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Antibiotika för
systemiskt bruk
SAMMANFATTAT Även om förskrivningen av antibiotika har

minskat något inom tandvården, står tandläkarna i dag för
sju procent av all antibiotikaförskrivning i Sverige. Det finns
tecken som tyder på att en relativt stor andel av tandvårdens
antibiotikarecept skrivs utan klara indikationer, vilket talar för att
kunskapen om antibiotika och dentala infektioner behöver ökas.
Godkänd för publicering 4 februari 2014

Bodil Lund
docent, ötdl, Karolinska
institutet; Käkkirurgiska
kliniken, Karolinska
universitetssjukhuset
E-post:
bodil.lund@ki.se
Gunilla Skoog
apotekare, Folkhälsomyndigheten
Bengt Götrick
docent, ötdl, Odontologiska fakulteten, Malmö
högskola
Johan Blomgren
ötdl, Oral medicin,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Ulrika Snygg-Martin
överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska
universitetssjukhuset

64

saMManfattning
Inom odontologin är möjligheten att förebygga
och behandla infektioner med hjälp av antibiotika nödvändigt för ett säkert och effektivt patientomhändertagande. De preparat som förskrivs
inom odontologin är framför allt penicillin, metronidazol, klindamycin och amoxicillin.
Även om en viss minskning av antibiotikaförskrivningen har noterats på senare år inom tandvården, står tandläkarna i dag för sju procent av
all antibiotikaförskrivning i Sverige. Penicillin
utgör merparten av denna förbrukning, men mer
bredspektriga preparat såsom klindamycin och
amoxicillin står tillsammans för cirka 20 procent
av alla antibiotikarecept i tandvården. En oroande utveckling är att under den senaste tioårsperioden har förskrivningen av klindamycin ökat
flerfalt. Då den huvudsakliga indikationen för
klindamycin är penicillinallergi är denna ökning
troligen en glidning i förskrivningsmönstret mot
bredare preparat, snarare än en ökning av antalet penicillinallergiker. Även om den beprövade
erfarenheten av antibiotika inom odontologin är
omfattande, är den vetenskapliga evidensen för
optimal dosering och behandlingsduration begränsad.
Då sambandet mellan antibiotikaförbrukning
och resistensutveckling är oomtvistat, är det
rimligt att anta att tandvården bidrar till denna
oroande utveckling, varför minimering och optimering av antibiotikaförskrivningen inom tandvården är nödvändig. Resistensläget i Sverige
är ur ett internationellt perspektiv alltjämt bra,
men rapporter visar en ständigt ökande frekvens
av resistenta stammar. Tyvärr finns tecken som
tyder på att en relativt stor andel av tandvårdens

antibiotikarecept skrivs utan klara indikationer,
vilket talar för att kunskapen om antibiotika och
dentala infektioner behöver ökas.
antibiotikaval
Introduktionen av sulfonamider under 30-talet,
penicillinet under 40-talet, följt av en rad ytterligare preparat har revolutionerat den moderna
medicinens terapeutiska möjligheter. Tillgång
till effektiva antibakteriella preparat har ändrat
dödsorsakspanoramat i den industrialiserade
delen av världen från infektionssjukdomar till
hjärt–kärlsjukdomar och cancer samtidigt som
medellivslängden har ökat påtagligt. Ur ett globalt perspektiv är dock infektioner alltjämt den
vanligaste orsaken till morbiditet och mortalitet.
Antimikrobiell behandling har inte bara haft
betydelse för direkt behandling av infektionssjukdomar, utan har också varit en förutsättning
för medicinens utveckling. I dag finns en ständigt
ökande arsenal av avancerade terapeutiska möjligheter, såsom komplicerade kirurgiska ingrepp,
cancerbehandling och transplantationer, vilkas
genomförande och framgång är helt avhängigt
tillgången till effektiva antibiotika. Även inom
odontologin är möjligheten att förebygga och behandla infektioner med hjälp av antibiotika nödvändigt för ett säkert och effektivt patientomhändertagande.
Redan i slutet av 40-talet, endast några år efter
introduktionen av penicillin, isolerades den första resistenta stafylokocken. På 50-talet noterade
man de första antibiotikaresistenta Gram-negativa stavarna. Under de följande 50 åren har bakteriers motståndskraft mot antibiotika tilltagit
för att under de sista årtiondena bli ett allvarligt
TANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR 4 2014

