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Abstract 
 

Background 

Mycoplasma genitalium and Chlamydia trachomatis are both sexually transmitted 

bacteria. Symptoms and signs of the two infections are generally thought to be alike. This 

study has investigated which symptoms patients who tested positively on one of the two 

bacteria have, to see if there is a difference between the clinical picture the two bacterial 

infections give. 

Method 

The study was conducted at a youth clinic over a period of 6 months. Patients with a 

positive test for either mycoplasma or chlamydia were included. Information about 

symptoms were found using standardised charts in the medical records.  

Results 

A total of 862 samples from patients under 25 years of age were included in the study. Of 

the patients who tested positive, symptoms occurred inn 71 percent of patients with 

chlamydia infection, and 73 percent of patients with mycoplasma infection. These 

findings were not significantly different. There were small differences between the types 

of symptoms reported depending on which infection the patients had, but none of these 

findings were significant.  

Conclusion 

From our study we could not conclude that there were any significant differences in the 

occurrence and types of symptoms presented by patients with anogenital infection caused 

by either mycoplasma or chlamydia. This indicates that one can not clinically determine 

which infection the patient most likely has based on his or her symptoms. 
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Forord 
 

Gjennom vår jobb hos Sex og samfunn treffer vi mange unge pasienter med seksuelt 

overførbare infeksjoner. Klamydia er en bakterie de fleste pasienter og helsepersonell 

kjenner godt til. For mykoplasma er situasjonen litt annerledes og mange pasienter ønsker 

mer informasjon. Dette har gjort oss interesserte i hva som skiller disse to bakterielle 

infeksjonene klinisk. I vår oppgave har vi valgt å undersøke om det er forskjell i 

symptombilde de to infeksjonene gir. 

 

Det er flere grunner til at vi i vår oppgave har valgt å undersøke symptombildet til 

mykoplasma- og klamydiasmittede. Hadde vi funnet spesielle symptomer som skilte 

mykoplasmainfeksjon fra klamydiainfeksjon kunne det gitt mulighet for å teste pasienter 

mer målrettet. Dette kunne vært kostnadsbesparende i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Større kunnskap om symptomene ville også kunne bidratt som en viktig faktor ved 

behandling på klinisk indikasjon.  

 

Vi ønsker å rette en spesiell takk til alle våre kolleger ved Sex og samfunn. Uten deres 

kartlegging av pasientenes symptomer hadde vi ikke hatt data å bygge vår oppgave på. Vi 

ønsker også å takke Amir Moghaddam ved Fürst laboratorium for systematisering av 

prøvesvarene. 
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1 Innledning 

 

Mykoplasma genitalium og Chlamydia trachomatis gir seksuelt overførbare infeksjoner. 

Mykoplasma har fått større fokus de siste årene, men dens rolle er ikke like godt kartlagt 

som klamydia. Symptomene på anogenital mykoplasmainfeksjon har man antatt er 

ganske like som for klamydiainfeksjon, men denne hypotesen ønsket vi å teste. For å 

gjøre dette valgte vi å se nærmere på symptomene pasientene presenterte ved påvist 

anogenital infeksjon med enten mykoplasma eller klamydia, og sammenligne disse 

funnene. I studieperioden fra november 2015 til april 2016 samlet vi inn informasjon om 

symptomer fra pasienter hos Sex og samfunn, en ungdomsklinikk i Oslo. Formålet med 

studien var å finne ut om det var forskjell på antall symptomatiske og asymptomatiske, 

og om symptomene var forskjellige mellom infeksjonene.  

 

Seksuelt overførbare infeksjoner skyldes mikroorganismer som smitter gjennom seksuell 

kontakt. De bakterielle mikroorganismene klamydia og mykoplasma kan gi genitale 

infeksjoner som cervicitt og uretritt, og kan også infisere analslimhinnen og 

tonsillekryptene. Disse stedene er dekket av sylinderepitel, som de bakterielle 

mikroorganismene invaderer. Videre finnes sylinderepitel fra portio til endometriet og ut 

i egglederne, samt i sædleder og bitestikkel, noe som gir mulighet for videre spredning(1). 

Både klamydia og mykoplasma er intracellulære bakterier. De mangler cellevegg, noe 

som gjør at de ikke kan gramfarges. Uten cellevegg er de heller ikke følsomme for 

behandling med antibiotika som hemmer celleveggsyntesen. Begge bakteriene smitter 

ved direkte kontakt mellom slimhinner, både vaginalt, uretralt, analt og oralt. I tillegg kan 

de smitte ved indirekte kontakt uten gjennomført samleie. Bakteriene kan overføres 

gjennom oralsex, men gir sjelden symptomer fra halsen. Man antar at slik oral smitte 

spiller liten rolle i smittespredningen(1, 2).  
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1.1 Chlamydia trachomatis 

Klamydia ble først oppdaget i 1959, men ble ikke anerkjent som en egen sykdom før på 

1970-tallet, og pålitelig diagnostikk med PCR ble ikke tilgjengelig før på 1990-tallet(3).  

