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Sammanfattning 

 
Malaria är en tropisk parasitsjukdom som sprids via myggor och som drabbar Afrika 
söder om Sahara särskilt hårt. Det finns flera arter av malariaparasiter men den som 
orsakar störst sjuklighet och dödlighet är den som orsakas av Plasmodium 
falciparum. I synnerhet barn under 5 år och gravida kvinnor löper risk för 
insjuknande och död. Sjukdomen har tidigare varit svår att kontrollera på grund av 
omfattande resistens mot tillgängliga läkemedel, men tack vare införandet av 
artemisininbaserad kombinationsterapi (ACT ) och åtgärder för vektorkontroll har 
dödligheten i sjukdomen halverats i många länder. I mitten på 1990-talet dök dock 
de första signalerna upp om resistensutveckling mot artemisininkomponenten, vilket 
på sikt skulle kunna hota behandlingen. Vissa gener är förknippade mot resistens 
mot ACT, i synnerhet den komponent som utgörs av partnerläkemedlen. I detta 
arbete undersöks huruvida sådana molekylära markörer selekterats i samband med 
ACT-behandling i Afrika. Resultaten visar att en sådan selektion kunnat påvisas i 
samtliga genomgångna studier. Framförallt den period under vilken 
partnerläkemedlet cirkulerar i kroppen i subterapeutiska doser anses vara en faktor 
som driver selektionen. 
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1  Introduktion 

1.1 Utbredning 
 
Malaria är en tropisk parasitsjukdom som sprids via myggor. Hos människa kan malaria orsakas av 
fem olika arter av släktet Plasmodium – P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae och P. knowlesi. 
Malaria orsakad av P. falciparum är den form a av malaria som har högst dödlighet och den som är 
vanligast förekommande i Afrika söder om Sahara. P. vivax är mindre farlig, men mer utspridd. De 
övriga tre arterna förkommer sparsamt. Detta arbete kommer att begränsa sig till behandlig av malaria 
orsakat av P. falciparum. 
 
Under 2010 befann sig 3,3 miljarder människor i 106 länder i riskzonen för att drabbas av malaria. 
Detta utgör ca hälften av jordens befolkning. Den Afrikanska kontinenten är särkilt hårt drabbad. År 
2010 insjuknade 216 miljoner människor i malaria, 81% av dem i Afrika. Av de 655 000 dödsfallen i 
malaria kan 91% hänföras till Afrika. Trots att malaria kan både förebyggas och behandlas framgångs-
rikt är sjukdomen den näst vanligaste dödsorsaken i Afrika, efter AIDS. Barn under fem år och gravida 
kvinnor löper särskilt stor risk för insjuknande och död(1). 

1.2 Livscykel 
 
I likhet med andra malariaparasiter involverar Plasmodium falciparums livscykel människor och hon-
myggor av släktet Anopheles. De olika stadierna i livscykeln bär olika namn. Se Figur 1 sidan 6. 
Siffrorna i kursiv fetstili texten motsvarar siffrorna i Figur 1.   
 
1 När en malariainfekterad honmygga suger blod av en människa injiceras sporozoiter i blodet.   
2,3 Sporozoiterna  infekterar leverceller och utvecklas där till schizonter.  
4 Schizonterna brister och frisätter merozoiter.  
 
Vid infektion med P.falciparum tar det cirka 5,5 dygn från infektion till dess att schizonterna brister 
och frisätter merozoiter(2). Efter den ursprungliga förökningen i levern förökar sig parasiterna 
asexuellt i blodet(3).  
 
5 Merozoiterna från levern infekterar röda blodkroppar.  I de röda blodkropparna  omvandlas de till 
trofozoiter. Trofozoiterna  mognar sedan till schizonter där nya merozoiter produceras via asexuell 
förökning. 
6 Schizonterna brister till slut och frisläpper ytterligare merozoiter som kan infektera nya blodceller. 
När schizonten brister förstörs den röda blodkroppen.  
 
Varje förökningscykel i blodet tar cirka 2 dygn(2). De kliniska manifestationerna av malaria orsakas av 
denna förökning i blodet(3). 
 
7 Vissa parasiter differentieras så småningom till sexuella förökningskroppar – gametocyter.  
 
Den högsta koncentrationen gametocyter i blodet inträffar cirka 10 dygn efter att de högsta 
koncentrationerna av asexuella stadier uppnåtts(2).  
 
8 Gametozyterna förs över till honmyggor i samband med att myggorna suger blod och sedan vidtar 
förökning i myggans matsmältningssystem.  
 
Förökningen i myggan resulterar så småningom i att nya sporozoiter frisätts och migrerar till myggans 
salivkörtlar(3). De kan sedan infektera en ny människa när myggan suger blod. En förutsättning för att 
sjukdomen skall kuna spridas från en människa till en annan är att gametocyter hinner bildas(1). 
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1.3 Sjukdomssymptom 
 
Insjuknande i malaria börjar med influensaliknande symtom såsom huvudvärk, svår trötthet, muskel-
och ledvärk samt magbesvär. Dessa symtom följs vanligtvis av feber, frossa, svettningar, tappad 
matlust, kräkningar och försämrad allmän sjukdomskänsla. I detta stadium, som kallas okomplicerad 
malaria, kan patieten snabbt bli fullständigt återställd om adekvat behandling sätts in omgående(4).  
 
I de fall behandling sätts in för sent eller om ineffektiva läkemedel ges, fortsätter parasiterna att föröka 
sig och sjukdomen riskerar att progrediera till svår malaria. Försämringen kan ske inom ett par timmar 
och resultera i koma (cerebral malaria), metabolisk acidos, svår anemi, hypoglukemi, akut njursvikt 
eller akut lungödem. Obehandlad svår malaria leder vanligen till döden, om adekvat intesivvård sätts in 
minskar dödligheten till 10-20%(4). 
 
I områden där exponeringen för malaria är konstant hög, och individerna kan förväntas bli stuckna av 
malaria smittade myggor >10 gånger per år, uppnås vanligen partiell immunitiet mot sjukdomen tidigt 
i barndomen. Dessa förhållanden råder i stora delar av Afrika söder om Sahara, och därför ses 
sjukdomen framförallt hos små barn som riskerar att insjukna akut med höga parasitnivåer i blodet. 
Tonåringar och vuxna är normalt sett partiellt immuna och blir sällan sjuka, trots att de kan vara 
bärare av parasiter i blodet. Immuniteten minskar vid graviditet och därför är även gravida i riskzonen 
för att drabbas av manifest sjukdom(4). 
 

1.4 Diagnos 
 
Kliniskt misstänks malaria vid förekomst av feber, men eftersom symtomen är så ospecifika är det svårt 
att ställa diagnos enbart baserat på kliniska fynd. WHO’s rekommenationer för områden med hög risk 
för malaria är att malaria skall misstänkas om patienten haft feber inom det senaste dygnet samt hos 
små barn även om det finns tecken på anemi i form av bleka handflator(4). 
 
