Förord
Sepsis på akuten och IVA baseras på SK-kursen med samma namn. Vi har i
andra upplagan flera nya kapitel och hoppas att boken skall bidra till att förbättra vården av patienter med sepsis och andra svåra infektioner.
Linköping april 2013
Håkan Hanberger och medförfattare
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Svår sepsis och septisk chock
- Definitioner, klinik och behandling
- patofysiologiska aspekter
- Hur kan vi påverka den inflammatoriska reaktionen?
Jan Sjölin
Definitioner, Klinik Och Patofysiologi
Kroppens inflammatoriska system har utvecklats för att bekämpa bakterier och
främmande agens, som kommit in i kroppen via skador i hud eller slemhinna.
Förutom lokala inflammationssymtom, som rodnad värmeökning och svullnad, uppträder även olika grader av systeminflammatoriska symtom som feber,
leukocytos samt ökad hjärt- och andningsfrekvens. Om de sistnämnda blir för
kraftiga, finns risk för utveckling mot svår sepsis med symtom på endera hypotension, hypoperfusion eller organdysfunktion. I de svåraste fallen kan förloppet
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Fig 1: Svår sepsis och septisk chock med de ICD-10-koder som bör användas som
tilläggskoder till huvudkoden som bestäms av den orsakande infektionen.

progrediera till septisk chock med hypotension som inte svarar på initial vätskebolus samt endera hypoperfusion eller organdysfunktion, Fig 1.
I det övervägande antalet fall är det bakteriell genes bakom dessa allvarliga
infektionstillstånd. Vanligaste ingångsport är nedre luftvägar, urinvägar, magtarmkanal, sår och intravaskulära katetrar. Kunskapen om patofysiologin har
ökat avsevärt under senare år men baseras främst på vad man funnit vid gramnegativ infektion eller efter experimentell tillförsel av endotoxin.
Endotoxin från gramnegativa och exotoxiner från grampositiva bakterier aktiverar tillsammans med typiska strukturer på bakterieytan (PAMPs=pahogenassociated molecular patterns) receptorer på makrofager och andra inflammatoriska celler, s.k. PRRs (pattern recognition receptors). Olika typer av TLR (tolllike receptor) utgör exempel på PRR. Vid stimulering med t ex gramnegativa
bakterier och endotoxin aktiveras NF-κβ (nuclear factor-κβ) via TLR-4, vilket
resulterar i transkription av proinflammatoriska substanser som IL-1 (interleukin-1), TNF (tumor necrosis factor) och andra cytokiner. Dessa leder genom
ett komplext samspel med varandra, med ytterligare andra cytokiner och med
aktiverade kallikrein-kinin-, koagulations-, fibrinolys-, och komplementsystem
till generell aktivering av de neutrofila granulocyterna, Fig 2. Granulocyterna

4

Fig 2 Aktivering av de inflammatoriska systemen vid svår sepsis och septisk chock.

adhererar sedan till endotel i kärlväggen med ökad kärlpermeabilitet i många
organ som följd. Efter initial aktivering av såväl koagulations- som fibrinolyssystem sker i de svårare fallen en hämning av fibrinolyssystemet, vilket leder till
övervikt för koagulationen med risk för mikrotrombosbildning. För att motverka skadliga effekter stängs den inflammatoriska reaktionen av via en mängd
hämmare, som verkar på olika nivåer i de inflammatoriska systemen. Så kan t ex
IL-1 hämmas av en receptorantagonist, IL-1ra, och TNF av lösliga receptorer,
vilka fäster till TNF innan bindning till cellbunden receptor sker. Därtill produceras kortison och ett flertal cytokiner och andra mediatorer med huvudsakligen
antiinflammatorisk effekt. Hos vissa patienter blir emellertid aktiveringen av de
proinflammatoriska systemen så kraftig att de hämmande systemen, som aktiveras något senare, inte förmår eller hinner bromsa dessa i tillräcklig grad, vilket
leder till en snabbt progredierande septisk chock.
Graden av aktivering är inte bara ett resultat av invaderande bakteriers antal
och virulens utan påverkas också i hög grad av andra faktorer, som genetisk
predisposition, läkemedel och olika grundsjukdomar. Av betydelse för inflammationens aktiveringsgrad är också om de antiinflammatoriska mekanismerna
redan har aktiverats på grund av föregående infektion eller trauma. Kliniskt kan
man identifiera olika typer av sepsis; en grupp med fulminant förlöpande förlopp, en annan med mindre aggressivt förlopp, där infektionen debuterar efter
föregående operation eller infektion och en tredje med upprepade infektioner,
där ytterligare en infektion endast ger upphov till måttliga inflammatoriska
symtom samt progress av patientens organdysfunktion. Begrepp som primär,
sekundär och tertiär sepsis har föreslagits för dessa respektive typer. Ett systeminflammatoriskt svar som leder till aktivering av ett antiinflammatoriskt svar
skulle hypotetiskt kunna förklara det lindrigare förloppet vid sekundär sepsis
medan ett dominerande antiinflammationssvar på motsvarande sätt skulle förklara symtombilden vid tertiär sepsis.
Vid septisk chock leder frisatta substanser som TNF, PAF (platelet activating
factor), bradykinin, prostaglandiner och kväveoxid till en vasodilatation på såväl
artär- som vensida. Generell vasodilatation, mikrotrombotisering och vävnadsödem leder så småningom till att syrgasutnyttjandet i organen försvåras. Till detta
kommer en absolut och relativ hypovolemi på grund av ökad kärlpermeabilitet,
vasodilatation och dehydrering. I de allvarligare fallen leder den inflammatoriska reaktionen till försämrat gasutbyte i lungan och utveckling av ARDS (acute
respiratory distress syndrome), vilket i så fall bidrar till att försvåra leveransen av
syrgas till kroppens organ. Den cellulära hypoxin leder till anaerob metabolism
med metabol acidos och laktatansamling som följd. Påverkan av hypoxi och
inflammation samverkar sedan vid utveckling av sviktande organfunktion och
MODS (Multiple organ dysfunction syndrome).
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Cirkulatoriskt föreligger initialt en hyperdynamisk cirkulation med hög
hjärtminutvolym och lågt systemvaskulärt motstånd. Om hypovolemin ej korrigeras eller patientens hjärta ej orkar med påfrestningarna, minskar hjärtminutvolymen och cirkulationen övergår i en hypodynamisk fas med påslag av det
sympatiska nervsystemet. I detta läge är risken stor att tillståndet går över i en
irreversibel chock. Av dem som avlider i septisk chock, dör cirka hälften under
den första veckan i bilden av en behandlingsrefraktär chock. Övriga dör oftast
inom en månad i bilden av multipel organsvikt.
Många av dessa patienter har också tecken på disseminerad intravasal koagulation (DIC) med konsumtion av koagulationsfaktorer och hämmare. Bristen på
koagulationsfaktorer kan i de svåraste fallen leda till mer eller mindre spontana
blödningar. Dessa ser man oftast först i områden, som är eller har varit utsatta
för medicinska manipulationer, t ex runt katetrar eller trachealtuber men de kan
också ske var som helst i kroppen.
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Behandling av septisk chock
Vid svår sepsis och septisk chock har behandling av orsakande agens, hypovolemi och hypoxi länge varit grundpelare i den initiala behandlingsstrategin. För
patienter som inte snabbt svarar på detta kan intensivvården erbjuda behandling
med vasopressorer samt stöd av sviktande organ som hjärta, njurar och lungor.
Till de svårast sjuka patienterna kan det bli aktuellt att påverka inflammationen
med steroider, intravenöst immunglobulin eller i enstaka fall plasmaferes.
Nedan fokuseras på behandling med antibiotika, steroider och immunglobulin. Kort diskuteras även aktiverat protein C, endotoxinelimination och plasmaferes. Grundprinciperna för behandling av hypovolemi och hypoxi samt stöd av
cirkulation och sviktande organ berörs i andra avsnitt.
Kliniska prövningar utgör den vetenskapliga grundplattan för hur vi ska
behandla patienter med svår sepsis och septisk chock. Det är dock vid diskussion
av behandling av dessa tillstånd med många underliggande variabler som påverkar utfallet viktigt att understryka att det - trots förbättrad metodologisk kvalitet
- föreligger ett betydande statistiskt typ II-fel (β-fel). Detta fel anger risken att
inte upptäcka en effekt som egentligen föreligger och det är fortfarande stort i de
kliniska prövningar som görs på patienter inom intensivvården. Endast ett fåtal
(<15%) av alla randomiserade och kontrollerade studier som gjorts har visat
effekt och bland dessa finns naturligtvis även de som på grund av slumpen visat
en effekt som egentligen inte existerar (typ I eller α-fel). Metaanalyser har inte
påtagligt hjälpt upp detta. Beroende på vilka studier som inkluderas utmynnar
analyserna i konklusioner, som i många fall senare vederläggs av en annan metaanalys eller av resultat från en senare utförd större klinisk prövning. Förbättrad
analys av heterogenicitet och införande av metaregressionsanalys har dock under

senare år förbättrat tekniken. Mot bakgrund av ovanstående svårigheter tvingas
man därför att ibland också ta hjälp av mer experimentella data för att komma
fram till ett rimligt optimalt behandlingsförslag.
Antibiotikabehandling
Vid progredierande svår sepsis och septisk chock är det viktigt att behandla
med en antibiotikaregim som täcker samtliga tänkbara agens. Detta - liksom
optimal tidpunkt för insättande - har inte testats i prospektiva placebokontrollerade prövningar. Att antibiotika bör sättas in så snart som möjligt har sedan
länge varit en självklarhet. I en retrospektiv studie av Kumar och medarbetare
på patienter med septisk chock illustreras detta dock väl och man kunde där
visa att mortaliteten ökade med cirka 8% per timme under de första timmarna.
Därutöver finns, utan att det visats i kliniska prövningar, experimentella data
som talar för att det är en vinst att behandla med baktericida antibiotika och
antibiotika som frisätter så lite bakterietoxiner som möjligt.
Antibiotikabehandling bör sättas in senast 20-30 minuter efter det man
som läkare fått misstanke om att det rör sig om en septisk chock. Sjukvården
bör dessutom vara organiserad så att behandlingen vid svår sepsis eller septisk
chock insätts inom 60 minuter från ankomst till sjukhuset. Aminoglykosider
i kombination med β-laktamantibiotika är en regim som på många ställen
använts sedan lång tid tillbaka. Denna konstellation erbjuder ett brett antibakteriellt spektrum och gentemot vissa bakterier även synergistisk effekt.
Aminoglykosider resulterar i en snabb avdödning av gramnegativa bakterier,
frisätter mycket lite endotoxin per avdödad bakterie och har dessutom visat
sig ha förmåga att kraftigt reducera den ß-laktaminducerade endotoxinfrisättningen. Mot bakgrund av detta torde en aminoglykosid i kombination med
ett β-laktamantibiotikum ur effektsynpunkt vara ett bra val till patienter med
livshotande infektioner. Biverkningsmässigt finns dock en välgrundad rädsla
för aminoglykosidernas nefrotoxicitet, då sepsissjukdomen i sig innebär en
påtaglig risk för njurskada. Till skillnad mot NSAID-preparat, som på denna
patientgrupp akut kan strypa njurcirkulation och orsaka njursvikt, ackumuleras
aminoglykosider i njurtubuli och kan så småningom ge en dosberoende, i de
allra flesta fall reversibel, njurskada. Med största sannolikhet kan dock denna
biverkningsrisk uppvägas av den reduktion av inflammatorisk reaktion som blir
följden av aminoglykosidens snabba bakterieavdödning och eventuellt reducerade endotoxinfrisättning. Beaktas bör även risken för ototoxisk skada men vid
livshotande infektioner anses i dagsläget vinsterna men aminoglykosider vara
större än den potentiella risken för hörsel- eller balansskador. Förslag på antibiotikaval framgår av Tabell 1.

7

Tabell 1
Förslag på antibiotikabehandling vid
progredierande svår sepsis eller septisk chock*
Okänt primärfokus eller annat än nedan
Cefotaxim + aminoglykosid
Misstanke om pneumoni
Cefotaxim + azithromycin + aminoglykosid
Misstanke om bukinfektion
Imipenem el meropenem + ev aminoglykosid
Misstanke om nosokomial urinvägsinfektion
Cefotaxim, Piperacillin/tazobactam, imipenem el meropenem +
aminoglykosid
Misstanke om mjukdelsinfektion (streptokocker - STSS)
Imipenem/meropenem (Bensylpenicillin)+clindamycin
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* under förutsättning att patienten inte är immunsupprimerad, protesbärare
eller känt koloniserad med resistenta bakterier och att det ej föreligger misstanke om svampinfektion eller infektion i CNS
Första dosen av valt β-laktamantibiotikum ges oberoende av njurfunktion
och måste vara hög, t ex cefotaxim 2 g, beroende på den ökade extracellulära
volymen. Valet av aminoglykosid, gentamicin, tobramycin, netilmicin, spelar
troligen mindre roll men bör vid förekomst av lokala resistensproblem styras av
dessa. Initial dos bör vara minst 5 mg/kg. I de fall patienten anses väl hydrerad
och njurfunktionen >30 ml/min, bör aminoglykosiddosen höjas till 7 mg/kg.
Erfarenheterna av behandling med amikacin på indikationen septisk chock är
begränsad men amikacin erbjuder fördelen av mindre resistensutveckling. De
farmakodynamiska fördelarna med aminoglykosidbehandling är störst vid första
dosen, varför denna oftast ges som singeldos. Hos patienter där aminoglykosiden ges för att uppnå adekvat antibakteriell täckning bör behandlingen fortsätta
tills etiologin klarlagts. Viktigt att följa aminoglykosidkoncentrationen i plasma
i de fall där mer än en dos ges. Vad avser β-laktamantibiotika rekommenderas i
fall utan klinisk påverkan på njurfunktionen en extra dos efter halva dosintervallet mellan första och andra dosen.
När etiologin efter odlingssvar fastställts och resistensmönster erhållits, riktas
antibiotikaterapin mot orsakande agens. Behandlingstidens längd blir varierande beroende på kliniskt svar, typ av lokal infektion och underliggande sjukdom.

Avgörande för utgången är också att underliggande infektionsfokus åtgärdas i de
fall detta är möjligt, t ex dränage av abscess, slutning av tarmläckage etc.
Behandling med steroider
Med tanke på våra kunskaper om patofysiologin borde det vara tilltalande att
försöka reducera den initialt överaktiverade inflammatoriska systemreaktionen. Givetvis vore det bäst att intervenera under tidig fas med läkemedel som
påskyndar elimination och/eller neutraliserar frisatt endotoxin eller andra initierande toxiner. Emellertid måste sådan terapi sannolikt insättas i mycket tidigt
skede och svårigheter torde föreligga att komma in i tid. Om man däremot
väljer terapi, som interagerar med de inflammatoriska mekanismerna, kan man
sannolikt starta en framgångsrik behandling i ett något senare skede. Detta sker
dock till priset av att man riskerar att hämma de inflammatoriska reaktionerna
så pass mycket att man får en försämrad läkning av den primära infektionen,
alternativt försenad diagnos och försämrad prognos av en eventuell sekundär
infektion.
Under 70- och 80-talen användes ofta steroider i mycket hög dosering vid
septisk chock. Efter att två multicenterstudier på patienter med svår sepsis
publicerats i slutet av 80-talet utan att man där kunnat bevisa någon positiv
effekt, ansågs steroidbehandling inte längre indicerad vid septisk chock. Under
åren 98-02 visade man emellertid i flera studier att patienter med septisk chock
ofta har en relativ binjurebarksvikt, dvs binjurarnas maximala kortisolproduktion är reducerad, och att den septisk chocken snabbare kunde hävas och
mortaliteten sänkas om corticosteroider, i dosen 200-300 mg hydrokortison,
adderades till övrig sepsisbehandling. I den största studien av Annane och
medarbetare sågs effekt endast i den patientgrupp som i Synachtentest visat
inadekvat kortisolproduktion. Förutom påverkan på den inflammatoriska
reaktionen ökas blodkärlens känslighet för noradrenlin, vilket leder till minskat
vasopressorbehov. Då det efter dessa studier dock fortfarande var oklart om
relativ binjurebarksvikt måste föreligga för att en positiv effekt skulle uppnås
och om påvisad behandlingseffekt även gäller lindrigare fall gjordes en ny multicenter studie, Corticusstudien. Resultatet från denna visar som i tidigare studier
att den septiska chocken signifikant snabbare kunde hävas och att patienterna
tidigare kunde tas ur respirator men detta kunde inte omsättas i reducerad
mortalitet dag 28. En tendens till ökad frekvens sekundära infektioner sågs och
det är möjligt är att den långa behandlingstiden på 12 dagar, varav 5 med full
dos och 7 med nedtrappning, resulterat i en alltför långvarig suppression av det
inflammatoriska svaret.
Sammanfattningsvis rekommenderas steroider vid septisk chock nu endast
till patienter som inte på en timme svarat på insatt behandling med antibiotika,
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volym och vasopressorer. Rekommenderad dosering är hydrokortison 50 mg
x 4 och behandlingen bör utsättas snarast möjligt efter det att chocken hävts.
Föreliggande data indikerar inte att en föregående Synachtentest är nödvändig.
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Behandling med immunglobuliner
Intravenöst immunglobulin som adjuvant behandling vid svår sepsis och septisk
chock har studerats i många studier av växlande kvalitet. Inaktivering av toxiner,
stimulering av fagocytos och immunmodulation utgör tänkbara mekanismer
som skulle kunna vara av värde. Olika typer av immunglobuliner har givits till
varierande patientgrupper. Flera metaanalyser har utförts med skiftande resultat, främst beroende på vilka studier som inkluderats i metaanalysen. Under
2007 har emellertid två metaanalyser resulterat i en bedömning om positiv
effekt och sammantagen sänkt mortalitet. I en stor andel av de refererade studierna har immunglobuliner med förhöjd halt av IgA och IgM använts och
generellt sett förefaller effekten vara större vid sepsis under neonatalperioden.
Denna typ av immunglobulinberedning används f.n. inte i Sverige. I den hittills
största studien som publicerats gavs intravenöst IgG (IVIg) till vuxna patienter
med svår sepsis eller septisk chock under 2 dagar utan att någon som helst effekt
kunde iakttas.
Sammanfattningsvis saknas i dagsläget underlag för en generell rekommendation om intravenösbehandling med immunglobulin vid svår sepsis eller septisk
chock hos vuxna.
Däremot har IVIg i experimentella studier visats neutralisera flera streptokocktoxiner och retrospektiva och mindre prospektiva kliniska prövningar har
visat så pass positiv effekt att IVIg t.v. måste anses indicerat vid svår sepsis och
septisk chock orsakad av β-streptokocker grupp A. I dessa fall rekommenderas
1 g/kg första dygnet. Om chocktillståndet ej hävs, upprepas behandlingen med
0,5 g/kg efter 24 respektive 48 timmar. Någon indikation för IVIg vid nekrotiserande streptokockfasciit utan chock föreligger inte.
Behandling med aktiverat protein C
Protein C är ett vitamin K-beroende leversyntetiserat protein, som finns i
plasma som proenzym och som i sin aktiverade form (apC) hämmar koagulationen genom att inhibera koagulationsfaktorerna Va och VIIIa. ApC har
också profibrinolytiska och antiinflammatoriska egenskaper. I en dubbel-blind
randomiserad studie 2001 kunde man visa att aPC signifikant reducerade
mortaliteten dag 28. Det visade sig dock att behandlingen även ledde till ökad
risk för allvarliga blödningar och den positiva effekten iakttogs endast hos den
sjukare hälften av de studerade patienterna. Med i huvudsak denna studie som
bas registrerades apC på indikationen svår sepsis med multipel organsvikt. I

en senare genomförd randomiserad studie där man försökte rikta sig mot de
sjukaste patienterna kunde inte de initiala resultaten upprepas, varför företaget
dragit tillbaka produkten från marknaden. Någon förklaring till de starkt divergerande resultaten finns i dagsläget inte.
Elimination av endotoxin och andra skadliga mediatorer
Under senare år har intresset för antiendotoxinbehandling åter ökat. De monoklonala antikroppar mot endotoxin som studerades i början av 90-talet och där
effekt ej kunde påvisas i kliniska prövningar hade troligen ingen eller väldigt
liten antiendotoxineffekt. De metoder som nu främst använts är olika extrakorporala kolonner beklädda med molekyler som binder till endotoxin. Mindre
studier har visat varierande resultat. Med tanke på att den biologiska effekten
tycks vara störst i tidigt skede och främst vid en snabb stegring av endotoxinkoncentrationen, bör man troligen inte vänta sig alltför dramatisk effekt av
denna behandlingsstrategi om den sätts in vid en tidpunkt då svår sepsis eller
septisk chock redan hunnit etableras.
Plasmaferes är ett annat sätt att eliminera toxiner och andra skadliga mediatorer. Eliminerad plasma ersätts med donatorplasma eller Ringeralbuminlösningar
i varierande proportioner. I flera små öppna studier och en randomiserad studie
har effekten av plasmaferes prövats. I dessa synes plasmaferes vara ett lovande
alternativ men för närvarande saknas underlag för en generell rekommendation
av plasmaferes vid septisk chock. I enstaka fall, som ej blivit föremål för behandling med immunglobulin kan dock behandlingen övervägas och bör då initieras
så snart som möjligt efter chockdebuten.
Vid behandling av sepsisinducerad njursvikt med kontinuerlig hemofiltration
(CVVH) har man visat att ett stort antal mediatorer återfinns i ultrafiltratet.
Effektiviteten är dock låg beroende på att eliminationskapaciteten är så pass
begränsad i relation till de korta halveringstiderna. Med ultrafiltrationshastigheter på 20-35 ml/kg/tim och högre får man bättre elimination och vissa positiva
kliniska resultat har även erhållits. Konfirmerande studier saknas dock och
någon indikation för CVVH vid sepsis utan njursvikt föreligger inte i dagsläget.
Andra prövade behandlingsprinciper
Under de senaste 20 åren har mot bakgrund av nyvunna patofysiologiska
kunskaper, en mängd nya läkemedel med varierande antiinflammations- och
antikoagulationseffekt testats i kliniska prövningar utan att signifikant reduktion av mortaliteten kunnat påvisas. Det har bland annat varit läkemedel som
hämmar TNF, IL-1, PAF, bradykinin och prostaglandiner. Även substanser
med mer uttalad effekt på koagulationen, som antitrombin III och en hämmare
av aktiveringen via vävnadsfaktorn, har testats utan positivt resultat.
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Svårigheter att bevisa effekt vid kliniska prövningar
Som påpekats ovan är det svårt att bevisa effekt av läkemedel i kliniska prövningar vid sepsis eller över huvud taget av åtgärder inom intensivvården. I en
nyligen utförd genomgång av 72 större randomiserade kliniska prövningar
framkom att endast 10 visat positiv effekt av behandlingen, 7 har visat skadlig
effekt och i 55 studier kunde man inte påvisa någon skillnad mot kontrollgruppen. Bland de 10 med positiv effekt ingår tre studier på sepsis, en steroidstudie
av Annane och medarbetare, den studie som låg till grund för registreringen av
apC och en mindre immunglobulinstudie.
Olika problem föreligger vid inklusion av patienter med septisk chock och vid
mindre allvarliga sepsisformer. Det statistiska β-felet kan reduceras och studiens
power (chansen att upptäcka en skillnad som föreligger i verkligheten =1-βfel)
öka med ett högre antal inkluderade patienter. I många studier har dock förutsättningarna för powerberäkningen inte kunnat infrias i den avgörande studien,
vilket gjort att studiens power blivit betydligt lägre än beräknat.
Det föreligger delade meningar om hur detta bäst ska hanteras. Ännu större
multicenter-studier med bättre kontroll på interagerande faktorer men fortfarande med övrig behandling enligt lokal praxis kan vara en väg. Särskilda
”efficacy-studier”, där endast centra som visat hög kvalitet, som har möjlighet
att inkludera ett stort antal patienter och där all annan behandling likriktas
utgör ett annat alternativ. I det senare fallet måste sedan, om effekt visas, biverkningsproblematiken belysas i större mer traditionella multicenter prövningar.
Av synnerlig vikt för ett positivt resultat är också en ökad förståelse för de patofysiologiska mekanismerna så att selektionen av inkluderade patienter förbättras
och en fördel vore säkert om man skulle kunna styra behandling/dosering med
någon form av lättanalyserad biologisk markör.
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Akut handläggning av svår
sepsis och septisk chock
Sören Berg
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Svår sepsis och septisk chock är akuta tillstånd som kräver snabb handläggning.
Ju snabbare rätt diagnos kan ställas och korrekta behandlingsåtgärder vidtas,
desto bättre prognos. En patient i svår sepsis eller septisk chock är en patient i
progressiv försämring. Patienten har utan adekvat behandling en dålig prognos.
Tiden till att chocken hävts och cirkulation och vitalparametrar förbättrats är
direkt relaterad till graden av organpåverkan som följer. Graden av utveckling
av sekundär multipel organsvikt är direkt relaterad till patientens prognos. Kort
tid mellan upptäckt och insatt behandling spar därför både organfunktion och
liv. Detta är analogt med att sträva efter kort tid till revaskularisering för den
instabilt koronarsjuke patienten eller kort tid till adekvat omhändertagande för
den multipelt traumatiserade patienten.
Två problem utkristalliseras kring detta. Det första är att tidigt uppmärksamma tillståndet och ställa korrekt diagnos. Det andra är att snabbt kunna sätta
in adekvat behandling.
Tidigt uppmärksamma patientens tillstånd.
Den septiske patienten kan ha en mycket varierad klinisk bild, och en tidig
diagnos kan i vissa fall vara mycket lätt att ställa medan i andra betydligt svårare.
Den unge patienten som insjuknar i fulminant septisk chock vid meningokockinfektion med hög feber, uttalad hypotension, petekier och kraftig allmänpåverkan är lätt att känna igen. Det är svårare att tidigt diagnosticera den redan
sjukhusvårdade patienten som efter colonkirurgi får anastomosinsufficiens och
långsammare utvecklar svår sepsis efter symptomfattig peritonit. Den slutgiltiga
diagnosen sepsis sätts ofta på en kombination av anamnes, kliniska undersökningsfynd, vitalparametrar, laboratoriefynd och eventuella röntgenfynd, men
den kliniska misstanken sepsis måste alltid vara nära till hands som en differentialdiagnos då man bedömer allmänpåverkade eller svårt sjuka patienter.
En användbar utgångspunkt när man bedömer svårt sjuka patienter är att
snabbt skapa sig en bild av vitalfunktionerna, bedöma graden av rubbning
av dessa och vilka behandlingsåtgärder man omedelbart bör sätta in parallellt
med det fortsatta diagnostiska arbetet. Detta gäller oavsett vilken grunddiagnos
patienten har. Det har under senare år blivit populärt att bedöma patienter
efter graderingssystem av vitalparametrar, där varningstecken är rubbningar i

blodtryck, andningsfrekvens, syresättning, mentalt status eller urinproduktion.
Dessa vitalparametrar är ofta påverkade vid sepsis, men kan förstås ha andra
sjukdomar som orsak. Oavsett genes kräver en sådan patient tidig terapi. Ett
strukturerat undersökningssätt vid bedömning av svårt sjuka patienter underlättar bedömningen. En enkel bedömning av allvarliga fynd vid sepsis exemplifieras nedan (figur 1):
Parameter
Cerebral funktion:
Respiration:
Cirkulation:
Organfunktion:
Kroppstemperatur:
Blodprover:

Varningstecken för allmänpåverkad patient
Sänkt vakenhetsgrad, desorientering, konfusion,
agitation
Andningsfrekvens >20, SaO2 <90%
Blodtryck systoliskt <90 mmHg, MAP <65 mmHg,
pulsfrekvens >100, nedsatt perifer cirkulation
Diures <0,5 ml/kg per tim
>39°C eller < 36°C
Laktat >2,0, BE < -5

Figur 1. Allvarliga varningstecken hos påverkad patient.
Handläggning av patient med allmänpåverkan
Patienter med hypotension (systoliskt blodtryck < 90 mmHg eller medelartärtryck MAP < 60 mmHg) eller normotensiva patienter som har cerebrala
symptom (oro, irritation, apati, letargi eller koma), dålig perifer cirkulation
(kalla extremiteter, marmorering, dålig kapillär återfyllnad), dålig urinproduktion (<30 ml/timme), metabol påverkan (s-laktat >2,0 mmol/l eller BE < - 5,0 )
är allvarligt sjuka. Dessa patienter bör omedelbart bli föremål för värdering vad
gäller möjligheten av sepsis och omedelbart förses med intravenös infart och
ges intravenös vätska, samt genomgå snabb differentialdiagnostisk bedömning
där man utesluter annan bakomliggande orsak (trauma, akut hjärtinfarkt eller
hjärtsvikt, anafylaxi, intoxikation, diabetes m fl).
Svår sepsis och septisk chock.
Trots en ökande incidens av sepsis under senare år har mortaliteten glädjande
nog minskat. En ökad medvetenhet om diagnosen och bättre beredskap för tidig
behandling är sannolikt bidragande faktorer till minskningen. Mortaliteten
vid svår sepsis och septisk chock kan grovt delas i två hälfter. Den ena hälften
är tidig mortalitet som sammanhänger med akut kardiovaskulär kollaps. Den
andra hälften utgörs av dödsfall senare i förloppet och är relaterad till utveck-
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lingen av multipel organsvikt (multiple organ dysfunction syndrome, MODS;
multiple organ failure, MOF). Patofysiologin vid MODS är komplicerad och
specifik behandling saknas. Terapin blir därför fokuserad på organfunktionsstöd
och att minimera utlösande/förvärrande faktorer. Graden och tiden i cirkulatoriskt komprometterat tillstånd och aktiveringen av immunologiska faktorer
är betydelsefulla. Den initiala behandlingen är därför viktig för både det akuta
och sena förloppet.
Aggressiv och snabb diagnostik förenad med snabbt insatt och effektiv
behandling styrd mot uppsatta fysiologiska mål har senare år visat förbättrade
resultat vad gäller såväl morbiditet som mortalitet. Data talar för att en tidigt
insatt behandling styrd mot fysiologiska mål minskar utvecklingen av sekundär
multipel organsvikt, vilket i sin tur förkortar vårdförlopp, och minskar risken
för sen mortalitet. Som exempel kan nämnas påvisande av en direkt relation
mellan tid till effektiv antibiotikabehandling och mortalitet (Kumar 2006) samt
reduktion av mortalitet vid septisk chock med tidig målstyrd hemodynamiskt
stöttande terapi (Rivers 2001). Man kunde i den senare studien reducera sjukhusmortaliteten från 46,5% till 30,5% genom en aggressiv cirkulationsstöttande
terapi genomförd inom 6 timmar efter ankomst till sjukhuset. Terapin styrdes
mot uppfyllandet av cirkulationsrelaterade mål med centralvenöst tryck CVP
8-12 mmHg, medelartärtryck MAP 65-90 mmHg och centralvenös syrgasmättnad SvcsO2 >70%. Dessa terapeutiska mål har fått stort genomslag och tillämpas i aktuella riktlinjer för behandling av svår sepsis och septisk chock; Surviving
sepsis campaign: International guidelines for management of severe sepsis and
septic shock: 2012 (Dellinger 2013). Konceptet har visat sig vara framgångsrikt
efter utvärdering i flera studier (Amisha 2010).
Kardiovaskulär patofysiologi vid svår sepsis och septisk chock.
Chock brukar beskrivas som ett tillstånd då tillgången till syrgas för kroppens
celler understiger deras behov. Detta är klassiskt beroende på otillräcklig blodförsörjning pga lågt blodtryck. Hypotension orsakad av stor blodförlust vid
blödningschock, eller hypotension orsakad av otillräcklig pumpförmåga vid kardiogen chock utlöst av hjärtinfarkt är två typexempel. Vid septisk chock är den
kardiovaskulära påverkan mer komplicerad och innehåller framför allt en stark
komponent av vasoplegi vilket leder till blodtrycksfall pga minskad perifert cirkulationsmotstånd. Emellertid finns också en stark komponent av hypovolemi
pga kärldilatation och läckage av vätska ur blodbanan pga utbredd endotelpåverkan. Dessutom tillkommer en direkt kardiodepressiv effekt av cirkulerande
myokardhämmande substanser (figur 2). Den cirkulationsstödjande terapin vid
svår sepsis och septisk chock kan då förutom massiv vätsketillförsel även behöva
kompletteras med inotropa medel och vasokonstriktorer.

Figur 2. Kardiovaskulär påverkan vid sepsis. Notera mekanismer som verkar mot
både ökad respektive minskad hjärtminutvolym. Streckade pilar indikerar terapi.
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Den septiska chocken kan hemodynamiskt beskrivas som ett hyperdynamiskt
chocktillstånd med lågt blodtryck trots hög hjärtminutvolym. Det föreligger
ofta en uttalad vasodilatation med minskad perfier vaskulär resistans och en
störd autoregulation av blodflöden. Hjärtat presterar ofta en ökad hjärtminutvolym genom det minskade motståndet och en kompensatorisk takykardi.
Om dessutom tillräcklig vätsketillförsel ges kan hjärtat i viss mån kompensera
för den nedsatta kontraktiliteten genom att diastoliskt dilateras och på så sätt
motverka minskning i slagvolymen.
Tidig behandling av de cirkulatoriska rubbningarna
Stöttning av påverkad eller sviktande hemodynamik vid sepsis är således av
mycket stor betydelse för både det kortsiktiga och långsiktiga förloppet, och
behandling måste sättas in omedelbart som rubbningarna uppmärksammas.
Behandling måste bedrivas intensivt och parallellt med fortsatt diagnostik och
andra behandlingsåtgärder. Undersökningar eller andra åtgärder får inte fördröja adekvat resuscitering av cirkulationen. Tiden till stabiliserad hemodynamik

måste minimeras, och behandling och monitorering måste sedan fortsättas med
mål att bibehålla kontrollerad hemodynamik och uppsatta fysiologiska mål.
En enkel terapeutisk strategi vad gäller hemodynamisk stöttning vid septisk chock är att primärt behandla patienten med volyminfusion (figur 3).
Målet är att uppnå och bibehålla ett adekvat blodtryck med medelartärtryck
(MAP) >65 mmHg. Om man med vätskeinfusion inte kan åstadkomma ett
adekvat blodtryck (MAP >65 mmHg) eller en adekvat centralvenös saturation
(SvcsO2>70%) trots att man uppnått ett adekvat CVP (8-12 mmHg) fortsätter
man volyminfusionen samt lägger till ett inotropt-vasoaktivt läkemedel. Om
centralvenös saturation är adekvat men MAP är lågt används ofta noradrenalin
som inotropt-vasoaktivt läkemedel. Om den centralvenösa saturationen är låg
(<70%) används en primärt inotrop substans (dopamin eller adrenalin om MAP
är lågt, dobutamin om MAP är adekvat). Om Hb samtidigt är < 100 g/liter kan
infusion av erytrocytkoncentrat också övervägas.
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Sepsis – initial behandling av hemodynamik
I. Volymsubstitution
Ge vätskestöt
500-1000 mL Ringeracetat
eller
300-500 mL kolloid (albumin 4-5%)
på 10-30 minuter till CVP 8-12 mmHg
Mål: adekvat organfunktion, MAP > 65 mmHg, SvcsO2 >70%,
Hb > 100 g/L.
Upprepas om otillräcklig effekt
Kolloider ger snabbare och mer bestående effekt än kristalloider.
II. Inotropi och vasopressorbehandling
Vid otillräcklig effekt av volymterapi, dvs MAP <65 mmHg och/eller
SvcsO2 <70%.
Vanligen noradrenalin, dopamin, adrenalin, dobutamin.
Mål: adekvat organfunktion, MAP >65 mmHg, SvcsO2 >70%, adekvat
hjärtminutvolym och adekvat organperfusion (diures?).
Behandling inleds ofta utan tyngre monitorering.
Vid övervägande vasodilatation väljs noradrenalin, vid övervägande
kardiell dysfunktion väljs dobutamin. Andra inotropa medel kan övervägas
Ren vasopressorbehandling syftar till MAP > 65mmHg
Figur 3. Sepsis – initial behandling av hemodynamik.

Figur 2. Kardiovaskulär påverkan vid sepsis. Notera mekanismer som verkar mot
både ökad respektive minskad hjärtminutvolym. Streckade pilar indikerar terapi.
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Vätsketerapi
Grundläggande i behandling av cirkulatorisk instabilitet är tillförsel av intravenös vätska för att återställa och expandera cirkulerande blodvolym. På grund av
ett ökat kapillärt läckage kan man behöva tillföra stora mängder vätska för att
uppnå en adekvat blodvolym. Vätskebehovet är också ökat på grund av vasodilatationen. Ett ytterligare viktigt skäl att adekvat vätskebehandla är att man önskar
dilatera hjärtat till en större slutdiastolisk volym för att kunna kompensera för
den nedsatta kontraktiliteten. Vilken typ av vätska som väljs varierar, och någon
fördel för kristalloida eller kolloida lösningar vad gäller mortalitet har inte kunnat påvisas. Kristalloida lösningar fördelar sig till större del utanför blodbanan
(som interstitiellt ödem) än kolloida lösningar, vilket gör att man kan snabbare
expandera blodvolymen vid infusion av kolloider än kristalloider. Bieffekter av
kolloidala lösningar kan vara ökad blödningsbenägenhet, allergiska reaktioner
och påverkan på njurfunktionen. Ökningen av kapillär permeabilitet gör dock
att även kolloida lösningar i viss mån fördelar sig mer extravasalt än vid ren
hypovolemi utan inflammation. Mycket stora mängder vätska kan behöva ges
för att uppnå önskad blodvolymsexpansion (vid fulminant chock kan det behövas upp till 6-8-10 liter under de första timmarna). Praktiskt används ofta en
blandning av kristalloider (Ringer-acetat) och kolloider (albumin eller plasma).
Val av vätska har debatterats flitigt genom åren. En önskan att snabbt komma
till stabil cirkulation har gjort att en behandlingstradition med en blandning av
kristalloida och kolloida lösningar ofta används. Användning av den syntetiska
kolloiden hydroxy-etyl-stärkelse (HES) ökade kraftigt under 90-talet. Dock
framkom snart rapporter om njurskadande effekter av HES. När sedan en rad
HES-positiva studier dragits tillbaka på grund av forskningsfusk, samt randomiserade studier visat på ökad förekomst av njursvikt och ökad mortalitet vid
behandling med HES vid sepsis (Brunkhorst 2008, Perner 2012), rekommenderas idag att man vid sepsis inte använder HES (Reinhart 2012). I avsaknad
av tungt vetenskapligt underlag för användning av dextran eller gelatin vid
sepsis rekommenderar man idag enbart albumin som kolloid lösning vid sepsis
(Reinhart 2012). Rekommenderade infusionsvästkor vid sepsis är då Ringeracetat, albumin, samt plasma vid koagulationspåverkan och erytrocytkoncentrat
vid Hb<100g/l.
I praktiken ges ofta en så kallad ”vätskestöt” eller bolusinfusion med 250-500
(-1000) ml kristalloid eller 250 till 500 ml kolloid lösning på 10-30 minuter.
Svaret på denna västkebolus utvärderas, och många gånger räcker det med en
(eller några) sådana vätskestötar för att stabilisera patienten. Effekten av vätsketillförseln kan dock minska efter en tid (15-20 minuter) då vätskan omfördelas
mellan blodbanan och interstitiella rummet, och infusionen kan då behöva
upprepas och fortsättas.
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Inotropa medel och vasopressorer
En hypotensiv patient med sepsis som svarar med en adekvat blodtryckshöjning
på vätskeinfusion, och där det cirkulatoriska tillståndet då stabiliseras, kräver
kanske ingen ytterligare vare sig behandling eller monitorering. De flesta patienter kräver dock en fortsatt vätskeinfusion. Patienter med svår sepsis eller septisk
chock kräver ofta massiv vätsketillförsel, och det gör det önskvärt att kunna
mäta centralvenöst tryck (CVP) för att kunna bedöma om vätsketerapin man
givit har höjt fyllnadstrycken. Om cirkulationen inte stabiliserats och patienten
har ett MAP< 65 mmHg trots att fyllnadstycken höjts adekvat (CVP på 8-12
mmHg) bör man överväga att behandla med inotropa medel och vasopressorer.
Vid behandling av uttalat påverkade patienter kan man behöva påbörja vasopressorbehandling direkt parallellt med volyminfusionen.
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Inotropa läkemedel
Inotropa läkemedel är indicerade för att stimulera hjärtat till ökad kontraktilitet
för att återställa hemodynamiken. De flesta inotropa medel har också vasoaktivitet, dilaterande eller kontraherande. Val av inotropt läkemedel varierar,
men adrenerg β1-stimulering är vanligen den effekt som utnyttjas. Den kan
åstadkommas genom t ex adrenalin, dobutamin, dopamin eller noradrenalin.
Medlens effekt varierar framför allt vad gäller vasokonstriktion, och patientens
vasotonus får ofta vägleda vilket medel som väljs i första hand. Lokala terapeutiska traditioner spelar också roll. Adrenalin är en mycket potent β1-stimulerare
som i högre doser också har vasokonstriktiva egenskaper men också ett antal
metabola effekter. Vid akutsituationen är adrenalin ofta en mycket användbar
katekolamin. Vid längre tids infusion kan man få bieffekter som hyperglykemi,
laktatstegring och nedsatt perfusion av splanknikus. Dopamin respektive dobutamin är starka β1-stimulerande substanser där dopamin även har vasokonstriktorisk effekt i högre doser, medan dobutamin har vasodilaterande effekt. Med
bägge substanserna liksom med adrenalin finns risken för takykardi och supraventrikulära och andra arytmier. Noradrenalin ses vanligen mer som en vasokonstriktor, men har en β1-stimulerande effekt och ökar hjärtminutvolymen.
Vid tillstånd med uttalad vasodilatation och mer måttlig hjärtpåverkan kan
därför noradrenalin vara lämpligt (se även nedan om vasokonstriktorer). Andra
starkt inotropa läkemedel som levosimendan och milrinon kan ibland användas.
Man bör då observera deras längre halveringstid, och kraftiga vasodilatation.
Behandling med inotropa och vasoaktiva medel ställer högre krav på monitorering. Medlen bör ges via CVK, och man får då också möjlighet att förutom
CVP även mäta centralvenös syrgasmättnad i blod (SvcsO2). För monitorering
av blodtryck bör en artärkanyl användas, och man har då även enkel tillgång till
upprepad blodprovstagning inklusive artärgaser. Man bör i övrigt följa pulsoxi-

metri, EKG och timdiures och på intensivvårdsavdelningar ytterligare utökad
monitorering av hjärtminutvolym. Ett bra sätt att bedöma framför allt hjärtats
pumpförmåga och i viss mån värdera effekten av behandlingen är att göra ultraljudsundersökning av hjärtat.
Vasokonstriktorer
Om trots adekvat hjärtminutvolym och adekvat blandvenös saturation blodtrycket inte är adekvat är behandling med vasokonstriktorer indicerat. Användning
av vasokonstriktorer bör ske som ett tillägg till adekvat förbehandling med
volym, och inte insättas primärt ensamt för att åstadkomma en blodtryckshöjning. Risken finns annars för att man kan försämra vävnadsperfusionen genom
en alltför kraftig vasokonstriktion, och negativt påverka organfunktionen trots
att blodtrycket stiger. Behandling med vasokonstriktorer används vanligen efter
att först vätsketerapi och eventuellt också inotrop behandling insatts, så att
adekvat hjärtminutvolym och därigenom flöde först åstadkommits. Vid uttalad
generell vasodilatation kan man dock enligt ovan behöva påbörja vasokonstriktiv behandling tidigt parallellt med vätskeresuscitering.
Målet med vasokonstriktorbehandling är att höja medelartärtrycket till en
nivå där perfusion av organsystemen blir adekvat. Vanligen är detta >65 mmHg,
men ibland kan högre värden krävas. Ett kvitto på adekvat perfusionstryck är
att en god timdiures fås utan att diuretika givits. Vanligen används noradrenalin, som är en oselektiv α-adrenerg vasokonstriktor, men som också har en
β1-stimulerande och därmed inotrop effekt som ger ökad hjärtminutvolym.
Andra vasokonstriktorer har ofta bara svag eller ingen inotrop effekt, vilket
möjligen ökar risken för att genom en för hög vasokonstriktion åstadkomma
ett försämrat regionalt eller globalt blodflöde. En del vasokonstriktorer, som t
ex angiotensin och vasopressin, har en relativt sett mer uttalad effekt på cirkulationen i splanknikus och njurar, varför de teoretiskt sett kan vara mindre tilltalande. Vid behandling med vasokonstriktorer i högre doser är god monitorering
och noggrann bedömning av organperfusion viktig.
Sammanfattning
Tidig upptäckt och snabbt insatt behandling är viktigt för en god prognos vid
svår sepsis och septisk chock. Behandlingen av de cirkulatoriska rubbningar bör
styras mot fysiologiska mål. Att ha ett bra tempo för parallell behandling och
diagnostik är vid svåra fall av yttersta vikt. Ett förslag till ett behandlingsschema
kopplat till en tidsplan vid akut insjuknande i sepsis presenteras nedan.
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Basal initial handläggning på akuten - inom 15 minuter
• Syrgas 6 l/min - (bedöm respirationen - stötta andningen?)
• Skapa venväg
		 – grov perifer nål x 2 (alt intraosseös infart, central nål)
• Basal monitorering
		 – Puls, blodtryck
		 – Övervaknings-EKG
		 – Pulsoximetri
• Starta vätskebehandling
• Provtagning
		 – Klinisk kemi inklusive laktat, blododlingar, blodgas?
		 – Tag gärna arteriellt prov i a femoralis via nål + förlängningsslang;
			 blodkemi, odling och artärgas
		 – V femoralis kan utnyttjas för venös tillgång vid problem,
			 a femoralis kan användas för arteriell tillgång vid chock
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Basal initial handläggning på akuten - inom 30 minuter
• Antibiotika efter 2 blododlingar + andra odlingar
• Vätskestöt
• Adekvata venvägar
• Adekvat monitorering
		 – EKG, blodtryck, gärna arteriellt, KAD - timdiures
Basal initial handläggning på akuten - inom 1 timme
• Utvärdera vätskestöt
		 – Stabilisering av blodtryck? MAP > 65 mmHg?
		 – Diures?
		 – Mentalt status?
		 – Syresättning
		 – Perifer cirkulation
		 – Överväg artärkanyl, överväg CVK.

