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Systemisk antibiotika vid behandling av par odontit 
och periimplantit kan vara skadligt för individens 
och dess omgivningars ekosystem. Med tanke på de 
begränsade långsiktiga effekterna kan systemisk 
antibiotika övervägas att användas vid behandling 
av aggressiv parodontit eller svårbehandlade fall av 
avancerad parodontit. Den vetenskapliga eviden
sen gällande användandet av systemisk antibiotika 
som kompletterande behandling vid periimplantit 
är knapphändig och det finns inget behandlings
protokoll som bevisats vara effektivt. 

Följande artikel diskuterar resonemanget bakom 
beslutet att använda systemisk antibiotika (anti-
biotika som administreras oralt) vid parodontit 
och periimplantära infektioner, med tanke på det 
globala hotet som antibiotikaresistens utgör. Som 
en följd av detta kommer olika aspekter av kliniska 
och mikrobiologiska överväganden, inklusive rele-
vanta antibiotikagrupper och deras antimikrobiella 
re si stens, att diskuteras. Aggressiv och kronisk par
odon tit som utgör heterogena konstellationer av de-
struktiva parodontala sjukdomar är inkluderade i 
parodontitsektionen [1]. Läsaren bör vara medve-
ten om den nyligen modifierade klassifikationen av 
parodontitsjukdomar [2], i vilken de två ovannämn-
da huvudsakliga typerna har kategoriserats under 
diagnosen ”parodontit” (reklassificerade baserat 
på stadie och gradering). Då den kliniska situatio-
nen vid parodontit uppvisar stor variation kommer 

klinikern – oavsett klassificering – att behöva utvär-
dera varje patient noggrant och fastställa en indivi-
duell behandlingsplan. Den generella regeln är att 
användandet av antibiotika som kompletterande 
behandling ska vara restriktiv och att kunskapen 
om antibiotikaresistensprofilen erhållen från mik-
robiologiska tester spelar en viktig roll för att nå ett 
bra behandlingsbeslut.

ANVÄNDNING AV SYSTEMISK ANTIBIOTIKA 
INOM PARODONTOLOGIN 
UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV
Den grundläggande strategin för behandling av plack-
inducerad parodontit har varit att utföra antimikro-
biell behandling utan användning av antibiotika [3–
5]. Kliniska långtidsstudier har visat att för de flesta 
patienter kan infektionskontroll skötas med meka-
nisk parodontalbehandling och regelbunden stöd-
behandling. Hörnstenar i stödbehandlingen är att 
regelbundet övervaka kvaliteten på munhygienen, 
kliniska symtom (blödning vid sondering (BOP) och 
fickdjup (PPD)) samt röntgenstatus [6–8]. Parodon-
talbehandlingen är också beroende av kompetenta 
kliniker som kan diagnostisera och behandla enligt 
vedertagna riktlinjer [9]. 

 Systemiskt administrerade antibiotika intro-
ducerades inom parodontologin 1976, eller något 
tidigare, då metronidazol användes till att sikta in 
sig på anaeroba bakterier i dentala infektioner [10]. 
Experimentellt testades också tetracyklin [11–13] och 
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Författaredet användes i fall av ”juvenil parodontit” [14] innan 
amoxicillin eller kombinationen av metronidazol och 
amoxicillin visade sig ge bättre behandlingsresultat 
[15, 16]. Senare studier av Loesche och medarbetare 
visade på kliniska fördelar när metronidazol använ-
des i kombination med depuration och rotplaning 
(SRP), eftersom det tycktes reducera behovet av 
parodontalkirurgi [17, 18].

Vid samma tid beskrev Slots och medarbetare av-
ancerade fall av parodontit, där behandlingen inte 
stoppade den parodontala nedbrytningen. Dessa 
fall tilldelades termerna ”refraktära” eller ”terapi-
resistenta”, vilket kan ha haft sitt ursprung i att pa-
rodontal sjukdom ursprungligen diagnostiserades 
som ”kronisk parodontit”. Enligt Armitage [9] kan 
”refraktär parodontit” vara en heterogen grupp och 
inkludera många typer av parodontiter som inte sva-
rar på behandling [19, 20].

Fynden av en parodontal mikrobiota som är ”super-
infekterad” av icke orala (non-orala) gramnegativa 
fakultativa stavar (Escherichia coli, Klebsiella pneu
moniae, Serratia spp., Pseudomonas spp.), svamp och 
till och med Staphylococcus aureus, korresponderade 
ofta med dessa ”icke-svarande” fallen. In vitro-fynd 
av antibiotikaresistens mot flera olika antibiotika 
kan också tolkas som typiska egenskaper, som åter-
speglar att den parodontala mikrobiotan kan vara 
en reservoar för bakteriell resistens. Mer än 20 år 
senare uppvisar mikrobiologiska prover från obe-
handlade parodontitpatienter en hög prevalens av 
antibiotikaresistens i mikrobiotan och ger därmed 
stöd för dess roll som en reservoar av antibiotiska 
resistensgener [21, 22]. 

PARODONTIT
Aggressiv parodontit och kronisk parodontit

I klassificeringen från 1999 placerades ”juvenil paro-
dontit” i gruppen ”aggressiv parodontit” [1] på grund 
av dess karakteristiska egenskaper med tidig debut 
och snabb fästeförlust. Att behandla dessa fall har i 
många år betraktats som en utmaning för klinikern. 
Om behandlingen ska lyckas bör den vara intensiv 
och noggrann och med hjälp av klinikerns kunska-
per om etiologi, patogenes, mikrobiologi och kli-
niska reaktionsmönster begränsa tandförluster så 
långt det är möjligt.

Det är patienter i denna kategori som kan ha nytta 
av systemiska antibiotika som tillägg till konven-
tionell parodontalbehandling [16, 23]. Emellertid 
ska antibiotika endast förskrivas till patienter med 
grav fästeförlust för att därigenom individanpassa 
behandlingen och reducera användningen av anti-
biotika till ett minimum.