SYSTEMISK ANTIBIOTIKABEHANDLING

problem världen över. Genom god kunskap om
den antimikrobiella behandlingens verkningsmekanismer, möjligheter och begränsningar kan
vi effektivisera vår förbrukning och på så sätt minimera denna oroande utveckling.
Klassificering av antibiotika
Antibiotika kan delas in i naturliga, semisyntetiska och syntetiska preparat efter deras ursprung.
De naturliga och semisyntetiska dominerar, där
de naturliga är produkter från biologisk metabolism och kan utsöndras av vissa mögelsvampar
och Actinomycetes. Semisyntetiska preparat är
modifieringar av dessa metaboliter, medan de
syntetiska, såsom sulfonamider, kinoloner och
oxazolidinoner, är kemiskt framställda.
Mer kliniskt gångbar klassificering av antibiotika är baktericida respektive bakteriostatiska
preparat, där man med baktericid effekt avser
bakteriedödande förmåga, medan bakteriostatiska medel endast hämmar bakterietillväxten och
individens immunförsvar står för avdödningen.
Den kliniska signifikansen av denna differentiering anses viktig vid infektionsbehandling av
immunosupprimerade patienter, då ett antibiotikum med baktericid effekt väljs i första hand.
Hos den immunokompetenta individen, har ett
bakteriostatiskt preparat i samverkan med individens immunförsvar fullgod effekt så att de infekterande mikroorganismerna elimineras. Ett
resonemang enligt ovanstående kräver dock en
ingående kunskap om effekten av olika preparat
på olika mikroorganismer, eftersom ett specifikt
antibiotikum kan vara bakteriostatiskt för en viss
mikroorganism, men baktericid för en annan. Effekten av ett preparat kan också vara dosberoende och således baktericid vid hög dos men statisk
vid en lägre dos.
För förskrivaren är det av vikt att känna till
vilket antimikrobiellt spektrum ett antibiotikum
har, det vill säga vilka mikroorganismer som kan
förväntas vara känsliga. Man skiljer i detta sammanhang på preparat med brett och smalt
spektrum. Ett smalspektrigt preparat angriper en begränsad grupp bakterier och är
alltid att föredra för att minska ekologiska
störningar i värdens normala mikroflora. En
balanserad normalflora är av stor vikt för bibehållen hälsa. Ekologiska störningar såsom
svampinfektionen »torsk« och antibiotikaassocierad diarré är konsekvenser av en rubbad normalflora, då mikrober som normalt
finns men inte dominerar i normalfloran ges
utrymme att växa till i så stor mängd att sjukdomssymtom uppkommer sekundärt till detta
(selektion). När balansen i den normala mikrofloran störs sätts kolonisationsresistensen ur
spel, det vill säga det skydd normalfloran utgör
mot utifrån kommande patogena bakterier, vilket gör individen mer mottaglig för infektioner.
Behandling med bredspektrigt preparat ger såleTANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR 4 2014

des mer biverkningar, men kan vara nödvändigt
vid allvarligare eller polymikrobiella infektioner.
Behandling med smalspektrigt preparat kräver
en insikt i vilken eller vilka typer av mikroorganismer som orsakar den aktuella infektionen.
Sannolikt minskar också risken för utveckling av
antibiotikaresistens om så få mikroorganismer
som möjligt angrips vid varje behandling.
I den följande beskrivningen av antibiotika, relevanta inom odontologin, kommer indelningen
att ske enligt verkningsmekanism för att illustrera en tydlig gränsdragning mellan olika preparatgrupper. Inom varje sådan preparatgrupp kan
antibiotikum med olika selektivitet och effekt
återfinnas. För att minimera toxiciteten måste
ett antibiotikums angreppspunkt på en bakterie
vara en struktur, kemisk process eller molekyl
vars motsvarighet inte återfinns hos humana celler (selektiv toxicitet). De i dag tillgängliga antimikrobiella medel som används kliniskt inom
odontologin kan med avseende på deras verkningningsmekanism delas in i tre huvudgrupper,
nämligen som hämmare av bakteriecellväggens
syntes, blockerare av dna-syntes och inhibitorer
av proteinsyntesen.
Cellväggshämmare
Inom gruppen av cellväggshämmare återfinns
betalaktam-antibiotika och glykopeptider, vilka
har sin effekt på bakterier genom att interagera
med olika steg i bakteriens cellväggssyntes.
betalaktam-antibiotika
Betalaktam-antibiotika har fått sitt namn efter
dess kemiska struktur som alltid innehåller en
β-laktamring. Samtliga preparat inom denna
grupp verkar genom att angripa en grupp protei-