Fortsatt handläggning - på akuten eller på IVA - inom 3 timmar
• Stabilisera cirkulationen = MAP > 65 mmHg
		 – CVK om fortsatt instabilitet
• Fortsatt vätskebehandling - mäta CVP
• Tillföra vasoaktiva/inotropa läkemedel
• Mäta SvcsO2 = saturation i v cava superior
		 – Fortsatt vätskebehandling till CVP 8-12 mmHg
		 – Inotropa vasoaktiva läkemedel
• Behandlingsmål
– MAP > 65 mmHg, SvcsO2 >70%, adekvat organfunktion = timdiures
> 0,5 mL/kg tim, god mental funktion, god perifer cirkulation,
god syresättning
• Behov av inotropi och vasoaktivt stöd?
MAP > 65 mmHg
SvcsO2 > 70 % överväg ytterligare vätska
				
SvscO2 < 70 % ge dobutamin (eller dopamin)
					
och överväg ytterligare vätska
					
(om Hb<100 g/L överväg blod)
MAP < 65 mmHg
SvscO2 > 70 % ge noradrenalin (eller dopamin)
					
ge ytterligare vätska
				
SvscO2 < 70% ge dopamin eller dobutamin,
					
eller dobutamin+noradrenalin
					
eller adrenalin
					
ge ytterligare vätska
					
(om Hb<100 g/L överväg blod)
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Fortsatt handläggning inom 6 timmar
• Behandlingsmål uppnåtts?
		 – MAP > 65 mmHg, SvcsO2 >70%, adekvat organfunktion
			 = timdiures > 0,5 mL/kg tim, god mental funktion, god perifer
			 cirkulation, god syresättning, normalisering av BE och laktat
• Bedöm monitoreringsbehov - ökat?
		 – Inotropt/vasoaktivt läkemedel = artärkanyl+CVK
		 – Flera läkemedel/höga doser/instabil cirkulation/laktat /BE  /
			SvcO2  = överväg hjärtminutvolymsmätning / Swan-Ganz-kateter
• Vasodilatation och behov av noradrenalin? Steroider?
		 – Hydrokortison 50 mg x 4 iv
• Påverkad andning, trötthet, påverkad blodgas?
		 – Respiratorterapi
• Utvärdera diagnostik - ytterligare undersökningar?
		 – Rtg, CT, ultraljud, ekokardiografi, provtagning
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• Utvärdera behandling och bedöm vårdbehov
		 – specifik organstöttning - CVVHD
		 – specifik terapi - kirurgi - Ig

Fortsatt handläggning inom 24 timmar
• Stabiliserad cirkulation
		 – Hemodynamiska mål nåtts, adekvat monitorering
• Stabiliserad organfunktion
		 – stödjande terapi etablerad (respirator, CVVHD, nutrition,
			glukoskontroll)
• Antibakteriell terapi
• Adjuvant terapi
		 – Steroider, plasmaferes, Ig
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Samhällsförvärvad akut bakteriell meningit (ABM) hos vuxna är en relativt
ovanlig men allvarlig diagnos med snabbt förlopp och inte sällan dålig prognos som kräver ett multidisciplinärt omhändertagande, inkluderande infektions-, intensivvårds-, neurolog- och ibland också neurokirurgisk kompetens.
Incidensen är i Sverige 1,2 fall/100 000 vilket motsvarar ca 150 fall årligen,
Diagnostik av meningit kan vara utmanande då symtomatologin är varierande och erbjuder många differentialdiagnoser. Den klassiska triaden feber,
nackstelhet och påverkat medvetande förekommer bara i knappt hälften av
fallen. Infektion i CNS erbjuder också speciella kliniska problem då hjärna och
ryggmärg är inneslutna i ett oeftergivligt benutrymme, skallen, där svullnad
snabbt ger ökat tryck med påverkat medvetande och cellskada. Vidare är CNS
avgränsat från systemcirkulationen av blod hjärnbarriären och har ett sämre
utvecklat immunsystem varför en infektion i liquor bekämpas mindre effektivt.
Terapeutiskt spelar detta roll för penetransen av antibiotika med specifika krav
på val av preparat och dos.
Epidemiologi
Trots en snabb utveckling av antimikrobiella preparat har prognosen inte förbättrats för patienter med ABM på flera decennier. Mortaliteten är fortfarande
hög, även i Sverige 10-14 % och 30 % av patienterna (oberoende av mikroorganism) utvecklar neurologiska resttillstånd.
Tidigare dominerade Haemofilus influenzae men efter att barnvaccinationer
infördes på 90-talet har denna blivit mindre vanlig och utgör idag 6 % av fallen. Pneumokocker är nu den vanligaste mikroorganismen och står för >50 %
av fallen. Pneumokockgenes har också den högsta mortaliteten, >20 % med
risk för resttillstånd i närmare 40 % av fallen. Utomlands är resistensutveckling
ett problem, detta är ännu så länge ovanligt i Sverige, men förekommer. Näst
vanligast är ABM där man inte kunnat fastställa typen av bakterie (13%) och
tredje vanligast är meningokocker (12%), som trots ett ofta stormande kliniskt
förlopp har en väsentligt lägre mortalitet och mindre risk för resttillstånd än
pneumokockmeningiter. Incidensen för ABM av betahemolyserande strepto-

kocker, staff aureus och listeria är ca 4% vardera. (källa: vårdprogram bakteriella
CNS-infektioner, 2010, svenska infektionsläkarföreningen).
Prognos
Tillstånd med ökad risk för insjuknande i ABM är, otit, sinuit, skallskada med
liquorläckage, och pneumoni. Andra faktorer av betydelse för såväl insjuknande,
risk för död och resttillstånd är, alkoholism, diabetes, immunosuppresion och
ålder över 60 år.
Kliniska faktorer av betydelse för prognosen är graden av neurologisk påverkan och graden av systemiska symtom som hypotension eller andra sviktande
fysiologiska parametrar, uttryckt som höga APACHE eller SAPS poäng, vid initieringen av antibiotika behandling. Tidig diagnos och snabbt insatt antibiotika
och steroid behandling är således viktiga framgångsfaktorer.
Den vanligaste dödsorsaken vid ABM hos vuxna är sepsis och multiorgansvikt, följt av inklämning (den vanligaste dödsorsaken hos barn).
Biokemiska markörer av betydelse för prognos är lågt eller normalt antal vita
i liquor, även högt protein och lågt glukos indikerar sämre prognos.
Patofysiologi
En infektion i CNS utlöser en vävnadsreaktion med ett blandat vasogent(ökat blodflöde och permeabilitet) och cytotoxiskt- (cellsvullnad) -hjärnödem.
Samtidigt ger högt celltal och ökade proteiner att viskositen i liquor stiger vilket
påverkar liquor cirkulationen och kan ge upphov till en snabb hydrochefalusutveckling. Konsekvensen är svullnad av hjärnan med ökat intrakraniellt tryck
(ICP) och försämrat blodflöde med risk för vävnadshypoxi. Den friska hjärnan
kan kompensera för tillfälliga volymökningar till följd av t.ex. ökat blodflöde
genom en viss eftergivlighet och omdistribution av vävnad och liquor så att
det ICP inte stiger. När dessa kompensationsmekanismer är uttömda stiger å
andra sidan trycket exponentiellt dvs. en mycket lite volymökning ger snabb och
påtaglig tryckökning. Den kliniska konsekvensen av detta är att patienten som
har kliniska uttryck förenliga med tryckstegring, såsom påverkat medvetande
(allt från oro, agitation till djup medvetslöshet), har mycket små marginaler och
en mycket liten volymökning ger snabb försämring och i de allvarligaste fallen
inklämning med åtföljande hjärndöd.
Aktivering av kaskadsystem med störningar i koagulationen och risk för
infarkter till följd av såväl arteriella som venösa tromboser men paradoxalt nog
också ökad risk för blödning i hjärnan är också ett hot mot patienter med ABM.
Primärt omhändertagande
Om möjligt tas en kortfattad anamnes som fokusera på hastigheten på insjuknandet, snabbt insjuknande talar för ABM, långsamt för hjärnabscess, atypiskt
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agens eller virus-encefalit. Förekomsten av typiska symtom som feber, nackstelhet huvudvärk, ljus eller ljudkänslighet. Predisponerande tillstånd som liquorläckage, trauma mot huvudet och symtom på otit/sinuit och pneumoni ska
efterfrågas. Fokala symtom samt kramper talar mot, men kan förekomma ABM.
Övriga sjukdomar av betydelse som tidigare CNS sjukdom samt läkemedelsallergi kontrolleras.
Den kliniska undersökningen och omhändertagandet följer sedvanlig ABCDE
princip.
A. AIRWAY, hypoxi är särskilt skadligt för patienter med förhöjt intrakraniellt tryck och störningar hjärnans cirkulation. Fri luftväg har högsta prioritet
och ska kontrolleras och intubation övervägs vid minsta tveksamhet Alla ska
tillförsäkras adekvat syresättning och syrgas ges på vida indikationer.
B. BREATHING andningsfunktion hos den medvetslösa patienten bedöms,
såväl långsam som snabb andning kan vara symtom på och ökat ICP.
Förekomsten av pneumoniska auskultationsfynd ska undersökas. Vid avvikelser
från det normal andning ska behovet av intubation och kontrollerad ventilation
bedömas.
C. CIRCULATION patienter med ABM har inte sällan hypertension, dels
sekundärt till oro, agitation och dels som en del i ett fysiologiskt svar på högt
ICP. Lågt blodtryck vid septikemi, hypovolemi eller dehydrering behandlas på
valigt sätt med vätska och om nödvändigt inotropa och vasoaktiva läkemedel.
Alla patienter ska ha minst två grova venösa infarter (min 1,3mm) för möjlighet
till behandling vid snabb försämring.
D. DISABILITY. Är en central parameter som ska ägnas tid på patienter
med misstänkt ABM. Graden av medvetendepåverkan ska bedömas och registreras enligt lokalt vedertagen mall RLS 85 eller GCS . tabell 3 och 4. Uttalad
påverkan RLS ≥ 3 eller GCS ≤ 8, stark motorisk oro eller uttalad konfusion
bör omedelbart bedömas av intensivvårdsläkare för ställningstagande till intubation och kontrollerad ventilation och kontakt tas med neurokirurgisk klinik
för ställningstagande till IC (intrakraniell tryckmätning) tryckmätning och
ödemreducerande neurointensivvård. Patienter utan medvetandepåverkan ska
ordineras frekventa vakenhetskontroller. Pupiller ska bedömas, påverkan, speciellt dilatation uni- eller bi-lateralt indikerar kritisk högt IC-tryck och kräver
omedelbar åtgärd. Även de övriga kranialnerverna bör undersökas översiktligt
då IC tryckstegring vid ABM inte sällan ger ett selektivt bortfall, ofta av hörsel
eller ögonmotorik. Översiktligt neurologstatus för uteslutande av fokalitet och
förekomst av kramper registreras då dessa manifestationer utgör en kontraindikation mot Lp och kan tala för annan genes. Som vid all oklar medvetslöshet
ska hypoglukemi uteslutas.
E. ENVIROMENT klä av patienten och gör en kroppsundersökning.
Undersök förekomsten av nackstelhet. Speciellt intresse ska riktas mot vanliga

infektionskällor vid ABM som öron, sinus och lungor. Andra ursprung som
leder och hud ska också inspekteras, rikta särskild uppmärksamhet åt hudkostymen avseende petekier som uttrycker betydande koagulopati och utgör en
kontraindikation mot lumbalpunktion (Lp).
Utredning
Så snart vitala funktioner kontrollerats och stabiliserats säkras minst 2 blododlingar vilka fångar den aktuella patogener i 65-70 % av fallen och kan vara
avgörande för diagnos i de fall Lp inte kan göras. Om möjligt, dock utan att det
fördröjer behandling, tas odlingar från andra misstänkta foci vanligen nasopharynx, svalg(meningokockfråga), ev. hörselgångssekret från perforerad otit och
från eventuella hudmanifestationer. Avancerade odlingar som till exempel ledvätska görs efter att antibiotikabehandling påbörjats. Bred provtagning för att
upptäcka och följa organsvikt (blod-, njur-, elektrolyt-, lever-koagulation-staus)
tas. Infektionsparametrar CRP och procalcitonin (PCT), det senare har känslighet motsvarande CRP men reagerar snabbare och förfaller kunna ersätta förnyad
Lp som behandlingskontroll. En blodgas är viktig då den ger möjlighet att tidigt
bedöma en spontan hyper/hypoventilation och detektera global hypoperfusion.
Lp görs snarast förutsatt att det saknas kontraindikationer, se nedan. Ofta
kan diagnosen ABM ställas bara på utseendet, grumlig liquor. Prov på liquor
skickas för odling, direktmikroskopi, celler (sp-lpk poly och mono), glukos
(med samtidigt b-glukos för bestämning av kvot), laktat och totalproteiner.
Ta också ett extra rör för att analysera med alternativa tekniker om odling och
direktmikroskopi är negativa. Direktmikroskopi med gramfärgning har en hög
sensitivitet (>80% före antibiotikabehandling och 40-60% efter insatt behandling) och ännu högre specificitet (>95%). Liquorodlingar ska skickas, observera
att känsligheten fortfarande är hög, 70% positiva odlingssvar, när odlingen är
tagen inom 2 timmar efter antibiotika.. Tänk på att proverna är känsliga och
följ noga lokala instruktioner för hur de ska hanteras. Snabbare diagnostik kan
fås med antigentester. Dessa finns för H. Influenzae, GBS, meningokocker och
pneumokocker, känsligheten är dock relativt låg men kan, om positiv, vara av
diagnostiskt intresse när odlingar är negativa. PCR teknik är mycket känslig och
har absolut en plats som komplement för svårodlade bakterier som mykobakterier eller Listeria och som när odlingar är negativa även för vanliga ABM agens.
Den kliniskt kemiska analysen är viktig inte minst för differentialdiagnostik vid
misstänkt ABM. Ett högt antal leukocyter med poly dominans, låg Sp-glukos
eller låg kvot sp/b, högt laktat och förhöjt totalprotein talar starkt för ABM.
Sensitiviteten är låg men specificiteten hög. Analyserna är också snabba och man
har i allmänhet svar inom en timme.
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Lumbalpunktion
Liquorundersökning är central och ska utföras på alla patienter med misstänkt
ABM. Detta betyder dock inte att alla patienter ska lumbalpunkteras. Det finns
ett flertal rapporter som visar på risk för påtaglig försämring eller inklämning
efter Lp vid svår meningit. En betydande andel (40 %) av patienterna med
ABM har mycket höga IC tryck >30 mm/Hg mätt lumbalt i samband med
Lp. Avtappning av liquor rubbar balansen med ett minskat mottryck lumbalt
och en cerebral svullnad tillåts pressas bakåt nedåt. Expansiva tillstånd som
hjärnabscess, subduralt empyem eller temporallobs-nekros vid herpes encefalit,
kan också vara förvillande lika meningit i den kliniska bilden och dessa patienter
löper också en ökad risk för inklämning i samband med Lp.
Den viktigaste informationen om risk för komplikationer till Lp finner man
vid klinisk undersökning av patienten. Medvetslösa patienter RLS ≥ 3 eller
snabbt sjunkande medvetande, stark motorisk oro, kramper, fokalneurologiska
symtom eller patienter med immunosuppression bör undersökas neuroradiologiskt och diskuteras med neurokirurg innan Lp görs. Generellt gäller att barn
och yngre har en större risk för komplikationer än personer över 60 år.
Patienter med konstaterad eller misstänkt koagulopati (INR >1, 6, TPK <
30 eller petekier, ekymoser) ska inte Lumbalpunkteras om inte detta korrigeras
först. Observera dock att antibiotika och steroid-behandlingen ska påbörjas i
väntan på dessa undersökningar.
Genomförande: Använd 0,7 mm (svart) Lp nål. Denna kan användas till såväl
vuxna som barn och är tillräckligt grov för att tillåta utbyte av även mycket
grumlig liquor. Ta 3 provrör ½-1 ml för klin kemisk analys, 1 rör 2 ml för
odling och direktmikroskopi samt 1 rör 2 ml som fryses för kompletterande
analys om nödvändigt. Man kan enkelt mäta liquortryck genom att koppla ett
stigrör till spinalnålen. Normalt tryck vuxna är 8-18cmH2O. Om man uppmäter ett tryck över 30 cm/H2O tas kontakt med neurokirurg för diskussion om
behov av intrakraniell tryckmätning/dekomprimering, även om patienten inte
är medvetandepåverkad.
Slutsatsen är således mot bakgrund av potentiellt livshotande komplikationer
att man bör avstå från Lp när patienten har påverkat medvetande eller uppvisar
atypiska symtom. Många av dessa patienter bör bli aktuella för neurointensivvård med intrakraniell tryckmätning och liquor fås då i samband med inläggningen av tryckmätare eller ventrikulotomi. För de som blir inte blir kirurgiskt
intervenerade får man ändå diagnosen i 60-70 % av fallen via blododlingar och
om man väljer en bred empirisk antibiotikabehandling så blir det nästan alltid
rätt. Man ska mot den bakgrunden vara övertygad om att nyttan överväger
risken innan Lp görs på riskpatienter.
Radiologisk undersökning
DT huvud har ett mycket begränsat värde i samband med ABM vare sig den

är gjord med eller utan kontrast. Mycket få patienter uppvisar en bild förenlig
med meningit. Det mycket snabba kliniska förloppet gör också bedömningen
av förhöjt ICP mycket osäker. Ett mycket högt tryck kan föreligga utan synliga
eller mycket diskreta förändringar. En svårighet att diskriminera mellan grumlig
högattenuerande liquor från blod kan också orsaka fördröjd diagnostisk.
DT ska göras vid misstanke om expansiva processer eller misstanke om komplikationer samt före neurokirurgisk intervention.
Röntgen undersökning får aldrig fördröja behandlingen. Vid misstanke om
ABM ska antibiotika och steroider ges innan patienten röntgenundersöks.
Det bör också understrykas att röntgen är ”sjukhusens svarta hål”, vanligen en
plats där patienterna har dålig övervakning och utrustning för akutsituationer
saknas. Beställer man en röntgenundersökning är man också skyldig att ta
ansvar för adekvat monitorering och bemanning för att kunna observera och
handlägga försämring och komplikationer.
Behandling
Antibiotika; En avgörande faktor för såväl dödlighet som risk för resttillstånd
är hur snabbt antibiotikabehandling påbörjas. Beahandling ska påbörjas inom
en timme (helst 30 minuter) och får inte fördröjas av specifika provtagningar
eller radiologiska undersökningar. Detta innebär att om patienten har långt till
sjukhus ska empirisk behandling påbörjas vid första läkarkontakten.
Valet av antibiotika ska syfta till att så snabbt som möjligt få avdödning av
bakterier då detta är av betydelse för prognosen.
För samhällsförvärvad meningit rekommenderas initial akut behandlingen
med cefotaxim och ampicillin alternativt meropenem. Vid misstanke om pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin görs tillägg med vankomycin
och rifampicin. Vid allvarlig PC allergi behandlas istället med moxifloxacin,
vankomycin och trimetoprim- sulfametoxazol, det senare kan uteslutas om
listeria är osannolikt. Finns misstanke om herpesencefalit ges också valciklovir.
Antibiotika valet bör därefter diskuteras med infektionsspecialist för att täcka
ovanliga, atypiska eller resistenta bakterier i tillämpliga fall.
Steroider; Efter många års debatt finns det nu en bred samsyn på att steroider
skall ges före eller i samband med första antibiotika dosen. Dexametason, har
visat sig förbygga den inflammatoriska reaktionen som utlöses av cellsönderfall
i samband med avdödandet av bakterier. Tidigare data från positiva effekter
vid H. Influenzae gäller nu också för pneumokocker med positiva effekter på
både risken för resttillstånd och död. Dexametason är licenspreparat i Sverige
och finns inte det rekommenderas betametason (Betapred®) som är mest
likt. Dosen dexametason är 0,15mg/kg (max 10mg/dos) x 4 i fyra dagar eller
Betametason 0,12mg/kg(max 8mg/dos) x 4 i fyra dagar.

31

32

Intensivvård
Alla patienter med diagnostiserad ABM, oberoende av klinisk påverkan, ska
initialt vårdas så att de kan följas kontinuerligt, oberoende av graden av klinisk
påverkan, avseende vakenhet och neurologiska bortfall. Uppvisar patienten
tecken på ökat ICP med någon grad av medvetande-påverkan, oro, konfusion, spontan hypo- eller hyper, svår sepsis, septisk chock eller nytillkommen
hypertension ska patienten ligga på intensivvårdsavdelning. Det är viktigt att
understryka att intensivvårdsindikationen utgår ifrån kliniska symtom oavsett
röntgenfynd.
På intensivvårdsavdelningen ska alla icke medvetslösa patienter följas med
täta kontroller av vakenhet, som ska registreras med RLS 85 eller Glasgow coma
scale, enkelt kranialnervsstatus som inkluderar pupillreaktion, ögonrörelser,
ansiktsmotorik, och tal eller sväljstörningar ska också kontrolleras, liksom grov
kraft i extremiteter och eventuella sidoskillnader. Det är viktigt att alla dessa
parametrar inte bara följs utan också dokumenteras för att inte en långsam
progress ska missas. Kontrollintervallet får ordineras utifrån klinisk bild men ett
rimligt intervall är 30-60 minuter initialt, glesas ut om patienten är stabil. För
den medvetslösa patienten kontrolleras vakenhetsgrad som ovan med smärtreaktion samt pupillreaktion.
För patienter med meningit består den kliniska utmaningen i att vårda ett
i skallen instängt svullnade organ som är oerhört känsligt för ökat tryck och
störningar i blodcirkulation. En förutsättning för framgång för de sjukaste
patienterna är att man får tillgång till trycket i skallen varför neurokirurgi med
implantation av tryckmätare, i parenkym eller sidoventrikel är angeläget.
Intensivvårdsprinciperna vid behandling av ABM utgår i hög grad från att
återskapa så normala fysiologiska förhållanden som möjligt. Den sjuka hjärnans
barriär är skadad och övervätskning adderar till ödemet varför vätskebehandlingen ska sträva efter normalt (möjligen lätt negativt) vätskebalans. Försök med
vätskerestiktioner har provats men resulterat i sämre överlevnad. Av samma skäl
eftersträvas normal kolloidosmos i serum varför natrium, glukos och albumin
ska vara normala. ABM är inte sällan en del av en septisk sjukdomsbild med
kapillärt läckage och betydande volymbehov. Hb ska vara högre än vid sedvanlig
sepsis vård. Ett Hb > 100g/l eftersträvas dels för att ha god marginal avseende
syrgastransport men moderna data talar också för att viskositetsökningen som
åstadkommes av blod är av betydelse för kapillärrekrytering och förbättrad
mikrocirkulation. Det saknas idag vetenskapliga data för att rekommendera
en viss typ av vätska, men stärkelselösningar skall undvikas vid septikemi eller
blödningsrisk och hyperkloremi undvikas då det är förenat med biverkningar
inkluderande medvetandepåverkan och konfusion vilket skapar differentialdiagnostiska svårigheter.
Det är helt avgörande för utgången att adekvat blodflöde till den svullna hjär-

nan bevarats så långt som möjligt. Hypertension kan för den ABM sjuke vara en
autoreglering till följd av högt ICP. Blodtrycket ska i princip inte aktivt sänkas
om man saknar registrering av det intrakraniella trycket, undantaget extrema
blodtryck >200mmHg som kan sänkas till 180-200mmHg. Målsättningen
ska vara att bevara perfusionstrycket (medelartärtryck – ICP) i hjärnan i
nivån 60-70 mmHg (på yngre patienter och barn kan lägre nivåer accepteras).
Eftersom närmare hälften av ABM patienterna med medvetandepåverkan har
intrakraniella tryck >30 cm H2O krävs således 90-100 mmHg i medelartärtryck
för att inte äventyra cirkulationen till den sjuka hjärnan. När intrakraniell tryckmätning etablerats sänks aktivt blodtrycket för att minska den hydrostatiska
komponenten av ödembildningen, se nedan under adjuvant behandling.
Som framgår ovan är såväl vätske- som cirkulations-behandling delikat och man
får därför betrakta central hemodynamisk monitorering med cardiac output
slagvolymer och vaskulära reistenser etc. som obligat.
Andningsfunktionen är tätt sammanknippad med hjärnans cirkulation,
hyperventilation ses som ett fysiologiskt svar på ökat ICP för att åstadkomma
kärlsammandragning och minska blodvolymen i hjärnan. Underventilation eller
apne’ ses hos djupt medvetslösa patienter och är ett mycket allvarligt tecken
som indikerar kritiskt högt ICP och risk för inklämning. Likaså är god syresättning av yttersta vikt. Av detta följer att andningen ska följas noga på patient
med ABM andingsfrekvens, saturation och regelbundna blodgaser registreras.
Störningar i andningsfunktionen ska åtgärdas och patienter ska respiratorvårdas
på vida indikationer. Målet är att ha patienten normalt ventilerad med pCO2
och O2 i normalintervall
Medvetslösa patienter har också en risk för aspiration och ska av det skälet
respiratorvårdas även om ventilationsparametrarna är normala.
Principerna för nutrition är desamma vid ABM som vid allmän intensivvård, en successiv upptrappning till full nutrition görs under 4-7 dagar. Enteral
nutriton, om det tolereras, är att föredra. Den sjuka hjärnan tolererar dåligt
hyperglykemi varför blodsockerkontroll är viktig. Blodsocker under 10mmol/l
eftersträvas. Övernutrition ska undvikas då det ger ökad syrgaskonsumtion,
koldioxidproduktion och feber.
Smärta, oro och förhöjd kroppstemperatur ökar de metabola kraven på
patienten och blodflödet till hjärnan. Patienten ska vårdas i lugn och ro, smärta
ska behandlas, vanligen med opiater och kroppstemperaturen ska vara normal
vilket på infekterade patienter betyder paracetamol och aktiv avkylning när
steroidbehandlingen inte räcker.
När patienten kommit under vård på intensivvård med tillgång till neurokirurgisk kompetens inriktas behandlingen på kontroll och behandling av högt
ICP. Med kontinuerlig mätning kan skadliga tryck detekteras och behandlas.
De tre huvudentiteter man har att moderera är blodvolym, liquor -volym och
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-flöde samt vävnadsvolymen. Man eftersträvar att hålla ICP < 20mmHg och
perfusionstrycket på 60 – 70mmHg, för yngre friska individer kan 50 mmHg
accepteras under kortare perioder. Efter att målen för allmänt omhändertagande enligt ovan (osmolalitet, normovolemi Hb nivå etc) uppfyllts initieras
den trycksänkande behandlingen med minskning av stressrespons och cerebrala
metabolismen. Patienten ska vara adekvat sederad,. Vid relativ hypertension,
givet önskat CPP ge ytterligare stressminskning och minskning av den hydrostatiska komponenten i ödembildningen med betablockad, vanligen metoprolol
(Seloken®) och vid behov också alfaagonisten clonidin (Catapressan®) i låga
doser. Är denna behandling otillräcklig kompletteras med lågdos barbiturat
(tiopental) som sänker den cerebrala metabolismen och det hydrostatiska
trycket ytterligare och minskar den intracerebrala blodvolymen via prekappillär
vasokonstriktion. Barbiturat-dosen ska hållas låg, djup sedering (burst supression) medför biverkningar som helt tar ut de positiva effekterna och ökar mortaliteten, EEG övervakning är nödvändig om behandlingen pågår under flera
dygn. Är denna behandling otillräcklig övervägs ventrikeldränage (om detta
alternativ inte valts primärt) med uttappning av liquor. Om man trots optimal
behandling inte får ICP under kontroll så att ett adekvat CPP upprätthållas
övervägs kirurgi med kranieectomi uni- eller bi-lateralt. Övrig adjuvant behadling är Epoprostenol (Flolan®) som förbättrar mikrocirkulationen och minska
kappillärläckage.
Vid hotande inklämning ska patienten hyperventileras, (PaCO2 ca 3.5 kPa),
osmoterapi med bolusinfusion av Mannitol® och thiopental i en dos patienten
tolererar med bevarad cirkulation. Patienten ska därefter snarast till kirurgi.
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Snabbguide samhällsförvärvad akut bakteriell meningit ABM
Mycket allvarlig diagnos med oförändrat hög mortalitet >10% och risk för
neurologiska resttillstånd >30%. Man skall ha hög misstanke om diagnosen vid
alla infektionstillstånd med neurologisk påverkan då tidig diagnos och snabbt
insatt behandling är viktiga framgångsfaktorer.
Vid misstänkt ABM

Klinisk undersökning
Utgå ifrån A-E principen med focus på svikt i vitala funktioner, graden av
medvetandepåverkan och förekomst av fokalitet, infektionsfokus och tecken på
koagulopati.
Odla
Alltid från blod, liquor om kontraindikationer saknas och från andra misstänkta
foci om det kan göras utan att fördröja antibiotikabehandling.
Lumbalpunktion
Alla patienter med misstanke om ABM skall lumpalpunkteras om kontraindikationer saknas.
Ta prover för odling, celler laktat, glukos, direktmikroskopi och ett rör för frysning,
mät lumbaltryck med stigrör
Kontraindikationer till LP. Avstå om pat är medvetandepåverkad RLS>3,
om patienten försämras snabbt neurologiskt eller vid fokalitet och vid uttalad
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koagulopati TPK<30 eller INR >1.6. Generellt gäller att barn och unga har en
större risk för komplikation till LP än personer >60år

Röntgen
Akut radiologi är generellt dåligt vid ABM diagnostik men har en plats vid misstanke om expansiva processer eller inför neurokirurgisk intervention. Observera
att röntgen inte får fördröja antibiotikabehandling. När patienten stabiliserats
kan DT göras för diagnostik av tex. Mastoidit, hydrocefalus, infarkt eller blödningskomplikation.
Behandling
Antibiotika skall ha givits inom en timme (30 minuter). Förstahandsval
cefotaxim och ampicillin eller meropenem. Om misstanke om pneumokock
med nedsatt PC känslighet lägg till vancomycin och rifampicin. Vid allvarlig
PC allergi ges moxifloxasin och vancomycin, vid listeria misstanke adderas
dessutom trim sulfa. Diskuteras alla ABM patienter med infektionsspecialist,
Steroider Betapred 0,15mg/kg(max 8mg/dos) x 4 I fyra dagar.
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Vårdnivå
Alla patienter med diagnosticerad eller misstänkt ABM skall tills de stabiliserats
och behandlingseffekten kan utvärderas ha ständig eller tät tillsyn. Vid påverkat
medvetande eller svikt i vitala funktioner bör patienten intensivvårdas. Vid uttalad neurologisk påverkan RLS>3 skall neurokirurg konsulteras för ställningstagande till neurointensivvård och behov av dekomprimering av intrakraniellt
tryck.

Allvarliga mjukdelsinfektioner
(nekrotiserande fasciit/myosit)
Bengt Gårdlund
Allvarliga mjukdelsinfektioner är sällsynta; på Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge ser vi färre än 10 patienter/år. Eftersom tillståndet är ovanligt blir
behandlingen ofta suboptimal, beroende på sen identifiering, bristande erfarenhet och missbedömning av kliniska förloppet. Det vanligaste felet i det initiala
omhändertagandet kan beskrivas som ”för lite kirurgi för sent”.
Ett vårdprogram med definierade roller för de olika specialiteterna och prioritering på operationsavdelningen har förbättrat omhändertagandet av denna
patientgrupp på Karolinska Universitetssjukhuset.
Bakgrund
Allvarliga mjukdelsinfektioner uppträder vanligast:
- hos immunologiskt komprometterade (diabetes, malignitet, alkoholism mm)
men kan även drabba tidigare helt friska.
- efter trauma och sårskador, speciellt primärsuturerade kontaminerade skador,
i operationssår, från ischemiska bensår, trycksår eller andra mjukdelsskador.
Någon gång efter intramuskulära eller subcutana injektioner.
- som genomvandringsinfektion från bukfocus (tex colontumör eller divertikulit) till bukvägg
- ”spontant” då ingen uppenbar ingångsport kan identifieras.
Vid nekrotiserande fasciit sprider sig infektionen i fascieplanet och ger upphov till nekros av fascian och kraftig tillväxt av bakterier med systemtoxiska
effekter. Så småningom men inte initialt påverkas även cirkulationen i huden
som kan bli ischemisk och gå i nekros. Förloppet kan brytas med tidig kirurgi
med explorering av all angripen fascia. Vid myosit är även muskelvävnaden
engagerad med nekroser. Kliniskt är det omöjligt att skilja fasciit från myosit.
Etiologi och klinisk bild
”Gasbrand” är en snabbt förlöpande infektion i mjukdelar och muskulatur,
vanligen orsakad av toxinbildande Clostridium perfringens men även av andra
clostridiearter. Är ofta följden av penetrerande trauma eller krosskador och kan
även förekomma som postoperativ komplikation. Misstanke på gasbrand bör
uppstå då man har en cirkulatoriskt instabil patient, med snabbt progredierande
infektion, i klassiska fall med den typiska bronsfärgningen i huden och gasknis-
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ter i vävnaden. Gasknister är typiskt förknippat med clostridier men numera är
infektion orsakad av vissa E coli-stammar vanligare orsak.
Grupp A streptokocker kan ge en liknande bild men utan gasknister i vävnaden.
Drabbar ofta tidigare helt friska personer och engagerar vanligen en extremitet.
Vid fulminant streptokockinfektion kan inkubationstiden vara mindre än ett
dygn från ett obetydligt trauma till svår septisk chock.
Polymikrobiell genes med en blandad aerob och anaerob bakterieflora är betydligt vanligare än Clostridier eller Grupp A streptokocker. Ofta finns underliggande sjukdomar som diabetes, immunsuppression eller ett underliggande bukfocus. Även vid halsfasciiter och perianala infektionsfocus (Fournier’s gangrän)
ser man vanligen en polymikrobiell flora.
Det är inte alltid lätt att skilja på en svår erysipelas eller mjukdelsflegmone och
ett livshotande tillstånd med nekrotiserande fasciit eller myosit. Dödligheten i
de förra är obetydlig medan den vid fasciit är uppemot 35% i vissa material och
för myosit med grupp A streptokocker ännu högre.
Oftast ter sig patienten med en allvarlig mjukdelsinfektion septisk med
påverkat AT och med cirkulatorisk påverkan. Diarreer, kräkningar och generella
muskelsmärtor är vanligt speciellt vid streptokockfasciit. Svåra lokala smärtor
men initialt bara obetydliga kliniska fynd från det infekterade området är typiskt. I svåra fall syns en diffus rodnad som initialt kan vara mycket diskret men
som breder ut sig timme för timme och så småningom uppvisar mer påtagliga
missfärgningar av huden och i sent skede även med blåsbildningar.
Uppenbara orsaker till nekrotiserande mjukdelsinfektioner är extensiv kontamination vid trauma (t ex ”krigsskador”), primärsutur av kontaminerade
skador, ischemiska bensår, trycksår eller andra mjukdelsinfektioner. Perianala
infektioner (t ex Fourniers gangrän) utgår ofta från perianala eller perirektala
abscesser. Allvarliga mjukdelsinfektioner i bukregionen eller proximalt på låret orsakas ibland av en odiagnosticerad colorektalcancer med tyst perforation eller
perforerad divertikulit.
Postoperativ fasciit i bukväggen efter bukkirurgi orsakas vanligen av kontamination med colonflora. Observera att colon kan iatrogent ha skadats vid en
bukoperation som inte omfattat tarmkirurgi (t ex nefrektomier, aortaoperationer mm.).
Svår sepsis och svår lokaliserad smärta utan känt trauma
bör ge misstanke om nekrotiserande

Diagnostik
Med typisk klinisk bild är ytterligare diagnostiska blodprover eller radiologiska
undersökningar onödigt och bidrar bara till att fördröja adekvat omhändertagande. (Young 2005). Vid oklar diagnos kan höga nivåer av muskelenzymer i
blod, acidos med förhöjt laktat och organsvikttecken tala för svår mjukdelsinfektion. Vid oklar diagnos kan en minifasciotomi vara klargörande. En liten
incision (några cm lång) över det afficierade området exponerar fascian. Om
den är oanfrätt kan såret enkelt packas med koksaltkompresser och sekundärsutureras i ett senare skede med gott kosmetiskt resultat.
DT och framför allt MR kan ge viss information om infektionens utbredning
men får inte fördröja akut operation. DT eller MR kan vara av värde för att
detektera och kartlägga utbredning av vätskeansamlingar/ödem speciellt inför
upprepad kirurgisk revision i svåråtkomliga områden.
Ultraljud, som ju är en lätt genomförd undersökning, kan ibland vara av
värde.
Mikrobiologisk diagnostikBlododling (aerob/anaerob) vid två tillfällen, oberoende av feber.
Som rutin tas oling även från svalg (även snabbtest Grupp A streptokock), nasofarynx, urin och eventuella sår (utöver nedanstående).
Prov till odling från infekterade mjukdelar
1 Vävnadsvätska/abscessmaterial aspireras i spruta som försluts med stopper.
Prov tas genom punktion av misstänkt infekterat område eller under op.
Alternativt kan vävnadslavage utföras genom att 1-2 ml NaCl injiceras subcutant genom intakt hud, följt av aspiration. En liten del av aspiratet kan
gärna sprutas i blododlingsflaskor, särskilt då provtagning sker när laboratoriet har stängt.
Snabbtest för streptokocker grupp A kan göras på en liten del av materialet.
Om den är positiv är diagnosen verifierad.
2. Vävnadsbitar skickas i sterila rör utan tillsatser.
3. Pinnprov i odlingsmedium om 1 eller 2 inte är tillämpligt.
Aerob och anaerob odling med resistensbestämning begärs, och på 1 och
2 begärs även direktutstryk med gramfärgning. Klinisk frågeställning måste
anges på remissen. Proverna transporteras skyndsamt till bakt-lab’s provmottagning. Om ordinarie provtransport kan innebära risk för fördröjning
av provomhändertagandet på bakt lab ska transporten ordnas på annat sätt.
I väntan på omhändertagande på lab ska odlingsprover förvaras i kylskåp och
blododlings¬flaskor i rumstemperatur.
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Behandling
Akut ”stabilisering” får inte fördröja kirurgi. Så snart adekvat monitorering
kommit på plats och symptomatisk behandling med vätska, vasopressorstöd,
respirator etc initierats skall patienten till operation även om cirkulatorisk chock
fortfarande föreligger. Trots att patienten är cirkulatoriskt instabil kan akut
kirurgi vara livräddande. Inte sällan stabiliseras patienten under operation tack
vare att infektionshärden dräneras.
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Antibiotikabehandling:
Trots att den kliniska bilden kan ge ledtrådar till sannolik bakteriell genes kan
man inte riskera att ge för smal empirisk antibiotikabehandling. Därför rekommenderas bred antibiotikabehandling i hög dos.
Inf imipenem/cilastatin (Tienam®, Imipenem/Cilastatin) 1g iv ges som
startdos.
Vid misstanke om streptokockfasciit/myosit, ska som tillägg ges inf Dalacin
600 mgx3 i.v.
Vid påverkat allmäntillstånd eller chock ges även en engångsdos Gensumycin
7 mg/kg i.v.
Klindamycin (Dalacin) vid fulminanta streptokockinfektioner har till skillnad från betalaktamantibiotika effekt även på bakterier som inte delar sig. Vid
streptokockfasciit har man mycket höga bakterietal i infektionshärden och kan
under en period i sjukdomsförloppet ha en avstannad bakteridelning men med
bibehållen produktion av exotoxiner. Både i djurexperimentella modeller och i
kliniska epidemiologiska studier verkar det som klindamycin har bättre effekt
än penicilliner.
Vid septisk chock är distributionsvolymen för vattenlösliga antibiotika
som imipenem/cilastatin kraftigt ökad och samtidigt är vävnadsperfusionen i
mjukdelar sänkt. Detta gör att man bör ge höga antibiotikadoser initialt vid
livshotande mjukdelsinfektioner. Dålig urinproduktion och förhöjt kreatinin
bör inte leda till lägra initiala doser av antibiotika. I infektionsläkarföreningens
”Vårdprogram för svår sepsis och septisk chock” (www.infektion.net) rekommenderas att man vid svår sepsis ger ytterligare en dos imipenem/cilastatin 3-4
timmar efter den första för att så snabbt som möjligt komma upp i terapeutiska
vävnadskoncentrationer.
Kirurgisk behandling
Fördröjd diagnos och fördröjd kirurgi medför ökad mortalitet vid nekrotiserande mjukdelsinfektioner. Det kan inte nog betonas att kirurgisk explorering
inte får fördröjas av onödiga undersökningar eller transporter till annat sjukhus.
Tillräckligt omfattande kirurgi av erfaren operatör, helst kirurger från 2 spe-

cialiteter beroende på infektionens lokalisation och var man tror fokus finns.
Incisioner läggs direkt över angripen hud och om möjligt parallellt med nervoch kärlförsörjning. Plastikkirurgen kan ibland i det akuta skedet bidra med
optimal snittföring i regioner där allmänkirurger eller ortopeder sällan rör sig
vilket kan underlätta den rekonstruktiva kirurgin i ett senare skede. Fascia och
underliggande muskel inspekteras. All nekrotisk vävnad tas bort tills man når
frisk vävnad, d v s vävnad där man inte med fingret kan lossa det subcutana fettet från underliggande fascia. Det är däremot oftast inte nödvändigt att excidera
överliggande epidermis och dermis om dessa inte är nekrotiska. Amputation kan
övervägas som livräddande åtgärd.
Om det finns skäl att tro att infektionens ursprung är ett bukfokus (infektion
i området mellan navel och knän) så görs laparotomi. Ett eventuellt bukingrepp
görs så kort och lindrigt som möjligt. Oftast är frågeställningen colonperforation. I så fall reseceras det sjuka partiet och läggs fram en stomi. Patienten är
oftast inte i skick för mer komplicerad kirurgi. Vid infektion i perineum bör
man vara frikostig med att lägga upp en avlastande dubbelpipig colostomi.
Såret lämnas öppet och täcks med natriumkloridkompresser som byts eller
fuktas flera gånger dagligen.
Ett speciellt problem utgör fasciiter i halsregionen. Ursprunget är ofta infekterad tand eller toncillit. Infektionen kan sprida sig i mjukdelar upp mot skallen eller ner på halsen till mediastinum. Den operativa handläggningen kan
bli mycket komplicerad pga infektionens närhet till vitala strukturer på halsen.
Preoperativ kartläggning med MR kan vara av stort värde.
Dagliga revisioner
Minst en gång per dygn tas ställning till re-exploration, varvid datortomografi
eller MR kan vara till hjälp. Följ CRP, CK, myoglobin och laktat. Stigande eller
konstant förhöjda nivåer talar för att förnyad excision krävs.
Gammaglobuliner?
Avsaknad av neutraliserande antiktroppar mot grupp A streptokockens superantigener ökar risken för att en streptokocksjukdom utvecklas fulminant. Vanligt
kommersiellt IVIg innehåller sådana antikroppar och det har föreslagits att höga
doser IVIg bör ges till patienter med grupp A streptokockfasciit. Den kliniska
dokumentationen är dock tunn. En klinisk epidemiologisk studie från Kanada
(Kaul 1999) visade att man i en region i Kanada efter att under flera år haft
flera fall av fulminanta streptokockinfektioner med dödlig utgång införde en
ny regim inkluderande IVIg minskade dödligheten. Studien innehåller dock
flera metodologiska problem som gör att det är omöjligt att dra några slutsatser
om immunglobulinerna ev bidrag till den förbättrade prognosen. Den enda
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prospektiva randomiserade placebo-kontrollerade kliniska studien av IVIg till
patienter med fulminant streptokockinfektion var svensk men måste tyvärr
avbrytas i förtid pga låg rekryteringstakt efter att 21 patienter randomiserats.
Inga säkra slutsatser kunde dras men en trend till gynnsam effekt kunde ses med
behandling (Darenberg 2003). Läkemedelsverkets konsensusrekommendation
om IVIg vid streptokocksepsis lyder: ”I dagsläget saknas underlag för en allmän
rekommen¬dation av behandling med polyklonalt im¬munglobulin (IVIg)
till septiska patienter. Däremot finns experimentella och kliniska data som
talar för att IVIg-behandling kan minska mortaliteten vid septisk chock, där
stark misstanke om grupp A streptokock¬etiologi föreligger. I dessa fall inleds
behandlingen med 1 g/kg kroppsvikt.”
Sammanfattningsvis kan infusion med polyklonalt gammaglobulin vara motiverat vid stark misstanke om fulminant grupp A streptokocksepsis i samband
med nekrotiserande mjukdelsinfektion.
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Hyperbar oxygenbehandling i tryckkammare - HBO
HBO-behandling har använts i många år som adjuvant behandling vid svåra
nekrotiserande mjukdelsinfektioner men jämförande studier för utvärdering av
effekten saknas. Försök att utvärdera effekten utifrån publicerade okontrollerade
kohortstudier försvåras av att sjukdomens svårighetsgrad varierar kraftigt i olika
rapporter vad avser såväl utbredning, spridning som intensivvårdsbehov.
En granskning av evidensen för nyttan av HBO har nyligen gjorts av en
expertgrupp och presenterats som en Fokusrapport (Lind 2010). I denna konstaterar man att strikt vetenskapligt stödet för HBO saknas: “Overall, there is
little firm evidence from well-conducted studies to support the use of HBO
therapy for severe necrotizing soft tissue infections-gas gangrene and fasciitis/
myosiitis. The same can however be said for any other therapy. We only have
access to a large number of case series, and a few clinical comparative trials,
which suggests there may be an overall benefit of the application of HBO preand postoperatively in gas gangrene and postoperatively in other necrotizing
soft tissue infections as part of an aggressive resuscitation program including
surgery and broad spectrum antibiotics.” Sammanfattningsvis skriver man att:
”Any use of HBO should be considered ‘under investigation’ until more data
are available, and no clear recommendation to administer HBO as an adjunctive
measure can at present be issued. A minority of panel members saw the evidence
grading differently.”
Vid gasbrand orsakad av Clostrider finns möjligen ett starkare stöd för att
HBO kan ha en viss effekt än vid fasciiter av annan genes.
HBO-behandlingen innebär att patienten måste transporteras till det sjukhus
där tryckkammare med möjlighet till avancerad intensivvård finns (i första hand

Stockholm och Göteborg). De ev gynnsamma effekterna av HBO-behandling
måste vägas mot riskerna av transport till HBO-centrum. Om HBO-behandling
bedöms aktuell bör den startas så snart som möjligt efter kirurgisk explorering.
En viktig aspekt i diskussionen om HBO har någon positiv effekt eller ej är att
det kring tryckkammare i Göteborg och Stockholm byggts upp en stor erfarenhet och kompetens kring den kirurgiska handläggningen av nekrotiserande
mjukdelsinfektioner hos kirurger, ortopeder, gynekologer, ÖNH-kirurger och
plastikkirurger som kanske är ännu viktigare än nyttan av HBO-behandling
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Dosering av antibiotika och antimykotiska läkemedel vid nedsatt njurfunktion och njurersättningsterapi (dialys)
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För patienter med svåra infektioner betyder fördröjd behandling med effektiva
antibiotika ökad risk för död (1-5) Effektiv behandling förutsätter inte bara att
de mikroorganismer som orsakar infektionen är känsliga för valt antibiotika
utan också adekvat dosering (6-8). Vid nedsatt njurfunktion har fokus ofta varit
att undvika överdosering, framför allt för att minimera risken för biverkningar.
Dosreduktion kan dock också medföra risk för suboptimal eller helt utebliven
effekt av behandlingen. Sepsis är en vanlig orsak till akut njurskada (9-12) . En
nödvändig del av behandlingen av dessa patienter är kontinuerlig njurersättningsbehandling, s.k. IVA-dialys. Vid sepsis tillämpas ofta en ökad intensitet
i denna behandling vilket medför ökad elimination av antibiotika och därmed
risk för underdosering. Dödligheten för dessa patienter är över 50 % (9, 10, 12).
Det har föreslagits att en orsak till detta är underdosering av antibiotika (13).
Den livsupphållande behandlingen riskerar alltså att bidra till ökad dödlighet
om doseringen av antibiotika inte anpassas efter den aktuella situationen.
Antibiotikas farmakokinetik och farmakodynamik
Farmakokinetiska variabler beskriver hur koncentrationen av antibiotika, t.ex.
i patientens blod, varierar över tid efter en administrerad dos. Initialt beror
plasmakoncentrationen framför allt på dosen antibiotika och hur snabbt denna
omfördelas från blodbanan till kroppens vävnader. Omfördelningen beskrivs av
distributionsvolymen för aktuellt antibiotika, större volym motsvarar en högre
grad av omfördelning. Svårt sjuka patienter, t.ex. intensivvårdspatienter, har
ofta ökad distributionsvolym för vattenlösliga läkemedel.
Jämfört med mindre svårt sjuka patienter krävs det för dessa patienter därför
en högre första dos för att nå avsedd plasmakoncentration (14). Detta är viktigt
eftersom det vid livshotande infektioner kan ha stor betydelse att man direkt
når effektiv koncentration. För många antibiotika rekommenderas därför att
behandlingen inleds med en extra stor laddningsdos eller halvering av de två
första dosintervallen, dvs. att man ger en extra dos mellan de två första ordinarie doserna (15). Efter laddningsdosen leder eliminationen av antibiotika,
oftast via njurarna, till en exponentiell reduktion av plasmakoncentrationen.
Eliminationshastigheten är avgörande för valet av fortsatt dygnsdos medan
dosregim väljs med hänsyn till varje antibiotikas farmakodynamiska egenskaper