Lokal och generell aggressiv parodontit har flera 
gemensamma kliniska karakteristika, inklusive en 
3–4 gånger högre nedbrytningstakt jämfört med 
kronisk parodontit [1, 24]. Perioder av progression 
avlöses av perioder med tillbakagång [25]. Behand-
lingen ska alltid omfatta en inledande parodontal-

behandlingsfas följd av en sekundär fas som kan 
bestå av antibiotika tillsammans med SRP eller SRP 
med parodontalkirurgi som alltid ska följas av en 
noggrant planerad stödbehandling. Eftersom bio-
filmen är 100–1 000 gånger mer motståndskraftig 
mot antibiotika än planktoniska bakterier [26, 27], 
måste biofilmen brytas sönder mekaniskt för att 
antibiotikabehandlingen ska bli tillräckligt effektiv 
hos målet (bakterierna) för behandlingen.

Motivet för att använda antibiotika är att efter den 
mekaniska behandlingen kvarstår patogenerna i pa-
rodontalvävnad, furkaturinvolveringar, rotkonkavite-
ter och dentintubuli och kan därigenom rekolonisera 
och orsaka ett recidiv. Förekomst av Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans och Porphyromonas gingivalis 
i mikrobiotan hos patienter med aggressiv parodontit 
kan, på grund av bakteriernas förmåga att invadera 
vävnadsceller (epitel- och bindvävsceller), öka indi-
kationerna för att komplettera behandlingen med 
antibiotika [28, 29]. Om antibiotika ska förskrivas, 
ska det administreras under en kort period medan 
sjukdomen är aktiv/progredierar och endast övervä-
gas till patienter som har en tillräckligt god munhy-
gien (plackindex under 15 procent) efter den initiala 
behandlingen. För att antibiotikabehandling ska bli 
aktuell bör följande kriterier vara uppfyllda: 
● Förekomst av flera fickor med ett sonderingsdjup 

av ≥ 6 mm (åtminstone två fickor hos patienter med 
lokal parodontit). 
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Biofilm bestående av olika 
bakterier som är relaterade 
till parodontit. Bakterierna 
färgas med specifika fluore
scerande DNAsträngar som 
kan särskilja olika genus och 
arter baserat på olikheter i 
ribosomalt RNA (16S rRNA). 
 Runda gröna bakterier är 
Streptococcus, runda blå är 
Parvimonas micra, runda 
röda är Porphyromonas  
gingivalis, lila är Actino-
myces och långa gröna är 
Fusobacterium. Gult är en 
effekt av att röda och gröna 
bakterier ligger på samma 
plats.
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Figur I. Bakteriekomplex  
vid kronisk parodontit.  
De röda och oranga 
komplexen är associerade 
med de odlingsbara arterna 
i mikrobiotan som är viktiga 
för pato genesen av kronisk 
parodontit. Från Socransky 
et al, 1998 (referens 58  
i webbversionen). 
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tienter med aggressiv parodontit jämfört med dem 
som har kronisk parodontit. Denna studie, liksom 
andra systematiska översikter och metaanalyser av 
icke-kirurgisk behandling kompletterad med sys-
temisk antibiotika hos patienter med obehandlad 
kronisk parodontit [35], indikerar endast en minimal 
kliniskt mätbar effekt av den systemiska antibiotika-
behandlingen hos tidigare obehandlade patienter. I 
tidigare studier svarade patienter med kronisk paro-
dontit bra på mekanisk behandling när munhygienen 
var tillräcklig och sjukdomen diagnostiserades i tid 
[36–38]. Senare studier stödjer slutsatsen att där var 
ingen signifikant effekt på PPD, CAL eller tandför-
luster fem år efter behandlingen när metronidazol 
använts solitärt som tillägg till depuration och rot-
planing [39, 40].

PERIIMPLANTIT 
Den inflammatoriska process som kan leda till att 
det ben som stödjer och omger osseointegrerade 
dentala implantat bryts ner är relaterad till bildan-
det av orala biofilmer på inerta implantatytor [41]. 
Därför är ett individuellt anpassat munhygienpro-
gram och planerade stödbehandlingsintervall efter 
installation av implantat av största vikt som primär-
prevention av periimplantära sjukdomar [42–44]. 
Den stora variationen i rapporterad prevalens av pe-
riimplantit förklaras bland annat av skillnader i kri-
terierna för hur omfattande benförlusten ska vara 
för att definieras som patologisk. Eftersom trenden 
är ett ökat användande av implantat för att ersätta 
saknade tänder i stället för konventionell protetik, 
kommer det att finnas ett kontinuerligt behov av 
effektiva behandlingsalternativ av periimplantära 
sjukdomar, och då särskilt periimplantit. Man har 
beräknat att det globalt installeras mer än tolv mil-
joner implantat varje år [45]. På patientnivå visade 
en metaanalys viktade medelvärden på 42,9 procent 
för periimplantär mukosit och 21,7 procent för pe-
riimplantit [46]. I Sverige visades nyligen att under 
en period av nio år med dentala implantat utveck-
lade 14,5 procent av patienterna en moderat till all-
varlig periimplantit [47]. 

 
PARODONTIT VERSUS PERIIMPLANTIT 
– LIKA ELLER OLIKA? 
Parodontit och periimplantit är båda infektioner som 
kan kopplas till att biofilm bildas och är lokaliserad 
vid gingivalranden (motsvarande vid implantat). Sub-
gingivala/submukösa områden vid en tand/ett im-
plantat som påverkats har likartade betydande risk-
faktorer såsom bristande munhygien, rökning och 
diabetes [43, 48, 49]. Parodontit per se utgör en ökad 
risk för periimplantit [48–50]. En drastisk skillnad är 
ett icke-linjärt, accelererande mönster av benförlust 
samt den snabba progressionen vid periimplantit [51, 
52]. Därtill tycks typen av implantatyta ha betydel-
se för känsligheten att utveckla periimplantit och för 
utläkningen av infektionen [53, 54].

● Kvarstående inflammation definierad som BOP 
och/eller pus. 

● Dokumenterad ökad klinisk fästeförlust och med 
en på röntgen verifierad progression av benförlust. 