»En oroande
utveckling är
att under den
senaste tioårsperioden
har förskrivningen av
klindamycin
ökat flerfalt.«
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»Då en av de
vanligare biverkningarna
är ospecifika
hudutslag,
vilket lätt
misstolkas
som allergi,
anges allergifrekvens ofta
som betydligt
högre.«
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ner i bakteriens cellvägg som kallas penicillinbindande proteiner (pbp). pbp har fått sin något
missvisande benämning för att de har affinitet
till penicillin, medan deras egentliga funktion
är att katalysera ihopsättningen av bakteriella
cellväggskomponenter. Ett betalaktam-antibiotikum har baktericid effekt eftersom bakteriecellväggen blir instabil och bakterien lyseras.
Till betalaktam-antibiotika hör penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer och monobaktamer.
Penicilliner
Inom denna grupp återfinns både smalspektriga
preparat såsom penicillin-V (Pc-V) och pencillin-G (Pc-G), bredspektriga preparat som ampicillin och amoxicillin samt penicillinasstabila
medel. Samtliga dessa preparat har effekt mot
aerober och anaerober. Penicillin har huvudsakligen effekt mot Gram-positiva organismer
medan ampicillin och amoxicillin täcker in även
de Gram-negativa bakterierna. Till penicillinasstabila medel räknas isoxazolylpenicilliner som
motstår nedbrytning av det penicillinas (penicillinnedbrytande enzym) som stafylokockerna
producerar. Ur ett odontologiskt perspektiv har
fenoximetylpenicillin (Pc-V) lämpligast antimik
robiellt spektrum och ska alltid betraktas som
förstahandspreparat vid orala infektioner.
Pc-V är till skillnad från Pc-G syrastabilt och
tolererar därför passage genom magsäcken. Pc-G
används endast vid intravenös behandling. Ampicillin ges parenteralt då det resorberas dåligt från
mag–tarmkanalen, medan amoxicillin med fördel
administreras peroralt. För samtliga penicilliner
gäller att effekten är beroende av den tid som läkemedlets koncentration i blodet ligger över den
sjukdomsalstrande bakteriens mic-värde (minsta
inhibitoriska koncentration) snarare än hur högt
över mic den faktiska koncentrationen är. I klinisk praxis betyder detta att det är fördelaktigare
att sprida intaget på flera doser per dygn än att ge
få höga doser. För att få bästa möjliga biotillgänglighet av fenoximetylpenicillin bör den dessutom
tas på fastande mage. Penicillinerna uppnår sin
högsta koncentration extracellulärt och lämpar
sig därför inte för intracellulära mikroorganismer. Utsöndringen sker i huvudsak via njurarna
varför dosen bör minskas till patient med nedsatt njurfunktion, men är sällan aktuellt vid per
oral administration. En sänkning av dosen kan
av denna anledning bli aktuell för bland annat
patienter över 70 år. Penicilliner har, liksom de
flesta övriga betalaktam-antibiotika, relativt kort
halveringstid.
Penicilliner har generellt sett låg toxicitet. Allergisk reaktion uppstår hos cirka 1–3 procent
av patienterna beroende på vilket preparat som
används. Då en av de vanligare biverkningarna är
ospecifika hudutslag, vilket lätt misstolkas som
allergi, anges allergifrekvens ofta som betydligt
högre. En annan relativt vanlig biverkan, fram-

för allt för de mer bredspektriga preparaten, är
antibiotikaassocierad diarré. Koncentrationen av
fenoximetylpenicillin i saliv förblir låg under behandling, varför den normala mikroflorans sammansättning i munhåla och svalg inte påverkas
nämnvärt.
Cefalosporiner
Den första cefalosporinen kom på 50-talet och
sedan dess har ett flertal olika cefalosporiner utvecklats, varav ett knappt tiotal finns registrerade i Sverige. Initialt var preparatet tänkt som ett
stafylokockmedel på grund av dess penicillinasstabilitet. Modernare cefalosporiner har utvidgat Gram-negativt spektra, ibland på bekostnad
av effekten på Gram-positiva organismer. De har
relativt god effekt mot aerober, medan den mot
anaerober är sämre. Ingen av de i dag tillgängliga cefalosporinerna har bättre effekt mot orala
bakterier jämfört med Pc-V. Den antibakteriella
effekten av cefalosporinerna är liksom hos penicillinerna tidsberoende och terapeutisk koncentration uppnås enbart i det extracellulära rummet. Biverkningspanoramat påminner om det
vid penicilliner, men med ökad risk för antibiotika-associerad diarré på grund av det något bredare antimikrobiella spektrat hos cefalosporiner.
Korsallergi
Inom gruppen betalaktam-antibiotika finns en
låg risk för korsallergier, där risken är stor inom
penicillingruppen, medan den är låg mellan penicilliner och tidiga generationers cefalosporiner och kan betraktas som försumbar med senare
generationers cefalosporiner.
glykopeptider
Glykopeptider (vankomycin och teikoplanin),
som har varit i bruk sedan 50-talet, ansågs vara
mycket viktiga preparat när meticillin-resistenta
Staphylococcus aureus (mrsa) och meticillinresistenta Staphylococcus epidermidis (mrse)
utvecklades. Under hela 90-talet var vankomycin det enda behandlingsalternativet som fanns
till buds för dessa infektioner. Glykopeptiderna,
som är relativt stora molekyler, verkar genom
att binda starkt till en av bakteriecellväggens
byggstenar och steriskt hindra inkorporering av
byggstenen in i cellväggen. Dessa preparat är endast verksamma mot Gram-positiva aeroba och
anaeroba organismer. Användningsområdet är i
huvudsak parenteral behandling av allvarligare
infektioner orsakade av mrsa och mrse. Vid per
oral administrering absorberas dessa preparat
inte alls och oral administrering används därför endast vid behandling av svårare former av
Clostridium difficile-enterit, då preparatet har
sin verkan lokalt i tarmen. Vid behandling återfinns glykopeptider extracellulärt där de har en
långsam baktericid effekt. Utsöndring sker via
njurarna. Den vanligaste biverkan är det så kal
tandläkartidningen årg 106 nr 4 2014
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lade »red man syndrome« som förekommer vid
intravenös behandling. Detta tillstånd, som namnet indikerar, karaktäriseras av rodnad i ansikte,
på hals och bröstkorg, ibland i kombination med
klåda. Reaktionen beror på den histaminfrisättning som kan induceras av alltför snabb administrering och kan undvikas genom att ge preparatet långsammare.
DNA-interfererande preparat
Till denna grupp hör antibiotikum, vilka angriper bakteriens genom (dna) antingen direkt eller indirekt genom att blockera en process i dnasyntesen.
kinoloner
Kinoloner interagerar med enzymet dna-gyras,
som bakterien använder för att paketera sitt dna.
Blockering av detta protein hämmar dna-syntesen med lys av bakterien som följd. De tidigaste
kinolonerna (exempelvis nalidixinsyra) hade
endast effekt mot Gram-negativa aeroba mikroorganismer och användes framför allt vid behandling av urinvägsinfektioner. Ett viktigt steg i
utvecklingen av denna preparatgrupp var substitueringen med fluor, vilket väsentligen förbättrade dess egenskaper. Senare medel har även effekt
mot Gram-positiva organismer. Generellt sett är
effekten dålig mot streptokocker och anaerober,
vilket gör dessa preparat mindre lämpade för
odontologiskt bruk. Fluorokinoloner har baktericid effekt och förmåga att penetrera in i celler.
Bland biverkningar är de neurotoxiska vanligast
förekommande. Fluorokinoloner betraktas som
ett av de mer resistensdrivande preparaten och
underlättar troligen dessutom spridning av korsresistens.
nitroimidazol
De två derivaten i denna grupp, metronidazol och
tinidazol, utvecklades först för behandling av parasitinfektioner. Så småningom upptäcktes preparatens utmärkta effekt mot anaeroba bakterier.
De utövar sin baktericida effekt genom att orsaka
brott på dna-molekylen. Humant dna skadas
inte av nitroimidazoler. Trots att metronidazol
är ett strikt anaerobpreparat blir den ekologiska
störningen på den normala orofaryngeala mikrofloran liten. Det lämpar sig för behandling av
allvarligare orala infektioner där man misstänker
anaeroba mikroorganismer, och ska kombineras
med i första hand fenoximetylpencillin för att
täcka in även aeroba organismer. Metronidazol
är också förstahandsval vid behandling av Clostridium difficile-diarré. Metronidazol administreras som en inaktiv prodrug, vilken aktiveras
intracellulärt av de bakteriella proteinerna flavodoxin och ferrodoxin. Dessa finns endast i microaerofila och anaeroba organismer. Absorptionen
efter peroral tillförsel är god. Preparatet elimineras i levern. De vanligast förekommande biverkTANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR 4 2014