(se nedan). Med dosregim avses dosintervall och storleken på enskilda doser.
Eliminationshastigheten för ett läkemedel är oftast koncentrationsberoende
vilket betyder att det vid högre plasmakoncentration elmineras större mängd
läkemedel per tidsenhet (t.ex. mg/min) än vid lägre koncentration. Vanligen elimineras däremot en konstant proportion av totalmängden per tidsenhet. Detta
beskrivs ofta som en plasmavolym som helt renas från läkemedel per tidsenhet
(ml/min eller L/h) vilket definitionsmässigt är samma sak som läkemedlets
clearance. Fördelen med begreppet clearance är alltså att det ger ett indirekt
mått på eliminationshastighet som är oberoende av aktuell plasmakoncentration. Nedsatt njurfunktion är vanligt hos svårt sjuka patienter. För antibiotika
som elimineras via njurarna varierar clearance av läkemedlet som regel linjärt
med njurfunktionen vilket innebär långsammare elimination hos patienter
med njursvikt. Dygnsdosen antibiotika måste därför ofta reduceras vid nedsatt
njurfunktion. Hos svårt sjuka patienter förekommer också ökad renal eliminationshastighet vilket föreslagits bero på hemodynamiska effekter av det inflammatoriska svaret och på behandling syftande till hemodynamisk stabilisering
(16, 17). Ökad elimination kan medföra behov av ökad dygnsdos antibiotika.
På vilket sätt dosregimen bör förändras i dessa situationer beror åter på aktuellt
antibiotikas farmakodynamiska egenskaper.
Antibiotikas farmakodynamik beskriver sambandet mellan antibiotikakoncentration och den tillväxthämmande och avdödande effekten på bakterier. För
vissa antibiotika är dessa effekter koncentrationsberoende vilket betyder att högre
antibiotikakoncentration resulterar i ökad effekt. Ett exempel på sådana antibiotika är aminoglykosider. För aminoglykosider kräver optimal avdödning att
man uppnår en viss högsta plasmakoncentration (Cmax, maximal concentration)
vid varje administreringstillfälle . En bakteriestams känslighet för ett antibiotika
beskrivs med den lägsta antibiotikakoncentration som förhindrar ökning av
antalet bakterier i en odling. Denna koncentration anges som minimal inhibitory concentration, MIC. Målsättningen vid behandling med aminoglykosider
är att vid varje administrering nå en koncentration minst 8-10 gånger högre än
bakteriens MIC (Cmax, ≥8-10xMIC). Vid behov av dosreduktion pga nedsatt
njurfunktion är rekommendationen därför inte att minska de enskilda doserna
utan att förlänga dosintervallet så länge detta inte leder till dosintervall som
riskerar bakteriell återhämtning (18).
För betalaktamantibiotika beror den avdödande effekten istället på hur stor
del av dosintervallet (tiden mellan två doser) som koncentrationen av antibiotika är högre än MIC (% T>MIC). Betalaktamantibiotika beskrivs därför
som koncentrationsoberoende eller mer korrekt tidsberoende. Målsättningen för
% T>MIC varierar något mellan olika betalaktamantibiotika (se tabell 1) och
också mellan olika rapporter. Ett genomsnittligt mål är >50 % T>MIC vilket
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kan betraktas som lägsta acceptabla mål för karbapenemer och penicilliner.
Experimentella studier har visat att maximal effekt av betalaktamantibiotika fås
med 100 % T>MIC och med koncentrationer som överstiger 4 x MIC. Det har
därför föreslagits att behandlingsmålet för svårt sjuka patienter bör vara 100 %
T>1-4 x MIC (19-23). Halveringstiden för de flesta antibiotika rör sig om några
få timmar. Generellt uppnås därför högre % T>MIC med låga doser och korta
dosintervall än med högre doser och längre dosintervall. För patienter med
nedsatt njurfunktion kan dock dygnsdosen reduceras genom en förlängning
av dosintervallet utan att man får lägre T>MIC jämfört med patienter med
normal njurfunktion. För t.ex. kinoloner beror den avdödande effekten både på
maximal koncentration och på andel tid med koncentration över MIC. I detta
fall beräknas kvoten mellan arean under koncentrationskurvan och MIC-värdet
för de aktuella bakterierna (AUC/MIC, AUC = area under curve). I praktiken
betyder det att för kinoloner kan både en ökning av enskilda doser och en förkortning av dosintervallet leda till ökad effekt.
Begreppet PK/PD (pharmacokinetics-pharmacodynamics) används för att
beskriva sambandet mellan dosregim, farmakokinetik och farmakodynamik.
Behandlingsmål som Cmax, >10xMIC, % T>MIC och AUC/MIC omtalas som
PK/PD-mål för olika antibiotika. När uppmätta plasmakoncentrationer av antibiotika relateras till MIC måste man ta hänsyn till att proteinbindningsgraden
varierar stort mellan olika antibiotika och att det enbart är den fria fraktionen,
dvs. obundet antibiotika, som har effekt på bakterier. Ytterligare en försvårande
faktor är att koncentrationen av antibiotika vid infektionsfokus kan skilja sig
från den som mäts i plasma. Adekvata plasmakoncentrationer kan sägas vara
en nödvändig men inte alltid tillräcklig förutsättning för effektiv behandling.
Bakteriers känslighet för antibiotika
En bakteriestam anges som känslig för ett antibiotika om MIC-värdet ligger
under ett visst gränsvärde som kallas för brytpunkt. Detta gränsvärde väljs så att
normal dosering av aktuellt antibiotika förväntas resultera i en effektiv behandling om bakteriens MIC ligger under brytpunkten. Brytpunkter fastställs av
internationella grupper på uppdrag av europeiska läkemedelsverket. Ofta inleds
antibiotikabehandling utan att man vet vilken bakterie som orsakar infektionen
eller bakteriens MIC-värde för olika antibiotika. Man väljer då en dosregim
som förväntas vara effektiv (dvs nå PK/PD-målet) för alla bakterier som anges
som känsliga för aktuellt antibiotika. Om MIC-värdet är känt och det ligger
långt under brytpunkten betyder det att effektiv behandling kan nås med lägre
dosering vilket kan utnyttjas vid risk för biverkningar av behandlingen. Ökad
risk för biverkningar kan alltså vara ett skäl att bestämma MIC-värdet när man
isolerat den bakteriestam som orsakar infektionen. Lägre dosering tros dock
också öka risken för utveckling av antibiotikaresistens (24).

Figur 1. Kurvan illustrerar hur olika PK/PD-mål (se texten) relaterar till koncentrationen av antibiotika i plasma efter intravenös bolusinfusion. Den streckade linjen anger ett antaget MIC-värde. Cmax, maximal concentration; AUC, area under
curve; MIC, minimal inhibitory concentration, T>MIC, andel av dosintervallet
med plasmakoncentration > MIC.

Tabell 1. Antibiotika, typ av farmakodynamik och PK/PD-mål.
Antibiotika
Penicilliner
Cefalosporiner
Karbapenemer
Makrolider
Klindamycin
Aminoglykosider
Kinoloner
Vankomycin

PK/PD parameter
T>MIC
T>MIC
T>MIC
T>MIC
T>MIC
Cmax/MIC
AUC/MIC
AUC/MIC

Målvärde
> 50 %
> 60 %
> 40 %
ej fastställt
ej fastställt
> 8-10
varierar
> 280*

*I praktiken mäts enbart dalvärde, vilket ger en uppfattning om relaterar till AUC.
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Bestämning av antibiotikakoncentration i plasma
För vissa antibiotika syftar bestämning av plasmakoncentration framför allt till
att minska risken för toxiska biverkningar. Detta gäller t.ex. aminoglykosider.
Risken relateras enklast till det s.k. dalvärdet, dvs. koncentrationen mätt vid
dosintervallets slut omedelbart före administreringen av nästa dos. Dalvärdet
återspeglar framför allt eliminationen av aktuellt antibiotika. I andra fall är syftet
med koncentrationsbestämning att försäkra sig om effektiv behandling. Tiden
för provtagning i relation till senaste dos beror då på PK/PD-målet för aktuellt
antibiotika. För t.ex. betalaktamantibiotika ger provtagning mitt i dosintervallet
en indikation på om T>MIC är mer eller mindre än 50 % för ett visst MICvärde. Utebliven eller tveksam effekt av antibiotikabehandling kan vara indikation för bestämning av plasmakoncentration. Vid behandling med vankomycin
är syftet med koncentrationsmätning både att uppnå effektiv behandling och att
undvika toxicitet vilket återspeglar det smala terapeutiska intervallet.
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Alternativa dosregimer
Eftersom betalaktamantibiotika har en tidsberoende effekt har det föreslagits
att de bör administreras som kontinuerlig eller förlängd infusion. Vid adekvat
dosering resulterar kontinuerlig infusion i 100 % T>MIC. Det finns dock ännu
ingen övertygande dokumentation att sådana dosregimer resulterar i förbättrat
behandlingsresultat (25). Det finns därför inte underlag för en generell rekommendation att byta till dessa administrationssätt. Kontinuerlig infusion kan
övervägas för att optimera möjligheterna till effektiv behandling när infektion
orsakas av bakterier med högt MIC, dvs. nära brytpunkten, eller när risken för
sådan infektionsorsak bedöms ökad.
Skattning av njurfunktion
De flesta dosrekommendationer vid nedsatt njurfunktion relaterar till mätt eller
beräknat kreatininclearance. Clearance (egentligen GFR, glomerular filtration
rate) beräknas t.ex. från plasmakoncentrationen av kreatinin (P-kreatinin),
ålder, kön och vikt. Cockcroft-Gaults ekvation är den som oftast använts i detta
sammahang även om nyare ekvationer ger en mer korrekt beräkning av verkligt
clearance (26), se faktaruta. Vid akut njursvikt måste man ta hänsyn till att
aktuellt P-kreatinin ofta inte nått en jämnviktskoncentration vilket kan leda till
överskattning av patientens njurfunktion och därmed risk för överdosering av
antibiotika. I återhämtningsfasen efter akut njursvikt kan situationen vara den
omvända vilket återspeglas av ett succesivt sjunkande P-kreatinin vilket leder
till risk för underdosering om man enbart tar hänsyn till ett enskilt P-kreatinin.
Ofta bedöms njurfunktionen också med plasmakoncentrationen av Cystatin C
(P-Cystatin C) och från denna beräknat GFR. Beräknat GFR anges som regel
som kroppsytenormerat, dvs som om patienten hade en kroppsyta på 1.73 m2.

Ekvationer för beräkning av GFR från plasmakreatinin

Cockcroft-Gault orginalekvationen (35)
(140 – ålder) x [vikt / (72 x krea / 88,4)] x 0,85 (om kvinna)
Förkortad MDRD originalekvationen med 4 variabler (36)
186 x (krea / 88,4)-1,154 x ålder-0,203 x 0,742 (om kvinna) x 1,210 (om
afroamerikan)
CKD-EPI (37)
Kvinnor och krea ≤ 62:
Kvinnor och krea > 62:
Män och krea ≤ 80:
Män och krea > 80:

144 x [krea / (0,7 x 88,4)]-0.329 x 0,993ålder
144 x [krea / (0,7 x 88,4)]-1.209 x 0,993ålder
141 x [krea / (0,9 x 88,4)]-0.411 x 0,993ålder
141 x [krea / (0.9 x 88,4 )]-1,209 x 0,993ålder

För afroamerikaner ersätts faktorerna 144 och 141 i CKD-EPI ekvationen
med 166 respektive 163.
Ekvationerna resulterar i ett beräknat GFR (glomerulär filtrationshastighet)
som för MDRD och CKD-EPI ekvationerna anges normerat för en kroppsyta på 1.73 m2, dvs ml/min/1.73 m2. 88,4 är en omräkningsfaktor för att
omvandla kreatininvärde från umol/L till mg/dl. Ålder anges i år, vikt i kg.
Ekvationerna finns i fler versioner, se referens 26.

Om patientens verkliga kroppsyta är väsentligt större eller mindre kan beräknat
GFR justeras genom multiplikation med patientens beräknade kroppsyta dividerad med 1.73. Precisionen i skattningen av njurfunktion vid kraftiga avvikelser från ordinär kroppstorlek är dock osäker.
Laddningsdos
För många antibiotika rekommenderas att behandlingen inleds med en extra
stor laddningsdos eller kortare dosintervall. Dessa rekommendationer gäller
oavsett njurfunktion och eventuell njurersättningsterapi. När sådan rekommendation saknas bör den första dosen ändå motsvara normaldosen för patienter
med normal njurfunktion.
Antibiotikadosering vid nedsatt njurfunktion
Flertalet av de antibiotika som oftast används vid svår sepsis eller septisk chock
elimineras helt eller delvist via njurarna. Minskad renal elimination vid kronisk
eller akut njursvikt gör att dygndosen måste reduceras för att undvika överdosering. Om dosen ska reduceras genom en minskning av den enskilda dosen eller
genom förlängning av dosintervallet beror alltså på varje antibiotikas farmako-
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dynamiska egenskaper (se ovan). För tidsberoende antibiotika kan dosreduktionen ske både genom minskning av enskilda doser eller ökat dosintervall. Längsta
T>MIC fås dock genom minskning av enskilda doser. För koncentrationsberoende antibiotika riskerar minskning av enskilda doser att leda till suboptimal
behandling eftersom det leder till lägre Cmax,. Behandling med aminoglykosider
medför risk för toxisk njurpåverkan varför man eftersträvar en låg plasmakoncentration (dalvärde) före varje ny dos. Vid nedsatt njurfunktion uppnås detta
i första hand genom en förlängning av dosintervallet. Det är dock oklart om
dosintervall längre än 48 h är förenat med effektiv behandling. Trots att aminoglykosider har en koncentrationsberoende effekt föreslås i många publikationer
reduktion av enskilda doser även om det leder till lägre Cmax,. Effektiviteten hos
en sådan regim är dock osäker. För ytterligare kunskap om aminoglykosidbehandling vid njursvikt hänvisas till Hanberger och medarbetare (27). Vissa
antibiotika elimineras både via njurarna och via levern vilket gör att man måste
ta stor hänsyn till samtidig leversvikt (28).
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Antibiotikaelimination vid kontinuerlig njurersättningsterapi
(s.k. IVA-dialys)
Med njurersättningsterapi menas olika behandlingsformer som syftar till att
ersätta förlorad renal eliminationen av olika substanser, t.ex. läkemedel. Utanför
intensivvården omfattar begreppet intermittent hemodialys och peritonealdialys. Inom intensivvården används som regel kontinuerlig hemodiafiltration.
Ofta används de engelska förkortningarna CVVHDF (continuous venousvenous hemodiafiltration) och CRRT (continuous renal replacement therapy)
där CVVHDF egentligen är en av flera behandlingsformer som omfattas av
det vidare begreppet CRRT. Vid CVVHDF elimineras substanser i plasma
via ett dialysfilter både genom dialys (diffusion) och filtration (konvektion).
De flesta antibiotika har en relativt låg molekylvikt vilket gör att de elimineras
lika effektivt av både dialys och filtration. Ett mått på intensiteten av CRRT
är summan av mängden ersättningslösning (filtration) och dialysvätska per
tidsenhet (t.ex. ml/h). Om aktuellt antibiotika inte är proteinbundet och passerar fritt över dialysmembranet kommer clearance via dialysfiltret motsvara
summan av flödena av ersättnings- och dialysvätska. Detta förutsätter att man
korrigerar för spädningseffekten av ersättningsvätska administrerad före dialysfiltret. För proteinbundna antibiotika är det bara den fria fraktionen som bidrar
till elimination via dialysfiltret vilket resulterar i lägre clearance. Oavsett detta
kommer eliminationen via dialysfiltret variera linjärt med summan av flödet av
dialys och ersättningsvätska. Njurersättningsterapin står ofta bara för en del av
eliminationen av antibiotika. Detta kan även gälla antibiotika som vid normal
njurfunktion till största delen elimineras via njurarna (29). Dubblering av det

totala flödet leder alltså inte alltid till att dosen antibiotika behöver dubbleras.
Det finns idag inga allmänt etablerade riktlinjer för vilken intensitetet av CRRT
som ger bäst behandlingsresultat. Intensiteten varierar därför mycket mellan
olika enheter, patienter och situationer vilket försvårar valet av dosregim för
antibiotika.
Antibiotikadosering vid kontinuerlig njurersättningsterapi
I litteraturen återfinns stora variationer i förslag till dosering av antibiotika vid
CRRT vilket bl.a. beror på att kunskapsunderlaget är mycket begränsat. Ett
annat skäl är att dosförslagen är anpassade till olika intensitet av CRRT, vilket
inte alltid redovisas tydligt (30). Förslagen i tabell 2 bygger på jämförelser mellan olika publicerade rekommendationer (18, 31-33), tidigare lokala sammanställningar av dosförslag (34), och resultat från originalstudier. De ersätter inte
en klinisk bedömning av lämplig dosregim i varje enskild situation. Föreslagna
dosintervall är som regel anpassade till CRRT med totalt flöde 1.5-3 L/h. I til�lägg till dosförslagen föreslår vi att man i ökad omfattning utnyttjar eventuella
möjligheter att bestämma plasmakoncentrationen av antibiotika. I vissa fall
används kontinuerlig njurersättningsterapi för patienter med betydande kvarvarande njurfunktion vilket kan leda till ökat dosbehov jämfört med anuriska
patienter (18).
Intermittent hemodialys
Dosförslagen i tabell 2 är hämtade från FASS och från litteraturen i övrigt (33).
Hos svårt sjuka patienter kan t.ex. minskad proteinbindning leda till ökat dosbehov jämfört med mindre svårt sjuka patienter behandlade med intermittent
hemodialys. Mätning av plasmakoncentrationer föreslås när det är möjligt. För
antibiotika som elimineras via dialysfiltret bör administreringen anpassas så att
den sker efter dialys. Aminoglykosider kan eventuellt vara ett undantag från
denna princip (27).
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<20
4/0.5 g x 2

<6
0.5 g
v.a.d.
1 g x 2 (Ingen dosreduktion men max 2 g/dygn)

50‐30
1gx2

<40
1gx3

<10
1 g x 2‐4
<10
1.5 g x 3‐4

<5
Halverad dos
30‐16
15‐6
1gx1
0.5 g x 1

40‐20
4/0.5 g x 2‐3

50‐10
2 g x 2‐4
50‐10
3gx3

Nedsatt njurfunktion (a)
Värden med fet stil anger intervall för kreatininclearance

1g x 3

1‐2 g x 2‐3

4/0.5 g x 3

2.4 g x 4
3gx3
2gx3

2 g x 2‐3

CRRT

0.5 g v.a.d. +
1 g E.D.

1‐2 g x 1

4/0.5 g x 2

1 g x 3‐4

1.2 g x 3

1‐2 g x 2

IHD
(b)

Ceftriaxon
(c)
1‐2 g x 1‐2
1 g x 2 (ingen dosreduktion
(Rocephalin)
men max 2 g/dygn)
Cefuroxim
(c)
1.5 g x 3
20‐10
<10
0.75‐1.5 g
0.75‐1.5 g
(Zinacef)
0.75‐1.5 g x 2
0.75‐1.5 g x 1
x 2‐3
x1
Obs. Vid nedsatt njurfunktion, CRRT och IHD bör den första dosen och eventuell extrados enligt punkt c nedan motsvara dosering till patienter
med normal njurfunktion. CRRT, continuous renal replacement therapy, IHD intermittent hemodialys, Ej rek. ej rekommenderat.
a. De övre värdena i varje cell av tabellen anger ett intervall för kreatininclearance normerat till en kroppsyta på 1.73 m2, dvs. ml/min/1.73 m2.
b. Vid intermittent hemodialys ska för de flesta antibiotika tidpunkten för administreringen anpassas så att den sker efter dialys (E.D.).
c. En extra dos mellan första och andra ordinarie dosen rekommenderas vid svår sepsis eller septisk chock.

1‐2 g x 3

4/0.5 g
x 3‐4

(c)

(c)

Piperacillin‐
Tazobaktam
(Tazocin)

2 g x 3‐4

1‐2 g x 3‐4

(c)

Kloxacillin

3 g x 3‐4

2 g x 3‐4

Normaldos

(c)

(c)

Bensylpenicillin

Cefalosporiner
Cefotaxim
(Claforan)
Ceftazidim
(Fortum)

(c)

Penicilliner
Ampicillin

Första
dosen
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Tabell 2. Förslag till dosregim för antibiotika vid olika grader av njurfunktion
och vid njurersättningsbehandling.

(c)

(c)

Första
dosen

1‐2 g x 3

0.5 g x 4
1 g x 3‐4

Normaldos

50‐26
1gx2

25‐10
0.5 g x 2
1 g x 2‐3

Ej rek. (d)

20‐6
Ej rek. (d)
(0.5 g x 2)
<10
0.5 g x 1

40‐21
0.5 g x 4

70‐41
0.5 g x 4

CRRT

Nedsatt njurfunktion (a)
Värden med fet stil anger intervall för kreatininclearance

0.5 g x 1

Ej rek. (d)

IHD
(b)

Aminoglykosider
Amikacin
30 mg/kg 15‐30 mg/kg
(e)
(e)
(e)
(Biklin)
x1
(f)
Gentamycin
(5‐) 7
4.5‐7 mg/kg
(f)
(f)
mg/kg
x1
(Gensumycin)
Netilmicin
(5‐) 7
4.5‐7 mg/kg
(f)
(f)
(f)
(Netilyn)
mg/kg
x1
(f)
Tobramycin
(5‐) 7
4.5‐7 mg/kg
(f)
(f)
mg/kg
x1
.
(Nebcina)
Obs. Vid nedsatt njurfunktion, CRRT och IHD bör den första dosen och eventuell extrados enligt punkt c nedan motsvara dosering till patienter
med normal njurfunktion. CRRT, continuous renal replacement therapy, IHD intermittent hemodialys, Ej rek. ej rekommenderat.
a. De övre värdena i varje cell av tabellen anger ett intervall för kreatininclearance normerat till en kroppsyta på 1.73 m2, dvs. ml/min/1.73 m2.
b. Vid intermittent hemodialys ska för de flesta antibiotika tidpunkten för administreringen anpassas så att den sker efter dialys (E.D.).
Angående aminoglykosider, se texten.
c. En extra dos mellan första och andra ordinarie dosen rekommenderas vid svår sepsis eller septisk chock.
d. Alla beredningar av imipenem inkluderar enzymhämmaren cilastatin som ansamlas vid nedsatt njurfunktion.
e. Invänta adekvat S‐konc. 5 mg/L, provtagning t.ex. 1‐2 ggr/d, därefter ge normal dos.
f. Invänta adekvat S‐konc. 2 mg/L, provtagning t.ex. 1‐2 ggr/d, därefter ge normal dos.

Meropenem
(Meronem)

Karbapenemer
Imipenem
(Tienam)

Antibiotika
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200 mg

750 mg x 1
alt.
500 mg x 2

500‐750
mg

100‐200 mg
x1
600 mg x 3

400 mg x 1

400 mg x 2‐3

Normaldos

400 mg

Första
dosen

>25 (g)
Normal dos

19‐10
250 mg x 1

<30
200‐400 mg x 1
<10
125 mg x 1

200‐400 mg
x1
LD 750 mg
125 mg x 1

IHD
(b)

Ingen dosreduktion
Ingen dosreduktion

Ingen dosreduktion

Ingen dosreduktion

LD 750 mg
250 mg x 1

400 mg x 2

CRRT

Ingen dosreduktion

Ingen dosreduktion

60‐30
200‐400 mg x 2
50‐20
250 mg x 2

Nedsatt njurfunktion (a)
Värden med fet stil anger intervall för kreatininclearance

10 ml x 2
= 160/800
mg x 2

10 ml x 1
Ej rek.
25‐15 (g)
<15
(g,h)
Normal dos 3 d
Ej rek.
därefter
10 ml x 1
Obs. Vid nedsatt njurfunktion, CRRT och IHD bör den första dosen motsvara dosering till patienter med normal njurfunktion. CRRT, continuous
renal replacement therapy, IHD intermittent hemodialys, Ej rek. ej rekommenderat.
a. De övre värdena i varje cell av tabellen anger ett intervall för kreatininclearance normerat till en kroppsyta på 1.73 m2, dvs. ml/min/1.73 m2.
b. Vid intermittent hemodialys ska för de flesta antibiotika tidpunkten för administreringen anpassas så att den sker efter dialys (E.D.).
g. Kontroll av plasmakoncentrationen rekommenderas.
h. Risk för underdosering (38).

Övriga antibiotika
Doxycyklin
(Doxyferm)
Klindamycin
(Dalacin)
Trimetoprim‐Sulfa
(Bactrim, Eusaprim)

Moxifloxacin
(Avelox)

Kinoloner
Ciprofloxacin
(Ciproxin)
Levofloxacin
(Tavanic)

Antibiotika
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25‐30
mg/kg
(i)

Första
dosen

15‐20 mg/kg
x 2‐3 (i,j)

Normaldos
1gx1
(j)

<20
500 mg var
2:a‐4:e d (j)

40‐20
500 mg
x 1 – v.a.d. (j)
Ingen dosreduktion

70‐40
1gx1
(j)

CRRT

Nedsatt njurfunktion (a)
Värden med fet stil anger intervall för kreatininclearance
1 g var 3‐7 d
(j)

IHD
(b)

Erytromycin
1gx3
Ingen dosreduktion
(Erymax)
Metronidazol
1.5 g
1gx1
Ingen dosreduktion
Ingen dosreduktion
(Flagyl)
Linezolid
600 mg x 2
Ingen dosreduktion
Ingen dosreduktion
(Zyvoxid)
Rifampicin
10 mg/kg x 1
Ingen dosreduktion
Ingen dosreduktion
(Rifadin)
max 600 mg x 1
Obs. Vid nedsatt njurfunktion, CRRT och IHD bör den första dosen motsvara dosering till patienter med normal njurfunktion. CRRT, continuous
renal replacement therapy, IHD intermittent hemodialys, Ej rek. ej rekommenderat.
a. De övre värdena i varje cell av tabellen anger ett intervall för kreatininclearance normerat till en kroppsyta på 1.73 m2, dvs. ml/min/1.73 m2.
b. Vid intermittent hemodialys ska för de flesta antibiotika tidpunkten för administreringen anpassas så att den sker efter dialys (E.D.).
i. Beräknat på aktuell kroppsvikt (39).
j. Efter laddningsdos justeras dos och dosinterval med målsättning att administrera nästa dos när S‐vankomycin 15‐20. När detta är
svårförutsägbart kan man invänta svar på koncentrationsbestämningen.

Övriga antibiotika
Vankomycin
(Vancocin)

Antibiotika
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Första
dosen
400‐800
mg
70 mg
x 1 x I (n)
200 mg
x 1 x I (n)
6 mg/kg
x 2 x I (n)

0.5‐1.0
mg/kg
x1
3‐5 mg/kg x
1

4 mg/kg x 2

0.5‐1.0 mg/kg x 1 (m)

Ingen dosreduktion vid peroral behandling. Försiktighet vid
i.v. behandling pga risk för toxicitet relaterad till ansamling
av vehikeln SBECD.

Nedsatt njurfunktion (a)
Värden med fet stil anger intervall för kreatininclearance
400 mg x 1
<50
200 mg x 1
Ingen dosreduktion
50/70 mg x 1
(l)
100 mg x 1
Ingen dosreduktion

Normaldos

Ingen dosreduktion vid
peroral behandling.
Försiktighet vid i.v. behandling
pga risk för toxicitet relaterad
till ansamling av vehikeln
SBECD.
0.5‐1.0 mg/kg 0.5‐1.0 mg/kg
x1
x1

Ingen dosreduktion

IHD
(b)
400‐800 mg
400 mg
x 1 (k)
x 1 ED
Ingen dosreduktion

CRRT

Liposomalt
3‐5 mg/kg
3‐5 mg/kg
3‐5 mg/kg x 1 (m)
Amfotericin B
x1
x1
(Ambisome)
CRRT, continuous renal replacement therapy, IHD intermittent hemodialys, Ej rek. ej rekommenderat.
a. De övre värdena i varje cell av tabellen anger ett intervall för kreatininclearance normerat till en kroppsyta på 1.73 m2, dvs. ml/min/1.73 m2.
b. Vid intermittent hemodialys ska för de flesta antibiotika tidpunkten för administreringen anpassas så att den sker efter dialys (E.D.).
k. CRRT har associerats med högre clearance än hos friska utan njursvikt (40).
l. 70 mg om kroppsvikt > 80 kg.
m. Risk för nefrotoxicitet, följ njurfunktion (se FASS).
n. x 1 x I, denna dosering avser första behandlingsdygnet.

Amfotericin B
(Fungizone)

Flukonazol
(Diflucan)
Caspofungin
(Cancidas)
Anidulafungin
(Ecalta)
Vorikonazol
(Vfend)
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3. ”Source Control” - Föreligger behov av
kirurgisk intervention - Kontakta relevant kirurg!
OBS utredning av infektionsfokus måste fortsätta
om man inte lokaliserat infektionskällan
4. Ange tidpunkt för ny bedömning av forts
antibiotika alt utsättning.
5. När odlingssvar med resistensbesked
erhållits ges riktad terapi.
6. Provtagning
a. Klin kem (CRP, Blodstatus, Na, K, Kreatinin, Laktat,
Urinsticka, ev PCT)

direktmikroskopi, snabbstreptokock-A-test ev. PCR

Aminoglykosidtillägg skall alltid övervägas vid: I. septisk chock, II. progredierande svår sepsis,
III. svår sepsis utan chock med misstanke om antibiotikaresistenta gram-negativa bakterier.

a.moxifloxacin 400mg x 1
+/- klindamycin 600mg x 3
b. ciprofloxacin 400mg x 2
+ aminoglykosid1
(vid misstanke om pseudomonas)
i. Legionella hos lung-sjuka,

ciprofloxacin 400mg x 2
+ klindamycin 600mg x 3
+/- aminoglykosid1

i. Urosepsis: cefotaxim 1-2g x 3-41/

Tänk på

a. meropenem 0,5-1g x 41
b. piperacillin-tazobaktam 4g x 41

a. piperacillin-tazobaktam 4g x 41
b. meropenem 0,5-1g x 3-41
c. ceftazidim 1-2g x 31
+/- klindamycin 600mg x 3

Allvarlig
penicillin/cefalosporin allergi

piperacillin-tazobaktam 4g x 41
meropenem 0,5-1g x 41
ceftazidim 2g x 31
+/- klindamycin 600mg x 3

cefotaxim 1-2g x 3-41
+/- metronidazol 1,5g x 1 (dag 1)
1g x 1 (from dag 2)
meropenem 0,5-1g x 3-41
piperacillin-tazobaktam 4g x 3-41

a.
b.
c.

b.
c.

a.

piperacillin-tazobaktam 4g x 3-41

a. bensylpc 3g x 41
+ moxifloxacin 400mg x 1
b. cefotaxim 1-2g x 3-41
+ erytromycin 1g x 3

Pneumoni

Neutropeni

Sjukhus-förvärvad
(>48 tim efter ankomst till
sjukhus)

c.

b.

a.

Samhällsförvärvad

cefotaxim 1-2g x 3-41
+/- metronidazol 1,5g x 1 (dag 1)
1g x 1 (from dag 2)
meropenem 0,5-1g x 3-41c.

Sepsis med okänt fokus

Infektion

i. Odränerad abscess

ciprofloxacin 400mg x 2
+ klindamycin 600mg x 3
+/- aminoglykosid1

a. imipenem 0,5-1g x 41
b. piperacillin-tazobaktam 4g x 41

a. piperacillin-tazobaktam 4g x 3-41
b. cefotaxim 1-2g x 3-41
+ metronidazol 1,5g x 1 (dag 1),
1g x 1 (from dag 2)
c. imipenem 0,5-1g x 3-41

a. piperacillin-tazobaktam 4g x 3-41
b. cefotaxim 1-2g x 3-41
+ metronidazol 1,5g x 1 (dag 1),
1g x 1 (from dag 2)
c. imipenem 0,5-1g x 3-41

Bukinfektion

i. Tbc-meningit hos immun-

a. meropenem 2g x 3 (ej vid
anafylaktisk chock av pc)
b. moxifloxacin 400mg x 1
+ vankomycin 1g x 3 (15 mg/kg x 3)
+ trimetoprim-sulfametoxazol
20ml x 2

meropenem 2g x 3

meropenem 2g x 3
+ ev. vankomycin 1g x 3
(15 mg/kg x 3) (efter neurokirurgi)

a. cefotaxim 3g x 3-4
+ ampicillin 3g x 3-4
b. meropenem 2g x 3

Akut bakteriell meningit (ABM)

Alla doser avser intravenös behandling av vuxna. Första dosen ges oberoende av njurfunktion. Dosen skall sedan anpassas efter vikt, ålder, njurfunktion och ibland leverfunktion.

1.

Håkan Hanberger

b. Odlingar (blod, urin, luftvägar, sår, ledvätska,
likvor, petekier, abscesser, nekrotiserande fasciit)
c. Mikrobiologisk snabbdiagnostik/PCR
• Pneumoni: direktmikroskopi, PCR, urinantigen
• Septisk artrit: direktmikroskopi, ev. PCR om
pågående antibiotika
• Meningit: direktmikroskopi, latexagglutination,
PCR (virus, tbc) (helst >5ml)
• Nekrotiserande fasciit/bukabscess/septiska embolier:

Empirisk antibiotikabehandling vid intensivvårdskrävande infektioner.

1. Konsultera infektionsbakjour och narkosläkare
vid misstanke om livshotande infektion.
2. Ställ preliminär infektionsdiagnos
a. Infektionsfokus?
b. Ange preliminärdiagnos: pneumoni, pyelonefrit,
erysipelas, etc.
c. Ange svårighetsgrad (CRB vid pneumoni, MEWS)
d. Immunsuppression?
e. Sannolikt etiologiskt agens?
f. Riskfaktorer resistenta bakterier?
g. Motivera ditt val av antibiotika i journalen
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i. Urosepsis: cefotaxim 1-2g x 3-4 /
piperacill.-tazobactam 4g x 3-41
ii. Livshotande hud och mjukdelsinfektion (myosit/fasciit):
meropenem 1g x 3-41 +
klindamycin 600mg x 3
iii. Invasiv candidos hos patient
som legat på IVA >10 dygn,
vid neutropeni, katetersepsis,
tarmperforation, kontinuerlig
hemodialys/filtration
iv. Endokardit hos patient med
klaffsjd eller blåsljud
i. Tbc-meningit hos immunsupprimerade och ovaccinerade
ii. Svamp-meningit hos
immunsupprimerade
iii. Herpesencephalit vid virusgenes (aciklovir 10mg/kg x 3)
iv. alltid steroider vid ABM
v. antibiotikabehandling utan
fördröjning - ej datortomografi
före första antibiotikadosen

i. Legionella hos lung-sjuka,
immunsupprimerade, utlandsresenärer
ii. Pneumocystis (P. Jirovecii) och
aspergillus hos immunsupprimerade
iii. Alltid kombinationsbehandling
(inkl. högdosbetalaktam1 ) vid
misstanke om pseudomonas
iv. Tuberkulos hos äldre,
invandrare, etyliker, immunsupprimerade, långdraget
förlopp
i. Odränerad abscess
ii. Invasiv candidos hos patient
som legat på IVA >10 dygn,
vid neutropeni, katetersepsis,
tarmperforation, kontinuerlig
hemodialys/filtration

+ trimetoprim-sulfametoxazol
20ml x 2

(vid misstanke om pseudomonas)

Referensgruppen för Antibiotikafrågor: www.srga.org.
Smittskyddsinstitutet, information om resistensläget: www.smittskyddsinstitut.se.
EUCAST, information om antibiotikakänslighet och brytpunkter för vildtypspopulationer:http://217.70.33.99/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
Infektionsläkarföreningens vårdprogram: www.infektion.net
Stramaportalen, information om resistensläget i Östergötland: www.lio.se

Källor

Utlandsresa - misstanke om resistenta bakterier: ESBL: meropenem + amikacin, MRSA: tillägg av vankomycin 1g x 3 iv till ovanstående, MDR Pseudomonas/Acinetobacter: kontakta infektionsbakjouren.

1.
Septisk chock, progredierande svår sepsis
Aminoglykosid (Amikacin 15-30mg/kg alt tobramycin 4,5-7mg/kg)
a Vid septisk chock rekommenderas pga ökad distributionsvolym högsta dosalternativet för första dosen (vid pyelonefrit lägsta dosalternativet), b aminoglykosider ges oftast som en engångsdos, vid fortsatt behov av
behandling med aminoglykosid skall serumkoncentration av aminoglykosid, som ges 1 gång/dygn bestämmas 8 och 24 tim efter given dos. c. konsultera relevant specialist vid kronisk njurfunktionsnedsättning/andra
nefrotoxiska droger/akut anuri/hörselnedsättning. d. vid övervikt/undervikt bör lägre/högre doser/kg kroppsvikt ges eftersom aminoglykosid inte distribueras i fettvävnad, e. amikacin rekommenderas vid misstanke om
Enterobacteriaceaeinfektion då amikacinresistens är lägre än för övriga aminoglykosider.
Betalaktamantibiotika: Vid septisk chock skall, pga ökad distributionsvolym, höga* och täta doser (var 6e - 8e timma) ges. Ge dessutom en extra laddningsdos efter 3-4 timmar (dos 2). Observera att behov av
höga täta doser oftast gäller även vid kontinuerlig hemodialys/filtration. * (högdos är 2-3g för cefotaxim, 1g för imipenem, 2g för meropenem, 2g för ceftazidim 4g för Pip-tazo (gäller normalviktiga)).

Tänk på

1
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3. ”Source Control” - Föreligger behov av
kirurgisk intervention - Kontakta relevant kirurg!
OBS utredning av infektionsfokus måste fortsätta
om man inte lokaliserat infektionskällan
4. Ange tidpunkt för ny bedömning av forts
antibiotika alt utsättning.
5. När odlingssvar med resistensbesked
erhållits ges riktad terapi.
6. Provtagning
a. Klin kem (CRP, Blodstatus, Na, K, Kreatinin, Laktat,
Urinsticka, ev PCT)
b. Odlingar (blod, urin, luftvägar, sår, ledvätska,
likvor, petekier, abscesser, nekrotiserande fasciit)
c. Mikrobiologisk snabbdiagnostik/PCR
• Pneumoni: direktmikroskopi, PCR, urinantigen
• Septisk artrit: direktmikroskopi, ev. PCR om
pågående antibiotika
• Meningit: direktmikroskopi, latexagglutination,
PCR (virus, tbc) (helst >5ml)
• Nekrotiserande fasciit/septiska embolier:
direktmikroskopi, snabbstreptokock-A-test ev. PCR

Håkan Hanberger

inj. bensylpc 1-3g x 3
T. penicillin V 1g x 3-4
T. amoxicillin 750mg x 3 (vid misstanke om
Haemophilus inﬂuenzae - tex KOL-pat 4)

Pneumoni1, 2

T. nitrofurantoin 50mg x 3, beh-tid:

OBS begär alltid prel. svar på urinodling!

Akut cystit (nedre afebril UVI)

inj. cefotaxim5 1g x 3
alt.

Pyelonefrit 4, 5, 6
(kvinnor)

T. ciproﬂoxacin 500mg x 2 x 7dygn + om högfebril/påverkad: inf. aminoglykosid 6
(ev. endast engångsdos tills resistensbesked)

inj. bensylpc 3g x 4 + inf moxiﬂoxacin
400mg x 1
alt.
inj. cefotaxim 1g x 3 + inf. erytromycin
1g x 3

Mycket allvarlig pneumoni1
- se även IVA-PM (”rött kort”)

Om CRB -65 > 21 se mycket allvarlig
pneumoni (ett CRB-poäng för vardera:
konfusion, resp > 30/min, BT: syst <90/
diast <60, ålder >65)
2
Om atypisk pneumoni – ge riktad beh.

Förstahandsval

Diagnos

T. trimetoprim4 300mg x 1

T. ceftibuten 400mg x 1 x 10 dygn.
Pga kort halveringstid bör beh. inledas
(1-3 dygn) med 2-dos (400mg x 2), (ej
evidensbaserat). Ceftibuten är peroralt alt
till opåverkad pat.

alt

inf. aminoglykosid 3, 6, beh-tid 5 dygn

inf. erytromycin2,3 1g x 3
T. erytromycin (Erymax)2,3 500mg x 2
T. doxycyklin2,3 100mg x 1
(dubbel dos dag 1)
T. amoxicillin-klavulansyra4 875mg x 3
vid betalaktamasproducerande Haemophilus inﬂuenzae)
T. amoxicillin4 750mg x 4 (pneumokocker
med nedsatt känslighet för pc)

Alternativ: Allvarlig pc-reaktion3,
resistenta bakterier4

(ett CRB-poäng för vardera: konfusion, resp
> 30/min, BT: syst<90/ diast <60, ålder 65).

(t.ex. anafylaktisk reaktion)
4 Riskfaktorer för antibiotikaresistenta bakterier
(ABR): recidiv och behandlingssvikt, nyligen

3 Alternativ vid allvarlig pc-reaktion

behandling.

2 Om atypisk pneumoni – ge riktad

1 Om CRB -65 > 2: se mycket allvarlig pneumoni

a. Mycoplasma, vid epidemier
(makrolid/doxycyklin)
b. Legionella hos lung-sjuka, immunsupprimerade, utlandsresenärer
(moxiﬂoxacin/inf. erytromycin 1g x 3)
c. S. aureus vid insjuknande i anslutning
till inﬂuensasjukdom (cefotaxim)
d. Tuberkulos hos äldre, invandrare, etyliker,
immunsupprimerade
e. Pneumocystis (Jirovicii) och aspergillus
hos immunsupprimerade
f. Pseudomonas aeruginosa vid allvarlig
underliggande lungsjukdom/immunsuppression (piperacillin/tazobactam 4g x 4)
g. Pneumokocker med nedsatt känslighet för
pc4; amoxicillin 750mg x 4 alt B pc 3g x 4 alt
cefotaxim 1g x 4

Att tänka på

• Förstahandsval avser initial behandling för vuxna patienter utan riskfaktorer för antibiotikaresistens (resor, nyligen antibiotikabehandlad, sjukhusvistelse > 2 dygn)
eller immunsuppression.
• Doserna gäller för vuxna patienter med normal njurfunktion. Vid nedsatt njurfunktion följs doseringsschema på nedanstående sida.
• Misstanke om multiresistenta (MDR) bakterier4, Screeningodla för MRSA/MDR, isolera!, MRSA: tillägg av 1gx3 vankomycin, ESBL: meropenem +/- amikacin
(Biklin), MDR pseudomonas/acinetobacter: kontakta infektionsbakjouren

Empirisk antibiotikabehandling på akuten av vanliga icke intensivvårdskrävande infektioner

1. Konsultera infektionsbakjour och narkosläkare
vid misstanke om livshotande infektion.
2. Ställ preliminär infektionsdiagnos
a. Infektionsfokus?
b. Ange preliminärdiagnos: pneumoni, pyelonefrit,
erysipelas, etc.
c. Ange svårighetsgrad (CRB vid pneumoni, MEWS)
d. Immunsuppression?
e. Sannolikt etiologiskt agens?
f. Riskfaktorer resistenta bakterier?
g. Motivera ditt val av antibiotika i journalen
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inj. cefotaxim5 1g x 3
alt.
T. ciproﬂoxacin 500mg x 2 x 14 dygn +
om högfebril/påverkad: inf. aminoglykosid 5, 6
(ev. endast engångsdos tills resistensbesked)

inj. bensyl-pc 1-3g x 3
T. penicillin V 1g x 3
alt om misstanke om blandinfektion
(streptokocker + S. aureus) i avvaktan på
odlingssvar: inf. kloxacillin 2g x 3-4

inf. kloxacillin 2g x 3-4
T. ﬂukloxacillin 1g x 3

inj. piperacillin-tazobactam 4g x 3
alt.
inj. cefotaxim 1g x 3
+ inf. metronidazol 1,5g x 1 (dag 1)
(1g x 1 from dag 2)
alt.
inf. imipenem 0,5g x 3 / inj. meropenem
0,5g x 3 (vid komplicerad infektion)

inj. cefotaxim 1g x 3 +/- inf. metronidazol
1,5g x 1 (dag 1)
(1g x 1 from dag 2)
+/- inf. aminoglykosid 6
alt
inj. piperacillin-tazobactam 4g x 3
+/- inf. aminoglykosid 6

Febril urinvägsinfektion hos män 4, 5, 6, 7

Erysipelas 8
(streptokocker), Vid misstanke om fasciit
eller myosit - se rött kort!

Hud- och mjukdelsinfektion/
septisk artrit
(S. aureus), Vid misstanke om fasciit
eller myosit - se ”rött kort”!

Bukinfektion

Svår bakteriell infektion med
oklart fokus
för ytterliggare information och vid
meningit eller septisk chock se schema
för intensivvårdskrävande infektioner
(”rött kort”)

inf. aminoglykosid 6
+ inf. klindamycin3 600mg x 3 i.v.
Vid petekier: Lägg till
inf. ciproﬂoxacin3 400mg x 2
(meningokocktäckning)

inf. ciproﬂoxacin3 400mg x 2 +
inf. klindamycin3 600mg x 3
+/- inf. aminoglykosid 6
(pga hög kinolonresistens)

inf. klindamycin3 600mg x 3
K. klindamycin3 300mg x 3

inf. klindamycin3 600mg x 3
K. klindamycin3 300mg x 3

opåverkad pat och kinolon + trimetoprimresistens, (Observera dålig prostatapenetration hos cefalosporiner)

Pga kort halveringstid bör beh. inledas (1-3
dygn) med 2-dos (400mg x 2), (ej evidensbaserat). Ceftibuten är peroralt initialt alt till

T. ceftibuten4 400mg x 1 x 14 dygn.

T. trimetoprim 300mg x 1 x 14 dygn (uppföljande peroral behandling om känslig stam)
alt

T. trimetoprim4 300mg x 1
T. ciproﬂoxacin4 500mg 1 x 2

behandling.

