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Neonatal sepsis – epidemiologi, riskfaktorer
och sequelae
Stellan Håkansson

Sammanfattning
Bakteriella infektioner som drabbar nyfödda är ett vanligt problem. Svenska studier redovisar en incidens av
verifierad neonatal sepsis på 3–4 per 1 000 levande födda,
med en mortalitet omkring 9–15 %. Mortaliteten i neonatal sepsis är väsentligt högre för barn som är underburna. Många gånger kan blododling vara negativ trots
att det kliniska förloppet och blodmarkörer talar för att
en allvarlig infektion föreligger, så kallad klinisk sepsis.
Risken för infektion sammanhänger med till exempel
virulensfaktorer hos den mikroflora som barnet möter,
expositionstiden och ett omoget infektionsförsvar. Vid
intensivvård efter födelsen kan upprepade invasiva procedurer som bryter igenom naturliga barriärer i hud och
slemhinnor ytterligare öka risken för infektioner (1).
Tidig sepsis (debut under de första tre levnadsdygnen)
orsakas vanligen av vertikal spridning av bakterier från
modern till barnet i samband med förlossningen. Vid
sent debuterande sepsis (debut senare än 72 timmar efter
födelsen) är spridningen vanligen horisontell och vårdrelaterad. Neonatala infektioner med GBS definieras på
ett annorlunda sätt. ”Tidigt debuterande” GBS-infektion
debuterar dag 0–6, och ”sent debuterande” debuterar
från sju dagars ålder.
Barn som överlever en neonatal sepsis löper ökad risk
att drabbas av psykomotorisk utvecklingsförsening, till
exempel utveckling av CP-syndrom och möjligen i ett
längre perspektiv neuropsykiatrisk sjukdom. Risken för
sequelae efter neonatal sepsis är särskilt ökad i gruppen
för tidigt födda barn, där flera bidragande faktorer kan
påverka barnets utveckling i negativ riktning. Vid meningit är risken för framtida handikapp mycket stor,
20–30 %. Stora ansträngningar måste göras för att optimera diagnostik, antibiotikaval och behandlingstidens
längd.

Bakgrund
Under den normala graviditeten befinner sig fostret i en steril
miljö och möter vid den vaginala förlossningen moderns
loka la bakterieflora. Vid förekomst av virulenta bakterier, till
exempel grupp B-streptokocker (GBS) och långvarig vattenavgång, ökar risken för att barnet drabbas av infektion
avsevärt. Vid för tidig födelse är barnets infektionsförsvar i
än högre grad försvagat, vilket i sin tur ytterligare ökar risken. Det nyfödda barnets exposition för moderns bakterieflora är i det normala fallet till gagn för barnet och medför en
koloniseringsprocess som är av betydelse för utmognaden av
barnets immunsystem och skapandet av barnets normala
mikrobiota. Koloniseringsprocessen kan störas av olika moment i vården, till exempel förlossning med kejsarsnitt och

tidig antibiotikabehandling, som förvisso kan vara livräddande men samtidigt ha negativa konsekvenser i ett ekologiskt perspektiv och påverka framtida sjuklighet (1–7).

Epidemiologi, definitioner, etiologi
och mortalitet
Verifierad neonatal sepsis definieras av positiv blododling i
kombination med kliniska symtom och tecken som är förenliga med infektion. Många gånger kan blododlingen vara
negativ trots att det kliniska förloppet och blodmarkörer
talar för att en allvarlig infektion förelegat. Man talar då om
en klinisk sepsis.
Tidig sepsis debuterar under de första tre levnadsdygnen
(dag 0–2) enligt den definition som är bruklig internationellt, och orsakas vanligen av vertikal spridning av bakterier
från modern till barnet i samband med förlossningen. Med
sent debuterande sepsis avses episoder som uppkommer senare än 72 timmar efter födelsen. Här är spridningen horisontell och vanligen vårdrelaterad (8). Neonatala GBS-infektioner definieras i detta avseende traditionellt på ett något
annorlunda sätt. Tidigt debuterande GBS-infektion debuterar under dag 0–6, och sent debuterande GBS från sju dagar
till tre månaders ålder (9).
Globalt utgör neonatala infektioner en dominerande
orsak till neonatal morbiditet och mortalitet. Årligen beräknas att omkring 20 % av alla nyfödda (≈ 30 miljoner) i utvecklingsländer drabbas av infektion under neonatalperioden
och att omkring 1,5 miljoner barn avlider (10). Jämförande
studier från olika industrialiserade länder kan vara vanskliga
att tolka eftersom resultaten ofta baseras på data som inte är
populationsbaserade och inkluderar barn med olika komplicerande bakomliggande faktorer.
Svenska studier redovisar en incidens av neonatal sepsis på
3–4 per 1 000 levande födda, med en mortalitet omkring
9–15 %. Mortaliteten rapporteras vara väsentligt högre för
barn födda före 30 graviditetsveckor jämfört med fullgångna
barn, 23 respektive 3 % (11,12). Under femårsperioden
1997–2001 var incidensen av tidigt debuterande GBS-sepsis
i Sverige 0,4/1 000, med en mortalitet på drygt 7 % (13).
Mortaliteten vid gramnegativ sepsis är högre än vid grampositiv genes och rapporteras vara upp till drygt 40 % för
prematura barn i vissa undersökningar (14).
En redovisning av fall med neonatal sepsis under en
60-årsperiod (1928–1999) i USA, visar att dominerande
agens har varierat över tid (15). Under 1930-talet dominerade grupp A-streptokocker. De kommande decennierna
blev neonatala infektioner orsakade av E. coli och S. aureus
mer frekventa och sedan slutet av 1960-talet är GBS, E.coli
och koagulasnegativa stafylokocker (KNS) dominerande
agens. Under samma period sjönk mortaliteten vid neonatal
sepsis från 87 till 16 %.
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Under de senaste fem åren (070701-120630) inkluderades
47 090 vårdade barn i det svenska kvalitetsregistret för
neonatalvård (PNQn = PeriNatalt Qvalitetsregister/neonatologi). Under samma tid fanns omkring 9 500 infektionsepisoder hos drygt 8 000 barn registrerade. I 73 % av fallen
av infektion förelåg klinisk misstanke utan odlingsverifiering. Antalet infektionsepisoder var högst hos de mest prematura barnen med 1,4 episoder per barn för dem som var
födda vid 22–24 veckors gestationsålder.
Antalet episoder med tidigt debuterande infektion var
drygt 3 600, varav 83 % saknade mikrobiologisk verifiering.
Bland de agens som isolerades dominerade GBS, koagulasnegativa stafylokocker (KNS), E. coli och S. aureus i nämnd
ordning. Bland episoder med sen debut (n = 2 588) var andelen kliniska infektioner lägre (53 %). För verifierade infektioner dominerade samma agens men i annan rangordning.
Här var KNS vanligast, följt av S. aureus, E.coli och GBS.
Vid meningit var GBS och E.coli dominerande agens. Vid
tidig debut var andelen infekterade barn som hade meningit
6 och 15 % för respektive agens. Vid sen debut var motsvarande siffror 18 och 22 % (Figur 1–6).

Figur 3. Antal misstänkta eller verifierade infektionsepisoder per barn och gestationsålder vid födelsen
(N = 47 090).
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Figur 4. Vårddygn, medeltal per gestationsålder
uppdelat på levande utskrivna och döda (N = 44 511).
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Figur 5. Antal dagar i medeltal med antibiotika (AB)
respektive antimykotika (AM) per barn och gestationsålder vid födelsen.

Figur 2. Antal sena* infektionsepisoder per agens
(n = 3 608).

PNQn 20070701–20120630

PNQn 20070701–20120630
Suspekt, ej odl. verifierad
KNS
S. aureus
E. coli
GBS
Klebsiella sp
Enterokocker
Candida
Serratia sp
Annan gramnegativ
Annan grampositiv
P. aeruginosa
H. influenzae
Enterobacter cloaceae
Citrobakter sp
Listeria sp
S. pneumoniae

2 019 (56 %)
624
409

40

37

AB-dagar
AM-dagar

35

139

30

117
84

25

83

24
20

20

50
37

15

35
28

10

12
7

9

5

7

0,5
22–24 v

2

10

100

1 000

10 000

Antal infektionsepisoder

I n f o r m at i o n f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t 3 : 2 013

6

4

0

3
2

1

•

37–41 v

1

*Debut dag 0–2

28

32–36 v

2

1

*Debut > = dag 3

28–31 v

Fullgångna graviditetsveckor vid födelsen

25–27 v

28–31 v

1 0,04
32–36 v

1 0,01
37–41 v

Fullgångna graviditetsveckor vid födelsen

0,04
> 41 v

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

Figur 6. Antal dagar i medeltal med antibiotika (AB)
respektive antimykotika (AM) per gestationsålder
vid födelsen.
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Uppgifterna i registret medger inte någon analys av kausalsamband mellan infektion och dödlig utgång men man kan
konstatera att vid tidigt debuterande sepsis orsakad av GBS
och E.coli var mortaliteten 3 respektive 13 %. För sent debuterande sepsis var motsvarande siffror 9 respektive 16 %. Fall
med sent debuterande KNS-sepsis hade en mortalitet på
drygt 4 %. KNS-infektion är företrädesvis vanlig i gruppen
barn som är extremt för tidigt födda varför det är särskilt
vanskligt att utifrån registerdata bedöma huruvida infektionen i sig varit en väsentligt bidragande orsak till dödsfallet.

Sequelae och framtida hälsorisker
Barn som överlever en neonatal sepsis löper ökad risk att
drabbas av psykomotorisk utvecklingsförsening. Särskilt vid
perinatala infektioner med gramnegativt agens, med inflammation och exponering för lipopolysackarid, finns risk för
utveckling av neurologiska resttillstånd (20,21).
Risken för sequelae är särskilt ökad i gruppen barn som är
för tidigt födda, där flera bidragande faktorer kan påverka
barnets utveckling i negativ riktning. En omfattande amerikansk studie av för tidigt födda barn kunde påvisa en ytterligare sämre prognos för de barn som dessutom drabbades av
infektion (22). En aktuell studie påvisade en tre gånger ökad,
oberoende risk för psykomotorisk funktionsnedsättning hos
barn med sent debuterande sepsis (23). Vid meningit är risken för framtida handikapp hos överlevande barn mycket stor,
20–30 % (8,24).
Det finns ett ökat medvetande om att tidig och långvarig
antibiotikabehandling i sig kan öka risken för sena infektioner. Den ökade användningen av intrapartal antibiotikaprofylax reducerar antalet tidiga infektioner men möjligen på
bekostnad av ett ökat antal sent debuterande infektionsepisoder (25–27) och ökad resistensutveckling (27,28). På lång
sikt finns också farhågor för att ett avvikande koloniseringsmönster av tarmfloran kan vara bidragande orsak till senare
sjuklighet som allergisk astma, rinit och inflammatorisk
tarmsjukdom (29–32).

Framtidsmöjligheter
Riskfaktorer
Vid tidig debut sker spridningen av bakterier från modern
till barnet framför allt efter att fosterhinnorna brustit, men
bakterier kan också passera genom ”intakta” fosterhinnor,
förmodligen genom smärre försvagningar i hinnorna som
inte ger upphov till vattenavgång (8). Spridningen av bakterier till barnet sker via fostervattnet till barnets andningsvägar. Aktiva andningsrörelser gör att infektionen etableras i
lungorna och sprids sedan till blodet och eventuellt till meningerna.
I Sverige, liksom i många andra länder i den industrialiserade delen av världen, är 25–30 % av alla kvinnor koloniserade vaginalt/rektalt med GBS som är den dominerande orsaken till tidigt debuterande sepsis hos nyfödda (9,16,17).
Baserat på incidensen av tidigt debuterande GBS-sepsis i
Sverige (verifierad och klinisk sepsis ≈1 per 1 000 födda) kan
man beräkna att omkring 1 av 250 koloniserade kvinnor får
ett barn som insjuknar. Incidensen av GBS-pneumoni, med
negativ blododling, uppskattas vara omkring tre gånger
högre än incidensen för sepsis (14,18).
Särskilda obstetriska riskfaktorer för att barnet ska utveckla tidigt debuterande GBS-sepsis/pneumoni har identifierats (se Faktaruta). Långvarig vattenavgång, intrapartumfeber och prematuritet är generella riskfaktorer för tidig
infektion hos barnet, liksom amnionit där spridning kan ske
intrauterint eller hematogent via placenta (9,19).

Den omfattande användningen av antibiotika på neonatalavdelningar har i hög grad bidragit till att fler barn överlever
kritiska tillstånd. Riskerna med antibiotikaanvändningen i
form av resistensutveckling och eventuella framtida hälsorisker för barnet, kräver att stora ansträngningar måste göras för
att optimera diagnostik, antibiotikaval och behandlingstidens längd. Detta måste ske parallellt med uthållig tillämpning av strikta hygienrutiner för att förhindra horisontell
spridning inom vårdenheten.
För att kunna uppfylla målsättningen att optimera antibiotikaval och behandlingstid är det väsentligt att ha en
kontinuerlig övervakning av infektionsproblematiken hos
nyfödda i ett nationellt perspektiv. Den neonatala intensivvården är starkt centraliserad vilket innebär att många barn
under sin sjukdomstid transporteras mellan olika vårdnivåer. Den omfattande transportverksamheten medför att
man i mindre grad kan förlita sig på antibiotikaval i relation
till lokala förhållanden avseende etiologiska agens och resistensmönster.
Därför behövs ett nationellt register med laboratorierapporterade data från blod- och likvorodlingar på barn vars
första vårdepisod påbörjas under neonatalperioden. Ett sådant register skulle ge en kontinuerlig övervakning av infektionspanoramat i nyföddhetsperioden, inklusive förändringar i resistensutveckling. Tillsammans med det nationella
kvalitetsregistret för neonatalvård (PNQn) skulle därmed en
samlad bild av infektionsproblematiken inom svensk neonatalvård kunna erhållas och ligga till grund för ett nationellt
förbättringsarbete med målsättningen att optimera och
minimera användningen av antibiotika utan försämrad
vårdkvalitet.
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Faktaruta. Riskfaktorer för neonatal sepsis.
Tidig debut
•
•
•

underburenhet
långvarig vattenavgång (18–24 timmar)
korioamnionit/feber intrapartum

Sen debut
•
•
•
•

underburenhet
invasiva vårdåtgärder, parenteral nutrition
långvarig antibiotikabehandling
bristande hygienrutiner (låg personaltäthet/
överbeläggning)

Tidigt debuterande GBS-sepsis/pneumoni
långvarig vattenavgång ≥ 18 timmar
feber under förlossningen ≥ 38 ºC
underburenhet (dvs. graviditetslängd < 37 veckor)
fynd av GBS i moderns urin under graviditeten
tidigare barn med invasiv GBS-infektion

•
•
•
•
•
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21.
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Det nyfödda barnet – speciella faktorer
att ta hänsyn till vid läkemedelsbehandling
Anders Rane

Sammanfattning
Nyfödda barns svar på läkemedelsbehandling varierar
stort mellan individer och med barnets tillväxt och
mognad. Den omogna njurfunktionen och den ofullständigt utvecklade läkemedelsmetaboliska kapaciteten
påkallar försiktig dosering och noggrann uppföljning av
behandlingsresultatet. De flesta antibiotika är till största
delen beroende av njurfunktionen för sin eliminering.
Njurfunktionens mognad och utveckling hos underburna och fullgångna nyfödda barn är väl studerad och
skiljer sig kvantitativt. För tidigt födda barn har lägre
glomerulär filtration än fullgångna barn. Den glomerulära filtrationen vid födseln är relaterad till gestationsåldern men utvecklas parallellt under neonatalperioden
oavsett utgångsvärdet. Trots det kan ökningen av clearance av glomerulärt filtrerade läkemedel, till exempel
gentamycin, vara snabbare ju högre gestationsåldern var
vid födseln. Utsöndringen av läkemedel följer således inte
alltid utvecklingen av njurfunktionen såsom den mäts
kliniskt. Den kan variera från läkemedel till läkemedel och
mellan patienter vid var tidpunkt efter födelsen. Alternativa elimineringsvägar såsom metabolism eller extrarenal
utsöndring kan kompensera för den outvecklade njurutsöndringskapaciteten. Ett lågt dosbehov kan mötas med
lägre dosering eller förlängt dosintervall eftersom halveringstiden ofta är lång. Om vetenskapligt eller empiriskt
grundade rekommendationer inte finns tillgängliga kan
man beräkna den dos som behövs för att uppnå önskvärd
jämviktskoncentration bland annat utifrån uppgifter om
läkemedlets clearance. På motsvarande sätt kan man beräkna vilken jämviktskoncentration som uppnås vid en
given dos och dosintervall.