 

Klamydia er en intracellulær bakterie som kan deles inn i ulike serotyper basert på dens 

patogene egenskaper. Vi deler inn klamydia hovedsakelig i genotypene A-L. Serotypene 

A-C kan forårsake øyesykdommen trakom, mens typene D-K kan gi genital infeksjon. I 

tillegg kan disse serotypene gi konjunktivitt og neonatal pneumoni. Serotype L kan gi 

Lymphogranuloma venereum(1).  

 

Retningslinjene for behandling av klamydia oppdateres jevnlig for å følge nasjonale og 

internasjonale bestemmelser med tanke på antibiotikaresistens og best dokumentert effekt. 

En påvist infeksjon med klamydia behandles i dag hovedsakelig med doxycyklin p.o. 200 

mg x 1 i 7 dager. Hvis det er grunner til å velge bort doxycyklin, som graviditet eller 

medikamentallergi, kan azitromycin 1 g som engangsdose benyttes(2, 4).  

 

1.2 Mycoplasma genitalium 

Mykoplasma ble først oppdaget i 1980 i prøver tatt fra uretra fra 2 menn med non-

gonoreisk uretritt (NGU)(5). Man tester for mykoplasma med PCR(6).  

 

Mykoplasma har en reseptor som gjør den i stand til å invadere sylinderepitelceller. 

Bakterien deler seg intracellulært og trenger cellens aminosyrer for replikasjon (1).  

Mykoplasma er blant de minste bakterier som finnes. Selv om den har blitt påvist flere 

steder på kroppen ser den kun ut til å gi klinisk infeksjon urogenitalt(7). Mesteparten av 

vevsskaden den forårsaker skyldes vertens immunrespons. I tillegg produserer den 

toksiner og metabolitter som skader vevet(7). 

 

Retningslinjene for behandling av mykoplasma er under stadig revidering, hovedsakelig 

grunnet et økende problem med resistens mot azitromycin. Anbefalt behandling av 

mykoplasma i dag er azitromycin p.o. 500 mg x 1 dag 1, 250 mg x 1 dag 2-5 (6). Ved 
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behandlingssvikt gis moxifloksacin p.o. 400 mg x 1 i 7 dager (må foreskrives på 

godkjenningsfritak)(6, 8). 

 

1.3 Forekomst 

Prevalensen av de to bakteriene varierer etter hvilken populasjon man ser på og tallene 

spriker mellom ulike enkeltstudier. Prevalensen av klamydia blant ungdommer mellom 

18 og 26 år anslås å være på 3-7,3 prosent i Europa(2), mens prevalensen av klamydia 

ved Sex og samfunn i 2015 var på 11 prosent(9). Prevalensen av mykoplasma hos menn 

og kvinner i den generelle befolkningen anslås å ligge på mellom 1-3.3 prosent(6). En 

nylig publisert norsk studie på en sammensatt populasjon fra Vestfold og Telemark fant 

en prevalens på 11,9 prosent for klamydia og 3,6 prosent for mykoplasma i prøver som 

opprinnelig ble innsendt for testing av klamydia(10).  Blant pasienter i høyrisikogrupper, 

anslår man at prevalensen for mykoplasma ligger et sted mellom 2 - 33 prosent(3). En 

nylig gjennomført studie ved Sex og samfunn undersøkte prevalensen for mykoplasma, 

og fant en prevalens på 7.6 prosent(11). Ved etablert non-gonoreisk uretritt finner man at 

mykoplasma står bak 7-20 prosent og klamydia 12-30 prosent(12, 13). På verdensbasis 

oppsummerer The International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) 

at av non-gonoreiske cervicitter, skyldes 20-40 prosent klamydia og 5-20 prosent 

mykoplasma(14). Uansett hvilken populasjon man ser på er klamydia vanligere enn 

mykoplasma.  