8

7

6

5

4

(t.ex. anafylaktisk reaktion)
Riskfaktorer för antibiotikaresistenta bakterier
(ABR): recidiv och behandlingssvikt, nyligen
antibiotikabehandlad, immunsuppression,
sjukhusvistelse > 2 dygn, resor, sjukvårdskontakt utomlands, utbrott med ABR i
omgivningen
Pga den höga resistensen mot kinoloner och
trimetoprim måste man överväga att inleda
behandlingen med intravenöst antibiotika
(cefotaxim) på sjukhus alt om opåverkad pat
T. ceftibuten.
Aminoglykosid
Amikacin 15-30mg/kg / tobramycin 4,5-7mg/kg.
a. Vid septisk chock rekommenderas högsta
dosalternativet för första dosen (pga ökad
distributionsvolym), vid pyelonefrit lägsta
dosalternativet.
b. aminoglykosider ges oftast som en
engångsdos, vid fortsatt behov av behandling
med aminoglykosid skall serumkoncentration
av aminoglykosid, som ges 1 gång/dygn
bestämmas 8 och 24 tim efter given dos.
c. Kontraindikationer: konsultera relevant
specialist vid kronisk njurfunktionsnedsättning/
andra nefrotoxiska droger/akut anuri/hörselnedsättning
d. vid övervikt/undervikt bör lägre/högre doser/
kg kroppsvikt ges eftersom aminoglykosid inte
distribueras i fettvävnad,
e. amikacin rekommenderas vid misstanke om
Enterobacteriaceaeinfektion då
amikacinresistens är lägre än för övriga
aminoglykosider.
Vid febril UVI efter prostatabiopsi ge initialt
cefotaxim (pga hög kinolonresistens) +/aminoglykosid, om septisk påverkad/
riskfaktorer för resistens kontakta infektionsbakjour för ställningstagande till karbapenem.
Vid svår erysipelas med kraftigt ödematösa
ben ges Bpc 3g x 4. Vid livshotande hud och
mjukdelsinf ges karbapenem+klindamycin –
se ”rött kort”.

3 Alternativ vid allvarlig pc-reaktion

Referensgruppen för Antibiotikafrågor: www.srga.org.
Smittskyddsinstitutet, information om resistensläget: www.smittskyddsinstitut.se.
EUCAST, information om antibiotikakänslighet och brytpunkter för vildtypspopulationer:http://217.70.33.99/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
Infektionsläkarföreningens vårdprogram: www.infektion.net
Stramaportalen, information om resistensläget i Östergötland: www.lio.se

Källor

OBS begär alltid prel. svar på urinodling!

T. nitrofurantoin 50mg x 3, beh-tid:
kv. 5 dygn, män 7 dgr (ej evidensbaserat)
alt.
T. pivmecillinam 200mg x 3, beh-tid:
kv. 5 dygn, män 7 dgr (ej evidensbaserat)

Akut cystit (nedre afebril UVI)
(kvinnor och män)

till opåverkad pat.
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Candidainfektioner på
Intensiven.
Diagnos, behandling och profylax
Bengt Gårdlund
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Bakgrund:
Under senare år har antalet invasiva candidainfektioner ökat i västvärlden.
Det är inte längre en komplikation som uteslutande drabbar transplanterade
patienter eller patienter med hematologiska maligniteter och neutropeni utan
även svårt sjuka patienter med andra svåra underliggande sjukdomar drabbas i
ökande utsträckning. På Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge har antalet blododlingar med Candida tredubblats under den senaste 10-årseprioder och
den största ökningen står intensivvårdspatienterna för.
Dödligheten i candidasepsis är mycket hög, 50-88% men eftersom tillståndet
är associerat till svåra underliggande sjukdomar med hög dödlighet kan det
vara svårt att avgöra till vilken grad infektionen bidrar till dödligheten. I välmatchade case-control studier anges ”attributable mortality”, dvs. den andel av
dödligheten till vilken infektionen bidrar, till 5-71%, den lägsta mortaliteten ses
för intensivvårdspatienter där kateterrelaterade infektioner förekommer ofta och
den högsta vid levertransplantation som kompliceras av candidasepsis.
Att ändå candidasepsis är en komplikation som i sig innebär en ökad dödlighet och inte bara en surrogatmarkör för ett havererat immunsystem hos en
döende patient talar det faktum att utebliven svampbehandling är en oberoende
riskfaktor för död och att tidigt vs sent insatt behandling signifikant ökar överlevnaden vid invasiv svampinfektion.
Diagnostik
Svampblododling har dålig känslighet (50-70%). Att ta flera odlingar och
användande av speciella svampblododlingsflaskor kan öka känsligheten, inte
minst vid polymikrobiell sepsis där Candida ingår. Analys av mannan/antimannan i serum i kombination har hög sensitivitet och specificitet (>80%) och
kan bli positiv flera dagar före blododlingar och rekommenderas i internationella guidelines som bästa indirekta metod för påvisande av invasiv infektion
(Cuenca-Estrella M et al 2012, Pappas PG et al 2009). Upprepade prover
rekommenderas. Serumkoncentration av β-D-glukan som också är en del av
svampars cellvägg används också för att påvisa invasiv candidiasis men är inte

specifik för Candida. Verkar vara mer tillförlitligt för icke-neutropena än för
hematologiska patienter. Även här rekommenderas upprepade prover. Serum
eller urinmätning av kvot D/L arabinitol har visat relativt gott diagnostiskt
värde vid hematologisk sjukdom med neutropeni och hos nyfödda men betydligt sämre på andra patientkategorier. PCR-analyser har ännu inte standardiserats eller validerats för att kunna rekommenderas för klinisk diagnostik.
Brist på bra diagnostik och att det inte finns någon typisk klinisk bild vid candidasepsis gör att man inom intensivvården är hänvisad till olika profylaxstrategier och empirisk behandling för att inte tappa viktig tid vid invasiv candidiasis.
Profylaxstrategier
1) Profylax till alla intensivvårdspatienter
Incidensen invasiv svampinfektion är mindre än 0,5% av IVA-patienter.
Generell profylax med t.ex. flukonazol leder till en oerhörd överbehandling
med risk för biverkningar, resistensutveckling, selektion av resistenta arter och
kostnader. Rekommenderas inte.
2) Profylax till högriskpatienter.
Bygger på att det går att identifiera dessa patienter någorlunda säkert. Flera oberoende riskfaktorer och Candida koloniseringsstatus gör att man kan identifiera
en högriskpopulation som kan vara betjänt av profylax:

Riskfaktorer:
• Stor bukkirurgi speciellt om det förelegat anastomosinsufficiens eller
reoperation
• Nekrotiserande pankreatit speciellt postop
• Akut eller kronisk njursvikt med dialysbehov
• Antibiotika (ju fler sorter och ju längre behandlingstid, desto högre risk)
• CVK, högre risk vid flerlumen
• Tid på intensiven > 1 vecka
• Neutropeni
• Kolonisering med Candida från minst en lokal. (luftvägar, svalg, urin,
faeces, instick, drän, sår mm). Det negativa prediktiva värdet för
invasiv candidos av negativa koloniseringsodlingar är mycket högt.
Om flera riskfaktorer föreligger ökar troligen risken exponentiellt
Flera randomiserade kontrollerade studier av profylax med flukonazol till
högriskpatienter inom intensivvården har visat en signifikant minskad risk för
invasiv svampinfektion. I Läkemedelsverket workshop från 2005 rekommende-
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ras ”Profylax med flukonazol kan övervägas till högriskpatienter, t.ex. återkommande episoder av tarmläckage” och en Cochrane review från 2006 (Playford
EG 2009) rekommenderar profylax till högriskpatienter inom intensivvården. I
de senaste europeiska guidelines rekommenderas flukonazolprofylax till patienter som genomgått bukkirurgi och haft upprepade episoder av tarmperforationer eller anastomosläckage (Cornely OA et al 2012)
Profylaxrekommendation:
Högriskpatient med flera av ovanstående riskfaktorer, framför allt vid
komplikationer efter bukkirurgi bör om de samtidigt är koloniserade
med Candida ges profylax. Om patienten är koloniserad med känslig
Candidaart ges flukonazol 400 mg/d.
Intensivvård < 1 v eller negativa koloniseringsodlingar – ingen profylax.
3) Preemptiv behandling (empirisk behandling styrd av någon biomarkör).
Upprepade mätningar i serum av β-D-glukan eller mannan/anti-mannan
som grund för svampbehandling har prövats i kliniska studier. Båda testerna
verkar ha ett högt negativt prediktivt värde och kan ev. vara ett stöd för att
avstå från onödig svampbehandling (Cornely OA et al 2012).

68

Empirisk svampterapi.
(Patienter med tecken på invasiv infektion men utan att diagnostiska prover
verifierat diagnosen). Tyvärr finns inga för invasiv candidainfektion typiska
kliniska tecken. Patienten ter sig ofta likt vanlig bakteriell sepsis: feber, hypotension, multipel organdysfunktion inklusive koagulopati.
Om patienten uppfyller flera av de kliniska riskfaktorerna under punkt 2 och
dessutom uppvisar terapisvikt med pågående bredspektrumantibiotika är indikationen stark för svampbehandling. Det finns starkt stöd för att korrekt insatt
empirisk svampbehandling ökar överlevnaden på samma sätt som annan adekvat
insatt empirisk bakteriell sepsisbehandling (Kumar A et al 2009). Behandling
kan ske med flukonazol om det inte finns misstanke om kolonisering med
flukonazolresistenta stammar (oftast C glabrata eller C krusei). Alternativt
används en echinocandin (caspofungin (Cancidas®), anidulafungin (Ecalta®)
eller micafungin (Mycamine®) eller liposomalt amfotericin B (Ambisome®).
Rekommendation:
Empirisk svampbehandling bör ges till candidakoloniserad septisk
patient med riskfaktorer för svampsepsis speciellt vid terapisvikt på
antibakteriell terapi.

Behandling av verifierad invasiv svampinfektion.
Fynd av Candida i blododling skall alltid behandlas även om patienten är symptomfri. Fynd från andra sterila lokaler skall också behandlas (abscesser, ledvätska, kota mm). Om blododling är positiv för Candida bör nya blododlingar tas
var 3:e-4:e dag tills de blir negativa. Behandlingstiden vid verifierad candidemi
bör vara 2 v från första negativa blododling om inga septiska nerslag misstänks.
De svampmedel som står till förfogande framgår av Tabell 1. Flera randomiserade kliniska studier av invasiv candidainfektion har genomförts där olika
preparat jämförts. Echinocandinerna förefaller var effektivare än Ambisome
och flukonazol. I en jämförande studie av vorikonazol mot Ambisome följt av
flukonazol sågs en likartad klinisk effekt mellan de båda regimerna. Ambisome
uppvisar som regel mer biverkningar framförallt i form av njurpåverkan och
elektolytrubbningar än de övriga preparaten
Sammanfattningsvis är en echinocandin förstahandsvalet vid verifierad candidasepsis och är det som rekommenderas i de senaste europeiska guidelines
(Cornely OA et al 2012). Detta stöds även av en analys av sammanslagna
patientdatabaser från sju olika randomiserade kontrollerade behandlingsstudier
av olika svampmedel vid invasiv candidiasis (n=1915). Behandling med något
annat än en echinocandin visade sig vara en oberoende riskfaktor för ökad dödlighet (Andes DR et al 2012).
Vilken echinocandin? Den terapeutiska effekten av de tre echinocandinerna
är sannolikt likvärdig. Preparaten skiljer sig något avseende biverkningar, interaktioner, klinisk dokumentation och pris. Interaktioner är sällan ett problem.
Anidulafungin har minst problem med interaktioner och behöver inte dosjusteras vid njur-eller leversvikt men den kliniska dokumentationen och kliniska
erfarenheten är mindre än för de andra preparaten. Ingen av echinocandinerna
belastas av svåra biverkningar. För micafungin noterades i prekliniska studierna
levertumörer hos råtta efter långtidsbehandling. Relevansen av detta för människa är oklar. Trots att micafungin har givits till tusentals patienter sen 2005
då det registrerades i USA utan att levertumörer noterats finns det i Europa en
reservation för risk för levertumörer och rekommendationen är att om möjligt
bör annat preparat ordineras. Av denna orsak är det rimligt att avråda från
långtidsbehandling med micafungin. Echinocandinerna är mycket dyra och
upphandlingar och rabatter påverkar val av preparat.
Övergång till (oral) flukonazol kan rekommenderas om isolatet är känsligt.
I nya guidelines rekommenderas minst 10 d echinocandin men för kliniskt
stabil patient med negativ blododling kan man övergång ske tidigare. Om
blododlingen visat C parapsilosis bör man byta till flukonazol eftersom nedsatt
känslighet för echinocandiner är vanligt och kliniskt relevant. Se tabell 2 för
förväntat resistensmönster för vanliga candidaarter. För doseringsrekommendation se tabell 1.
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Tabell 1. Preparatöversikt antimykotika för behandling av invasiva
candiainfektioner
Läkemedel
Laddnings-dos
		

Daglig
Observanda/varningar (se FASS)
underhållsdos

Azoler			
Flukonazol			Beakta läkemedelsinteraktioner!
Intravenös beredning/
800 mg x 1 dag 1 400 mg x 1
kapslar/oral suspension			

Dosjustering vid nedsatt njurfunktion.
Billigt.			

Vorikonazol (Vfend®)			

Beakta läkemedelsinteraktioner!
Iv-beredning bör ej användas vid nedsatt
njurfunktion (kreatininclearence <50 ml min).
Dosjustering vid nedsatt levefunktion
Vid otillräcklig behandlingseffekt kan
underhållsdosen ökas, se FASS

Intravenös beredning
6mg/kg x 2 dag 1 4 mg/kg x 2
Tabletter/oral suspension			
Kroppsvikt >40 kg
400 mg x 2 dag 1 200 mg x 2
Kroppsvikt <40kg
200 mg x 2 dag 1 100 mg x 2
			

Echinocandiner			
Caspofungin (Cancidas®) 70 mg x 1 dag 1
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50 mg x 1
Ökad daglig dos (70 mg) till patient > 80 kg
Intravenös beredning			
och vid samtidig behandling med vissa
			
interagerande läkemedel. Dosjustering (35 mg)
			
vid måttligt nedsatt leverfunktion.
			
Interaktion med takrolimus, kan kräva
			dosjustering.

Anidulafungin (Ecalta®) 200mg x1 dag 1

100 mg x1
Intravenös beredning			
			
			
			

Ingen dosjustering vid njur/leversvikt.
Mindre interaktionsproblem än
caspofungin. Begränsad erfarenhet
av behandling av fokala infektioner.
Innehåller etanol 24%.

Micafungin (Mycamine®) Ingen

Ingen dosjustering vid njursvikt.
Bör ej användas vid leversvikt eller kronisk
leversjd. Få interaktioner.
Biverkningar främst levertoxicitet.
Ej för långtidsbehandling.

100 mgx1
Intravenös beredning
laddningsdos
			
			
			

Polyener			
AmBisome®

Intravenös beredning av
Ingen
1-5 mg/kg x1 Ingen dosjustering vid njur/leversvikt.
liposomalt amfotericin B
laddningsdos 		
Mindre infusionsrelaterade biverkningar
			
och lägre njurtoxicitet än amfotericin B.
			
Biverkningar främst nefrotoxiciet och
			elektrolytrubbningar

Ambisome® ger låga koncentrationer i öga och CNS. Flukonazol (och vorikonazol) ger goda
koncentrationer i abscesser och CNS. Amfotericin och flukonazol ger terapeutiska urinkoncentrationer.

Tabell 2. Förväntat resistensmönster för de vanligaste candidaarterna.
		
C albicans
C glabrata
C tropicalis
C parapsilosis
C krusei
C lusitanie

Flukonazol

Vorikonazol Echinocandin Ambisome

S
I/R
S
S
R
S

S
I/R
S
S
I/R
S

S
S
S
I/R
S
S

S
S
S
S
S
S/I

Speciella situationer
1) Candida i Lungan. Fynd i luftvägssekret inklusive BAL/skyddad borste
av Candida är vanligt hos intensivvårdspatienter. I en prospektiv studie
från 1998 av 37 icke-neutropena patienter med Candida i skyddad borste
hade ingen pneumoni (Rello J et al 1998). En prospektiv obduktionsstudie
av IVA-patienter bekräftar detta. Av 77 patienter med penumoni vid obduktion och där Candida isolerats från luftvägar premortem hade ingen candidapenumoni vid obduktion (Meersseman W et al 2009). Överhuvudtaget
sågs inte candidapenumoni hos någon obducerad patient. Candida i luftvägsodlingar innebär att patienten är koloniserad med Candida och löper en
ökad risk att få invasiv candidainfektion men innebär i sig ingen behandlingsindikation i avsaknad av andra riskfaktorer enligt rekommendationerna
ovan.
2) Candida i buken. Huruvida all Candida från bukfocus ska behandlas kan
diskuteras. Candida i odlingar från peritonealvätska eller abscesser efter
bukkirurgi är inte ovanligt, speciellt i samband med kirurgiska komplikationer. Mycket talar för att ge svampbehandling till dessa patienter. Fynd
av Candida i odlingar tagna från drän väger mindre tungt än t.ex. peroperativa odlingar och odlingar i samband med dränering av abscess.
3) Candida i urin. Candida i urin hos intensivvårdspatienter är vanligt och
korrelerar till en ökad mortalitet och en hög risk för invasiv svampinfektion
(Toya SP et al 2007). Candiduri är ofta associerat med tung svampkolonisering även i andra lokaler. I en prospektiv behandlingsstudie (Sobel 2000)
randomiserades 316 konsekutiva IVA-patienter med candiduri till behandling med flukonazol eller placebo i 2 v. Resultatet visade ingen skillnad i
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frekvens invasiv candidainfektion eller frihet från Candida i urin vid uppföljning. Slutsatsen är att candiduri i sig inte meriterar till svampbehandling
men skall bedömas som en riskfaktor för invasiv svampinfektion om andra
riskfaktorer också föreligger.
4) CVK. I flera retrospektiva studier av riskfaktorer vid candidemi framstår
uteblivet byte/borttagande av CVK som en oberoende riskfaktor för död.
Hur väl matchade grupperna än är finns dock en risk att de patienter som
inte fått sina katetrar bytta inte är helt jämförbara med de där katetrarna
byttes. Ju bättre matchade grupperna är avseende andra riskfaktorer, desto
mindre tydlig är kateterfaktorn. Att byta centrala infarter vid candidasepsis
betraktas ändå som standardbehandling i alla konsensusrekommendationer.
Om det av olika skäl inte är möjligt att byta CVK eller subcutana venportar
bör behandling ske med echinocandin eftersom det finns goda belägg för att
effekten på svampar i biofilm är betydligt bättre än för andra svampmedel.
5) Candidaretinit/endophtalmit. Vid candidemi bör ögonundersökning
alltid göras med frågeställning candidaretinit. Om patienten har retinit bör
svampbehandling pågå till retiniten bedömts ha läkt ut. Det rör sig oftast
om flera månaders behandling.
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Rekommendation Invasiv Candidainfektion på IVA
Echinocandin i första hand.
Lokal abscess: Flukonazol om ej resistent stam
Flukonazol för C parapsilosis
Terapisvikt
Ofta kan blododlingar vara positiva många dagar efter insatt adekvat behandling
(Fig 1). Vid fortsatt candidemi mer än 6-7 dagar efter insatt adekvat behandling
kan man misstänka att det föreligger en fokal infektion. Orsak till persisterande
fungemi kan vara infekterad CVK/subcutan venport eller annat främmande
material, infekterad tromboflebit, endokardit eller ett underliggande olöst kirurgiskt problem som behöver åtgärdas.
Referenser (5 ”nyckelreferenser gulmarkerade)
Andes DR et al. Impact of treatment strategy on outcomes in patients with
candidemia and other forms of invasive candidiasis: a patient-level quantitative
review of randomized trials.
Clin Infect Dis. 2012;54:1110-22.
Cuenca-Estrella M et al. ESCMID guidelines for the diagnosis and management of Candida diseases 2012: diagnostic procedures. Clin Microbiol Infect
2012;18 S7, 9-18

Kumar A et al. Initiation of inappropriate antimicrobial therapy results in a
fivefold reduction of survival in human septic shock. Chest 2009;136:1237-48
Meersseman W et al. Significance of the isolation of Candida species from airway samples in critically ill patients: a prospective, autopsy study.Intensive Care
Med. 2009;35:1526-31
Sobel JD et al. Candiduria: A randomized, double-blind study of treatment
with fluconazole and placebo. Clinical Infect Dis 2000;30:19-24
Ornely OA et al. ESCMID guideline for the diagnosis and management of
Candida diseases 2012: non-neutropenic adult patients. Clin Microbiol Infect
2012; 18 S7:19–37
Pappas PG et al. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis:
2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis.
2009;48:503-35.
Playford EG et al. Antifungal agents for preventing fungal infections in non
neutropenic critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009,
Rello J et al. The Role of Candida sp isolated from bronchoscopic samples in
nonneutropenic patients. Chest. 1998;114:146-9.
Toya SP et al Candiduria in intensive care units: association with heavy colonization and candidaemiaJ Hosp Inf 2007;66:201-6.

Figur 1
Hälften av patienter med candidemi har fortfarande positiv blododling 5 dagar efter
insatt svampbehandling (modifierad efter Nucci et al Clinical Infectious Diseases
2010;51:295-303)
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Intensivvårdskrävande
pneumonier
Jonas Hedlund
1. Handläggning av patienter med pneumoni – indelning.
Pneumoni kan ur handläggningssynpunkt indelas i två huvudgrupper:
samhällsförvärvad pneumoni (CAP) och vårdrelaterad eller nosokomial pneumoni NP. Nosokomial pneumoni (NP) definieras som pneumoni som debuterar > 48 timmar efter inläggning på sjukhus. Ventilatorassocierad pneumoni
(VAP) debuterar under respiratorbehandling och är den grupp av NP som varit
föremål för mest studier.
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2. Handläggning av patienter med allvarlig samhällsförvärvad
pneumoni (CAP)
CRB-65 är den modell som rekommenderas för riskbedömning i Svenska
Infektionsläkarföreningens vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni
(www.infektion.net). CRB-65 använder sig av fyra olika prognostiska markörer:
Confusion: nytillkommen desorientering/sänkt medvetandegrad, Respiration:
andningsfrekvens > 30/min, Blodtryck: systoliskt blodtryck < 90 mm Hg och/
eller diastoliskt blodtryck < 60 mm Hg, 65: Ålder > 65 år. Varje uppfylld CRB65 markör ger 1 poäng.
Patienter med > 2 CRB-65 poäng kan definieras som allvarlig pneumoni. Hos
patienter med 2 CRB-65 poäng är mortaliteten hög (7-21%). Dessa patienter
bör som regel vårdas på sjukhus. Hos patienter med 3-4 CRB-65 poäng är
mortaliteten hög (17-55%) och här bör intensivvård övervägas.
Dessutom bör förekomst av kronisk sjukdom och immunosuppression vägas
in i den totala bedömningen.
3. Rekommenderad antibiotikabehandling vid samhällsförvärvad
pneumoni på IVA
Behandlingsrekommendationer från Svenska Infektionsläkarföreningen för
patienter med normalt immunförsvar är cefotaxim 1gx3+erytromycin 500mgx2
alternativt bensylpenicillin 3gx4+ levofloxacin 750mgx1 eller + moxifloxacin
400mgx1. Vid allvarlig penicillinallergi rekommenderas klindamycin 600mgx3
plus levofloxacin/moxifloxacin. Antibiotikabehandlingen ska alltid täcka pneumokocker och legionella.

4. Nosokomial pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni
4:1 Etiologi
VAP kan indelas i tidigt insättande ”early onset” och sent insättande ”late
onset”. Early onset VAP debuterar inom fyra dagar efter inläggning på sjukhus
och orsakas oftast av vanliga samhällsförvärvade bakterier som pneumokocker,
H. influenzae, S. aureus och antibiotikakänsliga Gramnegativa bakterier. Lateonset VAP debuterar efter > 5 dagars sjukhusvård och orsakas oftare av mer
resistenta bakterier som pseudomonas, acinetobacter och enterobacter. Även
patienter som nyligen sjukhusvårdats eller behandlats med antibiotika har ökad
förekomst av mer resistenta bakterier.
5:2 Diagnostik vid NP och VAP
”Gold standard” för att fastställa diagnosen NP saknas. Diagnosen kan ställas
kliniskt vid nytillkommet infiltrat eller progredierande infiltrat på lungröntgen
samt förekomst av minst två av tre kliniska kriterier: feber, leukocytos, purulent
luftvägssekret.
För respiratorvårdade patienter kan invasiva metoder som bronkoskopi med
bronkoalveolärt lavage (BAL) och skyddad borste (protected brush specimen,
PBS) sannolikt förbättra den diagnostiska specificiteten. I patientpopulationer
med låg prevalens av infektioner med resistenta bakterier är ofta endotrakeal
aspiration (ETA) tillfyllest, och ETA är också ett alternativ för patienter för vilka
BAL är riskfyllt.
5:4 Rekommenderad initial antibiotikabehandling vid NP/VAP
Patienter med ”early-onset” NP kan oftast ges singelbehandling med cefotaxim 1gx3. Vid allvarlig pc-allergi är klindamycin 600mgx3 + ciprofloxacin
400mgx2-3 ett alternativ. För ”late-onset” NP rekommenderas bredare behandling, med ett pseudomonasaktivt medel såsom piperacillin-tazobaktam 4gx4
eller imipenem/meropenem 0,5gx4.
För svårt sjuka patienter med ”late-onset” NP är kombinationsbehandling
med piperacillin-tazobactam eller karbapenem plus aminoglykosid eller kinolon
ofta motiverat. Vid misstanke om legionella, som inte är helt ovanlig som nosokomial infektion ska kinolon eller makrolid inkluderas i behandlingsregimen.
5:5 Behandlingstid vid NP/VAP
För de flesta patienter med NP har man nyligen visat att 8 dagars adekvat antibiotikabehandling är tillräckligt. För mindre allvarligt sjuka patienter där sannolikheten för NP initialt varit låg men där empirisk behandling ändå inletts,
bör man överväga att sätta ut behandlingen, så snart NP kan betraktas som
osannolik diagnos.
För NP orsakade av nonfermentativa Gramnegativa stavar (Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter baumanni och Stenotrophomonas maltophilia)
bör behandlingstiden vara 15 dagar. Längre behandlingstid, minst 10 dagar,
rekommenderas också för NP orsakad av legionella och meticillinresistenta
Staphylococcus aureus (MRSA).
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Rekommenderad initial antibiotikabehandling vid
samhällsförvärvad pneumoni som kräver intensivvård
Normalpatienten
		
		
		
		

cefotaxim 1g x 3 + makrolid 		
(ex erytromycin1g x 3) alt.
bensylpenicillin 3g x 4 + kinolon
(levofloxacin 750mg x
1 eller moxifloxacin 400mg x 1)

Vid allvarlig bakomliggande
lungsjukdom
Vid allvarlig (typ 1) penicillinallergi
		
		

piperacillin/tazobactam 4g x 4 +
makrolid alt kinolon
klindamycin 600mg x 3 + kinolon
(levofloxacin 750mg
x 1 eller moxifloxacin 400mg x 1)

Rekommenderad initial antibiotikabehandling vid
ventilatorassocierad pneumoni
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Tidpunkt efter inkomst

Primärt antibiotikaval

Allvarlig penicillinallergi

< 5 dagar
cefotaxim 1gx3
			

klindamycin 600mgx3+
ciprofloxacin 400mgx2-3

5 dagar
		
		
		
		

klindamycin 600mgx3+
ciprofloxacin 400mgx2-3

ceftazidim 1gx3/
karbapenem 0,5gx4/
piperacillin-tazobactam 4gx4+
ciprofloxacin 400mgx2-3 eller
+gentamicin 5mg/kg x1
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Barn och infektioner
Margareta Eriksson, Rutger Bennet
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Barn är vid födelsen immunologiskt omogna vad gäller bl. a förmågan att bilda
antikroppar, att mobilisera leukocyter från benmärgen och att producera komplement. En annan fundamental skillnad gentemot den vuxne är att nyfödda
saknar immunologiskt minne, vilket med nödvändighet leder till upprepade,
mer eller mindre svåra virusinfektioner. Även infektioner av bakterier som
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Neisseria meningitidis (meningokocker) och Salmonella Typhi har sin högsta frekvens vid låg ålder. Barnen
har också fler närkontakter, t.ex. i förskola och skola, som underlättar spridning av de mest smittsamma patogenerna. Barnvaccinationsprogrammet mot
Haemophilus influenzae B och pneumokocker har påtagligt förändrat såväl
frekvens som etiologi av invasiva infektioner hos förskolebarn.
Utöver de klara infektionsfallen blir infektioner ofta en differentialdiagnos
eller en samtidig diagnos, där symtomen på infektion och grundsjukdom kan
vara svåra att skilja från varandra. Speciellt det mycket späda barnet reagerar
likartat vid olika sjukdomstillstånd, med symptom som slöhet, matningssvårigheter eller färgskiftning. Ju äldre barnet blir, desto mer specifika blir symtomen.
Omognad hos organ har betydelse för symtom och tecken - det gäller att ha
kunskap om åldersrelaterade normalvärden för vitalparametrar som hjärt- och
andningsfrekvens, blodtryck mm (se tabell nedan).
Diagnostiken skiljer sig i princip inte från den hos vuxna om hänsyn tas till
de åldersrelaterade normalvärdena. Man kan ofta se en förhållandevis uttalad
generell stressreaktion med leukocytos och lindrigt förhöjt blodsocker samt
glukosuri vid såväl bakteriella som virusinfektioner. Det är samtidigt viktigt att
komma ihåg att fokala infektioner inte ger symtom förrän infektionen/inflammationen nått en viss grad, med symtom såsom nedsatt andning eller smärta.
Majoriteten av virusinfektioner hos barn ger låga CRP men i förening med
en stor infekterad slemhinneyta, som t.ex. vid en gastroenterit, ses ibland en
måttlig stegring. Blododling tas på barn i speciella blododlingsflaskor som är
optimerade för en mindre blodvolym. Den mindre blodvolymen gör det svårare
att upptäcka små mängder bakterier; dvs odlingen blir oftare negativ.
Huvuddelen av infektioner hos förskolebarn är som nämnts primära virusinfektioner, och mindre än 10 % av barn med oklar feber har allvarliga bakteriella
infektioner (akut otit undantaget). I åldersgruppen 0 – 3 år utgörs detta av bakteriemier (0,5 %), urinvägsinfektioner (cirka 5 %) och andra fokala infektioner
(osteomyelit, cellulit och bakteriell sinuit). I utvecklingsländer är odlingsfynden
i stort sett samma men frekvensen av invasiv sjukdom 10 – 15 gånger högre.

Invasiv bakteriell sjukdom
I tabell 1 och 2 visas fynd av patogener i blododling under åren 2000 – 2009 vid
Astrid Lindgrens Barnsjukhus i relation till riskfaktor (grundsjukdom känd vid
diagnostillfället). Riskgruppen är heterogen med allt från svåra missbildningar
som krävt kirurgi till tidigare friska barn med brännskada samt alla barn med
inducerad eller förvärvad immunosuppression. Friska barn har ett begränsat
antal patogener. Barn med riskfaktorer drabbas av samma patogener men också
lågpatogena arter. Staphylococcus aureus dominerar och utgör cirka en fjärdedel
av all påvisad etiologi.
Infektionsfokus identifieras oftare hos barn utan riskfaktorer (ca 3/4 av
bakteriemier) och är vanligast i åldersgruppen 0 – 5 år. Huvuddelen av bakteriella meningiter och hälften av alla artriter och osteomyeliter förekommer i
denna åldersgrupp. I tabell 2 visas blododlingsfynd vid olika fokala infektioner.
Frekvensen av positiv blododling vid fokala bakteriella infektioner varierar från
< 5 % vid pneumoni till närmare 100 % vid meningit (se nedan).
Svår sepsis hos barn
SIRS definieras liksom hos vuxna som ett tillstånd av systemisk inflammation
som förekommer vid invasiv infektion men även vid andra akuta tillstånd såsom
trauma, brännskador och autoinflammation. Sepsis definieras som SIRS orsakat
av verifierad eller misstänkt infektion, inklusive virusinfektioner. Beträffande
kriterier och definitioner hos barn, se appendix.
Svår sepsis med behov av intensivvård (många med meningit) förelåg under
perioden 1998-2007 hos 54/298 (18 %) av patienter utan riskfaktor samt
124/557 (22 %) med olika riskfaktorer inklusive malignitet. Detta innefattade
barn med såväl grampositiva som gramnegativa patogener. Förekomsten av svår
sepsis är högst i tidig ålder (0 – 4 år). Registerstudier från USA har visat en
ökning av svår sepsis i alla åldersgrupper och utgör i dag ca 30 % av sjukhusvårdad sepsis dvs något högre än vad vi fann. Det är också intressant att i USA
liksom hos oss 30 % av alla infektioner orsakades av S. aureus. Mortaliteten är
lägre hos barn än hos vuxna.
Septisk chock är mycket ovanligt och den låga frekvensen av meningokocksjukdom i vårt land bidrar säkert till detta. I motsats till situationen hos den
vuxne individen där man först får en vasodilatation med hög hjärtvolym (varm
chock) kan det lilla barnet med sin redan höga hjärtfrekvens inte åstadkomma
detta utan måste svara med vasokonstriktion för att upprätthålla cirkulationen
(kall chock). Blodtrycket sjunker sent i förloppet och då andra kompensationsmekanismer saknas blir chocken snabbt irreversibel. Tillståndet är i dag så
sällsynt att erfarenheten blir liten även på stora centra och det fortsatta omhändertagandet i samarbete med intensivvårdsläkare blir individuellt beroende på
svar på initialterapi.
Det är mycket lätt att uppfylla dessa internationellt accepterade krite-
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rier avseende SIRS och svår sepsis vid måttliga infektioner, t.ex. svår RSV.
Sepsisbegreppet, även svår sepsis, har därför huvudsakligen använts i jämförande
studier men inte i klinisk praxis på vanliga vårdavdelningar.
Behandling
Behandlingen av allvarliga bakteriella infektioner består dels av antibiotika och
behandling av komplikationer som septisk chock, dels av behandling av eventuellt fokus (dränering, stöttning av sviktande organfunktion). Smärtlindring, ofta
förbisedd hos barn, skall vara adekvat med tillräckligt höga doser av tillräckligt
potenta analgetika.
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Parenteral antibiotikabehandling
Flera studier av allvarliga bakteriella infektioner hos barn har visat att adekvat
oral antibiotikabehandling ger lika god effekt som parenteral. Parenteral initialbehandling blir nödvändigt när barnet inte kan ta emot oral medicin pga kräkningar, sväljningssvårigheter mm. Många gånger behövs detta bara under något
dygn. Hos barn med påverkat allmäntillstånd eller komplicerad fokal infektion
bör dock intravenös behandling i allmänhet fortsätta till feberfrihet eller sjunkande CRP. Val av empirisk terapi bör ske mot bakgrund av misstänkt fokus
och grundsjukdom samt andra riskfaktorer. Perifer nålsättning är ofta svår hos
små barn. Den lilla kärldimensionen och ett rörligt barn gör också att infarterna
snabbt slutar fungera. För att klara denna situation kan man behöva välja att ge
endast ett preparat (något bredare) och så få doser som möjligt (preparat med
lång halveringstid). Speciellt isoxazolylpenicilliner har visat sig svår att använda
i perifer nål pga. stor benägenhet att ge tromboflebit hos de yngsta barnen.
Som ovan framgår utgörs etiologin hos för övrigt friska barn av ett fåtal patogener med dominans av S. aureus.
I bifogad tabell visas rekommenderad initialterapi vid olika misstänkta bakteriella infektioner vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Många gånger finns det mer
än ett alternativ och riktlinjer varierar mellan olika centra.
Den övriga initiala omhändertagandet följer ett flödesschema. Beträffande
pressorsubstanser till barn gäller inte data från vuxenvärlden. Stora individuella dosvariationer föreligger för att uppnå ett visst svar. Hos underburna
barn påverkar gestationsåldern svaret. Dopamin har förblivit det pediatriska
standardmedlet. Dosen måste titreras fram, startdosen är 5 μg/kg/min. Flera
andra i vuxenvärlden använda preparat som dobutamin och PDE3-hämmare
har inte gett så goda erfarenheter inom barnintensivvården. Värdet av steroider
har inte bekräftats vid svår sepsis hos barn, och de rekommenderas endast vid
binjurebarksinsufficiens. När det gäller reglering av blodsocker är det viktigt att
undvika såväl hypo- som uttalad hyperglykemi. Det är också viktigt att normalisera natrium- och kalciumvärden.

Behandling av fokala infektioner

Bakteriell meningit
är i dag ovanligt (frekvens 5/100 000, 0-5 år) och kräver ett individuellt omhändertagande. Intensivvård behövs inte alltid. Hos barn med svåra symtom krävs
däremot ett nära samarbete med intensivvårdsläkare och neurokirurger för eventuell övervakning av intrakraniellt tryck. Lumbalpunktion bör vara regel men
man ska överväga att initialt avstå om barnet uppvisar fokalneurologi, annat
infektionsfokus som t.ex. sinustrombos, har ett snabbt sjunkande medvetande
eller mycket svår huvudvärk. Datortomografi av hjärnan kan inte användas
för att bedöma intrakraniell tryckstegring utan skall användas för att utesluta
abscess eller annan CNS-sjukdom som kräver andra åtgärder. Huruvida man
bör ge steroider eller ej vid bakteriell meningit är en fråga där det hittills visat
sig omöjligt att uppnå konsensus. Det finns flera väl genomförda studier, som
tolkas olika av olika specialister. Dexametason i en dos av 0,4 mg/kg x 2 i två
dagar har visat sig minska risken för hörselskada vid meningit förorsakad av H.
influenzae men har ingen effekt vid meningokockmeningit. I stora välgjorda
studier i Afrika (598 barn) och i Latinamerika (640 barn) har steroider inte visat
sig vara bättre än placebo. Resultatet kan inte förklaras av förekomst av HIV,
malnutrition eller annan bakteriegenes. Det är ingen tvekan om att steroider
påverkar flera inflammationsparametrar, dock endast om de ges inom två timmar efter första antibiotikadosen.
Behandling med cefotaxim bör inledas så fort odling tagits. Under de tre
första levnadsmånaderna eller om riskfaktorer finns adderas ampicillin för att
täcka Listeria, alternativt meropenem som enkelterapi. Cefotaxim har högre
baktericid effekt i likvor än bensylpenicillin. Behandlingstiden är tio dygn.
Osteomyelit/artrit
Flera internationella studier talar för en oförändrad frekvens på 10/100 000.
Vanliga symtom är feber samt vägran att använda en extremitet. Septiskt insjuknande förekommer men är ej regel. Subakuta insjuknande med måttliga symtom
har blivit vanligare. Positiv blododling ses hos 30 % där S. aureus dominerar,
men vi har även funnit S. pneumoniae, H. influenzae, Streptococcus pyogenes
(grupp A) samt Kingella och Salmonella (tabell 2). Vid gott svar på antibiotikabehandling kan operation av osteomyelit undvikas. Föreligger artrit bör leden
däremot alltid tappas för att förebygga skador på ledbrosket. Rekommenderad
behandlingstiden är numera betydligt kortare än tidigare och i flera studier har
3 - 4 veckor visat sig vara fullt tillräckligt och inkluderar då en initial intravenös
behandling under den septiska fasen, följd av peroral behandling. Det är viktigt
att uppmärksamma att isoxazolylpenicillin inte är adekvat mot pneumokocker,
Haemophilus, Kingella eller Salmonella.
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Pneumoni
Frekvensen pneumoni hos yngre barn är 4 %. Bakteriell pneumoni utgör under
de första levnadsåren en liten del av totala antalet pneumonier. Cirka 20 % av
pneumonierna anses ha en blandad viral och bakteriell genes. Hos endast 1 – 2
% påvisas bakterier i blododling. Genom studier där man studerat etiologin
med hjälp av titerstegring i parade sera har man visat att cirka 30 % av pneumonier föreorsakas av S. pneumoniae, 5 – 10 % av H. influenzae. I ett fåtal
fall finner vi S. pyogenes, Streptococcus agalactiae (grupp B) och S. aureus.
Legionella är mycket sällsynt hos barn. Pleuraempyem har rapporteras öka i frekvens (5 till 6/100 000) från USA och flera länder i Europa. I blododling finner
man främst S. pneumoniae men också S. pyogenes samt mera sällan S. aureus.
Anaeroba bakterier har inte påvisats hos för övrigt friska individer men väl hos
riskbarn som aspirerar. Majoriteten av barn har en negativ odling i såväl blod
som pleuravätska. Med hjälp av PCR på pleuravätska har man under senare år
oftare kunnat påvisa etiologi. Man har då funnit en hög förekomst av S. pneumoniae serotyp 1 (ingår i Prevenar 13).
Behandlingen omfattar antibiotika, smärtlindring samt pleuratappning, som
regel även med dräninläggning. Om initialt pH i pleuravätska < 7,2 eller utebliven förbättring inom 48 timmar används i dag ofta intrapleural fibrinolys. Ett
fåtal fall behöver opereras med manuellt avlägsnande av pleurasvål. Antibiotika
ges i 10 – 14 dagar om adekvat dränering skett. Vår erfarenhet är att empyem
orsakade av S. pyogenes har ett långsammare läkningsförlopp, och ingen kombination av antibiotika har visat sig överlägsen. Man ser ofta ett slängande förlopp
med såväl feber som hög CRP efter 14 dagars effektiv behandling. Om barnets
allmäntillstånd är på bättringsvägen behöver antibiotikabehandlingen ändå inte
förlängas.
Pyelonefrit
Febril urinvägsinfektion har ansetts vara en allvarlig bakteriell infektion som
drabbar speciellt pojkar under första levnadsmånaderna och därefter huvudsakligen flickor. Före två års ålder har 2 % av alla barn insjuknat någon gång. En
viktig bakomliggande faktor kan vara en ännu ej diagnostiserad urinvägsmissbildning vilket dock endast förekommer hos 1 % av barn med urinvägsinfektion. Hos en fjärdedel av barnen kan man påvisa vesikouretral reflux som många
gånger kan spontanläka men troligtvis predisponerar till ytterligare infektioner.
Hos cirka 5 % av barn med pyelonefrit kan man påvisa växt av bakterier i
blododling. Man har dock god information om etiologin från urinodlingar.
Man har då funnit att majoriteten av infektioner förorsakas av gramnegativa
tarmbakterier, företrädesvis Escherichia coli. Hos 5 %, speciellt under första
levnadsmånaden eller vid urinvägsmissbildning, förekommer Enterococcus
faecalis. Som framgår av tabellen över fokala infektioner bör man hos spädbarn

med septiskt insjuknande täcka såväl grampositiva som gramnegativa bakterier.
Behandlingstiden är 10 – 14 dagar.