Inledning
Tillväxten och mognadsprocessen i olika organ påverkar
barnets känslighet för läkemedel och dess förmåga att metabolisera och utsöndra läkemedel. De funktioner som har
betydelse för behandlingsresultatet varierar mycket mer hos
barn än hos vuxna, och därför är behovet av dokumentation
av läkemedel på barn särskilt stort. De flesta läkemedel är
bristfälligt studerade på barn vilket innebär att rekommendationer om användningen på barn ofta saknas eller innehåller förbehåll eller varningar för användning på barn.
De farmakologiska effekterna och biverkningsriskerna
kan sammanfattas i begreppet farmakodynamik och avgörs
delvis av barnets känslighet för läkemedlets effekter via receptorer, enzym eller andra mekanismer. Men resultatet avgörs sannolikt ännu mer av variationen i läkemedlets kinetik
som innefattar upptag, fördelning, metabolism och utsöndring i kroppen (se Tabell I).

Barnet kan ha en annan känslighet för
läkemedel än vuxna
Med ändrad känslighet menas här en starkare eller svagare
effekt av läkemedlet jämfört med vuxna under förutsättning
att koncentrationen vid verkningsstället (till exempel en
receptor) är densamma. Vi kan i allmänhet inte mäta denna
koncentration utan mäter i stället blodkoncentrationen.
Läkemedelsanalys är meningsfull bara om blodkoncentrationen vid jämvikt (steady state) är proportionell till koncentrationen vid ”receptorn”.
Vi vet mycket litet om dessa faktorer på grund av svårigheterna att studera effekter och biverkningar av läkemedel på
små barn. Kunskaperna bygger mest på klinisk erfarenhet.
Nyfödda har till exempel en ökad känslighet för opiaternas
andningsdeprimerande effekt. Om orsaken är en sann skillnad i receptorns känslighet eller ökad transport av läkemedlet
till hjärnan, alternativt minskad transport från hjärnan, är
för närvarande oklart. Det åldersberoende dosbehovet av
digoxin kan inte enbart förklaras av olikheter i utsöndringen
(se nedan) utan kan också bero på ett ändrat farmakologiskt
svar eller annorlunda fördelning i kroppen. När det gäller
antibiotikabehandling är infektionsagens målet för behandlingen. Därför är det huvudsakligen barnets farmakokinetik
som har betydelse för behandlingsresultatet (1,2).

Läkemedelsomsättningen förändras under
den första tiden
Upptag av läkemedel
Olika funktioner i mag-tarmkanalen kan påverka läkemedels
absorption. Både pH, motilitet och mikroorganismflora är
viktiga för absorptionen och ändras under tillväxten. Vid
födelsen är pH i tarmen basiskt men sjunker efter någon dag.
Därefter stiger det under de första veckorna och vid tre års
ålder är pH på den vuxnes nivå. Förändringar i pH kan ha
betydelse för absorptionen av läkemedel. Ett exempel är
penicillin G som är syralabilt och därför absorberas bäst vid
högt pH.
Tarmens motilitet varierar också under de första levnadsmånaderna. En långsam ventrikeltömning kan påverka absorptionshastigheten men behöver inte påverka graden av
absorption. För digoxin har man visat en långsammare absorption hos nyfödda än hos äldre barn, men den totala absorptionen påverkas ej.
Tarmen koloniseras omedelbart efter födelsen av mikroorganismer. Floran är annorlunda hos bröstuppfödda barn
jämfört med barn som får tillägg. Vid avvänjningen förändras floran, men betydelsen av detta för läkemedelsabsorptionen är oklar. Förmodligen kan floran påverka det enterohepatiska kretsloppet av läkemedel som utsöndras som konjugat
via gallan.
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Tabell I. Orsaker till variation i behandlingsresultatet.
Farmakodynamiska orsaker

Känslighet

Ändrad känslighet hos receptorn, enzymet etc.

Farmakokinetiska orsaker

Metabolism

Viktiga läkemedelsmetaboliserande enzym är omogna
vid födseln och utvecklas olika fort. Under småbarnsåren är metabolismen av många läkemedel högre än
hos vuxna.
Njurfunktionen mognar under första halvåret till den
vuxnes nivå. Under småbarnsåren är njurutsöndringen
högre än hos vuxna.
Variation i tarmens pH, mikroorganismflora, tarmmotilitet
etc., särskilt i neonatalperioden.
Ändrad fördelning av kroppsvattnet, till exempel extracellulära kroppsvattnet (högt i neonatalperioden). Förändrad proteinbindning.

Utsöndring

Absorption
Fördelning

Utsöndring
Både glomerulär filtration och tubulär sekretion har betydelse för njurutsöndringen av läkemedel. Under nyföddhetsperioden är båda dessa funktioner omogna. Glomerulära filtrationen och tubulära sekretionen når den vuxnes
nivå vid cirka 5 respektive 7–8 månaders ålder.
Clearance (Cl) av många läkemedel som utsöndras via
njurarna ökar gradvis under de första levnadsåren men avtar
därefter i tonåren för att hamna på nivån för vuxna individer.
Clearanceförändringarna avspeglas i motsvarande, men
motsatta, förändring av halveringstiden i blod (t1/2 ) enligt
formeln: T ½ = 0,693 × Vd / Cl
Exemplet med amikacin i Figur 1 illustrerar vackert dessa
skeenden (3).
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Figur 1.

6

5

t 1/2 (h)

Fördelning av läkemedel
Eftersom kroppssammansättningen ändras under tillväxten
kan läkemedels fördelning påverkas, särskilt om läkemedlet
har en liten distributionsvolym (Vd, se nedan). Extracellulärvätskan (ECV) minskar från 40 % av kroppsvikten vid
födelsen till 20–25 % hos den vuxne. Motsvarande siffror
för totala kroppsvattnet (TBW) är cirka 80 respektive 60 %.
ECV förändras under tillväxten i förhållande till kroppsytan. Därför är den så kallade ytregeln för beräkning av dos
(se nedan) tillämplig för läkemedel som till övervägande del
fördelar sig i ECV.
Även proteinbindning påverkar fördelningen av läkemedel. De flesta läkemedel har lägre proteinbindning i blod
från nyfödda jämfört med blod från vuxna. Det gäller till
exempel digoxin, ampicillin, penicillin, salicylater, barbiturater, oxokinoloner, vissa antidepressiva och många andra
läkemedel. Efter de första sex till tolv månaderna är proteinbindningen i regel på den vuxnes nivå. Även om det är den
obundna fraktionen som förmedlar effekten av läkemedlet
har bindningsgraden i de flesta fall liten klinisk relevans.
Läkemedelsinteraktioner på bindningsnivå (bortträngning
från bindningsstället av annat läkemedel) har i regel endast
betydelse vid extremt hög proteinbindning, särskilt om terapeutiskt index är lågt, det vill säga om skillnaden mellan terapeutisk och toxisk dos är liten. Denna situation är sällsynt
vid behandling med antibiotika i nyföddhetsperioden.

4
3

2
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B

C

D

E

Halveringstid i serum för amikacin i olika åldrar. A:6–25 dagar,
B:4–18 mån, C:3–11 år, D:15–51 år, E: 60–78 år.
Efter Lanao et al, 1982.

Clearance (Cl) av njurutsöndrade läkemedel visar således
inte alltid en linjär ökning med postnatal ålder. Ett annat
exempel på detta är digoxin vars Cl är låg under första levnadsveckan, cirka 2 mL/kg/minut, men ökar till 11 under
första levnadsåret, varefter den minskar igen till 4 mL/kg/
minut vid 2–5 års ålder. Det är för närvarande litet känt
vilka andra läkemedel med njurutsöndring som följer detta
mönster.
Njursjukdomar medför ofta en minskad clearance av läkemedel som huvudsakligen utsöndras renalt. Motsatsen
gäller dock vid cystisk fibros där läkemedelsutsöndringen
via njurarna kan öka. Detta är beskrivet för betalaktamantibiotika, kinoloner och aminoglykosider och kan kräva
dosökning vid terapisvikt.
Många antibiotika elimineras i stor utsträckning via renal
utsöndring. Njurfunktionens mognad och utveckling hos
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underburna och fullgångna nyfödda barn är väl studerad och
skiljer sig kvantitativt. För tidigt födda barn har lägre glomerulär filtration än fullgångna barn vid födseln (4) men den
utvecklas parallellt under neonatalperioden oavsett utgångsvärdet (Figur 2). Trots det kan ökningen av clearance av
glomerulärt filtrerade läkemedel, till exempel gentamycin,
vara större ju högre gestationsålder barnet hade vid födseln
(5). Utsöndringen av läkemedel följer således inte alltid utvecklingen av njurfunktionen såsom den mäts kliniskt. Den
kan variera från läkemedel till läkemedel och mellan patienter
vid var tidpunkt efter födelsen. Alternativa elimineringsvägar
såsom extrarenal (er) utsöndring (Cler) eller metabolism
(Clm) kan kompensera för den outvecklade njurutsöndringskapaciteten (Clr).
Cl = Clr + Cler + Clm

Figur 2.

Gentamicin clearance (L/h)
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Övre diagrammet: Gentamicin-clearance under första tio dagarna
hos nyfödda med olika gestationsålder (efter Nielsen et al, Clinical
Pharmacokinetics 2009;48(4):253–63). Nedre diagrammet:
Utveckling av glomerulär filtration hos nyfödda med olika gestationsålder (efter Vieux R et al. 2010;125:e1186–e1192).

Hur är sambandet mellan njurfunktion, renal clearance
och blodkoncentration av läkemedlet?
Detta samband beror delvis på hur stor andel av läkemedlet
som metaboliseras och hur mycket den renala eliminationskonstanten påverkas vid olika grad av mognad respektive
njurfunktionsnedsättning. I Tabell II ses hur jämviktskoncentrationen relaterar till den fraktion som utsöndras renalt
vid olika grad av njurfunktionsnedsättning (Css uttryckt

som en kvot mellan aktuell koncentration och koncentration
vid fullgod njurfunktion, uppdelat på olika grader av njurutsöndring).
Flertalet läkemedel som är aktuella vid nyföddhetsinfektioner utsöndras hos vuxna till minst 70 % i urinen (Tabell
III). I tabellen finns uppgifter om hur stor andel av läkemedlet (Q0) som elimineras om njurfunktion saknas, det vill säga
vid anuri. Det är viktigt att påpeka att uppgifterna gäller
vuxna och informationen om kinetiken hos nyfödda är
mycket sparsam. För en del av läkemedlen saknas myndighetens godkännande för användning på nyfödda.
Clearance såväl som distributionsvolym varierar med gestationsåldern. I allmänhet eftersträvas hög blodkoncentration men med minimal risk för biverkningar. En lång halveringstid ger mindre svängningar i blodkoncentrationen än
en kort. En central fråga är om den sammanlagda exponeringen för läkemedlet (ytan under koncentration vs tidskurvan) eller toppkoncentrationen är viktigast ur behandlingssynpunkt.
De senare årens kliniska forskning och utveckling har
visat att för aminoglykosider är topp- respektive dalkoncentrationen under ett dosintervall viktig för effekten på infektiöst agens respektive läkemedlets toxicitet. Doseringen av
aminoglykosider och terapistyrning med plasmaanalyser av
läkemedelskoncentrationen sker enligt nya farmakokinetiska
principer. Det har visats både på vuxna (6) och nyfödda (7)
att en engångsdos per dag av aminoglykosider ger fullgod
klinisk effekt och mindre njurtoxicitet jämfört med flera
doser per dygn.
Detta leder till ett dilemma vid behandling med aminoglykosider om man ska undvika höga dalvärden (toxicitetsrisk) och låga toppvärden (risk för suboptimering av behandlingen). Problemet blir mer uppenbart ju yngre det nyfödda
barnet är, i synnerhet hos underburna barn, eftersom deras
Cl är låg och halveringstiden lång. Doseringsintervallet kan
därför behöva förlängas till över ett dygn.
I praktisk klinisk verksamhet finns ett flertal analysmetoder med provtagningsanvisningar tillgängliga för att optimera behandlingen med infektionsläkemedel, till exempel
penicilliner, aminoglykosider och vissa cefalosporiner (se
annat kapitel).

Hur beräknar jag jämviktskoncentrationen (Css) vid
en given dos och dosintervall hos patienten?
Css är direkt relaterad till dosen (D) och den andel av en
peroral dos som når systemcirkulationen (F). Css är omvänt
proportionell till förmågan att eliminera läkemedlet (Cl)
oavsett eliminationsvägar. Cl är produkten av eliminationskonstanten (k) och distributionsvolymen (Vd). Css är också
omvänt proportionell till doseringsintervallet (Di) enligt
formeln:
Css = F × Dpo / k × Vd × Di

Om dosen ges intravenöst blir F = 1 och formeln förenklas
till:
Css = Div / Cl × Di

Sorten för respektive dimension blir till exempel:

Css (mg/L) = Div (mg/kg) / Cl (Liter/hr/kg) × Di (hr)
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Tabell II. Sambandet mellan blodkoncentration, uttryckt som en proportionalitetsfaktor, njurfunktion och andel
läkemedel som normalt utsöndras renalt.
Njurfunktion

Fraktion som utsöndras renalt (%)
0%

25 %

50 %

75 %

100 %

100 %

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

75 %

1,0

1,06

1,14

1,23

1,33

50 %

1,0

1,14

1,33

1,60

2,0

25 %

1,0

1,23

1,60

2,28

4,0

0%

1,0

1,33

2,0

4,0

∞

Tabell III. Exempel på några infektionsläkemedel som elimineras A) huvudsakligen via metabolism, B) både via metabolism
och renal utsöndring och C) huvudsakligen via renal utsöndring. För vissa läkemedel specificeras fraktionen som utsöndras
oförändrad (omedelbart efter namnet). Siffror inom parentes för vissa läkemedel anger eliminationsfraktionen vid anuri Q0. *
Eliminationsväg

Läkemedel (Q 0 )

Huvudsakligen via metabolism
Renal clearance < 30 %

Erytromycin 0,12, metronidazol, rifampicin 0,07 (1,0).

Både via metabolism och renal utsöndring
Renal clearance 30–70 %

Cefotaxim 0,55 (Claforan i.v.), ciprofloxacin 0,5, kloxacillin.

Huvudsakligen via renal utsöndring
Renal clearance > 70 %

Amikacin, amoxicillin 0,86, ampicillin (0,12), bensylpenicillin,
cefalexin 0,91 (0,04), ceftazidim 0,84, flukonazol 0,75, flucytosin (i.v. Ancotil), gentamycin > 0,90 (0,02), vankomycin
0,79 (0,03), meropenem 0,7 (0,25), tobramycin 0,9 (0,02),
imipinem/cilastatin 0,7.

* Siffrorna gäller kinetik hos vuxna. Uppgifter från Goodman & Gilman. The pharmacological basis of therapeutics, 12th Ed., McGraw Hill,
2011, eller från produktmonografier på Läkemedelsverkets webbplats.

Vilken dos behövs för att uppnå en viss jämviktskoncentration?
På motsvarande sätt kan dosen som behövs för att uppnå en
viss Css beräknas om Cl och biotillgängligheten är känd:
Dospo = (Css × Clpo × Di) / F
sort: mg/kg = mg/L × L/kg/hr × hr
Dosiv = (Css × Cls × Di)
sort: mg/kg = mg/L × L/kg/hr × hr

Metabolism
De flesta läkemedel och andra kemiska ämnen i vår miljö
elimineras genom metabolism. Den viktigaste vägen är oxidation som katalyseras av olika cytokrom P450-enzym.
Cytokromenzymen utvecklas först postnatalt och har låg
eller ingen aktivitet vid födelsen med några få undantag.
Kliniskt visar det sig genom att halveringstiden för läkemedel som huvudsakligen metaboliseras ofta är lång under
nyföddhetsperioden.
Efter de två första levnadsåren är den metaboliska elimineringen av många läkemedel snabbare än hos vuxna. Därefter avtar den upp emot tonåren. Utvecklingen av metabolismförmågan är således bifasisk, varför dosen måste
korrigeras därefter.
Andra betydelsefulla metabolismvägar innefattar så kallade konjugeringsreaktioner, där läkemedlet kopplas till en
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vattenlöslig endogen grupp som gör det möjligt för komplexet att utsöndras via njurarna.
Om metabolismen är låg hos det lilla barnet kan andra
vägar bidra kompensatoriskt till elimineringen. För teofyllin, som har en lång t1/2 och liten metabolisk nedbrytning
hos nyfödda, sker elimineringen huvudsakligen via renal
utsöndring. När olika metabolismvägar successivt mognar
minskar den renala utsöndringen. Även metabolismmönstret
kan förändras under utvecklingen; paracetamol metaboliseras genom konjugering med sulfat i fosterlivet. Den avtar
snabbt vid födelsen och ersätts av konjugering med glukuronsyra, vilket är den viktigaste metabolismvägen hos
vuxna.
Vid cystisk fibros ses en selektiv induktion av vissa metabolismvägar via cytokrom P450-enzymerna. Hos patienter
med cystisk fibros ökar också aktiviteten av flera så kallade
fas II-reaktioner, där läkemedlet kopplas till kroppsegna
vattenlösliga föreningar såsom glukuronsyra eller sulfat.
Det har beskrivits för till exempel paracetamol vars eliminering är starkt ökad hos denna patientgrupp.