 

1.4 Symptomer og klinikk 

Ved genital infeksjon med klamydia er over 50 prosent av mennene asymptomatiske, mot 

30 prosent ved mykoplasmainfeksjon. Ved infeksjon hos kvinner, er 70-95 prosent 

asymptomatiske ved klamydia, mot 40-75 prosent ved mykoplasma(2, 6). Begge 

bakteriene kan gi uretritt, cervicitt, epididymitt, proktitt og balanopostitt. Symptomer på 

disse infeksjonene kan være dysuri, utflod fra uretra, smerter i testiklene, vaginal utflod, 

postkoitale blødninger, mellomblødninger og nedre magesmerter. Klamydia har en 

etablert rolle som årsak til bekkeninfeksjon (PID), kroniske magesmerter, infertilitet og 

ektopisk svangerskap. Man antar at også mykoplasma kan gi senkomplikasjoner, men 
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dette er ikke like godt dokumentert(2, 6, 7). I en nyere metaanalyse fra 2015 har man vist 

signifikant sammenheng mellom mykoplasma og bekkeninfeksjon, og økt risiko for 

prematur fødsel samt spontanabort. Risiko for infertilitet ble også studert, men her fant 

man ikke en signifikant sammenheng for mykoplasma alene(15).  

 

I følge Folkehelseinstituttet i Norge kan man ikke på bakgrunn av symptomer og klinikk 

skille mellom infeksjon med klamydia eller mykoplasma(16). Dette bekreftes også i 

andre publikasjoner(1, 3, 17). Til tross for dette har en enkeltstudie funnet overvekt av 

symptomer hos mykoplasmasmittede sammenliknet med klamydiasmittede(13), noe som 

kan tyde på at det ikke er et entydig bilde.  

 

1.5 Prøvetaking og diagnostikk 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å teste asymptomatiske pasienter, men utover dette så 

oppgis det ikke klare råd for hvem som bør testes. Europeiske retningslinjer (IUSTI) 

anbefaler at symptomer eller høyrisiko seksualadferd bør være indikasjon for testing(6). 

En god seksualanamnese er derfor viktig for å kartlegge risiko for smitte før testing. 

Mikroskopisk undersøkelse av utstryk fra uretra og cervix kan sammen med 

symptombildet og anamnese bidra til å skille mellom infeksjoner(18).  

 

I diagnostikk av både klamydia- og mykoplasmainfeksjoner brukes i dag 

nukleinsyreamplifisering, hovedsakelig PCR. For menn anbefales det å teste på 

førsteporsjonsurin(2). Denne testen har en sensitivitet på over 90 prosent for 

klamydia(19), og rundt 65 prosent for mykoplasma(20). For kvinner anbefales det å ta 

penselprøve fra vagina(2). Penselprøver har sensitivitet på over 90 prosent for 

klamydia(21) og rundt 91 prosent for mykoplasma(20). Fra rektum anbefales det å tas 

penselprøve for begge kjønn(2, 6).  

 

Inkubasjonstiden til klamydia er omdiskutert, men klinisk praksis viser at positive prøver 

kan sees fra dag 1-3 etter smitte. Det anbefales likevel at den endelige prøven tas 14 

dager etter antatt smittetidspunkt(2, 22). Europeiske retningslinjer anbefaler ikke testing 

av mykoplasma før det har gått minst 14 dager fra antatt smittetidspunkt(6).  
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2 Metode 

 

2.1 Generelt 

Studien ble gjennomført ved Sex og samfunn. Data ble samlet inn over en periode på 6 

måneder, fra november 2015 til og med april 2016. I denne perioden ble pasientene som 

kom for SOI-test screenet for 3 ulike agens (C. trachomatis, M. genitalium og N. 

gonorrhoeae). Kvinner kunne avgi vaginalprøve og anusprøve, menn kunne avgi 

urinprøve og anusprøve. Analysene ble utført av Fürst laboratorium, og prøveresultatene 

ble hentet ut hos Fürst.  

 

2.2 Studiepopulasjon 

Utvalget var kvinner og menn opp til 25 år som testet seg for seksuelt overførbare 

infeksjoner på klinikken i Oslo. Pasientene som kommer til klinikken er hovedsakelig fra 

Oslo. I 2015 var 78 prosent av alle pasientene kvinner(9).  

 

2.3 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Pasientene ble inkludert i studien dersom de testet positivt for klamydia eller 

mykoplasma i løpet av studieperioden. Pasienter som hadde infeksjon med både 

mykoplasma og klamydia (koinfeksjon), eller gonoreinfeksjon i tillegg til en av disse, ble 

ekskludert. Pasienter som avla positive kontrollprøver ble inkludert, men kun den første 

prøven ble inkludert i resultatene. Kontrollprøvene ble ikke regnet med. For en del 

pasienter var journalnotatet feil eller mangelfullt utfylt. En del pasienter med positiv 

prøve måtte derfor ekskluderes, da vi ikke kunne si noe om hvorvidt de hadde symptomer 

eller om hvilke symptomer de eventuelt hadde. Se flytskjema, figur b. 

 

2.4 Gjennomføring 

Hos Sex og samfunn kommer de fleste pasientene og tar en smittesjekk på egen hånd. 