Sinuit, mastoidit, etmoidit, periorbital cellulit
Infektioner i övre luftvägar är vanliga och förorsakas ofta av virus där man i dag
inte rutinmässigt rekommenderar antibiotikabehandling av t ex rinosinuit och
otit hos barn över 2 år. Allvarliga bakteriella infektioner är sällsynta men det
är viktigt att sätta rätt diagnos då det inträffar (frekvens etmoidit 10/100 000,
pansinuit 1/100 000). Frekvensen har ej minskat under senare år. I majoriteten
av fallen är det omöjligt att förutse vem som kommer att utveckla en allvarlig
bakteriell infektion. I efterhand kan man ibland finna riskfaktorer såsom en
ännu icke diagnostiserad immundefekt eller en föregående virusinfektion t ex
influensa. Hos 5 % av barn med etmoidit kan man påvisa växt i blododling,
vanligtvis S. pneumoniae (tabell 2). Behandling av den fokala infektionen när
så behövs bör ske i samarbete med öronläkare. Vid etmoidit är det viktigt att
försäkra sig om att ögonmotoriken ej är påverkad (en peri- eller intraorbital
abscess ger en tidigt en pseudopares av adduktormuskulaturen men kan också
trycka på synnerven). Om ögat är så igensvullet att man inte kan bedöma om
pseudopares föreligger bör datortomografi göras. Vid annan sinuit än etmoidit
finner man ofta Streptococcus anginosus (tidigare Streptococcus milleri), speciellt i samband med intrakraniell spridning.
Hud
Lindriga, lokala bakterieinfektioner i huden är vanliga och läker ofta med
lokalbehandling. Predisponerande faktorer kan vara eksem, vattkoppor och
brännskador.
Förutom direkt bakteriell infektion kan hudinfektioner förorsakas av distansverkande toxin, företrädesvis från S. aureus, s.k. staphylococcal scalded
skin syndrome (SSSS). Det är då viktigt att hitta primärinfektionen där toxinet
produceras och eventuellt kirurgiskt åtgärda denna. Bakterierna elimineras i allmänhet lätt med antibiotika. Övrig behandling av SSSS beror på omfattningen
av hudskadan, och intensivvård kan bli nödvändig för så väl vätske- som smärtbehandling. Det är huvudsakligen yngre barn som drabbas av SSSS då vi med
tiden liksom vid många andra infektioner bildar antikroppar även mot toxin.
Cellulit innebär en infektion i subkutana rummet där den allvarligaste manifestationen kan kompliceras av nekrotiserande fasciit. Celluliten kan uppstå
lokalt eller hematogent. Vanlig etiologi är S. pyogenes och S. aureus. Vid cellulit
i ansiktet (periorbital cellulit) förekommer såväl S. pneumoniae som H. influenzae. Efter en initial intravenös stabiliseringsfas kan majoriteten av dessa barn
behandlas i öppen vård. Den mycket ovanliga nekrotiserande fasciiten (frekvens
0,1/100 000) kräver snabb kirurgi och multidisciplinärt omhändertagande.
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Tabell 1: Positiv blododling 2000 – 2009 efter riskgrupp, lågpatogea species
såsom KNS och alfastreptokocker ej inkluderade. F.ö. se text.
Bakterie
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Friska
(293)

Neonatala
(238)

Riskbarn
(528)

S. aureus (318)
92
46
180
S. pneumoniae (132)
87
1
44
S. pyogenes (23)
12
1
10
S. agalactiae (56)
18
30
8
N. meningitidis (13)
13		
H. influenzae (13)
9
1
3
E. coli (105)
28
30
47
Salmonella (24)
22		2
Fusobacterium (5)
4		1
K. pneumoniae (36)
2
7
27
K. oxytoca (26)		 11
15
Enterobacter (27)		 3
24
Citrobacter (8)		 1
7
Serratia (18)		 11
7
Morganella (3)		 2
1
E. faecalis (86)
5
29
52
E. faecium (24)		 3
21
Pseudomonas (46)
1
13
32
Stenotrophomonas (9)		 1
8
Acinetobacter (23)		 8
15
Listeria (3)		 2
1
Candida (61)		 38
23

Tabell 2: Fokala infektioner 2000-2009 hos barn utan riskfaktorer med positiv
odling från blod, led eller pleuravätska.
Bakterie
Meningit		Pneumoni Sinuit
Led/skelett
Pyelit Hud/
			/empyem				 abscess

S. aureus
2		
5
1
79		
5
Pneumokocker 43		
21
9
4		
1
S. pyogenes			
3
1
6		
3
S. agalactiae
10		
1				
1
H. influenzae
7		
1				
1
Meningokocker 8					
Salmonella					 2		
Fusobacterium			
2		 2		
Kingella					 3		
E. coli						
26
Pseudomonas						
1
Enterokocker						
3
Antibiotikabehandling
Doserna gäller barn utan grava njur- eller leverfunktionsstörningar. Den
högre dosen används vid svårtillgängliga fokus. Den lägre dosen kan användas då preparatet doseras tillräckligt ofta (gäller betalaktamantibiotika).
Rekommendationerna är en sammanvägning av nationella och internationella
erfarenheter och kan skilja sig från FASS.
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Tabell 3: Dosering av antibiotika
			
			
Oralt

Antal doser

12,5

2

		

Flukloxacillin

20 – 25

3-4

		

Klindamycin

6 – 10

3–4

		

Fenoximetylpenicillin

15 – 25

3

		

Amoxicillin

15 – 30

3

		

Amoxicilin-klavulansyra

15 – 30

3

		

Trim-sulfa 8/40 mg/ml

0,4 ml

2

		

Erytromycin

10 – 15

3–4

Bensylpenicillin

25 – 50

3–6

		

Ampicillin

30 – 50

3

		

Cefuroxim

30 – 60

3

		

Cefotaxim

25 – 50

3–4

		

Ceftazidim

30 – 50

3

		

Kloxacillin

25 – 30

3–4

		

Ceftriaxon

50 – 100

1

		

Ciprofloxacin

10 – 15

2

		

Meropenem

20 – 40

3

		

Imipinem

20 – 30

3

		

Piperacillin-tazobactam

80-100

3

		

Gentamicin

6 – 7,5

1

		

Metronidazol

7,5

3

		

Vankomycin

15 – 20

3–4

Parenteralt
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Cefadroxil

Enkel dos per kilo

S. aureus,
H. influenzae,
S. anginosus

Hudinfektion
Pseudomonas

S. pneumoniae

ÖNH-fokus, t.ex.
sinuit

S. aureus,
S. pyogenes

S. pneumoniae,
S. pyogenes,
S. aureus

Pleuraempyem

Pseudomonas

S. agalactiae,
S. pneumoniae
H. influenzae,
Salmonella,
Kingella

Ovanst.+
S. aureus

Pneumoni +
kronisk
lungsjukdom

S. aureus,
Osteomyelit, artrit
S. pyogenes,

S. pneumoniae,
S. pyogenes

Pneumoni

S. aureus,
H. influenzae

S. aureus

S.pneumoniae,
H. influenzae,
N. meningitidis

Meningit

Meningit < 2 mån. Ovanst. +
ålder,
S.agalactiae,
immunsupp.
Listeria

Agens 2

Agens 1

Tillstånd

Meropenem

Klindamycin
(Agens 1)
Cefotaxim

Pseudomonas vid brännskada

Ledpunktion (ortoped)
Kloxacillin ger lätt tromboflebit i små kärl

Klindamycin
(Agens 1)

Cefotaxim

Kloxacillin
(Agens 1)

Oftast negativ odling pleuravätska.
Anaerober ej aktuella hos friska barn
Blododl kan vara positiv Svår huvudvärk
kan vara intrakraniell abscess eller
sinustrombos

Meropenem

Meropenem

Blododling ofta negativ

Cefotaxim oftast tillräckligt, även vid
nedsatt känslighet hos S.pneumoniae

Anmärkning

Bensylpenicillin Cefotaxim

Cefotaxim

Cefotaxim

Levofloxacin

Levofloxacin

Meropenem

Meropenem

Alt. 3

Alt. 2

Bensylpenicillin Cefotaxim

Ovanst +
ampicillin

Cefotaxim

Alt. 1

Tabell	
  4a	
  	
  Etiologiska	
  agens	
  och	
  antibiotikaval	
  vid	
  allvarlig	
  bakterieinfektion	
  hos	
  barn.	
  Alternativ	
  i	
  rangordning.	
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E. faecalis,
S. aureus

E. coli, Gramneg.
tarmbakterie

Gramneg.
tarmbakterie +
anaerober

E. coli, Klebsiella,
S. agalactiae,
S. aureus

Samtliga ovanstående

Pyelonefrit

Peritonit

Oklar sepsis
(fokus initialt
okänt) nyfödda

Immunsupp.
behandling,
neutropen feber,
långvarig
sjukhusvård

Listeria,
E. faecalis

Agens 2

Agens 1

Tillstånd

Piperacillintazobaktam

Ampicillin +
aminoglykosid

Piperacillintazobaktam

Cefotaxim

Alt. 1

Cefotaxim +
aminoglykosid

Cefotaxim

Meropenem

Meropenem

Meropenem

Cefotaxim +
ampicillin

Piperacillintazobaktam,
trimetoprimsulfa
Cefotaxim +
Metronidazol

Alt. 3

Alt. 2

Ofta lokala PM

Ofta lokala PM

Anmärkning

Tabell	
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SIRS hos barn definieras som förekomst av två eller fler av följande kriterier, enligt
gränsvärden i tabell nn. Antingen avvikande temperatur eller leukocytantal krävs;
• Feber mer än 38.5° eller hypotermi med temperatur mindre än36°
• Takykardi (ihållande under minst 30 min) i avsaknad av yttre stimuli såsom
smärta eller vissa läkemedel.
• Bradykardi hos barn under 1 år i avsaknad av t.ex. vagal stimulering, läkemedel eller hjärtrytmrubbning.
• Takypne
• LPK förhöjd eller sänkt eller >10% omogna neutrofila leukocyter.
Tabell 5. Åldersspecifika gränsvärden för definition av SIRS
		

		
		
Åldersgrupp

Hjärtfrekvens
AndningsLPK
Syst.
9
(slag/min.)
frekvens
(x10 /L) blodtryck
Takykardi Bradykardi (andetag/min)		(mm/Hg)

0-7 dagar
1-3 veckor
1 månad -1 år
2-5 år
6-12 år
13-17 år

>180
>180
>180
>140
>130
>110

<100
<100
<90
-

>50
>40
>34
>22
>18
>14

>34
>19.5 el < 5
>17.5 el <5
>15.5 el <6
>13.5 el <4.5
>11 el < 4.5

Faktaruta Svår sepsis och septisk chock

Svår sepsis definieras som sepsis och samtidigt ett av följande;
• Kardiovaskulär dysfunktion/cirkulatorisk svikt
• Respiratorisk svikt
• Sviktande funktion i 2 eller fler andra organ
Septisk chock definieras som:
• Svår sepsis i kombination med cirkulationssvikt.
Kriterier för organdysfunktion

Respiratorisk dysfunktion
• PaO2/FiO2 < 40 kPa i avsaknad av cyanotisk hjärtsjukdom eller
tidigare etablerad lungsjukdom eller
• PaCO2 > 8,5 kPa alt. 2,5 kPa över utgångs PaCO2 eller
• Bevisat behov av > 50 % O2 för att hålla saturation ≥ 92 % eller
• Behov av icke elektiv invasiv eller noninvasiv ventilation

<65
<75
<100
<94
<105
<117
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Kardiovaskulär dysfunktion

Trots vätskebolus mer än 40ml/kg av isoton intravenös vätska under 1 tim:
• Lågt systoliskt BT eller
• Behov av vasoaktiva läkemedel för att hålla blodtrycket inom normala
gränser, eller två av följande:
• Metabol acidos med base excess mindre än -5 mmol/l utan annan förklaring
• Arteriellt laktat över 2 gånger övre normalgräns
• Oliguri, mindre än 0,5 ml/kg/tim
• Förlängd kapilläråterfyllnad, mer än 3 sekunder
• Skillnad mellan central och perifer temperatur över 3°
• Andra dysfunktioner
Beträffande kriterier för dysfunktion av andra funktioner såsom njurfunktion se
www.icuregswe.org/sv/Riktlinjer/
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Riktlinjer för akut omhändertagande av pediatrisk septisk chock

0 – 5 min

5 – 15 min

1. Diagnostisera - mentalt status
- central + perifer cirkulation
2. Upprätthåll luftväg. Ge extra syrgas. Intubera vid behov.
3. Etablera venös infart. Intraosseös infart sättes om mer än 2 försök.
4. Beställ ultraljud hjärta.

Ge 20 ml/kg på ca 5 minuter av ringer-acetat eller albumin 4 %, alternativt en kombination av båda.
Dosen upprepas vid behov. Vätsketillförseln bör vara minst 40 ml/kg 1: a timman.
Korrigera ev. hypoglukemi samt hypocalcemi. Odla från blod, urin samt luftvägar (undvik LP vid
septisk chock - denna får utföras i ett senare skede). Ge Claforan 60 mg/kg samt Gentamicin 6 mg/kg.
Intubera vid behov.

15 min

Patienten svarar på
volym.

Vätskerefraktär chock.

Sätt CVK samt artärnål. Utnyttja ev. ultraljud. Starta dopamininfusion. Initial dos 5µg/kg/min. Öka vid
behov till 20µg/kg/min.

Vätske + dopaminrefraktär chock.

Övervakning på
BIVA.

Starta adrenalininfusion om kall chock. Starta noradrenalininfusion om varm chock. Titrera
dos till ett för åldern adekvat blodtryck, samt Sv02 > 70 %. Initial dos 0,02 µg/kg/min.
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Katecholaminresistent chock
Risk för binjurebarksinsufficiens?

60 min

Ingen risk för binjurebarksinsufficiens?

Tag prov för kortisolkoncentration. Ge
hydrokortison 5 mg/kg iv. Max 200 mg.

Normaliserat blodtryck
Kall chock. Sv02 < 70 %
Tillägg av fosfodiesterashämmare parallellt med
mer volym.

Tag prov för kortisolkoncentration. Avvakta
hydrokortisontillförsel.

Lågt blodtryck.
Kall chock. Sv02 < 70 %
Mer volym samt
öka adrenalininfusion.

Om refraktär chock. Överväg ECMO.

Lågt blodtryck
Varm chock. Sv02 >70 %
Ge mer volym samt
öka noradrenalininfusion.

Differentialdiagnoser:
1. Akuta metabola sjukdomar med misstänkt metabol kris. De kliniska symptomen är ofta
ospecifika med failure to thrive, slöhet, kräkningar, diarré, irritabilitet, hypotonus, tachypnoe,
koma, kramper, svårigheter att hålla temperaturen, ofta svårkorrigerad acidos. Den metabola
acidosen är ibland mycket uttalad. Detta parallellt med marmorerad hudkostym kan göra att
tillståndet liknar septisk chock. Dock upprätthålles stundom pH hyggligt genom kraftig
hyperventilation. Normalt ses inte problem med syresättning vid dessa tillstånd. Om inte
alltför uttalad acidos och dehydrering är blodtryck väsentligen normalt.
Symptomen börjar vanligtvis när barnet börjar äta eller vid katabola tillstånd. Ett flertal av
sjukdomarna ger icterus och leverpåverkan. OBS sjukdomarna debuterar oftast efter
nyföddhetsperioden då ofta utlöst av infektion – svält. Det bör understrykas att det förutom
den metabola sjukdomen parallellt finns en bakomliggande infektion som skall behandlas.
2. VOC. Alla vänstersidiga obstruktiva vitier såsom coarctatio aortae, aortastenos,
mitralisstenos samt vänsterkammarhypoplasi kan debutera akut med cirkulationssvikt, då
ductus stänger. Typiskt insjuknande är vid ca 2 veckors ålder.
3. Arytmier.
4. Kardiomyopati.
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Tillägg vätsketillförsel: Vid akut behandling av septisk chock finns ingen association
mellan ARDS och ovan nämnda vätsketillförsel. Ibland kan volymer på mer än 100 ml/kg
krävas första behandlingstimman. Det har inte någon betydelse för parametrar såsom
utveckling av multipel organsvikt och mortalitet om man väljer ringer-acetat, albumin 4 %
eller en kombination av båda.
Plasma tillförs patienten om koagulationsstatus är derangerat.
I ett senare skede av sepsis där patienten uppenbart har ett kraftigt kapillärläckage är
erytrocytkoncentrat det som bäst stannar i blodbanan.

Tillägg inotropi/vasopressor: Aktuell dosering är enligt följande intervall.
Dopamin
2-20 μg/kg/min
Noradrenalin 0,02 -1,0μg/kg/min
Adrenalin 0,02 -1μg/kg/min
Dobutamin 2,5-15 μg/kg/min
Amrinone 1-10 μg/kg/min ( ffa vid cardiogen shock)
Isoprenalin 0,1-1,0 μg/kg/min

Urban Fläring BIVA Astrid Lindgren

Utredning, profylax och
behandling av patienter med
neutropeni och infektioner
Per Ljungman

Inledning
Infektioner förblir viktiga komplikationer till behandling av patienter med
hematologiska maligniteter. Korrekt och snabb handläggning är viktig för att
minska risken för svåra och potentiellt fatala infektioner. Gott samarbete mellan olika specialister är en nödvändighet eftersom många infektioner är ovanliga, och speciell utredning eller behandling kan krävas som inte täcks av detta
mer övergripande dokument. Risken för multiresistenta bakterier ökar stadigt.
Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är därför viktiga.
Utredning av patienter med feber
För korrekt tolkning av infektionsutredning är det av grundläggande betydelse att anamnes och status är adekvata, inkluderande andra än hematologiska
underliggande sjukdomar, insjuknande, feber/frossa, andra symtom; grad och
typ av allmänpåverkan (koagulation, cirkulation, respiration, inklusive andningsfrekvens), hud/slemhinnesymtom och fynd. Patient med feber skall undersökas och bedömas dagligen.
Vid feber ≥38 °C vid två tillfällen med ett par timmars mellanrum eller
≥38,5°C eller vid andra infektionssymtom tas blododlingar i normalfallet två
odlingar (vardera fördelad på en aerob och en anaerob flaska). En odling tas från
central infart + en från perifer ven. Odlingar från andra lokaler tas beroende på
symptom
Svampdiagnostik behövs vanligen inte vid nydebuterad feber men kan bli
aktuell vid lunginfiltrat. CT (HRCT) är känsligare än lungröntgen och bör
utföras i första vid luftvägssymptom. CT bör även göras även när lungrtg visat
oklara eller progredierande lunginfiltrat, vid andningspåverkan eller hos patienter som bedöms ha stor risk för svampinfektion. Svampdiagnostik kan också bli
aktuell vid långdragen feber utan mikrobiologisk diagnos.
Virusdiagnostik kan övervägas vid luftvägsvirusinfektion, blåsdermatos och
oklar feber ffa under influensasäsong. Kunskap om aktuellt infektionsläge i
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Sverige kan fås via SMI: http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/
Article____2383.aspx
Diagnostik för CMV-, EBV- eller adenovirus kan övervägas hos patienter
med långvarig oklar feber och förmodad T-cellsdefekt p g a underliggande
sjukdom eller behandling t.ex. transplantation, alemtuzumab (Mab-Campath)
eller T-cells lymfom.
Antibiotikabehandling av patienter med neutropen feber
Enhetliga riktlinjer för antibiotikabehandling är av grundläggande betydelse vid
handläggning av patienter med neutropen feber. Patient med feber ≥38 vid två
tillfällen med ett par timmars mellanrum eller ≥38,5oC eller vid allmänsymptom skall i normalfallet ha antibiotikabehandling om inte annan tydlig förklaring finns till febern, t.ex. reaktion på läkemedel (cytosinarabinosid, rituximab)
eller på blodprodukter. Enbart stigande CRP hos feberfri patient är inte indikation för antibiotikabehandling.
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Primärt val av antibiotika
Olika alternativa förstahandsval är tänkbara men det är viktigt att täcka gramnegativa organismer. Valet baseras på patientens sjukdom och given behandling
samt sjukhusepidemiologin speciellt beträffande risken för resistenta bakterier särskilt ESBL. Vanliga behandlingsalternativ är piperacillin-tazobactam
(Tazocin®) (4 g x 3-4, högre dosen om stor patient med god njurfunktion eller
septisk chock), eller meropenem (Meronem®) alternativt imipenem (Tienam®)
som båda ges i dosen 0,5-1g x 4 vid neutropeni (högre dosen vid septisk chock).
Patienter med septisk påverkan dvs sepsis med sviktande organsystem (hypoxi,
oliguri, metabol acidos, cerebral påverkan) eller cirkulatorisk chock (systoliskt
blodtryck <90 mm Hg) kan behandlas med högdos meropenem 2 gr x 3 under
första dygnet. En engångsdos aminoglykosid kan ges som tillägg till empirisk
behandling.
Vid mikrobiologiskt verifierad infektion
1. Överväg anpassning av antibiotika enligt resistensmönster för isolerad organism.
2. Vancomycin ges inte som primärbehandling om inte stark misstanke finns
om MRSA.
3. Patienter med tecken på cirkulatorisk chock eller respiratorisk svikt med
allmänpåverkan, eller tecken på ARDS ges tillägg av steroider, vanligen
precortalon 40 mg dagligen iv. Överväg tillägg av vancomycin.
Handläggning av patienter med fortsatt feber efter 72 timmars antibiotikabehandling.

Studier har visat att mediantiden till feberfrihet är 5-7 dagar även vid behandling med adekvata antibiotika (Elting LS. Time to clinical response; JCO 2000;
18:3699-706). Därför är det inte meningsfullt att hos i övrigt opåverkade
patienter utan verifierad infektion eller specifika infektionsfokus (var god se
nedan), byta antibiotika under de första 72 -96 timmarna. Vid terapisvikt, dvs
försämring under pågående behandling eller kvarstående feber och dåligt allmäntillstånd efter 72 timmars behandling, bör patienten genomgå ny adekvat
klinisk undersökning och provtagning, inklusive odlingar i första hand från
blod. Normalt skall intervall mellan blododlingar vara minst 2 dygn om patientens allmäntillstånd inte försämras. Antibiotikaresistent feber >5-7 dagar kan
representera det naturliga förloppet av bakteriell infektion vid neutropen feber,
men också orsakas av infektion med resistenta bakterier, invasiv svampinfektion, virusinfektioner, avstängda bakteriella infektioner, mykobakterieinfektion,
tumörfeber eller ”drug fever”.
Patienter vars allmäntillstånd inte har försämrats och utan identifierad infektionskälla (FUO)
1. Nya odlingar. Antibiotikabyte är oftast ej nödvändigt. Enbart stigande CRP
är ingen indikation för byte av antibiotika.
2. Vid fortsatt feber efter 5-6 dygn tas nya odlingar och CT-thorax och buk för
svampdiagnostik utföres. Överväg CMV-diagnostik hos högriskpatienter.
Patienter vars allmäntillstånd har försämrats utan identifierat fokus.
De patienter som trots behandling med bredspektrum antibiotika försämras i
sitt kliniska tillstånd, utgör en särskild högriskgrupp och aggressiv diagnostik
och modifikation av behandling skall alltid övervägas.
1.
2.
3.
4.
5.

Noggrann klinisk undersökning och bedömning, glöm inte hudinspektion.
Nya blododlingar inklusive svamp.
CT om det inte gjorts
Oftast antibiotikabyte till inipenem/meropenem om det inte redan gjorts.
Överväg empirisk svampbehandling

Kliniskt dokumenterad infektionsfokus (lungor, buk, CVK, annat)
1. Försök att identifiera mikroorganism med riktad invasiv diagnostik! Vid luftvägssymtom bör BAL utföras för mikrobiologisk provtagning, Nytillkomna
hudförändringar bör biopseras direkt på avdelning (finns stansbiopsi) för
PAD, bakterie- och meropenem (Meronem®).
2. Överväg tillägg av metronidazol (Flagyl®) vid buksymptom.
3. Vid pneumoni: överväg behandling mot Pneumocystis jiroveci, aspergillus
eller legionella beroende på klinisk bild och resultat av CT och eventuell
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4.
5.
6.
7.

8.

bronkoskopi. Förstahandsbehandling vid legionellapneumoni är levofloxacin (Tavanic®) 500 mg x 2.
Finns epidemiologi för TB? I så fall riktad utredning och ev. behandling.
Finns det indikation för vancomycin behandling? Var god se nedan.
CVK bör tas bort vid katetertunnelinfektion.
Vid CNS infektion skall CT + LP alltid göras. Tänk på risken för ökat
intrakraniellt tryck innan LP görs. Om det finns misstanke på purulent
meningit föreslås behandling med meropenem. Om ej misstanke finns på
purulent meningit skall högdos acyklovir övervägas efter adekvat diagnostik
(PCR för HSV, CMV, EBV, VZV, enterovirus samt ev. JC/BK och HHV6) utförts.
Överväg empirisk svampbehandling

Indikationer för tillägg av vancomycin
Vancomycin skall användas endast på specifika indikationer. Skälen till detta
är följande:
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1. Randomiserade studier har visat att empirisk vancomycinbehandling inte
påverkar utgången för patienten.
2. Det finns risk för resistensutveckling hos andra bakterier.
3. Biverkningar.
4. Kostnad.
Följande indikationer stöds av litteraturen och är rekommenderade av IDSA
(Infectious Disease Society of America) samt CDC (Center for Disease Control,
Atlanta).
1. Verifierad infektion med bakterier resistenta mot betalaktamantibiotika
(KNS, enterokocker, resistenta alfa-hemolytiska streptokocker eller annan
art).
2. Verifierad tunnelinfektion vid CVK eller dosfickeinfektion vid port-a-cath.
3. Patienter med alfastreptokockinfektion som utvecklar hypotoni eller andra
tecken på prechock/chock.
En del KNS stammar är dock känsliga för kloxacillin (Ekvacillin®). Om en
patient svarat på given antibiotikabehandling behöver den inte ändras trots fynd
av KNS eftersom kliniskt betydelselös KNS-kolonisering av centrala infarter är
vanlig.s Febern får då antas ha annan orsak.
Behandling av misstänkt, sannolik eller bevisad svampinfektion
Diagnostiken av svampinfektioner är fortfarande bristfällig. Datortomografi av
lungorna kan visa fynd som ger stark misstanke på infektion med mögelsvamp.
Aspergillusantigentest i blod kan användas men behöver upprepas vid mer än ett

tillfälle för att medge tolkning. Aspergillusantigen i BAL-vätska har rapporteras
ha bättre sensitivitet och specificitet än motsvarande i blod. PCR har används i
forskningssammanhang men kan idag inte rekommenderas för rutindiagnostik.
Empirisk behandling
Empirisk behandling innebär insättning av antimykotika hos neutropena eller
andra tungt immunsupprimerade patienter med långdragen feber som inte
svarar på antibiotika. När antimykotisk behandling skall sättas in är fortfarande
oklart men är normalt inte indicerat inom den första veckan efter feberdebut.
Sannolikheten för svampinfektion hos patienter som står på bredspektrum azolprofylax (posakonazol eller vorikonazol) är låg och indikationen för empirisk
behandling hos en stabil patient utan andra tecken på svampinfektion är därför
svag och empirisk behandling ges därför endast i undantagsfall till patienter
som står på bredspektrum azolprofylax. Dokumentationen för nyttan av empirisk svampbehandling hos andra patienter med kortvarig neutropeni är mycket
begränsad och behandling skall därför diskuteras med infektionskonsult.
Effekterna av amfotericin B i lipidberedning (AmBisome®; Abelcet®) och
caspofungin (Cancidas®) är jämförbara men kostnader, biverknings- och interaktionsprofiler skiljer sig. Flukonazol 400 mg/dag kan övervägas hos patienter
med låg risk för aspergillusinfektion, dvs ingen eller mycket kortvarig neutropeni hos patient som är opåverkad och som inte är koloniserad med C. glabrata
eller C. krusei. När empirisk behandling sätts in bör CT-thorax/buk utföras
och om inga tecken på hepatosplenal candida samt blododlingar är negativa kan
utsättning övervägas. Det är svårt att ange rekommenderad behandlingstid, men
empirisk svampbehandling bör ges under så kort tid som möjligt. Den avslutas
vid feberfrihet eller vid uteblivet svar på behandling om det inte finns starka
kliniska misstankar på invasiv svampinfektion, t.ex. på grund av lunginfiltrat
eller röntgenfynd talande för hepatosplenal candidainfektion.
Behandling av invasiv candidainfektion
Alla invasiva candidainfektioner inklusive candidemier skall behandlas. CVK
behöver inte rutinmässigt bytas om det inte finns en verifierad kateterrelaterad
infektion (CRI), infektion med C. parapsilosis eller fortsatta positiva blododlingar trots adekvat behandling. CRI definieras som att blododling dragen från
en central infart blir positiv minst två timmar tidigare än blododling tagen
perifert vid samma tillfälle.
Caspofungin är effektivt mot det stora flertalet arter och är förstahandsmedel.
Amfotericin B i lipidberedning (AmBisome® eller Abelcet®) har god effekt
på de flesta candidaarter och är andrahandsmedel. Dock kan C. lusitaniae och
C. guillermondii vara resistenta mot amfotericin. Fluconazol 400 mg/dag kan
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vara ett alternativ för C.albicans infektion. Anidulafungin (Ecalta®) är också
ett behandlingsalternativ, inte minst vid leversvikt pga gynnsam biverkningsprofil, men dokumentationen är ännu begränsad hos neutropena patienter.
Behandlingstiden är 14 dagar efter första negativa blododling, föutsatt att pat
är stabilt feberfri och att antalet neutrofila granulocyter normaliserats vid utsättandet.
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Behandling av invasiv aspergillusinfektion
Vorikonazol (Vfend®) är förstahandsmedel vid behandling av invasiv aspergillos. Läkemedelsinteraktioner är vanliga pga extensiv levermetabolism.
Terapisvikt pga för låg koncentration i blod (< 1 mg/L) och terapirelaterade
biverkningar pga för hög koncentration (>5,5 1 mg/L) är vanliga problem.
Hanteringen kan underlättas av koncentrationsbestämning (Farm.lab) och
dosjustering. Försiktighet måste iakttas vid intravenös behandling av patienter
med nedsatt njurfunktion pga att en ingående beredningskomponent utsöndras
enbart via njurarna.
Andrahandsmedel är liposomalt amfotericin B i hög dos (3-5 mg/kg) och
caspofungin. Peroralt alternativ till patienter som svarat på initial behandling och som inte tål vorikonazol eller har besvärande interaktioner, är
posakonazol (Noxafil) om patienten ej stått på profylax med detta medel.
Kombinationsbehandling har börjat användas men endast begränsade data
finns beträffande effektivitet. Sådan behandling kan övervägas hos patienter
med progressiv infektion trots adekvat behandling men måste diskuteras med
infektionskonsult.
Behandling av infektioner orsakade av andra svampar
Infektioner med andra mögelsvampar än aspergillus är ofta svårbehandlade
och behandlingen måste diskuteras med infektionskonsult. Liposomalt amfotericin är bäst doumenterat för både zygomyceter och fusarium. Posaconazol
(Noxafil®)) är ett alternativ för infektioner med zygomyceter om patienterna
kan behandlas med perorala läkemedel medan såväl vorikonazol (Vfend®) som
posakonazol kan övervägas vid infektioner med fusarium. Kryptokockinfektioner
är relativt sällsynta. Den rekommenderade behandlingen är en kombination av
amfotericin B (Fungizone®) och 5-flucytosin (Ancotil®) som induktionsbehandling följt av flukonazol givet under minst 10 veckor. Ett särskilt problem
är att 5-flucytosin är benmärgstoxiskt och koncentrationsbestämningar är därför
nödvändiga.

Icke medikamentell behandling av invasiv svampinfektion
Kirurgi för lungaspergillos är idag vanligen inte indicerat men vid solitärt
aspergillom kan kirurgi övervägas. Kirurgisk intervention för sinusaspergillos
är vanligen indicerat. Infektion med zygomyceter i ansikte/bihålor/gommen är
ett livshotande tillstånd med ofta mycket snabb spridning och kräver vanligen
omedelbar kirurgi. Granulocyttransfusioner från G-CSF stimulerade givare har
prövats hos patienter med långdragen neutropeni och svårbehandlade svampinfektioner. Kontrollerade studier saknas och granulocyttransfusioner rekommenderas därför inte.
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Bestämning av MIC och MBC
Referensmetoder för bestämning av minsta hämmande koncentration (MIC) är
buljongspädning och agarspädning. Man använder en serie med buljongrör eller
agarplattor med olika antibiotikakoncentrationer, och läser av vilken koncentration som förhindrar bakterieväxt (MIC, minimum inhibitory concentration).
Vid MIC bestämning i buljongrör kan man också bestämma minsta bakteriedödande koncentration (MBC, minimum bactericidal concentration), genom
att odla ut på agarplattor från buljongrör utan synlig bakterieväxt. MBC är den
lägsta koncentration som ger minst 99,9 % avdödning. Bestämning av MIC
kan numera också göras med en enklare metod så kallad E-test®, som består
av en plastremsa med en antibiotikagradient på undersidan. En uppslamning
av bakteriestammen sås ut på en agarplatta och remsan läggs på agarplattan.
Hämningszonen blir formad som en ellips, och vid skärningspunkten mellan
ellipsen och remsan kan man läsa av MIC.
Diskdiffusion
I klinisk rutindiagnostik används till största delen diskdiffusion. Vid diskdiffusion sår man ut en uppslamning av bakteriestammen på en agarplatta och lägger
sedan på små pappersdiskar som innehåller olika antibiotika. Om bakteriestammen är känslig för ett visst antibiotikum får man en stor hämningszon runt
lappen, medan en resistent stam ger en liten eller ingen zon.
Automatiserade system
VITEK 2® och PhoenixTM är automatiska system som utför bakteriell identifiering och resistensbestämning mot antibiotika. Systemen analyserar MIC
mönster och upptäcker resistensfenotyper för testade bakterier.
Tolkning av resistensbestämning
Laboratoriet svarar ut S (sensitiv, känslig), I (intermediär) eller R (resistent)
beroende på zonstorleken och MIC-värdet (Tabell I). Brytpunkterna för I och R
beror både på antibiotikatyp och bakterieart. De värden som används som brytpunkter baseras på antibiotikas farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper samt MIC/zondiameter för den känsliga bakteriepopulationen av en bak-

terieart (www.smi.se/raf/, www.nordicast.org, www.eucast.org). Diskdiffusionsmetoden måste standardiseras noga på laboratoriet för att ge reproducerbara
resultat. För vanligt kliniskt bruk ger svaren S, I eller R med diskdiffusion tillräckligt underlag för val av antibiotikabehandling, men i vissa fall kan bestämning av MIC behövas. Sådana fall kan vara stammar isolerade från patienter
med sepsis, kroniska infektioner, som endokardit eller osteit, i synnerhet vid
terapisvikt. Bestämning av MBC är arbetskrävande och utförs sällan.

Tabell 1. Definitioner i SIR systemet
S = Känslig
Infektionen kan förväntas svara på behandling med detta antibiotikum vid
dosering rekommenderad för denna typ av infektion. Bakterien har inga
påvisade resistensmekanismer mot medlet.
I = Intermediär
Behandlingseffekten med detta medel är osäker. Bakterien har förvärvat
låggradig resistens mot medlet eller har naturligt lägre känslighet för medlet.
R = Resistent
Klinisk effekt av behandling med detta medel är osannolik. Bakterien har
förvärvat betydelsefulla resistensmekanismer eller är naturligt resistent mot
medlet.
Antibiotikas verkningsmekanismer och resistensmekanismer
Resistens mot antibiotika är ett växande problem, som begränsar behandlingsalternativen och resulterar i ökat antal av behandlingsmisslyckanden. Bakterier
har utvecklat en rad olika mekanismer som kan ge olika grader av resistens,
ibland mot mer än en antibiotikagrupp. En del av dessa mekanismer kodas av
gener på kromosomerna, vilket begränsar deras potential att spridas till andra
bakterier. Andra typer av resistens kodas av gener på plasmider och transposoner, vilket underlättar deras spridning till andra bakteriestammar och arter.
De flesta antibiotika utövar sina effekter genom att interferera med viktiga
metaboliska processer i bakterieceller, t.ex. cellväggssyntes, DNA-replikation
eller proteinsyntes. Ett fåtal substanser, framför allt polymyxiner (colistin),
angriper cellstrukturen direkt. För att bekämpa antibakteriella substanser kan
bakterieceller modifiera befintliga metaboliska processer. Antibiotika orsakar
inte dessa förändringar utan selekterar fram de bakterieceller som genomgått
slumpmässig förändring. I vissa fall sker förändringen genom spontana muta-
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tioner i en strukturell gen, vilket exempelvis resulterar i ett DNA-gyras med
reducerad affinitet för kinoloner. I andra fall kan en regulatorisk gen mutera
så att en porin går förlorad, vilket reducerar upptaget av antibiotika eller ökar
utpumpning av antibiotika (efflux).
Sådana mutationer i permeabilitet och utflöde kan påverka flera kemiskt
obesläktade antibiotika. En annan mutationsväg till resistens är neutralisering
av den antibakteriella substansen genom ökad produktion av antibiotikanedbrytande enzymer som β-laktamaser eller aminoglykosidmodifierande enzymer.
Resistens kan också uppstå när en ny plasmid- eller transposonburen gen som
kodar för ett antibiotikanedbrytande enzym (exempelvis ett β-laktamas) förvärvas eller ett enzym som kringgår ett viktigt målprotein och på så vis upprätthåller cellfunktionen även i närvaro av antibiotika (PBP2a hos MRSA kringgår
exempelvis effekten av ß-laktamantibiotika).
Aktuella resistensproblem
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S. aureus
Meticillinresistens hos S. aureus (MRSA) orsakas av syntes av ett nytt penicillinbindande protein (PBP2a), som kodas av den förvärvade genen mecA. MRSA
fastställs genom att påvisa mecA-genen med Polymerase Chain Reaction (PCR).
Eftersom koagulasnegativa stafylokocker också kan ha mecA-genen är det viktigt att försäkra sig om korrekt artidentifikation i samband med påvisande av
mecA-genen. S. aureus bildar ett termostabilt nukleas (TNas) som kodas av nucgenen. Både mecA- och nuc-genen kan samtidigt påvisas med PCR. En ny mecA
gene homolog, mecALGA251 (nu betecknad mecC) kan också orsaka meticillinresistens.
PBP2a ersätter funktionen av andra PBP som möjliggör normal cellväggssyntes även i närvaro av meticillin och andra ß-laktamantibiotika. MRSA är
resistent mot alla tillgängliga ß-laktamantibiotika, men forskning pågår för att
utveckla ß-laktamantibiotika som binder och inaktiverar PBP2a. Ceftarolin är
en nyligen registrerad cefalosporin med denna egenskap.
Många MRSA är multiresistenta, dvs resistenta mot flera andra antibiotika än
ß-laktamantibiotika, bl.a. kinoloner genom utpumpning av antibiotika (efflux)
och receptorförändring, makrolider genom receptorförändring som medieras
av förvärvade erm-gener samt tetracykliner genom förvärvat utpumpning av
antibiotika, efflux (tetK) eller ribosomalt skydd (tetM).
Trots att S. aureus stammar med nedsatt känslighet för glykopeptider (GISA/
hGISA) har fått stor uppmärksamhet är de sällsynta. Ett fåtal rapporter om
GISA-stammar har kommit från Japan, Hongkong, Europa, Storbritannien och
USA. De har reducerad känslighet för vankomycin och teikoplanin på grund
av en förtjockad cellvägg. Det har också kommit rapporter om glykopeptidresi-

stenta S. aureus (GRSA) med höggradig resistens orsakad av förvärvad vanA-gen
från enterokocker, men dessa är också extremt ovanliga.
Tabell 2. Resistensmekanismer hos S. aureus
Antibiotika
Mekanism
Penicillin
Enzymatisk nedbrytning (penicillinas produktion)
ß-laktamantibiotika
Förändrat alternativt penicillinbindande protein
MRSA
(PBP)-PBP2a (mecA)
Glykopeptider
Förtjockad cellvägg (peptidoglykan) (binder
GISA/hGISA
peptid och hindrar den från att nå sin målstruktur)
Glykopeptider GRSA Ändring av cellvägg (peptidoglykan) (plasmid-		
medierad överföring av vanA gener från VRE, 		
vilket resulterar i D-Ala-D-Lac peptidkedja)
Linezolid
Förändrad ribosomal målstruktur
(mutation i 23S rRNA)
Prevalensen av MRSA-infektion varierar mycket bland olika sjukhus och länder. MRSA har ökat dramatiskt sedan 1990-talet och utgör mer än 50 % av
S. aureus stammarna i många delar av världen, t ex USA, Syd- och Mellaneuropa.
I Europa har ökningen planat av och i vissa länder har prevalensen bland blodisolat minskat (EARS-Net). I Sverige är andelen MRSA fortfarande låg (0,8%
bland blodisolat 2012, Tabell 3). Bland nya antibiotika med effekt på MRSA,
finns linezolid, tigecyklin och daptomycin. Linezolid, som hittills är den mest
använda av dessa nya behandlingsalternativ, är en oxazolidonon och den första
medlemmen i en helt ny antibakteriell grupp. Linezolid hämmar ett tidigt steg
i proteinsyntesen och ger en bakteriostatisk effekt. Fall av linezolidresistens hos
MRSA har rapporterats under pågående låntidsbehandling.
Tabell 3 MRSA (%) bland svenska blodisolat av S. aureus*
2009
2010
2011
2012
(n=2457)
(n=2857)
(n=3118)
(n=3143)
1,0
0,5
0,8
0,8
*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2012

S. pneumoniae
S. pneumoniae har blivit resistenta genom att förvärva genetiskt material från
andra bakterier som de samexisterat med. Den förändrade sekvensen i genen
för PBP 2B i många penicillin-resistenta isolat ha sitt ursprung i Streptococcus
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mitis. Den unika förmågan hos S. pneumoniae att förvärva genetiskt material
genom transformation (mosaikgener) är en avgörande faktor i denna process.
Förändringar i flera PBP kan ses hos enskilda isolat. Ändå har den största orsaken till penicillinresistens i världen varit geografisk spridning av några enskilda
kloner som verkar ha en särskild förmåga till spridning och kolonisation.
Tabell 4. Resistensmekanismer hos S. pneumoniae
Antibiotika
Mekanism
ß-laktamantibiotika
Förändring av receptor; PBP (mosaikgener)
Makrolider, klindamycin Metylering av ribosom (ermB); efflux (mefE)
(linkosamider)
Tetracyklin
Efflux (tetK); Ribosomalt skydd (tetM)
Trimetoprim and
Förändrat målenzym; DHFR (trimetoprim);
sulfonamider
DHPS syntetas (sul1, sul2, sulfonamider)
Kinoloner
Förändring av målenzym; DNA gyrase
(gyrA mutationer); topoisomeras IV
(parC mutationer)
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Geografisk spridning underlättas i hög grad av antibiotikatryck, vilket förklarar varför många utbredda koloniserande kloner uppvisar antibiotikaresistens
mot ett flertal antibiotika inklusive makrolider, trimetoprim-sulfametoxazol,
tetracykliner och, i mindre utsträckning, kinoloner. Penicillin- och makrolidkänsligheten bland svenska blodisolat av S. pneumoniae 2009-2012 (Tabell 5).
Tabell 5. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat
av S. pneumoniae*
		
2009
2010
2011
Antibiotika
(n=1060)
(n=960)
(n=1019)
Penicillin (I+R)
3,3
3,8
3,5
Makrolider (R)
3,9
3,9
4,5
*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2012

2012
(n=992)
5,0
5,1

Enterokocker
Enterokocker, framför allt Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium, utgör
en del av den normala floran i tarmen och kvinnliga genitala. Under det senaste
årtiondet har dessa bakterier blivit allt vanligare som nosokomiala patogener,
trots deras låga virulens. De har naturlig resistens mot en rad olika antibiotika
som cefalosporiner, meropenem, ertapenem, penicillinasstabila penicilliner,

trimetoprim-sulfa och klindamycin. E. faecium, dock inte E. faecalis, är oftast
också resistenta mot ampicillin, piperacillin och imipenem. Vankomycin registrerades i USA redan 1958 men VRE dokumenterades inte förrän 1986, vilket
beror på den komplexa serie av genförvärv och förändringar som behövs för att
uppnå resistens, liksom den begränsade användningen i början. Förvärvad resistens mot vankomycin har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena. VRE
har spritt sig och återfinns nu på alla kontinenter. VRE kan fastställas genom
påvisande av vanA, vanB, och vanC-gener med PCR. Vancomycinresistens hos
enterokocker kan vara naturlig genom förekomst av vanC-gener hos E. gallinarum och E. casseliflavus eller förvärvad genom vanA eller vanB gener hos
E. faecium and E. faecalis. Ett genkluster, vanA, ger höggradig resistens mot
vankomycin och teikoplanin medan vanB ger varierande nivåer av resistens mot
endast vankomycin.
I USA och England är VRE en vanlig orsak till vårdrelaterade infektioner. I
Sverige rapporterades 152 fall 2012, huvudsakligen från få lokala sjukhusutbrott
samt importfall. År 2012 förekom inga fall av VRE bland svenska blodisolat av
E. faecalis (Tabell 7) och E. faecium (Tabell 8).
Tabell 6. Resistensmekanismer hos E. faecalis och E. faecium
Antibiotika
Mekanism
ß-laktamFörändrad receptor (PBP5 hos E. faecium); enzymatisk
antibiotika
nedbrytning-ovanlig (penicillinas hos E. faecalis)
Aminoglykosid- Förändrad ribosomal receptor (mutationer); enzymatisk
modifiering
(höggradig resistens: aminoglykosidmodifierande enzym)
Vancomycin
Förändring av pentapeptid i peptidoglykan (höggradig
resistens: vanA, vanB, vanD genotyper; låggradig
resistens: vanC, vanE, vanG fenotyper)
Linezolid
Förändrad ribosomal målstruktur
(mutation i 23S rRNA)
Det finns endast ett fåtal terapeutiska alternativ för svåra, djupa infektioner
eller bakteriemier som orsakats av vankomycinresistenta E. faecium (E. faecalis
är ett mindre problem eftersom de genomgående är känsliga för ampicillin).
Teikoplanin är användbart mot isolat med vanB, men inte isolat med vanA.
Bland de senaste antibakteriella behandlingsalternativen är linezolid effektivt
mot både E. faecium och E. faecalis. Linezolid är emellertid inte bakteriedödande och användning under längre tid är associerad med biverkningar, vilket
har begränsat användningen. Fall av linezolidresistens hos enterokocker har
rapporterats under pågående behandling.
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Andra nya antibiotika med effekt på VRE är daptomycin och tigecyklin.
Vancomycin och höggradig aminoglykosidresistens 2009-2012 bland svenska
blodisolat av E. faecalis (Tabell 7) och E. faecium (Tabell 8).

Tabell 7. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av E. faecalis*
2009
2010
2011
2012
Antibiotika
(n=718)
(n=776) (n=824) (n=779)
Vancomycin (R)
0,0
0,0
0,0
0,0
Höggradig aminoglykosid18,6
15,2
16,6
14,1
resistens
*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2012
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Tabell 8. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av E. faecium*
2009
2010
2011
2012
Antibiotika
(n=311)
(n=339)
(n=406) (n=391)
Vancomycin (R)
0,5
0,3
0,0
0,0
Höggradig aminoglykosid24,1
21,8
22,0
18,4
resistens
*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2012

Enterobacteriaceae
Flera studier har analyserat prevalensen av ”Extended-Spectrum Beta-lactamases”
(ESBL) bland Enterobacteriaceae har visat att förekomsten varierar med tid,
plats, art och förekomst av utbrott. ESBL-producerande Enterobacteriaceae
kan med fenotyp och genotyp delas upp i ESBLA, ESBLM och ESBLCARBA.
Gener som kodar för ESBL påvisas med PCR.
ESBLA är den vanligaste ESBL-klassen. I Sverige och världen i övrigt är
enzymer av CTX-M typ vanligast, men muterade versioner av TEM- och SHVenzymer förekommer. För att fastställa enskilda enzym måste PCR-produkten
sekvenseras.
ESBLM (ESBL miscellaneous) är överförbara plasmidmedierade AmpCvarianter (pAmpC) som framför allt förekommer hos E. coli, K. pneumoniae,
P. mirabilis och Salmonella spp.. E. coli kan hyperproducera kromosomalt
lokaliserat AmpC. För att urskilja pAmpC (ESBLM) från hyperproduktion av
kromosomala varianter av AmpC behöver de fenotypiska testerna kompletteras
med genetisk verifiering av pAmpC.

ESBLCARBA orsakar resistens mot alla betalaktmantibiotika inklusive karbapenemer (imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem). Enstaka fall av
ESBLCARBA har påvisats bland E. coli, K. pneumoniae och Enterobacter spp i
Sverige (alla importfall). Dessa ESBLCARBA enzymer omfattar metallobetalaktamaser (NDM, VIM), ”Klebsiella pneumoniae carbapenemase” (KPC) och
OXA-48. Den bästa karbapenemen för att fenotypiskt påvisa ESBLCARBA är
meropenem. ESBLCARBA skall misstänkas om meropenem MIC >0,5 mg/L.
Många ESBL-producerade Enterobacteriaceae-isolat är multiresistenta mot
andra antibiotika som aminoglykosider, trimetoprim/sulfa och fluorokinoloner.
Den ökade förekomsten av multiresistenta Enterobacteriaceae beror dels på den
stora användningen av antibiotika och dels på spridning av bakteriestammar
p.g.a. bristfälliga hygieniska åtgärder. De flesta ESBL uppstår via mutationer i
gener för plasmidmedierad TEM- och SHV-enzym, medan CTX-M har uppstått genom kromosomal genöverföring från Kluyvera spp. Kopplingen mellan
ESBL och annan resistens beror delvis på att ESBL-kodande plasmider ofta
kodar för aminoglykosidmodifierande enzymer, såväl som determinanterna för
trimetoprim- och tetracyklinresistens.
Förutom resistens mot beta-laktamantibiotika är resistens mot aminoglykosider och fluorokinoloner de allvarligaste resistensmekanismerna. Gener som
kodar för aminoglykosid-modifierande enzymer är ofta förknippade med ESBLgener på plasmider och ger ofta resistens mot gentamicin och tobramycin, amikacin är ofta inte påverkat av dessa enzymer. Spridning av 16S ribosomala metylaser är ett allvarligt hot som leder till resistens mot samtliga aminoglykosider.
Den vanligaste mekanismen för höggradig resistens mot fluorokinoloner är
fortfarande mutationer i gyrA men efflux bidrar också till resistens. Plasmidmedierad fluorokinolonresistens ger låg resistensnivå, men tros öka risken för
utveckling av resistens mot fluorokinoloner. Plasmidmedierad fluorokinolonresistens (qnr-gener) förekommer ganska ofta på plasmider innehållande ESBL
gener.