Misstanke om malaria bör alltid bekräftas med parasitologisk analys, men om detta inte är praktiskt 
möjligt måste behandling sättas in baserat på sannolikheten att malaria är orsaken till patientens 
symtom. Fördelarna med parasitologisk diagnos är att individen kan få adekvat vård, att onödig 
användng av malarialäkemedel undviks, att statistiken kring malariaförekomst blir mer tillförligtlig och 
att eventuell behandlingssvikt kan bekräftas(4). 
 
Ihuvudsak används två metoder för parasitologisk diagnos: Ljusmikroskopi av blod och snabbtest. 
Snabbtesten detekterar parasit-specifika antigen eller enzymer, och vissa snabbtest kan särskilja 
mellan arter. WHO anser att svaren från testerna måste vara tillgängliga inom två timmar från det att 
patienten sökt vård för att inte riskera att sjukdomen försämras(4).  
 

1.5 Behandling 
 
Sedan 2006 rekommenderar WHO att okomplicerad malaria i första hand behandlas med så kallad 
artemisininbaserad kombinationsterapi (ACT). I denna behandlingsform kombineras två läkemedel: 
ett snabbverkande artemisininderivat som snabbt slår ut majoriteten av parasiterna och ett läkemedel 
med lång halveringstid som dödar eventuella kvarvarande parasiter(5). Rekommendationen infördes 
sedan sjukdomen blivit allt mer svår att behandla då resistens mot de tidigare förstahandsmedlen 
klorokin (CQ) och sulfadoxin-pyrimethamin (SP) fått global spridning. ACT-behandling har hittils varit 
enastående framgångsrik, både vad gäller minsking av prevalens och antal dödsfall. I kombination med 
åtgårder för vektorkontroll har ACT bidragit till att dödligheten i malaria halverats i mer än 40 
länder(6).  
 
Artemisininer är en grupp läkemedel som utvecklats från den kinesiska läkeörten Artemisia annua. 
Örtens kraftfulla effekt mot malaria upptäcktes av vetenskapen redan under 70-talet, men forskningen 
låg i träda under lång tid. Artemisininerna är den grupp malarialäkemedel som inverkar på flest stadier 
i parasitens livscykel, och de reducerar mycket snabbt mängden parasiter i blodet. De har även fördelen 
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av att hämma utvecklingen av gametocyter, parasitens sexuella förökningsstadium. Detta minskar 
överföringen till vektorn och därmed spridningen av sjukdomen(7). 
 
Artemisininernas största nackdel är att de har mycket kort halveringstid i blodet, normalt mellan 1-3 h. 
Vid monoterapi med artemisininderivat krävs  7 dagars behandling och det är vanligt att infektionen 
blossar upp igen. När artemisisninderivaten kombineras med långverkande läkemedel botas 
patientermed okomplicerad malaria vanligen inom 3 dygn och i och med att två läkemedel kombineras 
minskar risken för resistensutveckling (6). 
 
Artemisisninernas exakta verkningsmekanism är i dagsläget okänd.  Troligen tas de upp i plasmodiens 
matsmältningsvakuol där de i kombination med järn bildar fria radikaler som förstör 
parasitcellerna(6). 
 
De överlägset vanligaste ACT-behandlingarna i Afrika är artemeter-lumefantrin (AL) och artesunat–
amodiakin (AQ).  Enstaka länder använder artesunat–sulfadoxin/pyrimetamin(AS+SP) och ett land 
använder dihydroartemisinin-piperakin (DP)(6). 
 

1.6 Resistensutveckling 
 
En av de största utmaningarna i kampen mot malaria är parasiternas förmåga att utveckla resistens 
mot tillgängliga läkemedel. I mitten  av 1990-talet dök oroande signaler upp om att resistens börjat 
uppkomma mot artemisininderivat vid gränsen mellan Thailand och Kambodja, när vissa patienter 
som behandlats med monoterapi av artemisininer inte tillfrisknade inom normal behandlingstid. Dessa 
signaler är desto mer oroande då resistens mot flera av de tidigare förstahandsmedlen uppkommit i 
denna region innan de spridit sig över världen(5)(6).  
 
Farhågorna om resistensutveckling har nu besannats, men ännu går det att behandla även resistenta 
parasiter framgångsrikt. Den resistens som hittills uppkommit är av en sådan art att parasiterna 
avdödas långsammare, men artemisininderivaten är fortfarande verksamma, under förutsättning att 
behandlingstiden är tillräckligt lång (6). 
 
Gener som främjar resistensutveckling kan uppkomma genom spontan mutation i malariastammar 
överallt i världen. Att resistenta stammar fått fäste och börjat sprida sig i just Mekong-regionen tros 
bero på flera orsaker.  
 
Artemisininderivat har använts som monoterapi i denna region under decennier. Malaria är dessutom 
inte lika utbrett i denna region som i till exempel Afrika. Detta innebär att de individer som insjuknar 
sällan har partiell immunitet, vilket de flesta vuxna har i Afrika. De insjuknar därför ofta kraftigare och 
därmed kommer en högre andel av de smittade under behandling och en högre andel av parasiterna 
påverkas av selektionstryck som gynnar resistens(6). 
 
Därtill kommer att i Afrika är individerna oftare smittade med flera stammar samtidigt, såkallad 
polykonal infektion. Om sjukdomen inte behandlas har resistensgenerna inget värde för parasiten, det 
är ofta tvärtom- i konkurrensen med de ickeresistenta stammarna som smittat en och samma individ 
så riskerar den resistenta stammen att slås ut innan de hinner spridas till en ny människa(5). 
 
 

1.7 Molekylära resistensmarkörer 
 
Hur resistens uppkommer mot de olika komponenterna i ACT är dock inte helt klarlagt, och det finns 
inga säkra in vitro-test som kan visa huruvida en viss parasitstam är resistent eller ej. Det enda kliniskt 
säkra tecknet på att en stam är  resistent är förlängd parasitclearance in vivo. Däremot kan molekylära 
resistensmarkörer användas för att få tidiga varningssignaler om begynnande resistensutveckling 
innan läkemedlets kliniska effekt avtagit(5).  
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Hittills har begränsat antal gener som visat sig ha ett samband med resistensutveckling  identifierats. 
Nedan följer en sammanställning av de molekylära resistensmarkörer som förekommer i detta arbete. 
De sammanfattas även i mer överskådlig form i Tabell 1 nedan. 
 
”Plasmodium falciparum multidrug resistance protein” (Pfmdr1) 
En av de mest studerade resistensassocierade generna är genen som kodar för transportproteinet 
Pfmdr1. Detta transportprotein är beläget på matsmältningsvakuolen. Genen kan variera med 
enbaspolymorfier och antal genkopior(6). Enbaspolymorfierna innebär att förändring i ett baspar leder 
till substitution av en aminosyror i proteinet, vilket i sin tur kan leda till konformationsförändringar.  
 
