VETENSKAP & KLINIK DEBATT

Antibiotikaprofylax
inom tandvården i Sverige

I

ett samnordiskt temanummer
om patienter med nedsatt hälsa
i Tandläkartidningen nummer 1
2012 framför Richardson et al
synpunkter och rekommendationer
om antibiotikaprofylax i tandvården
[1]. Dessa bygger delvis på ett konservativt synsätt på antibiotikaprofylax,
ett synsätt som vi i Sverige sedan flera
år har lämnat. SBU lämnade nyligen
en rapport över det vetenskapliga underlaget för antibiotikaprofylax inom
bland annat tandvården [2]. Denna
rapport tillsammans med en genomgång av underlaget för äldre rekommendationer har utmynnat i flera
svenska rekommendationer, där man
kraftigt har minskat på indikationerna
för antibiotikaprofylax. TandvårdsStrama publicerade år 2009 rekommendationer avseende antibiotikaprofylax [3], och i alla landsting finns
relativt likalydande rekommendationer [4, 5, 6]. Tandvårdens Läkemedel
redovisar i 2010 års upplaga en samsyn i denna fråga för hela 14 landstingsområden [4].
Det blir förvirrande när Richardson
et al till exempel hänvisar till NICE
guideline nr 64 [7] som stöd för endokarditprofylax, när denna guideline
bestämt avråder från antibiotikaprofylax till endokarditriskpatienter. Det
bör dessutom påpekas att Richardson
et al rekommenderar endokarditprofylax i ett flertal situationer där det i
dag finns tydliga svenska och amerikanska [8] rekommendationer om att
inte ge endokarditprofylax.

Läkemedelsverket har fått ett rege-

ringsuppdrag att under 2012 tillsammans med Smittskyddsinstitutet
arrangera en work-shop angående antibiotika i tandvården. Denna workshop planeras äga rum vecka 19, för att
sedan leda fram till en skriftlig konsensusrapport. Förhoppningsvis får
vi då nationell konsensus i dessa frågor. Fortfarande kan olika rekommendationer gälla i de nordiska länderna.
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Antibiotikaprofylax
i tandvården
SAmmANfATTAT Indikationerna för
antibiotika i tandvården är behandling
av akut infektion och infektionsprofylax.
De viktigaste faktorerna för behovet
av antibiotikaprofylax är patientens
medicinska och immunologiska status,
risken för infektion i operationsområdet
och procedurens invasivitet.
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vad innebär profylaktisk
användning av antibiotika?
Indikationerna för antibiotika i tandvården är
behandling av akut infektion och infektionspro
fylax (antingen som en dos antibiotika före in
greppet eller förlängd behandling).
Profylax betyder skydd, primär prevention
och förebyggande åtgärder. Antibiotikaprofylax
avser administration av antibiotika i situationer
där det inte är någon egentlig infektion, men där
risken för infektion är överhängande, till exem
pel vid invasiva procedurer i kontaminerade ope
rationsområden.
Syftet med antibiotikaprofylax är att förhindra
antingen systemiska (endokarditprofylax, led
eller kärlprotesinfektion, blodförgiftning) eller
lokala (sårinfektion, infektion av extraktionska
vitet) infektionskomplikationer.
Inom tandvården är följande former för anti
biotikaprofylax kända:
n preoperativ profylax med en dos antibiotika
n preoperativ profylaktisk antibiotikabehand
ling
n postoperativ profylaktisk antibiotikabehand
ling
n preoperativ profylax med en dos antibiotika
och medföljande postoperativ antibiotikabe
handling.

»Behovet av profylax bedöms av hur invasivt och
omfattande ingreppet är samt infektionsnivån
i operationsområdet, men även mot bakgrund
av patientens mottaglighet för infektion …«

richardson et al: Antibiotikaprofylax i tandvården

TABELL 1. patientberoende riskfaktorer för infektion [6–8, 13, 14]

Evidens som talar för användningen finns bara
för effekten av en preoperativ dos antibiotika
och en preoperativ dos i kombination med en
3–5dagars postoperativ behandling (periopera
tiv profylax) [1–4].
vem är i riskzonen för orala
infektionskomplikationer?
Hantering av infekterad oral vävnad, som mät
ning av tandköttsfickor, borttagning av tandsten,
överinstrumentering vid rotkanalsbehandling
och speciellt tandextraktion, har visat sig orsaka
bakteriemi [5]. Infektion i en tand eller i omgi
vande vävnader kan också leda till spontan bak
teriemi om infektionen sprids till angränsande
blodkärl. Allvarliga underliggande sjukdomar
som immunsuppressiva sjukdomar och behand
lingen av dessa har påvisats predisponera patien
ten för systemiska odontogena infektionskom
plikationer (tabell 1) [6, 7]. Dödlighet på grund av
odontogena infektioner har visat sig vara störst i
dessa patientgrupper.
Förbättrad oral hygien och hantering av den
allmänna orala infektionsstatusen före dentala
ingrepp minskar ingreppsrelaterad bakteriemi
signifikant och är minst lika viktigt som en endos
antibiotika [8].

