
    Annet    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Antall dager etter innreise, før kontakt  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dager 

Innleggeglsesdato (første gang)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Utskrivingsdato (første gang)   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Diagnosestilling  Klinisk   
    Skin smear  
    Biopsi   
    Nesesekret  
     

Lepratype   TT   
    BT   
    BB   
    BL   
    LL   
    IDL   
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Lepra affeksjon  Hud   
     Hvilke hudlesjoner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

     Lokalisasjon  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    Nevropati  
      ulnaris    
      medianus   
      fibularis    
      radialis    
      tibialis posterior  
      auricularis magnus  
      facialis    
      annet    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Øye   
    Nese   
    Testis   
    Annet   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Bakteriell indeks (før beh.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (0- 6+) 

Morfologisk indeks (før beh.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lepromin test   Positiv   
      Tidlig (Fernandez)  
      Sen (Mitsuda)   
    Negativ   

Hb    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g/100ml 

SR    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mm/t 

Leucocytter   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Meldt MSIS   Ja  
    Nei  
 

Komplikasjoner  Sår   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
        
    Andre   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    
    
    
Varige følgetilstander  Tap av lemmer  
    Kontraktur   
    Sensorisk affeksjon  
    Motorisk affeksjon  
    Blandet   
    Annet    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Reaksjoner under opphold Ja  
   Erythema nodosum lepsosum  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
   Reversal reaktion   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    

Uspesifisert    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nei  

 
 
Reaksjon behandling  Steroider   
    Thalodomid   
    Clofazimine   

 

Leprabehandling, initialt Dapson   
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Rifampicin + Dapson  
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    Rifampicin + Dapson  
    + Clofazimin   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
    Annet    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Endring av behandling underveis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Total behandlings tid  _ _ _ _ _ _ _ _  mnd 

Bivirkninger av behandling Allergiske   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Gastrointestinale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Kardiovaskulære  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Nevrologiske   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Dermatologiske  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Hematologisk   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Reaksjon   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Ingen    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Oppfølging, hvor  Ullevål sykehus  
    Andre steder   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    Ukjent    
     
Oppfølging, etter  inntil 6 mnd.   
behandlingsslutt  6 mnd – 1 år   
    1 år – 2 år   
    mer enn 2 år   

I jobb    Ja  
      Fra når  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Nei   
 
 
Uføretrygdet    Ja  
      Fra når  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
    Nei  
 

 