De positioner som har studerats mest ingående är N86Y, Y184F, S1034C, N1042D samt D1246Y. 
Förändringar i dessa kodoner har satts i samband med resistens mot partnerläkemedlen amodiakin.   
 
Ökning av antalet genkopior av Pfmdr1 har satts i samband med behandlingssvikt vid behandling med 
artemeter-lumefantrin i Asien(6). 
 
 
”Plasmodium falciparum dihydrofolatreduktas” (Pfdhfr) 
Denna gen är involverad i resistensutveckling mot pyrimetamin-komponenten i patnerläkemedlet 
sulfadoxin-pyrimetamin. Det är framförallt punktmutationer i kodonerna N51I, C59R och S108N 
bidrar till att göra parasiten resistent mot SP. Ju fler mutationer parasiten har i denna gen desto mer 
resitent blir den. Om mutationer förekommer i alla tre kodonerna kallas haplotypen ”Pfdhfr triple” När 
”Pfdhfr triple” förekommer tillsammans med haplotypen ”Pfdhps double” (se nedan) är sannolikheten 
för behandlinssvikt stor vid monoterapi med partnerläkemedlet SP (5)(8). 
 
”Plasmodium falciparum dihydropteroatsyntetas” (Pfdhps) 
Förändringar i denna gen är förknippade med resistens mot sulfadoxin-komponenten i partner-
läkemdlet SP. De viktigaste punktmutationerna är i kodonerna A437G och K540E. När mutationer i 
dessa kodoner förekommer tillsammans kallas haplotypen ”Pfdhps double”. Mutationerna i Pfdhps 
bidrar endast till resistens i kombination med mutationer i Pfdhfr. Om mutationer Pfdhps förekommer 
ensamt  ökar inte risken för behandlingssvikt(5). 
 
”Plasmodium falciparum chloroquine resistance transporter” (Pfcrt) 
Även denna gen kodar ett transportprotein på matsmältningsvakuolen, och som antyds av namnet 
spelar det en viktig roll för uppkomst av klorokinresistens. Den kodon som verkar ha störst betydelse är 
K76T. Mutationer med Pfcrt samvarierar med mutationer i Pfmdr1 hos klorokin-resistenta stammar. 
Vissa klorokinresistenta stammar har visat sig vara resistenta även mot amodiakin(5). 
 
 

Tabell 1 
Sammanfattning av de i detta arbete förekommande resistensmarkörerna 

Markör Enbaspolymorfier Associerad med 
resistens mot: 

Pfmdr1 N86Y 
Y184F 
S1034C 
N1042D 
D1246Y 

Lumefantrin, artesunat, 
amodiakin, meflokin 

Pfdhps A437G   
K540E 

Sulfadoxin 

Pfdhfr N51I  
C59R 
S108N 

Pyrimetamin 

Pfcrt K76T Klorokin, amodiakin 
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1.8 Syfte 
Införseln av ACT som förstahandlsbehandling vid okomplicerad malaria har medfört stora 
förbättringar av kontrollen av malaria i Afrika, men denna utveckling riskerar att bromsas om resistens 
utvecklas mot artemisininderivaten eller de partnerläkemedel de används tillsammans med. Detta 
arbete syftar till att undersöka om det finns tecken på begynnande resistensutveckling i form av 
selektion av kända resistensgener i Afrika. 
 

2 Metod 

 
För att få en överblick över ämnen genomfördes sökningar i Google och på Medline med termerna 
”malaria resistance” under perioden 2012-04-02 till 2012-04-06. För bakgrundsfakta om malaria 
utnyttjades WHO’s publikationer i ämnet. 
 
Vid de inledande sökningarna visade de sig att de artiklar som berörde ämnet med molekylära 
markörer för ACT-resistens på den Afrikanska kontinenten hade mycket varierande MeSH-termer 
knutna till sig, framför allt vad gällde geografisk specificering. Därför gjordes en relativt vid sökning 
med termerna  (("Drug Resistance/genetics"[Mesh]) AND "Artemisinins"[Mesh]), för att inte utesluta 
relevanta resultat av misstag. De studier som genomförts i Afrika identifierades antingen med hjälp av 
titeln samt i vissa fall genomläsning av ”abstract”.  Denna sökning och genomgång av relevanta artiklar 
gjordes under perioden 2012-04-09 till 2012-04-13. En artikel inkluderades på grundval att den 
tillhörde samma studie som de som valdes ut vid den ursprungliga sökningen(9). 
 
 

3 Resultat 

3.1 Allmänt om studierna 
 
De studier som gåtts igenom inom ramen för detta arbete var av två huvudtyper. Den ena typen 
utgjordes av studier som undersökte prevalensen av resistensmarkörer på populationsnivå, baserade 
på stickprov som togs före och efter att ACT införts i ett visst område.  
 
Den andra typen var kliniska studier där förekomsten av resistensmarkörer jämfördes mellan 
ursprungsinfektionerna och de infektioner som återkom under uppföljningsperioden för den aktuella 
studien. 
 
I genomgångna studier diagnosticerades malaria genom mikroskopi av blodprov eller genom 
snabbtest. Från blodprov som varit positiva för P. falciparum har parasit-DNA extraherats och 
amplifierats med PCR. Mutationer i de undersökta allelerna har sedan identifierats med hjälp av 
gelelektrofores. För detaljer kring den exakta metodiken och statistisk analys hänvisas till respektive 
studie. I de studier där detta varit aktuellt, har molekylära metoder använts för att särskilja om 
ursprungsinfektionen blossat upp som ett resultat av behandlingssvikt eller om det rör sig om en ny 
infektion med en ny stam av parasiter. 
 

3.2 Sisowath et al, 2005.  
“In vivo selection of Plasmodium falciparum Pfmdr1 86N coding alleles by artemether-lumefantrine 
(Coartem)” (9) 
 
Introduktion/Syfte 
I in vitro försök är 86N-mutationen i Pfmdr1 associerad med minskad känslighet för lumefantrine. 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka huruvida behandling med artemeter-lumefantrin 
selekterade för denna allel. Även prevalensen av pfcrt 76T studerades.  
 
Metoder 
Provmaterial samlades in i samband med en klinisk studie på Zanzibar som genomfördes från oktober 
2002 till och med februari 2003. Vid denna period hade ACT ännu inte införts som behandling på 
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Zanzibar och parasitpopulationen hade inte exponerats för varken artemeter eller lumefantrin tidigare.  
200 barn i åldrarna 1 till och med 4 år,  med okomplicerad falciparum-malaria, ingick i studien (10). 
Barnen gavs standardiserad behandling med artemeter lumefantrin två gånger dagligen under tre 
dagar. Förekomst av parasiter i blodet kontrollerades vid dag 0, 1, 2, 3, 7, 14, 21, 28, 35 och 42, samt om 
patienten fick feber. Prov på parasiterna samlades in på filterpapper vid dag 0 samt vid eventuell 
infektion inom uppföljningsperioden.  
 