Tabell 9. Resistensmekanismer hos Enterobacteriaceae
Antibiotika
Mekanism
ß-laktamantibiotika
Enzymatisk nedbrytning (konstitutivt uttryck av
penicillinas; ESBLs; karbapenemaser);
minskad yttermembranpermeabilitet
Fluorokinoloner
Förändrat målenzym (DNA gyras mutationer gyrA);
efflux; skydd av målstruktur (plasmidmedierade qnr gener)
och enzymatisk modifiering (aac(6’)-Ib-cr)
Aminoglykosider

Enzymatisk modifiering, förändring av ribosom
(metylering av ribosom)
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Multiresistenta Enterobacteriaceae är ett växande problem på många sjukhus, med en stor klinisk betydelse och effekt på de totala vårdkostnaderna.
Epidemiska stammar är särskilt svåra att kontrollera. Under 1980-talet kom allt
fler rapporter om ESBL-bildande K. pneumoniae, som påvisades hos sjukhusvårdade patienter. Under 2000-talet har det skett en global och kraftig ökning
av ESBL-producerande E. coli av CTX-M-typ, som sprids både på sjukhus och
i samhället.
Förekomst av ESBL-bildande tarmbakterier är störst i Asien, Stillahavsområdet
och Sydamerika. I Europa är problemet störst i de södra och östra delarna, men
även i Storbritannien. I dessa länder var 2011 andelen ESBL-bildande blodisolat bland E. coli 13- 36 % och bland K. pneumonie 13-76 % (EARS-Net).
Även i Sverige ser vi en oroande och snabb ökning av ESBL-producerande
Enterobacteriaceae. Flera mindre sjukhusutbrott har rapporterats. Det hittills
största utbrottet orsakades av en multiresistent K. pneumoniae med ESBL av
CTX-M-typ på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
ESBL blev anmälningspliktigt för laboratorierna i februari 2007. Socialstyrelsen
införde från och med 15 mars 2012 anmälningsplikt och smittspårningsplikt för
alla läkare vid fynd av tarmbakterier med resistensmekanismen ESBLCARBA.
Antibiotikaresistens 2009-2012 bland svenska blodisolat av E. coli (Tabell 10)
och K. pneumoniae (Tabell 11).
Tabell 10. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av E. coli*
2009
2010
2011
2012
Antibiotika
(n=4423) (n=4991) (n=5066) (n=5396)
Cefotaxim (R) (ESBL)
2,9
3,2
4,0
4,4
Ciprofloxacin (R)
13,7
14,0
10,4
9,9
Gentamicin/Tobramycin (R)
3,3
4,5
5,1
5,5
*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2012
Tabell 11. Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av K. pneumoniae*
2009
2010
2011
2012
Antibiotika
(n=755)
(n=908)
(n=934) (n=933)
Cefotaxim (R) (ESBL)
1,0
2,0
2,1
2,6
Ciprofloxacin (R)
12,2
8,5
5,0
4,6
Gentamicin/Tobramycin (R)
1,0
2,0
2,1
2,1
*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2012

I två studier på svenska resenärer var före resa 1% respektive 2% bärare av ESBLproducerande Enterobacteriaceae i tarmfloran. Av dem som inte var bärare före
resa blev 24% respektive 30% bärare av multiresistenta ESBL-producerande
Enterobacteriaceae i tarmfloran efter resa. Störst var risken i Indien, 87% respektive 71% bärare efter resa. Siffrorna visar att ökat resande medför spridning
av multiresistenta bakterier. Dessa resultat bör öka vår medvetenhet om att fråga
patienter som drabbats av infektioner om de har varit utomlands nyligen.
Få nya antibiotika har utvecklats eller är under utveckling med god effekt på
multiresistenta ESBL-producerande Enterobacteriaceae. Tigecyklin är ett nytt
antibiotikum som föreslagits som ett nytt behandlingsalternativ. Ett gammalt
antibiotikum colistin (polymyxin/polypeptidantibiotikum) kan vara det enda
behandlingsalternativet vid multiresistenta ESBL-producerande Enterobacteriaceae, men kolistins toxicitetsprofil medger inte ett mer allmänt bruk.
Avibactam är en ny ß-laktamas inhibitor som i kombination med ceftazidim
har visat sig ha effekt på ESBL producerande enterobacteriacae.

Pseudomonas aeruginosa
P. aeruginosa är en opportunistisk patogen som orsakar sjukhusinfektioner.
P. aeruginosa har naturlig resistens mot en rad olika antibiotika. Ytterligare
resistens kan förvärvas genom mutation eller DNA-överföring. Multiresistens
hos P. aeruginosa kan uppstå genom en serie kromosomala mutationer, exempelvis sådana som leder till höggradig produktion av AmpC-β-laktamaser,
uppreglerad utpumpning av antibiotika (efflux) och minskad permeabilitet,
eller genom förvärv av plasmider, transposoner eller integroner som kodar för
betalaktamaser och/eller aminoglykosidmodifierande enzymer.
Tabell 12 Resistensmekanismer hos P. aeruginosa
Antibiotika
Mekanism
β-lactamenzymatisk nedbrytning (ampC cefalosporinaser,
antibiotika
ESBLs, MBLs); efflux (MexAB); reducerad yttre
membranpermeabilitet (förlorad OprD porin)
Aminoglykosider
Fluorokinoloner

enzymatic modifiering (AME); efflux (MexXY);
förändrad ribosom (metylering av ribosom)
efflux (MexAB, CD, EF, XY, GH, VW); förändrad
receptor (DNA gyras mutationer-gyrA)

Ceftazidim och piperacillin kan selektera fram mutanter av P. aeruginosa som
överproducerar AmpC-β-laktamas, vilket liksom hos Enterobacter spp., leder
till en höggradig resistens mot cefalosporiner, penicilliner och monobaktamer,
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men inte mot karbapenemer. Mutationsorsakad fluorokinolonresistens hos
P. aeruginosa är framför allt associerad med DNA-gyrasmutationer, vilket inte
skapar korsresistens mot andra typer av antibiotika. Andra kinolonselekterade
mutationer kan medföra uppreglerad efflux och detta kan påverka känsligheten
för ß-laktamantibiotika och kinoloner. Hos P. aeruginosa, selekterar imipenem
fram resistenta mutanter som saknar OprD-porin, vilket ger 8-16 gånger högre
MIC för såväl imipenem som meropenem. Detta brukar höja imipenem-MIC
från 1-2 mg/l till 8-32 mg/l, vilket medför utveckling av resistens, medan MIC
för meropenem höjs från 0,12-0,5 mg/l till 2-4 mg/l, vilket kan leda till nedsatt
känslighet. Till skillnad från imipenem behöver därför meropenem en andra
mutation, uppreglerad utpumpning av antibiotika (efflux), för att resistens
skall utvecklas. Aktiviteten hos imipenem påverkas inte av den uppreglerade
utpumpningen av meropenem, efflux. Förvärvade metallo-β-laktamaser av klass
B (huvudsakligen IMP och VIM) kan hydrolysera de flesta ß-laktamantibiotika
inklusive karbapenemer, men denna resistens är sällsynt.
Antibiotikaresistens 2009-2012 bland svenska blodisolat av P. aeruginosa (tabell 13).
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Tabell 13 Antibiotikaresistens (%) bland svenska blodisolat av P. aeruginosa*
				
2009
2010
2011
2012
Antibiotika		
(n=326)
(n=337) (n=402) (n=350)
Ceftazidim (R)
6,9
2,9
5,2
6,0
Gentamicin/Tobramycin (R)
0,0
3,0
1,0
1,4
Imipenem/Meropenem (R)
7,7
6,7
7,2
6,9
Ciprofloxacin (R)
10,1
10,1
7,0
9,1
*EARS-Net, SWEDRES/SVARM 2012
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CVK-infektioner
Fredrik Hammarskjöld

Bakgrund
CVKinfektioner är tillsammans med ventilatorassocierad pneumoni de vanligaste nosokomiala infektionerna på en intensivvårdsavdelning (IVA). Frekvensen
varierar från nästan noll till ca 40 procent. Detta beror dels på vilken typ av
patienter som använder CVK men också på hur väl den enskilda enheten lyckas
med sin skötsel av intravasala katetrar. Riskgrupper för kateterrelaterad infektion (KRI) är exempelvis patienter med nedsatt immunförsvar, hemodialys,
IVA-vård, parenteral nutrition, chock, blodtransfusion (särskilt icke-leukocytfiltrerat) brännskador, långtidsanvändning etc. Mortaliteten i KRI varierar mellan
0 och 25 procent och kostnaden brukar anges till flera hundratusen kronor per
infektion.

114

Definitioner och diagnostik
För att strukturerat kunna analysera problematiken runt CVKinfektioner måste
man ha klart för sig några definitioner.
Kolonisation: växt av mikroorganism på CVKspets utan kliniska symptom
Lokal infektion: svullnad, rodnad och/eller induration vid insticksställe eller
utmed tunnelering utan samtidig blodburen infektion.
Kateterrelaterad blodburen infektion: växt av samma mikroorganism på
CVK spets som perifer blododling eller samma mikroorganism i sk parad (inkl
tillväxthastighet) blododling.
Kateterrelaterad infektion:
växt av mikroorganism på CVK spets och minst 2 av 4 sepsissymptom.
Dessutom skall ingen annan orsak till infektion finnas.
Odlingsförfarandet vid KRI diagnostik är problematiskt. Det finns två principiella metoder:
1. Spetsodling
2. Blododling
För att den första skall vara tillförlitlig måste den göras enligt någon väletablerad semikvantitativ metod. Den andra måste göras i form av parad blododling

från CVK och perifer ven. Därefter analyseras tillväxttakt alternativt görs en
semikvantitativ jämförelse mellan blododlingarna.
För att ha en bra diagnostisk strategi måste man ha bägge teknikerna tillgängliga.
Fördelen med spetsodlingen är att den oftare finner KRI och är billigare men
kan ge falskt positiva svar, dvs. risken finns att man behandlar kolonisation.
Blododlingstekniken ger väldigt få falskt positiva resultat men kräver ju att
mikroorganismerna kan isoleras från blod vilket inte alltid är fallet och således
kan man förbise att CVK är orsaken till patientens infektion.
Mikrobiologi:
De vanligast förekommande mikroorganismerna, i fallande frekvens, är:
• Koagulas negativa stafylokocker (KNS)
• Candida arter
• S aureus
• Gramnegativa stavar
Spetsodling med KNS indikerar oftare kolonisation än infektion medan för de
övriga mikroorganismerna är förhållandet det motsatta.
Förebyggande åtgärder
Det finns tre principiella uppkomstmekanismer för kateterkolonisation och
KRI. Dessa är:
1. Invasion av mikroorganismer via CVKlumen med kontaminerade infusionskranar eller kopplingar.
2. Invandring av mikroorganismer utmed kateterns utsida till kateterspetsen.
3. Hematogen spridning.
Med kunskap om dessa mekanismer kan man i hög grad förebygga
CVKinfektioner. Varje enhet som använder CVK måste därför göra stora
ansträngningar i detta avseende med hjälp av följande åtgärder:
Allmänt:
God basalhygien och barriärvård: Detta är helt fundamentalt.
CVKteam:
Varje enhet som använder CVK skall ha utsedd personal som kontinuerligt
skapar rutiner, utbildar och utvärderar CVKhanteringen inom enheten.
Kateterval:
Idag görs det flesta korttidskatetrar av polyuretan och de för långtidsbruk av
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silikon. Ur infektionssynpunkt har valet av dessa två material ingen betydelse.
På senare år har man försökt skapa sk antimikrobiella CVK som är behandlade
med ämnen som förhindrar vidhäftning av mikroorganismer på katetern. På
den svenska marknaden finns två olika sådana katetrar. Den första är behandlad
med silver och klorhexidin och den andra med rifampicin och minocyklin.
Bägge förefaller minska risken för KRI. Invändningen mot dessa katetrar har
framför allt varit risken för ökad bakteriell resistans. Detta har inte kunnat
bekräftas i studier. Det skall dock påpekas att dessa katetrar inte kan ersätta goda
basala hygienåtgärder i samband med CVKinläggning och användning. Således
bör de endast användas hos speciella riskgrupper eller om man trots maximala
insatser för att skapa goda rutiner har problem med hög frekvens av KRI.
Det förefaller även som om antalet lumen påverkar infektionsfrekvensen. Om
möjligt skall man därför välja en CVK med så få lumen som möjligt.
Inläggning:

Tvätt:
Preoperativ tvätt skall göras med Klorhexidinsprit (helst två ggr).
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Operationsklädsel:
Inläggaren skall vara klädd med operationsmössa, munskydd, steril rock och
sterila handskar. Vidare skall man använda en stor steril hålduk som täcker
patienten.
Val av kärl:
Det finns vissa data som stödjer att en CVK ilagd, ur infektionssynpunkt, i första hand bör läggas i v subclavia. Detta är dock endast visat för män och beror
troligtvis på skäggväxt. Valet av v subclavia måste dock vägas mot mekaniska
risker och fördelar. I intensivvårdssammanhang är v jugularis interna och v
femoralis likvärdiga. För CVKanvändande längre än 3-4 veckor brukar man, bl
a av infektionsskäl, tunnelera katetern eller anlägga en venport. Ur infektionssynpunkt spelar då kärlvalet ingen roll.
Perifert inlagda CVK från armvecket, sk PICC-lines, är bristfälligt studerade
men har troligtvis likvärdiga komplikationer som andra CVK.
Vid val av kärl måste naturligtvis mekaniska och komfortaspekter vägas in i
bedömningen.
Preoperativ antibiotika
Detta kan möjligtvis ha sin plats till neutropena patienter eller vid komplicerad
inläggning, men ej i övriga situationer. Man brukar då ge en dos vancomycin
för att täcka in KNS och S aureus.

Skötsel:

Allmänt:
Varje dag skall insticksstället inspekteras och behovet av katetern ifrågasättas.
Det är självklart att en CVK kan användas till både provtagning och tillförsel av
blodprodukter. Regelbundet byte av CVK har ingen effekt på KRI frekvensen.
Efter varje användning bör varje använd skänkel spolas med koksalt (exempelvis
4 x 10 ml) för att förhindra avlagring av läkemedel och blod i lumen.
Omläggning:
Detta kan ske med intervall på en till fem dagar (i öppenvård var 7:e dag). I
samband med detta tvättas huden med klorhexidinsprit och ett nytt förband
appliceras efter att spriten har torkat. Detta skall vara av högpermeabel polyuretanfilm eller torr kompress.
Kopplingar, injektionsmembran:
Alla injektioner bör ges via ett avspritat injektionsmembran. Marknadens olika
konstruktioner av dessa membraner skiljer sig mycket åt och vissa system verkar
t.o.m. kunna öka risken för CRI. I nuläget förordas injektionsmembran av
modellen ”split-septum”.
Kopplingar och injektionsmembran skall bytas varje till var tredje dag.
Antikoagulantia:
Användandet av antikoagulantia påverkar ej KRI frekvensen. Subkutant lågmolekylära heparin eller heparin kan möjligtvis minska risken för CVKassocierad
trombos.
Det vanligt förekommande bruket av Heparin som injiceras som ett lås
i katetern för att minska risken för kateterstopp saknar vetenskapligt stöd.
Alternativa lösningar med citrat kan ev minska KRI frekvensen men minskar ej
ocklusionsproblematiken. Alteplase är väldokumenterat för att lösa upp CVK
ocklusion och kan även användas i förebyggande syfte hos problempatienter.
Vid användning av silikon katetrar (ej polyuretan) förordas alltmer 70% etanollås behandling vid CRI. Detta kan även användas som profylax hos patienter
med upprepade CVKinfektioner.
Behandling:
Det saknas väl kontrollerade studier för behandling av KRI. Expertis är dock
tämligen enade om följande koncept för behandling av misstänkt eller säkerställd KRI.
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Korttids CVK

Infekterat insticksställe utan andra kliniska symptom
• Tag bort CVK, odla från blod, insticksställe och kateterspets. Ge eventuellt
systemisk antibiotika. Om spetsodling är positiv stärker det indikationen för
antibiotika.
Icke infekterat insticksställe:
• Septisk infektion: Tag bort CVK, odla från kateterspetsspets och blod. Ge
systemisk antibiotika.
• Icke- septisk infektion och hög misstanke om KRI: Tag bort CVK, odla
kateterspets och ge systemisk antibiotika
• Icke septisk infektion låg misstanke om KRI: byt CVK över ledare och
odla kateterspets. Tag blododling. Alternativt behålls CVK och parad blododling tas. Ge eventuellt systemiskt antibiotika. Avvakta odlingssvar. Om
odlingen är positiv tas CVK bort och en ny läggs i nytt kärl.
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Långtids CVK inklusive venportar:
• Icke septisk infektion inklusive lokalinfektion: Tag parad blododling
samt från insticksställe om detta är möjligt. Ge antibiotika och avvakta
odlingssvar. Vid växt av S. aureus eller Candida skall systemet tas bort och
antibiotika ges. I övriga fall kan antibiotika ges och man kan behålla CVKn.
• Septisk infektion: Tag parad blododling och ta bort CVKsystemet. Odla
från kateterspets, eventuell venportsficka, instickställe, subcutan tunnelering
etc och ge systemisk antibiotika.
Antbiotikaval:
Detta bör styras efter tidigare odlingssvar inom enheten. Ett förslag för svenska
förhållanden är:
Lätt infektion (vid försämring behandla som svår infektion)
• Cefotaxim
• Justera efter odlingssvar
Svår infektion inklusive septisk chock
• Meropenem
• Vancomycin
• Caspofungin (Gäller ffa patienter på IVA, långtids TPN och immuno
suppression)
• En-dos Tobramycin
• Justera efter odlingssvar
Behandlingstidens längd är bristfälligt studerat men brukar anges från 10 dagar.

Längre behandlingstid krävs för S. aureus, infekterad tromb (vanligt) och endocardit.
Uppföljning:
Varje enhet som använder CVK bör ha en strukturerad uppföljning så att man
kontinuerligt över tid kan följa incidensen av KRI.
Detta kan exempelvis göras genom att alla KRI dokumenteras och att frekvens och mikroorganismer dokumenteras. Ett alternativt och förenklat förfaringssätt är att odla på alla CVKspetsar som avlägsnas. Detta har liten betydelse
för den enskilde patienten, om inte infektionsmisstanke föreligger, men den
totala kolonisationsfrekvensen återspeglar troligtvis infektionsfrekvensen och
ger en bra uppfattning om vilka mikroorganismer som är aktuella på enheten.
Sammanfattning:
CVKinfektioner är en vanlig nosokomial infektion på de enheter som använder
tekniken. Detta innebär en ökad morbiditet, risk för mortalitet samt ökade
kostnader. Med ett strukturerat förhållningssätt till inläggning och skötsel kan
KRI i stort sett helt förebyggas. Vidare måste varje enhet som använder tekniken
kontinuerligt följa upp att rutiner efterföljs och att frekvensen av KRI ligger på
acceptabel nivå på den egna enheten.
Referenser:
• Samtliga referenser finns samlade i Svens Förening för Anestesi och
Intensivvårds CVK dokument (http://www.sfai.se/riktlinjer/cvk-0).
• Praktiska CVK hantering återfinns i vårdhandboken (http://www.vardhandboken.se/Texter/Central-venkateter/Oversikt) och hos Sveriges kommuner och Landsting (http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/
patientsakerhet/riskomraden/infektioner-vid-centrala-venkatetrar)
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Antibiotikakompendium
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Introduktion
Följande antibiotikakompendium (sid 119-175) ger en översikt av antibiotika
och dess användningsområde i Sverige. Antibiotikakompendiet baseras på läkemedelföretagens monografier (FASS), Referensgruppen för antibiotikafrågors
(RAF) granskning av antibiotika (http://www.smittskyddsinstitutet.se/raf/ ),
resistensläget i Sverige (http://www.smi.se/amnesomraden/antibiotikaresistens/
arsrapport-swedres/ ), Landstinget i Östergötlands allergicentrums rekommendationer för handläggning av penicillinallergi samt författarens egna synpunkter.
Se även Läkemedelsverkets och Stramas behandlingsrekommendationer
för vanliga infektioner i öppenvård (http://www.strama.se/dyn//,46,60,58.
html) och infektionsläkarföreningens hemsida (http://www.infektion.net/) där
behandlings-PM för olika typer av infektioner finns nedladdningsbara.
Texten är granskad av Torsten Sandberg.
Håkan Hanberger

ANTIBIOTIKA
Håkan Hanberger

Innehållsförteckning:
1. Penicillinaskänsliga penicilliner
2. Penicillinasstabila penicilliner
3. Perorala cefalosporiner
4. Parenterala cefalosporiner
5. Karbapenemer
6. Aminoglykosider
7. Tetracykliner
8. Makrolider
9. Glykopeptider
10. Kinoloner
11. Linkosamider
12. Folsyreantagonister
13. Imidazolderivat
14. Kloramfenikol
15. Fucidinsyra
16. Nitrofurantoin
17. Linezolid
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1. PENICILLINASKÄNSLIGA PENICILLINER JO1C
PcV, fenoximetylpenicillin (J01CE02)

Spektrum
Smalspektrumpreparat med effekt på pneumokocker och streptokocker men
otillräcklig aktivitet mot gramnegativa bakterier inklusive Haemophilus influenzae
Användningsområde
• baspreparat vid behandling av luftvägsinfektioner (otit, sinuit,
tonsillit och pneumoni) i öppenvård orsakade av
- pneumokocker
- streptokocker
• erysipelas
• impetigo (dock ej S. aureus-orsakad)
• solitär erythema migrans
• preparatet skall alltid doseras (minst) tre gånger dagligen.
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Farmakodynamik
Fenoximetylpenicillin (J01CE02) är ett syrastabilt derivat av 6-amino-penicillansyra för oralt bruk och verkar genom hämning av bakteriers cellväggssyntes.
PcV har baktericid effekt och den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till
tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC). PcV bryts ner
av betalaktamaser.
Resistens och resistensmekanismer
S. pyogenes (Grupp A streptokocker): hittills ingen rapporterad resistens någonstans i världen.
S. pneumoniae: Åtta procent av S. pneumoniae har i Sverige nedsatt känslighet för PcV (ResNet 2011) pga produktion av förändrade penicillinbindande
proteiner (PBP). Förändrade PBP medför i varierande grad korsresistens mellan betalaktamantibiotika. PcV tillhör de betalaktamantibiotika som snabbast
förlorar effekten vid förändrade PBP varför annat preparat bör väljas vid misstanke om pneumokocker med nedsatt känslighet för pc. Penicillinresistens hos
pneumokocker är mycket vanligt förekommande (> 25%) i många länder både
i och utanför Europa.
S. aureus: Nästan 100% av S. aureus är resistenta mot PcV pga syntes av betalaktamaser.

Farmakokinetik
Biotillgängligheten är ca 50% och eftersom samtidigt födointag medför ytterliggare minskad absorption är det viktigt att PcV tas på fastande mage. Efter en
engångsdos av 800 mg på fastande mage uppnås efter 30-60 minuter maximal
serumkoncentration av cirka 10 mg/L. Den fria och mikrobiologiskt aktiva
koncentration är dock endast c:a 2 mg/L pga serumproteinbindningen är ca 80 %.
Halveringstiden är endast 30 min. Vid normal njurfunktion utsöndras inom 8
timmar 30-50 % av dosen i aktiv form via urinen.
PcG, bensylpenicillin

Spektrum
Streptokocker (inklusive pneumokocker), ampicillinkänsliga Haemophilus
influenzae, meningokocker, Treponema pallidum, Borrelia, anaeroba icke
betalaktamasproducerande grampositiva bakterier. Dessutom vissa ovanliga
patogener som Clostridium perfringens, Capnocytophaga canimorsus (”hundbettsbakterien”).
Användningsområde
• pneumokockpneumoni då parenteral behandling krävs
• hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av betahemolytiska streptokocker då
parenteral behandling krävs
• neuroborrelios
• alfastreptokockendokardit (i kombination med aminoglykosid).
• gasbrand
• invasiva infektioner orsakade av Capnocytophaga canimorsus
• i högre dos kan det även ges till patienter med pneumoni orsakad av pneumokocker med intermediär känslighet för penicillin.
• en stor fördel med att använda bensylpenicillin är att det har ett smalt
spektrum och risken för resistensutveckling är låg.
Farmakodynamik
Bensylpenicillin (J01CE01) är ett derivat av 6-aminopenicillansyra för parenteralt bruk. Bensylpenicillin har baktericid effekt och verkar genom hämning
av bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till
tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC). PcG bryts ner
av betalaktamaser.
Resistens och resistensmekanismer
Resistens kan uppstå på grund av bakteriell syntes av ett stort antal betalaktamaser, varav flera kan hämmas av klavulansyra. Dessutom kan resistens uppstå
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på grund av produktion av förändrade penicillinbindande proteiner (PBP).
Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet. Förändrade PBP
medför alltid (men i varierande grad) korsresistens mellan betalaktamantibiotika. mecA-genen hos stafylokocker som producerar ett alternativt PBP2, kallat
PBP2a, medför resistens mot samtliga betalaktamantibiotika utom cefarolin
(cefalosporin med MRSA aktivitet).
S. aureus: Nästan 100% av S. aureus är resistenta mot PcG pga syntes av betalaktamaser.
S. pyogenes (Grupp A streptokocker): hittills ingen rapporterad resistens i
världen.
S. pneumoniae: Åtta procent av S. pneumoniae har i Sverige nedsatt känslighet
för PcG (ResNet 2011) pga produktion av förändrade PBP. Dessa medför i
varierande grad korsresistens mellan betalaktamantibiotika. I högre dos kan PcG
även ges till patienter med pneumoni orsakad av pneumokocker med intermediär känslighet för penicillin. Penicillinresistens hos pneumokocker är mycket
vanligt förekommande (> 25%) i många länder både i och utanför Europa.
N. meningitidis: Omkring 15 procent av N. meningitidis har i Sverige något
nedsatt känslighet för PcG) pga produktion av förändrade penicillinbindande
proteiner (PBP) (www.smittskyddsinstitutet.se).
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Farmakokinetik
Vid parenteral tillförsel av 3 g bensylpenicillin nås en maximal serumkoncentration av ca 300 mg/L, vilken snabbt sjunker så att koncentrationen 1 timme
efter given dos är ca 50 mg/L. Den skenbara distributionsvolymen är ca 0,3 L/
kg och serumproteinbindningen ca 65 %. Halveringstiden är 30-50 min och
vid normal njurfunktion utsöndras ca 70 % av dosen i aktiv form via urinen
inom 6 timmar.
Ampicillin/Amoxicillin/Amoxicillin-klavulansyra

Spektrum
Ampicillin/Amoxicillin, som är instabilt mot penicillinaser, har god aktivitet mot
flertalet aeroba grampositiva bakterier inklusive enterokocker. Stafylokocker och
Enterococcus faecium är nästan alltid resistenta. Preparaten har även aktivitet
mot en del gramnegativa bakterier såsom Haemophilus influenzae. Över 25%
av Escherichia coli är resistenta i mot ampicillin/amoxicillin. Amoxicillin/klavulansyra har, pga tillägget av betalaktamasinhibitorn klavulansyra, även aktivitet
mot betalaktamasproducerande Escherichia coli (förutsatt urinvägsfokus) och
meticillinkänsliga Staphylococcus aureus.

Användningsområde
• luftvägsinfektioner som sviktar på pcV (t ex otit)
• akut exacerbation av KOL
• amoxicillin är det enda orala betalaktamantibiotikum med effekt på pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin
• endokardit orsakad av Enterococcus faecalis i kombination med aminoglykosid, om ej höggradig aminoglykosidresistens
• listeriainfektioner (sepsis, meningit)
• helicobacter pylori-eradikering
• hud- och mjukdelsinfektioner efter djurbett (amoxicillin-klavulansyra)
• amoxicillin är standardpreparat men om betalaktamasproduktion
(Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphyloccus aureus)
föreligger ges amoxicillin-klavulansyra
Farmakodynamik
Ampicillin (J01CA01) är ett semisyntetiskt penicillin, alfa-aminobensylpenicillin, med utvidgat antibakteriellt spektrum för oralt och parenteralt bruk.
Amoxicillin (J01CA04) är derivat av ampicillin med ökad intestinal absorption.
Amoxicillin har ett antibakteriellt spektrum och aktivitet mot känsliga bakterier
som motsvarar det för ampicillin. Båda substanserna bryts ner av betalaktamaser. Amoxicillin-klavulansyra (J01CR02) innehåller förutom amoxicillin
betalaktamashämmaren klavulansyra som skyddar amoxicillin mot ett antal
betalaktamaser. Ampicillin har baktericid effekt och verkar genom hämning av
bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till den
tid som antibiotika-koncentrationen överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Betalaktamasproduktion
Klavulansyra hämmar betalaktamaser (penicillinaser) av TEM-typ som vanligen är plasmidmedierade och den dominerande orsaken till resistens hos
Escherichia coli, Haemophilus influenzae och gonokocker. Betalaktamaser
hos Moraxella catarrhalis och stafylokocker hämmas också av klavulansyra,
liksom även kromosomalt medierade enzym hos Klebsiella spp. och Bacteroides
fragilis. Däremot påverkas inte övriga kromosomalt medierade penicillinaser (t ex från Enterobacter, Serratia och Pseudomonas) av klavulansyra.
Betalaktamasproduktion innebär resistens mot amoxicillin som är betalaktamasinstabilt.
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S. pyogenes: hittills ingen rapporterad resistens i världen.
S. pneumoniae: Åtta procent av S. pneumoniae har i Sverige nedsatt känslighet
för penicillin (ResNet 2011) pga produktion av förändrade penicillinbindande
proteiner (PBP). I högre dos kan amoxicillin ges till patienter med luftvägsinfektion orsakad av pneumokocker med intermediär känslighet för penicillin.
N. meningitidis: Omkring 15 procent av N. meningitidis i Sverige har något
nedsatt känslighet för penicillin pga produktion av förändrade penicillinbindande proteiner (PBP) (www.smittskyddsinstitutet.se).
Enterococcus faecalis: < 1% resistens
Listeria monocytogens: < 1% resistens
Escherichia coli: 32 % betalaktamasproducerande (ResNet 2011)
Haemophilus influenzae: 20 % betalaktamasproducerande och 4 % med kromosomal resistens (förändrade PBP) (ResNet 2011)
Moraxella catarrhalis : > 90 % är betalaktamasproducerande
N. gonorrhea: betalaktamasproduktion och PBP-resistens är vanligt
Enterococcus faecium: ampicillinresistens mycket vanlig
Internationella trender: I de flesta länder är ampicillinresistens > 50 % hos
Escherichia coli, i USA och flera andra länder påvisas betalaktamas hos 30 - 40
% av Haemophilus influenzae. På vissa håll i världen är penicillinresistens hos
pneumokocker (låggradig och höggradig) 60 - 70 %.
Farmakokinetik
Ampicillin är endast tillgängligt för parenteralt bruk. Biotillgänglighet är ca 90 %
för amoxillin. Efter intag av 500 mg amoxicillin uppnås inom 1-2 h maximal
serumkoncentration av 8 mg/L. Efter intag av 875 mg amoxicillin uppnås en
maximal serumkoncentration av 15 mg/L. Intag av 500 mg amoxicillin plus
125 mg klavulansyra ger hos vuxna maximala koncentrationer i serum av 5-10
respektive 2-5 mg/L efter 1-2 h. Den skenbara distributionsvolym är 0,4 L/kg
och serumproteinbindning 15-20 %. Halveringstiden är 1 timma. Ca 60-80%
av den orala amoxicillindosen utsöndras i oförändrad aktiv form i urinen inom
6 timmar efter administrering, och en liten del utsöndras via gallan. Vid normal njurfunktion utsöndras 50-70 % av oralt tillförd ampicillinester inom 6-8
timmar. Efter parenteral administration utsöndras cirka 75 % av dosen i urin.
Viktig interaktion: Amilorid minskar biotillgängligheten av amoxicillin med ca 30 %.
Pivmecillinam

Spektrum
E. coli, Klebsiella, Proteus
Användningsområde
• förstahandsmedel vid afebril UVI (cystit, dvs nedre okomplicerade UVI) hos
kvinnor och barn.

• afebril UVI (cystitbesvär) hos män.
- Vid afebril UVI (cystitbesvär, normalt CRP) hos män är det okänt hur ofta
det finns ett samtidigt fokus i prostata. Det saknas kontrollerade jämförande
studier men eftersom ett eventuellt bakteriefokus i prostata ändå är svårt att
eliminera så torde preparat som ger höga urinkoncentrationer (nitrofurantoin
och mecillinam) vara tillräckligt för att ge symtomfrihet. Pga den höga kinolonresistensen är därför nitrofurantoin/mecillinam ett behandlingsalternativ
vid afebril UVI även hos män. Odling skall alltid tas innan antibiotikabehandling, så att behandlingen kan korrigeras efter odlingssvar.
Farmakodynamik
Den orala beredningen, pivmecillinam (J01CA08), är en pivaloyloxymetylester
av mecillinam. Mecillinam hämmar cellväggssyntesen genom bindning till
PBP2 hos gramnegativa bakterier och skiljer sig därigenom från flertalet betalaktamantibiotika. Effekten blir sfäroplaster som är osmotiskt instabila bakterier
som går i lys. En synergistisk effekt av kombinationen mecillinam/ampicillin
mot bakterier tillhörande Enterobacteriaceae kan förekomma. Mecillinam har
liksom övriga betalaktamantibiotika baktericid effekt. Effekten är beroende
på tiden den fria koncentrationen i serum överstiger bakteriens MIC-värde
(T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Mecillinam inaktiveras i varierande grad av betalaktamaser. Även kromosomalt
medierade resistensmekanismer som ändring i penicillinbindande proteiner
(PBP) förekommer troligtvis.
E. coli: 5% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 7% (ResNet 2011)
Farmakokinetik
Biotillgängligheten är ca 75-80 % och efter intag av 200 mg pivmecillinam
uppnås inom 1 timme maximal serumkoncentration 3,5 mg/L. Den skenbara
distributionsvolymen är: 0,2 - 0,4 L/kg och serumproteinbindningen är 5-10
%. Halveringstiden är 1 timme varför mecillinam som regel ges 3 ggr per dygn.
Vid normal njurfunktion utsöndras cirka 50 % av given dos inom 6 timmar i
urinen. Mecillinam utsöndras också med gallan, där koncentrationen är cirka 3
gånger högre än i serum. Pivalinsyra som avspjälkas genom hydrolys av pivmecillinam utsöndras delvis som ett konjugat med karnitin. Långtidsbehandling
med pivmecillinam kan ge karnitinbrist.
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2. PENICILLINASSTABILA PENICILLINER J01C
Isoxazolylpenicilliner: flukloxacillin (oral), kloxacillin (i.v.)
Spektrum
Betalaktamasproducerande icke meticillinresistenta stafylokocker och β-hemolytiska streptokocker med undantag för grupp B streptokocker
Användningsområde
• hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av S. aureus
• invasiva infektioner i leder och skelett orsakade av S. aureus
• preparaten bör doseras minst 3 gånger dagligen (flukoxacillin 1g x 3) och vid
allvarliga infektioner (kloxacillin 2g x 4 i.v.)
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Farmakodynamik
Kloxacillin (J01CF02) och flukloxacillin (J01CF05) är semisyntetiska derivat av
penicillansyra med en disubstituerad 4-isoxazolylsidokedja. Flukloxacillin är
syrastabilt och kan ges oralt. Kloxacillin finns endast för parenteral behandling.
Isoxazolylpenicilliner har liksom övriga betalaktamantibiotika baktericid effekt
och hämmar bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst
korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Resistens mot isoxazolylpenicilliner (sk meticillinresistens) orsakas av mecAgenen som producerar ett alternativt penicillinbindande protein, benämnt
PBP2a (synonym: PBP2’). Meticillinresistenta stafylokocker benämns beroende
på art MRSA (Staphylococcus aureus) eller MRSE (Staphylococcus epidermidis)
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Streptococcus pyogenes (GAS) samt streptokocker grupp C och G: resistens
förekommer ej:
Koagulasnegativa stafylokocker: 40 - 80 % meticillinresistens (MRSE)
Internationella trender: MRSA har ökat dramatiskt i många länder de senaste
två decennierna. Utanför Norden är det inte ovanligt att 20 - 40 % av S. aureus
på sjukhus är MRSA och ofta också multiresistenta
Farmakokinetik
Bioitillgängligheten för flukloxacillin är 80-90 % på fastande mage. Absorptionen
är försämrad vid administrering i samband med måltid. Efter en dos av 2g kloxacillin iv uppnås maximal serumkoncentration på 100 mg/L. Efter en dos på 500
mg flukloxacillin uppnås en serumkoncentration efter 1-2 tim på 10-25 mg/L.
Den skenbara distributionsvolymen är 0,1 - 0,2 L/kg. Serumproteinbindningen
är hög (94-98 %) varför den fria verksamma antibiotikakoncentrationen blir

låg. Halveringstiden är 30 min för kloxacillin och 90 min för flukloxacillin. Vid
normal njurfunktion utsöndras inom 6-8 timmar 30-65 % i urinen.
Piperacillin-tazobaktam
Spektrum
Piperacillin är verksamt mot både grampositiva och gramnegativa aeroba och
många anaeroba bakterier. I frånvaro av hämmaren tazobaktam inaktiveras
piperacillin av betalaktamaser.
Det föreligger god aktivitet mot följande bakterier: streptokocker, Enterococcus
faecalis, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae,
gonokocker, Pseudomonas aeruginosa och andra pseudomonasarter
Användningsområde
• intraabdomiella infektioner
• neutropen feber
• nosokomial pneumoni
• vid behandling av svåra infektioner, t ex neutropen feber, nosokomial
pneumoni och infektioner orsakade av Pseudomonas, skall högre dos än
normalt och/eller kombinationsbehandling användas.
Farmakodynamik
Piperacillin-tazobaktam (J01CR05) är ett kombinationspreparat bestående av
piperacillin, ett semisyntetiskt penicillin, och tazobaktam, en betalaktamasinhibitor, avsett för parenteralt bruk. Piperacillin har baktericid effekt genom
hämning av bakteriers cellväggssyntes och effekten är beroende på tiden den fria
koncentrationen i serum överstiger bakteriens MIC-värde (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Resistens kan uppstå pga betalaktamasproduktion varav flera hämmas av
tazobaktam. Dessutom kan resistens uppstå på grund av produktion av förändrade penicillinbindande proteiner (PBP). Tazobaktam har obetydlig egen
antibakteriell effekt. Betalaktamaser hos stafylokocker, Moraxella catarrhalis
och Bacteroides spp. hämmas av tazobaktam, liksom enzym av TEM-typ (hos
Haemophilus influenzae, gonokocker, Escherichia coli m fl) och SHV-typ
(Klebsiella pneumoniae). In vitro uppvisar tazobaktam oftast god hämning
av enzymer av ESBL-typ, och piperacillin-tazobaktam anses vara ett andrahandsalternativ vid ESBL-infektioner förutsatt fokus i urin- eller luftvägar (vid
andra infektionstyper saknas data). Effekten av tazobaktam är låg på kromosomala klass I-betalaktamaser (AmpC) som produceras av Enterobacteriaceae med
undantag för Morganella morganiis AmpC.
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Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Enterococcus faecalis: < 1% resistens
Escherichia coli och övriga Enterobacteriaceae: 5-10% (högre för bakterier som
producerar klass I betalaktamaser (Enterobacter, Citrobacter mfl)
Enterococcus faecium: resistens mycket vanlig
Farmakokinetik
Serumkoncentrationen efter 30 min uppgår till ca 300 mg/L av piperacillin på
en given dos av 4g samt 35 mg/L av tazobaktam. Den skenbara distributionsvolymen är 0,2 L/kg. Serumproteinbindningen är 20 - 30 % för både piperacillin
och tazobaktam. Halveringstiden är 1 timma för piperacillin och något kortare
för tazobaktam. Piperacillin utsöndras i oförändrad form via urinen (70 %) och
gallan. Tazobaktam metaboliseras delvis till en inaktiv metabolit men utsöndras
också via urinen och gallan.
3. CEFALOSPORINER J01DA
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Perorala cefalosporiner – allmänt
De perorala cefalosporinerna har i regel betydligt sämre effekt än de parenterala
och skall ej jämställas med dessa.
Cefadroxil och cefalexin har god aktivitet mot grampositiva bakterier som S.
aureus och streptokocker, men sämre mot gramnegativa bakterier.
Ceftibuten har betydligt bättre aktivitet mot gramnegativa aeroba tarmbakterier
och H. influenzae. Vad man vunnit i aktivitet på den gramnegativa sidan har
man dock förlorat mot grampositiva bakterier. Ceftibuten har dålig effekt på
pneumokocker samt saknar effekt mot stafylokocker.
Cefadroxil
Spektrum
Streptococcus pyogenes (GAS) och S. aureus. Aktiviteten är lägre mot pneumokocker och aktivitet mot Haemophilus influenzae saknas. Aktivitet mot
E coli, Klebsiella och Proteus mirabilis förutsatt urinvägsfokus och ej ESBLproducerande.
Användningsområde
• recidiverande streptokocktonsillit (men ej vid andra luftvägsinfektioner)
• hud- och mjukdelsinfektioner när mixtur behöver ges
Farmakodynamik
Cefadroxil (J01DA09) är ett antibiotikum av cefalosporintyp för oralt bruk; en
vidareutveckling av cefalexin. Cefalosporiner verkar genom hämning av bak-

teriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden
som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Cefadroxil bryts ner av betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL)
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Escherichia coli: 4% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 2% (ResNet 2011)
Farmakokinetik
Biotillgänglighet är hög (90-100 %) och serumkoncentration 15 mg/L efter 0,5g.
Serumproteinbindningen är 20% och halveringstiden 1,7 timmar. Omkring 90
% utsöndras oförändrat i urinen inom 24 h.
Ceftibuten
Spektrum
Ceftibuten har god aktivitet mot gramnegativa bakterier (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus
mirabilis, Pasteurella multocida) men otillräcklig aktivitet mot grampositiva
bakterier.
Användningsområde
• alternativt förstahandsmedel vid oral behandling av febril UVI, dvs pyelonefrit/övre UVI hos barn och kvinnor inklusive gravida som dock vanligen
inleds med cefotaximbehandling på sjukhus.
• andrahandsalternativ vid oral behandling av UVI hos män
och afebril UVI dvs cystit/nedre UVI hos kvinnor.
• pga kort halveringstid bör ceftibuten doseras två gånger dagligen de första 1-3
dagarna vid övre (febrila) UVI.
Farmakodynamik
Ceftibuten (J01DA39) är ett antibiotikum av cefalosporintyp för oralt bruk.
Ceftibuten verkar genom hämning av bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen
överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Ceftibuten inaktiveras av betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL)
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Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Escherichia coli: 4% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 2% (ResNet 2011)
Internationella trender: Ökande cefalosporinresistens hos Enterobacteriaceae.
Farmakokinetik
Biotillgängligheten är 60 - 90 % och efter 400 mg blir serumkoncentrationen 17
mg/L. Den skenbara distributionsvolymen är 0,2 L/kg och serumproteinbindningen
65 %. Halveringstiden är 2 - 3 timmar som förlängs vid nedsatt njurfunktion.
Dosreduktion rekommenderas vid kreatininclearance < 50 mL/min. Ceftibuten
metaboliseras ej, ca 60 % återfinns som oförändrad substans i urinen.
4. PARENTERALA CEFALOSPORINER
Cefuroxim
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Spektrum
Cefuroxim har god aktivitet mot flertalet grampositiva bakterier men sämre
aktivitet mot gramnegativa bakterier än andra parenterala cefalosporiner. Betalaktamresistens av PBP-typ hos Streptococcus pneumoniae och
Haemophilus influenzae medför påtagligt förhöjda MIC-värden för cefuroxim.
Aktiviteten mot Escherichia coli, Klebsiella spp och Proteus mirabilis är underlägsen 3e och 4e generationens cefalosporiner (t.ex. cefotaxim, ceftazidim och
cefepim). Cefuroxim har sannolikt tillräcklig effekt vid infektioner orsakade av
Escherichia coli, Klebsiella spp och Proteus mirabilis utgångna från urinvägarna
Användningsområde
• hud och mjukdelsinfektioner orsakade av S. aureus och streptokocker.
• led- och skelettinfektioner orsakade av S. aureus och streptokocker.
Farmakodynamik
Cefuroxim (J01DA06) är ett parenteralt cefalosporin med brett spektrum.
Cefuroxim är stabilt mot grampositiva bakteriers betalaktamaser och vanligt
förekommande betalaktamaser med smalt spektrum från gramnegativa bakterier. Cefuroxim verkar genom hämning av bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen
överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Cefuroxim inaktiveras av betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL)
och har ingen effekt på MRSA. Cefuroxim bryts ner av Enterobacteriaceae

som producerar kromosomala klass I-betalaktamaser (AmpC) (Enterobacter,
Citrobacter Serratia, Morganella och Providencia).
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med intermediär penicillinkänslighet (Penicillin G MIC>0,125 mg/L) har alltid förhöjda MIC-värden även för
cefuroxim och MIC-bestämning måste alltid göras om behandling med cefuroxim är aktuell.
Escherichia coli: 4% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 2% (ResNet 2011)
Haemophilus influenzae: cefuroxim påverkas ej av det betalaktamas som är
vanligt (ca 20%) hos Haemophilus influenzae. Däremot medför förekommande
PBPresistens (ca 4 %) oftast resistens också mot cefuroxim med MIC-värden
8-32 mg/L.
Internationella trender: På sjukhus utanför Norden blir det allt vanligare med cefalosporinresistenta Enterobacteriaceae och meticillinresistenta
Staphylococcus aureus (MRSA).
Farmakokinetik
Serumkoncentration är 35-50 mg/L 1 h efter i.v. administration av 1,5 g. Den
skenbara distributionsvolymen: 0,2 L/kg och serumproteinbindningen är ca 40%.
Halveringstiden är ca 1,5 timma vid normal njurfunktion och förlängs vid nedsatt njurfunktion. Cefuroxim utsöndras som oförändrad substans via glomerulär
filtration och tubulär sekretion. Över 90% av dosen återfinns i urinen inom
6 h. Dosreduktion vid kreatininclearance <50 mL/min.
Cefotaxim
Spektrum
Cefotaxim har god aktivitet mot flertalet grampositiva bakterier (S. aureus,
streptokocker - inklusive pneumokocker) och aeroba gramnegativa bakterier
(Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae,
meningokocker, Salmonella, Shigella). Vid infektioner orsakade av Enterobacter,
Citrobacter, Serratia, Morganella och Providencia kan cefalosporinresistens
uppstå under pågående behandling, varför alternativa medel bör väljas.
Användningsområde

alternativt förstahandspreparat vid
• akut bakteriell meningit och hjärnabscess
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• allvarliga infektioner utgående från
- luftvägar
- urinvägar
- buk
- hud och mjukdelar
- leder och skelett
Farmakodynamik
Cefotaxim (J01DA10) är ett cefalosporin för parenteralt bruk med brett
antibakteriellt spektrum och höggradig stabilitet mot många betalaktamaser.
Cefotaxim är ett halvsyntetiskt cefalosporin som, liksom övriga betalaktamantibiotika verkar genom hämning av bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella
effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger
MIC (T>MIC).
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Resistens och resistensmekanismer
Cefotaxim inaktiveras av betalaktamaser med utvidgat spektrum, särskilt
plasmidmedierade ESBL av CTX-M- och AmpCtyp och har ingen effekt på
MRSA. Cefotaxim bryts ner av Enterobacteriaceae som producerar kromosomala klass I-betalaktamaser (AmpC) (Enterobacter, Citrobacter Serratia,
Morganella och Providencia)
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet
(Penicillin G MIC>0,125 mg/L) är aldrig fullt känsliga för cefalosporiner men
cefotaxim (och ceftriaxon) är oftast bättre alternativ än övriga cefalosporiner.
Escherichia coli: 4% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 2% (ResNet 2011)
Haemophilus influenzae: Cefotaxim påverkas ej av det betalaktamas som är
vanligt (ca 20%) hos Haemophilus influenzae, och endast i liten utsträckning
av PBP-resistens (i Sverige ca 4 %).
Internationella trender: På sjukhus utanför Norden blir det allt vanligare med cefalosporinresistenta Enterobacteriaceae och meticillinresistenta
Staphylococcus aureus (MRSA).
Farmakokinetik
Serumkoncentration är maximalt ca 100 mg/L 5 min efter i.v. injektion av 1
och ca 40 mg/L 30 min efter injektion. Den skenbara distributionsvolymen
är 0,2 - 0,3 L/kg och serumproteinbindningen ca 40%. Halveringstiden är

ca 1 timma för cefotaxim, 2-4 h för desacetylcefotaxim och förlängs med
sviktande njurfunktion. Cefotaxim metaboliseras till 25-40% genom desacetylering till desacetylcefotaxim. I urinen återfinns vid normal njurfunktion
ca 50-60% av given dos som cefotaxim och ca 20% som desacetylcefotaxim
under 24 h. Utsöndringen sker via glomerulär filtration och tubulär sekretion.
Desacetylcefotaxim har antimikrobiell aktivitet.
Ceftriaxon
Spektrum
har god aktivitet mot flertalet grampositiva bakterier (S. aureus, streptokocker inklusive pneumokocker) och aeroba gramnegativa bakterier (Escherichia coli,
Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, meningokocker,
Salmonella, Shigella). Vid infektioner orsakade av Enterobacter, Citrobacter,
Serratia, Morganella och Providencia kan cefalosporinresistens uppstå under
pågående behandling, varför alternativa medel bör väljas.
Användningsområde
Den långa halveringstiden möjliggör parenteral behandlingen i öppen vård vid
• neuroborrelios
• gonorré
• endokardit
Farmakodynamik
Ceftriaxon (J01DA13) är en cefalosporin för parenteralt bruk med brett
antibakteriellt spektrum och höggradig stabilitet mot många betalaktamaser.
Ceftriaxon verkar genom hämning av bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen
överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Ceftriaxon inaktiveras av betalaktamaser med utvidgat spektrum särskilt
plasmidmedierade ESBL av CTX-M- och AmpCtyp och har ingen effekt på
MRSA. Ceftriaxon bryts ner av Enterobacteriaceae som producerar kromosomala klass I-betalaktamaser (AmpC) (Enterobacter, Citrobacter Serratia,
Morganella och Providencia)
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet
(Penicillin G MIC>0,125 mg/L) är aldrig fullt känsliga för cefalosporiner men
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ceftriaxon (och cefotaxim) är oftast bättre alternativ än övriga cefalosporiner.
Escherichia coli: 4% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 2% (ResNet 2011)
Haemophilus influenzae: Cefotaxim påverkas ej av det betalaktamas som är
vanligt (ca 20%) hos Haemophilus influenzae, och endast i liten utsträckning
av PBP-resistens (iSverige ca 4 %).
Internationella trender: På sjukhus utanför Norden blir det allt vanligare med cefalosporinresistenta Enterobacteriaceae och meticillinresistenta
Staphylococcus aureus (MRSA).
Farmakokinetik
Serumkoncentration är ca 80 mg/L 2-3 tim efter 1 g givet intramuskulärt och
den skenbara distributionsvolymen är 0,1 - 0,2 L/kg. Serumproteinbindningen
är >85% och halveringstiden ca 8 timmar vid normal njurfunktion men förlängs
vid kraftigt nedsatt njurfunktion och vid nedsatt leverfunktion. Ceftriaxon
utsöndras i oförändrad form, 50% via njurarna och resten via gallan. Till
patienter med kreatininclearance <10 mL/min ska dygnsdosen ej överstiga 2 g.
Hos patienter med nedsatt funktion i både lever och njurar sker en förlängning
av halveringstiden.
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Ceftazidim
Spektrum
Ceftazidim har god aktivitet mot flertalet aeroba gramnegativa bakterier
(Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, meningokocker och i motsats
till cefotaxim även Pseudomonas aeruginosa). Ceftazidim har sämre aktivitet
mot grampositiva bakterier än cefotaxim vilket innebär otillräcklig aktivitet
mot S. aureus och streptokocker (inklusive pneumokocker). Vid behandling
av infektioner orsakade av Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella och
Providencia kan cefalosporinresistens uppstå under behandling, varför alternativa medel bör väljas
Användningsområde

alternativt förstahandspreparat
• vid allvarliga infektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa,
• nosokomial pneumoni
• neutropen feber
• vid behandling av svåra infektioner, t ex infektioner orsakade av Pseudomonas,
skall högre dos än normalt och/eller kombinationsbehandling användas