ningarna är metallsmak och illamående. Toxiska
symtom vid parallellt intag av nitroimidazoler
och alkohol, så kallad antabus-effekt, har också
rapporterats. Vid förskrivning bör man ta upp en
noggrann läkemedelsanamnes då imidazol även
interagerar med warfarin och fenobarbital.
Proteinsyntes inhibitorer
Gemensamt för preparaten i denna grupp är att
de inhiberar olika steg i bakteriecellens proteinsyntes. Till denna grupp hör bland annat tetracykliner, makrolider och linkosamider. På grund
av liknande verkningsmekanism förekommer
korsresistens mellan makrolider och linkosamider.

»Tetracyklin
är inte att
betrakta som
ett lämpligt
preparat vid
dentala infektioner och
bör endast
användas
undantagsvis
inom odontologin.«

tetracyklin
Tetracykliner hämmar proteinsyntesen genom
att binda den lilla ribosomenheten, vilket förstör
bindningsstället för den inkommande aminosyrabärande tRNA-molekylen. De klassas som bakteriostatiska bredspektriga medel med effekt mot
både Gram-negativa och Gram-positiva aerober
och anaerober. Farmakokinetiken karaktäriseras
av en god vävnadspenetration, även där vaskulariseringen är nedsatt, som vid purulent infektion.
Preparaten lämpar sig väl för behandling av sinuit som inte svarat på fenoximetylpenicillin. Då
framför allt äldre tetracykliner inlagras i växande
ben och emaljanlag ska dessa medel inte ges till
barn eller gravida kvinnor. Utsöndring sker via
gallan följt av återresorption i tunntarmen med
höga koncentrationer i faeces som följd. En annan nackdel med tetracykliner är den snabba
resistensutvecklingen, vilket i kombination med
en uttalad överkonsumtion lett till att resistenta
stammar förekommer. Överväxt av motståndskraftiga mikroorganismer i munhåla och tarm är
vanligt förekommande i samband med behandling. De huvudsakliga biverkningarna är diarréer, illamående och fototoxicitet. Tetracyklin
är inte att betrakta som ett lämpligt preparat vid
dentala infektioner och bör endast användas undantagsvis inom odontologin.
makrolider
Makrolider inverkar på proteinsyntesen genom
att binda till bakteriens stora ribosomala subenhet och förhindrar därmed translokationen
(förflyttningen av tRNA och mRNA genom ribosomen som sker under proteinsyntesen). Preparaten i denna grupp är huvudsakligen bakteriostatiska även om baktericid effekt kan föreligga
mot aeroba Gram-positiva bakterier. Trots att
effekten mot anaerober är låg ger makroliderna
uttalade ekologiska störningar i både munhåla
och tarm, under och efter behandling, samtidigt
som snabb resistensutveckling sker. Användningsområdet är framför allt som alternativ vid
allergi mot penicillin. Absorptionen är låg liksom penetration in i käkbenet. Preparaten har
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TABELL 1. Sammanfattning av egenskaper hos de fyra antibiotikapreparat – penicillin V,
amoxicillin*, metronidazol och klindamycin – som huvudsakligen används inom odontologin.
*Amoxicillin rekommenderas endast som profylax.

