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 P atienter som behandlas med cytostatika 
för hematologiska maligniteter drab-
bas i stor utsträckning av allvarliga in-
fektioner som ger ökad morbiditet och 
mortalitet [1, 2]. Den immunhämmande 

effekten av både sjukdomen och behandlingen, 
med försämrad lymfocytfunktion och neutro-
peni, bidrar till detta. Genomgång av invasiva 
diagnostiska eller terapeutiska åtgärder liksom 
biopsitagning, inläggning av central venkateter 
och splenektomi innebär också ökad risk för svå-
ra infektioner hos dessa patienter.

Bakteriemi är en vanlig orsak till morbiditet 
och mortalitet hos neutropena patienter. Ett 
skifte från gramnegativa till grampositiva bakte-
rier som etiologi till bakteriemi har rapporterats 
sedan 1980-talet i flera studier [3]. Majoriteten av 
dessa studier är gjorda på patienter som tidigare 
erhållit antibiotikaprofylax med kinoloner, vilket 
fortfarande är rutin på en del hematologi-/onko-
logikliniker i Sverige. Vid analys av 1 402 kliniskt 
signifikanta bakteriemier hos 927 patienter med 
hematologiska maligniteter, behandlade på Ka-
rolinska sjukhuset under en lång period av 14 
år, kunde man konstatera en stabil förekomst av 
alfa-hemolytiska streptokocker, som oftast här-
stammar från munhålan, vid 10–15 procent av 
bakteriemierna [4]. Dessutom kan alfa-strepto-
kocker ge upphov till livshotande komplikatio-
ner liksom snabb utveckling av septisk chock 
och andningssvikt (ards) hos dessa patienter. 
Majoriteten av isolerade alfa-hemolytiska strep-
tokockstammar är fortfarande känslig för ampi-
cillin, men man kan ana en tendens till ökande 
resistensutveckling [5]. 

Patienter som genomgår högdos cytostatika-
behandling med hematopoietiskt stamcellsstöd 
har en ökad risk för allvarliga infektioner. He-
matopoietiskt stamcellsstöd är en väletablerad 
behandlingsmodalitet som används vid behand-
ling av vissa cancersjukdomar som leukemi och 
lymfcancer. Patienten behandlas med intensiv 
högdoscytostatika som även utplånar den friska 
delen av benmärgen. Därefter ges stamceller 
tagna från blod eller benmärg för att ersätta den 
skadade benmärgen med friska celler.

Efter en initial långdragen neutropeni, där 
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nästan alla patienter drabbas av neutropen feber, 
kommer en längre period med nedsatt lymfo-
cyttal och funktion, risk för Graft Versus Host-
reaktion (gvhd), risk för avstötning och behov 
av flera månaders behandling med immunhäm-
mande mediciner.

Cancerpatienter som får behandling med in-
travenösa bisfosfonater (vanligast patienter med 
myelom och metastaserande bröstcancer eller 
melanom) har ökad risk för besvärande käk-
bensnekroser (osteonekros) [6, 7]. Mekanismen 
bakom denna svårbehandlade komplikation är 
inte väl kartlagd och en direkt koppling till in-
fektion finns inte. Samtidigt har man genom tidig 
tandsanering (innan start av bisfosfonater) och 
undvikandet av invasiva tandåtgärder efter bis-
fosfonatbehandling kunnat minska förekomsten 
av osteonekroser markant. 

Till vilka patientgrupper inom hematologi 
rekommenderas antibiotikaprofylax?
Hos immunhämmade patienter, och framför allt 
vid neutropeni, löper patienten ökad risk för bak-
teriemi och sepsis om man utsätter patienten för 
ingrepp som mobiliserar bakterier till blodet som 
bukoperation, manipulering av infekterad cvk 
och tandingrepp. Välplanerade kliniska studier 
för kartläggning av antibiotikaprofylax vid tand-
ingrepp hos dessa patienter saknas. Med tanke på 
risk för livshotande septikemi vid ett sådant in-
grepp är det väl överenskommet i alla internatio-
nella och lokala riktlinjer att antibiotikaprofylax 
ska ges [8, 9]. Nationella riktlinjer med specifik 
inriktning på hematologipatienter saknas. 

I princip alla kliniker som handlägger patien-
ter som behandlas med cytostatika har etablera-
de och skrivna rutiner beträffande tandvården. 