● En ogynnsam subgingival mikroflora [30]. 
Således har den rapporterade effekten av systemisk 

antibiotikabehandling på en medelvärdesskillnad 
i sonderade fickdjup (PPD) och i klinisk fästenivå 
(CAL) av 1,05 mm respektive 1,08 mm sex månader 
efter behandling, medfört att tilläggsbehandling med 
antibiotika av patienter med aggressiv parodontit 
blivit en del i de nationella riktlinjerna för antibiotika 
i flera länder [31, 32]. 

Om antibiotika övervägs vid behandling av par-
odontit, ska det alltid administreras som ett tillägg 
till konventionell behandling [27, 33].

Under de senaste 20 åren har många studier med 
varierande observationsperioder och resultat utvär-
derat effekten av tilläggsbehandling med antibiotika, 
som en del i den initiala behandlingen av kronisk pa-
rodontit. Flera olika behandlingsscheman och typer 
av antibiotika har testats och åtföljts av pro et contra-
diskussioner kring hur man ska implementera dessa 
läkemedel för bästa effekt. Mest prevalent testat är 
kombinationen av amoxicillin och metronidazol [34].

I en metaanalys från 2003, där 29 studier analy-
serades, sammanfattade författarna att systemisk 
antibiotika hade en statistiskt signifikant positiv ef-
fekt på klinisk fästeförlust, med störst effekt hos pa-

” … under en  
period av nio år 
med dentala  
implantat ut
vecklade 14,5 
procent av  
patienterna 
en moderat till 
allvarlig peri
implantit.”
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De parodontala patogenerna har övervägts vara 
en orsaksfaktor också till periimplantit på grund av 
möjligheten till transmission från parodontala fickor 
till periimplantära [55, 56]. De faktorer som avgör 
sammansättningen av den parodontala mikrobiotan 
bestäms av den mikrobiella nischens ekologi [57]. 
Väsentligt för subgingival växt är de anaeroba för-
hållandena, tillförseln av näring via gingivalvätskan, 
temperaturen och andra faktorer som främjar sam-
mansättningen av nischens mikrobiota.

Den kroniska parodontitens mikrobiota har kate-
goriserats i olika bakteriella komplex som samverkar 
i patogenesen [58]. Det röda komplexet består av 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia och 
Treponema denticola, och de har tillsammans med 
medlemmar i det oranga komplexet (ett antal andra 
anaeroba, gramnegativa arter) föreslagits som an-
svariga för sjukdomsprogression (figur I). Parodon-
titens subgingivala biofilm domineras av fakultativa 
och strikt anaeroba bakteriearter, och då framför 
allt av Prevotella spp., Fusobacterium spp., Porphy
romonas spp., Treponema spp. med flera. Nyligen 
genomförda studier indikerar att Porphyromonas 
gingivalis är en central patogen som har förmåga att 
modulera den subgingivala biofilmen så att den blir 
dysbiotisk, och därigenom förändras hela bakterie-
floran så att den blir ogynnsam för värden [59, 60]. 
A. actinomycetemcomitans, som associeras med lo-
kal aggressiv parodontit (”juvenil parodontit”), kan 
också förekomma vid andra former av parodontal 
sjukdom. Dessa arters virulensfaktorer represen-
terar således en arsenal av möjliga kompetenser 
för lokal vävnadsdestruktion.

Bakterierna i det röda komplexet förekommer rik-
ligt också vid periimplantit [61]. I en studie av Kumar 
och medarbetare [62] fann man signifikanta skill-
nader i bakterieflorans sammansättning vid friska 
tänder, tänder med parodontit, friska implantat 
eller implantat med periimplantit. Bakteriefloran 
varierade betydligt mellan prover från friska tänder 
och implantat och mellan prover från parodontit 
och periimplantit. Intressant var att bakteriefloran 
vid periimplantit uppvisade lägre mångfald och att 
flera arter, inklusive tidigare oväntade och okända 
organismer, var unika för nischen vid periimplantit 
[62]. Dessa resultat är i linje med resultat från tidigare 
studier som indikerade en likhet mellan fall av ”re-
fraktär” och ”terapi-resistent” parodontit (icke-orala 
gramnegativa stavar, pseudomonas och S. aureus med 
en i in vitro påvisbar resistens mot flera antibiotika). 
Den bakteriella profilen vid periimplantär hälsa och 
sjukdom har sammanfattats i nyligen publicerade 
systematiska översikter [63, 64].

Nya framsteg och metoder inom gensekvensering 
har också påvisat den mikrobiella mångfalden lokalt 
kring implantat. I olika studier har den periimplantära 
biofilmen rapporterats innehålla kända parodontitas-
socierade arter och opportunistiska patogener [53, 
65] som kan kopplas till parodontitpatogener och sta-

fylokocker [62, 66, 67]. Vissa kluster av spirocheter 
(Treponema) och Synergistetes, som i huvudsak inte 
är odlingsbara, har observerats med ökad prevalens 
och i högre antal i periimplantitlesioner [68]. Vissa 
rapporter har också indikerat att virus (Epstein-Barr-
virus 1 och humana cytomegalovirus 2) kan medverka 
i patogenesen [69], liksom det har föreslagits när det 
gäller parodontit [70].

Bevisen för att rökning kan påverka samman-
sättningen av den subgingivala biofilmen ökar 
hela tiden. Det tycks som att rökning förändrar 
det periimplantära mikrobiomet även hos kliniskt 
friska genom att bryta ner kommensaler och öka 
närvaron av patogener [71]. Hos såväl rökare som 
icke-rökare är periimplantär mukosit en varnings-
signal som indikerar att miljön har förutsättningar 
för framtida sjukdom.

Det finns evidens för att diabetes är kopplat till 
förändringar av den parodontala/periimplantära 
mikrobiotan. Demmer och medarbetare stude-
rade den parodontala mikrobiotan vid avvikande 
glu kos om sättning, innan diabetes hade utvecklats 
och vid uppenbar hyperglykemi, och de fann att 
högre nivåer av många subgingivala bakterier var 
associerat med två till tre gånger förhöjd prevalens 
av prediabetes bland vuxna utan diabetes [72]. I en 
studie av Ganesan och medarbetare [73] upptäck-
tes att miljöbelastningen vid rökning och diabetes 
påverkar strukturen och vilka bakterier som ingår 
i den subgingivala mikrofloran. Den kombinerade 
effekten av rökning och diabetes visade sig vara 
större än summan av delarna [73]. Det visade sig att 
en hyperglykemisk mikromiljö gynnar organismer 
som trivs i en glukosrik, pro oxidant, proteinrik och 
anaerob miljö. Det finns inga data om dessa förhål-
landen gällande den submukosala biofilmen vid im-
plantat. Emellertid visades i en nyligen publicerad 
systematisk översikt att hyperglykemiska individer 
har en ökad risk för periimplantit men inte för pe-
riimplantär mukosit [74].