Farmakodynamik
Ceftazidim (J01DA11) är ett parenteralt cefalosporin med brett antibakteriellt
spektrum och en höggradig stabilitet mot många betalaktamaser. Ceftazidim
verkar genom hämning av bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC
(T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Ceftazidim inaktiveras av betalaktamaser med utvidgat spektrum särskilt
plasmidmedierade ESBL av CTX-M- och AmpCtyp och har ingen effekt på
MRSA. Ceftriaxon bryts ner av Enterobacteriaceae som producerar kromosomala klass I-betalaktamaser (AmpC) (Enterobacter, Citrobacter Serratia,
Morganella och Providencia)
Ceftazidim har naturligt otillräcklig aktivitet mot stafylokocker, streptokocker (inklusive pneumokocker), enterokocker, Stenotrophomonas maltophilia,
Acinetobacter, anaeroba bakterier och Listeria monocytogenes.
Escherichia coli: 4% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 2% (ResNet 2011)
Pseudomonas aeruginosa: 5% (ResNet 2011)
Internationella trender: På sjukhus utanför Norden blir det allt vanligare med
cefalosporinresistenta Enterobacteriaceae
Farmakokinetik
Serumkoncentration är ca 85 mg/L omedelbart efter i.v. injektion av 1 g, ca
170 mg/L efter 2 g. Den skenbara distributionsvolymen är 0,2 L/kg och
serumproteinbindningen ca 10%. Halveringstiden är ca 2,2 timmar vid normal
njurfunktion men förlängs med sviktande njurfunktion. Ceftazidim utsöndras
via glomerulär filtration och ca 90% av given dos återfinns i urinen inom 24 h.
Dosreduktion rekommenderas vid kreatininclearance <50 mL/min.
Cefepim
Spektrum
Cefepim har god aktivitet mot flertalet aeroba grampositiva (S. aureus,
streptokocker – inklusive pneumokocker) och gramnegativa bakterier
(Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och i motsats till cefotaxim även Pseudomonas aeruginosa).
Användningsområde

alternativ vid
• nosokomial pneumoni
• neutropen feber
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• återhållsamhet rekommenderas då en metaanalys visade att ”all-cause” mortaliteten var högre för cefepim jämfört med andra betalaktamantibiotika
(som ceftazidim, piperacillin/tazobactam, karbapenemer) vid bl.a neutropen
feber och nosokomial pneumoni. Underdosering kan ha spelat in när det
gäller den ökade mortaliteten
• vid behandling av svåra infektioner, t ex infektioner orsakade av Pseudomonas,
skall högre dos än normalt och/eller kombinationsbehandling användas.
Farmakodynamik
Cefepim (J01DA24) är ett parenteralt cefalosporin med brett antibakteriellt
spektrum och höggradig stabilitet mot betalaktamaser. Cefepim verkar genom
hämning av bakteriers cellväggssyntes. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC).
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Resistens och resistensmekanismer
Cefepim inaktiveras av betalaktamaser med utvidgat spektrum särskilt plasmidmedierade ESBL av CTX-M- och AmpCtyp och MRSA. Cefepim bryts ner
av Enterobacteriaceae som producerar kromosomala klass I-betalaktamaser
(AmpC) (Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella och Providencia) .
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet
(PcG MIC>0,125 mg/L) är aldrig fullt känsliga för cefalosporiner
Escherichia coli: 4% (ResNet 2011)
Klebsiella pneumoniae: 2% (ResNet 2011)
Haemophilus influenzae: Cefotaxim påverkas ej av det betalaktamas som är
vanligt (ca 20%) hos Haemophilus influenzae, men oklart i vilken utsträckning
cefepim påverkas av PBP-resistens (i Sverige ca 4 %).
Internationella trender: På sjukhus utanför Norden blir det allt vanligare med cefalosporinresistenta Enterobacteriaceae och meticillinresistenta
Staphylococcus aureus (MRSA).
Farmakokinetik
Serumkoncentrationen är ca 140 mg/L efter 2g i.v. och den skenbara distributionsvolymen är 0,2 L/kg. Serumproteinbindningen är ca 10% och halveringstiden ca 2 timmar som förlängs med sviktande njurfunktion. Cefepim elimineras
genom glomerulär filtration av oförändrad substans. En minimal metabol nedbrytning föreligger. Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion.

5. KARBAPENEMER J01DH
Imipenem/cilastatin
Spektrum
Imipenem/cilastatin har god aktivitet mot flertalet aeroba grampositiva (S.
aureus, streptokocker - inklusive pneumokocker, Enterococcus faecalis,
Listeria monocytogenes) och gramnegativa bakterier (Haemophilus influenzae,
Enterobacteriaceae - förutom Proteus, Providencia och Morganella, Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter) med undantag för MRSA, Enterococcus faecium
och Stenotrophomonas maltophilia och de flesta anaeroba bakteriearter. Saknar
aktivitet mot Stenotrophomonas maltophilia och Enterococcus faecium
Användningsområde

alternativt förstahandspreparat vid
• sepsis utgående från luftvägar
• sepsis utgående från buken
• sepsis utgående från urinvägar
• neutropen feber.
• allvarlig infektion orsakad av ESBL producerande Enterobacteriaceae
• vid svårbehandlade infektioner med stor risk för resistensutveckling, t ex
infektioner orsakade av Pseudomonas, skall högre dos än normalt, dosering
var 6e timma och helst kombinationsbehandling användas.
• imipenem kan ge ökad krampbenägenhet varför preparatet inte lämpar sig för
meningitbehandling då höga doser krävs.
Farmakodynamik
Imipenem/cilastatin (J01DH51) är ett parenteralt betalaktamantibiotikum
tillhörande karbapenemgruppen med brett antibakteriellt spektrum och stabilitet mot flertalet betalaktamaser. Imipenem hämmar bakteriers cellväggssyntes
genom bindning till penicillinbindande proteiner (PBP). Imipenem binds hos
gramnegativa bakterier främst till PBP2 men dessutom till PBP1b. Det har
baktericid effekt och är höggradigt stabilt mot hydrolys av bakteriella betalaktamaser. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som den fria
antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Klassiska betalaktamaser påverkar sällan imipenem men karbapenemaser blir
allt vanligare. Förlust av poriner är vanligaste orsak i Sverige till resistens mot
imipenem hos P. aeruginosa, medan resistens hos Enterobacteriaceae och
Acinetobacter spp. oftast orsakas av karbapenemaser. Resistens kan också
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uppstå pga produktion av förändrade penicillinbindande proteiner (PBP).
Förändrade PBP medför alltid (men i varierande grad) korsresistens mellan
olika betalaktamantibiotika. mecA-genen hos stafylokocker (kodar för MRSA)
vars produkt är ett alternativt PBP2, kallat PBP2a, förmedlar alltid korsresistens
mot samtliga betalaktamantibiotika inklusive karbapenemer (imipenem och
meropenem).
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet (PcG MIC>0,125 mg/L) är ej fullt känsliga för imipenem, men utgör ett
behandlingsalternativ då MIC ofta är relativt lågt.
Enterobacteriaceae (förutom Proteus, Providencia och Morganella): <1%
Haemophilus influenzae: Normalpopulationen ligger i intervallet 0,016-2 mg/l.
EUCAST brytpunkten för resistens är > 2mg/L. Det är oklart i vilken utsträckning imipenem påverkas av PBP-resistens (i Sverige ca 4 %).
Pseudomonas aeruginosa: 7 % (ResNet 2011)
Internationella trender: MRSA är ett växande problem på sjukhus utanför
Norden. Karbapenemresistens ses även i ökande grad hos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter och Enterobacteriaceae.
Farmakokinetik
Imipenem administreras tillsammans med cilastatin, en enzymhämmare som
saknar antibakteriell effekt, men som inhiberar dehydropeptidas-I i proximala
njurtubuli. Detta enzym skulle annars omvandla imipenem till antibakteriellt
inaktiva metaboliter.
Efter intravenös tillförsel av 0,5 och 1 g imipenem under 20 min uppnås maximala serumkoncentrationer på cirka 35 respektive 65 mg/L.
Serumkoncentrationen är ca 5 mg/L 6-8 timmar efter tillförsel av 1 g. Den
skenbara distributionsvolymen är 0,15 L/kg. Serumproteinbindningen är ca 20
% för imipenem och 40 % för cilastatin. Halveringstiden är ca 1 timme för både
imipenem och cilastatin. Cirka 70 % av tillfört imipenem utsöndras i aktiv form
i urinen inom 10 tim.
Meropenem
Spektrum
Meropenem har god aktivitet mot flertalet aeroba grampositiva (S. aureus, streptokocker - inklusive pneumokocker, Listeria monocytogenes) och gramnegativa
bakterier (Haemophilus influenzae, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter) med undantag för MRSA, Enterococcus faecalis och E.
faecium och Stenotrophomonas maltophilia. Meropenem har god aktivitet mot

de flesta anaeroba bakteriearter, men saknar aktivitet mot Stenotrophomonas
maltophilia och enterokocker. Något mera heltäckande gram-negativt spektrum än imipenem.
Användningsområde

alternativt förstahandspreparat vid
• samhällsförvärvad akut bakteriell meningit
• sepsis utgående från luftvägar
• sepsis utgående från buken
• sepsis utgående från urinvägar
• neutropen feber.
• allvarlig infektion orsakad av ESBL producerande Enterobacteriaceae
• vid svårbehandlade infektioner med stor risk för resistensutveckling, t ex
infektioner orsakade av Pseudomonas, skall högre dos än normalt, dosering
var 6e timma och helst kombinationsbehandling användas.
Farmakodynamik
Meropenem (J01DH02) är ett parenteralt betalaktamantibiotikum tillhörande
karbapenemgruppen med uttalat brett antibakteriellt spektrum och stabilitet
mot flertalet betalaktamaser. Meropenem hämmar bakteriers cellväggssyntes
genom bindning till penicillinbindande proteiner (PBP). Det har baktericid
effekt och är höggradigt stabilt mot hydrolys av bakteriella betalaktamaser. Den
antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Klassiska betalaktamaser påverkar sällan meropenem, men karbapenemaser blir
allt vanligare. Förlust av poriner i kombination med efflux är vanligaste orsak
i Sverige till resistens mot meropenem hos P. aeruginosa, medan resistens hos
Enterobacteriaceae och Acinetobacter spp. oftast orsakas av karbapenemaser.
Resistens kan också uppstå pga produktion av förändrade penicillinbindande
proteiner (PBP). Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet.
Förändrade PBP medför alltid (men i varierande grad) korsresistens mellan
olika betalaktamantibiotika. mecA-genen hos stafylokocker vars produkt är
ett alternativt PBP2, kallat PBP2a, förmedlar alltid korsresistens mot samtliga
betalaktamantibiotika inklusive karbapenemer (imipenem och meropenem).
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
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Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet
(PcG MIC>0,125 mg/L) är ej fullt känsliga för meropenem, men utgör ett
behandlingsalternativ då MIC ofta är rel lågt.
Enterobacteriaceae: <1%
Pseudomonas aeruginosa: 5 % (ResNet 2011)
Internationella trender: MRSA är ett växande problem på sjukhus utanför
Norden. Karbapenemresistens ses även i ökande grad hos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter och Enterobacteriaceae
Farmakokinetik
Serumkoncentration: efter en intravenös bolusinjektion (5 min) av 500 mg
eller 1 g meropenem uppnås en maximal serumkoncentration av ca 50 mg/L
respektive ca 110 mg/L. Den skenbara distributionsvolymen är ca 0,3 L/kg och
serumproteinbindningen är ca 2%. Halveringstiden är ca 1 timme, men för
barn under 2 år är den 1.5 timme. Cirka 70 % av tillfört meropenem utsöndras
i aktiv form i urinen inom 12 tim.
Ertapenem
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Spektrum
Ertapenem har god aktivitet mot S. aureus, streptokocker, pneumokocker,
Haemophilus influenzae, Enterobacteriaceae och ett flertal anaeroba bakteriearter, men har lägre/otillräcklig effekt på vissa Bacteroides och Clostridium spp och
otillräcklig aktivitet mot enterokocker, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
spp. och Stenotrophomonas maltophilia. Ertapenem skiljer sig från imipenem,
meropenem och doripenem genom otillräcklig aktivitet mot Pseudomonas-arter
samt Acinetobacter spp. och sämre aktivitet mot flertalet anaeroba bakteriearter,
bl a vissa Bacteroides och Clostridium spp. Ertapenemresistens har rapporterats
hos vissa isolat av cefalosporinresistenta Enterobacteriaceae (ESBL, AmpC).
Användningsområde
• poliklinisk behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande
Enterobacteriaceae.
Farmakodynamik
Ertapenem är ett parenteralt betalaktamantibiotikum tillhörande karbapenemgruppen med ett brett antibakteriellt spektrum och stabilitet mot flertalet betalaktamaser. Ertapenem hämmar bakteriers cellväggssyntes genom bindning till
penicillinbindande proteiner (PBP). Ertapenem binder framför allt till PBP-2
och 3 hos E. coli. Det har baktericid effekt och är stabilt mot hydrolys av flertalet bakteriella betalaktamaser. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till
tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC).

Resistens och resistensmekanismer
Betalaktamaser påverkar sällan ertapenem, men intermediär känslighet och
ibland resistens kan ses hos bakterier som hyperproducerar kromosomal AmpC
betalaktamas och ESBL. Ertapenem bryts ner av karbapenemaser. Resistens kan
också uppstå pga produktion av förändrade penicillinbindande proteiner (PBP).
Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet. Förändrade PBP
medför alltid (men i varierande grad) korsresistens mellan olika betalaktamantibiotika. mecA-genen hos stafylokocker vars produkt är ett alternativt PBP2,
kallat PBP2a, förmedlar resistens mot ertapenem liksom övriga karbapenemer
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011).
Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet
(PcG MIC>0,125 mg/L) är ej fullt känsliga för ertapenem.
Enterobacteriaceae: 0-10%
Internationella trender: MRSA är ett växande problem på sjukhus utanför
Norden. Även karbapenemresistens hos Enterobacteriaceae är ett ökande problem internationellt, ffa hos Klebsiella pneumoniae.
Farmakokinetik
Efter en intravenös infusion (30 min) av 1 g ertapenem uppnås en maximal
serumkoncentration av ca 150 mg/L, 10 mg/L efter 12 timmar och 1 mg/l
efter 24 timmar. Den skenbara distributionsvolymen är ca 0,1 L/kg och serumproteinbindningen ca 95 %. Halveringstiden är ca 4 timmar och ca 80 % av
ertapenem återfinns i urinen, varav ca hälften som oförändrad substans och lika
mycket som inaktiv metabolit. Ca 10% återfinns i faeces.
Doripenem
Spektrum
Doripenem har god aktivitet mot flertalet aeroba grampositiva (S. aureus,
streptokocker - inklusive pneumokocker, Listeria monocytogenes) och gramnegativa bakterier (Haemophilus influenzae, Enterobacteriaceae, Pseudomonas
aeruginosa, Acinetobacter) med undantag för MRSA, Enterococcus faecalis
och Enterococcus faecium och Stenotrophomonas maltophilia. Doripenem har
god aktivitet mot de flesta anaeroba bakteriearter, men saknar aktivitet mot
Stenotrophomonas maltophilia och enterokocker. Något mera heltäckande
gram-negativt spektrum än imipenem. Det antibakteriella spektrumet liknar
mycket det för meropenem.
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Användningsområde

ett av flera andrahandsalternativ vid behandling av
• nosokomial pneumoni
• komplicerade intraabdominella infektioner
• komplicerade urinvägsinfektioner
• allvarlig infektion orsakad av ESBL producerande Enterobacteriaceae
• hos allvarligt sjuka patienter eller hos dem med nedsatt immunologiskt svar
kan en 4 timmars infusionstid vara mer lämplig, speciellt mot patogener med
nedsatt känslighet.
• vid svårbehandlade infektioner med stor risk för resistensutveckling, t ex
infektioner orsakade av Pseudomonas, skall högre dos än normalt, dosering
var 6e timma/4 timmars infusioner och helst kombinationsbehandling
användas.
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Farmakodynamik
Doripenem (J01DH04) är ett parenteralt betalaktamantibiotikum tillhörande
karbapenemgruppen med uttalat brett antibakteriellt spektrum och stabilitet
mot flertaletbetalaktamaser. Doripenem hämmar bakteriers cellväggssyntes
genom bindning till penicillinbindande proteiner (PBP). Det har baktericid
effekt och är höggradigt stabilt mot hydrolys av bakteriella betalaktamaser. Den
antibakteriella effekten är bäst korrelerad till tiden som antibiotikakoncentrationen överstiger MIC (T>MIC).
Resistens och resistensmekanismer
Klassiska betalaktamaser påverkar sällan doripenem, men karbapenemaser blir
allt vanligare. Förlust av poriner i kombination med efflux är vanligaste orsak i
Sverige till resistens mot karbapenemer hos P. aeruginosa, medan resistens hos
Enterobacteriaceae och Acinetobacter spp. oftast orsakas av karbapenemaser.
Resistens kan också uppstå pga produktion av förändrade penicillinbindande
proteiner (PBP). Betalaktamaser har varierande grad av substratspecificitet.
Förändrade PBP medför alltid (men i varierande grad) korsresistens mellan
olika betalaktamantibiotika. mecA-genen hos stafylokocker vars produkt är
ettalternativt PBP2, kallat PBP2a, förmedlar alltid korsresistens mot samtliga
betalaktamantibiotika inklusive karbapenemer (imipenem, meropenem, ertapenem och doripenem)
Streptococcus pyogenes (GAS), Streptokocker grupp C och G.: hittills ingen
rapporterad resistens.
Staphyloccus aureus: 1 % (ResNet 2011)
Streptococcus pneumoniae: Pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet
(PcG MIC>0,125 mg/L) är troligen ej fullt känsliga för doripenem.
Enterobacteriaceae: <1%

Pseudomonas aeruginosa: troligen som meropenem dvs ca 5%
Internationella trender: MRSA är ett växande problem på sjukhus utanför
Norden. Karbapenemresistens ses även i ökande grad hos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter och Enterobacteriaceae
Farmakokinetik
Efter administrering av 500 mg under 1 timme uppnås en maximal serumkoncentration (Cmax) av ca 23 mg/L. Medelvärden på Cmax efter administrering
av 500 mg respektive 1 g under 4 timmar är ungefär 8 mg/L och 17 mg/L.
Den skenbar distributionsvolymen är ca 0,2 L/kg och serumproteinbindningen
ca 8 %. Halveringstiden är ca 1 timme. Metabolism till inaktiv ringöppnad
metabolit sker med hjälp av dehydropeptidas-1. Det föreligger liten eller ingen
cytokrom P450-medierad metabolism. Cirka 70% utsöndras i aktiv form i
urinen, <1% i faeces.
Överkänslighetsreaktioner mot penicillin
Frekvensen IgE-medierade reaktioner är < 1% hos individer som inte tidigare
haft sådana reaktioner. Risken för anafylaktiska reaktioner är 1/50 000.
Vid reaktioner i samband med penicillinbehandling förekommer IgEmedierade reaktioner men vanligast är ospecifika reaktioner som beror på infektionen och inte på behandlingen. När anafylaxi eller serumsjuka inträffar har
patienten vanligtvis fått intravenös behandling.
Reaktionstyper
Vid utslag utan urticaria och bara lindrig klåda kan man i de flesta fall fortsätta
behandlingen. Om patienten får urticaria eller besvärlig klåda skall behandlingen avbrytas, indikationen för antibiotika omprövas och eventuellt får man
ge annat antibiotikum.
Om ovanstående symtom uppträder tidigt i behandlingen finns viss misstanke om IgE-medierad reaktion och specifika antikroppar mot Pc; RAST skall
då kontrolleras. Detta prov tages tidigast fyra veckor efter reaktionen. Om mer
än sex månader gått sedan reaktionen blir RAST mer osäkert eftersom halten av
antikroppar kan sjunka.
Är RAST positivt betraktas patienten som penicillin-allergisk och skall ha
information om detta muntligt och skriftligt och journalen skall varningsmärkas.
Är RAST negativt kan ytterligare undersökningar göras av relevant specialist.
Om patientens urticaria uppträder efter 3-4 dagars behandling, eller efter
avslutad behandling är risken liten att det är en IgE-förmedlad reaktion och
man kan då göra en pc-provokation.
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Reagerar patienten på pc-provokationen skall han i fortsättningen betraktas som pc-allergisk och skall ha muntlig och skriftlig information om detta.
Journalen skall varningmärkas.
Vid svår urticaria med eller utan ansikts- eller ledsvullnad kontrolleras RAST
efter fyra veckor. Om provet är negativt bör patienten remitteras för vidare
utredning. Är provet positivt behövs inte ytterligare utredning utan patienten
betraktas som Pc-allergisk och skall ha muntlig och skriftlig information om
detta. Journalen skall varningmärkas.
Vid allmänreaktion som anafylaxi, serumsjuka eller mucocutant syndrom
remitteras patienten oftast akut till sjukhus. Varningsmärk journal och gör
biverkningsanmälan.
6. AMINOGLYKOSIDER J01G
Amikacin Gentamicin Tobramycin
Aminoglykosider tillhör fortfarande våra mest oumbärliga antibiotika pga deras
snabba, baktericida effekt. Bakteriestammar som är känsliga in vitro kan vara
resistenta in vivo till följd av anaeroba förhållanden i t ex en abscess.
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Spektrum aminoglykosider
Stafylokocker, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa och andra
Pseudomonas-arter. Mycobacterium tuberculosis (endast amikacin).
Användningsområde aminoglykosider
• septisk chock, progredierande svår sepsis - i kombination med bredspektrum
betalaktamantibiotika
• sepsis utan chock - i kombination med bredspektrum betalaktamantibiotika
om infektionen misstänks vara orsakad av multiresistenta Gramnegativa
bakterier
• pyelonefrit (febril UVI) – i kombination med betalaktamantibiotika eller
kinolon tills odlingsresultat inklusive resistensbestämning föreligger, eller
som monoterapi om allvarlig allergi föreligger mot betalaktamantibiotika
eller kinoloner
• allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta gram-negativa bakterier när
andra alternativ saknas
- På dessa indikationer föredras amikacin framför gentamicin/tobramycin pga
lägre resistens hos Enterobacteriaceae,
- Rekommendation om förstahandsval av aminoglykosid bör beslutas av lokal
läkemedelsgrupp, baserat på lokalt resistensläge.
• endokardit orsakad av svårbehandlade patogener i kombination med betalaktamantibiotika
• tuberkulos (ersätter streptomycin)

• amikacin rekommenderas vid empirisk behandling (misstanke om allvarlig
infektion orsakad av Enterobacteriaceae) då resistensen mot amikacin är lägre
än mot gentamicin/tobramycin.
• tobramycin rekommenderas vid pseudomonasinfektioner pga något lägre
MIC-värden än gentamicin
• aminoglykosider ges ofta som engångsdos, vid fortsatt behandling med aminoglykosid skall serumkoncentration tas (vid lämplig tidpunkt innan nästa dos)
för att säkerställa att under eller överdosering ej sker.
• aminoglykosider är potentiellt oto- och nefrotoxiska.
• initiala dosen av amikacin bör vara mellan 15 och 30mg/kg/dygn. Den
högre dosen inledningsvis vid septisk chock.
• initiala dosen av gentamicin/tobramycin bör vara mellan 4,5- 7 mg/kg/dygn.
Den högre dosen inledningsvis vid septisk chock.
• konsultera infektionsspecialist specialist vid kronisk njurfunktionsnedsättning/andra nefrotoxiska droger/akut anuri/hörselnedsättning.
• vid övervikt/undervikt bör lägre/högre dos/kg kroppsvikt ges eftersom aminoglykosid inte distribueras i fettvävnad
• aminoglykosider och betalaktamantibiotika har synergistisk effekt mot flera
bakteriearter vilket kan utnyttjas i behandlingen av infektioner orsakade av
bakterier mot vilka aminoglykosidens egen aktivitet är otillräcklig (enterokocker och alfastreptokocker).
• höggradig aminoglykosidresistens är vanlig hos enterokocker och måste uteslutas innan synergism kan förväntas.
• preparatet har dålig aktivitet i sur och anaerob miljö vilket innebär försämrad
i effekt i många infektionsfokus.
Resistens och resistensmekanismer aminoglykosider
• Produktion av överförbara (plasmid- eller integronburna) aminoglykosidinaktiverande enzym (acetylerande, adenylerande och fosforylerande enzym),
orsakar partiell korsresistens mellan aminoglykosider eftersom varje aminoglykosid utgör substrat för några men inte alla av dessa enzym. Amikacin
är den aminoglykosid som är mest stabil mot dessa enzymer. Andra mekanismer för aminoglykosidresistens är en kromosomalt medierad defekt transport av aminoglykosidmolekylen genom bakteriens cellvägg (resistens mot
alla aminoglykosider) eller ökad aktivitet i effluxpumpar (drabbar aminogly
kosider i olika grad). Metylering av RNA (överförbara 16S rRNA-metylaser)
ger resistens mot samtliga aminoglykosider.
Staphylococcus aureus: Resistens sällsynt (<1%)
Enterobacteriaceae: Resistens sällsynt (<1%)
Pseudomonas aeruginosa: Resistens förekommer (1 – 10 %):
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Koagulasnegativa stafylokocker: Resistens är vanlig (>10 %).
Enterococcus faecalis med höggradig aminoglykosidresistens (HLAR): vanlig
(>10 %) och blir allt vanligare.
Internationella trender: Aminoglykosidresistens är på många håll i världen
mycket vanlig hos gramnegativa bakterier inklusive Pseudomonas aeruginosa
och hos meticillinresistenta stafylokocker (MRSA, MRSE). Metylering av
RNA som ger resistens mot samtliga aminoglykosider blir allt vanligare på
många håll i världen.
Farmakodynamik Amikacin
Amikacin (J01GB06) är en halvsyntetisk aminoglykosid avsedd för parenteralt bruk. Amkacin har mycket hög aktivitetet mot Enterobacteriaceae och
Pseudomonas aeruginosa dvs aeroba gram-negativa bakterier, men även mot
Mycobacterium tuberculosis. Amikacin liksom andra aminoglykosider påverkar främst bakteriers proteinsyntes och har koncentrationsberoende baktericid
effekt. Den antibakteriella effekten korrelerar bäst till maximal serumkoncentration i relation till MIC (Cmax/MIC). Detta har lett till att den rekommenderade doseringen av amikacin är en gång per dygn.
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Farmakokinetik Amikacin
Serumkoncentration: ca 20 mg/L efter 7,5 mg/kg kroppsvikt efter 30 min.
Den skenbar distributionsvolymen är 0,3 L/kg och serumproteinbindningen är
låg. Halveringstiden är 2-3 tim. Amikacin metaboliseras inte och utsöndras via
glomerulär filtration. Behandlingen styrs genomn koncentrationsbestämning.
Farmakodynamik Gentamicin
Gentamicin (J01GB03) är en aminoglykosid bestående av tre komponenter,
C1 (25-50 %), C1a (20-35 %) och C2 (25-50 %) med likartad antibakteriell
aktivitet. Har mycket hög aktivitetet mot Enterobacteriaceae och Pseudomonas
aeruginosa, dvs aeroba gram-negativa bakterier. Gentamicin liksom andra
aminoglykosider påverkar främst bakteriers proteinsyntes och har koncentrationsberoende baktericid effekt. Den antibakteriella effekten korrelerar bäst till
maximal serumkoncentration i relation till MIC (Cmax/MIC). Detta har lett
till att den rekommenderade doseringen av gentamicin är en gång per dygn.
Farmakokinetik Gentamicin
Serumkoncentrationen är ca 6 mg/L efter 1-1,5 mg/kg kroppsvikt vid 0,5-1
tim. Den skenbara distributionsvolymen är 0,18 – 0,25 L/kg och serumproteinbindningen är låg. Halveringstiden är 2-3 tim. Gentamicin metaboliseras
inte och utsöndras via glomerulär filtration. Behandlingen styrs genom koncentrationsbestämning.

Farmakodynamik Tobramycin
Tobramycin (J01GB01) är en aminoglykosid. Tobramycin finns även som
inhalationsberedning men är i första hand avsett för parenteralt bruk och har
mycket hög aktivitetet mot Enterobacteriaceae och Pseudomonas aeruginosa
dvs aeroba gram-negativa bakterier. Tobramycin liksom andra aminoglykosider
påverkar främst bakteriers proteinsyntes och har koncentrationsberoende baktericid effekt. Den antibakteriella effekten korrelerar bäst till maximal serumkoncentration i relation till MIC (Cmax/MIC). Detta har lett till att den rekommenderade doseringen av tobramycin är en gång per dygn.
Farmakokinetik Tobramycin
Serumkoncentrationen: är ca 6 mg/L efter 1 mg/kg kroppsvikt vid 0,5-1 tim.
Den skenbara distributionsvolymen är 0,3 L/kg. Serumproteinbindningen är
låg och halveringstiden 2-3 timmar Tobramycin metaboliseras ej och utsöndras
via glomerulär filtration. Behandlingen styrs genom koncentrationsbestämning.
7. TETRACYKLINER J01A
Tetracyklin (Tetracyklin, Oxitetracyklin, Doxycyklin, Lymecyklin)
Följande tetracyklinderivat är registrerade: doxycyklin (J01AA02), lymecyklin
(J01AA04), oxitetracyklin (J01AA06) och tetracyklin (J01AA07). I Sverige
används huvudsakligen doxycyklin, lymecyklin och tetracyklin.
Spektrum
Tetracykliner har aktivitet mot flertalet bakterier som är aktuella vid luftvägsinfektioner: streptokocker (pneumokocker), Haemophilus influenzae, Moraxella
catarrhalis, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae och dessutom S. aureus,
Pasteurella multocida, Francisella tularensis och Brucella.
Användningsområde
• akut exacerbation av KOL
• mykoplasmapneumoni
• klamydiainfektioner
• borrelios
• måttlig till svår akne
• en relativt snabb resistensutveckling mot tetracykliner har under senare år
noterats hos betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G, vilken kan
vara kopplad till erytromycin och klindamycin.
Farmakodynamik
Tetracykliner har bakteriostatisk effekt genom att hämma bakteriers proteinsyntes.
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Resistens och resistensmekanismer
Två typer av resistens förekommer. Den ena kan beskrivas som en energiberoende aktiv effluxmekanism och den andra som ribosomalt skydd av angreppspunkten via ett protein som liknar elongation factor G. Resistensmekanismerna
är ofta plasmidmedierade. Korsresistens föreligger mellan samtliga tetracyklinderivat.
Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida: resistens sällsynt (< 1%).
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus:
resistens förekommer (1-10 %).
Streptococcus pyogenes, Campylobacter spp, Enterobacteriaceae, Bacteroides
spp: resistens vanlig (> 10%).
Internationella trender: resistens är vanligt förekommande hos flertalet kliniskt
relevanta bakteriearter.
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Farmakokinetik
Biotillgänglighet är hög (80-90 %). Terapeutisk serumkoncentration för doxycyklin är ca 1 mg/L och uppnås inom 30 minuter. Maximal serumkoncentration av doxycyklin är ca 3 mg/L och nås inom 2-3 timmar. Under absorption
hydrolyseras lymecyklin snabbt till aktivt tetracyklin och andra, inaktiva,
beståndsdelar. Fritt tetracyklin, som absorberas snabbt, ger terapeutiska serumkoncentrationer (>1mikrogram/ml) i minst 12 timmar. Terapeutiska serumkoncentrationer uppnås inom en timme och maximala serumkoncentrationer (2-3
mikrogram/ml) uppnås inom 2-3 timmar. Fördubbling av dosen ökar serumkoncentrationen med 80 %. Lymecyklins halveringstid i serum är cirka 10 timmar.
Skenbar distributionsvolym är 1-2 L/kg och serumproteinbindning varierar
(doxycyklin ca 85%, tetracyklin ca 45%), liksom halveringstiden (doxycyklin
18-22 timmar, tetracyklin 8-10 timmar. Vid normal leverfunktion och fria gallvägar sker en betydande koncentration i gallan, 2-30 ggr samtidig koncentration
i serum. Doxycyklin metaboliseras i mycket liten utsträckning. Inom 72 timmar
utsöndras ca 40% av tillfört doxycyklin i aktiv form med urinen och ca 5% med
faeces. Resterande mängd utsöndras i inaktiv form, chelatbundet, med faeces.
Läkemedel som hämmar saltsyrasekretionen i ventrikeln, t ex protonpumpshämmare, kan hämma absorptionen av doxycyklin från Doxyferm. En studie
där friska försökspersoner behandlades med omeprazol 40 mg dagligen i 1 vecka
och sedan intog en singeldos doxycyklinmonohydrat resulterade i en reduktion
av doxycyklins AUC med 44% och Cmax med 56%. Den kliniska relevansen
av studien är dock inte klarlagd.
Tigecyklin (Tygacil)
Spektrum
Stafylokocker (inklusive meticillinresistenta stafylokocker), beta-hemolytiska
streptokocker, enterokocker (inklusive vankomycinresistenta enterokocker), E.
coli, Klebsiella spp, Enterobacter, Serratia.

Användningsområde
• infektioner orsakade av multiresistenta bakterier när andra preparat inte kan
användas
• komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, diabetesrelaterade fotinfektioner och komplicerade intraabdominella infektioner är godkända indikationer
enl FASS.
• kombinationsbehandling med andra antibakteriella medel bör alltid övervägas när tigecyklin administreras till svårt sjuka patienter.
• användningen begränsas av reversibelt illamående (20 %) och kräkningar (14 %)
som vanligen uppträder tidigt (första eller andra behandlingsdagen) men i
allmänhet är mild eller måttlig svårighetsgrad.
Farmakodynamik
Tigecyklin (J01AA12) är en glycylcyklin, utvecklad från tetracykliner och
avsedd för parenteralt bruk. Tigecyklin har ett brett grampositivt och gramnegativt spektrum. Effekt saknas mot Pseudomonas aeruginosa. Tigecyklin
hämmar proteinsyntesen och har en bakteriostatisk effekt. Tigecyklins farmakodynamik är oklar. Begränsade data från djurexperimentella studier anger, att
AUC/MIC är den variabel som bäst korrelerar till effekt, men detta är inte helt
klarlagt. För tigecyklin är det svårt att sätta farmakodynamiskt grundade brytpunkter då AUC/MIC för bakteriostatisk effekt inte är konstant.
Resistens och resistensmekanismer
Tigecyklin kan övervinna de två huvudsakliga resistensmekanismerna för tetracykliner, ribosomal blockad och efflux, men efflux och enzymatisk modifiering
(TetX) har beskrivits. Svenska resistensdata saknas.
Internationella trender: Resistens förekommer hos ESBL-producerande
Enterobacteriaceae (ffa Klebsiella spp.) samt Acinetobacter spp. I en del studier
rapporteras hög förekomst av tigecyklinresistens hos vankomycinresistenta E.
faecium och MRSA
Farmakokinetik
Maximal serumkoncentration efter 30 min. infusion av 100 mg ligger på ca
1,5 mg/L, efter infusion av 50 mg på 0,9 mg/L. Den skenbar distributionsvolymen är 7-9 L/kg och serumproteinbindningen 70-87% . Halveringstiden
är 27 timmar för en dos av 100 mg, 42 timmar för en dos av 50 mg. Ca 60%
utsöndras oförändrat eller som metaboliter i galla och faeces. Ca 20% utsöndras oförändrat via njurarna. Dosreducering rekommenderas hos patienter med
allvarlig leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh class C). Vid njursvikt behöver
doseringen ej reduceras, ej heller till patienter i hemodialys.
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8. MAKROLIDER J01F A
Erytromycin, Azitromycin, Klaritromycin, (Roxitromycin ochTelitromycin)
Makrolider är aktiva mot grampositiva aeroba bakterier och grampositiva och
gramnegativa anaeroba bakterier men har dålig aktivitet mot Haemophilus
influenzae (minst dålig för azitromycin). Klaritromycin har effekt på atypiska
mykobakterier och Helicobacter pylori. Resistens innebär korsresistens för
hela gruppen utom telitromycin som har effekt på en del erytromycinresistenta pneumokocker, grupp A-streptokocker och S. aureus. Roxitromycin och
azitromycin ger lägre frekvens gastrointestinala störningar och mindre risk för
läkemedelsinteraktioner än erytromycin och klaritromycin. Telitromycin skall
användas restriktivt pga komplexa interaktioner.
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Användningsområde makrolider:
• streptokock- och pneumokockinfektioner hos pc-allergiker, atypisk pneumoni (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae och Legionella).
• pertussis.
• genitala klamydiainfektioner (azitromyzin som endos för klamydiainfektioner och alt vid Mycoplasma genitalium).
• Klaritromycin vid infektion med atypiska mykobakterier.
• Helicobacter pylori.
• Pga risk för selektion av resistenta pneumokocker och betahemolytiska
streptokocker bör makrolider användas restriktivt.
Erytromycin
Spektrum
streptokocker (inklusive pneumokocker), Moraxella catarrhalis, Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae,
Chlamydophila psittaci, Ureaplasma urealyticum, Listeria monocytogenes,
Arcanobacterium haemolyticum, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis
samt viss effekt på stafylokocker.
Användningsområde
• pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila,
Chlamydophila psittaci eller Chlamydophila pneumoniae.
• Bordetella pertussis
• erytromycin har otillräcklig aktivitet mot Hemophilus influenzae och uppvisar en dålig penetration till mellanörat och är därför endast rekommenderat
för behandling av akut mediaotit vid verifierad penicillinallergi typ 1.

• makrolidanvändning skall om möjligt undvikas vid infektioner orsakade av
pneumokocker och betahemolytiska streptokocker pga. risk för selektion av
resistenta bakteriestammar.
Farmakodynamik
Erytromycin (J01FA01) är ett makrolidantibiotikum avsett för oralt och intravenöst bruk. Erytromycin hämmar bakteriers proteinsyntes genom bindning
till ribosomer.
Resistens och resistensmekanismer
Det finns två huvudsakliga resistensmekanismer: den vanligaste kodas av ermB
genen, vilket leder till minskad bindning av alla makrolider till 23S ribosomen
och korsresistens för makrolider (inklusive telitromycin), linkosamider samt
streptogramin B (MLSB). Den andra resistensmekanismen kodas av mefA
genen, vilket leder till efflux av makrolider (i viss utsträckning även av telitromycin). Korsresistens: väsentligen total korsresistens mellan alla makrolider och
azitromycin. Viss korsresistens mellan makrolider och linkosamider (klindamycin), s.k. MLS-resistens.
Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis,
Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci: resistens sällsynt
(<1%):
Streptococcus pyogenes (GAS), streptokocker grupp C och G, pneumokocker,
Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus: Resistens förekommer (1-10%).
Koagulasnegativa stafylokocker: Resistens vanlig (>10%).
Internationella trender: Pneumokocker är resistenta i allt högre utsträckning
(>40%) i allt fler länder. Klonal spridning med makrolidresistenta Streptococcus
pyogenes (GAS) har rapporterats från Finland.
Farmakokinetik,
Biotillgänglighet är <50%. Födointag ger varierande påverkan för olika salter.
För erytromycinbas ses dock ringa påverkan. Maximal serumkoncentration är
1-3 mg/L. Den skenbara distributionsvolymen är 0,6-1,0 L/kg och serumproteinbindningen 70%, Halveringstiden är 2 timmar och erytromycin metaboliseras
i levern och utsöndras huvudsakligen med faeces. Endast en liten del utsöndras
via urinen.
Övrigt
Beroende på risk för ökat QT-intervall, ska erytromycin liksom andra makrolider användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom,
sjukdomshistoria med ventrikulära arytmier, icke-korrigerad hypokalemi och/
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eller hypomagnesemi, bradykardi (<50bpm), eller vid samtidig behandling med
QT-förlängande läkemedel eller potenta CYP3A4 hämmare.
Azitromycin
Spektrum
stafylokocker, streptokocker (inklusive pneumokocker), Moraxella catarrhalis,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Ureaplasma urealyticum, Listeria monocytogenes, Arcanobacterium haemolyticum, Legionella pneumophila, Bordetella
pertussis. Azitromycin har liksom övriga makrolider otillräcklig aktivitet mot
Haemophilus influenzae.
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Användningsområde
• uretrit eller salpingit orsakad av Chlamydia trachomatis eller Mycoplasma
genitalium.
• legionellapneumoni
• septisk enterit (salmonella, shigella, campylobakter)
• alternativt andrahandsmedel vid behandling av gonorré
• alternativt andrahandsmedel vid pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittaci eller Chlamydophila pneumoniae.
Farmakodynamik
Azitromycin (J01FA10) är ett azalidantibiotikum, nära kemiskt besläktat med
makroliderna erytromycin, roxitromycin och klaritromycin. Azitromycin har
ett brett spektrum och hämmar bakteriers proteinsyntes genom bindning till
ribosomer.
Resistens och resistensmekanismer
Det finns två huvudsakliga resistensmekanismer: Den vanligaste kodas av ermB
genen, vilket leder till minskad bindning av alla makrolider till 23S ribosomen
och korsresistens för makrolider (inklusive telitromycin), linkosamider samt
streptogramin B (MLSB). Den andra resistensmekanismen kodas av mefA
genen, vilket leder till efflux av makrolider (i viss utsträckning även av telitromycin). Det är korsresistens mellan alla makrolider och azitromycin. Viss korsresistens mellan makrolider och linkosamider (klindamycin), s.k. MLS-resistens.
Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis,
Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci: Resistens sällsynt (<1%).
Streptococcus pyogenes (GAS), streptokocker grupp C och G, pneumokocker,
Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus: Resistens förekommer (1-10%).
Koagulasnegativa stafylokocker: Resistens vanlig (>10%).