PenicillinV

Amoxicillin

Metronidazol

Klindamycin

Preparatnamn (®)

Avopenin
Fenoximetylpenicillin
Kåvepenin
Tikacillin

Amimox
Amoxicillin
Imacillin

Flagyl
Metronidazol
Metronidazole

Clindamycin
Dalacin

Spektrum

Streptococcus
Peptostreptococcus
Actinomyces
Fusobacterium
Capnocytophaga

Streptococcus
Peptostreptococcus
Actinomyces
Fusobacterium
Capnocytophaga

Peptostreptococcus
Clostridium
Bacteroides
Porphyromonas
Prevotella
Fusobacterium
Capnocytophaga

Streptococcus
Staphylococcus
Bacteroides
Fusobacterium
Prevotella
Anaeroba kocker

Effekt

Tidsberoende

Tidsberoende

Koncentrationsberoende

Koncentrationsberoende

Farmakokinetik
Absorption (p.o.)
T 1/2
Löslighet
Utsöndring

50 %
ca 30 minuter
vatten
urin

90 %
ca 1 timme
vatten
urin

> 95 %
ca 8 timmar
fett
urin, viss del via gallan

90 %
ca 2,5 timmar
fett
främst via galla & faeces,
viss del via urin

Lös avföring, illamående,
exantem
(5 %)

Kräkning,
lös avföring, illamående,
exantem
(5 %)

Diffusa intestinala
intoleranssymtom,
metallisk smak
(5–10 %)

Diarré, illamående,
kräkningar
(8 %)

++
+

++
++

++
+

+++
+++

Vanliga biverkningar
(frekvens)

Ekologisk påverkan**
Oralt
Gastrointestinalt

p.o. = peroralt intag; T 1/2 = halveringstid; + = mild eller ingen påvisbar påverkan ; + + = moderat påverkan ; + + + = uttalad påverkan
**Baserat på odlingsstudier [1, 2].

en tidsberoende avdödning. Metabolismen sker
i levern och utsöndring sker via gallan. De vanligaste biverkningarna är av gastro-intestinal natur såsom illamående, kräkningar och buksmärtor. Interaktioner med ett flertal läkemedel
förekommer, vilket föranleder en noggrann läkemedelsanamnes.
linkosamider
Linkosamiders verkningsmekanism är densamma som för makrolider, det vill säga att translokationen blockeras genom läkemedlets bindning till den stora ribosomala subenheten. Dessa
bredspektriga preparat har god aktivitet mot
anaerober samt Gram-positiva aerober. Effekten
är framför allt bakteriostatisk. Den goda absorptionen från mag–tarmkanalen och preparatets
goda penetrationsförmåga ger höga vävnadskoncentrationer. Linkosamiderna är fettlösliga,
varför de sprids både till de extra- och intracellulära rummen. Utsöndringen sker huvudsakligen via gallan och till viss del via urin. De höga
koncentrationerna av linkosamider som uppnås i faeces ger kraftiga ekologiska störningar i
tarmfloran med mag–tarmbesvär och diarré som
följd. Risk för Clostridium difficile-diarré är rela68

tivt sett hög, speciellt för patienter som behandlas på sjukhus. Användningen inom odontologin
är som ett alternativ vid penicillinallergi.
aktuell förskrivning
Försäljningsstatistik för läkemedel erhålls från
Apotekens Service ab och visar alla läkemedel
som hämtats ut på apotek. I Sverige används sedan 1998 systemet Anatomical Therapeutic Chemical classification system, atc, för att identifiera olika läkemedel. Antibiotika för systemiskt
bruk ingår i gruppen J01, men vissa undantag
finns. Tandläkare förskriver även ofta metronidazol i tablettform (atc-kod P01AB01), vilket
därför har inkluderats i dessa sökningar. Tandläkares förskrivning av antibiotika för systemiskt
bruk står för drygt sju procent av all antibiotikaförsäljning på recept och denna andel har varit
stabil de senaste åren. År 2012 såldes i Sverige 28
recept/1 000 invånare/år med antibiotika för systemiskt bruk (J01+P01AB01), förskrivet av tandläkare, vilket kan jämföras med 23 recept/1 000
invånare/år av läkemedel innehållande natriumfluorid (A01AA01, A01AA30).
Penicillin V är det vanligaste antibiotikumet
som förskrivs av tandläkare, följt av amoxicillin,
tandläkartidningen årg 106 nr 4 2014
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Figur i. Öppenvårdsförsäljning av antibiotika för
systemiskt bruk, förskrivarkategori tandläkare.