ANTIMIKROBIELL RESISTENS (AMR)
De flesta studier i den parodontala litteraturen som 
undersöker effekten av tilläggsbehandling med anti-
biotika fokuserar primärt på den kliniska effekten av 
behandlingen och tar inte hänsyn till de följande ne-
gativa biverkningarna hos dessa mediciner: 
1. Det tvivelaktiga och oetiska användandet av bred-

spektrumantibiotika utan att ha någon information 
om mikrobiotan (sammansättning och resistens-
profil (se nedan)). 

2. De negativa effekterna på normalfloran (ogynn-
sam dysbios i tarmen och andra nischer). 

3. Tillväxten av resistenta bakteriekloner. 
Undersökningar som visar dessa biverkningar har 

funnits tillgängliga sedan länge, men kan ha glömts 
bort när fokus enbart har legat på en lyckad parodon-
talbehandling. Nu är tiden inne för att närmare belysa 
och väga för- och nackdelar för tilläggsbehandling 

” Bevisen för att 
rökning kan 
påverka sam
mansättningen 
av den subgin
givala biofilmen 
ökar hela tiden.” 
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med antibiotika inom parodontologin [21, 23, 75]. 
Dessa sammanfattas i fi gur II.

AMR är bakteriers förmåga att överleva och växa i 
närvaro av antimikrobiella medel. Det är ett naturligt 
fenomen som fanns långt innan antibiotika introdu-
cerades och kan vara en inneboende egenskap hos 
en art, vilket betyder att alla medlemmar av arten är 
resistenta mot en särskild förening. Det är emeller-
tid viktigt att inse att AMR är ett växande problem 
i hela världen, och enligt WHO ett av de största glo-
bala hoten mot hälsan [76, 77]. Detta är förknippat 
med mikroorganismers potential att förvärva AMR, 
vilket är kopplat till överanvändning och felaktig 
användning av antibiotika inom human- och vete-
rinärmedicinen samt livsmedelsproduktionen [78]. 

Bakterier kan förvärva AMR antingen genom muta-
tion av befi ntligt genetiskt material, vilket förändrar 
eller ökar aktiviteten av en genprodukt, eller genom 
horisontell genöverföring (HGT) av externt DNA 
och därigenom introduceras nytt genetiskt material 
i genomet hos mikroorganismen. Horisontell gen-
över föring sker via tre olika mekanismer: 
1. Transduktion 
2. Transformation 
3. Konjugation 

Vid transduktion överförs genetiskt material via 
smitta av ett bakterievirus (bakteriofag) [79]. Trans-
formation är direkt upptag av extracellulärt gene-
tiskt material till bakterien, medan konjugation är 
en cell till cell-överföring av genetiskt material via 
konjugationspili. 

Antimikrobiella läkemedel angriper i allmänhet 
någon av de centrala strukturerna eller processerna 
hos bakterierna, inklusive cellmembranet eller en-
zymerna som är del i: i) underhåll av cellväggen, ii) 
replikation, iii) transkription, iv) translation eller v) 

metabolismen. De funktioner som bakterier normalt 
utnyttjar för att stå emot eff ekten av antimikrobiella 
läkemedel delas normalt in i tre stora strategier: 
1. förhindra läkemedlet att nå sitt mål 
2. förändra målet eller 
3. inaktivering av läkemedlet [80].

Antimikrobiella läkemedel kan förhindras att nå 
det avsedda målet med passiva mekanismer, som 
de naturliga barriärer som fi nns hos vissa bakterier, 
såsom det yttre membranet hos gramnegativa bakte-
rier. Både grampositiva och gramnegativa bakterier 
har transmembranproteiner som aktivt transporte-
rar ut antibiotikan från cytoplasman och därigenom 
reducerar den intracellulära koncentrationen. Det 
fi nns både specifi ka och ospecifi ka transportörer 
med affi  nitet för en speciell antibiotika respektive för 
fl era typer av antibiotika. Skyddet av antibiotikans 
”målmolekyl” kan också åstadkommas med speci-
fi ka proteiner som interagerar med ”målmolekylen”, 
och därigenom förhindrar att läkemedlet får tillgång 
till den. En vanlig strategi för att motverka antibioti-
kans verkan är att förändra ”målmolekylen”, vilket 
kan reducera interaktionen mellan antibiotikan och 
”målmolekylen”. Modifi kationerna kan till exem-
pel bestå av punktmutationer i de gener som kodar 
för ”målmolekylen”, enzymatisk förändring av den 
antibiotikabindande platsen eller utbyte, alternativt 
förbikoppling, av den ursprungliga ”målmolekylen”. 
Inaktivering av de antimikrobiella läkemedlen sker 
via enzymmedierade kemiska modifi eringar, såsom 
acetylering, fosforylering, adenylering eller hydrolys 
av väsentliga delar av läkemedlet [80].

Viktigt: Resistensmekanismerna mot olika anti bio-
tika är ofta lokaliserade på samma överföringsbara 
genetiska beståndsdel, vilket betyder att använd-
ningen av en typ av antibiotika kan främja att re si-

Figur II. Fördelar med 
sy s temisk antibiotika som 
tillägg vid behandling 
av parodontit versus 
hälsoriskerna i samhället 
och världens ekosystem. 
Jepsen & Jepsen, 2016 (enligt 
G Armitage) [23].
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stens mekanismer mot andra antibiotikatyper förblir 
och sprids i bakteriepopulationen och därigenom 
öka utbredningen av multiresistenta bakterier [81].