  BAKGRUNDSDOKUMENTATION

I nummer 14 och i detta nummer av Tandläkartidningen 
presenterar vi bakgrundsdokumentationen till 
rekommendationerna för antibiotikaprofylax i 
tandvården, som publicerades i Tandläkartidningen 
nummer 13. Artiklar publicerade under vinjetten 
Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda 
manuskript. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av 
expertgruppen i sin helhet.

»Bakteriemi 
är en vanlig 
orsak till 
morbiditet 
och mor
ta li tet hos 
neutropena 
patienter.«
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Bedömning av tandstatus och tandsanering ut-
förs rutinmässigt inför start av cytostatika, skrift-
lig information ges till patienten om munhygien, 
extra mjuka tandborstar, icke nödvändiga tand-
ingrepp undviks helt och profylax med antibio-
tika ges inför blodiga tandingrepp [10].

När det gäller patienter med pågående im-
munsupprimerande behandling efter genom-
gången stamcellstransplantation är läget be-
träffande antibiotikaprofylax vid tandvård mer 
komplicerad. Underliggande sjukdom, ålder, 
graden av gvhd, intensiteten i den immunhäm-
mande medicineringen och andra patientrelate-
rade faktorer bestämmer patientens benägenhet 
till allvarliga infektionskomplikationer. Natio-
nella riktlinjer saknas. De flesta behandlande 
läkare rekommenderar antibiotikaprofylax base-
rad på internationell konsensus/internationella 
riktlinjer och begreppet tungt immunhämmade 
patienter är mycket svårt att definiera och därför 
föredrar man att ge antibiotika jämfört med att ta 
risken för infektionskomplikationer hos dessa, i 
övrigt mycket sköra, patienter [8, 9, 11].

Till cancerpatienter som behandlas med re-
gelbundna bisfosfonatinfusioner finns det inte 
heller några riktlinjer om antibiotikaprofylax. 
Rekommendationerna varierar därför från kli-
nik till annan i landet. I en retrospektiv studie 
med 178 myelompatienter med pågående bis-
fosfonatbehandling rapporterade man åtta fall 
av osteonekros hos patienter som inte fått anti-
biotikaprofylax, medan inga fall rapporterades 
hos de patienter som hade fått antibiotika inför 
tandingreppet [12]. Majoriteten av de få interna-
tionella riktlinjer som finns publicerade rekom-
menderar antibiotikaprofylax till dessa patienter 
vid tandvård [13–15].

Patienter med andra hematologiska sjukdo-
mar, liksom patienter med hemoglobinopatier, 
kroniska leukemier, myelom, splenektomi med 
mera, löper ökad risk för infektioner. Dock har 
man hos dessa patienter inte kunnat konstatera 
risk för infektionskomplikationer vid tandvård. 
Karaktären av infektioner som dessa patienter 
drabbas av kan med säkerhet relateras till andra 
bakterier som inget har med munhålan att göra. 
Antibiotikaprofylax rekommenderas inte rutin-
mässigt vid tandvård hos dessa patienter.

Vid vilka typer av tandingrepp 
rekommenderas antibiotikaprofylax?
Antibiotikaprofylax ges vid invasiva/blodiga in-
grepp.

Typ och duration av antibiotikaprofylax?
Vid hälften av hematologklinikerna i Sverige an-
vänds kinolonantibiotikaprofylax (nästan alltid 
ciprofloxacin) under neutropenifasen efter cy-
tostatikabehandling. Detta preparat har ingen 
skyddande effekt mot bakterier som kan komma 
från munhålan. När indikationen finns, rekom-
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menderas profylax med ampicillin (klindamycin 
vid penicillinallergi). Dessa preparat kan även ges 
som intravenös injektion till patienter med muko-
sit och till patienter som har sväljsvårigheter.

Finns vetenskapligt stöd 
till dessa rekommendationer?
Var god se ovan och se referenslista nedan.

Finns nationella eller internationella riktlinjer 
på området inom specialiteten?
Nationella riktlinjer från specialiteten saknas 
i stort sett. Området täcks oftast av internatio-
nella riktlinjer där patienter med blodsjukdomar 
nämns tillsammans med andra immundefekta 
patienter.

Finns konsensusdokument?
Nej, inte från hematologiföreningen.

»Nationella 
riktlinjer från 
specialiteten 
saknas i stort 
sett.« 
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