klindamycin och metronidazol. Dessa antibiotika motsvarar 70 procent, 11 procent, 9 procent
respektive 7 procent av all försäljning. Från 2009
till 2012 minskade försäljningen i landet med 2,3
recept/1 000 invånare (7,6 procent). Minskningen sågs bland alla antibiotikagrupper (figur i).
En oroande utveckling är att under den senaste
tioårsperioden har förskrivningen av klindamycin ökat från ett recept/1 000 invånare och år till
fyra recept/1 000 invånare och år. Då den huvudsakliga indikationen för klindamycin är penicillinallergi, är denna ökning troligen en glidning
i förskrivningsmönstret mot bredare preparat,
snarare än en ökning av antalet penicillinallergiker. Försäljningssiffror visar indikationer på att
det inom vissa tandläkarkliniker, såsom oralkirurgiska kliniker, kan förekomma en förhållandevis hög förskrivning av klindamycin på upp emot
30 procent.

»Försäljningssiffror visar indikationer på
att det inom vissa tandläkarkliniker, såsom
oralkirurgiska kliniker, kan förekomma en
förhållandevis hög förskrivning av klindamycin
på upp emot 30 procent.«
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Figur ii. Tandläkares öppenvårdsförskrivning av antibiotika för systemiskt bruk år 2012.

Variationen mellan länen är stor och kan sannolikt bara till viss del förklaras av åldersstruktur, skillnader i socioekonomi och geografisk
tillgänglighet till tandläkare. Under 2012 hämtades det i Västerbotten ut 14 recept/1 000 invånare förskrivna av tandläkare, jämfört med 35
recept/1 000 invånare i Skåne (figur ii).
Förskrivningen av antibiotika inom tandvården
ökar med patientens ålder upp till åldersintervallet 65–69 år. Därefter avtar förskrivningen med
stigande ålder. En möjlig förklaring till denna åldersrelaterade fördelning skulle kunna vara att
fler i högre ålder saknar egna tänder som möjliga
infektionsfokus. Då kommande generation av
äldre individer kommer att ha egna tänder i allt
större utsträckning kan förskrivningen förväntas
att öka i åldersgrupper över 70 år. Från cirka 20
års ålder och uppåt får kvinnor mer antibiotika än
män, se figur iii.
behandlingsduration och dosering
Behandlingsduration
I Sverige har penicillin V länge varit förstahandsmedel vid behandling av dento-alveolär infektion. För närvarande rekommenderas 1,6 g x 3
i 5–7 dagar. Det finns dock studier som stöder
uppfattningen att en kortare behandlingstid kan
vara tillräcklig.
70

I en icke-randomiserad studie [3] behandlades
188 patienter med en tre-dagars antibiotikakur
(amoxicillin, metronidazol eller klindamycin). Av
de patienter som följdes upp (n = 144) var lyckandefrekvensen 95,3 procent. Hos de patienter där
symtomförbättring inte uppnåddes, visade det
sig att hos sex patienter hade inte dränage utförts
och hos en diagnostiserades en alveolit.
I en annan icke-randomiserad studie [4] behandlades patienter med antibiotika i 2–5 dagar.
Alla patienter med akut dentoalveolär abscess
associerad med svullnad, allmänpåverkan och
temperaturhöjning med minst 1,5 ºC behandlades med extraktion eller incision av abscess eller
både och, samt en 5-dagars kur antibiotika (amoxicillin, erytromycin eller klindamycin). Återbesök erbjöds 2–3 och 10 dagar efter intervention.
Endast patienter som återkom till båda återbesöken (n = 759), inkluderades i studien. Patienter som vid första återbesöket uppvisade normal
kroppstemperatur uppmanades avbryta sin me
dicinering (n = 748; 98,6 procent). Elva patienter
hade vid första återbesöket oförändrad svullnad
och fortsatt förhöjd kroppstemperatur. Detta bedömdes bero på att man inte hade lyckats med att
åstadkomma dränage vid akutbesöket.
I en nyligen publicerad systematisk översikt
[5] med frågeställningen »How long should the
tandläkartidningen årg 106 nr 4 2014
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Figur iii. Tandläkares öppenvårdsförskrivning av antibiotika för systemiskt bruk (J01, P01AB01) år 2012,
i relation till patientens ålder och kön.