Internationella trender: Pneumokocker är resistenta i allt högre utsträckning
(>40%) i allt fler länder. Flera länder har haft epidemier med makrolidresistenta
Streptococcus pyogenes (GAS).
Farmakokinetik,
Biotillgänglighet är 37% och det finns ingen signifikant påverkan av födointag.
Maximal serumkoncentration: är 0,4 mg /L och den skenbara distributionsvolymen är 30 L/kg. Serumproteinbindningen är koncentrationsberoende och
varierar mella 12-50%. Halveringstiden är 2 - 4 dagar. Azitromycin metaboliseras i levern och utsöndras både metaboliserat och ometaboliserat via galla till
faeces. Cirka 12% utsöndras via urinen.
Övrigt
Förlängd repolarisation och förlängt QT intervall som medför risk för hjärtarrytmi och torsades de pointes har rapporterats vid behandling med andra makrolider. En liknande effekt av azitromycin kan ej uteslutas. Därför ska azitromycin användas med försiktighet under förhållanden där det finns en risk för ökat
QT intervall såsom vid icke-korrigerad hypokalemi och/eller hypomagnesemi,
förhållanden som leder till förlängd repolarisation, sjukdomshistoria med ventrikulära arytmier eller bradykardi (<50bpm).
Klaritromycin
Spektrum
stafylokocker, streptokocker (inklusive pneumokocker), Moraxella catarrhalis,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Ureaplasma urealyticum, Listeria monocytogenes,
Arcanobacterium haemolyticum, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis,
Helicobacter pylori.
Användningsområde
• pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila psittaci eller
Chlamydophila pneumoniae.
• Helicobacter pylori eradikering
• infektioner orsakade av atypiska mykobakterier
• klaritromycin har otillräcklig aktivitet mot Hemophilus influenzae och uppvisar en dålig penetration till mellanörat och är därför endast rekommenderat
för behandling av akut mediaotit vid verifierad penicillinallergi typ 1.
• makrolidanvändning skall om möjligt undvikas vid infektioner orsakade av
pneumokocker och betahemolytiska streptokocker pga. risk för selektion av
resistenta bakteriestammar.
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Farmakodynamik
Klaritromycin (J01FA09) är ett makrolidantibiotikum avsett för oralt bruk.
Klaritromycin hämmar bakteriers proteinsyntes genom bindning till ribosomer.
Resistens och resistensmekanismer
Det finns två huvudsakliga resistensmekanismer och den vanligaste kodas av
ermB genen, vilket leder till minskad bindning av alla makrolider till 23S ribosomen och korsresistens för makrolider (inklusive telitromycin), linkosamider
samt streptogramin B (MLSB). Den andra resistensmekanismen kodas av mefA
genen, vilket leder till efflux av makrolider (i viss utsträckning även av telitromycin). Det föreligger korsresistens mellan alla makrolider och azitromycin
och viss korsresistens mellan makrolider och linkosamider (klindamycin), s.k.
MLS-resistens.
Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis,
Chlamydophila pneumoniae och Chlamydophila psittaci: Resistens sällsynt (<1%).
Streptococcus pyogenes (GAS), streptokocker grupp C och G, pneumokocker,
Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus: Resistens förekommer (1-10%).
Koagulasnegativa stafylokocker: Resistens vanlig (>10%).
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Internationella trender: Pneumokocker är resistenta i allt högre utsträckning
(>40%) i allt fler länder. Flera länder har haft epidemier med makrolidresistenta
Streptococcus pyogenes (GAS).
Farmakokinetik, interaktioner, varning
Biotillgängligheten är 55 % och födointag påverkar ej absorptionen.
Serumkoncentration: 1 mg/L i steady state vid dosering 250 mg x 2. Kinetiken
är dosberoende. Serumkoncentrationen av metaboliten utgör 50-75% av
modersubstansens koncentration. Den skenbara distributionsvolymen är 1,5 - 2
L/kg och serumproteinbindningen 70 % Halveringstid: 2-5 timmar och längre
vid högre dos. Klaritromycin metaboliseras i levern genom hydroxylering och
demetylering, Den antibakteriellt aktiva huvudmetaboliten är 14-hydroxiklaritromycin har en halveringstid på 5 timmar och uppnår en maximal serumkoncentration av 0,6 mg/L samt utsöndras med faeces. Cirka 20% av tillfört
klaritromycin utsöndras via urinen som oförändrat klaritromycin.
Övrigt
Beroende på risk för ökat QT-intervall och torsade de pointes, ska klaritromycin
användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom, svår hjärtinsufficiens, hypomagnesemi, bradykardi (<50bpm), eller vid samtidig behandling
med QT-förlängande läkemedel.

9. GLYKOPEPTIDER J01X A01
Vankomycin
Spektrum
stafylokocker, streptokocker (inklusive pneumokocker), enterokocker, grampositiva anaerober med undantag av aktinomyces och laktobaciller
Användningsområde
• MRSA MRSE (MR-KNS), ARE (ampicillinresistenta enterokocker)
orsakande följande infektioner:
- endokardit
- sepsis
- neurokirurgiska shuntinfektioner (intravenöst + intratekalt).
- CAPD-peritonit (i dialysvätskan)
- främmandekropps-infektioner.
• Clostridium difficile
- Clostridium difficile-diarré (CDD) i nedtrappande
dosering under några veckor vid recidiverande CDI.
- vid pseudomembranös colit och då i kombination med metronidazol
- vid förstagångs insjuknande i CDD om kontraindikationer för metronidazol
• vankomycin är ett sämre alternativ jämfört med isoxazolylpenicillin vid infektioner orsakade av meticillinkänsliga stafylokocker varför betalaktamantibiotika alltid föredras om bakterien är känslig för dessa till följd av långsammare
bakterieavdödning med vankomycin samt högre toxicitet.
• stafylokocker med MIC=2,0 mg/L 2 mg/L bör behandlas med tredosering av
vankomycin för att uppnå optimal effekt.
Farmakodynamik
Vankomycin är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som hämmar grampositiva bakteriers cellväggssyntes. Medlet är avsett för parenteralt bruk (J01XA01)
och i vissa fall oralt bruk (A07AA09). Glykopeptider har i huvudsak bakteriostatisk effekt. De interfererar i cellväggssyntesen på ett tidigare stadium än betalaktamantibiotika. Vankomycin binder till pentapeptidens terminala D-alanin
och förhindrar polymeriseringen av pentapeptid och N-acetylglukosamin till
peptidoglykan.
Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismerna omfattar ett flertal gener som kodar för glykopeptidresistens (vanA, vanB, vanC, vanD, vanE, vanG) har beskrivits. De flesta
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av dessa har beskrivits hos enterokocker, främst E. faecalis och E. faecium.
Glykopeptidresistens förekommer naturligt hos vissa enterokocker (E. gallinarum och E. casseliflavus) och hos lactobaciller. vanC kodar för naturlig
glykopeptidresistens. Hos Staphylococcus aureus har c:a 10 stammar med höggradig resistens på basen av vanA-genen beskrivits. Mer vanligt förekommande
är stafylokocker med låggradig resistens mot glykopeptider (GISA och GISE).
De har rapporterats både utomlands och i Sverige. Mekanismen är ofullständigt kartlagd men anses bero på en förtjockning av cellväggen. Ytterligare
en typ av glykopeptidresistens hos stafylokocker är den sk ”heteroresistensen”
(hGISA och hGISE), dvs förekomst av resistenta subpopulationer som kan
tillväxa under pågående glykopeptidbehandling. Denna resistens kan endast
detekteras med specialmetoder och förekomsten är sannolikt underskattad.
Glykopeptidresistens hos stafylokocker förekommer oftast hos meticillinresistenta stafylokocker. Korsresistens med teikoplanin för alla enterokocker med
vanA och hos vissa stammar med vanD. Teicoplanin kan inducera vankomycinresistens hos enterokocker med vanB.
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, S. aureus: Resistens sällsynt (<1%).
Koagulasnegativa stafylokocker: Resistens förekommer (1 - 10 %):
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Internationella trender: Ökande förekomst av glykopeptidresistenta enterokocker i Europa, både på sjukhus och i samhället.
Farmakokinetik,
Vankomycin absorberas inte vid peroral administrering. Serumkoncentration är
ca 60 mg/L efter avslutad infusion av 1 g. En timme senare är serumkoncentrationen 25 - 35 mg/L och efter 11 - 12 timmar ca 8 mg/L. Den skenbara distributionsvolymen är 0,9 L/kg och serumproteinbindningen 55 %. Halveringstiden
är 4 - 6 timmar vilken förlängs med sviktande njurfunktion. Vankomycin
utsöndras huvudsakligen renalt genom glomerulär filtration. Vid normal njurfunktion utsöndras 70-80 % av given dos oförändrad i urinen inom 24 timmar.
Övrigt
Snabb administrering (t ex över några minuter) kan orsaka stort blodtrycksfall
och i ytterst sällsynta fall hjärtstillestånd.
Teikoplanin
Spektrum
Teikoplanin har aktivitet mot Staphylococcus aureus och i något mindre grad
mot koagulasnegativa stafylokocker, inklusive de meticillinresistenta. Preparatet
har även aktivitet mot enterokocker.

Användningsområde
• andrahandsalternativ vid infektioner (tex poliklinisk behandling av protesinfektioner) orsakade av MRSA, ARE (Ampicillin Resistenta Enterokocker)
och även teicoplaninkänsliga KNS.
• teicoplanin är ett sämre alternativ jämfört med isoxazolylpenicillin vid infektioner orsakade av meticillinkänsliga stafylokocker till följd av långsammare
bakterieavdödning samt högre toxicitet. Betelaktam antibiotika föredras alltid
om bakterien ör känslig för dessa.
• en fördel är att det kan ges en gång per dag, men en nackdel är att många
koagulasnegativa stafylokocker kan ha låggradig, och i vissa fall höggradig
resistens
Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismer: ett flertal gener som kodar för glykopeptidresistens (vanA,
vanB, vanC, vanD, vanE, vanG) har beskrivits. De flesta av dessa har beskrivits hos enterokocker, främst E. faecalis och E. faecium. Glykopeptidresistens
förekommer naturligt hos vissa enterokocker (E. gallinarum och E. casseliflavus) och hos lactobaciller. vanC kodar för naturlig glykopeptidresistens. Hos
Staphylococcus aureus har c:a 10 stammar med höggradig resistens på basen av
vanA-genen beskrivits. Mer vanligt förekommande är stafylokocker med låggradig resistens mot glykopeptider (GISA och GISE). De har rapporterats både
utomlands och i Sverige. Mekanismen är ofullständigt kartlagd men anses bero
på en förtjockning av cellväggen. Ytterligare en typ av glykopeptidresistens hos
stafylokocker är den sk ”heteroresistensen” (hGISA och hGISE), dvs förekomst
av resistenta subpopulationer som kan tillväxa under pågående glykopepetidbehandling. Denna resistens kan endast detekteras med specialmetoder och
förekomsten är sannolikt underskattad. Glykopeptidresistens hos stafylokocker
förekommer oftast hos meticillinresistenta stafylokocker. Det föreligger korsresistens med vancomycin för alla enterokocker med vanA och hos vissa stammar
med vanD. Teicoplanin kan inducera vankomycinresistens hos enterokocker
med vanB.
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, S. aureus: Resistens sällsynt (<1%).
Koagulasnegativa stafylokocker: Resistens förekommer (1 - 10 %).
Internationella trender: Ökande förekomst av glykopeptidresistenta enterokocker i Europa, både på sjukhus och i samhället.
Farmakodynamik
Teikoplanin (J01XA02) är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som hämmar grampositiva bakteriers cellväggssyntes på ett tidigare stadium än betalaktamantibiotika. Medlet är avsett för parenteralt bruk. Glykopeptider har i
huvudsak bakteriostatisk effekt. De interfererar i cellväggssyntesen på ett tidi-
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gare stadium än betalaktamantibiotika. Teikoplanin förhindrar tvärbindningen
av peptidoglykan i cellväggssyntesen.
Farmakokinetik
Serumkoncentrationen är 25 - 40 mg/L 1 timme efter 400 mg intravenöst.
Den skenbara distributionsvolymen är 1 - 4 L/kg och serumproteinbindningen
90%. Teicoplanin har en flerexponentiell utsöndringsprofil. Terminal halveringstid 150 + 57 timmar. Halveringstiden förlängs med sviktande njurfunktion. Teikoplanin utsöndras huvudsakligen renalt genom glomerulär filtration.
Vid normal njurfunktion utsöndras ca 80 % av given dos oförändrad i urinen
inom 24 timmar.
10. KINOLONER J01M
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Ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin
Samtliga kinoloner har baktericid effekt mot aeroba gramnegativa bakterier.
Ciprofloxacin är effektivast mot Pseudomonas aeruginosa. Moxifloxacin har
bäst effekt på grampositiva bakterier inkluderande bl a stafylokocker och pneumokocker. Anaeroba bakterier är resistenta mot norfloxacin och ciprofloxacin,
men känsliga för moxifloxacin. För att undvika resistensutveckling mot dessa
mycket värdefulla preparat, bör användningen av kinoloner vara restriktiv.
Vid användning bör det effektivaste preparatet väljas och ges i adekvat dos
för att minska risken för resistensutveckling. Kinoloner bör sålunda ej användas vid afebril UVI, dvs okomplicerad cystit hos kvinnor. Levofloxacin och
moxifloxacin har god effekt på legionella, mykoplasma, Chlamydia pneumoniae
samt Chlamydia psittaci och används därför ofta vid svåra samhällsförvärvade
pneumonier tillsammans med tex bensylpenicillin. Moxifloxacin har ej effekt på
pseudomonas varför ciprofloxacin skall ges vid pseudomonasinfektion - helst i
kombination med annat medel för att förhindra resistensutveckling
Ciprofloxacin
Spektrum
Ciprofloxacin är den kinolon som har bäst aktivitet mot gramnegativa bakterier, inklusive Pseudomonas spp. Aktiviteten mot grampositiva bakterier är ofta
otillräcklig. Ciprofloxacin har effekt på följande patogener: Enterobacteriaceae,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Campylobacter, Aeromonas,
Vibrio cholerae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella
pneumophila, gonokocker, meningokocker, Pasteurella multocida, stafylokocker.

Användningsområde
• febril urinvägsinfektion (pyelonefrit)
- oral monoterapi med ciprofloxacin när resistensbestämning föreligger –
begär alltid snabbsvar på art och resistensbestämning.
• svår sepsis med eller utan chock vid allvarlig betalaktamallergi
- ciprofloxacin bör initialt kombineras med amikacin vid svår sepsis med eller
utan chock pga hög kinolonresistens hos Enterobacteriaceae.
- observera att såvida inte allvarlig betalaktamallergi föreligger skall dock
cefotaxim/karbapenem +/- aminoglykosid ges vid svår sepsis med eller utan
chock.
• bakteriell prostatit
• septisk enterit
- endast när art- och resistensbestämning föreligger.
• svåra luftvägsinfektioner orsakade av gramnegativa bakterier: H. influenzae,
E. coli, P. aeruginosa
- ciprofloxacin bör för att undvika resistensutveckling kombineras med annat
preparat vid pseudomonasinfektion
• meningokockinfektioner
- sepsis
- engångsdos som profylax
• protesinfektioner orsakade av KNS
- i kombination med t.ex. rifampicin
• afebril UVI, dvs okomplicerad cystit hos kvinnor.
skall inte behandlas med kinoloner.
• pga ökande resistens bör kinoloner användas restriktivt.
Farmakodynamik
Ciprofloxacin (J01MA02) är en fluoriderad 4-kinolon (kinolon-karboxylsyra
derivat) för oralt och parenteralt bruk. Ciprofloxacin verkar genom att hämma
bakteriers DNA-gyras och har baktericid effekt. Hos vissa grampositiva bakterier hämmas också topoisomeras IV. Den antibakteriella effekten är bäst korrelerad till AUC/MIC eller toppkoncentration (Cmax)/MIC.
Resistens och resistensmekanismer
Resistens mot fluorokinoloner är oftast kromosomalt medierad och beror
antingen på mutationer i de gener som kodar för fluorokinolonernas målstruktur DNA-gyras (gyrA eller gyrB) eller topoisomeras IV, eller på mutationer i
de regulatoriska generna för permeabilitet och/eller effluxaktivitet. Multipla
mutationer i samma gen kan förekomma, resulterande i varierande grad av
resistens. Flera olika resistensgener kan förekomma samtidigt, vilket då kan

161

leda till mycket höggradig resistens. På senare år har även plasmidmedierad
kinolonresistens beskrivits. Denna kan vara av tre typer – enzymer som skyddar fluorokinolonernas mål (Qnr), acetylering av kinoloner (AAC(6’)Ib-cr eller
effluxproteiner (Qep). Vanligen ger plasmidmedierad kinolonresistens låggradig
resistensnivå. Resistensmekanismerna är i huvudsak gemensamma för alla kinoloner varför resistens mot en fluorokinolon som regel leder till resistens mot
övriga fluorokinoloner.
Pneumokocker, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae: resistens sällsynt (<1%).
Staphylococcus aureus: resistens förekommer (1 - 10 %).
Enterobacteriaceae, Campylobacter, koagulasnegativa stafylokocker,
Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia: resistens är vanlig (>10 %).
Internationella trender: Hög förekomst av resistens hos gramnegativa bakterier.
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Farmakokinetik
Biotillgängligheten är hög (70-80%) och följande serumkoncentrationer uppnås efter 1-2 timmar vid oral tillförsel av 500 mg och 750 mg: 2,3-2,8 mg/L
repektive 3,2-3,9 mg/L Efter intravenös infusion av 400 mg uppnås 3,2 mg/L.
Den skenbar distributionsvolymen är 2-3 L/kg och serumproteinbindningen
är 20-40%. Halveringstiden är 4-7 timmar vid normal njurfunktion. Cirka
45% av en oral dos utsöndras oförändrad i urinen genom glomulär filtration
och tubulär sekretion och ca 25% i feces. Drygt 60 % av en given intravenös
infusion utsöndras oförändrat via urinen och 15% i feces. Fyra metaboliter
har identifierats i urin och utgör ca 10 % av tillförd intravenös eller oral dos.
Metaboliterna är avsevärt mindre aktiva än ciprofloxacin. Vid intravenös
adminstrering utsöndras 2,6% av metaboliterna i feces och vid oral adminstering är motsvarande utsöndring i feces 7,5%
Övrigt
Försiktighet bör iakttas när fluorokinoloner, inklusive ciprofloxacin används av
patienter med kända riskfaktorer för förlängning av QT-intervall
Levofloxacin
Spektrum
Levofloxacin har aktivitet mot flertalet gramnegativa bakterier och atypiska luftvägspatogener. Aktiviteten mot grampositiva bakterier är ofta otillräcklig men
något bättre än för ciprofloxacin. Levofloxacin har effekt på följande patogener:
Enterobacteriaceae, pneumokocker, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa,

stafylokocker, streptokocker A, B, C, G. acinetobacter, Chlamydia pneumoniae,
Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae.
Användningsområde
• intensivvårdskrävande samhällsförvärvad pneumoni i kombination med
bensylpenicillin
• legionellapneumoni
• afebril UVI dvs cystit/ nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor
skall inte behandlas med kinoloner.
• På grund av tilltagande resistens bör kinoloner användas restriktivt.
Farmakodynamik
Levofloxacin (J01MA12) är en fluorokinolon som är den S-optiska isomeren av
ofloxacin. Medlet finns för oralt och intravenöst bruk. Levofloxacin har baktericid effekt genom hämning av både topoisomeras II (DNA-gyras) och topoisomeras IV, vilka krävs för bakteriell DNA-replikering, transkription, reparation
och rekombination. Effekten beror huvudsakligen på sambandet mellan högsta
koncentrationen i serum (Cmax) och den minsta hämmande effekten (MIC) av
levofloxacin för en bakteriell patogen samt relationen mellan ytan under kurvan
(AUC) och MIC.
Resistens och resistensmekanismer
Resistens mot fluorokinoloner är oftast kromosomalt medierad och beror
antingen på mutationer i de gener som kodar för fluorokinolonernas målstruktur DNA-gyras (gyrA eller gyrB) eller topoisomeras IV, eller på mutationer i
de regulatoriska generna för permeabilitet och/eller effluxaktivitet. Multipla
mutationer i samma gen kan förekomma, resulterande i varierande grad av
resistens. Flera olika resistensgener kan förekomma samtidigt, vilket då kan
leda till mycket höggradig resistens. På senare år har även plasmidmedierad
kinolonresistens beskrivits. Denna kan vara av tre typer – enzymer som skyddar
fluorokinolonernas mål (Qnr), acetylering av kinoloner (AAC(6’)Ib-cr), eller
effluxproteiner (Qep). Vanligen ger plasmidmedierad kinolonresistens låggradig resistensnivå. Resistensmekanismerna är i huvudsak gemensamma för alla
kinoloner, dvs resistens mot en fluorokinolon leder som regel till resistens mot
övriga fluorokinoloner.
Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae: resistens sällsynt (<1%).
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus: resistens förekommer
(1 - 10 %).
Enterobacteriaceae inkl campylobakter och salmonella, koagulasnegativa stafylokocker, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia: Resistens är
vanlig (>10 %).
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Internationella trender: Hög förekomst av resistens hos gramnegativa bakterier.
Farmakokinetik,
Biotillgängligheten är 100% och serumkoncentrationen ca 5 mg/L 1-1,5 timme
efter en oral dos på 500 mg, ca 2,5 mg/L efter en oral dos på 250 mg. Den
skenbara distributionsvolymen är ca 1,1 L/kg och serumproteinbindningen
30-40%. Halveringstiden är 6-7 timmar vilken förlängs med sviktande njurfunktion. Mer än 80% utsöndras oförändrat via njurarna på 24 timmar och ca
14% utsöndras i feces.
Övrigt
Levofloxacin kan förlänga QT-intervallet och bör användas med försiktighet
hos patienter som använder andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet
(t ex klass IA och III antiarytmika, tricykliskt antidepressiva, makrolider).
Absorptionen av levofloxacin kan minska vid samtidigt intag av kelatbildande
joner (antacida, kalcium, sukralfat, zink, preparat innehållande järnsalter).
Moxifloxacin
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Spektrum
Moxifloxacin är den kinolon som har bäst aktivitet mot grampositiva och
anaeroba bakterier men har otillräcklig effekt på pseudomonas. Moxifloxacin
har effekt på följande patogener: Enterobacteriaceae, Acinetobacter spp.,
Bacteroides fragilis, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella
pneumophila, gonokocker, meningokocker, pneumokocker, Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus aureus, koagulasnegativa stafylokocker, Chlamydia
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis.
Användningsområde
• intensivvårdskrävande samhällsförvärvad pneumoni i kombination med
bensylpenicillin om inte misstanke om pseudomonas föreligger
• legionellapneumoni
• moxifloxacin används även på följande indikationer men randomiserade
kontrollerade studier saknas:
• bakteriella CNS-infektioner vid allergi mot betalaktamantibiotika
• bakteriell meningit orsakad av penicillinresistenta pneumokocker
• TBC
• trots aktivitet mot flertalet luftvägspatogener (exkl. pseudomonas) bör
preparatet normalt inte användas för behandling av luftvägsinfektioner annat
än vid legionellapneumoni eller i kombination med bensylpenicillin vid
intensivvårdskrävande samhällsförvärvad pneumoni.

• moxifloxacin har även antituberkulös aktivitet och god CNS-penetration
varför det har prövats i kombination med andra preparat vid CNS-infektioner.
• p.g.a. tilltagande resistens bör kinoloner användas restriktivt.
Farmakodynamik
Moxifloxacin (J01MA14) är en fluorokinolon som finns både för intravenöst
och peroralt bruk. Moxifloxacin har baktericid effekt genom att hämma bakteriernas DNA-gyras (topoisomeras II) hos grampositiva och gramnegativa bakterier och även topoisomeras IV hos grampositiva bakterier. Den antibakteriella
effekten är bäst korrelerad till AUC/MIC och toppkoncentration (Cmax)/MIC.
Resistens och resistensmekanismer
Resistens mot fluorokinoloner är oftast kromosomalt medierad och beror
antingen på mutationer i de gener som kodar för fluorokinolonernas målstruktur DNA-gyras (gyrA eller gyrB) eller topoisomeras IV, eller på mutationer i
de regulatoriska generna för permeabilitet och/eller effluxaktivitet. Multipla
mutationer i samma gen kan förekomma, resulterande i varierande grad av
resistens. Flera olika resistensgener kan förekomma samtidigt, vilket då kan
leda till mycket höggradig resistens. På senare år har även plasmidmedierad
kinolonresistens beskrivits. Denna kan vara av tre typer – enzymer som skyddar
fluorokinolonernas mål (Qnr), acetylering av kinoloner (AAC(6’)Ib-cr), eller
effluxproteiner (Qep). Vanligen ger plasmidmedierad kinolonresistens låggradig resistensnivå. Resistensmekanismerna är i huvudsak gemensamma för alla
kinoloner dvs resistens mot en fluorokinolon leder som regel till resistens mot
övriga fluorokinoloner.
Pneumokocker, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae: resistens sällsynt (<1%).
Staphylococcus aureus: resistens förekommer (1 - 10 %).
Enterobacteriaceae, Campylobacter, koagulasnegativa stafylokocker,
Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia: resistens är vanlig (>10 %).
Internationella trender: Hög förekomst av resistens hos gramnegativa bakterier.
Farmakokinetik
Biotillgängligheten är 91% och efter administrering av 400 mg oralt (400
mg iv) ses en maximal serumkoncentration om 3,1 mg/l (4,1 mg/l). AUCvärdet efter intravenös administrering är endast något högre än det värde som
uppmätts efter oral administrering. Den skenbara distributionsvolymen är
2 L/kg. Serumproteinbindningen är ca 40% och halveringstiden 12 timmar.
Moxifloxacin genomgår Fas II-biotransformation och utsöndras via urin (cirka
40%) och galla/feces (cirka 60%) som oförändrat läkemedel liksom i form av en
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sulfatförening (M1) och en glukuronid (M2). M1 och M2 är de enda relevanta
metaboliterna hos människa och båda är mikrobiologiskt inaktiva.
Övrigt
Försiktighet bör iakttagas vid samtidig användning av läkemedel som inducerar
QT-förlängning (vissa antiarytmika, neuroleptika, tricykliska antidepressiva,
vissa antibimikrobiella läkemedel och antihistaminer). Ett intervall på omkring
6 timmar skall finnas mellan administrering av produkter som innehåller bivalenta eller trivalenta katjoner (t.ex. antacida som innehåller magnesium eller
aluminium, didanosin, sukralfat och produkter som innehåller järn eller zink)
och intaget av moxifloxacin. Interaktion via P-450 enzymer är osannolik.
11. LINKOSAMIDER J01F F
Klindamycin
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Spektrum
Klindamycin är framförallt ett medel mot anaerober, men har även god aktivitet mot bl.a. stafylokocker och streptokocker (inklusive pneumokocker ).
Klindamycin har effekt på följande patogener: S. aureus, KNS, streptokocker
(inklusive pneumokocker), clostridium (undantag Clostridium difficile), anaeroba kocker, propionibacterium, bacteroides och fusobacterium.
Användningsområde
• Staphylococcus aureus-infektioner hos pc-allergiker
• svår streptokocksepsis i kombination med betalaktamantibiotika
• recidiverande streptokocktonsillit
• protesinfektioner i kombination med rifampicin
• andrahandsmedel vid anaeroba infektioner i t ex buken (tillsammans med
t ex ciprofloxacin som har effekt på aeroba gramnegativa bakterier)
• andrahandsmedel vid blandinfektioner med stafylokocker, streptokocker och
anaerober i hud och mjukdelar
• restriktiv användning pga risk för C. difficile diarré och för att förhindra
resistensutveckling mot detta för pc-allergiker värdefulla preparat.
Farmakodynamik
Klindamycin (J01FF0, G01AA10, D10AF01) är en lincosamid (7-kloro7-deoxy-lincomycin) som hämmar bakteriers proteinsyntes. Det är avsett för
parenteralt, peroralt och lokalt bruk. Klindamycin hämmar bakteriers proteinsyntes genom att binda sig till ribosomens 50S-enhet och därmed förhindra
uppbyggnad av peptidkedjor.

Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismer inkluderar modifiering av bindningsställe på ribosomen,
sk MLS-resistens (jfr makrolider). Resistensen är medierad via plasmider eller
andra genetiska element, både hos anaeroba bakterier och aeroba streptokocker.
Klindamycinresistens förekommer alltid hos stammar med konstitutiv höggradig makrolidresistens, och sannolikt också hos stammar med inducerbar
resistens. Däremot finns makrolidresistens beroende på ökad efflux beskriven,
vilken inte är kopplad till klindamycinresistens.
Streptococcus pyogenes, pneumokocker, Staphylococcus aureus:
Resistensutveckling förekommer (1-10 %).
koagulasnegativa stafylokocker, Bacteroides fragilis: resistensutveckling vanlig
(> 10 %).
Internationella trender: Resistens av MLS-typ hos penicillinresistenta pneumokocker vanlig i sydeuropa (> 20%) och andra länder. Klindamycinresistenta
bacteroides och Clostridium species ökande i bl a Spanien.
Farmakokinetik
Biotillgänglighet är över 90% efter oral tillförsel och serumkoncentration är
ca 5 mg/L efter 300 mg oralt. Efter infusion av 600 mg uppnås en serumkoncentration av ca 10 mg/L. Klindamycin ger höga intracellulära koncentrationer
och serumproteinbindning är 90 - 95 %
Halveringstiden är 2-3 timmar och klindamycin metaboliseras ej och utsöndras
i aktiv form via gallan och endast i ringa grad i urin.
12. FOLSYREANTAGONISTER J01E
Trimetoprim
Spektrum
Trimetoprim har god aktivitet mot flertalet bakterier som är aktuella vid urinvägsinfektion (stafylokocker, E. coli och övriga Enterobacteriaceae) med undantag av Pseudomonas aeruginosa och Grupp B streptokocker (Streptococcus
agalactiae).
Användningsområde
• Andrahandsalternativ vid nedre urinvägsinfektion hos kvinnor, män och
barn. Medlet bör i första hand användas efter att resistensbesked har erhållits
pga den höga frekvensen av resistens hos E. coli
• Reinfektionsprofylax vid recidiverande UVI
• Uppföljande peroral behandling vid febril UVI hos män (vid allergi mot
kinoloner eller kinolonresistens, men känslighet för trimetoprim)
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Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismerna inkluderar förvärvad, plasmidburen trimetoprimresistens som förekommer främst hos E.coli och andra arter tillhörande
Enterobacteriaceae och beror ofta på produktion av ett alternativt trimetoprimresistent dihydrofolatreduktas. Hos andra arter kan trimetoprimresistens bero
på kromosomala resistensmekanismer (t ex efflux).
Korsresistens är mycket vanligt förekommande mellan trimetoprim och trimetoprim-sulfa.
Stafylokocker: resistens förekommer (1 – 10 %).
Enterobacteriaceae: resistens är vanlig (>10 %).
Internationella trender: Trimetoprimresistens är mycket vanlig förekommande
utanför de nordiska länderna. Resistensgenerna finns ofta på samma plasmider
som bär på gener kodande för cefalosporinresistens (ESBL-gener).
Farmakodynamik
Trimetoprim (J01EA01) är ett pyrimidinderivat avsett för peroralt bruk.
Trimetoprim hämmar bakteriellt dihydrofolatreduktas vilket ingår i folsyrasyntesen.
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Farmakokinetik
Biotillgängligheten är över 90 % och serumkoncentrationen är 2-3 mg/L
efter 1-2 timmar och 0,2 g. Den skenbara distributionsvolymen är 1 -2 L/
kg och serumproteinbindningen ca 40 %. Halveringstiden är ca 10 timmar.
Trimetoprim utsöndras ca 50% i oförändrad form via njurarna genom glomerulär filtration och tubulär sekretion,. Koncentrationen i urin av aktivt trimetoprim är 50-100 mg/L under 24 timmar.
Trimetoprim-sulfametoxazol
Spektrum
stafylokocker, streptokocker (inklusive pneumokocker), E. coli, Klebsiella,
enterobacter, proteus, salmonella och shigella, Haemophilus influenzae (trimetoprims effekt), Stenotrophomonas maltophilia, Listeria monocytogenes och
Pneumocystis jirovecii.
Användningsområde
• profylax mot och behandling av infektioner orsakade av Pneumocystis
jirovecii
• infektioner orsakade av Stenotrophomonas maltophilia
• andrahandspreparat vid exacerbation av KOL
• andrahandspreparat vid febril UVI efter resistensbestämning
• andrahandspreparat vid bakteriell prostatit

Farmakodynamik
Sulfametoxazol är en sulfonamid och trimetoprim ett pyrimidinderivat.
Kombinationen (J01EE01) blockerar bakteriers syntes av folsyra. Trimetoprim
/sulfametoxazol doseras i förhållandet 1/5 och är avsett för peroralt och parenteralt bruk. Sulfametoxazol är en sulfonamid som kompetitivt hämmar bakteriernas syntes av folsyra. Trimetoprim hämmar specifikt mikroorganismernas
dihydrofolsyrareduktas. Kombinationen blockerar två på varandra följande steg
i folsyrametabolismen. Kombinationen trimetoprim/sulfametoxazol, testad in
vitro i förhållandet 1/20 vilket är det ungefärliga förhållande mellan komponenterna som uppnås i serum, är verksam mot grampositiva och gramnegativa
bakterier och har då i huvudsak baktericid effekt.
Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismerna inkluderar förvärvad, plasmidburen resistens mot både
sulfa och trimetoprim som förekommer främst hos E. coli och andra arter tillhörande Enterobacteriaceae. Resistens mot sulfa beror på produktionen av ett
alternativt dihydropteroatsyntetas som är okänsligt för sulfonamider, medan
resistens mot trimetoprim oftast beror på produktion av ett alternativt trimetoprimresistent dihydrofolatreduktas. Isolat resistenta mot enbart sulfa eller mot
både trimetoprim och sulfa förekommer, medan isolat med trimetoprimresistens och sulfakänslighet är mycket ovanliga. Hos andra arter kan trimetoprimresistens bero på kromosomala resistensmekanismer (t ex efflux).
Korsresistens är mycket vanligt förekommande mellan trimetoprim och trimetoprim-sulfa.
Stafylokocker, streptokocker, pneumokocker: resistens förekommer (1 – 10 %).
Enterobacteriaceae, H. influenzae: resistens är vanlig (>10 %).
Internationella trender: Resistens mot trimetoprim-sulfa är mycket vanlig förekommande utanför de nordiska länderna. Resistensgenerna finns ofta på samma
plasmider som bär på gener kodande för cefalosporinresistens (ESBL-gener).
Farmakokinetik
Biotillgängligheten är över 90 % och serumkoncentrationen är vid upprepad
dosering av trimetoprim 3-5 mg/L och av sulfametoxazol 80-100 mg/L 1-2
timmar efter given dos. Den skenbara distributionsvolymen är för trimetoprim
1 - 2 L/kg och för sulfonamider 0,2 - 0,4 L/kg. Serumproteinbindningen är ca
40 % för trimetoprim och ca 70 % för sulfametoxazol.
Halveringstiden är ca 10 timmar för båda komponenterna. Båda substanserna
utsöndras via njurarna genom glomerulär filtration, trimetoprim även genom
tubulär sekretion. Båda substanserna metaboliseras i levern. Sulfametoxazol
utsöndras till 20 % som oförändrad aktiv substans, medan 65 % föreligger i

169

acetylerad form och 15 % i glukuroniderad form. Trimetoprim utsöndras till
50 % i aktiv form. Maximal urinkoncentration av trimetoprim/sulfametoxazol
är under dessa förhållanden 100/300 mg/L.
13. IMIDAZOLDERIVAT J01X D
Metronidazol och Tinidazol
Spektrum
Nitroimidazoler är framför allt anaeroba medel som även har god aktivitet mot
en del protozoer (Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis och Entamoeba
histolytica) och Helicobacter pylori.
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Användningsområde
• infektioner orsakade av anaeroba bakterier
• Clostridium difficile-diarré (CDD)
• parasitinfektioner:
- Trichomonas vaginalis
- Giardia intestinalis
- Entamoeba histolytica
• eradikering av Helicobacter pylori i kombination med annat antibiotika
Farmakodynamik
Metronidazol (J01XD01 m fl koder för oral och lokal behandling) och tinidazol
(J01XD02 m fl koder för oral och lokal behandling) är nitroimidazolderivat
för peroralt och parenteralt bruk. Metronidazol och tinidazol har baktericid
effekt. De påverkar bakteriers DNA-syntes, men den exakta verkningsmekanismen är inte känd. Substanserna måste reduceras för att en bindning till
DNA-molekylen i bakterien ska ske. Därefter upphör nukleinsyresyntesen.
Reduktionen av nitroimidazoler förutsätter en låg redoxpotential. Den blir
vanligen endast låg nog under anaeroba växtbetingelser (och därmed endast hos
anaeroba mikroorganismer med undantag av Helicobacter pylori).
Resistens och resistensmekanismer
Tänkbar resistensmekanism är minskad nitroreduktasaktivitet.
Det är total korsresistens mellan metronidazol och tinidazol.
Anaeroba bakterier: resistens sällsynt (< 1%).
Helicobacter pylori: resistens vanlig (> 10 %).
Internationella trender: Resistens hos Helicobacter pylori 50 % eller högre i
vissa länder.

Farmakokinetik,
Biotillgängligheten är över 90 % och serumkoncentrationen är ca 10 mg/L
inom 1-3 timmar efter 400 mg metronidazol peroralt. Maximal serumkoncentration efter 500 mg x 3 iv är 20-30 mg/L 0,5 timmar efter avslutad infusion
och motsvarande dalkoncentration är 10-15 mg/L. Efter 2 g i engångsdos av
tinidazol är serumkoncentrationen 50 mg/L.
Den skenbara distributionsvolymen är 0,7 L/kg (tinidazol). Halveringstiden är
ca 8 timmar för metronidazol (den aktiva metaboliten, se nedan, 13 timmar),
ca 12 timmar för tinidazol, och avsevärt längre hos barn. Båda medlen metaboliseras i levern. Såväl oförändrad som biotransformerad substans utsöndras via
urinen; 10 - 15 % av tinidazol utsöndras i feces.
Metronidazol metaboliseras till en aktiv metabolit - hydroximetronidazol.
14. KLORAMFENIKOL J01B
Kloramfenikol

Avregistrerat för per oral och intravenös administrering.
Spektrum
Kloramfenikol är ett bredspektrumantibiotikum med aktivitet mot flertalet
såväl aeroba som anaeroba bakterier, såväl grampositiva som gramnegativa. Aktiviteten är emellertid otillräcklig mot gramnegativa miljöbakterier
(Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp.).
Kloramfenikol har effekt på t ex salmonella, shigella, Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Bacteroides fragilis och anaeroba kocker.
Användningsområde
• förstahandsmedel vid lokalbehandling av ögoninfektioner
• tredjehandsmedel (på licens vid multiallergi) vid
- CNS-infektioner (hjärnabscess, meningokockmeningit)
- tyfoid- och paratyfoidfeber
- ricketssios
• kloramfenikol avregisterades i Sverige 2009 och bör användas mycket restriktivt och endast då annat antibiotikum ej kan användas pga tex multiallergi
eller eller multiresistens?
• kloramfenikol kan ge allvarliga hematologiska biverkningar som förekommer i låg frekvens men kan vara irreversibla.
Farmakodynamik
Kloramfenikol (J01BA01, S01AA01) är en aromatisk nitroförening med brett
antibakteriellt spektrum avsedd för lokalt bruk. Kloramfenikol verkar genom att
hämma bakteriers proteinsyntes.
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Resistens och resistensmekanismer
Produktion av enzymet kloramfenikol-acetyltransferas är den vanligaste orsaken
till resistens. Genen som kodar för enzymet är ofta plasmidmedierad, vilket
medför att den kan förekomma tillsammans med andra resistensgener och ge
multiresistens. Även efflux kan orsaka resistens mot kloramfenikol.
Bacteroidesarter, anaeroba kocker: resistens sällsynt(< 1 %)
Enterobacteriaceae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae: resistens förekommer (1-10 %)
Internationella trender: Enterobacteriaceae (salmonella, shigella, E. coli) i
många länder i Asien och Afrika är ofta (> 50 %) resistenta mot kloramfenikol
och andra antibiotika. Vibrio cholerae i utvecklingsländer är i ökande omfattning resistenta.
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Farmakokinetik
Serumkoncentrationen är ca 15 mg/L inom 30 minuter efter 1 g iv. Den skenbar distributionsvolymen är 0.2 - 2 L/kg. Serumproteinbindningen är ca 60
% för kloramfenikol. Halveringstiden är 2-3 timmar för kloramfenikol som
metaboliseras till 75-90 % i levern och utsöndras i metaboliserad form inom 24
timmar genom tubulär sekretion. Cirka 10 % utsöndras via glomerulär filtration i aktiv form.
15. ANTIBAKTERIELLA STEROIDER J01XC01
Fusidinsyra
Spektrum
stafylokocker, Clostridium difficile
Användningsområde
• komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av S. aureus i kombination med annat preparat
• protesinfektioner i kombination med rifampicin
• topikal behandling av konjunktivit orsakad av S. aureus
• bör användas mkt restriktivt pga snabb resistensutveckling.
Farmakodynamik
Fusidinsyra (J01XC01 samt beredningar för lokalt bruk S01AA13, D06AX01)
är ett steroidliknande antibiotikum avsett för oralt, parenteralt och lokalt bruk.
Fusidinsyra verkar genom att hämma bakteriers proteinsyntes och har huvudsakligen bakteriostatisk effekt.
Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismer inkluderar mutation som ändrar elongation factor G som

är involverad i proteinsyntesen. Resistens kan uppstå under behandling med
fusidinsyra.
Korsresistens förekommer ej pga att resistensmekanismen är unik.
S. aureus: resistens förekommer (1 – 10 %):
koagulasnegativa stafylokocker, impetigo orsakad av epidemisk S. aureus: resistens är vanlig (>10 %).
Internationella trender: Otillräckliga data eftersom fusidinsyra används huvudsakligen i Norden.
Farmakokinetik
Biotillgängligheten är ca 75%. Serumkoncentrationen är ca 30 mg/L inom 3
timmar efter peroral engångsdos av 0,5 g. Vid normaldosering nås en steady
state-koncentration av ca 100-120 mg/L. Den skenbara distributionsvolymen
är 0,15 L/kg Serumproteinbindningen är över 95 % och halveringstiden ca 9
timmar. Fucidin metaboliseras och utsöndras huvudsakligen med gallan och
endast obetydligt i urin.
16. NITROFURANDERIVAT J01XE
Nitrofurantoin
Spektrum
E. coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus
Användningsområde
• alternativt förstahandspreparat vid nedre UVI hos kvinnor och barn
• nedre UVI hos män; odlingsprov tas alltid innan behandling så att den ev kan
korrigeras efter odlingssvar
• profylax mot recidiverande UVI.
• resistensutvecklingen är försumbar (troligen pga fullständig resorption i proximala tunntarmen) trots mångårigt bruk av medlet.
• dosen anpassas efter njurfunktionen (ges inte till patienter med kreatininclearance under 40 mL/min).
Farmakodynamik
Nirofurantoin (J01XE01) är ett nitrofuranderivat för oralt bruk. Den exakta
verkningsmekanismen är okänd. Nitrofurantoin hämmar olika bakteriella enzymer och kan också orsaka skador på bakteriellt DNA.
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Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismer mot nitrofurantoin är okänd. Korsresistens är ej rapporterat.
S. saprophyticus: resistens sällsynt (<1%).
E. coli, enterokocker: resistens förekommer (1 – 10 %).
Internationella trender: Otillräcklig dokumentation.
Farmakokinetik
Biotillgängligheten är ca 95% och efter 100 mg nås en topp-serumkoncentration på 1 mg/L
Den skenbara distributionsvolymen är 0,6 L/kg och serumproteinbindningen
är 60 - 70%. Halveringstiden är 1 – 1,5 tim. Nitrofurantoin elimineras genom
glomerulär filtration och tubulär sekretion och 30 – 50% utsöndras i oförändrad form i urinen.
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Övrigt
En pulmonell överkänslighetsreaktion med akut uppträdande och ibland grava
lungsymtom kan ibland uppträda Denna biverkan är snabbt reversibel när
behandlingen avbryts. Kroniska irreversibla lungreaktioner i form av interstitiell
pneumonit och lungfibros sågs under 1970-talet hos äldre kvinnor som behandlades med höga doser nitrofurantoin i månader till år. Mångsa dödsfall noterades. Denna biverkan ses inte vid korta behandlingskurer.Nitrofurantoin skall
inte ges till personer med brist på enzymet G6PD pga risk för hemolytisk anemi.
17. ÖVRIGA ANTIBAKTERIELLA MEDEL J01X X
Linezolid
Spektrum
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, enterokocker, koagulasnegativa stafylokocker, Streptococcus pyogenes, alfastreptokocker.
Användningsområde
• pneumoni och hud och mjukdelsinfektioner orsakade av multiresistenta
grampositiva bakterier (pc-resistenta pneumokocker, MRSA, MRSE, VRE).
• klinisk effekt har setts i öppna studier hos patienter med andra infektionsfoci
(tex CNS- och biomaterial-associerade infektioner) men dokumentationen är
fortfarande sparsam.
• Linezolid kan vara av värde för behandling av infektioner orsakade av gram
positiva bakterier resistenta mot andra preparat, särskilt vid multiresistens hos
stafylokocker och enterokocker.
• Behandling skall endast inledas i samband med sjukhusvård och i samråd med
infektionsspecialist.

Farmakodynamik
Linezolid (J01XX08) är ett syntetiskt antibiotikum tillhörande oxazolidinoner
som verkar genom att interferera med den bakteriella proteinsyntesen. Medlet
är avsett för peroralt och parenteralt bruk. Linezolid interfererar med ett
tidigt steg i proteinsyntesen genom bindning till 50S-ribosom-subenheter och
därigenom hämma formeringen av startkomplex för den fortsatta proteinsyntesen. Linezolid utövar en bactericid effekt mot de flesta streptokockstammar
(inklusive pneumokocker) och en bakteriostatisk effekt mot stafylokocker och
enterokocker. Den antibakteriella effekten är främst relaterad till ttid över MIC
(T>MIC), men AUC/MIC verkar ha viss betydelse mot vissa bakteriearter, t.ex.
S. aureus.
Resistens och resistensmekanismer
Resistensmekanismer inkluderar mutationer i ribosomala proteiner och uppträder oftast i samband med långtidsbehandling.
stafylokocker: resistens sällsynt (<1%)
enterokocker: resistens förekommer (1 – 10 %)
Internationella trender: Resistens hos stafylokocker och enterokocker har
beskrivits i områden som använder medlet frekvent.
Farmakokinetik
Biotillgänglighet för linezolid är 100 %. Intag av föda sänker Cmax med drygt
20 % men påverkar inte biotillgängligheten. Maximal serumkoncentration vid
steady state är efter 400 - 600 mg ca 10 - 20 mg/L. Den skenbara distributionsvolymen är ca 0,7 L/kg. Serumproteinbindningen är 30 % och halveringstiden
4 - 6 timmar som endast i liten utsträckning påverkas av försämrad njurfunktion. Ca 80-85% av linezolid utsöndras i urinen (varav 30 % som oförändrad
substans) och 7-12% i faeces.
Övrigt
Linezolid är en reversibel, icke-selektiv hämmare av monoaminoxidas. Data
gällande interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter
vid samtidig medicinering med läkemedel som kan innebära risk för MAOhämning är begränsade. Linezolid rekommenderas därför ej för användning
under sådana omständigheter, såvida inte noggrann övervakning av patienten
kan ske. Allvarliga biverkningar förekommer i form av benmärgsdepression
varför blodstatus måste monitoreras noggrannt.
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