 
MIKROBIOLOGISK DIAGNOSTIK 
AV PARODONTIT OCH PERIIMPLANTIT
Bakterieprovtagning från parodontit och periimplan-
titytor kan göras antingen med sterila papperspoints, 
en steril fickdjupssond eller en kyrett. Eftersom det 
lätt uppstår en blödning i djupa inflammerade fick-
or föredras ofta papperspoints för att minska ris-
ken för att få provet kontaminerat av blod. Proverna 
skickas vanligtvis för att analyseras med DNA-pro-
ber (checkerboard) eller PCR (qPCR/realtids-PCR) 
[82] och transporteras torrt, i en buffertlösning el-
ler i ett anaerobt transportmedium till laboratoriet. 
Valet av transportmedium när man skickar levan-
de anaeroba bakterieprover för odlingsanalys är av 
stor betydelse eftersom känslighetstestning in vitro 
endast kan göras av bakterieprover som innehåller 
livskraftiga bakterier [83].

För en vanlig molekylär screening av mikrobiotan 
vid parodontit eller periimplantit har sedan många 
år DNA-checkerboard-analys mot en panel av för-
utbestämda prober (bakteriemarkörer) använts. 
Tekniken tillåter samtidig analys av många prover 
[84]. Analyser med qPCR är känsligare, men be-
gränsas av det faktum att det är färre bakteriearter 
(röda komplexet) som rutinmässigt kan kvantifieras. 
Vid identifiering med molekylära metoder ska all-
tid odling och känslighetstestning inkluderas i den 
totala mikrobiella analysen på grund av den ökade 
förekomsten av antibiotikaresistens (se nedan). Vid 
odling ska både anaeroba och aeroba förhållanden 
inkluderas liksom detektion av superinfekterande 
organismer, såsom tarmstavar och Candida, genom 
användande av media som är selektiva för dessa or-
ganismer. I känslighetstestningen ska antibiotika 
och antisvampmedel som används vid behandling 
av dentala infektioner ingå.

BEHOV AV KÄNSLIGHETSTESTNING 
AV ANTIBIOTIKA 
Eftersom det råder en direkt korrelation mellan anti-
biotikakonsumtion och den globala utvecklingen av 
resistens [85, 86] måste alla ansträngningar göras för 
att reducera överanvändning och felaktig använd-
ning av antibiotika. Ett allvarligt problem med ut-
vecklingen av oral bakterieresistens är att också de 
kommensala bakterierna kan överföra resistensge-
ner till patogener såsom Streptococcus pyogenes [87], 
och därigenom understödja att munhålans mikrobi-
ota kan vara en reservoar av AMR. Rams och medar-
betare [88] fann att 71,7 procent av 120 periimplan-
titpatienter submukosalt hade patogena bakterier 
som in vitro var resistenta mot en eller flera av föl-
jande testade antibiotika: doxycyklin, klindamycin, 
amoxicillin och metronidazol (se tidigare [21]). För 
att vid tilläggsbehandling kunna välja ett korrekt rik-

tat antibiotikum är det av största betydelse att tes-
ta antibiotikakänsligheten inför behandling av par-
odontit och periimplantära infektioner. 

Känslighetstestning av relevanta mikroorganismer 
utförs vid de flesta mikrobiologiska laboratorier. Men 
om laboratoriet inte har speciell kunskap och intresse 
av nischen oral mikrobiologi kan viktiga detaljer i ana-
lyserna lätt förbises. Bakteriell känslighetstestning 
mot de antibiotika som används inom tandvården 
ska prioriteras, men det finns ingen konsensus för 
hur en oral mikrobiologisk analys ska vara utformad. 
Under alla omständigheter ska in vitro-testning av 
antibiotikakänsligheten alltid ingå i den mikrobiella 
analysen, för att vara av något värde i kliniken [89]. 
Även i de skandinaviska länderna bör fokus riktas 
mot en koordinering av dessa frågor.

För behandling av periimplantit tycks fördelarna 
med tilläggsbehandling av antibiotika vara tvek-
samma. Närhelst man förskriver antibiotika är det 
viktigt att klinikern omsorgsfullt överväger förvän-
tade fördelar och risker, inklusive biverkningar på 
grund av störningar i den normala tarmfloran och i 
synnerhet risken för att utveckla resistenta kloner. 
Periimplantära superinfektioner utgör en potenti-
ell risk för patienter som empiriskt behandlas med 
bredspektrumantibiotika [90]. Gastrointestinala 
obehag och mild diarré tycks förekomma hos un-
gefär 10 procent av dem som behandlats med ett 
enda antibiotikum [54, 91] medan biverkningar är 
vanligare när kombinationen av amoxicillin och 
metronidazol används [92].

  
MEKANISMER VID ANTIBIOTIKARESISTENS

Betalaktamresistens
Fenoximetylpenicillin och amoxicillin är betalak-
tamantibiotika och de är vanliga inom tandvården. 
Denna klass av baktericida läkemedel verkar genom 
att hämma den transpeptideringsreaktion som kata-
lyseras av penicillinbindande proteiner (PBP) under 
syntesen av peptidoglykanlagren i bakteriecellväg-
gen. Detta resulterar i en svag cellvägg och celler som 
lätt sprängs på grund av osmotisk lys [93]. På grund 
av fysiologiska skillnader mellan gramnegativa och 
grampositiva bakterier och skillnader i antal, aktivi-
tet och funktionaliteten av PBP hos olika arter, va-
rierar också känsligheten för betalaktamantibiotika 
mellan bakteriearterna [94–96]. Den viktigaste re-
sistensmekanismen mot betalaktamantibiotika är 
den enzymmedierade hydrolysen av betalaktam-
ringen som leder till inaktivering av läkemedlet. 
Dessa enzymer kallas betalaktamaser och är stra-
tegiskt lokaliserade tillsammans med PBP, extra-
cellulärt i grampositiva bakterier och i det periplas-
matiska utrymmet hos gramnegativa bakterier [93]. 
Här försvarar dessa enzymer integriteten av peptid-
glykanlagret genom att inaktivera antibiotikan inn-
an den kan hämma transpeptidasaktiviteten av PBP 
och försvaga cellväggen. Enzymerna förekommer 
naturligt och är kromosomalt kodade i många ar-
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ter, men kan också uppträda i mobila genetiska ele-
ment såsom integroner och plasmider vilket under-
lättar deras spridning.