Transportproteiner
Transportproteiner finns i de flesta membran och organ i
kroppen, till exempel i mag-tarmkanalen och blod-hjärnbarriären där de styr och påverkar upptag och uttransport av
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många läkemedel. De viktigaste transportproteinerna tillhör
gruppen ABC-proteiner, vars mest kända medlem P-glykoprotein blev känt för sin betydelse för utveckling av
”multidrug resistance” vid tumörbehandling. Funktionen
av detta protein är att pumpa ut vissa läkemedel ur cellen och
på så vis minska deras upptag och effekt.
Digoxin är beroende av P-glykoprotein i tarmens endotel
för sin transport. Samtidig administrering av läkemedel som
hämmar P-gp (till exempel makrolidantibiotika, kinidin,
itrakonazol, ritonavir) kan orsaka förhöjda plasmakoncentrationer av digoxin. Samtidig administrering av inducerare av
P-gp (till exempel rifampicin, Johannesört) kan orsaka
minskade plasmakoncentrationer av digoxin. En hög P-glykoproteinaktivitet minskar upptaget och vice versa. Rifampicin ökar aktiviteten medan kinidin hämmar aktiviteten av
P-glykoprotein och kan därmed interagera med en rad andra
substrat för P-glykoproteinet. Exempel på sådana läkemedelsgrupper är antibiotika, HIV-proteashämmare, morfin,
anticancerläkemedel, antiallergiska läkemedel, psykoaktiva
läkemedel, med flera.
I blod-hjärnbarriären har P-glykoproteinet betydelse för
variationen i upptaget i hjärnan och effekten av psykoaktiva
läkemedel.

Endast beprövade läkemedel bör användas. Nya läkemedel
som saknar särskild dokumentation på barn bör undvikas.
All behandling bör följas kliniskt – ju mindre barnet är, desto
viktigare. I vissa fall kan läkemedelsanalyser vara en förutsättning för en säker infektionsbehandling på nyfödda, i
första hand för att undvika för höga eller för låga koncentrationer, särskilt om erfarenheten av läkemedlet är begränsad.
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Barn och läkemedel – slutsatser
Behandling av barn med läkemedel är förenad med större
risker än behandling av vuxna. Behandlingsresultatet kan
skilja sig såväl kvalitativt som kvantitativt mellan barn och
vuxna, men också mellan barn i olika åldrar. I nyföddhetsperioden och första levnadsåret är känsligheten i allmänhet
större än senare, framför allt beroende på långsam metabolism och utsöndring. Barn i förskoleåldern har en snabbare
metabolism och utsöndring av många läkemedel jämfört
både med spädbarn och med vuxna. Högre doser kan då
behövas för att uppnå terapeutisk effekt.
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Läkemedelshantering på neonatalavdelningen
Per Nydert

Sammanfattning
Läkemedelshantering på en neonatalavdelning sker ofta
off-label, till exempel för antibiotika. Dock finns en hel
del information publicerad vilket möjliggör konsensus
kring behandling där en balans måste finnas mellan en
farmakokinetiskt och farmakodynamiskt korrekt samt
patientsäker behandling. Då små volymer av läkemedel
anpassade för vuxna används, innehåller läkemedelshanteringen för nyfödda flera riskmoment som måste
vara kända för alla som arbetar med barn och läkemedel.
Dessutom måste personalen skyddas ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Inledning
Läkemedelshanteringen inkluderar ordination, beställning,
iordningställande och administrering av läkemedel inom
slutenvården och regleras av SOSFS 2000:1 med uppdateringar (1). De lokala instruktionerna för läkemedelshantering
godkänns av medicinskt ansvarig för verksamheten utifrån
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2). För läkemedelsförsörjningen regleras verksamheten av Läkemedelsverkets författningar (3). Få av de kommersiellt tillgängliga
läkemedlen är anpassade för nyfödda och en stor del av förskrivningen sker utanför godkänd produktinformation (offlabel), vilket är en laglig form av förskrivning. En studie från
2008 visade att 69 % av ordinationerna på svenska neonatalavdelningar utgörs av läkemedel off-label, ex tempore eller på
licens (4). Denna punktprevalensstudie pågick under fyra
dagar och inkluderade 2 947 barn. Av dessa var 778 nyfödda
(< 1 månad) och 304 fick antibiotika bestående av 25 olika
substanser, alla kommersiellt tillgängliga i Sverige men offlabel för extremt underburna barn (opublicerade data från
kartläggning 2008). Dessa siffror stämmer väl överens med
situationen i andra länder. Flera handböcker finns som ger
sammanfattningar av erfarenhetsbaserad läkemedelshantering för för tidigt födda barn, exempelvis från engelsk praktik
Neonatal Formulary (5) och amerikansk praktik NeoFax
(6). Ur ett etiskt perspektiv diskuteras behovet av samtycke
för läkemedelsbehandling som är off-label (7). Då i princip
all läkemedelsbehandling till för tidigt nyfödda barn idag
sker utanför godkänd produktinformation är det viktigt att
skilja på ”experimentell off-label” och ”konsensusbaserad
off-label” (8). Antibiotikabehandlingen tillhör den senare
där samtycke inte ses som rationellt. Dock finns en hel del
praktiska problem som måste beaktas.

Ordination
Dagens ordinationer görs i allt större utsträckning i elektroniska journaler där det är stor skillnad i hur de är anpassade
för ordination till barn. Befintliga riktlinjer är utvecklade för
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ett papperssystem och säger att ordinationer ska skrivas utifrån volym eller antal och inte utifrån mängd (1). Praktiska
exempel är ordinationer av vankomycin som inte kan ordineras som en hel ampull till nyfödda utan måste ordineras som
del av en färdigspädd volym. Detta kräver en två-stegsspädning för vankomycin där det finns avvikelser beskrivna med
förväxling med koncentrerad stamlösning. Inom neonatologin rekommenderas att dosen skrivs ut i både volym och
mängd. Andra sätt att undvika risken för denna förväxling är
att beställa färdigberett vankomycin från sjukhusapoteket
(se nedan) i lämplig volym. Jämfört med vuxenvärlden är
möjligheten att upptäcka till exempel ett 10-potensfel inom
neonatologin mycket mindre då en så stor dos lätt kan rymmas i minsta tillgängliga industriella förpackning (9). För att
minska risk för fel vid ordination kan hänvisning ske till (lokala) spädningsinstruktioner. Detta är vanligt för antibiotika.
Koncentrationer ska väljas så de möjliggör administrering av
lämplig volym.
Inom National Health Services (NHS) i Storbritannien
har man infört rekommendationer för hantering av aminoglykosider då doseringsfel med avseende på intervall är frekventa; NHS rekommenderar endast 24-timmarsintervall och
att övriga tider kryssas i en pappersjournal (10). Utifrån ett
farmakokinetiskt perspektiv kan dock denna typ av mindre
komplicerat protokoll rekommenderas först för fullgångna
nyfödda barn (11). För att minska risken för sammanblandning där namnen är liknande, exempelvis för cefalosporiner
och andra ”sound-a-likes” kan systemet för ”tall-man-lettering” användas (exempelvis cef TAZidime–cef TRIAXone)
där de bokstäver som är olika i liknande namn förstärks
(12).

Beställning
Beställning av antibiotika till nyfödda beror på hur försörjning och hantering ser ut. I Europa praktiseras ofta avdelningsförråd där sjuksköterska iordningställer läkemedlet. I
bland annat USA, Kanada och Australien praktiseras endossystem där färdigberedda patientspecifika läkemedel kommer
från apotek dygnet runt. I Sverige finns också möjligheten
att beställa färdigberett antibiotika från sjukhusapoteken på
kontorstid, utan patientuppgifter, i standardiserade volymer
och koncentrationer. Om den kemiska hållbarheten tillåter,
kan längre hållbarhetstider erhållas i injektionsflaskor (exempelvis vankomycin i injektionsflaska 5 mg/mL, 10 × 10 mL
med 28 dagars hållbarhetstid, ur en 500 mg-ampull kan alla
10 st flaskor erhållas). Exempel på läkemedel som beställs
färdigberedda från apotek till nyfödda är vankomycin och
amfotericin B. För att minska kassation kan även antibiotika
i lämplig styrka och volym erhållas på licens. Exempelvis
finns okonserverat gentamicin att erhålla från USA i ampuller om 2 mL, 10 mg/mL som alternativ till parabenkonserverat 40 mg/mL, som måste spädas. Det bör observeras att
klindamycin 150 mg/mL innehåller bensylalkohol 9 mg/
mL, som vid vanlig dos ger en exponering under riskfyllda
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nivåer. När det gäller kemiska hållbarhetstider på antibiotika
kan de variera stort och olika företag kan ha olika data för
samma substans, exempelvis Claforan (cefotaxim) i glukos
50 mg/mL har en hållbarhet på tolv timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyl medan Cefotaxim Teva enligt produktmonografin ska användas omedelbart.

Iordningställande
Vid platser för iordningställande ska en riskskattning genomföras för hantering av läkemedel med bestående toxisk
effekt (13). Målsättningen vid hantering av läkemedel med
allergena egenskaper är att följande kriterier ska uppfyllas:
Skydd för patienten, skydd för läkemedlet, skydd för personalen, skydd för omgivningen. Vid användning av torrampuller finns helt slutna system, det vill säga slutet från iordningställande till administrering, samt halvslutna system,
det vill säga system som använder filterkanyl med ett luftningsfilter, vilket minskar risken för att aerosol eller pulverdamm sprids i luften. Spruta med Luer-lock-fattning ska
användas för att eliminera risken att den lossnar från kanyl,
propp eller infusionskoppling. Läkemedelsrester läggs i en
plastbehållare för destruktion. Ett iordningställt läkemedel
ska på förpackningen eller behållaren vara märkt med uppgifter om patientens identitet och läkemedlets namn, styrka
och dos samt de övriga uppgifter som behövs för en säker
hantering (1).
Efter iordningställande använder många länder sig av
obligatorisk dubbelkontroll (14). Evidens saknas och i Sverige finns inga sådana krav vid iordningställande på avdelning, men respekt för riskerna bör iakttas. För att öka säkerheten använder en del neonatalavdelningar i Sverige
exempelvis en checklista för självkontroll av att rätt läkemedel och spädningsinstruktioner används liksom en rimlighetskontroll. I de fortsatta kraven inom NHS i Storbritannien för iordningställande av aminoglykosider ingår en
dubbelkontroll (10) samt att personal ska bära lila plastförkläden (”do not disturb aprons”) vid iordningställande som
signalerar att de inte får bli störda (15).

Administrering
Vid riskanalyser av läkemedelshanteringen inom neonatalverksamheten rekommenderas fokus på administrering (16).
Exempel på risker är förväxling, subkutana dropp, felaktig
dosering, doseringsintervall och inställningar av infusionspumpar. En av fyra läkemedelsdoser som administreras till
nyfödda har en ökad risk för fel (17). Ett vanligt förekommande fel är att injektioner som ska ges över 3–5 minuter
ges mycket snabbare (18). Detta orsakas bland annat av liten
förståelse för risken samt att små volymer är svåra att ge över
längre tid. Dessutom kan de utan rätt teknik hamna i utrymmen som inte blir administrerade (till exempel nålar,
infarter, slangar). Administreringstider kan i litteraturen
variera. Exempelvis aminoglykosider har rekommendationer
att ges över 20 minuter (USA) alternativt 3–5 minuter
(England) där enklare och billigare arbetssätt utan biverkningar talar för den kortare administreringstiden (19). I de

fall antibiotika ges som infusion används sprutpumpar.
Dessa ska programmeras att larma vid uppnådd maxvolym.
Fel har rapporterats där larm har förbisetts och större volym
har infunderats. Därför ska alltid maxvolym utan möjlighet
att trycka bort larm anges för intermittenta infusioner av
antibiotika. Pumpprotokoll som innehåller gränser för
riskfylld läkemedelsadministrering saknar tyvärr idag funktion för att larma för maximal dos/viktsenhet, utan larmar
endast för felaktigt inställd hastighet. Då patienterna på en
neonatalavdelning kan vara svåra att skilja åt är en noggrann
ID-kontroll innan administrering av största vikt. Detta gäller även kontroll och märkning av infarter. Det är också
viktigt att undersöka kompatibilitet för infusioner av antibiotika. Exempelvis vankomycin har data som visar att det
kan infunderas med standardpåsar för total parenteral nutrition (TPN). I de fall administrering sker oralt av antibiotika
måste orala sprutor användas (som inte passar på intravenösa
Luer-lock-infarter).
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Koncentrationsbestämning av infektionsläkemedel
vid allvarliga, neonatala infektioner
Erik Eliasson

Sammanfattning
Koncentrationsbestämningar av läkemedel kan vara en
viktig hjälp för individanpassad dosering. Det är särskilt
värdefullt för läkemedel med definierade tröskelvärden
beträffande behandlingseffekt eller biverkningsrisk, det
vill säga läkemedel med ett väldefinierat och smalt terapeutiskt intervall, och där den individuella exponeringsnivån är svårförutsägbar utifrån given dos vilket ofta är
fallet med nyfödda barn. Det individuella behovet av
denna form av monitorering kan för samma läkemedel
skilja avsevärt mellan olika kliniska situationer. I texten
redogörs kortfattat för olika indikationer, provtagningsrutiner, analysmetodik och tolkningar av koncentrationsmätningar för viktiga infektionsläkemedel inom
neonatalvården. En sammanfattning ges även i Tabell
II, Koncentrationsbestämning av infektionsläkemedel
vid allvarliga neonatala infektioner, i behandlingsrekommendationen om Neonatal sepsis (se sid 18).