treatment course last?« identifierades endast två
randomiserade kontrollerade studier (rct), som
uppfyllde selektionskriterierna [6, 7]. De två studierna omfattar totalt 86 patienter där jämförelse
gjorts mellan kort (1–3 dagar) och lång behandlingstid (5–7 dagar). I båda studierna användes
penicillin (penicillin V och amoxicillin). Alla patienterna fick kirurgisk akutbehandling (extraktion och/eller incision av abscess) och penicillin
som tilläggsbehandling. Det kunde inte påvisas
någon skillnad i läkning mellan de båda grupperna.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det vetenskapliga underlaget för att bedöma huruvida
den rekommenderade behandlingstiden med
antibiotika vid dento-alveolär infektion och påverkat allmäntillstånd kan sänkas är bristfälligt.
Man bör också hålla i minnet att antibiotikabehandling inom tandvården inte enbart sker enligt
de nationella riktlinjerna [8]. Inte sällan ordineras antibiotika som enda behandling på grund
av svårighet att ställa diagnos, otillräckligt med
tid att utföra kirurgisk behandling, svårighet att
uppnå tillräcklig anestesi eller på grund av att patientens tillstånd (trismus, omfattande svullnad,
svår värk) inte möjliggör kirurgisk intervention
vid undersökningstillfället. I en studie som undersökte tandläkarnas förskrivning av antibiotiTANDLÄKARTIDNINGEN ÅRG 106 NR 4 2014

ka och som omfattade 268 tandläkare och 24 421
patientjournaler visade det sig att av de 1 033 patienterna som under en tvåveckorsperiod ordinerades antibiotika fick 54,2 procent detta som enda
behandling [9].
Dosering
En sökning i PubMed utförd i juni 2013 har inte
kunnat identifiera några jämförande studier avseende dosering av antibiotika vid behandling av
dentoalveolär infektion. Det saknas vetenskapligt underlag för att ändra nuvarande rekommendationer avseende dosering, men penicilliner
bör, med nuvarande kunskapsläge, i huvudsak
doseras tre gånger per dygn.

»Förskrivningen av
antibiotika
inom tandvården ökar
med patientens ålder upp
till åldersintervallet
65–69 år.«

resistensutveckling
Naturlig och förvärvad antibiotikaresistens
Antibiotikaresistens kan delas in i naturlig eller
förvärvad resistens. Naturlig resistens beror på
en inneboende egenskap hos den aktuella bakterien, såsom att den målmolekyl som normalt
angrips saknas. Även om naturlig resistens begränsar ett antibiotikums användningsområde
är den sällan oväntad, förutsatt att man känner
till den orsakande organismens art. Den förvärvade resistensen däremot innebär att en tidigare
känslig bakterie, genom mutation eller upptag av
71
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enzymatisk inaktivering
Vid enzymatisk inaktivering producerar bakterien ett eller flera enzym som bryter ned antibiotikamolekylen. Penicillinas hos Staphylococcus
aureus är exempel på ett sådant enzym, betalaktamaser hos Haemophilus influenzae ett annat. Så
kallad ESBL (extended spectrum beta-lactamses)
ESBL	
  
bildas
hos Gram-negativa tarmbakterier, framför
allt Escherichia coli och Klebsiella species, och de
MRSA	
  
är bredspektriga
betalaktamaser som inaktiverar
alla betalaktam-antibiotika utom karbapenemer.
ESBL
-resistens är vanligen plasmidburen och
VRE	
  
kopplad med resistens mot flera andra antibiotikagrupper.
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Figur iv. Antalet anmälda fall av esbl, mrsa och vre
i Sverige under tidsperioden 2007 till 2013.
(Källa: www.folkhalsomyndigheten.se och SWEDRES/SVARM 2012)

»… även om antibiotikaresistensläget i Sverige
alltjämt är jämförelsevis bra, ses en ökning av antalet
resistenta stammar.«
resistenskodande gener, blivit motståndskraftig
mot ett visst antibiotikum. Den förvärvade resi
stensen utgör ett stort och accelererande kliniskt
problem som fördröjer, och ibland omöjliggör,
effektiv behandling av bakteriella infektioner.
Bakteriers resistensmekanismer
minskat upptag av antibiotika
Denna typ av resistens beror på att antibiotikamolekylens penetration genom bakteriens yttre
cellmembran är nedsatt. Denna typ av resistens
är ofta låggradig och relativt ospecifik. Ett exempel är nedsatt upptag av betalaktam-antibiotika
som kan ses hos Gram-negativa bakterier.
utflödespumpar i cellmembranet
Proteinpumpar som bakterien normalt har i sitt
cellmembran för att pumpa ut giftiga ämnen
tilltar i antal och aktivitet, vilket gör att upptaget antibiotika pumpas ut ur cellen. Orsaken
är mutationer i de gener som normalt reglerar
dessa pumpars aktivitet. Denna resistensmekanism ger ofta multiresistens och samexisterar
ofta med andra typer av resistensmekanismer.
Sådan resistens mot tetracykliner har beskrivits
hos både Gram-negativa och Gram-positiva bakterier, inklusive Staphylococcus species.
72