Ved positivt prøvesvar kalles pasientene inn til en time for å motta antibiotika. Pasienter 
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med symptomer ved testtidspunkt kan undersøkes av lege. Det foretas her en 

seksualanamnese, i tillegg til klinisk undersøkelse og mikroskopi. Hvis undersøkelsen 

tilsier det, kan pasienten få behandling på klinisk indikasjon før prøvesvaret foreligger. 

Klinisk indikasjon for behandling er tilstedeværelse av plagsomme symptomer og positiv 

mikroskopi. Andre som behandles før prøvesvaret foreligger er fast partner til pasient 

med påvist smitte. Ved utlevering av antibiotika fylles det ut et standardisert journalnotat 

i pasientens elektroniske pasientjournal (EPJ). 

 

I juni 2016 mottok vi lister fra Fürst laboratorium over pasienter med positive prøver for 

klamydia og mykoplasma i studieperioden. Fra 1. – 30. juni hentet vi ut data fra EPJ som 

så ble anonymisert. 

 

2.5 Data  

Fra de standardiserte journalnotatene hentet vi opplysninger om hvorvidt pasienten hadde 

symptomer på en anogenital infeksjon eller ikke, og eventuelt hvilke symptomer 

pasienten hadde på tidspunkt for behandlingsstart. Symptomene er gjengitt i tabell 1. 
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Positiv urinprøve Positiv vaginalprøve Positiv analprøve 

Svie ved vannlating Svie ved vannlating Kløe 

Utflod Økt mengde utflod Brennende følelse 

Andre symptomer Endret farge på utflod Smerte 

  Endret lukt utflod Fremmedlegemefølelse 

  Kløe (mer enn vanlig) Utflod 

  Blødning utenom menstruasjon Blødning 

  Blødning etter samleie Andre symptomer 

  Andre symptomer 
  

Tabell 1: Symptomer som ble kartlagt, fordelt på ulike lokalisasjoner. 

 
 

2.6 Statistiske analyser 

Dataene ble registrert i programmet Microsoft Excel. Statistiske beregninger på odds 

ratio (OR) og p-verdi ble gjort med kalkulatoren Citizen SR-270X, samt med 

hurtigkalkulator(23).  

 

2.7 Litteratursøk 

Vi har hovedsakelig brukt McMaster pluss i søk etter artikler. I tillegg har vi brukt 

PubMed i søk etter enkeltartikler. Artiklene har blitt inkludert dersom tittel og abstrakt 

viste relevans. Deretter ble de aktuelle artiklene gjennomgått. Artiklene som hadde lite 

relevans for oppgaven ble ekskludert. Søkeordene vi brukte var ”mycoplasma 

genitalium”, ”chlamydia trachomatis”, ”symptoms”, ”signs”, ”diagnosis” og ”adolescent” 

og kombinasjoner av disse.  
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2.8 Etikk 

Det ble utarbeidet en protokoll før studieprosjektet ble igangsatt. Protokollen ble sendt til 

Regional etisk komité(REK) for godkjenning. Studieprosjektet ble av REK karakterisert 

som en kvalitetssikring av allerede eksisterende prosedyrer.  

 

Dataene ble registrert på klinikkens lukkede server og lagret med passordbeskyttelse i 

Microsoft Excel. Pasientidentifikasjonen ble deretter slettet slik at alle opplysninger ble 

anonymiserte.  
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3 Resultater 

 

I studieperioden ble det avlagt totalt 1071 positive prøver. Vi ekskluderte 147 positive 

kontrollprøver. I tillegg ble 62 pasienter ekskludert fordi de hadde en koinfeksjon. Vi satt 

da igjen med totalt 862 positive prøver, der vi ønsket å hente ut opplysninger fra EPJ. Se 

figur b for flytskjema. 

 

3.1 Kjønn og lokalisasjon av infeksjon 

Av 862 positive prøver, var 576 fra vagina og 232 fra uretra (urinprøve). Det var totalt 54 

positive prøver fra anus. Av disse var 47 fra kvinner og 7 fra menn. Fordelingen av de 

positive prøvene vises i tabell 2 og figur a. 