Aminoglykosider (gentamicin, tobramycin
och amikacin)
Allmänt: Aminoglykosider är väl karakteriserade med avseende på kinetik, även i neonatalperioden. Det är väl dokumenterat att hela dygnsdosen både kan och vanligen bör administreras vid ett tillfälle (1–3). Det är gynnsamt både för
att nå höga, baktericida koncentrationer efter dos samtidigt
som det möjliggör (förutsatt normal njurfunktion) att nästan
hela dosen elimineras på 24 timmar, vilket är viktigt för att
minska biverkningsrisken i njurar och inneröra. Användningen i neonatalperioden kompliceras alltså av omogen
njurfunktion och nedsatt clearance, liksom av en ökad distributionsvolym i synnerhet hos prematura barn (2). Detta
kan kräva förlängt dosintervall och eventuellt även högre dos
i mg/kg på grund av ökad proportion kroppsvatten. Efter att
läkemedlet givits distribueras aminoglykosider snabbt ut i
hela extracellulärvolymen. Nyfödda barns renala clearance
och distributionsvolym utvecklas olika snabbt efter födelsen
vilket kräver koncentrationsbestämningar för att säkerställa
adekvat doseringsregim, med avseende på både biverkningsrisk och terapeutisk effekt.
Indikationer: Rutinmässig koncentrationsbestämning
rekommenderas vid upprepad dosering av aminoglykosider.
Det primära syftet är att säkerställa adekvat längd på dosintervallet, det vill säga visa tillräcklig elimineringsförmåga
för att undvika ackumulering och i andra hand konfirmera
att tillräckligt höga, antibakteriella koncentrationer nås efter
ny dos.
Provtagning: Serum, rör utan tillsats. Det första provet
bör tas för att mäta dalvärde inför dos 2. Om dosintervallet
är förlängt till 36 timmar efter dos 1 kan man överväga att
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mäta koncentrationen redan efter 24 timmar för att förstå
om koncentrationen då sjunkit till en nivå som tillåter ny
dos. Av samma skäl kan man mäta koncentrationen 36 timmar efter dos 1 om det initiala dosintervallet satts till
48 timmar. Erfarenheten är att det valda dosintervallet ofta
kan, och då bör förkortas med tanke på den allvarliga infektionen. Längre dosintervall än 48 timmar är extremt ovanligt
och saknar evidens, bland annat är risken för bakteriell återväxt oklar. Att nå antibakteriella koncentrationer strax efter
given dos är i normalfallet att förvänta då hela dygnsdosen
ges vid ett tillfälle, men att bekräfta detta med analys kan
vara särskilt motiverat vid användande av tobramycin/gentamicindoser som är lägre än 4,5 mg/kg, respektive lägre än
15 mg/kg för amikacin. ”Efterprover” brukar standardiseras
till provtagning 30 minuter efter avslutad 30-minutersinfusion, företrädesvis från annan infart (4). Vid upprepad
dosering bör koncentrationen av aminoglykosider följas
minst 2–3 gånger per vecka då det förväntas stora fysiologiska förändringar i farmakokinetiska parametrar i neonatalperioden liksom att det vid sepsis kan råda stor variation från
dag till dag (23).
Analysmetodik: Kommersiellt tillgängliga reagens används för immunokvantifiering i serum. Analysen är relativt
enkel och resultatet på en akutmärkt beställning bör kunna
lämnas ut inom någon/några timmar efter att provet nått
laboratoriet.
Tolkning: Uppgifter om provtagningstid, senaste dos,
dosregim, njurfunktion (krea), kroppsvikt och ålder möjliggör en kvalificerad medicinsk tolkning av uppmätt koncentration. I princip har en stor del av litteraturen gjort gällande
att dalvärden av tobramycin/gentamicin inför ny dos bör
vara lägre än 2 µg/mL, eftersom risken för biverkningar
annars ökar (2,4). Men detta utgår helt från tidiga studier på
uppdelad dosering, och vid endos per dygn och normal
njurfunktion är uppmätta värden regelmässigt lägre än
1 µg/mL, vilket också bör vara målet vid längre tids behandling med någon av dessa aminoglykosider (2). För amikacin
eftersträvas dalvärden < 5 µg/mL (5). För att säkerställa
baktericid effekt vill man nå över patogenens MIC med god
marginal och toppvärden (efter ny dos) som är 8–10 gånger
högre än MIC har rekommenderats för aminoglykosider (6).
Koncentrationen i prover tagna 30 minuter efter avslutad
halvtimmesinfusion av tobramycin/gentamicin har sedan
tidigare rekommenderats vara högre än 5 µg/mL men troligen behövs alltså högre toppkoncentrationer mot patogener
med högre MIC (till exempel P. aeruginosa), motsvarande
minst 10 µg/mL i serum (1,2). Denna nivå nås nästan alltid
efter en samlad dos på 4,5 mg/kg eller mer och värdet av
regelmässiga toppkoncentrationsmätningar har därför ifrågasatts (1). För amikacin saknas tydliga rekommendationer
för koncentrationen efter ny dos men bör på teoretiska grunder kanske vara så hög som 60 µg/mL mot patogener som
P. aeruginosa eller Enterobacteriacae (6).
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Vankomycin
Allmänt: Clearance av vankomycin i neonatalperioden är
starkt korrelerad till gestationsålder, antal levnadsveckor,
kroppsvikt och njurfunktion (1). Den antimikrobiella effekten är avhängig total exponering under dosintervallet
(AUC, Area of drug concentration Under the time Curve) i
relation till MIC och det finns en konsensus att därför
undvika för låga dalvärden (1). Det diskuteras nu om kontinuerlig infusion av vankomycin skulle medföra bättre behandlingsresultat, vilket alltså återstår att systematiskt utvärdera. Vankomycin har förknippats med nefrotoxicitet, i
synnerhet vid längre tids användning (veckor) och i kombination med andra potentiellt nefrotoxiska läkemedel som till
exempel aminoglykosider (7,8).
Indikationer: Det finns två huvudskäl till att mäta koncentrationen av glykopeptider: (a) för att utesluta subterapeutisk exponeringsnivå och (b) dosanpassning, för att
undvika potentiellt toxiska nivåer vid känd njurfunktionsnedsättning eller dag-till-dagvariation i renalt clearance.
Provtagning: Serum, rör utan tillsats. För vankomycin
rekommenderas enbart provtagning innan ny dos (dalvärde).
Koncentrationen i ett prov taget efter ny dos är svårbedömd
och ”efterprov” rekommenderas överhuvudtaget inte (1).
Ackumulering sker under de första behandlingsdygnen för
vankomycin, varför ett tidigt prov, taget innan steady state
råder, kan ge ett lägre värde än den koncentration som senare kommer att etableras på den givna dosen.
Analysmetodik: Kommersiellt tillgängliga reagens används för immunokvantifiering i serum. Analysen är relativt
enkel och resultatet bör kunna svaras ut inom någon/några
timmar efter att provet nått laboratoriet.
Tolkning: Nyligen har intervallet för eftersträvat dalvärde
av vankomycin höjts till 15–20 µg/mL för att bättre täcka
upp för stafylokocker som kan ha MIC-värden på 2 µg/mL
trots att de klassas som känsliga för vankomycin (S) (7,10).
Tidigare rekommendationer har gällt intervallet 5–15 µg/mL
och säkerheten bakom den högre exponeringsnivån med
avseende på nefrotoxicitet är inte helt klarlagd. Vid kontinuerlig infusion saknas dokumentation, men genomsnittliga
koncentrationer på 20 µg/mL eller strax däröver förefaller
rimliga i relation till rekommenderat intervall för dalvärden
vid intermittent dosering. Det är dock viktigt att poängtera
att risken för nefrotoxicitet är ofullständigt belyst och kan
eventuellt vara förhöjd vid långdragen koncentration över
20 µg/mL.

Övriga infektionsläkemedel
Flucytosin
Flucytosin förknippas med en koncentrationsberoende risk
för allvarliga biverkningar som benmärgsdepression och levertoxicitet (11,12). Eftersom flucytosin elimineras huvudsakligen renalt och oftast används i kombination med nefrotoxiskt amfotericin B, finns det en stark indikation för
koncentrationsbestämning under behandling.
Provtagning: Serum, rör utan tillsats. Före dos, liksom
2 timmar efter dos då man förväntar sig maximala serumkoncentrationer.
Analysmetodik: Mikrobiologisk metod.
Tolkning: Maximala serumkoncentrationer bör inte
överskrida 100 µg/mL i syfte att minska risken för ben-

märgsdepression under behandling (11,12). Det har även
föreslagits att dalvärdet för koncentrationen, det vill säga
inför ny dos, relaterar till antimykotisk effekt, men detta är
inte väl underbyggt. För dalvärden rekommenderas vanligen
intervallet 25–50 µg/mL medan koncentrationen strax
efter ny dos bör vara 50–100 µg/mL. Enligt en aktuell sammanställning är det relativt vanligt att man finner koncentrationer utanför dessa rekommenderade intervall (11,12).
Flukonazol
Allmänt: Flukonazol har en väl karakteriserad kinetik, som
även är studerad på nyfödda (13). Det finns en tydlig korrelation mellan given dos och uppnådd plasmakoncentration
och substansen elimineras renalt. Även om kliniska koncentrations-effektsamband saknas, indikerar djurmodeller att
AUC/MIC är en prediktor för terapeutisk effekt och att en
kvot > 25 bör eftersträvas, vilket även stöds av patientdata
(14).
Indikationer: Koncentrationsbestämning rekommenderas ej rutinmässigt utan främst vid varierande elimination,
till exempel inom intensivvården eller vid andra livshotande
tillstånd (CNS-infektioner) för att säkerställa tillräckligt
hög exponeringsnivå. Terapeutiska problem, där läkemedelsinteraktioner kan vara av betydelse (till exempel antiHIV/TBC) utgör möjligen även indikation för koncentrationsbestämning.
Provtagning: Plasma, heparinrör. Tidpunkt huvudsakligen innan ny dos men för AUC-beräkning rekommenderas
prov innan dos, samt 1, 2, och 4 timmar efter dos.
Analysmetodik: Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion.
Tolkning: Även om farmakokinetiken är studerad hos
nyfödda så utgår tolkningarna kring koncentrations-effektsamband framför allt från data från vuxna vid standarddosen
400 mg/dygn. Den vanliga rekommenderade dosen till nyfödda är 6 mg/kg men även högre doser, upp till 12 mg/kg,
används (13). Vanligen observerade dalvärden hos njurfriska
vuxna vid upprepad dosering 400 mg/dygn är cirka
13–24 µg/mL medan AUC24h på samma dos har beräknats
till cirka 300– 450 µg × h/mL (15).
Aciklovir
Allmänt: Aciklovir elimineras huvudsakligen renalt. Dosjustering vid nedsatt njurfunktion är viktigt för att undvika
intoxikation. Detta tillstånd inkluderar allvarlig neurotoxicitet med bland annat konfusion, agitation och kramper
(16,17), det vill säga snarlikt symtombilden vid herpesencefalit. Aciklovirmetaboliten CMMG har föreslagits vara en
bättre biomarkör för neurotoxicitet än koncentration av
modersubstansen (17).
Indikationer: Koncentrationsbestämning av aciklovir
görs i första hand för att utesluta eller påvisa ackumulering
som medför risk för CNS-biverkningar. Detta bör beaktas
för patienter med nedsatt renal eliminering, och i synnerhet
vid symtom som är förenliga med neurotoxicitet.
Provtagning: Serum, rör utan tillsats. Prov tas före ny dos.
Analysmetodik: Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion, inklusive kvantifiering av metaboliten
CMMG.
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Tolkning: Något terapeutiskt intervall finns inte etablerat
för aciklovir. Normalt ses dalkoncentrationer av aciklovir
< 10 µmol/L vid rekommenderad dosering. CMMGkoncentrationer > 10 µmol/L associeras med ökad risk för
CNS-toxicitet (17).

Ganciklovir
Allmänt: Benmärgspåverkan som till exempel manifesteras
genom neutropeni är en känd dosberoende ganciklovirbiverkan (18). Troligen förekommer även andra biverkningar,
som neurotoxicitet och nefrotoxicitet. Ganciklovir elimineras renalt och vid nedsatt njurfunktion rekommenderas
sedan tidigare att dosjustering är starkt motiverad för att
exponeringsnivån ska efterlikna den hos njurfriska (19).
Indikationer: Koncentrationsbestämning för att bekräfta
att dosanpassning vid nedsatt renal eliminering är adekvat.
Provtagning: Serum, rör utan tillsats. Prov tas före dos.
Analysmetodik: Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion.
Tolkning: Vid normal njurfunktion och dosering ses dalkoncentrationer på 2–4 µmol/L (20).
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Betalaktamantibiotika
Allmänt: Betalaktamantibiotika är idag inte föremål för rutinmässig koncentrationsbestämning. Eftersom data från
studier på sambanden mellan farmakokinetik och farmakodynamik (PKPD) visar att den antimikrobiella effekten för
betalaktamer bäst relaterar till den tid av dosintervallet som
den fria koncentrationen är över bakteriens MIC (20,21),
kan man föreställa sig att koncentrationsmätningar är av
potentiellt värde för att klargöra hur tätt dosering bör ske,
till exempel om tre eller fyra doser per dygn är mest lämpligt
i det enskilda fallet.
Indikationer: Inga etablerade kliniska indikationer för
koncentrationsbestämning. Kan vara aktuellt för sepsispatienter med svårvärderad eller varierande individuell farmakokinetik (23), och i första hand gällande intensivvårdsantibiotika som piperacillin, meropenem eller ceftazidim.
Provtagning: Plasma, heparinrör. Vanligen rekommenderas ett prov taget mitt i dosintervallet (se nedan), till exempel
4 timmar efter dos vid dosering var åttonde timma, men
detta är ännu inte validerad klinisk rutin.
Analysmetodik: Vätskekromatografi med masspektrometrisk detektion.
Tolkning: Uppmätt totalkoncentration i plasma, mitt i
dosintervallet, jämförs med känslighet (S) för suspekt patogen. För substanser med hög proteinbindningsgrad bör
hänsyn tas till detta när resultaten tolkas. Som exempel bör
man 4 timmar efter dos av piperacillin-tazobactam sikta på
att koncentrationen av fritt piperacillin (cirka 80 % av totalkoncentrationen) är 16 µg/mL för att optimera effekten mot
P. aeruginosa (24).
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Klinisk diagnostik av neonatal sepsis
Andreas Ohlin

Sammanfattning
Grunden för all diagnostik av bakteriell neonatal sepsis
är noggrann kontinuerlig observation av patientens
symtom även om den kunskap vi har om kliniska symtom
snarare är grundad på beprövad erfarenhet än evidens.
Som stöd till den kliniska diagnostiken av neonatal
sepsis finns ingen optimal diagnosmetod, varför det är
korrekt att frikostigt behandla alla fall med misstänkt
sepsis med antibiotika tills sepsis kan uteslutas. Bland de
laboratoriemetoder som finns vet vi att CRP är användbart om man är medveten om de begränsningar som
finns. Vidare vet vi att hematologiska markörer som
LPK och I/T-ratios är otillräckliga och inte bör användas. Genom att kombinera CRP med en tidig markör
som IL-6 eller prokalcitonin kan man uppnå så god
sensitivitet och specificitet som idag är praktiskt möjligt,
men det adderar också en extra kostnad. Leukocytytantigenet CD-64 är ett mycket lovande test men det är inte
lika väl utvärderat som CRP. Hjärtfrekvensanalys är en
kontinuerlig övervakningsmetod som har visat minskad
dödlighet hos extremprematurer i ett stort amerikanskt
material och när metoden lanseras i Sverige bör den
övervägas av de centra som behandlar dessa patienter.

Introduktion
Misstanke om bakteriell sepsis hos den nyfödda patienten är
en av de vanligaste frågeställningarna som en jourhavande
neonatolog ställs inför. Så har det varit sedan antibiotika
blev tillgängligt och så kommer det att fortsätta vara tills en
optimal diagnosmetod är utvecklad (1). Frågan är inte bara
vanlig utan dessutom mycket viktig. Underdiagnostik av
tillståndet kan nämligen snabbt leda till en förvärrad situa-

tion med septisk chock och till och med dödsfall medan
överdiagnostik leder till onödig antibiotikaförbrukning
med biverkningar, störd normalflora och ökad resistensutveckling.
Till sin hjälp i denna fråga har läkaren ett antal diagnosmetoder som alla har olika styrkor och svagheter, men det
finns idag ingen metod som har optimal snabbhet, sensitivitet och specificitet. De metoder som finns tillgängliga bygger på någon av de fyra principerna som är uppställda i Tabell
I. Den mikrobiologiska diagnostiken avhandlas i ett separat
kapitel, men de övriga metoderna kommer att avhandlas i
den kommande texten.

Klinisk undersökning
Att med hjälp av händer, ögon, öron och stetoskop undersöka patienten är och förblir grunden för all sepsisdiagnostik.
Få neonatologer är beredda att avstå från antibiotikabehandling om de uppfattar att det finns kliniska symtom som
tyder på neonatal sepsis, oavsett vad övriga diagnostiska test
visar för resultat. Detta är förstås problematiskt eftersom
den kliniska bilden vid sepsis kan variera från en stillsam
debut med ett lätt påverkat allmäntillstånd till ett fulminant
utvecklat tillstånd med septisk chock och disseminerad intravasal koagulation. Alltså får de flesta barn som uppvisar
en chockbild sepsisbehandling tills motsatsen är bevisad,
och alla sjukdomstillstånd som kan leda till chock (kongenitala hjärtfel, virussjukdomar, metabola sjukdomar etc.) är
presumtiva differentialdiagnoser till neonatal sepsis. Denna
problematiska situation har sin grund i att de diagnostiska
test som finns till hands har suboptimala egenskaper.
Med denna bakgrund är det förvånande och oroande hur
lite vetenskap som ligger bakom vår kunskap om kliniska
symtom vid sepsis. Mycket få artiklar är skrivna om ämnet,
och de som finns består ofta av listor på symtom som man

Tabell I. Diagnostiska principer vid misstänkt neonatal sepsis.
Diagnostisk princip

Exempel

Fördelar

Nackdelar

Påvisa bakterien

Odling, PCR

Identifierar agens
Kan ge resistensmönster

Tidskrävande
Låg sensitivitet
Risk för kontamination

Påvisa inflammationen

LPK, CRP, IL-8 etc

Ger möjlighet att följa
sjukdomsprogress

Kan inte skilja infektion från annan
inflammation
Låg sensitivitet och specificitet

Påvisa antibakteriellt
svar

Leokocytytantigen (CD-64)

Bakteriespecifikt

Dyrt
Tekniskt avancerat
Svag evidens

Påvisa det fysiologiska
svaret

Klinisk undersökning
Hjärtfrekvensanalys

Kontinuerlig mätmetod

Svårt att skilja sepsis från andra allvarliga
tillstånd
Svag evidens
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har noterat hos patienter med sepsis, väldigt sällan har man
jämfört patienter med normalmaterial eller nyfödda med
andra sjukdomar än sepsis (2,3). Alltså kan man inte utifrån
dessa artiklar identifiera vilka symtom som kan användas för
att skilja ut septiska patienter från andra sjuka patienter. Det
finns en svensk artikel som har inkluderat både blododlingspositiva och blododlingsnegativa patienter och därefter med
hjälp av regressionsanalys analyserat vilka symtom som korrelerade med positiv blododling. Resultaten visade att apné,
bradykardi, matproblem, utspänd buk och dålig hudfärg var
associerade med sepsis. Däremot var ökat syrgasbehov, irritabilitet/kramper, öppetstående ductus och takypné inte associerade med postitiv blododling i den aktuella studien.
Även denna artikel har uppenbara svagheter eftersom det är
en singelcenter-studie av begränsad storlek och man använde
positiv blododling och inte sepsis som utfallsvariabel (4).

