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god tandvård
kan … förväntas ha en
profylaktisk
effekt mot
insjuknande i
endokardit.«
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P

rofylax mot infektiös endokardit har i
Sverige publicerats senast i Nationella
riktlinjer för hjärtsjukvård (Socialstyrelsen 2011-12-13).
Sammanfattningsvis saknas evidens
för antibiotikaprofylax mot endokardit – den vetenskap som finns talar för att antibiotikatillförsel inför tandingrepp inte minskar förekomsten
av endokardit eller förhindrar några insjuknanden.
Trots detta – på grundval av tradition alltsedan första rekommendationen av aha (American
Heart Association) 1955, klinisk erfarenhet och
konsensus – övervägs (observera, rekommenderas ej) i Sverige fortfarande endokarditprofylax
till selekterade patientgrupper med hög risk för
komplikationer vid endokardit med användande
av samma antibiotikaregimer som tidigare.
vilken effekt har åtgärden?
I dag är endokardit orsakad av alfastreptokocker,
en sjukdom med låg mortalitet, 2–5 procent. Under många år rekommenderades såväl i Sverige
som internationellt antibiotikaprofylaxregimer
av likformig natur, till exempel vid tandingrepp
och andra kirurgiska ingrepp på patienter med
hjärtklaffel. De flesta dödsfall i endokardit orsakas numera av bakterier som inte regelbundet
förekommer i munhålan, till exempel S. aureus
och enterokocker.
En omfattande forskning har bedrivits som
använt olika aspekter av bakteriemi (incidens,
duration med mera) som surrogatmarkör för endokardit. Kopplingen från dessa rön till studier
av endokarditepidemiologi håller inte.
Det finns få systematiska kunskapsöversikter
[1] och randomiserade studier på området. De
epidemiologiska fallkontrollstudier [2, 3] som
finns har dock inte kunnat visa någon nytta av
antibiotikaprofylax. Detta beror sannolikt på

  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.

att de flesta endokarditepisoderna uppkommer
utan tidssamband med ingrepp av något slag, vilket är logiskt eftersom vi numera vet att bakteriemi uppstår vid dagliga aktiviteter som tuggning
och tandborstning likaväl som vid tandläkarens
intervention i munhålan.
Däremot har en minskad risk för insjuknande
hos klaffsjuka individer som har och upprätthåller god munhålestatus påvisats [2]. En allmänt
god tandvård kan således förväntas ha en profylaktisk effekt mot insjuknande i endokardit. Mot
rutinmässig antibiotikaprofylax talar, förutom
avsaknad av nytta, risker för antibiotikabiverkningar samt resistensutveckling hos patientens
normalflora, vilket kan leda till att en eventuell
endokardit eller annan infektion blir mer svårbehandlad.
Det förstahandsantibiotikum som det finns
internationella konsensus om, och som också
föredras i Sverige, är amoxicillin 2 g i endos.
Amoxicillin har fördelar framför V-penicillin på
grund av mindre interindividuell variation i upptagskurvan.
Klindamycin är alternativ vid allergi mot amoxicillin.
De tandvårdsingrepp som tidigare varit aktuella är
n tandextraktion
n oralkirurgiska ingrepp
n parodontalkirurgi

Tillstånd

Åtgärd

Rekommendation

Ingrepp med risk för bakteriemi hos patienter med
hjärtklaffsprotes.

Endokarditprofylax i form av god tandvård.

4

Barn och vuxna med medfött hjärtfel; ej återställd
cirkulation eller normaliserad flödesprofil.

Endokarditprofylax med antibiotika.

6

Ingrepp med risk för bakteriemi hos patienter med
hjärtklaffsprotes.

Endokarditprofylax med antibiotika.

6

Barn och vuxna med medfött hjärtfel; återställd/
normaliserad cirkulation. Normal flödesprofil.

Endokarditprofylax med antibiotika.

10 = ej göra /FoU

Ingrepp med risk för bakteriemi hos patienter med
okomplicerade hjärtfel eller tidigare endokardit.

Endokarditprofylax med antibiotika.

10 = ej göra /FoU
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»… på många håll finns fortfarande
profylaxrekommendationer och
en önskan att ge antibiotika ›för
säkerhets skull‹.«
n
n

biopsi
depuration/tandstensskrapning.

glOBal PedagOgiSk UtManing
De rön som påvisar att endokardit inte kan förebyggas med antibiotika före tandingrepp innebär
ett paradigmskifte mot ett traditionellt tänkande
och på många håll finns fortfarande profylaxrekommendationer och en önskan att ge antibiotika »för säkerhets skull«.
Internationellt går nu, efter mångåriga diskussioner och rekommendationer [4–9], olika länder i lite olika takt när det gäller minskningen
av rekommendationerna för antibiotikaprofylax
mot endokardit. Detta är bakgrunden till att Nationella riktlinjer för hjärtsjukdom i Sverige har
varit långsamma i förändringen och givit så pass
hög rekommendationsnivå som 6 till två grupper
av patienter.
Speciellt när det gäller gruppen med medfödda cyanotiska vitier är det också mycket svårt
att göra epidemiologiska studier med tillräcklig
»power«. På sikt kommer en jämförelse mellan
olika länder att kunna avgöra om profylaxen kan
upphöra även för denna grupp och med tanke på
att patogenesen inte skiljer sig åt är detta ganska
sannolikt.
Den aktuella situationen i Storbritannien, där
endokarditprofylaxen med antibiotika avskaffats
helt [10] utan att ökad förekomst av endokardit
kunnat påvisas [11, 12], torde bli det avgörande
argumentet för att endokarditprofylaxen avskaffas helt i de flesta länder de kommande åren.
Likaså finns aktuella studier bland annat från
Frankrike [13] och USa [14, 15] av att profylaxen
kunnat minskas kraftigt [16] utan den minsta ökning av endokarditfallen.
Själva angreppssättet att ge antibiotika vid
tandingrepp för att förhindra infektioner på andra ställen i kroppen tycks ha överlevt sig självt,
och fokus blir alltmer på att till exempel patienter med klaffsjukdom ska ha friskast möjliga
munhåla.
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