  

Mykoplasma Klamydia Total 

N = N = N = 

Vagina 187 389 576 

Uretra (urinprøve) 50 182 232 

Anus 24 30 54 

Total 261 601 862 
 

Tabell 2: Antall positive prøver fordelt på agens og lokalisasjon 

 

 

Figur a: Antall positive prøver og prosentvis fordeling mellom agens på de ulike 

lokalisasjonene 

30 (56%)

182 (78%)

389 (68%)

24 (44%)

50 (22%)

187 (32%)

Anus

Uretra

Vagina

Mykoplasma Klamydia
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Hos kvinner med positiv vaginalprøve var det 389 positive klamydiaprøver og 187 

positive mykoplasmaprøver. Hos menn med positiv urinprøve var det 182 positive 

klamydiaprøver og 50 positive mykoplasmaprøver. Dette tilsvarer at 2,1 (389/182) 

ganger flere kvinner hadde klamydia enn menn, og 3,7 (187/50) ganger flere kvinner 

hadde mykoplasma enn menn. Forskjellene i dette funnet var signifikante (p=0.002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur b: Flytskjema for ekskluderte positive prøver 

 

Alle positive mykoplasma- og 
klamydiaprøver nov – april 

N = 1071 

Koinfeksjon med 
andre agens 
N = 62 

Ekskludert 

Totalt antall positive 
N = 862 

Positive 
Kontrollprøver 
N = 147 

   Ekskludert 
 

Feil eller manglende 
utfylling av standardisert 
journalnotat 
N = 145 

Ekskludert 

Totalt antall positive med 
opplysninger om symptomer 

N = 717 

C. trachomatis  
N = 499 

M. genitalium  
N = 218 

Vagina 
N = 326 

Urin 
N = 159 

Anus 
N = 14 

Vagina 
N = 161 

Urin  
N = 45 

Anus  
N = 12 
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3.2 Symptomer  

862 positive prøver var ikke kontrollprøve og kom fra personer som ikke hadde 

koinfeksjon. Av disse manglet det data om eventuelle symptomer i EPJ hos 145. Vi satt 

dermed igjen med en populasjon på 717; 499 med positiv klamydiaprøve og 218 med 

positiv mykoplasmaprøve. Fremgangsmåten for eksklusjon er presentert i figur b. 355 av 

de 499 (71,1 %) klamydiasmittede, og 159 av de 218 (72,9 %) mykoplasmasmittede 

hadde minst ett eller flere symptomer. Et mindretall var asymptomatiske, henholdsvis 

144 (28,9 %) av de klamydiasmittede og 59 (27,1 %) av de mykoplasmasmittede. 

 

Videre så vi på symptomene for hver lokalisasjon. Som det fremgår av figur c var det 

små forskjeller i andelen som var symptomatiske for mykoplasma og klamydia på de 

ulike lokalisasjonene. Disse forskjellene var ikke signifikante. 

 

 

Figur c: Prosentvis andel av pasienter med minst ett eller flere symptomer, fordelt på 

agens og lokalisasjon 

 

Det var prosentvis flere som hadde symptomer ved vaginal og uretral infeksjon, enn anal 

(se figur c). For mykoplasma var det vanligere for kvinner å ha symptomer (80%) enn 

50% (7/14)

64% (102/159)

76% (246/326)

33% (4/12)

58% (26/45)

80% (129/161) 

Anus

Uretra

Vagina

Mykoplasma Klamydia
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menn (58%). For klamydia var det også vanligere for kvinner å ha symptomer (76%) enn 

menn (64%). Begge disse funnene var signifikante, henholdsvis p=0,01 og p=0,002. 

 

3.3 Symptomer fra vagina 

Kvinner rapporterte symptomer fra vagina som vist i tabell 3. Det er overlapping mellom 

tallene som er presentert for de ulike symptomene, da en og samme pasient kunne 

rapportere ett eller flere symptomer. Til tross for ulik forekomst av symptomer ved de to 

infeksjonene, var ikke disse forskjellene signifikante.  

 

  
Mykoplasma Klamydia 

N = % N = % 

Dysuri 43 27 83 25 

Økt mengde utflod 76 47 143 44 

Endret lukt utflod  50 31 89 27 

Endret farge utflod 35 22 74 23 

Kløe 56 35 115 35 

Mellomblødninger 35 22 70 22 

Postkoitale blødninger 22 14 53 16 

Andre symptomer 31 19 45 14 

 

Tabell 3: Antall og prosentandel av kvinner med ulike vaginale symptomer, fordelt på 

infeksjoner 
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3.4 Symptomer fra uretra  

Menn rapporterte symptomer fra uretra som vist i tabell 4. Det var også her overlapping i 

rapporteringen av symptomene. Hos menn var det gjennomgående flere som rapporterte å 

ha symptomer blant de som hadde klamydia, men heller ikke disse funnene var 

signifikante.  

 

  
Mykoplasma  Klamydia  

N = % N = % 

Dysuri 22 49 85 54 

Utflod 7 16 27 17 

Andre symptomer 12 27 47 30 

 

Tabell 4: Antall og prosentandel av menn med ulike uretrale symptomer, fordelt på 

infeksjoner 

 

3.5 Symptomer fra anus 

Anusprøvene var prøver fra både menn og kvinner. Symptomene pasientene rapporterte 

er vist i tabell 5. Det var også her overlapping i rapporteringen av de ulike symptomene. 