Hjärtfrekvensanalys
En metod att objektifiera övervakningen av prematurer med
hög risk för sepsis är hjärtfrekvensanalys (Heart rate observation, Hero). Metoden bygger på en logistisk regressionsanalys av 4096 RR-intervall, där man studerar den variabilitet i hjärtfrekvens som finns hos friska nyfödda. Man har i
kliniska studier visat att hjärtfrekvensvariabiliteten sjunker
vid neonatal sepsis på liknande sätt som den sjunker hos
foster med hotande fosterasfyxi. Hero-systemet samlar in
hjärtfrekvensen från patientens EKG- övervakning och räknar om hjärtfrekvensvariationen till ett numerisk värde
(Hero score) som anger hur stor risk det är att patienten har
sepsis. Metoden har analyserats vetenskapligt under tio års
tid och man har visat att avvikande hjärtfrekvens uppstår
före kliniska symtom och innan det finns klinisk misstanke
om sepsis. Vidare har man visat att en ökad Hero score är
associerad med neonatal sepsis, mortalitet, neurologisk
morbiditet och avvikande laboratorieprover (5–8). Metoden
är även utvärderad i en stor randomiserad multicenterstudie
med 3 003 nyfödda < 1 500 g, där man visade att dödligheten sjönk från 10,2 % till 8,4 % i den gruppen där personalen
fick tillgång till Hero score (9). Vinsten med Hero var som
störst i gruppen med en födelsevikt under 1 000 g där number needed to monitor var 23. Metoden har uppenbara fördelar i att den är icke-invasiv, den monitorerar kontinuerligt,
bedside kan utföras, och är noggrant vetenskapligt utvärderad. Nackdelarna är att den kräver inköp av dyrbar apparatur
och den finns ännu inte till salu i Sverige, men företaget
planerar lansering under 2013. Hero är endast utvärderad på
extremt lågviktiga spädbarn och även om studien övervakades av University of Virginia Clinical Trial Office så ska man
vara medveten om att två av huvudförfattarna i den kliniska
prövningen har anknytning till företaget som marknadsför
produkten.

Hematologiska markörer
Att påvisa sepsis och allvarliga infektioner genom att bestämma koncentrationen av olika hematologiska markörer
som till exempel LPK, TPK och immature/total ratio är
rutin i vården av vuxna och pediatriska patienter. Tyvärr
fungerar dessa metoder inte lika bra på nyfödda eller prema-
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turer, och i upprepade kliniska prövningar har dessa metoder
visat sig underprestera och rekommenderas därför inte som
diagnostisk metod vid misstänkt neonatal sepsis (10–13).
För att förbättra sensitivitet och specificitet för hematologiska markörer finns föreslagna scoring-system och det finns
spekulationer om datorstödda algoritmer som ska underlätta
tolkningen, men tills vidare saknas sådana användbara hjälpmedel (14,15) Hos svårt sjuka patienter kan det förstås finnas
skäl att kontrollera dessa prover för att upptäcka komplikationer som disseminerad intravasal koagulation, neutropeni
och trombocytopeni, men rutinmässig sepsisdiagnostik bör
ske med andra metoder.

Inflammatoriska markörer
När kroppen svarar på en bakteriell infektion startas ett inflammatoriskt svar. Genom att mäta akutfasproteiner, kemokiner och cytokiner kan vi upptäcka detta indirekta tecken på
infektion och därför misstänka att patienten har drabbats av
sepsis. Man måste då påminna sig att det finns andra orsaker
än infektion som leder till inflammation och att detta leder
till falskt positiva svar och dålig specificitet. I nyföddhetstiden vet vi till exempel att kirurgi, nekrotiserande enterokolit,
andningstörningar etc. ger förhöjda inflammationsparametrar, men även traumat från en helt normal förlossning kan
ge betydande stegringar av inflammatoriska markörer (16).
I Sverige är C-reaktivt protein (CRP) den mest använda
inflammatoriska markören. CRP är ett akutfasprotein som
ligger sent i den inflammatoriska kaskaden och kommer efter
till exempel IL-6, prokalcitonin och serumamyloid A. Detta
gör att CRP reagerar långsamt, stegringen börjar efter
6–8 timmar och ger en topp 24–48 timmar efter sepsisdebut.
CRP är därför ett dåligt prov för att upptäcka sepsis, men
fungerar som ett utmärkt uteslutningsprov: har patienten
över flera dygn upprepade negativa CRP kan sepsis anses
uteslutet och antibiotikabehandling avslutas. Dessutom kan
CRP användas för att följa infektionsförloppet och för att
utvärdera insatt behandling. Ytterligare fördelar är att CRP är
billigt och det finns lättanvändbara bedside-test tillgängliga.
För att öka sensitiviteten tidigt i förloppet finns ett flertal
ytterligare inflammatoriska markörer att överväga. De är
samtliga dyrare och sämre validerade än CRP, men reagerar
snabbare. Prokalcitonin är ett akutfasprotein som produceras
i makrofager och i levern och är utvärderat för såväl prematurer som fullgångna vid både sent debuterande sepsis och tidigt debuterande sepsis. Prokalcitonin stegras även vid ickeinfektiösa tillstånd som asfyxi, andningsstörningar och
hjärnblödningar, men trots detta har man i en aktuell metaanalys beräknat sensitiviteten till 81 % och specificiteten till
79 % (17–19).
IL-6 och TNF-α är båda försteg till CRP i den inflammatoriska kaskaden vilket gör att de stegras snabbt, men
stegringen sjunker snabbt när den inflammatoriska processen fortskrider varför resultaten kan vara falskt låga senare i
förloppet. Utvärdering finns för såväl prematurer och fullgångna som tidig och sen sepsis (20). En artikel har till och
med visat att IL-6- och IL-1-receptorantagonist stiger 1–2
dagar innan kliniska tecken på sepsis uppträder, dock är
denna artikel snart 15 år gammal och har fortfarande inte
upprepats (21).
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Leukocytytantigen
Genom att studera lekocyternas ytantigen kan vi specifikt
studera det antibakteriella svaret på infektionen, vilket har
uppenbara teoretiska fördelar jämfört med att studera den
mer ospecifika inflammationen. I frånvaro av infektion uttrycks nämligen antibakteriella ytantigen mycket sparsamt
på leukocytens yta, men vid sepsis mångfaldigas detta uttryck tämligen snabbt. Flera ytantigen har föreslagits (CD11b, CD-25 etc.) men den mest validerade är CD-64 även
om storskaliga kliniska studier ännu inte har utförts (22–24).
Analyserna utförs med hjälp av flödescytometri, vilket kan
vara en begränsning globalt men borde vara genomförbart
vid de flesta klinisk-kemiska laboratorier i Sverige.
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Bakteriologisk diagnostik i neonatalperioden
Åsa Melhus

Sammanfattning
Ett mycket brett spektrum av bakterier kan ge upphov
till neonatal sepsis. Vilken art som slår till är beroende
av när infektionen inträffar, vilka preventiva åtgärder
som vidtagits (antibiotika, antiseptika), typ och antal
främmande kroppar samt barnets mognadsgrad. Vanligt
förekommande bakterier är grupp B-streptokocker
(GBS), Escherichia coli och andra tarmbakterier, koagulasnegativa stafylokocker (KNS), Staphylococcus aureus
samt enterokocker. Lokala skillnader finns både vad
gäller isoleringsfrekvens och resistens.

Maternella infektioner
Det nyfödda barnet kan drabbas av en rad bakteriella infektioner som gärna yttrar sig som sepsis utan fokus eller med
lokalisation till meningier eller lungor. En del av dessa infektioner kan ha sin början redan under fostertiden och då
medföra fosterdöd, förtidsbörd eller en tidigt debuterande
sepsis.
Ett första tecken på att en neonatal sepsis kan vara på väg
är ett för tidigt värkarbete eller en för tidig vattenavgång.
Omkring 25 % av all förtidsbörd är infektionsorsakad (1),
och ju tidigare i en graviditet värkarbetet sätter igång eller
vattnet går, desto större är risken att det är infektionsutlöst
(1).
Den bakteriella vaginosen är associerad med förtidsbörd.
Någon allmänt vedertagen definition av bakteriell vaginos
finns inte, men tillståndet beskrivs alltmer som en polymikrobiell dysbios där förekomsten av skyddande laktobaciller är
låg. Stora individuella skillnader finns, och då antibiotika
inte verkar tillföra något är det tveksamt om en bakteriell
vaginos ensam räcker för utlösa en förtidsbörd. Så kallade
genitala mykoplasmaarter, diverse anaerober och annat som
kan ingå i den normala genitalfloran, påvisas emellertid ofta
i amnionvätskan vid för tidigt värkarbete (2). Bakterierna
återfinns emellertid sällan hos de nyfödda om inte vikten
understiger 1 500 g och laboratoriet har speciell diagnostik
för detta (3).
Går vattnet, ökar digniteten på fynden. Ledande patogener vid korioamnit är E. coli och grupp B-streptokocker
(GBS). Båda orsakar uppåtvandrande infektioner, men GBS
behöver endast små rifter i fosterhinnorna för att ta sig igenom. Vid växt av GBS i amnionvätskan kan attackfrekvensen
för neonatal sepsis vara så hög som 20 % (4). Denna frekvens
stiger ytterligare till 33–50 % vid kombinationen GBS-kolonisation, för tidig vattenavgång och avsaknad av antibiotikaprofylax intrapartum (5).
Korioamniten är också en vanlig anledning till maternell
bakteriemi. I stort sett alla maternella bakteriemier är en risk
för fostret/barnet, och de kan inträffa när som helst under
graviditeten. I en nyligen publicerad fransk studie var bakteriemifrekvensen i samband med graviditet 0,3 % (6). De
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flesta fallen inföll under sista trimestern och var associerade
med korioamnit (47 %) eller pyelonefrit (30 %). Kliniken
utgjordes huvudsakligen av feber. E. coli var den enskilt
vanligaste patogenen (44 %), medan grupp B-streptokockerna dominerade bland de grampositiva bakterierna (14 %).
Tio procent av fostren/barnen dog medan 5 % utvecklade en
tidig sepsis som i hög grad speglade de vanligaste blodfynden
hos mamman. Förstahandsvalet vid behandling av mamman
var amoxicillin i.v. (40 %) följt av amoxicillin/klavulansyra
i.v. (27 %) och tredje generationens cefalosporin i.v. (26 %). I
29 % av fallen bedömdes antibiotikavalet vara inadekvat.
För att snabbt erhålla en diagnos som dessutom avslöjar
nivån på den maternella infektionen, bör blododlingar övervägas så fort temperatur ≥ 38 °C föreligger. Blododlingarna
kan sedan kompletteras med odlingar från troligt infektionsfokus eller ingångsport. Att indikationen för blododling bör
vara vid gäller för alla maternella infektioner, men speciellt
vid misstanke om listerios som kan gå utan symtom eller
likna influensa, och samtidigt medföra en fetal mortalitet på
dryga 30 % och svåra infektioner i nyföddhetsperioden (7).
Antalet listerioser har ökat generellt i Europa under senare år
(7, 8), och det är oklart varför. Under 2010 rapporterades
ovanligt många fall bland gravida (7 st), men efter en större
preventionsinsats via MVC var siffran nere i 0 följande år
(8).

Neonatal sepsis
Den neonatala sepsisen äger rum under ett barns första fyra
levnadsveckor, och den brukar indelas i två subtyper beroende på debut: den som uppträder inom 72 timmar (den tidiga typen) och den som uppträder därefter (den sena typen).
Denna indelning har underlättat förståelsen för patogenes,
diagnostik och behandling betydligt.

Tidigt debuterande sepsis
Den tidigt debuterande sepsisen orsakas framför allt av bakterier som finns vaginalt eller i blodet hos modern (Tabell I).
Med förbättrad obstetrisk handläggning och antibiotikaprofylax har antalet fall av denna typ minskat, men den är
fortfarande en ledande orsak till sjukdom och död bland
prematurer.
De bakteriella fynden dominerades förr av GBS, E. coli,
enterokocker och Staphylococcus aureus. Idag har tomrummet, som delvis uppstått efter GBS, i viss utsträckning ersatts
av E. coli och andra gramnegativer (14). Detta har medfört
nya problem: gramnegativer ger oftare upphov till mer fulminanta infektioner med högre mortalitet och svårare sequelae (17), och det empiriska antibiotikavalet har inte längre
lika bra täckning. Det senare beror delvis på en förskjutning
av arterna men också på en snabbt tilltagande resistensproblematik bland medlemmar i familjen Enterobacteriaceae
(14, 18). En ytterligare förskjutning i artfördelningen är den
ökande mängden patienter med KNS-orsakad sepsis. Denna
bakterie har gått från att ha betraktats som en kontaminant
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Odlingar
Blododling
Alla nyfödda med misstänkt sepsis ska blododlas, och det
bör ske innan antibiotikabehandlingen påbörjas. Det finns
idag inte någon rekommenderad standard för hur man bör
gå tillväga på ett underburet eller fullgånget barn under
nyföddhetsperioden. Inte förvånande är variationerna därmed stora vad gäller desinfektion, blodkälla, antal, blodvolym och media (20). I Norden används huvudsakligen
singelflaskor avsedda för pediatriskt bruk. Valet av medium
begränsas därmed till ett, vilket kan försvåra tillväxten av
vissa arter. Det finns ingen studie som entydigt visat att det
är bättre med två odlingstillfällen, men singelbruket gör det
mycket svårt att bedöma den kliniska relevansen av KNS.
Problematiken ökar ytterligare om blodet dras via en redan
inlagd kateter eftersom biofilmer snabbt etableras.
Under många år ansågs den neonatala bakteriemin vara
höggradig, varför man nöjde sig med cirka 0,5 mL. Senare
studier har dock visat att upp till 25 % av barnen har en låg-

till att vara en ledande patogen vid tidigt debuterande sepsis.
Ökningen av KNS under den senaste tioårsperioden är troligtvis orsakad av att den neonatologiska vården har blivit
betydligt mer aktiv och högteknologisk samt hanterar allt
omognare barn (10, 19).

Sent debuterande sepsis
Den sent debuterande sepsisen har bakterier från anhöriga,
sjukhuset eller hemmet som källa. Spektrumet är därmed
brett, men medlemmar i Enterobacteriaceae-familjen, KNS,
S. aureus och gramnegativa miljöbakterier (Acinetobacter,
Pseudomonas aeruginosa) återkommer i flertalet skandinaviska och mer internationella studier (Tabell I). Eftersom
miljön har ett så pass stort inflytande, är god hygien och god
kontroll av bröstmjölkshanteringen ofta det mest effektiva
sättet att reducera infektionsfrekvensen.

Tabell I. Bakteriella fynd vid neonatal sepsis/bakteriemi. Om möjligt har endast konfirmerade fall angivits, liksom
patienter istället för episoder och monobakteriella odlingar.
Land
(studieår)

Population

KNS

S. aureus

GBS

Enterobacteriaceae

Annat

%
Sverige (9)
(1995–2004)

< 32 V
N = 168

38,2

4,6

26,3

Sverige
(2005–2012)
opublicerat

Alla barn på
neo-IVA,
Uppsala
N = 401

69

7

4

3 E. coli
2 Enterobacter
2 Klebsiella
4 övriga

9 enterokocker
2 andra gram1 andra streptokocker

Norge (10)
(1999–2000)

< 28 V/
< 1 000 g
N = 80**

47

12

9

8 Klebsiella
1 E. coli

10 andra gram1 enterokocker
1 andra streptokocker

Polen (11)
(2009)

< 1 500 g
N = 64*

16

4

20

12 E. coli
8 Enterobacter
4 Klebsiella

8,7 U. urealyticum
8 enterokocker
8 P. aeruginosa
4 andra streptokocker

Frankrike (12)
(2004–2005)

N = 164*

2,4

1,8

58,5

22 E. coli
1,2 Proteus
0,6 Klebsiella

5,5 andra streptokocker
2,4 enterokocker
2,4 H. influenzae
0,6 Listeria
1,8 andra bakterier

Frankrike (13)
(2007)

N = 110**

13,6

12,7

7,3

55,5 E. coli

10,9 andra bakterier

Israel (14)
(1997–2007)

N = 97*

***

3

32

29 E. coli
3 Klebsiella

6 enterokocker
5 andra streptokocker
3 S. pneumoniae
3 Listeria
2 Haemophilus
13 andra gram-

USA (15)
(2005–2008)

N = 658*

***

4

38

24 E. coli

17,9 andra streptokocker
4 H. influenzae

Kanada (16)
(2003–2008)

N = 405*

33,3

2

16,3

26,4 E. coli
2 Enterobacter
(+ enterokocker)
0,8 Klebsiella

9,8 andra streptokocker
4,9 H. influenzae
2,4 S. pneumoniae
0,4 P. aeruginosa

* Tidig debut; ** sen debut; *** bedömts som kontamination och exkluderats.
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gradig sepsis (≤ 4 CFU/mL) (21, 22). Den minsta volymen
bör därför vara 1 mL.
Trots att blododling är den gyllene standarden, är metoden långsam och uppvisar en relativt låg sensitivitet. Med
MALDI-TOF kan artidentifikationen påskyndas, men den
alltmer betydelsefulla resistensbestämningen kommer troligtvis att även i fortsättningen fördröja slutsvaret.