1. Tidigare friska patienter

n

2. patienter med förhöjd infektionsrisk
n Okomplicerad diabetes (B-GHb-A1C < 8 %, < 64 mmol/
mol)
n Patienter med autoimmun sjukdom utan medicinering
eller i lätt immunsuppressiv terapi (prednisolon hos
vuxna < 10 mg/dag, högst ett immunsuppressivt
medel)
n Reumatisk sjukdom i remission och inga infektionskomplikationer efter tidigare operationer
n Patienter som har genomgått stor organtransplantation och står på mild immunsuppression (> 6 månader
från transplantationen)
n Tidigare endokardit eller reumatisk feber (> 12 månader från insjuknandet)
n Patienter med led- eller kärlprotes efter postoperativ
läkningstid (> 6 mån), om de har flera eller problematiska proteser
n Kliniskt symtomfri levercirros eller med minimala
symtom
n Medicininducerad eller annan lindrig leukopeni
(< 2,5 x 109/l) eller lindrig neutropeni (> 1 x 109/l)
n Patienter som behandlats upprepade gånger för oral
infektion med antibiotika utan dentala ingrepp i infektionshärden

n

3. patienter med moderat infektionsrisk
n Ostabil eller komplicerad diabetes (B-GHb-A1C 8–9 %,
64–75 mmol/mol, tydliga organkomplikationer som
nefropati, retinopati, neuropati)
n Patienter med framskriden njursjukdom, predialysoch dialyspatienter (P-Crea > 300µmol/l)

när ska man överväga att
använda antibiotikaprofylax?
Antibiotikaprofylax används i samband med in
vasiva ingrepp som till exempel tandextraktion,
borttagning av tandsten, abscessincision eller
andra kirurgiska ingrepp i ett infekterat område
där det finns risk för bakteriemi och hos patien
ter med förhöjd risk för endokardit eller andra
systemiska infektionskomplikationer (tabell 1).
Behovet av profylax bedöms av hur invasivt och
omfattande ingreppet är samt infektionsnivån
i operationsområdet, men även mot bakgrund
av patientens mottaglighet för infektion (andra
sjukdomar och mediciner som ökar mottaglig
heten för infektioner, förekomst av främmande
kroppar). Det har visat sig att allvarligt immu
nosupprimerade patienter är benägna att få sys
temiska infektioner även vid mindre invasiva
orala ingrepp.
En dos antibiotika är vanligen tillräckligt. Pre
operativ profylax med en dos antibiotika är också
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Ur Tandläkartidningen nummer 1 2012

»Fortfarande kan olika
rekommendationer gälla
i de nordiska länderna.«
Vid produktion av gemensamma temanummer inom tandvården i de
nordiska länderna är detta kanske något som måste uttryckas tydligare, det
vill säga att om det inte finns en nordisk gemensam syn på ämnet så gäller i
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n

n

Kompenserad levercirros med en minskning av koagulationsfaktorer
Patienter som har genomgått stamcellstransplantation och har kontinuerligt behov av immunsuppression
Patienter med autoimmuna sjukdomar eller reumatoid
artrit som står på flera immunsuppressiva eller biologiska läkemedel
Led- eller kärlprotespatienter under en period på 6
månader efter operation
En metastatisk infektion under det senaste året som
troligen har oralt ursprung, som till exempel sepsis,
endokardit eller en avlägsen abscess orsakad av orala
bakterier

4. patienter med hög infektionsrisk
n Akuta allvarliga blodsjukdomar (leukemi, lymfom)
och behandlingen av dessa (kemoterapi, patienter
inbokade till stamcellstransplantation)
n Medicininducerad eller annan djup neutropeni
(< 1 x 109/l)
n Leversvikt med kliniska manifestationer: gulsot, fler
än 2–3 gånger förhöjt s-bilirubin eller kraftigt förhöjda leverenzymer
n Patienter i avvaktan på organtransplantationer eller
patienter som nyligen har genomgått organtransplantation (mindre än 6 månader sedan)
n En mekanisk hjärtklaff eller annan kärlprotes (även
hjärtbioklaff eller kärlstent) för högst 12 månader
sedan
n Hjärtsvikt med dålig behandlingsbalans
n Akut generell eller metastatisk infektion som sannolikt har oralt ursprung
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artikeln givna rekommendationer, det
land där författaren är verksam. För
att undvika förvirrande diskussioner
borde detta kanske ha tydliggjorts i
Tandläkartidningen nummer 1 2012.
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Kommentar från redaktionen:

Delta i debatten i
Tandläkartidningen!

Rekommendationerna speglar
inte en nordisk samsyn

christina.mork@
tandlakarforbundet.se

➤ Vi tackar Johan Blomgren och
Tandvårds-Strama för detta viktiga
inlägg. Artikelförfattarna (Richardson R, Ketovainio E, Järvinen A) har
erbjudits att kommentera debattinlägget i ett kommande nummer av
Tandläkartidningen.

»I de nordiska temanumren
är vår ambition att om
möjligt redovisa likartade
synsätt eller … förklara
skillnaderna.«

I de nordiska temanumren är vår ambi-

skrivning av antibiotika i tandvården
och med stora regionala olikheter. Vi
hoppas att tydliga, välgrundade rekommendationer också kommer att
leda till mer adekvat antibiotikaanvändning.
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tion att om möjligt redovisa likartade
synsätt eller, där det skiljer mellan
våra länder, tydligt markera dessa
olikheter och om möjligt förklara
skillnaderna. Det blir förstås särskilt
komplicerat när det saknas vetenskapligt underlag för de rekommendationer som ges. Vi ser fram emot att
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