Til tross for ulik forekomst av symptomer mellom pasienter med mykoplasma og 

klamydia, var ingen av disse forskjellene statistisk signifikante.  

 

Vi analyserte også på om det var ulikheter i symptombildet mellom kjønn, men heller 

ikke her var det signifikante forskjeller. 

 

  
Mykoplasma Klamydia 

N = % N = % 

Smerte 1 8 1 7 

Brennende følelse  2 17 2 14 

Kløe 3 25 2 14 

Fremmedlegemefølelse 1 8 1 7 

Utflod  1 8 4 29 

Blødning 1 8 3 21 

Andre symptomer 0 0 0 0 

 

Tabell 5: Antall og prosentandel (kvinner og menn) med ulike anale symptomer  
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4 Diskusjon 

 

I denne oppgaven har vi sett på i hvor stor grad pasienter med mykoplasma og klamydia 

har symptomer. I tillegg har vi sett på hvor hyppig forekommende symptomer er, og om 

det er forskjeller mellom mykoplasma og klamydia. Vi fant at det var flere positive 

klamydiaprøver enn mykoplasmaprøver. Dette stemmer godt med det vi kjenner til fra 

andre studier, som viser at prevalensen av klamydia er høyere enn prevalensen av 

mykoplasma(2, 6). For vår populasjon var det vanligere å ha klamydia vaginalt og 

uretralt enn mykoplasma. For anus var det omtrent like mange i hver gruppe, men her var 

antallet såpass lite at det var vanskelig å konkludere med om det var forskjell i forekomst 

av klamydia og mykoplasma.  

 

Oppgaven har utfordringer både i metode og utvalg, men flere av våre funn stemmer med 

annen litteratur på området. Det er viktig å ta hensyn til at pasientpopulasjonen vår var 

liten, og at dette gir en svakhet i den statistiske styrken på resultatene.  

 

4.1 Fordelingen av symptomer  

De forskjellige symptomene bakteriene forårsaket var ganske likt fordelt, uten 

signifikante forskjeller. Lignende funn ble gjort i en annen studie som så på symptomer 

ved mykoplasmainfeksjon(17). Våre funn støtter dermed det man hittil har ment; at 

symptombildet for infeksjoner med klamydia og mykoplasma er relativt likt(1, 6).  

 

Et interessant funn var at det var mange flere kvinner som var smittet med mykoplasma 

enn menn, sammenlignet med klamydia. For mykoplasma var det nesten fire (3,7) ganger 

så mange kvinner som var smittet sammenlignet med menn, mens det for klamydia var 

kun to (2,1) ganger så mange kvinner som var smittet. Med ulik sensitivitet mellom 

urinprøver og vaginalprøver vil man forvente noen grad av diskonkordans mellom 

kjønnene, men vi ville likevel anta at forholdet mellom infeksjonene var likt. Våre funn 

tyder på at dagens analyser fanger opp mykoplasma i urin dårligere enn klamydia i urin. 
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4.2 Symptombyrde  

I studien vår har vi analysert alle symptomene for seg, og ikke sett dem i sammenheng 

med hverandre. Symptomene pasientene har oppgitt har vi registrert enkeltvis og vi har 

ikke tatt hensyn til om en pasient har ett eller flere symptomer. Vi kan dermed ikke si noe 

sikkert om hvorvidt det er forskjell i symptombyrde i de to gruppene, eller om det er 

sammenheng mellom hvilke symptomer som opptrer samtidig. Likevel ville man 

forventet å finne en signifikant forskjell mellom de enkelte symptomene når vi 

sammenlignet agens hvis det var forskjell i symptombyrde. Det at vi ikke har funnet dette 

kan tyde på at det ikke er forskjell i symptombyrde mellom mykoplasma og klamydia.  

 

4.3 Overrapportering av symptomer? 

I vår studie fant vi overraskende mange symptomatiske pasienter for begge infeksjoner, 

og tallene var relativt like for begge grupper. 73 prosent av pasientene med mykoplasma 

hadde ett eller flere symptomer, og 71 prosent av pasientene meg klamydia hadde ett eller 

flere symptomer. Av dette fremgår at 27 prosent av pasientene med mykoplasma og 29 

prosent av pasientene med klamydia var asymptomatiske. Dette samsvarer i liten grad 

med det tidligere studier har konkludert med, der det rapporteres at mykoplasmasmittede 

i 40-75 prosent av tilfellene er asymptomatiske(6), mens det for klamydiasmittede er 

rapportert at 50-95 prosent er asymptomatiske(2). En mulig forklaring på at vi har et 

høyere antall symptomatiske kan være at andre faktorer kan gi liknende symptomer som 

de vi ser ved kjønnssykdommer. Hos kvinner kan prevensjon gi økt hyppighet av 

mellomblødninger, sopp kan gi kløe og bakteriell vaginose kan gi endret lukt og økt 

mengde utflod. Det er mulig at andre studier har kontrollert for disse faktorene, noe vi 

ikke har gjort. Likevel er det sannsynlig at disse faktorene er likt fordelt mellom 

klamydia- og mykoplasmasmittede. En annen mulig forklaring kan være at andre studier 

har hatt en smalere definisjon av hva de kaller symptomer. 