Likvorodling
Att lumbalpunktera ett nyfött barn med suspekt tidig sepsis
är fortfarande kontroversiellt, men en meningit fångas inte
alltid upp genom endast blododling; upp till 38 % av meningitfallen har en negativ blododling och i 3,5 % är resultaten
mellan odlingarna diskordanta (23). Därför rekommenderas
vanligtvis lumbalpunktion vid positiv blododling, vid stark
klinisk eller laboratoriemässig misstanke om bakteriell sepsis
eller meningit och vid försämring under pågående sepsisbehandling. Utfallet av kemiska likvoranalyser kan vara helt
normalt eller svårtolkat, varför odlingen är direkt avgörande
för meningitdiagnosen (24).

Odling av trakealsekret, urin och kroppsytor
Varken odling av trakealsekret, urin eller kroppsytor är av
något större värde för att avgöra etiologin vid en sepsis. Odlingar av urin och trakealsekret kan dock hos lite äldre barn
påvisa vad som växer i lungor och i urin, vilket inte nödvändigtvis motsvarar det som växer i blodet.

Molekylärbiologiska metoder
Den låga sensitiviteten och långa handläggningstiden av
blododlingarna har länge gjort att efterfrågan på en snabbare
diagnostik har varit stor. Utvecklingen har gått mot molekylärbiologiska tekniker som bygger på antingen amplifikation
(PCR) eller hybridisering (FISH, olika typer av mikroarrayer). På grund av den många gånger låggradiga bakteriemin,
har det dock varit svårt att se någon större förbättring av
diagnostiken. I nuläget ligger sensitiviteten mellan 41–100 %
och specificiteten mellan 77,2–100 % (25), men tidsvinsten
kontra kostnaden och kontaminationsproblem gör att effektiviteten kan vara tveksam. Innan dessa metoder tas i bruk i
skarpt läge behövs ytterligare metodförbättringar.

Antibiotika och antibiotikaresistens
Sedan många år tillbaka har WHO rekommenderat ampicillin i kombination med en aminoglykosid för behandling av
neonatal sepsis. I en del länder har gentamicin bytts ut mot
det av R AF numera rekommenderade medlet vid adult sepsis,
amikacin (26). Trots bytet finns det ändå signaler på att behandlingen inte är optimal, vilket redan antyddes i samband
med den maternella bakteriemin (6).
Profylaxen, som har bestått av erytromycin, bensylpenicillin eller klindamycin, selekterar i samtliga fall för gramnegativer och resistenta KNS. På den gramnegativa sidan har
diverse betalaktamaser (TEM, SHV, CTX-M, AmpC), som
ibland är kopplade till aminoglykosidresistens och då i synnerhet hos ESBL-producerare (27), gjort att ampicillin och
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gentamicin /tobramycin inte är lika aktiva längre. Den nuvarande prevalensen av ESBL-producerare i den svenska populationen är inte känd, men ligger troligtvis fortfarande under
5 % i ett öppenvårdsmaterial (28, 29). Internationellt sett är
siffrorna låga, men de har sedan dess pekat stadigt uppåt.
Denna trend, tillsammans med skandinaviska ESBL-utbrott
med eller utan mortalitet på neonatologiska avdelningar
under senare år (18), är bekymmersam.
Vid en genomgång av ett Uppsalamaterial (Tabell I), var
mer än 50 % av E. coli-isolaten resistenta mot ampicillin, vilket
inte är bättre än vad man kan se i till exempel amerikanska
studier (30). Cefotaximresistens påvisades dessutom hos såväl
E. coli som Enterobacter spp. (25 %). Antalet gramnegativer
var dock litet. De betydligt fler KNS-isolaten uppvisade en
resistensfrekvens mot gentamicin och tobramycin runt 80 %,
och någon större ampicillinaktivitet kan man inte räkna med.
Då situationen troligtvis är liknande på andra sjukhus med
tertiär neonatalvård, blir slutsatsen att det är troligt att en del
nyfödda idag saknar aktiva preparat med gängse empirisk
sepsisbehandling. Att ändra den nuvarande strategin kan
emellertid medföra mer biverkningar och en mindre tilltalande resistensutveckling för kvarvarande alternativ.
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Mykologisk diagnostik i neonatalperioden
Lena Klingspor

Sammanfattning
Invasiva svampinfektioner (ISI) i neonatalperioden är
ett ökande problem. Huvudsakliga riskfaktorer är prematuritet, antibiotika, centrala venkatetrar, respiratorbehandling, parenteral nutrition, kortison, immunodepression, mycket låg födelsevikt och svampkolonisation.
Kongenitala anomalier i gastrointestinalkanalen, nekrotiserande enterokolit och kirurgi är också riskfaktorer.
Speciellt hög risk har nyfödda med primära och sekundära immundefekter (1). De vanligaste svamparna som
isoleras från spädbarn är Candida spp. (jästsvampar),
följt av Aspergillus spp. (mögelsvampar) (1,5) och Malassezia spp. Snabb och korrekt diagnostik är av största
vikt då morbiditeten och mortaliteten är hög hos drabbade nyfödda. De diagnostiska tester som finns tillgängliga och som redovisas i denna artikel är direktmikroskopi, odling, histopatologi, serologiska tester (antigen
och antikroppar), metaboliter, immunofluorescens samt
molekylärbiologiska metoder. Resistensbestämning för
jäst- och mögelsvampar bör utföras och resultaten ska
användas för att hjälpa till att göra det bästa valet av
svampmedel. Utredning och provtagning för respektive
svampinfektion följer nedan.

Bakgrund
Invasiva svampsjukdomar under neonatalperioden är associerade med hög morbiditet och mortalitet, speciellt hos
underburna spädbarn (2–5). Kriterier för diagnos av invasiv
svampsjukdom ses i Faktaruta.
Invasiva svampinfektioner (ISI) orsakade av nosokomial
sepsis drabbar cirka 10 % av spädbarn med mycket låg födelsevikt (VLBW < 1 500 g). Död i dessa infektioner kan förekomma i upp till 25–50 % av fallen (6).
ISI är troligen undervärderad då diagnosen ofta är svår
att skilja från andra tillstånd i kombination med laboratoriediagnostiska svårigheter. De diagnostiska tester som finns
tillgängliga redovisas nedan.
Diagnostik av icke inhemska svampar och jästsvampar
som Cryptococcus, Trichosporon, Saccharomyces och mögelsvampar som zygomyceter samt Pneumocystis jiroveci förekommer sällan i neonatalperioden (7) och tas ej upp här.

Candidos
Candidainfektioner står för 70–90 % av alla ISI. Vanligaste
arterna i neonatalperioden är Candida albicans, följt av C.
parapsilosis (2,8,9) och andra arter (2,10–13). Båda arterna
kan kolonisera och bilda biofilm på syntetiska material som
katetrar.
C. parapsilosis är den vanligaste icke-albicansarten som
förekommer hos barn och står för 15–45 % av infektionerna.
Incidensen har ökat, speciellt hos underburna spädbarn, i
motsats till arter som C. glabrata och C. krusei, som sällan
förekommer hos barn och nyfödda (2,8,14).
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De kliniska manifestationerna vid invasiv sjukdom kan vara
systemiska som vid septikemier och meningiter.
Viktigt att notera är att persisterande infektion och fokala fokus är vanliga komplikationer, som renala svampbezoarer, endokarditer, ögon (retinopatier) och engagemang
av skelett och leder. Associationer med sena neurologiska
skador har också rapporterats (15–19).
Oftast föregås en ISI med Candida spp. av kolonisering
av mag-tarmkanalen eller huden. Det förekommer en korrelation mellan risk för invasiv sjukdom och antal kroppslokaler som är koloniserade (20,21). Etiologiska agens:
Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis,
C. krusei, C. guilliermondii, C. lusitaniae och C. kefyr med flera.

Diagnostik – Candida
Mikroskopi
Mikroskopi från normalt sterila kroppsvätskor (Calcofluor
white) och biopsimaterial påvisar jästceller, med eller utan
hyfer/pseudohyfer.

Mikrobiologiska data
Direktmikroskopi
I fluorescensmikroskop med Blankophor/Calcofluor White
eller ljusmikroskop med gramfärgning: Candida spp. förekommer dels som 4–6 mikrometer stora ovala jästceller och
dels som knoppande jästceller samt pseudohyfer/hyfer.

Odling
Odling (från ytliga kroppslokaler, biopsier, aspirat): Chromogena agarplattor gör det möjligt att göra presumtiv
identifikation av flera Candida spp. och underlättar igenkänning av jästisolat i prover som innehåller flera jästisolat
eller jäst och bakterier i kombination (22–25).

Blododling
Hos patienter i nyföddhetsperioden är C. albicans och
C. parapsilosis dominerande i blod (3,4). Mortaliteten är
högre för C. albicans än för C. parapsilosis (2,26).
I en nyligen publicerad nationell candidemistudie från
Smittskyddsinstitutet under perioden september 2005–
augusti 2006 påvisades icke-albicansarter i 50 % hos
barn < 1 år och 40 % var orsakade av C. parapsilosis (9).
Kliniska tecken på en invasiv candidainfektion kan vara
ospecifika, och diagnosen baseras fortfarande på blododlingar. Användningen av moderna automatiserade blododlingssystem har förmodligen lett till en ökad känslighet
jämfört med data från 1990-talet där blododlingar uppskattas vara positiva för Candida i endast 40–60 % av fallen
(27,28). Olika typer av blododlingsflaskor har varierande
känslighet och detektionstid för jästsvampar (29,30). Vissa
system har speciella blododlingsflaskor för svamp (som
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Faktaruta. Kriterier för bevisad invasiv svampsjukdom (innefattar ej endemiska mykoser) (104).
Analys och provmaterial: Mögel och Jästa
Mikroskopisk analys: sterilt material

Histopatologisk, cytopatologisk, eller direktmikroskopisk examinationb av provmaterial som erhållits med (fin)nålsaspiration eller
biopsi i vilka hyfer eller jästliknande celler ses tillsammans med omgivande vävnad.
Histopatologisk, cytopatologisk, eller direktmikroskopisk examinationb av provmaterial som erhållits med (fin)nålsaspiration eller
biopsi från ett normalt sterilt område (annat än mukösa membran), som visar jästceller som till exempel cryptococcusarter som har
kapselförsedda jästceller eller candidaarter som har pseudohyfer eller äkta hyferc.

Odling: Sterilt material

Fynd av mögel eller “svart jäst” genom odling eller provmaterial som erhållits med steril teknik från ett normalt sterilt och kliniskt
eller radiologiskt onormalt område med en infektiös sjukdomsprocess, exkluderar BAL (bronkoalveolärt lavage), kranial sinushåla
och urin.
Fynd av jäst genom odling eller provmaterial som erhållits med steril teknik (inkluderar nytt insatt [< 24 timmar sedan] drän) från ett
normalt sterilt område som visar ett kliniskt eller radiologiskt onormalt område tillsammans med en infektiös sjukdomsprocess.

Blod

Blododling som innehåller mögelsvampd (till exempel fusariumarter) i ett sammanhang som är kompatibelt med en infektiös sjukdom.
Blododling som innehåller en jästsvamp (till exempel Cryptococcus eller Candida species) eller jästliknande svampar (till exempel
trichosporonarter).

Serologisk analys: Cerebrospinalvätska. Fynd av kryptokockantigen i cerebrospinalvätska talar för disseminerad kryptokockos.
Om odling finns att tillgå, ska identification till genus eller artnivå göras.
Vävnad och celler som skickas för histologisk eller cytologisk undersökning ska färgas med Grocott-Gomorri methenamine silverfärgning och
periodic acid Schiff stain, för att underlätta inspektion av svampstrukturer. Om möjligt ska direktmikroskopi av provmaterial utföras från foci,
relaterat till invasiv svampsjukdom, och färgas med en fluorescerande färg (till exempel calcofluor eller blankophor).
c
Candida, Trichosporon och jästliknande Geotrichumarter och Blastoschizomyces capitatus kan också bilda pseudohyfer eller äkta hyfer.
d
Fynd av Aspergillusarter från blododlingar är alltid en kontamination.
a

b

innehåller antibiotika) men kräver 5–10 mL blod. Ped-flaskor
är inte framtagna speciellt för svamp.
Ofta påpekas att stor volym blod är särskilt viktig för
svampodling. Hos underburna barn kan endast 0,5–1 mL
blod tas till blododling, vilket sannolikt minskar känsligheten. Negativa blododlingar kan föreligga trots organengagemang.
Vid fynd av jästsvamp i blododlingar kan in situ-hybridisering (Traffic Light PNA FISH-testet), direkt från blod
ifrån blododlingsflaskan, ge ett snabbt preliminärt svar till
artnivå för några av de vanligaste candidaarterna (1,5 timme)
(32).

Blodkatetrar
Användning av perifera venkatetrar i > 16,4 dagar och navelsträngskatetrar > 4 dagar har visat sig öka risken dramatiskt
för sepsis (44). Blododling bör om möjligt ej enbart tas via
inneliggande katetrar utan bör vara ett komplement till perifera blododlingar. Positiv svampodling från kateter bör om
möjligt leda till att katetern tas bort (33). Hög risk för kateterinfektion och biofilm föreligger hos nyfödda och småbarn
0–5 år (34).

Likvor
Positiva odlingar från likvor förekommer speciellt hos prematurer med invasiv candidainfektion.

Urin
Kan vara hematogent spridd infektion. Rekommendationer
från IDSA är att candiduri ska behandlas hos bland annat
spädbarn med låg födelsevikt (35).

BAL (bronkoalveolärt lavage)
Positiva odlingar ifrån BAL är svårvärderade och fynden
måste sättas i relation till patientens grundsjukdom.

Kutan infektion
Kan vara hematogent spridd infektion, vilket kan förekomma
i nyfödddhetsperioden. Isolat vid odling bör art- och resistensbestämmas.

Typning till artnivå
Resistensutveckling hos jästsvampar är ovanligt och därför
är typning till artnivå ett viktigt verktyg som kan guida preparatval vid behandling. Latex agglutinationskit som finns
kommersiellt tillgängliga kan typa till artnivå – C. albicans,
C. dubliniensis, C. glabrata och C. krusei – på några minuter
(36–38). Vid fynd av jästsvamp i blododlingar kan in situhybridisering (Traffic Light PNA FISH-testet ) ge ett snabbt
preliminärt svar (1,5 timme) (32). MALDI-TOF (MatrixAssisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight)
(masspektrofotometri) är en snabb metod (10 minuter) för
att identifiera de flesta jästisolat till artnivå (39).
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Resistensbestämning – Candida
De flesta tillgängliga svampmedel har en tillräckligt bred
aktivitet mot C. albicans och de mer vanligt förekommande
icke-albicansarterna. Det är dock varierande känslighet inom
arterna.
C. krusei är naturligt resistenta mot flukonazol och
C. glabrata har nedsatt känslighet.
MIC:s för andra azoler är högre, men i mindre utsträckning för C. krusei och C. glabrata. MIC:s för echinocandinklassen (anidulafungin, caspofungin, micafungin) är förhöjda för C. parapsilosis, C. famata och C. guilliermondii.
C. krusei är naturligt resistent mot flucytosin. Resistensutveckling har beskrivits hos Candidaisolat och är ofta associerat med långtidsbehandling med svampmedel. Amfotericin B-resistens har beskrivits hos Candida lusitaniae varför
andra svampmedel från andra klasser än polyener bör användas. Förvärvad azolresistens och echinocandinresistens
förekommer. Resistens verkar alltid gälla alla de tre echinocandinerna. Snabb och korrekt artbestämning kan minimera användningen av echinocandiner vid C. parapsilosisinfektioner i neonatalperioden. Resistensbestämning för
Candida spp. bör utföras och resultaten ska användas för att
hjälpa till för att göra det bästa valet av svampmedel (40).

Serologi vid candidainfektion
Antikroppar
Antikroppsbestämningar är mindre användbara i neonatalperioden.
Antigen
Flera antigentester finns med varierande sensitivitet och
specificitet och begränsat praktiskt kliniskt värde (41).
Kombinerade antikropp–antigentester
Platelia Candida Antigen test (Biorad): Ett ELISA-test som
detekterar mannan i humant serum. Testet är ej godkänt för
användning i neonatalperioden.
Metaboliter
D-arabinitol/L-arabinitolkvot
L-arabinitol produceras normalt i kroppen och utsöndras
via njurarna. C. albicans, samt i varierande grad även andra
candidaarter, kan bilda enantiomeren D-arabinitol (DA).
DA produceras inte av C. krusei och, åtminstone in vitro,
inte av C. glabrata. Dessa båda arter är mindre vanliga fynd
i neonatalperioden.
Såväl D- som L-arabinitol kan påvisas med gaskromatografiska metoder. Koncentrationen i serum och urin påverkas
av njurfunktionen, varför man använder sig av kvoten D/Larabinitol.
Arabinitol i urin är ett snabbt test och kan användas för
nyfödda. Arabinitolkvoten i urin har i några studier visats
vara av varierande värde vid invasiv candidainfektion hos
nyfödda (43–45). Bestämning av metaboliterna D- och Larabinitol i urin kan utföras i Lund.
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Molekylärbiologiska metoder – Candida
PCR
Realtids-PCR för detektion av Candida-DNA i blod, plasma,
BAL samt ett flertal andra kroppsvätskor såsom likvor, abscess, dränvätska, ledvätska, glaskropp, vissa biopsier med
mera utförs alla veckodagar på Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge (12). PCR-metoden kan detektera huruvida provet innehåller Candida-DNA eller ej. Candida till
artnivå kan på begäran bestämmas med sekvensering.
EDTA-blod : 3 mL för barn. Metoden är ännu ej utvärderad på nyfödda eller spädbarn. Sannolikt kan även mindre
blodvolymer (0,5 mL) användas vid analys.
PCR-metoden kan även utföras på urin taget som blåspunktion.
Molekylärbiologisk diagnostik kan sannolikt vara ett
värdefullt tillskott till odlingar hos högriskpatienter på neoIVA (47).

