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den normala orala mikrofloran
Etablering
I uterus är fostret sterilt och etableringen av den 
normala mikrofloran initieras vid förlossningen 
och påverkas bland annat av faktorer som typ 
av förlossning, mikrofloran hos modern, hygie
niska förhållanden i den omgivande miljön och 
diet. Tidiga kolonisatörer i munhålan är aeroba 
och fakultativt anaeroba arter där olika viridans
streptokocker tycks dominera under livets första 
dygn [1]. Med tiden förvärvas en alltmer diversi
fierad mikroflora. Den bakteriella sammansätt
ningen i munnen varierar med provtagningsstäl
let beroende på olika bakteriers adhesiner och 
ytans receptorer. Tanderuption har därmed en 
stor ekologisk påverkan på munflorans samman
sättning, eftersom ytterligare ekologiska nischer 
i form av tandköttsfickor och tandytor nu upp
står. Vid cirka ett års ålder kan därför arter såsom 
Actinomyces, Lactobacillus, Veillonella, Neisseria 
och Rothia isoleras hos de flesta barn [2].  

Sammansättning och funktion
Sammansättningen av den normala mikrofloran 
hos den vuxna individen uppvisar stora interin
dividuella skillnader. Totala antalet arter som 
anses tillhöra den normala orala mikrofloran, 
baserat på sekvensering av den speciesspecifika 
genen 16s rRNA, beräknas i dag uppgå till unge
fär 750 stycken [3]. Hos den friska individen har 
man påvisat mellan 34 och 72 arter i munhålan 
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där genus som Gemella, Granulicatella, Strepto-
coccus och Veillonella tycks dominera [4]. Antalet 
arter i munhålan ökar vid sjukdom och vid till ex
empel karies kan antalet vara mer än tredubblat 
[5]. Species som är starkt förknippade med par
odontit (Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia och Treponema denticola) eller karies 
(Streptococcus mutans, Lactobacillus spp., Bifido-
bacterium spp. och Atopobium spp.) kunde inte 
påvisas i munnen hos friska individer [4]. Baserat 
på mikroskopiska studier beräknas att > 60 pro
cent av den orala mikrofloran är ickeodlingsbar. 
Av de sex fyla (släktskapsnivån mellan rike och 
klass inom systematisk biologi) som tycks domi
nera den friska munnen (Firmicutes, Actinobac-
teria, Proteobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria 
och tm7 phylum) finns i dag till exempel inga 
odlingsbara representanter från tm7fylat. Nyare 
metoder såsom 454pyrosekvensering indikerar 
ett betydligt större antal fylotyper i munhålan 

TABELL 1. De vanligaste bakteriella genus som utgör den normala orala mikrofloran.

Gramnegativa stavar Grampositiva stavar Gramnegativa kocker Grampositiva kocker

Aggregatibacter
Campylobacter
Cantonella
Capnocytophaga
Dialister
Eikinella
Fusobacterium
Haemophilus
Kingella
Leptotrichia
Porphyromonas
Prevotella
Selenomonas
Simonsiella
Tannerella
Treponema

Actinomyces
Atopobium
Bifidobacterium
Corynebacterium
Eubacterium
Filifactor
Lactobacillus
Propionibacterium
Rothia

Megasphaera
Neisseria
Veillonella

Abiotrophia
Gemella
Granulicatella
Peptostreptococcus
Streptococcus
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med siffror upp mot 10  000 fyla [6]. Med sam
ma metod har det påvisats att en stor andel av 
den normala orala mikrofloran är identisk hos 
obesläktade friska individer, vilket talar för att 
munfloran vid hälsa består av en specifik kärna 
av bakteriearter [7].

Streptokockerna, som dominerar den orala 
mikrofloran, delas in i fyra olika grupper base
rade på 16s rRNAsekvensering [8]. Anginosus
gruppens species koloniserar både i plack och på 
mukosa. Streptococcus intermedius kan orsaka 
fjärrabscesser i hjärna och lever medan S. angino-
sus och S. intermedius förknippas med maxillofa
ciala infektioner och infektiös endokardit. Även 
species från mitisgruppen kopplas till infektiös 
endokardit. Streptococcus sanguis och S. gordo-
nii, från denna grupp, är dessutom tidiga plack
kolonisatörer. S. mitis är naturligt kompetent och 
kan på så vis figurera i horisontell genöverföring 
i munhålan. Forskning har visat att munhålans 
streptokocker kan utgöra en genetisk reservoar 
av antibiotikaresistensgener som kan överföras 
till mer patogena species såsom Streptococcus 
pneumoniae [9, 10]. Species tillhörande salivari
usgruppen återfinns framför allt på slemhinnor 
såsom tungan. Medlemmarna i mutansgruppen 
koloniserar hårda ickeexfolierande ytor såsom 
tänder, proteser och tandimplantat. De är tidiga 
plackkolonisatörer och är starkt förknippade 
med karies. 

