Frågor och svar Mykobacterium marinum
Vad innebär Mykobakterien M.Marinum?
Det är en bakterie som växer långsamt och som kan orsaka underhudsinfektion hos
människor. Man kan exempelvis smittas vid rengöring av akvarier, vid hantering av fisk och
skaldjur samt vid bassängbad med dåligt renat vatten.
Vad kan hända om man drabbas?
Om man redan har befintliga hudsår kan man få hudförändringar, vanligen på fingrar och
händer. Om man inte har några sår och kommer i kontakt med bakterien brukar det inte
hända så mycket alls.
Är det farligt?
Nej, om infektionen inte har gått för långt och skapat djupare infektioner. I sällsynta fall kan
infektionen gå djupt och komma i kontakt med senor eller ben. För övrigt växer bakterien
långsamt och är främst lokaliserat till fingrar, händer och ibland armar. Men kan även finnas
på tår och fötter.
Hur sjuk kan man bli?
I regel blir man inte mer sjuk än de nämnda sårinfektionerna. I mycket sällsynta fall kan man
få djupare infektioner
Vem/vilka kan drabbas?
Personer som har befintliga hudsår samtidigt som fisk eller skaldjur hanteras samt vid
bassängbad med bristande desinfektion av vatten.
Hur behandlas detta?
Detta bör behandlas inom infektions- eller hudklinik, ofta med långvarig
antibiotikabehandling.
Kan man bada i badhuset nu?
Det är får få smittade jämfört med antalet badande personer under längre tid så att risken är
väldigt liten. Varje person får ta ställning själv om man vill bada eller inte. En person med
hudsår bör avstå från att bada. En person med nedsatt immunförsvar bör vara noga med att
undersöka huden för sår innan eventuellt bad.
Är det farligt att svälja vattnet?
Det ska inte vara några problem – bakterien kan troligen bara orsaka hudinfektioner på
redan skadad hud, så som öppna sår.
Var ska man söka vård om man tror att man drabbats av bakterien?
En infektion med bakterien utvecklas långsamt. Inkubationstiden är 2–3 veckor. Kontakta
sjukvårdsrådgivningen 1177 i första hand och din vårdcentral vid behov.