Sekvensering
Sekvensering av jästsvampsisolat kan på begäran utföras på
Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge.

Histopatologi
Histopatologi enbart eller tillsammans med odling kan ge
definitivt bevis. Candida, liksom alla svampar, kan visualiseras med Grocott, metaminsilver, PAS-färgning eller Blankophor/Calcofluor. Monoklonala samt polyklonala antikroppar som binder specifikt till Candida kan vara ett
komplement till konventionell histopatologisk diagnostik
(48,49).

Övriga undersökningar
Datortomografi (CT) och magnetröntgenundersökning
(MR) kan vara till hjälp vid diagnos och kan bestämma vidden av ett engagemang av hjärnan. Ögonspegling kan påvisa
svamplesioner (bomullsexsudat) i glaskropp och retina.
UKG kan vara av värde för att detektera vegetationer på
hjärtklaffarna.

Aspergillus
Aspergillus fumigatus är vanligast förekommande vid invasiv
aspergillos följt av Aspergillus flavus. Aspergillus kan ge
upphov till ett spektrum av sjukdomar. Ofta startar infektionen i lungor och/eller sinus och kan därefter spridas till
CNS, hjärta, njurar med mera.
Hos nyfödda är primär kutan aspergillos den vanligaste
manifestationen (50,51). En av riskfaktorerna för att utveckla invasiv aspergillos i neonatalperioden är prematuritet
(52). Födelsevikt < 1 500 g är också en riskfaktor.
Aspergillus förekommer globalt. Inkluderar arter som
Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger, A. nidulans och
A. terreus.
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Mikroskopi
• Vid mikroskopi ses septerade hyfer.
• BAL (bronkoalveolärt lavage).
• Ibland till hjälp vid invasiv sjukdom.

Histopatologi
Provtagning med biopsi är en pålitlig diagnostisk metod.
Aspergillus kan visualiseras med Grocott, metaminsilver,
PAS-färgning eller Blankophor/Calcofluor, dock liknande
utseende vid infektion av Fusarium och Scedosporium. Monoklonala samt polyklonala antikroppar som binder specifikt
till Aspergillus finns (48,49).

Odling
• Kan ge definitiv diagnos.
• Aspergillus isoleras aldrig från blod, sällan ifrån urin
eller likvor.
• Aspergillus kan ibland isoleras från sår.

Resistensbestämning
Aspergillus
De tillgängliga svampmedel som har aktivitet mot Aspergillus
fumigatus är itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (fungicida), amfotericin B (fungicid) och echinocandinklassen (anidulafungin, caspofungin, micafungin) (fungistatisk).
Det är dock varierande känslighet inom arterna, till
exempel är A. terrreus inte känslig för amfotericin B. A. fumigatus med multiazolresistens är ett ökande problem och
har rapporterats från Holland och Danmark och förekommer även i Sverige. Även resistens mot echinocandiner har
rapporterats (53). Resistensbestämning för Aspergillus spp.
bör utföras och resultaten ska användas för att hjälpa till för
att göra det bästa valet av svampmedel.

Serologi
Antikroppar – precipiterande antikroppstester är av litet
värde i neonatalperioden.

Antigen
ELISA för galaktomannan (Platelia Aspergillus: BioRad,
godkänt av FDA 2003). Utförs på serum/plasma och likvor:
ej utvärderat på neonataler.
Galaktomannan är en polysackarid som finns i cellväggen
hos Aspergillus spp. och en del andra svampar. Antigentest är
av värde vid invasiv aspergillos. Dock förekommer falskt positiva reaktioner både hos vuxna och barn men är speciellt
höga i neonatalperioden. Detta kan bland annat bero på att
det föreligger korsreaktion mellan Bifidium spp., vilket
innehåller upp till 91 % av den totala fecesmikrofloran hos
bröstuppfödda respektive 75 % hos flaskuppfödda nyfödda
(54–56). Falskt positiva resultat kan också förekomma vid
andra invasiva svampinfektioner och vid behandling med
vissa antibiotika.

PCR
Realtids-PCR för detektion av Aspergillus-DNA i blod,
plasma, BAL samt ett flertal andra kroppsvätskor och vissa
biopsier (Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge)
(46,57–60). Metoden är standardiserad enligt EAPCRI:s
riktlinjer och rekommenderas av EORTC/MSG. Metoden
är ännu ej utvärderad på nyfödda barn.

Svamp
Detektion av 1,3-β-D-glukan (Fungitel assay, Associates of
Cape Cod Inc är godkänd av FDA och EORTC/MSG).
Glukan kan förekomma i blod hos patienter med infektioner orsakade av en rad olika svamppatogener som Candida,
Aspergillus, Fusarium, Saccharomyces, Trichosporon och
Acremonium species (61–64) och även Pneumocystis jiroveci
(27). Metoden identifierar inte infektionen till genusnivå.
(1,3)-β-D-glukan-detektion har inte studerats specifikt i
den pediatriska populationen och endast ett fåtal studier har
inkluderat barn (66–68). Falskt positiva testresultat hos
nyfödda barn har rapporterats varför metoden ej kan användas rutinmässigt.
Sekvensering av svampisolat kan på begäran utföras på
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm.

Malassezia
Introduktion
Malassezia furfur är en lipofil jästsvamp som tillhör den
normala hudfloran. Den kan dels ge upphov till en kronisk
ytlig hudinfektion (Pityriasis [tinea] versicolor), dels till systemisk infektion. År 1996 klassificerades Malassezia till sju
arter på basis av morfologi, ultrastuktur, fysiologi och molekylärbiologi. Sex av de sju malasseziaarterna är strikt lipidberoende – M. globosa, M. restricta, M. obtusa, M. slooffiae,
M. sympodialis, M. furfur – förutom M. pachydermatis. Sedan
dess har ytterligare sex nya malasseziaarter blivit identifierade:
M. dermatis, M. japonica, M. yamotoensis, M. caprae,
M. nana och M. equine (69–72).
M. furfur och M. pachydermatidis är de malasseziaarter
som oftast förekommer i neonatalperioden. Malassezia är en
vanlig hudkolonisatör i neonatalperioden (73,74).
Nosokomiala utbrott med spridning från människa till
människa har rapporterats och i fall med den icke strikt
lipofilberoende arten M. pachydermatis, har spridning varit
kopplad till kolonisering av sjukvårdspersonals händer och
sällskapshundar (75). Riskfaktorer för invasiv malasseziainfektion hos nyfödda och spädbarn innefattar prematuritet,
förekomsten av CVK, användning av bredspektrumantibiotika, många underliggande komplikationer och långtidsbehandling med parenteral nutrition med parenterala lipider
(76–100).

Mikroskopi
Mikroskopi av blodutstryk och biopsier från kutana lesioner.
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Odling
Konventionella blododlingsmedier har låg känslighet, men
blododlingar dragna från en central venkateter som används
för parenteral nutrition (intralipid) eller utodling på lipidinnehållande agarplattor ökar sannolikheten att isolera Malassezia (103). Isolering från kateterspets kan vara av värde.
• Utodling på lipidinnehållande media.
• Identifierbara kolonier efter fyra till sex dagar vid
32 ºC.

17.

18.
19.

20.

21.

Resistensbestämning
Malassezia
Malassezia spp. är naturligt resistent mot echinocandiner
(anidulafungin, caspofungin, micafungin), vanligen känsliga för flukonazol och amfotericin B.
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Antibiotikaval vid allvarliga neonatala bakteriella
infektioner
Ingemar Tessin, Erik Normann

Sammanfattning
En infektion hos ett nyfött barn kan ha ett snabbt förlopp varför det är angeläget att skyndsamt påbörja antibiotikabehandling. Om barnet är yngre än 72 timmar så
är det mest sannolikt att sepsisorsakande bakterie nått
barnet vid kolonisationen under förlossningen. Då ges
bensylpenicillin och en aminoglykosid. Om barnet är
äldre vid infektionsdebuten är infektionen troligen
sjukhusförvärvad. Empirisk behandling är då isoxazolylpenicillin eller cefotaxim och en aminoglykosid. När
genesen är känd styrs behandlingen av resistensbeskedet.
I artikeln redovisas olika behandlingsförslag för respektive bakterie liksom antibiotikabehandling vid organspecifika infektioner. Behandlingstiden vid odlingsverifierad infektion eller vid stark klinisk infektionsmisstanke
är 7–10 dygn men längre behandlingstid kan behövas vid
till exempel meningit. Är infektionsmisstanken svag bör
antibiotikabehandlingen avvecklas så snart som möjligt
för att minska antibiotikatrycket på patienten och vårdavdelningen, och därmed risken för utveckling av resistenta
bakterier.

Infektioner av okänd genes
Neonatala infektioner har ofta ett snabbt förlopp, varför
man behöver fatta ett snabbt beslut om intravenös antibiotika ska ges. Då symtombilden sällan är infektionsspecifik
får beslutet bygga på symtombild och förekomst av riskfaktorer. En förhöjd inflammatorisk parameter som CRP eller
en cytokin kan stödja diagnosen.
Diagnosen säkerställs sedan av förekomst av bakterier i
vätska från blod, liquor eller annan normalt steril kroppsvätska. Om fyndet då är en bakterie som normalt förekommer
på huden, är det viktigt att värdering görs om det har varit
en förorening. Ofta utfaller odlingsresultatet negativt och
dia-gnosen får grundas på kliniska symtom och förekomst
av förhöjd CRP eller annan inflammatorisk parameter (klinisk sepsis).
Vid empirisk behandling bygger valet av antibiotika på
kunskapen om aktuell lokal prevalens för neonatal sepsis och
meningit fördelad på tidigt (EOS) eller sent debuterande
infektion (LOS) (1). Vid sent debuterande infektion bör
man också ta hänsyn till eventuell förekomst av specifikt
bärarskap eller anhopade fall av neonatal sepsis inom respektive neonatalavdelning.
Det finns endast ett fåtal studier, där man jämfört olika
antibiotika vid empirisk behandling av neonatal sepsis eller
meningit med okänd genes (2–8).

Empirisk antibiotikabehandling vid
samhällsförvärvad infektion
Barnet infekteras oftast vid förlossningen.
Sepsis: bensylpenicillin i kombination med en aminoglykosid. Med denna kombination är täckningen av förekommande bakterier i aktuella nordiska studier god. Enterokocker som är resistenta mot bensylpenicillin är mycket
sällan orsak till tidig debuterande sepsis. Vid misstanke om
Listeria monocytogenes som orsak till infektionen är ampicillin ett bättre val än bensylpenicillin.
Meningit: ampicillin och cefotaxim i meningitdos i
kombination med en aminoglykosid. Vid terapisvikt ges
meropenem.

Empirisk antibiotikabehandling vid
sjukhusförvärvad infektion
I första hand ges isoxazolylpenicillin i kombination med en
aminoglykosid. Även om meticillinresistenta koagulasnegativa stafylokocker (KNS) är vanligt förekommande kan man
påbörja behandlingen med isox-azolylpenicillin, då KNS ger
en lugnare symtombild hos de barn som är aktuella, de vid
födelsen gravt underburna. Alternativet är cefotaxim i kombination med en aminoglykosid för att ge fullgod effekt.
Meningit: ampicillin i kombination med cefotaxim eller
ceftazidim i meningitdos. Ofta ges även en aminoglykosid.
Vid terapisvikt ges meropenem.
För antibiotikadosering (9–12) i förhållande till gestationsålder vid födelsen och aktuell kronologisk ålder hänvisas till Tabell IV, Intravenös dosering av antibiotika vid
allvarliga neonatala infektioner, i behandlingsrekommendationen Neonatal sepsis (sid 23). Aminoglykosider ges
vanligen en gång per dygn. Hos barnen med lägst gestationsålder är intervallet längre. Publicerade studier som utvärderat denna doseringsmodell är ännu få vad gäller extremt
underburna (13–14). Vid behandling med meropenem kan
infusion vara av värde – 40 mg/kg/dygn delat i tre fyratimmarsinfusioner jämt fördelade över dygnet var bästa behandlingsmodellen (15). Även kontinuerlig infusion av
vankomycin till underburna barn kan ge stabilare läkemedelskoncentration (16).
Över tid är det synnerligen viktigt för en neonatalavdelning att hindra resistentutveckling vid antibiotikaanvändning. Man bör därför
• avveckla antibiotika så snart som möjligt då misstanken
om infektion är svag i det enskilda fallet,
• sträva efter så låg användning som möjligt av främst
cefalosporiner men även av vankomycin,
• växelvis använda olika aminoglykosider och även tredje
generationens cefalosporiner.
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Specifika bakteriella infektioner och
organrelaterade infektioner
Grupp B streptokocker
(GBS, Streptococcus agalactiae)
GBS finns huvudsakligen i tarmfloran hos såväl kvinnor som
män, med samtidig kolonisering av urogenital slemhinna.
Vid EOS koloniseras barnet med GBS från modern vid passage genom förlossningskanalen (17), medan vertikal transmission inte säkert förekommer vid LOS (18).
Tidig GBS-infektion karaktäriseras oftast av respiratoriska
symtom med pulmonell hypertension och den debuterar oftast inom första levnadsdygnet. Barnet kan ha insjuknat
under förlossningen. Progressen är snabb, pulmonell hypertension utvecklas och barnet kan hamna i en livshotande situation då omfattande intensivvård blir nödvändig. Ibland
förekommer bilden av cirkulatorisk instabilitet som första
symtom. Meningit har inte påvisats så ofta vid tidig som vid
sen infektion, men det kan också bero på att lumbalpunktion
med odling har undvikits på grund av barnets dåliga allmäntillstånd vid tidig infektion. Vid sen infektion förekommer
osteomyelit och artrit orsakad av GBS.
Prevention
Socialstyrelsen har rekommenderat en profylaxstrategi (19)
byggd på obstetriska riskfaktorer vid planerad vaginal förlossning och vid sectio efter påbörjat värkarbete eller vattenavgång:
• barn från tidigare graviditet som drabbats av neonatal
GBS-infektion
• GBS i urinen under aktuell graviditet (oavsett bakterietal)
• förtidsbörd (< 37 fullgångna graviditetsveckor)
• långvarig vattenavgång (≥ 18 timmar)
• feber intrapartum (≥ 38 oC)
Vid planerat sectio som sker före värkarbete eller vattenavgång ges inte IAP, även om kvinnan är koloniserad med
GBS.
Vid indikation för IAP ges i första hand bensylpenicillin
(3 g × 4 i.v.) fram till förlossningen. Vid penicillinallergi kan
klindamycin (900 mg × 3 i.v.) eller erytromycin (1 g × 3 i.v.)
användas. Behandlingen ska ha getts minst två timmar före
partus för att ha avsedd effekt.
CDC rekommenderar att barnet observeras på BB-avdelning under minst 48 timmar efter partus (20), medan
de svenska rekommendationerna inte har någon sådan
anvisning.
Antibiotikabehandling
Bensylpenicillin i.v. i 7–10 dygn (Tabell IV, Neonatal sepsis)
vid verifierad GBS-infektion hos nyfött barn (21).
Bensylpenicillin tolereras väl av nyfödda och utsöndras i
huvudsak i urinen i oförändrad form. Halveringstiden beror
av gestationsålder och urinclearence. Penetrationen till
hjärnhinnorna är inte så god, endast 2–5 % av koncentrationen i serum, men MIC-värden för GBS överskrids ändå 50–100
gånger. Vid meningit är det klokt att förnya lumbalpunktion
för analys av celler och bakterieförekomst efter 1–2 dygns
behandling.
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Vid meningit rekommenderas den högre dosen (100 mg/
kg × 3), och behandlingstiden är 14 dygn men kan ibland
behöva förlängas. Om infektionsförloppet är komplicerat är
det viktigt att analysera förekomst av GBS i moderns bröstmjölk.
En nyligen genomförd svensk studie visade att alla GBSisolat från gravida var känsliga för bensylpenicillin (MIC:s
≤ 0,064 mg/L) medan 5,5 % av stammarna var resistenta
mot erytromycin och/eller klindamycin (22).

Streptococcus pyogenes (GAS)
GAS var före penicillinets introduktion en känd orsak till
livshotande barnsängsfeber. Bakterien förekommer nu sporadiskt som orsak till neonatal sepsis (22–26). Vid toxic shock
syndrome hos en gravid kvinna kan den ge intrauterin död av
barnet alternativt en tidigt debuterande infektion, då andningsproblem dominerar men även osteomyelit och omfalit
kan förekomma. En sammanställning av publicerade fall
med verifierad sepsis visade en hög dödlighet (31 %) (29).