En viktig funktion hos den normala orala mik
rofloran är kolonisationsresistens, det vill säga 
dess förmåga att förhindra eller försvåra för exo
gena och endogena opportunistiska mikroorga
nismer att kolonisera eller infektera munhålan. 
Kolonisationsresistensen består av flera kompo
nenter, där normalflorans etablering, som utgör 
konkurrens om bindningsställen och näring, är 
en del. Vidare producerar flera av normalflorans 
streptokocker antibakteriella substanser såsom 
väteperoxid och bacteriociner [11, 12, 13]. Karak
täristiskt för många av munhålans bakterier är 
deras förmåga att genom coaggregation och co
adhesion bilda komplexa biofilmer, det så kallade 
dentala placket [14]. Strax efter rengöring av en 
tandyta kommer proteiner från saliven att fällas 
ut och bilda en pellikel. Pellikeln har de recep

torer som behövs för de initiala plackbildarna, 
streptokockerna, att irreversibelt binda till detta 
skikt. Genom streptokockernas produktion av 
polysackarider, i kombination med att de i sin tur 
utgör attachment för ytterligare bakterier, byggs 
placket upp i flera lager [15]. Väl inbäddade i den
na biofilm minskar dessa kolonisatörers antibio
tikakänslighet hundrafalt [16]. När integriteten 
mellan munhålan och övriga kroppen bryts ge
nom tuggning, olika typer av tandbehandlingar 
eller daglig munvård, uppstår en övergående 
bakteriemi [17]. Denna bakteriemi är i de flesta 
fallen mycket kortvarig och kan inte längre på
visas hos 90 procent av individerna efter 20 mi
nuter. Då den mest komplexa sammansättningen 
av bakterier i munhålan, såväl kvantitativt som 
kvalitativt är placket, vid och i tandköttsfickan, 
är bakteriemin vid till exempel tandborstning 
starkt associerad till dålig munhygien och tand
köttsblödning [18].

Faktorer av betydelse för den normala orala 
mikroflorans sammansättning 
En rad faktorer såsom hormoner, kost, ålder, häl
sa lokalt i munhålan och systemiskt, läkemedel, 
muntorrhet, rökning och tandförlust tycks på
verka sammansättningen av den normala orala 
mikrofloran. Dramatiska förändringar i normal
florans sammansättning kan sätta kolonisations
resistensen ur spel så att individen blir mer mot
taglig för både infektion av sanna patogener och 
överväxt av opportunistiska organismer. Ekolo
giska störningar av varierande grad uppstår efter 
behandling med antibiotika. Fenoximetylpeni
cillin reducerar antalet viridansstreptokocker 
och anaerober i den orofaryngeala mikrofloran 
men ger inte några allvarligare effekter på tarm
floran [19]. Amoxicillin ger större ekologisk på
verkan med reduktion av streptokocker, mikro
kocker, Corynebacterium, Bifidobacterium och 
Veillonella och ökat antal enterobakterier i oro
farynx och ökat antal Bacteroides spp., gramposi
tiva stavar och enterobakterier i den intestinala 
mikrofloran [20, 21]. Av de preparat som används 
i tandvården ger klindamycin den största ekolo
giska störningen på tarmfloran med ökat antal 
enterokocker och enterobakterier samt en kraf

TABELL 2. Indelning av viridansstreptokocker baserat på släktskap enligt 16s rRNA-sekvensering [8].

Anginosusgruppen Mitisgruppen Salivariusgruppen Mutansgruppen

S. anginosus
S. constellatus
S. intermedius

S. oralis
S. mitis
S. gordonii
S. sanguinis
S. parasanguinis
S. cristatus
S. oligofermentans
S. peroris
S. sinensis
S. infantis
S. australis

S. salivarius
S. vestibularis

S. mutans
S. sobrinus
S. ratti
S. criceti
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tig reduktion av totala antalet anaerober. Hos sju 
av de tio studerade individerna kunde dessutom 
Clostridium difficile detekteras efter en genom
gången kur med klindamycin [22]. Trots att met
ronidazol är uteslutande aktivt mot anaerober 
ger det en lindrig effekt på tarmfloran med svag 
reduktion av streptokocker och anaeroba bakte
rier samt diskret ökning av enterobakterier [23]. 
Förklaringen till detta är troligen att metronida
zol metaboliseras i levern med följden av mycket 
låga koncentrationer i faeces. Den ekologiska 
störningen av normala mikrofloran som uppstår 
efter antibiotikabehandling ökar risken för att 
patienten koloniseras med antibiotikaresistenta 
bakterier såsom mrsa [24, 25].  

antibiotikapreparat som används  
inom tandvården i sverige
Totalt står tandläkarna i Sverige för 8 procent 
av den totala förskrivningen av antibiotika. Un
der 2011 utgjorde fenoximetylpenicillin 71 pro
cent av tandläkares förskrivningar, amoxicillin 
11 procent, klindamycin 10 procent, metronida
zol 7 procent och erytromycin 1 procent (data 
från Apotekens Service ab). Förstahandsvalet 
vid dental infektion anses fenoximetylpenicillin 
vara [26]. Vid allvarligare infektioner kan tillägg 
av metronidazol vara av värde för att få ett bre
dare anaerobt spektrum. Amoxicillin används 
som infektionsprofylax. Klindamycin är endast 
indicerat då penicillinallergi föreligger.