modifiering av målmolekyl
Den molekyl som antibiotika är riktad mot är
modifierad så att bindningsstället för preparatet
förändrats. Detta är resistensmekanismen hos
mrsa där genen mecA kodar för ett förändrat pbp
(penicillinbindande protein) i stafylokockens
cellmembran. På liknande sätt har vre (vankomycin-resistenta enterokocker), genom att modifiera vankomycinets bindningsställe, förvärvat
sin resistens.
utebliven aktivering
Denna resistensmekanism ses endast mot metronidazol som först efter upptag av anaeroba
bakterier omvandlas till sin aktiva form via de
bakteriella enzymena flavodoxin och ferrodoxin.
En mutation hos dessa aktiverande enzym gör att
metronidazol förlorar sin verkan.
Epidemiologi i Sverige
Ur ett internationellt perspektiv ser antibiotikaresistensläget mycket bra ut i Sverige jämfört
med övriga delar av världen. Detta har troligtvis
sin förklaring i den restriktiva antibiotikapolitik
som bedrivs i landet. Men även om antibiotikaresistensläget i Sverige alltjämt är jämförelsevis
bra, ses en ökning av antalet resistenta stammar
(figur iv). Antalet anmälda fall av meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (mrsa) ökar, men
utgör i dagsläget endast cirka 1 procent av samtliga isolat av Staphylococcus aureus. Detta kan
jämföras med att i dag är 4 procent av Staphylococcus aureus-isolaten resistenta mot erytromycin och 3 procent mot klindamycin (swedres/
swarm 2012). Ett betydligt större och snabbare
växande problem än mrsa är antalet fall av ESBLproducerande bakterier, som nu närmar sig exponentiell ökning även i Sverige. ESBL-stammar
som även producerar karbapenemaser (ESBLCARBA) har det senaste året sporadiskt isolerats från
patienter i Sverige. Under 2012 anmäldes totalt
26 fall där fem av dessa klassades som inhemska
smittor och resten som importfall. Detta är en
mycket låg prevalens jämfört med till exempel
södra Europa (Italien, Grekland och Balkan) där
ESBLCARBA i dag förekommer endemiskt. För närtandläkartidningen årg 106 nr 4 2014
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varande finns mycket få eller inga behandlingsalternativ kvar för ESBLCARBA.
Tandvårdens roll i utvecklingen och
spridningen av antibiotikaresistens
Det finns ett klart visat samband mellan mängden
förbrukad antibiotika och utveckling av resistens
i befolkningen [10, 11]. När en infektion behandlas med ett antibiotikum, påverkas alla för detta
preparat känsliga mikroorganismer i kroppen,
även de som ingår i det vi kallar för normalfloran
[12–15]. En snabb selektion av redan resistenta
mikroorganismer i normalfloran sker och dessa
växer till på bekostnad av de mikroorganismer
som är känsliga för den insatta behandlingen
[16–21]. Vid selektion föreligger således redan
ett bärarskap av resistenta mikrober i individens
normalflora och denna selektion kommer att få
allt större betydelse ju fler av oss som är bärare
av högresistenta bakterier.
Det har konkluderats att peroral behandling
med antibiotika ofta leder till ekologiska störningar både i oral flora och i tarmflora, med en
överväxt av potentiellt patogena mikroorganismer, vilka kan spridas inom eller mellan patienter och då ge upphov till infektion [22]. Resistensutveckling drivs således inte enbart av selektion
utan också genom spridning av resistenta bakteriestammar mellan olika individer samt genom
förvärvande av nya resistensegenskaper hos bakterierna via mutationer och överföring av genetiskt material mellan bakterier.
Risken att ta upp resistenta bakterier ökar markant efter intag av antibiotika då normala mikroflorans skyddande effekt är reducerad. I dessa
fall är det således kombinationen av antibiotikabehandling och vårdhygienisk standard som påverkar resistensspridningen. Kunskapen om hur
hygienrekommendationer efterlevs i tandvården
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är mycket begränsad liksom tandvårdens exakta
roll i problemet med antibiotikaresistens.
Det finns ett stort antal publicerade studier
som visar på förändringar i tarmfloran vid systemisk antibiotikabehandling, men vanligtvis är
dessa studier utan samband med tandvård. Tandvårdsrelaterade studier handlar oftast om resistensläge hos de oralt behandlade mikroorganismerna före och efter antibiotikabehandling. På
detta område finns studier avseende både lokal
och systemisk antibiotikabehandling. Resultaten
kan sammanfattas med att det i alla studierna har
funnits en liten ursprunglig del av den orala floran som är resistent mot insatt preparat och att
behandlingen gett en selektion av dessa mikrober
så att andelen resistenta bakterier ökat [23–28].
Inom tandvården i Sverige används mest penicillin V, som får anses vara mindre resistensdrivande än andra preparat, både avseende utveckling av nya resistensmekanismer och genom
selektion. Användningen inom tandvården av
bredare preparat, såsom klindamycin och amoxicillin, är dock inte försumbar. Ett problem inom
tandvården i Sverige tycks vara att antibiotika
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av dentoalveolära infektioner påverkades av antibiotikaval och av eventuell förekomst av penicillinresistens. Som ett bifynd kunde man konstatera att patienter som fått antibiotikabehandling
innan studien (upp till tio dagar innan) hade fler
penicillinresistenta isolat än de andra patienterna [30].
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