Resultat 
Parasiter som påträffades vid tid 0 och vid eventuell återkommande infektion under 
uppföljningsperioden undersöktes med molekylära metoder för att avgöra vilka alleler av Pfmdr1 86 
och pfcrt 76 de bar på. 189 prover från tid 0 analyserades framgångsrikt med avseende på genotyp 
liksom 39 av de 45 barn som återinsjuknade. 
 
Pfcrt 76T förekom i 185 av 189 prover från tid 0. Därför gick det inte att bedöma huruvida frekvensen 
ökat. För Pfmdr1 ökade frekvensen av parasiter som var homozygota för 86N från 15,3% till 41% hos de 
parasiter som påträffades vid återkommande infektioner under upföljningsperioden (p=0,00075). 
Majoriteten av de parasiter som hade Pfmdr1 86N påträffades vid infektioner som inträffade mellan 20 
och 30 dagar efter artemeter-lumefantrin-kuren. 
 
Diskussion 
Artikelförfattarna anser att resultaten stöder misstankarna om att Pfmdr1 är 86N är involverat i 
resistens mot lumefantrin. De anser även att det faktum att selektionen av  86N i huvudsak inträffade 
mellan 20 och 30 dagar efter kuren skulle kunna bero på att lumefantrin fortfarande cirkulerade i 
kroppen, men i subterapeutiska doser. Parasiterna dödas då inte av de låga doserna lumefantrin och 
artemeter, som annars kunde ha dödat parasiterna, har eliminerats från kroppen. Detta kan i sin tur 
innebära att behandlingsstrategin på sikt blir mindre framgångsrik än i Sydostasien. I Sydostasien är 
sannolikheten för återinfektion innan partnerläkemdlet helt eliminerats mycket lägre och selektions-
trycket för resistensutveckling inte lika högt. 
 

3.3 Sisowath et al, 2007.  
”The role of Pfmdr1 in Plasmodium falciparum tolerance to artemether-lumefantrine in Africa” (11)  
 
Introduktion/Syfte 
I denna studie undersöktes huruvida behandling med AL selekterade för vissa alleler av Pfmdr1, Pfcrt 
samt PfATP6. För Pfmdr1 bygger denna studie vidare på Sisowath et al 2005, där artikelförfattarna 
demonstrerade att AL selekterade för 86N. I denna studie studerades därför endast positionerna 184, 
1034, 1042 samt 1246. För Pfcrt studerades position 163 och för PfATP6 postion 769. Man studerade 
även huruvida amplifiering av Pfmdr1 förekom. 
 
Metoder 
Se Sisowath et al, 2005 för beskrivning av studiepopulation. 
 
Parasiter som påträffades vid tid 0 och vid eventuell återkommande infektion under uppföljnings-
perioden undersöktes med molekylära metoder för att avgöra om det fanns flera kopior av Pfmdr1, 
samt vilka alleler de bar på i Pfmdr1 position 184, 1034, 1042 och 1246, Pfcrt position 163, PfATP6 
position 769. 
 
Parasiter från infektioner som påträffades under uppföljningsperioden undersöktes även för att avgöra 
om det rörde sig om samma infektion som återkommit på grund av behandlingssvikt eller om det rörde 
sig om en nyinfektion.  
 
Resultat 
Hos 45 av de 197 fallen påträffades parasiter i blodet under uppföljningsperioden. 2 av dessa 
klassificerades som samma infektion som återkommit trots behandling, 2 gick inte att avgöra och 
övriga betraktades som nyinfektion. Eftersom antalet infektioner som återkom trots behandling var så 
litet så gick det inte att göra någon statistisk analys på detta material. 
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Amplifiering av Pfmdr1 påträffades inte vid någon infektion. För Pfmdr1 position 184 ökade frekvensen 
av 184F från 16,6% före behandling till 35,5% vid återinfektion (p=0,027). För 1246 skedde en icke 
signifikant ökning av 1246D från 66,8%  före behandling till 83,9% vid återinfektion (p=0,086).  I en 
tidigare studie på samma provmaterial har artikelförfattarna även påvisat ökning av 86N från 23,4% 
till 47,4% (p=0,004). När dessa resulat kombinerades med resultaten från den aktuella studien kunde 
det konstateras att haplotyperna 86N/184F och86N/1246D var vanligare vid återinfektion (p=0,001 
för båda sambanden). 
 
För övriga undersökta alleler upptäcktes ingen förändring i prevalens. 
 
Diskussion 
I sin diskussion konstaterar artikelförfattarna av frånvaron av amplifiering av Pfmdr1 är i överens-
stämmelse med resultat från andra delar av Afrika. Detta avviker från Sydostasien där prevalensen i 
vissa områden är 50%. Amplifiering av Pfmdr1 är associerat med resistens mot lumefantrine. 
Författarna spekulerar i att den låga förekomsten skulle kunna vara resultatet av att det varit till 
nackdel för parastiterna att ha flera kopior av Pfmdr1 när behandling med klorokin var allmänt 
förekommande på den Afrikanska kontinenten (klorokin selekterar mot amplifiering).   
 
Både 184F och 1246D selekterades tillsammans med 86N, särskilt vid tidigt förekommande åter-
infektioner. Detta skulle kunna tyda på att haplotyperna 86N/184F samt 86N/1246D är steg på vägen 
mot toleransutveckling och resitens mot AL in vivo. 
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3.4 Happi et al, 2009  
”Selection of Plasmodium falciparum Multidrug Resistance Gene 1 Alleles in Asexual Stages and 
Gametocytes by Arthemether-Lumefantrine in Nigerian Children with Uncomplicated Falciparum 
Malaria” (12) 
 
Introduktion/Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka om behandling med AL selekterade för vissa enbas-
polymorfier i Pfmdr1, om antalet kopior av genen påverkades samt om mutationer i kodon 89 i 
PfATPase6 kunde påträffas vid en klinisk studie i Nigeria.  
 
Metoder 
Provmaterialet i studien kom från en effektstudie av AL vid University of Ibadan i Nigeria som 
genomfördes 2006 och 2007. Deltagarna i studien var barn under 10 års ålder med okomplicerad 
falciparum-malaria. Totalt ingick 90 barn i studien. Genotypning av parasiter gjordes vid behandlings-
start och på de 6 återkommande och de 10 nya infektioner som påträffades under de 42 dagar som 
studien pågick.  
 
Gametocyter från ursprungsinfektionen, samt asexuella stadier vid behandlingssvikt och nyförvärvade 
infektioner efter AL-behandling undersöktes. 
 
