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Kort om tuberkulose

It’s time to end TB!

Dødsraten halvert siden 1990 
men
2017: 10 millioner ble syke med 
TB og 1, 3 millioner døde 
Rammer skjevt
1/ 4 av verdens befolkning er 
smittet (har latent TB) uten å 
være syke. 

WHO Global TB report 2018



Estimert TB insidensrate 2017

WHO Globa  
TB report 
2018
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Tuberkulose kan ramme alle organer, men

Brain

Lymph node
Pleura
Lung

Spine
Kidney

Bone

Larynx

bare lungetuberkulose er (i praksis) smittsomt



Spesielt for tuberkulose: 
Bare en liten andel (5-10%) av smittede blir syke.  

Ingen fast inkubasjonstid. 

Nyere studier: vanligvis < 2år
Behr et al, BMJ 2018

Økt vektlegging av å finne nysmittede! 



Tuberkuloseveilederen, kap 7. 

Typisk utvikling av lungetuberkulose - smittsomhet

«mikroskopi-positiv»

«dyrkningspositiv»



Smitteoppsporing ved lungetuberkulose
Hvem er smitteutsatte?

Avhenger av 
-Smittsomhet 

- direkte mikroskopi-positiv index?
- kaverner? 
- hoste? 

-Eksponering
- antall timer i taleavstand inne?
- størrelse på luftrom, ventilasjon, dagslys

-Sårbarhet 
- svekket immunforsvar? 
- Alder – de aller minste er mye mer utsatt



Taleavstand (inne, i smittsom periode) til
dir. mikroskopi positiv > 8 t

mikroskopi neg, dyrk pos. > 40 t

Tommelfingerregel:  regnes som smitteutsatt hvis





Rapport om smitteoppsporing





Funn fra 398 smitteoppsporinger (2014-18)
Antall 
kontakter

Andel svar 
på IGRA 

Andel pos. 
IGRA

Antall 
henvist

Av henviste -
forebyggende 
behandling

Antall 
diagnostiser
t med TB

TB (% av 
kontakter)

Sårbare 
kontakter

Særlig 
eksponerte 360 90 % 22 % 132 57 % 11 3,1 %

Andre 
eksponerte 295 98 % 10 % 89 27 % 3 1,0 %

Tilfeldige 9 67 % 0% 0 - 0 -

Øvrige 
kontakter

Særlig 
eksponerte 697 88 % 29 % 213 38 % 25 3,6 %

Andre 
eksponerte 2736 91 % 13 % 313 24 % 8 0,3 %

Tilfeldige 180 54 % 5 % 3 33 % 0 0,0 %

Totalt (beregnet) 4277 89 % 16 % 750 34 % 47 1,1 %

Totalt (meldt) 3006 91 % 15 % 509 30 % 31 1,0 %



Andel smittede og syke (%) funnet rundt pasient med 
lungetuberkulose, utdanningsinstitusjon Østlandet, 2014,  
etter anslått eksponeringstid

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 2160-4© Tidsskrift for Den norske legeforening



Kontaktliste – til bruk innad i kommunen



Molekylærepidemiologisk undersøkelse

= Genotyping («fingerprinting») 
+ epidemiologisk informasjon



Kan brukes til å:  

Bekrefte/ avkrefte genetisk slektskap mellom isolat
pågående utbrudd? 
Ikke linket?

Intensivere eller begrense smitteoppsporing

Kvalitetssikre smitteoppsporinger. 
Estimere andel nysmittet innad i Norge
Krysskontaminasjon i laboratoriet?



Genotyping: over til helgenomsekvensering

2011 til nå: MIRU- VNTR 
24 loci
Mindre spesifikk – mange «falske» clustre. 
Etablert nomenklatur for utveksling av funn

Fra nå av: Helgenomsekvensering (NGS)  
Undersøker nesten hele genomet
Langt mer spesifikk – sikrere funn. 
Mangler enkel nomenklatur



Genetisk slektskap 
SNP: single-nucleotide polymorphism

Sammenlignes med andre M.tuberculosis isolat i Norge 
siste 3 år. 

0-5 SNP forskjeller
=> smittesammenheng sannsynlig
=> vurder utvidet smitteoppsporing

• Ved større utbrudd starter FHI utforskning

6-12 SNP forskjeller
=> Smittesammenheng mulig. 

>12 SNP forskjeller
=> ikke påvist nært genetisk slektskap 



Oppsummert

Smitteoppsporing  rundt hvert tilfelle av lungetuberkulose!
Fokus på nysmitte

Molekylærepidemiologiske metoder kan avdekke/ avkrefte pågående 
utbrudd. 

Bidra til å dimensjonere smitteoppsporing
Helgenomsekvensering gir mer presise svar enn MIRU- VNTR. 

Mer informasjon på www.fhi.no tuberkuloseveilederen og temasider 
tuberkulose. 

http://www.fhi.no/
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