 

Hovedgruppen av pasienter i populasjonen skulle rapportere om symptomer etter at de 

hadde fått vite at de hadde positivt svar. Det er sannsynlig at denne kunnskapen gir en 

overrapportering av symptomer. Hadde man hatt et studiedesign hvor man registrerte 
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symptomer ved testtidspunkt kunne man sammenlignet forskjellen i forekomst mellom de 

som testet positivt og de som testet negativt. Ved at vår studie ikke har gjort dette, kan vi 

ikke si noe om forskjellen i forekomst av symptomer mellom friske og syke. Dermed får 

vi ikke kontrollert for symptomer som forekommer som normalvariasjon i en frisk 

befolkning. Likevel får vi kartlagt forholdet mellom symptomer hos klamydia- og 

mykoplasmasmittede, noe som gjør at vi får testet om symptombildet er forskjellig for de 

to pasientgruppene. 

 

4.4 Forslag til videre forskning 

I denne oppgaven har vi kartlagt flere ting vedrørende anogenitale infeksjoner med 

mykoplasma og klamydia. Det er likevel flere aspekter man kunne forsket videre på. 

 

Det hadde vært interessant å finne ut noe om pretest sannsynlighet for å ha en infeksjon 

dersom man har spesifikke symptomer. Da kunne man for eksempel sagt noe om 

sannsynligheten for at en kvinne var smittet med mykoplasma, hvis hun hadde 

mellomblødninger. Dette kunne vært relevant i den kliniske vurderingen.  

 

I denne studien har vi ikke vurdert kliniske funn ved mikroskopisk undersøkelse av 

utstryk fra vagina og uretra. En studie som hadde sett på dette kunne undersøkt om det 

var forskjell i forekomst av kliniske funn hos de som hadde symptomer, i forhold til de 

som ikke hadde symptomer. Den kunne også sett på om det var forskjellige kliniske funn 

for de to infeksjonene.  

 

Det kunne også vært interessant å se på senkomplikasjoner i populasjonen. En slik studie 

kunne sammenliknet om det var forskjell i forekomst av for eksempel infertilitet, 

kroniske magesmerter og leddsmerter mellom de som hadde symptomer i forhold til de 

som ikke hadde symptomer. Videre kunne man undersøkt endepunktene hos en frisk 

populasjon og på den måten fått økt kunnskap om infeksjonene sin rolle. 

 

Det trengs mer forskning på mykoplasma sin rolle som seksuelt overførbar infeksjon. Vår 

oppgave har sammenlignet symptombildet pasienter presenterer ved to ulike seksuelt 
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overførbare infeksjoner. Det er uklart hvilken rolle symptombildet representerer, og det 

er uvisst om det er farligere å ha mykoplasma med symptomer enn uten. Dersom man vet 

mer om hva symptombildet betyr for langtidsprognosen, kan dette ha innvirkning på 

håndteringen av pasienten.  
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5 Konklusjon  

 

Oppgaven har ikke klart å vise at det er forskjell i symptombildet mellom anogenitale 

infeksjoner med klamydia og mykoplasma. Dette betyr at hypotesen om at klamydia og 

mykoplasma gir like symptomer, fortsatt gjelder for vår populasjon. Ut i fra våre funn 

kan ikke symptomene alene utgjøre beslutningsgrunnlaget i vurderingen av hvilken 

infeksjon det er sannsynlig at pasienten har, og hvilke prøver som bør tas. 
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6  Vedlegg  

 

Vedlegg 1: Eksempel på standardisert journalnotat brukt i kartleggingen av vaginale 

symptomer 

 

Positiv vaginalprøve klamydia - Azithromycin 

 

Pasienten kommer for beh. etter pos klamydiaprøve (dato for pos prøve):  

Eller: Pasienten får behandling for antatt pos klamydia vaginalt, på indikasjon (f.eks. pga 

symptomer/mikroskopifunn) før prøvesvar foreligger (ja/nei): 

 

Anamnese 

Pasienten har sex med (menn, kvinner eller begge deler):  

Pasienten har kjøpt sex (ja/nei):  