Resultat 
Behandlingssvikt: 
För Pfmdr1 fanns inget oberoende samband mellan N86 eller D1246 och behandlingssvikt, däremot 
påvisades ett sådant samband för F184 (p=<0,00001). För haplotypen N86-F184-D1246 fanns ett 
signifikant samband med behandlingssvikt. Det fanns även en association mellan behandlingssvikt och 
förekomst av gametocyter vid behandlingsstart och efter behandling (p=0,048).  
 
Nyinfektion: 
I gruppen med nya infektioner var prevalensen av Pfmdr1 N86, F184 och haplotypen N86-F184-D1246 
också signifikant högre än vid undersökningens start (p=0,030; 0,0001 samt 0,00001). För D1246 
allelen påvisades ingen oberoende selektion. 
 
Inverkan av ålder:  
När data analyserades separat baserat på patienternas ålder (<5år och >=5 år) visade det sig att haplo-
typen N86-F184-D1246 var assoicerad med behandlingssvikt för barn < 5 år (p<0,0001), men inte för 
barn >= 5 år (p=0,155). 
 
Risken för att gametocyter skulle överleva behandling var signifikant högre om parasiterna hade 
haplotypen N86-F184-D1246 (p=0,025). När provdata från barn <5 respektive >= 5 år analyserades 
visade sig detta samband endast gälla barn <5 år. (p=0,0001)  
 
PfATPase6 samt antal kopior av Pfmdr1 
Inte i något av proverna påträffades PfATPase6 E89, varken vid baseline, behandlingssvikt eller 
nyinfektion. Pfmdr1 var inte heller amplifierad i något prov. 
 
Diskussion 
Detta tolkas av artikelförfattarna som att äldre barn förvärvat viss immunitet som samverkar med den 
medicinska behandlingen för att eliminera de sexuella stadierna. 
 

3.5 Raman et al. 2010 
 “Five Years of Large-Scale dhfr and dhps Mutation Surveillance Following the Phased Implementation 
of Artesunate Plus Sulfadoxine-Pyrimethamine in Maputo Province, Southern Mozambique”  
 
Introduktion/Syfte 
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Artesunat i kombination med sulfadoxin-pyrimetamin (AS-SP) är en av de behandlingsregimer som 
rekommenderas av WHO mot okomplicerad falciparum-malaria. I många länder i södra Afrika finns 
dock en hög prevalens av resistenta parasiter, på grund av tidigare monoterapi med sulfadoxin-
pyrimetamin (SP). I denna studie undersöktes huruvida spridningen av molekylära SP-
resistensmarkörer (”Pfdhfr triple”, ”Pfdhps double” och ”quintuple”- båda markörerna samtidigt) 
bromsats sedan AS-SP införts som förstahandsmedel i Maputoprovinsen i Mozambique. ”Quintuple”-
mutationen har i tidigare studier visat sig medföra tre gånger så hög risk för behandlingssvikt. 
 
Metod 
Studien löpte över fem år och omfattade prover på parasiter från barn i åldrarna 2 till 15 år. Proverna 
samlades in i samband med en studie som undersökte prevalensen av asexuella parasiter vid 26 
studieorter i Maputoprovinsen i Mozambique. Blodprov insamlades årligen från 120 slumpmässigt 
utvalda barn från respektive ort. Totalt under femårsperioden samlades 15 758 blodprov in. 
 
Blodproven undersöktes med molekylära metoder för att avgöra om de innehöll parasiter och vilka 
mutationer påträffade parasiter bar på. 
 
Resultat 
Det totala antalet falciparum-positiva prov minskade från 841/1903 (44,2%) år 2004 till 76/2000 
(3,8%)  2008 (p < 0.0001). När studien inleddes var frekvensen av ”Pfdhfr triple”91,7% och ökade till 
>98% under studiens gång.  Prevalensen av ”Pfdhps double” ökade från 11% 2004 till 75% 2008 (p< 

0.0001). Då frekvensen ”Pfdhfr triple” var så hög redan från början, speglade ökningen av ”quintuple” 
mutationen frekvensökningen i ”Pfdhps double” (8). 
 
Diskussion 
Författarna drar slutsatsen att införseln av ACT inte bromsat spridningen av molekylära 
resistensmarkörer, och skulle dessutom kunna bidra till ökad resistensspridning.  De diskuterar vidare 
att detta mönster står i kontrast mot utvecklingen när artesunat-meflokin infördes i nordvästra 
Thailand – då minskade resistensen mot meflokin.  
 
SP är jämförbart med meflokin ur resitenssynpunkt, då båda har lång halveringstid vilken fungerar 
som ett ”selektivt filter” för resistenta parasiter.Författarna anser att detta sannolikt beror på att den 
lokala smittspridningen i nordvästra Thailand är låg, för att selektion för ökad resistens ska ske krävs 
att patienten återsmittas medan partnertläkemedlet fortfarande finns kvar i kroppen i subterapeutiska 
koncentrationer.  
 
Ytterligare  bidragande faktorer till den ökningen skulle kunna vara att SP infördes som 
malariaprofylax för gravida år 2006, samt att barn under 5 år systematiskt blivit underbehandlade med 
SP när rekommenderade doser följts. 
 
Spridningen av resistensmarkörer till trots har malariabekämpningen i regionen varit extremt 
framgångsrik då förekomsten av parasiter i blodet hos studiepopulationen minskat med 40,4 
procentenheter under femårsperioden. 
 

3.6 Somé et al, 2010  
“Selection of Known Plasmodium falciparum Resistance-Mediating Polymorphisms by Artemether-
Lumefantrine and Amodiaquine-Sulfadoxine-Pyrimethamine but Not Dihydroatemisinin-Piperaquine 
in Burkina Faso” (13) 
 
Introduktion/Syfte 
I så gott som alla länder i Afrika där malaria är endemiskt används AL eller AS-AQ som 
förstahandsbehandling mot okomplicerad falciparum-malaria. Ytterligare en ACT, dihydroartemisinin-
piperakin(DP) har visat utmärkt effekt i såväl Asien som Afrika. Piperakin har den längsta 
halveringstiden i eliminationsfasen av alla partnerläkemedel – upp till 4 veckor. Detta medför att 
återinfektion efter behandling är mindre vanlig med DP, men även att risken för selektion av resistenta 
parasiter är större eftersom perioden med subterapeutisk koncentration i blodet är längre. Under 1970 
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och 1980-talen användes piperakin i stor omfattning i Kina, och problem förekom med resitenta 
parasiter. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om behandling med AL, DP eller AQ + SP selekterade för 
olika alleler hos Pfcrt och Pfmdr1 samt  Pfdhfr och Pfdhps. Pfcrt och Pfmdr1 är associerade med 
generell resistensutveckling mot malarialäkemedel och Pfdhfr och Pfdhps är inblandade i specifik 
resistens mot SP.  De positioner som studerades var Pfcrt 76, Pfmdr1 86, 184 och 1246, Pfdhfr 51, 59 
och 108 samt Pfdhps 437 och 540. 
 