antibiotikaresistens i sverige
Korrelationen mellan förekomsten av antibioti

karesistens och förbrukningen av antibiotika är 
mycket stark [28, 29]. Antibiotikaresistensläget i 
Sverige är betydligt bättre än i många andra de
lar av världen, vilket antas bero på den restrik
tiva antibiotikapolitiken i Sverige. Trots detta ses 
oroande trender såsom att gramnegativa stavar 
med »extended spectrum beta-lactamase« (esbl) 
fortsätter att öka kraftigt. Jämfört med meticil
linresistenta Staphylococcus aureus (mrsa) är 
esbl i dag ett större problem både avseende anta
let fall och infektionernas allvarlighetsgrad. Ett 
nytt hot är esblstammar som även producerar 
karbapenemaser (esblcarba  ). År 2011 rapportera
des detta hos ett drygt 30tal patienter i Sverige. 
Alla dessa esblcarbaisolat var vårdrelaterade och 
tros utgöra importfall. Utöver karbapenemas bar 
dessa samtliga stammar på multiresistens, vilket 
ytterligare reducerar de möjliga behandlingsal
ternativen. En annan trend är att vissa smittor 
som tidigare var uteslutande vårdrelaterade nu 
sprids alltmer utanför sjukhusen. Hit hör till 
exempel mrsa och Clostridium difficile. Strep-
tococcus pneumoniae med reducerad penicillin
känslighet (pnsp) och vankomycinresistenta en
terokocker (vre) visar fortsatt låga nivåer med 
viss reduktion i frekvens [30].

För övriga, ickeanmälningspliktiga, smittor 
ses också en uppåtgående trend avseende anti
biotikaresistens i Sverige (tabell iv).

Hos friska personer tycks upp emot 90 procent 
av de orala streptokockerna vara penicillinkäns
liga medan 20 procent av S. mitis, som isolerats 
vid blododling från patienter med endokardit, 
uppvisar nedsatt känslighet för penicillin [31]. 

TABELL 3. Antibiotika som används i tandvården, beredningsformer och mikrobiellt spektra avseende orala aeroba och 
anaeroba mikrofloran (27).

Preparat Oral Parenteral Aerob Anaerob

Penicillin-V × + + + + + (+)

Amoxicillin × + + + + + (+)

Klindamycin × × + + + + + +

Metronidazol × × + + + +

Erytromycin × × + (+) + (+)

TABELL 4. Några viktiga patogeners resistensfrekvenser, i Sverige under 2010, mot antibiotika som används  
i tandvården.  indikerar ökning jämfört med år 2009 [30].

Preparat
Mikroorganism Pc (I+R) Klindamycin Ampicillin Tetracyklin

Streptococcus pneumoniae    
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Streptococcus pyogenes
Neisseria gonorrhoeae
Streptococcus agalactiae
Clostridium difficile

 7,9 
14,1
 0,9 
 –
 0
 4,7
 0
 –

 4,2 
 -
 3,1
 –
 1,7
 –
 5,4
17

 -
 -
 -
28,1
 –
 5,0
 0
 –

 6,5
 1,0
 -
 -
12,7
 - 
 1,0
 –

»Totalt står 
tandläkarna 
i Sverige för 
8 procent av 
den totala 
förskrivning-
en av antibio-
tika.«
fo to :  colourbox
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Stora geografiska skillnader verkar föreligga 
avseende immundefekta patienter då en studie 
från Örebro visade att samtliga blodisolat av 
viridansstreptokocker, från patienter med akut 
myeloid leukemi, var penicillinkänsliga medan 
en studie på hematologpatienter i Stockholm 
rapporterade att viridansstreptokocker oftast 
var resistenta [32, 33]. De orala anaeroberna hos 
friska individer, som inte nyligen behandlats 
med antibiotika, är till 90 procent penicillin
känsliga. Vid svårare infektioner är penicillinre
sistensen 20 procent, och har en antibiotikakur 
nyligen genomgåtts stiger siffran till 30 procent. 
Man har antagit att en längre behandling skulle 
utgöra en större risk för resistensutveckling än 
en kort sådan. Men även korta behandlingar, så
som en tredagarsbehandling med amoxicillin, 
har visats inducera en påtaglig ökning av resi
stenta mikroorganismer i munhålan [34]. Effek
ten på resistensnivåer av en enkel dos antibio
tika, såsom vid antibiotikaprofylax, har hittills 

Figur I. Antalet 
rapporterade fall 
av ESBL, MRSA, PNSP 
och VRE i Sverige 
under perioden 
2007 t ill 2011. 
(Källa: www.smi.se)

inte studerats. För närvarande är de flesta orala 
anaeroberna känsliga för metronidazol och klin
damycin.
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