Bakterier kan vara naturligt resistenta mot betalak-
tamantibiotika på grund av avvikelser i uppbyggnaden 
av PBP. Resistens kan också förekomma på grund av 
mutationer i generna som kodar PBP, vilket resulterar 
i strukturella förändringar och förändrad affinitet för 
antibiotikan. Detta har beskrivits hos meticillinresi-
stenta Staphylococci (MRSA) [97] samt hos penicil-
linresistenta Streptococci och Neisseria-arter [98, 99]. 

För att komma runt problemet med förekomsten av 
penicillinresistens utvecklades nya betalaktamanti-
biotika. Nya betalaktamaser med ett bredare spek-
trum av aktivitet uppstod och/eller spreds samti-
digt i bakteriekolonier och motverkade därigenom 
utvecklingen av den nya generationens läkemedel. 
Det här belyser det komplexa och fascinerande proble
met med AMR, där bakterierna genom modifikation 
och utbyte av genetiskt material alltid finner en ny väg 
för att överleva. 

”Betalaktamaser med utökat spektrum” (ESBL) 
är enzymer som kan inaktivera tredje generatio-
nens cefalosporiner, liksom tidigare generationer 
mediciner [100]. Spridning av plasmidkodad ESBL 
är ett växande problem på grund av deras resistens 
mot de flesta betalaktamantibiotika, och dessutom 
innehåller plasmiderna ofta resistensmekanismer 
mot andra antibiotika vilket medför att mycket få 
behandlingsalternativ är tillgängliga [101]. Behand-
lingsvalet vid allvarliga infektioner orsakade av  
ESBL-producerande organismer är carbapenem, 
dock har plasmidmedierad carbapenemresistens 
nyligen beskrivits [102]. Carbapenemresistenta orga-
nismer har av WHO sorterats in i gruppen ”Priority 1”, 
som innebär att det föreligger ett kritiskt behov av att 
forska och utveckla ett verksamt antibiotikum [103].

Klindamycinresistens
Klindamycin är ett halvsyntetiskt antibiotikum som 
tillhör linkosamid-familjen och har primärt bak te-
rio statisk effekt. Det är huvudsakligen verksamt mot 
grampositiva och anaeroba bakterier [104] och kan 
därmed vara excellent för behandling av odontoge-
na infektioner, inklusive parodontala och peri im-
plan tära infektioner. Det binder till 50S ribosomal 
subenheten och hämmar den bakteriella proteinsyn-
tesen genom att interferera med trans pep ti de rings-
reaktionen och förlängningen av peptidkedjan [105]. 
Läkemedlet har liten effekt mot aeroba gramnegati-
va bakterier på grund av deras inneboende resistens 
och dåliga permeabilitet hos de yttre cellulära pori-
nerna [104]. Emellertid finns det flera resistensme-

kanismer mot klindamycin, såsom modifiering av 
målet, inaktivering av läkemedlet och efflux [104, 
105]. Resistens förekommer både som plasmid-
medierade och kromosommedierade mekanismer 
och inkluderar kromosommutation av ribosomala 
subenheter, plasmidkodade effluxpumpar och me -
di cin adenylering eller ribosommetylerande enzy-
mer som förändrar medicin-ribosominteraktionen.  
Bakteriernas förmåga att motverka antibiotikans ef
fekt genom flera olika mekanismer bör vara en varning 
till kliniker vid användning av antibiotika, och sam
tidigt ett exempel på vikten av att känslighetstestning 
ingår i den mikrobiologiska analysen.

  
Metronidazolresistens

Hos en del kliniskt viktiga anaeroba arter har en 
svagt ökande resistens mot metronidazol rapporte-
rats, dock är tillgänglig information fragmenterad 
[106, 107]. Metronidazol hör till nitromidazolgrup-
pen och är i huvudsak aktivt mot obligat anaeroba 
bakterier (och i liten utsträckning mot mikroaero-
filer och fakultativa anaerober), medan Actinomy
ces och Propionebacterium spp. är resistenta [108]. 
Detta tyder på att organismens metabola tillstånd 
är viktigt och överensstämmer med det faktum att 
läkemedlet måste reduceras för att vara aktivt [109]. 
Metronidazols förmåga att kunna konkurrera som 
en elektronacceptor är viktigt för funktionen, och 
förändringar i organismers metabolism har visat 
sig ha inflytande på känsligheten för metronidazol. 
Resistensmekanismerna är komplexa och inklude-
rar reducerat upptag, ökad efflux, reducerad grad 
av aktivering, inaktivering och ökade DNA-repara-
tionsmekanismer [21, 109]. Den tillgängliga infor-
mationen är dock knapp.

Quinolonresistens
Ciprofloxacin är ett av läkemedlen i gruppen flu-
oroquinoloner. Läkemedelsmålet är typ II topoiso-
meraserna gyras och topoisomeras IV [110]. Dessa 
läkemedel är ineffektiva mot anaeroba infektioner 
men effektiva mot icke-orala gramnegativa stavar 
(E. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp. et cetera) 
som förekommer frekvent i terapiresistenta paro-
dontala och periimplantära infektioner. Förvärvad 
quinolon re si stens är kopplad till tre mekanismer: i) 
kromosomala mutationer som förändrar läkemed-
lets bindningsaffinitet, ii) kromosomala mutatio-
ner som resulterar i minskad influx och ökad efflux 
av läkemedlet samt iii) förvärv av plasmidmediera-
de gener som kodar för målskyddande proteiner, lä-
kemedelsmodifierande enzymer eller läkemedels-
effluxpumpar [111].

Quinolonerna är extrema alstrare av antibakteriell 
resistens, och med hänsyn till detta är det vid användning 
av dem mycket viktigt att genomföra känslighetstestning 
och att noggrant överväga alla aspekter av behandlingen 
för patienten [112].