Metoder 
Prevalensen av olika alleler undersöktes i DNA från parasiter som samlats in vid det ursprungliga 
insjuknandet och i DNA från parasiter från nya infektioner som inträffade inom 42 dagar från första 
insjuknandet. Provmaterial till studien kom från två olika kliniska studier.  
 
Den ena kliniska studien jämförde effektivititeten av AL,  AQ+SP samt DP mot okomplicerad 
falciparum-malaria hos barn äldre än 6 månader. Den andra studien hade samma upplägg, med den 
skillnaden att endast effekten av DP studerades. Blodprover för DNA-analys av parasiterna togs i 
fingret och sparades på filterpapper. 
 
Före behandlingsstart analyserades ett antal slumpmässigt utvalda prover från de båda studierna. Från 
den första studien analyserades 150 prover med avseende på polymorfism i generna Pfmdr1 och Pfcrt 
samt 39 prover  med avseende på polymorfism i Pfdhfr och Pfdhps.   
 
Från den andra studien, där endast DP-behandling  ingick, analyserades 111 prover  med avseende på 
polymorfism i Pfcrt och Pfmdr1. 
 
Prevalensen av olika alleler i DNA från de parasiter som insamlats vid behandlingsstart jämfördes med 
DNA hos de parasiter som infekterat de patienter som återinsjuknade inom 42 dagar. 
 
Resultat 
Vid behandling med AL skedde en signifikant selektion för allelen K76 i Pfcrt (p=0,008) och N86 och 
Y184 hos Pfmdr1 (p=0,025 resp 0,009). För 1246 kunde ingen förändring i prevalens mellan olika 
alleler påvisas (p=0,71).  
 
I gruppen som behandlades med AQ + SP skedde selektion för Pfdhfr-allelerna 51I (p=0,005 ), 
59R(p=0,05)  och 108N (p=0,002). Ingen statistiskt säkerställd selektion i övriga markörer kunde 
påvisas, men det förekom en trend mot ökad prevalens av 86Y. Antalet återinsjuknanden i denna grupp 
var litet (n=13) vilken begränsade ”statistical power”, men för DP i den första studien var antalet 
återinsjuknanden för lågt för att kunna göra någon analys.  
 
I den studie som enbart omfattade behandling med DP kunde inte någon skillnad i prevalenser mellan 
de olika genvarianterna av Pfcrt och Pfmdr1 påvisas. 
 
Diskussion 
Författarna kom fram till att piperakin, trots att det är kemiskt närbesläktat med klorokin och 
amodiakin,  inte selekterade för samma enbaspolymorfier som dessa. Detta tyder på att de skulle 
kunna ha olika verkningsmekanismer.  AL och AQ-SP föreföll selektera i motsatt riknting mot varandra 
vad gäller N86Y. 
 
För närvarande saknas molekylära markörer för resistensutveckling mot piperakin och författarna 
anser att det är av högsta prioritet att  identifiera resitensmekanismerna för att kunna bibehålla den 
goda behandlingseffekten på  sikt. 
 

3.7 Lekana-Douki et al, 2011  
“Increased prevalence of the Plasmodium falciparum Pfmdr1 86N genotype among field isolates from 
Franceville, Gabon after replacement of chloroquine by artemether-lumefantrine and artesunate-
mefloquine” (14) 
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Introduktion/Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka huruvida utrullningen av artemeter-lumefantrin (AL) och 
artesunat-meflokin (AM) som förstahandspreparat påverkade prevalensen av kända molekylära 
markörer för artemisininresistens. De markörer som studerades var Pfmdr1, 86 och 1246 samt Pfcrt 
kodon 76. Allel 86N av Pfmdr1 är associerad med miskad känslighet mot meflokin och artemisisnin 
och 76K av Pfcrt är associerad med resistens mot klorokin och meflokin. 
 
Metod 
Prov på malariaparasiter samlades in från barn i åldrarna 6 – 84 månader, som diagnostiecerats med  
falciparum-malaria vid något av de två sjukhusen i Franceville, Gabon. Malariadiagnosen ställdes med 
mikroskopi av blodprov. Barnen behandlades med AL i 3 dygn i enlighet med de lokala 
myndigheternas rekommendationer.  Prov från 96 barn 2004 och 134 barn 2009 DNA-analyserades. 
Proverna analyserades med molekylära metoder med avseende på förekomst av olika alleler i generna 
Pfmdr1 och Pfcrt.  
 
Resultat 
Bland de barn som sökte för feber vid de två sjukhusen sjönk prevalensen av malaria från 68,9% år 
2004 till 19,5% år 2009. Under denna period ökade frekvensen av Pfmdr1 86N signifikant från 15,6% 
till 31,3% (p=0,007). Ingen förändring i frekvenserna av de olika allelerna kunde påvisas beträffande 
Pfmdr1 kodon 1246 och Pfcrt kodon 76.  
 
Diskussion 
Författarna slår fast att en minskning av malariaprevalensen skett under studieperioden. Minskningen 
kan inte förklaras med ändrade nederbördsmönster, utan anses bero på förbättrade kontrollåtgärder, 
med användningen av impregnerade myggnät och övergång till behandling med AL och AM nämns 
som viktiga komponenter. 
 
De konstaterar också att utvecklingen i Franceville beträffande frevensen av 86N, liknar den som 
Sisowath et al fann 2005. Slutligen konstaterar författarna att Pfmdr1 86N kan anses vara en tidig 
markör för genetiska förändringar till följd av ändrad malariabekämpningsstrategi. 
 

3.8 Thomsen et al, 2011  
 ”Prevalence of Single Nucleotide Polymorphisms in the Plasmodium falciparum Multidrug Resistance 
Gene (Pfmdr-1) in Korogwe District in Tanzania Before and After Introduction of Artemisinin-Based 
Combination Therapy” (15) 
 
Introduktion/Syfte 
Övervakning av prevalensändringar i enbaspolymorfier i Pfmdr1 skulle kunna användas för att ge 
tidiga varningssignaler om resistensutveckling mot ACT. I denna studie var syftet att undersöka om  
förekomsten av olika enbaspolymorfier i  resistensmarkören Pfmdr1 vid kodonerna 86, 184 och 1246 
ändrat sig efter införandet av ACT i två byar i Korogwe, Tanzania.   
 
Metoder 
Studien genomfördes mellan 2003 och 2010 i två byar i Tanzania. Övergång från monoterapi med 
sulfadoxin-pyrimetamin till artemeter-lumefantrin skedde i januari 2007 i de två studerade byarna. 
Blodprov togs årligen från samtliga bybor i de undersökta byarna. Förekomst av parasiter i blodet 
studerades med mikroskopi. För individer i åldrarna 0-20 som var bärare av parasiter sparades 
blodprover på filterpapper för dna-analys av parasiterna. 
 