Pasienten har solgt sex (ja/nei):  

Antall partnere siste 6 mndr:  

 

Indexpasient (den som trolig har smittet pasienten) bosatt utenfor Norge (ja/nei – evt 

hvilket land):  

 

Symptomer 

Svie ved vannlatning (ja/nei):  

Økt mengde utflod (ja/nei):  

Endret lukt utflod(ja/nei):  

Endret farge på utflod (ja/nei – hvis ja: gul, grønn, grå, brun, rosa, med blod):  

Kløe (mer enn vanlig) mellom kjønnslepper eller i skjede (ja/nei):  

Blødning utenom mens (ja/nei):  

Blødning etter samleie (ja/nei):  

Andre symptomer: 

 

Behandling 

Pasienten får med seg behandling: Azithromycin 1 g (2 tabletter á 500 mg), engangsdose.  

Ingen kjent allergi mot antibiotika. Informeres om bruk og vanligste bivirkninger.  

 

Informerer også om kontrollprøve om 5-6 uker. Avholdenhet eller kondom til kuren er 

ferdig. Får med skriftlig info også.  

 

Smitteoppsporing 

Pasienten tar selv kontakt med smittekontakter siste 6 mndr (ja/nei):  

Det fylles ut smitteliste (ja/nei):  
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Vedlegg 2: Eksempel på standardisert journalnotat brukt i kartleggingen av uretrale 

symptomer 

 

Positiv urinprøve mykoplasma - Azithromycin 

 

Pasienten kommer for beh. etter pos mykoplasmaprøve (dato for pos prøve):  

Eller: Pasienten får behandling for antatt mykoplasmauretritt, på indikasjon (f.eks. pga 

symptomer/mikroskopifunn) før prøvesvar foreligger (ja/nei): 

 

Anamnese 

Pasienten har sex med (menn, kvinner eller begge deler):  

Pasienten har kjøpt sex (ja/nei):  

Pasienten har solgt sex (ja/nei):  

Antall partnere siste 6 mndr:  

 

Indexpasient (den som trolig har smittet pasienten) bosatt utenfor Norge (ja/nei – evt 

hvilket land):  

 

Symptomer 

Svie ved vannlatning (ja/nei):  

Utflod (ja/nei):  

Farge på utflod (blank, hvit, grå, gul, grønn, brun, rosa, med blod):  

Andre symptomer: 

 

Behandling 

Pasienten får med seg behandling: Azithromycin (3 tabletter á 500 mg), 1 tbl dag 1 og 

deretter ½ tbl de neste 4 dagene.  

Ingen kjent allergi mot antibiotika. Informeres om bruk og vanligste bivirkninger. 

 

Informerer også om kontrollprøve om ca 4 uker. Avholdenhet eller kondom til 

kontrollprøven er negativ. Får med skriftlig info også.  

 

Smitteoppsporing 

Pasienten tar selv kontakt med smittekontakter siste 6 mndr (ja/nei):  
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Vedlegg 3: Eksempel på standardisert journalnotat brukt i kartleggingen av anus-

symptomer 

 

Positiv analprøve klamydia - Azithromycin 

 

Pasienten kommer for beh. etter pos klamydiaprøve (dato for pos prøve):  

Eller: Pasienten får behandling for antatt pos klamydia analt, på indikasjon (f.eks. pga 

symptomer/mikroskopifunn) før prøvesvar foreligger (ja/nei): 

 

Anamnese 

Pasienten har sex med (menn, kvinner eller begge deler):  

Pasienten har kjøpt sex (ja/nei):  

Pasienten har solgt sex (ja/nei):  

Antall partnere siste 6 mndr:  

 

Indexpasient (den som trolig har smittet pasienten) bosatt utenfor Norge (ja/nei – evt 

hvilket land):  

 

Symptomer analt 

Kløe (ja/nei):  

Brennende følelse (ja/nei):  

Smerte (ja/nei):  

Følelse av fremmedlegeme (ja/nei):  

Utflod (ja/nei):  

Farge på utflod (blank, hvit, grå, gul, grønn, brun, rosa, med blod):  

Blødning (ja/nei):  

Andre symptomer: 

 

Behandling 

Pasienten får med seg behandling: Azithromycin 1 g (2 tabletter á 500 mg), engangsdose.  

Ingen kjent allergi mot antibiotika. Informeres om bruk og vanligste bivirkninger.  

 

Informerer også om kontrollprøve om 5-6 uker. Avholdenhet eller kondom til kuren er 

ferdig. Får med skriftlig info også.  

 

Smitteoppsporing 

Pasienten tar selv kontakt med smittekontakter siste 6 mndr (ja/nei):  

Det fylles ut smitteliste (ja/nei):  
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