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SITUASJONEN I NORGE

Figur 3.1: Antall tuberkulosepasienter meldt i Norge 1977–2010 etter fødeland

Årlige tilfeller: 3-400

Flest tilfeller hos pasienter fra høyendemiske områder,  lite nysmitte



NATURLIG FORLØP

• All smitte er inhalasjon fra en som har smitteførende lungetuberkulose  

• (Kun ubehandlet lungetuberkulose som er smittsomt. Tuberkulose i andre organer er i 
praksis ikke smittsomt)

• Bakterien vokser langsomt og disseminerer til hele kroppen de første 8 ukene uhindret

• Da våkner immunapparatet og man blir Pirquet/Mantoux/IGRA positiv

• Det store flertallet blir ikke syke på noe tidspunkt i livet og har normale thoraxbilder

• Av de som blir smittet vil 90% få latent infeksjon og ca 10% bli syke, ca halvparten ila de 
første to årene, resten senere i livet (ila 1 året kalles primær/postprimær tuberkulose, etter 
dette reaktivering).



NATURLIG FORLØP FORTS.
• Tuberkulose kan finne sted i nesten alle organer og 

gir særdeles varierte sykdomsbilder

• Langsom vekst. Ofte malignsuspekt sykehistorie og 
kliniske funn.

• Forskjellen er etter hvert abcedering og 
fisteldannelse. Tuberkulosen brøyter seg vei og vil ut 
!



SYMPTOMER VED 
LUNGETUBERKULOSE

• Tidlig fase; symptomfattig. 15-20% oppdaget ved screening 
da tuberkulose var vanlig i Norge

• Klassiske: Feber, vekttap, langvarig hoste (>3 uker), 
nattesvette, nedsatt allmentilstand

• Røntgenfunn: fortetninger apikalt, kaverne

• hos immunsvekkede mer diffuse fortetninger



Lungetuberkulose. Noen fler 
røntgeneksempler

• Hovedbudskapet at det er stor variasjon.



BEN-OG LEDDTUBERKULOSE
• Kan gi omfattende destruksjon før diagnosen stilles

• Vanligste presentasjon; lokal smerte, tilstivning, 
bevegelsesinnskrenkning. Lite eller ingen allmensymtptomer.

• Hyppigst affeksjon av columna og vektbærende ledd 
(spondylodiskitt, coxartritt, gonartritt)

• Langvarige smerter i rygg/hofte/knær hos unge personer fra 
TB-høyendemiske land bør medføre utredning med CT/MR



SPONDYLODISKITT

• Langsom utvikling 

• Kan ha nesten normal SR og CRP

• Kan gi senkningsabscess og kan fistulere gjennom 
thorax eller bukvegg

• Fryktet er epiduralabcess med tverrsnittslesjon



TUBERKULØS ADENITT
• Som oftest en lite alvorlig tilstand med plommestor 

kul på halsen. Mange har ikke almensymptomer. 
Diagnosen som oftes stilt på ØNH

• CRP fra normal til 30, SR i samme område

• Ikke feber. Kan fistulere gjennom huden

• Somalier med kul på halsen har TB , ikke lymfom





DIAGNOSTIKK
• IGRA 

• Mikroskopi 

• PCR 

• Dyrkning

• (Histologi) 



DIAGNOSTIKK

• IGRA; Interferon-gamma-TB (Påvisning av 
antigenspesifikke T-celler)

• Erstatter tuberkulin/mantoux

• Blir ikke positiv v/BCG vaksinasjon

• Falsk neg ved immunsvikt (evt T-spot TB, FHI)



IGRA FORTS.

• Brukes for diagnostisering av latent sykdom. Skiller 
ikke aktiv fra latent sykdom 

• Sjelden relevant ved spm om aktiv sykdom (kan og 
være neg) 

• Kan holde seg positiv etter avsluttet (og vellykket) 
behandling 



UTREDNING VED SPM. OM 
AKTIV SYKDOM

• Luftveismateriale;  (ekspektorat/indusert sputum/bronkoskopi).

• Annet materiale; Urin, spinalvæske, leddvæske, ascites

• Biopsi; ben, lymfeknute, tarm; også til histologi

• Hos barn: ventrikkelaspirat

• Dyrkning. Prøve på sterilt glass, evt Litt NaCl, ikke formalin. 



DIAGNOSTIKK
• Direkte mikroskopi; ser etter 

syrefaste staver. Krever 5-10 000 
bakterier/ml (luftveisprøver)

• PCR; krever 10 
bakterier/ml.(standardisert for 
luftveisprøver, gjøres også på andre 
materialer, da med forbehold)

• Dyrkning; krever 10 bakterier/ml. 
1-8 uker.

• Alle pos. dyrkningsprøver sendes 
FHI for res. bestemmelse og typing.



BEHANDLING
• Anti-tuberkuløse medikamenter i 6 måneder, noen ganger lengre. 

Rifampicin/Isoniazid/Pyrazinamide/Ethambutol i 2 mnd, deretter 
Rifampicin/Isoniazid.

• DOT-behandling via hjemmesykepleien

• Tuberkulosekoordinator bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten-
hjemmesykepleien

• MDR-TB: Resistens mot Isoniazid og Rifampicin

• XDR-TB: I tillegg resistens mot minst 1 moderne 
aminoglykosid+resistens mot kinoloner.





BCG-VAKSINE

• BCG vaksinasjon av ungdom med lav risiko tatt ut av vaksinasjonsprogrammet i 
2008/2009.

• Nå vaksineres barn med foreldre fra land med høy risiko for tuberkulose

• Helsepersonell

• Andre som skal oppholde seg >3 mnd i land med høy forekomst/tett på 
lokalbefolkningen

• Kontraindikasjoner: Immunsvekkelse (sykdom eller medikamenter), graviditet



BCG-VAKSINE-EFFEKT
• ca 80% beskyttelse i 10 år (evt lengre) når vaksinen gitt til 

ungdom (Norge/Storbritania)

• Ikke holdepunkter for at gjentatt vaksinasjon gir økt beskyttelse

• I land med vaksinasjon av spedbarn: 

• Beskyttelse mot de alvorlige formene hos barn i første leveår; ex 
tuberkuløs meningitt

• Dårlig beskyttelse mot lungetuberkulose senere



NOEN SLUTTPOENGER• Tenk på tuberkulose;

• Lite allmensymptomer tidlig i forløpet 

• Høy SR hos pasient fra endemisk land (Men svær 

variasjon i blodprøver, kan være helt normale)

• Eldre/immunsvekkede

• Utviklingen er langsom, likner kreft