Resultat 
Förekomsten av malaria minskade kraftigt i området efter det att AL infördes 2007.  För att få 
tillräckligt stort statistiskt underlag poolades därför resultaten från de båda byarna. Vid studiens start 
2003 erhölls totalt 176 parasitprover från de båda byarna, vid studiens slut 2010 hade antalet sjunkit 
till 18. 
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Prevalensen av 86N-allelen som associerats med resistens för ACT var låg och stabil mellan 20 och 25% 
mellan åren 2003 och 2006. Mellan år 2006 och 2010 ökade prevalensen 86N till 59% (p=0,01). Även 
prevalensen av 184F ökade signifikant mellan 2006 och 2010 (p=0,02). För 1246 kunde ingen skillnad 
i fördelningen av enbaspolymorfier skönjas. Det fanns även en icke signifikant trend mot ökning av 
haplotypen 86N-184F (p=0,05) samt en signifikant ökning av haplotypen 86N-1246D. 
 
Diskussion 
Författarna konstaterar att enbaspolymorfier är värdefulla redskap för att följa begynnande 
resistensutveckling mot ACT. De håller det för sannolikt att den ökande prevalensen av 
enbaspolymorfierna  N86 och 184F efter år 2006 är relaterad till införandet av AL-behandling. 
Parasiter med dessa polymorfier anses vara mer toleranta mot ACT-läkemedel. 
 
Förekomsten av falciparum-malaria minskade kraftigt i området under studieperioden, vilket 
medförde att provstorlekarna var små de sista åren. Därför anser författarna att resultaten, trots att de 
är signifikanta, bör tolkas med viss försiktighet. 
 

3.9 Baliraine et al, 2011  
“Prolonged Selection of Pfmdr1 Polymorphisms After Treatment of Falciparum Malaria With 
Artemether-Lumefantrine in Uganda”  (16) 
 
Introduktion/Syfte 
Allelerna Pfcrt 76K och Pfmdr1 86N och 1246D har förknippats med minskad känslighet för 
lumefantrin, meflokin och artemisininer. Selektion för dessa alleler har visats ske vid behandling med 
AL. Syftet med denna studie var att jämföra selektionseffekten på dessa alleler vid behandling med AL, 
AS+AQ och AQ+SP, samt att undersöka hur lång tid efter avslutad behandling eventuell selektion 
kvarstod. Halveringstiden i plasma för komponenterna i AL är ca 1h respektive 3-4 dagar. Därför anser 
författarna att perioden med ökad selektionstryck kan förväntas vara kort. 
 
Metoder 
Provmaterialet som analyserades i denna studie kom från en tidigare beskriven klinisk studie.  Studien 
pågick mellan 2004 och 2008 och omfattande 690 barn som vid inskrivningen var  1-10 år. Deltagarna 
randomiserades till en av tre olika behandlingsregimer vid deras första malariaepisod. De 
behandlingskombinationer som ingick i studien var  artemether – lumefantrin (AL), artesunat – 
amodiakin (AS + AQ) eller amodiakin-sulfadoxin-pyrimetamin (AQ + SP). Vid eventuella påföljande 
malariaepisoder inom 120 dagar erhöll patienterna samma behandling som de fick vid första 
insjuknandet.  
 
Genotypning av två kända resistensgener, Pfmdr1 och och Pfcrt  utfördes på parasiter från 198 
slumpmässigt utvalda prov som tagits före behandling samt samtliga 498 parasiter som påträffades 
inom 120 dagar efter den ursprungliga behandlingen. För Pfmdr1 undersöktes polymorfism i kodon 86, 
184 samt 1246 och för Pfcrt kodon 76.  
 
Resultat 
För Pfcrt var  skillnaden i resultat mellan de parasiter som påträffats vid första behandlingstillfället och 
de som påträffades vid återinfektion inom 30 dagar så liten i samtliga behandlingsgrupper, att beslut 
togs att inte undersöka denna markör ytterligare.  
 
För Pfmdr1 sågs ingen förändring i prevalens av olika alleler hos de parasiter som påträffats vid första 
behandlingstillfället jämfört med de som påträffats vid återinfektion i de grupper som behandlats med 
AS+AQ och AQ + SP. För den grupp som behandlats med AL var situationen den motsatta. Signifikant 
högre frekvens av pfmdr 86N, 184F samt 1246D påträffades vid återinfektion. För Pfmdr1 86N 
kvarstod denna effekt i upp till 60 dagar (p< 0,05).  
 
Diskussion 
Författarna konstaterar att efter behandling med AL kvarstår selektion för allelerna 86N, 184F och 
1246D långt över vad som skulle ha förväntats utifrån halveringstiden för ingående läkemedel (1 h 
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respektive 3 – 4 dygn). Detta antyder att resistens mot denna behandlingskombination kan vara på väg 
att uppkomma. 
 
De diskuterar flera möjliga orsaker till att selektionstrycket kvarstår under så lång tid. Det skulle skulle 
kunna vara så att lumefantrin eller en aktiv metabolit generellt sett har längre halveringstid än man 
tidigare trott, eller att den individuella variationen i halveringstid är större än vad man hittills kännt 
till. Det skulle också kunna förhålla sig så att den nya infektionen skett i nära anslutning till AL-
behandlingen men att infektionen manifesterar sig långt senare på grund av partiell immunitet. 
 

4 Diskussion 

 
När kombinationsbehandling med ACT  infördes fanns omfattande problem med resistens mot 
samtliga förekommande förstahandsmedel(5). Tack vare införandet av ACT och förstärkta åtgärder för 
vektorkontroll har prevalensen av malaria minskat mycket kraftigt (1), något som avspeglades i flera av 
de genomgångna studierna(8)(14)(15).  
 
Teorin bakom ACT är att ett snabbverkande artemisininderivat slår ut huvuddelen av parasit-
populationen och att ett långvarande partnerläkemedel eliminerar eventuella kvarvarande parasiter. 
Då två läkemedel kombineras minskar även risken för resistensutveckling. Denna strategi med 
kombinationsbehandling för att undvika resistensutveckling har även använts framgångsrikt både för 
HIV och tuberkulos (17). Sedan resistensutveckling mot artemisininderivat bekräftats i Sydostasien har 
dock farhågor uppkommit att ACT som behandlingsstrategi inte är så robust som man tidigare trott(6).  
 
Molekylära markörer kan användas för att påvisa begynnande resistensutveckling på ett tidigt stadium. 
Då inga molekylära markörer ännu definierats specifikt för artemisininresistens är studierna än så 
länge begränsade till att undersöka prevalensen av sedan tidigare kända markörer för resistens mot 
partnerläkemedlen(1). Studiet av molekylära markörer är också under utveckling - Sisowath et al 2005 
är den första studien i Afrika som studerat effekterna av artemeter-lumefantrin på Pfcrt och Pfmdr1(9). 
 
I de kliniska studierna,  som undersökte frekvensen av kända resistensmarkörer för återinfektioner 
efter behandling, var frekvensen av resistensmarkörer signifikant högre hos återinfekterande 
parasiter(16)(13)(12)(11)(9) (9,11-13,16). 
 