Quinolonresistens kan uppstå som ett resultat av 

” Periimplantära superinfektioner utgör en potentiell 
risk för patienter som empiriskt behandlas med 
bredspektrum antibiotika.”
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minskad influx eller ökad efflux eller av båda två 
samtidigt. Bakterier som exponeras för quinoloner 
kan selektera mutanter som överuttrycker efflux-
pumpar, detta är vanligtvis orsakat av mutationer i 
de regulatoriska proteinerna och mera sällan ett re-
sultat av mutationer i de strukturella generna som 
är associerade med quinolonresistens. I allmänhet 
ger mutationer som berör quinolonupptaget eller 
effluxen endast upphov till en svag resistens, vilken 
normalt inte utgör ett stort problem i kliniken såvida 
ytterligare resistensmekanismer saknas [110–112]. 
Effluxsystemen har dock visat sig vara av avgörande 
betydelse för utvecklingen av stark resistens, och den 
lägre intracellulära koncentrationen av quinolon kan 
gynna uppkomsten och spridningen av andra typer 
av resistens. Effluxpumpar involverade i quinolonre-
sistens har identifierats hos såväl grampositiva som 
gramnegativa arter. 

Tetracyklinresistens
Tetracyklin är ett bredspektrumantibiotika som in-
teragerar med 16S rRNA i den ribosomala subenhe-
ten 30S och därigenom hämmar proteinsyntesen ge-
nom att blockera vidhäftningen av aminoacyl-tRNA 
till A-platsen på ribosomen [113, 114]. Tetracyklin tar 
sig in i gramnegativa celler via diffusion genom det 
yttre membranets poriner. Resistens mot tetracykli-
ner uppstår oftast efter förvärv av mobila genetiska 
element som innehåller faktorer som styr tetracyklin-
resistens, mutationer inne i de ribosomala generna 
eller mutationer som leder till minskad ackumula-
tion av läkemedlet i cytoplasman [115]. 

Makrolidresistens
Makrolidantibiotika är naturliga eller halvsyntetiska 
föreningar som verkar genom att binda till riboso-
men och stoppa proteinsynteser [116]. Makrolidre-
sistens ökar och kan uppstå via flera olika mekanis-
mer. Det har visats att användningen av makrolider 
inducerar mutationer i det kromosomalt kodade 23S 
ribosomala RNA (rRNA) samt i gener som kodar för 
protein i ribosomens subenheter [117]. rRNA metyl-
transferas utgör en viktig och vitt spridd resistensme-
kanism som fungerar genom att metylera 23S rRNA 
och därigenom förhindra interaktionen mellan ribo-
somen (målet) och makroliden [118, 119]. Mutatio-
ner och/eller metylering av rRNA, eller ribosomala 
proteinsubenheter, leder till reducerad känslighet 
för makrolider och kan i kombination resultera i en 
stark makrolidresistens [120, 121]. Bindningsplatsen 
för makrolider, linkosamider och strep to gra mi ner 
överlappar och det har visats att mutationer eller me-
tylering av rRNA kan förorsaka korsresistens mellan 
dessa tre antibiotikagrupper och uttryck av MLSB- 
fenotyperna (varierande grad av Makrolid-, Linko-
samid-, Streptogramin B-resistens) [122]. Makroli-
der kan dessutom inaktiveras av makrolid-esteraser 
och/eller fosfo-transferaser som hydrolyserar mak-
rolider eller överför en fosfatgrupp till läkemedlet 

[123, 124]. Det finns både effluxpumpar som är spe-
cifika för makrolider och ospecifika multi re si stens-
pumpar som kan sänka den intracellulära koncen-
trationen av makrolider i såväl grampositiva som 
gramnegativa bakterier [117].

BEHANDLING
Behandling av aggressiv och refraktär 
parodontit med tillägg av antibiotika

De vanligaste använda systemiska antibiotika är met-
ronidazol, amoxicillin och tetracyklin/doxycyklin. 
Amoxicillin har ett brett antimikrobiellt spektrum 
och är baktericid för grampositiva kocker och sta-
var, gramnegativa kocker och en del gramnegativa 
stavar. Metronidazol hämmar huvudsakligen strikt 
anaeroba mikroorganismer och har i kombination 
med amoxicillin en synergistisk effekt på den fakul-
tativa delen av mikrobiotan inklusive A. ac ti no my
ce tem comitans (A.a) [125]. Beroende på den relativt 
höga förekomsten av A.a. hos patienter med lokal 
aggressiv parodontit är kombinationen av dessa två 
läkemedel förstahandsvalet. I fall med betalakta-
masproducerande organismer är amoxicillin + kla-
vulansyra (betalaktamashämmare) att föredra, om 
det finns tillgängligt för förskrivning i primärvården.

Tetracyklin/doxycyklin, ett bredspektrumantibio-
tikum från TET-gruppen, är inte lika effektivt mot 
parodontala infektioner med A.a. På grund av den 
höga förekomsten av bakteriell resistens ska emel-
lertid användningen av dessa läkemedel begränsas 
så långt som möjligt [126]. Doxycyklin (låg dos) kan 
ges om dess förmåga att hämma kollagenas bedöms 
som viktig [127].

Mikrobiologisk testning av den subgingivala mikro
biotan inklusive identifiering och känslighetstestning av 
lämpliga antibiotika ska alltid göras vid användandet 
av bredspektrumantibiotika som föreslagits i behand
lingen av parodontala infektioner, på grund av att den 
kliniska bilden inte kan åskådliggöra de arter eller 
känslighetsmönster i mikrobiotan som är av intresse.

Det slutliga beslutet angående användning av 
antibiotika måste baseras på anamnesinformation, 
hälsostatus, tidigare parodontalbehandling, kliniska 
parametrar och bedömning på röntgen av benförlust 
och intraosseösa defekter.

  
Behandling av periimplantit 
med tillägg av antibiotika

Vid behandling av avancerad periimplantit är meka-
nisk antiinfektionsbehandling nödvändig. Det leder 
dock sällan till utläkning av infektionen, och därför 
är kirurgi ansedd som en viktig del av behandling-
en [128]. Systemiska antibiotika har använts både i 
samband med den inledande mekaniska behand-
lingen och i förbindelse med regenerativa kirurgis-
ka procedurer. Emellertid finns det inga standardi-
serade riktlinjer avseende bruket av antibiotika vid 
periimplantit. Tillägg med antimikrobiella medel har 
föreslagits som en möjlig behandlingsregim i allvar-
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liga fall, såsom hos dem som har fördjupade fickor > 
5 mm, synliga kratrar större än 2 mm och blödning 
vid sondering, som det anges i flödesschemat för 
kumulativ interceptiv stödbehandling (CIST) [129].