Även i populationsstudierna, som undersökte prevalensen av resistensmarkörer före och efter att ACT 
införts i ett viss område, sågs ökade prevalenser av resistensmarkörer (8)(14)(15). 
 
Artemeter-lumefantrin 
Artemeter-lumefantrin är den vanligaste ACT:n i Afrika, och flertalet av de studier som här gåtts 
igenom fokuserar på selektionseffekterna av denna kombination.  
I samtliga studier som undersökte resistensmarkörer mot artemeter-lumefantrin påvisades signifikant 
ökning av Pfmdr1 86N(16)(18)(12)(14)(9)(13)(15).  I vissa, men inte alla, av studierna sågs även 
signifikanta ökningar av Pfmdr1 184F och 1246D. 
 
Detta skulle kunna tyda på att en stegvis resistensutveckling mot artemeter-lumefantrin är på väg att 
ske, där första steget är 86N. Det skulle också kunna vara så att selektion av de olika polymorfierna 
sker oberoende av varandra och att överlevnadsvinsterna med 184F och 1246D är mindre än för 86N. 
Om överlevnadsvinsterna är mindre är selektionstrycket inte lika hårt och prevalensen ökar inte lika 
snabbt. 
 
Något som dock tyder på att 86N,  184F och 1246D är beroende av varandra, är att tre av studierna 
påvisat haplotyper där  polymorfierna förekommer tillsammans. Dessa haplotyper där två eller tre av 
polymorfierna förekommer tillsammans, är signifkant associerade med återinfektion och 
behandlingssvikt(11)(12)(15). När flera resistensmarkörer förekommer tillsammans i haplotyper kan 
detta vara ett tecken på att allt mer resistenta fenotyper är på väg att uppstå(12). 
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Artesunat–sufadoxin/pyrimetamin 
I de två studier som undersökte prevalensen av de markörer som är associerade med artesunat-
sulfadoxin/pyrimetamin sågs också en ökad prevalens (8)(13) 
 
 
Den svaga länken i ACT  är eliminationsfasen för det långverkande partnerläkemedlet. Om 
återinfektion sker under den period då dessa läkemedel cirkulerar i kroppen i subterapeutiska doser 
sker en selektion för gradvis ökande resistens. En teoretiskt möjlig utväg är att förlänga 
artemisininkuren så att partnerläkemedlen ”skyddas”. Frågan är dock om detta är realistiskt under de 
förhållanden som råder i de fattiga områden som är som mest drabbade av malaria.  
 
Ytterligare en faktor som kan ha bidragit till att driva utvecklingen mot mer resistenta fenotyper är att 
doseringen till barn extrapolerats från de doser som gäller för vuxna. I praktiken har detta inneburit att 
doserna blivit för låga och att barnen underbehandlats. Detta förhållande gäller för partnerläkemedlet 
sulfadoxin-pyrimetamin liksom för kombinationen artemeter-lumefantrin(2). Då barn inte har partiell 
immunitet i samma utsträckning som vuxna har de ofta mycket höga parasitkoncentrationer i blodet 
initialt. Hög parasitkoncentration initialt är i sig en riskfaktor för behandlingssvikt, då parasiterna 
avdödas exponentiellt. Om läkemedelsdoserna är något för låga ökar risken att behandlingen i sig inte 
förmår slå ut alla parasiter. Barnens immunförsvar  har också mindre sannolikhet att döda de 
kvarvarande parasiterna. Detta kan i förlängningen leda till att resistenta parasiter gynnas och får 
chans att sprida sig(2). 
 
När det gäller resistensutvecklingen mot artemisininderivaten generellt är dock risken sannolikt 
mindre i Afrika än i Sydostasien. Detta på grund av att de som lever i hyperendema områden med tiden 
utvecklar en partiell immunitet, som tillsammans med partnerläkemedlet kan bidra till att utplåna 
eventuella kvarvarande parasiter som inte avdödats av artemisininkuren.  Detta innebär att 
artemisininkomponenten i sig har större chans att vara kurativ i Afrika än i Sydostasien, även i de fall 
partnerläkemedlet har minskad effekt. Därmed  får inte de parasiter som eventuellt har något minskad 
känslighet för artemisinin chansen att utvecklas vidare till det sexuella stadiet och spridas. Då 
halveringstiden för artemisinin-derivaten är kort, 1-3 h,  är risken för selektion av resistens vid 
återinfektion lägre för artemisinkomponenten än för partnerläkemedlen(6). 
 
En faktor som riskerar att påskynda utvecklingen av resistens mot partnerläkemedlet sulfadoxin-
pyrimetamin är att kombinationen används som profylax mot malaria hos gravida. WHO’s mål är att 
samtliga gravida kvinnor söder om Sahara skall få tillgång till sulfadoxin/pyrimetamin som profylax. 
Profylaxen ges i form av en dos vid två tillfällen med minst en månad emellan. I dagsläget är det dock 
långt till detta mål, mellan 2009 och 2011 var det igenomsnitt 23% av alla gravida som genomgick en 
fullständig profylaktisk behandling. Då statistik saknas från flertalet länder är detta genomsnittet 
baserat på 12 av de 35 länder söder om Sahara där policyn tillämpas(1).  
 
De här genomgångna studierna visar att selektion för resistensassocierade gener sker med ACT, men 
molekylära markörer för resitensutveckling är ännu ett trubbigt verktyg, och de kan i dagsläget  inte 
användas för att förutspå resistens in vivo(5). Fler studier med standardiserad studiedesign krävs för 
att kunna avgöra i vilken utsträckning de olika markörerna bidrar till resistens in vivo(19). 
 
Trots att resistensutveckling pågår finns det anledning till framtidstro. De två vanligaste 
kombinationerna i Afrika, artemeter-lumefantrin och artesunat–sulfadoxin/pyrimetamin är fortsatt 
effektiva och den senast godkända kombinationen, dihydroartemisinin-piperakin, visar utmärkta 
resultat i kliniska studier. Fler ACT-läkemedel är också under utveckling och väntas bli tillgängliga de 
närmaste åren.(7) 
 
 

5 Slutsats 

ACT uppvisar ännu mycket goda behandlingsresultat, dock visar resultaten av de genomgångna 
studierna att en selektion för gener som är associerade med resistensutveckling pågår. Detta kan på 
sikt leda till att effektiviteten hos ACT som behandlingsform äventyras. Molekylära resistensmarkörer 
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är värdefulla för att påvisa begynnande resistens tidigt, i ett skede innan de hotar den kliniska effekten 
av ett läkemedel. Detta innebär i idealfallet att åtgärder kan vidtas för att bromsa utvecklingen innan 
den kliniska effekten avtagit. För att detta ska vara möjligt krävs dock vidare studier kring markörernas 
korrelation med resistens in vivo. 
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