Det finns studier där man rutinmässigt inkluderat 
systemiska antibiotika och antiseptika i det kirurgiska 
behandlingsprotokollet vid periimplantit. I en två år 
lång prospektiv studie påbörjade alla 31 patienter en 
profylaktisk enveckas klindamycinkur dagen före 
operation [130]. En eftersläpning av den subgingivala 
rekoloniseringen vid sexmånaderskontrollen var inte 
bestående. Efter två år var endast 50 procent av pa-
tienterna utan tecken på periimplantär sjukdom. En 
studie från Schweiz och Western Australia med 24 
patienter som behandlades med en kombination av 
amoxicillin och metronidazol (sju dagar) med början 
omedelbart efter kirurgi, visade att majoriteten av 
patienter med periimplantit kan behandlas fram-
gångsrikt med ett strikt antiinfektiöst protokoll [5]. 
I en femårsuppföljning av dessa patienter som fått 
regelbunden periimplantär stödbehandling, upp-
visade 63 procent ett lyckat behandlingsresultat (53 
procent på implantatnivå) [131]. Ett antiinfektiöst 
kirurgiskt periimplantitprotokoll med antimikrobiell 
tilläggsbehandling och regelbundna underhållsbesök 
bedömdes vara måttligt effektivt. Det är således inte 
möjligt att bestämma antibiotikas del i behandlings-
resultatet som en separat fråga, eftersom det krävs 
randomiserade kontrollerade kliniska försök för att 
kunna visa effekten av en riktad tilläggsbehandling 
med antimikrobiella medel.

Till en randomiserad kontrollerad klinisk studie 
rekryterades 100 patienter med 179 implantat drab-
bade av grav periimplantit för att undersöka tilläggs-
effekten av systemiska antibiotika (amoxicillin) och 
lokal dekontaminering med antimikrobiellt medel 
(klorhexidin) [54]. Patienterna randomiserades till 
fyra grupper, av dessa två grupper med eller utan 
antimikrobiell dekontaminering, och de fick en 
tiodagarskur av amoxicillin påbörjad dagen före re-
sektiv kirurgi. En fjärdedel av implantaten hade en 
icke modifierad yta, medan resten hade olika typer 
av modifierade ytor.

Det kliniska och mikrobiologiska behandlings-
resultatet evaluerades efter sex och tolv månader. 
De som fick amoxicillin uppvisade en bennivåvinst 
medan benförlusten fortsatte hos dem som inte fick 
amoxicillin. Intressant var att implantaten med en 
icke modifierad yta endast uppvisade en mindre 
positiv effekt, medan den potentiella vinsten med 
systemisk antibiotika begränsades till implanta-
ten med modifierad yta [54]. I en efterföljande tre-
årsuppföljning inkluderade analysen 83 patienter 
och 148 implantat och konfirmerade det positiva 
behandlingsresultatet av kirurgisk behandling för 
majoriteten av dessa periimplantitpatienter [132]. 
Huruvida ytstrukturen påverkar långtidsresultatet 
och mottagligheten för recidiv kan man spekulera 
kring, eftersom fickdjupsreduktionen var mera ut-

talad vid implantat med en icke modifierad yta [132].
Azitromycin tillhör de nyare makroliderna och 

används i ökande omfattning inom parodontologin. 
Den har visat sig kunna undertrycka parodontala 
patogener, besitta antiinflammatoriska egenskaper 
och finnas kvar i värdceller som till exempel fibro-
blaster och makrofager [133]. Den i flera olika studier, 
med olika behandlingsprotokoll, visade effekten av 
azitromycin stödjer dock inte användandet, eftersom 
såväl de kliniska som mikrobiologiska effekterna är 
kortvariga [91, 134] (se också avsnittet Mekanismer 
vid antibiotikaresistens).

SLUTSATSER
De vetenskapliga bevisen för fördelarna av tilläggs-
behandling med antibiotika vid behandling av pa-
rodontit och periimplantit är rent generellt inte ac-
ceptabla på grund av de ogynnsamma hälsoriskerna 
för patienterna, samhället och världens ekosystem. 
Men i fall med aggressiv eller kronisk parodontit som 
inte svarar på behandling, kan antibiotika övervägas 
efter mikrobiologisk analys baserad på molekylära 
metoder, odlingsanalys (aerob och anaerob växt) 
och känslighetstestning.

Den vetenskapliga evidensen gällande användan-
det av systemisk antibiotika som kompletterande 
behandling för periimplantit är knapphändig och 
det finns inget behandlingsprotokoll som bevisats 
vara effektivt. Detta understryker betydelsen av en 
förebyggande strategi för patienter med dentala 
implantat.

ENGLISH SUMMARY
Antibiotics in the treatment of periodontal  
and periimplant infections
Morten Enersen, Margareta Hultin, Eija Könönen, 
Anne Havemose Poulsen and Roger Simm
Tandläkartidningen 2019; 111 (6): 58–67
Adjunctive use of systemic antibiotics in the treat-
ment of periodontitis and peri-implant infections 
has for many years been in focus for investigators 
due to the diversity in clinical picture and variability 
in treat ment response in these conditions. Antimi-
crobial resistance has emerged as a serious problem 
worldwide and is one of the most important threats 
to global health as a result of misuse/over use of anti-
biotics. Considering the diversity of the microbiota 
in the oral cavity and its potential to be a reservoir for 
antibiotic resistance genes, the misuse of antibiotics 
can result in negative effects for the individual and its 
surroundings. With the questionable posi tive long-
term effect of antibiotics in most periodontal infec-
tions, use of antibiotics should be restricted and only 
considered after microbiological diagnostic testing 
that includes species identification and antibiotic 
susceptibility testing. For peri-implant infections, 
there is scarce evidence for the use of systemic anti-
biotics with no proven effective treatment protocol 
for good results on a long-term basis. l

” Vid behandling 
av avancerad 
peri implantit 
är mekanisk 
anti infektions
behandling  
nöd vändig.” 
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