Antibiotikabehandling
Bensylpenicillin i.v. i 7–10 dygn (Tabell IV, Neonatal sepsis)
vid verifierad GAS-infektion hos nyfött barn.
Behandling vid kolonisation av hud och navel med GAS:
Penicillin V 12,5 mg/kg × 3 oralt i 5 dygn.

Alfastreptokocker (Streptococcus viridans-gruppen)
Det finns rapporter om att alfastreptokocker orsakat sepsis
hos nyfödda (23, 26). Lokalt utbrott av flera fall av sepsis
orsakade av multiresistent stam inom neonatal intensivvård
finns beskrivet (30). Stammar med penicillin MIC ≥ 0,1
mg/L anses vara resistenta.

Antibiotikabehandling
Bensylpenicillin i.v. i 10 dygn (Tabell IV, Neonatal sepsis)
vid sepsis av fullt känsliga stammar (MIC < 0,1 mg/L)
(21).
I annat fall rekommenderas kontakt med antibiotikaspecialist för behandling enligt resistensbesked.

Streptococcus pneumoniae (Pneumokocker)
Pneumokocker kan vara orsak till sepsis med meningit och
förekomma i hela nyföddhetsperioden, även om sena infektioner är det vanligaste samt att barnen varit fullgångna vid
födelsen (24-28). I en studie förekom meningit i 40 % av
fallen (31). I Sverige har från slutet av 1990-talet 60 % av alla
invasiva infektioner orsakade av penicillinresistent pneumokock (PRP, MIC ≥ 0,5 mg/L) förekommit hos barn 0–4 år
gamla, men efter introduktion av pneumokockvaccination
har denna siffra sjunkit mot 40 % samtidigt som incidensen i
hela befolkningen sjunkit, se www.smittskyddsinstitutet.se/
statistik.
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Antibiotikabehandling
Bensylpenicillin i.v. i 2–3 veckor (Tabell IV, Neonatal sepsis).
Om det finns en risk för PRP bör cefotaxim i.v. övervägas.

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium
(Enterokocker)
Enterokocker förekommer både som tidiga och sena infektioner i nyföddhetsperioden (23–28), men kliniskt anses en
tidig infektion vara mildare än en sen (32). Bakterien förknippas med förekomst av central venkateter respektive
nekrotiserande enterokolit (NEC) (33). Utbrott med kolonisation och enstaka kliniska fall av sepsis med vankomycin/
teikoplanin-resistena enterokocker (VRE) har rapporterats
från NICU (34–35), dock ej i Sverige (personligt meddelande, SMI).

Antibiotikabehandling
Känsliga stammar behandlas med ampicillin (Tabell IV,
Neonatal sepsis). Enterokocker är resistenta mot cefalosporiner. Vankomycin är förstahandsval vid ampicillinresistens.
Vid VRE kan linezolid användas (Tabell IV, Neonatal
sepsis). Resistens mot linezolid kan uppkomma under en
behandling. Om E. fæcium är orsaken till infektionen kan
kinopristin/dalfopristin användas, vilket inte är utprövat på
nyfödda. På motsvarande sätt är tigecyklin möjlig att använda om E. fæcalis föreligger som orsak. Det får då ske på
vitalindikation, då tigecyklin inte är utprövat på nyfödda
samt är ett tetracyklin (35).

Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus koloniserar normalt huden men är en
av de vanligaste orsakerna till neonatal sepsis (23–26). Lokala infektioner kan bland annat finnas som osteomyelit,
konjunktivit och som hudinfektion. Den första rapporten
om sepsis hos nyfödd orsakad av meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA) kom 1981 (36). I rapporter från
amerikanska nätverk av NICU ses både en tydlig ökning av
MRSA v.s. meticillinkänsliga S. aureus (MSSA), samt en
utveckling av resistens mot gentamycin och ciprofloxacin
hos MRSA (37–38). Dock har mycket få utbrott av MRSAorsakad sepsis rapporterats från Sverige, däremot finns ett
flertal utbrott av koloniserade nyfödda som rapporterats till
smittskyddsenheterna.

Antibiotikabehandling
Föreligger känslighet mot penicillinasstabilt penicillin ska
isoxazolylpenicillin användas. I annat fall används vankomycin (Tabell IV, Neonatal sepsis). Vankomycin har dock en
relativt dålig penetration över blod-hjärn-barriären (10–15 %
av blodkoncentration vid mindre meningial inflammation)
samt ger även låg lokal koncentration i lungvävnad.
Vid MRSA är vankomycin förstahandsval men med en
förhöjd dosering, 15 mg/kg/6 timmar för att få stabila
dalvärden på 15–20 μg/mL (39). Om MIC ≥ 2,0 μg/mL
rekommenderas tillägg av rifampin, där dock liten erfarenhet
finns av behandling av nyfödda (40), gentamicin eller line-

zolid. Rifampin anses vara ett bra komplement till vankomycin, då det har en god penetration av biofilm och blod-hjärnbarriären (40). Det ska dock inte användas som enda
behandling, då det medför snabb resistensutveckling.

Hudinfektioner
Lokala infektioner i hud och navel behandlas lokalt med
klorhexidintvätt samt vid behov isoxazolylpenicillin. Bullös
impetigo (BI) och Staphylococcal scalded skin syndrome
(SSSS) är exfoliativa dermatiter som orsakas av stafylokocktoxin (41). Vid BI uppstår blåsan lokalt vid platsen för stafylokockinfektionen och vid SSSS sprids toxinet via blodet
från ett fokus som inte alltid kan identifieras. Enstaka fall
och utbrott av SSSS har beskrivits på neonatalavdelningar
(42). Initial behandling ges med isoxazolylpenicillin och
sjukdomens svårighetsgrad avgör om behandlingen ska inledas intravenöst (43). Vid utbredd sjukdom måste även smärta
och eventuella vätskeförluster beaktas. Andra typer av hudinfektioner (bakterier, jästsvamp, mögelsvamp) kan kräva
bred empirisk behandling i väntan på odlingssvar.

Koagulasnegativa stafylokocker (KNS)
KNS är ett samlingsbegrepp för ett trettiotal olika species
varav Staphylococcus epidermidis är den vanligast förekommande. Bakterierna finns normalt i hudens kolonisation,
vilket gör att man måste avgöra om förorening föreligger
eller inte. Generellt omoget eget infektionsförsvar hos extremt tidigt födda barn tillsammans med låg nivå eller
frånvaro av transplacentärt överförd IgG, samt förekomst av
intravasala katetrar gör att KNS kan vara sjukdomsalstrande
hos dessa barn. Olika kriterier har använts, vanligen fynd av
samma bakterie i två olika blododlingar, tagna vid två tillfällen inom 24 timmar, alternativt två blododlingar tagna
vid samma tidpunkt, varvid den ena dragits ur en CVK. Då
överlevnaden har ökat kraftigt under de sista decennierna
vid grav underburenhet har också KNS blivit den vanligast
förekommande orsaken till sepsis hos nyfött barn (23,
25-29, 44). En ökande grad av resistens mot meticillin och
därmed alla betalaktamantibiotika har iakttagits hos KNS
(45). Likaså har meticillinresistenta stammar större risk för
utveckling av resistens mot gentamycin och tobramycin än
de har mot netilmicin och amikacin (45-46).

Antibiotikabehandling
Föreligger känslighet för betalaktamantibiotika ska isoxazolylpenicillin användas. Föreligger resistens mot betalaktamantibiotika används vankomycin (Tabell IV, Neonatal sepsis). I Sverige är det sällsynt med bredare
resistenser hos K NS, men ytterligare alternativ är klindamycin och linezolid.
Vid biomaterialrelaterade KNS-infektioner (shunt , CVK
som inte kan tas bort) är vankomycin förstahandsval, men i
en förhöjd dos enligt ovan och eventuellt i kombination med
rifampicin.
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Kateterassocierad sepsis
Kateterassocierade infektioner orsakas främst av brister i
hygien vid handhavandet (47). Denna typ av infektioner går
således att förebygga genom införandet av bättre vårdrutiner
och kontrollsystem för att dessa rutiner efterföljs (47–48).
Hud- och miljöbakterier är vanliga agens och KNS dominerar. Aktuell mikroorganism kan oftast påvisas med blododling. Om katetern avlägsnas så kan även en odling av kateterspetsen ge vägledning (men spetsen kan vara
kontaminerad av huden vid själva borttagandet).
För att underlätta behandlingen vid etablerad infektion
så bör en infekterad kateter avlägsnas. Behandlingen sker
primärt efter kriterierna för nosokomial sepsis och inriktar
sig sedermera på framodlad bakterie. Nyare studier visar att
genom att ge adekvat behandling via katetern kan 75 % av
katetrarna sitta kvar om de bedöms som viktiga att bevara
(49). Katetern bör dock tas bort om patienten försämras,
fortsatt positiv blododling föreligger 48–72 timmar efter
insatt behandling eller om infektionen orsakas av Candida.
Den bör även tas bort om infektionen återkommer efter avslutad behandling (49).
Även om enstaka studier har visat positiv effekt av prevention med vankomycininstillation i katetrar så avråds detta
generellt, då risken för resistensutveckling anses stor (50).

Listeria monocytogenes
L. monocytogenes är en grampositiv stav som bland annat
återfinns i opastöriserad dessertost, färdigpaketerade köttvaror, färdiga sallader och smörgåsar samt gravad och rökt
fisk. Listeria tillväxer intracellulärt och ger influensaliknande symtom hos gravida kvinnor samt sepsis med meningit
hos nyfödda barn. Hos den nyfödde blir sjukdomen snabbt
mycket allvarlig med utveckling av andnings- och cirkulationssvikt.

Antibiotikabehandling
Ampicillin i 10–14 dygn vid sepsis och i 14–21 dygn vid
meningit (Tabell IV, Neonatal sepsis). Listeria är känslig för
meropenem men resistent mot cefalosporiner.

Haemophilus influenzae
Förekommer, om än sällan, som orsak till sepsis i neonatalperioden (23–28). Den kan ge chorioamnionit hos modern
samt vanligen tidig sepsis hos barnet med klinisk symtombild som vid GBS-infektion (26).

Antibiotikabehandling
H. influenzaæ har god känslighet mot ampicillin (Tabell IV,
Neonatal sepsis), oftast något högre än mot bensylpenicillin. Drygt 20 % av stammarna är resistenta mot ampicillin
varför ett resistensbesked är vikigt för korrekt behandling.

Gramnegativa enterobakterier
Escherichia coli är den vanligaste gramnegativa tarmbakterien som kan ge sepsis och meningit hos det nyfödda barnet.
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Den förekommer som orsak till tidig infektion, men tidpunkten för infektion är oftast efter en veckas ålder och
särskilt hos underburna barn (23-28, 44). Koliforma bakterier finns i förlossningskanalen och bidrar till barnets tarmkolonisation. E. coli med K1-antigen är speciellt förknippade
med meningit samt högre morbiditet (52). Det troliga är att
bakterien penetrerar in i tarmväggens endotelceller och på så
sätt infekterar barnet (53).
Klebsiella pneumoniae et oxytoca är i flera rapporter upp
till 5–10 % av orsaken till neonatal sepsis efter första levnadsveckan (23-28). I en rapport från Tyskland (54) 2009–2010
angående barn med födelsevikt < 1 500 g når siffran högre,
18 %. Man beskriver även ett antal enskilda lokala utbrott av
gramnegativ sepsis, där Klebsiella-species var den vanligast
förekommande orsaken vid infektion med debut vid 4–28
dygns ålder (54).
Andra gramnegativa bakterier som normalt finns i tarmen
eller i omgivningen, som Enterobacter, Serratia, Proteus,
Citrobacter, Acinetobacter och Pseudomonas-arter, förekommer mer sporadiskt men kan vara orsak till lokala utbrott på
neonatala intensivvårdsavdelningar och ge mycket svåra
sjukdomstillstånd med betydande risk för dödlig utgång.

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)
ESBL är enzym som är vanligast hos E. coli och Klebsiella
pneumoniæ, men som även har påvisats hos andra tarmbakterier, till exempel Enterobacter, Proteus, Pseudomonas och
Salmonella. Enzymen gör att bakterierna utvecklar resistens
mot penicilliner och cefalosporiner. Bärarskap förekommer
i befolkningen vilket gör att barnet kan koloniseras vid födelsen och smitta kan komma in på neonatalavdelningar.
Bakterier som har ESBL-produktion är i sig inte mer sjukdomsalstrande än de av samma art som inte har enzymen,
men infektionerna är alltså mycket mer svårbehandlade.
Under senare år har ESBL-bakterier med den ytterligare
resistensegenskapen ESBL CARBA börjat spridas globalt. Dessa
bakterier kan dessutom bryta ner karbapenemer, som annars
ofta är den enda tillgängliga behandlingsmöjligheten vid
infektioner med ESBL-bakterier.
Även i Sverige är resistensutveckling bland gramnegativa
bakterier mot ett flertal olika antibiotika betydande. Vi har
haft några lokala utbrott av EBSL-relaterad neonatal sepsis,
medan bärarskap av ESBL är betydligt mer utbrett. Dock
finns inga infektionstillbud hos små barn rapporterade till
Smittskyddsinstitutet, där orsaken anses ha varit ESBL CARBAbakterie (personlig kommunikation).
Antibiotikabehandling
Vid sepsis: För känsliga stammar av E. coli och Klebsiella spp
rekommenderas tredje generationens cefalosporiner (ceftazidim eller cefotaxim) eller piperacillin-tazobactam. Vid
infektion orsakad Pseudomonas rekommenderas ett betalaktamantibiotika med hänsyn tagen till känslighetsmönster,
eventuellt i kombination med en aminoglykosid. För övriga
stammar, inklusive ESBL-producerande E. coli och Klebsiella spp. är valet i allmänhet meropenem.
Behandlingstiden är minst tio dygn, beträffande dosering
se Tabell IV, Neonatal sepsis.
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Vid meningit: För känsliga stammar av E. coli och Klebsiella
spp rekommenderas tredje generationens cefalosporiner
(ceftazidim eller cefotaxim).
För övriga gramnegativa bakterier inklusive Pseudomonas
och alla ESBL-producerande bakterier rekommenderas
meropenem.
Upprepade lumbalpunktioner med 24–48 timmars mellanrum är viktiga för kontroll. Behandlingstidens totala
längd får avgöras från fall till fall beroende på det kliniska
svaret, men minimum vid meningit är tre veckor (55).
Om man vill välja en kombinationsbehandling med en
aminoglykosid vid infektion orsakad av en gramnegativ
bakterie har amikacin mest effekt på ESBL-producerande
tarmbakterier (39).

gramnegativ infektion är tre veckor (67). Abscesser bör behandlas med dränage och behandlas i 4–6 veckor (67). Intratekal antibiotikabehandling är sällan indicerad och ökar
komplikationsrisken (68).
Finns risk för herpesinfektion så måste intravenös behandling med aciklovir påbörjas i dosen 20 mg/kg × 3
parallellt med empirisk antibiotika. Verifierad herpesinfektion behandlas i minst 21 dagar eller längre tills PCR-negativitet i liquor (69) föreligger. Svampmeningit behandlas
med amfotericin B och 5-flurocytocin. Behandlingstiden är
inte studerad (70). Vanligt är att man behandlar i minst två
veckor efter att liquor blivit steril och alltid i minst fyra
veckor (71). Kortisonbehandling vid meningit hos nyfödda
har ingen påvisad effekt (72).

Urinvägsinfektion (UVI)
Urinvägsinfektion hos nyfödda är vanligast hos pojkar och
beror relativt ofta på någon form av urinvägsmissbildning
(56). UVI orsakas oftast av gramnegativa bakterier, främst
E. coli (57). Underburna barn kan uppvisa positiv urinodling
vid sepsis orsakad av såväl bakterier som svamp (58) utan att
ha missbildningar (59).
Vid misstanke om UVI ska urinodling tas via blåspunktion eller via transuretral kateter (57). Vidare ingår blodprov
för inflammation och njurfunktion i utredningen. Vid bekräftad UVI bör ultraljud över urinvägarna göras och fortsatt handläggning skötas tillsammans med nefrologisk expertis (60).
Vid pyelonefrit ska behandlingen ges intravenöst och
påbörjas omedelbart för att förebygga uppkomst av njurparenkymskador (57). En kombination av tredje generationens
cefalosporin med en aminoglykosid rekommenderas (61).
Hos fullgångna barn finns studier som talar för att man kan
byta till oral terapi efter fyra dagar (62). Behandlingstiden
är inte väl studerad men vanligen rekommenderas 7–14
dagar (62). Frågan om fortsatt profylaktisk behandling är
under debatt. Sådan behandling var tidigare standard fram
till utredningen var helt klar. Tills vidare rekommenderas
frikostig profylax i väntan på radiologisk utredning samt vid
svår vesiko-uretral reflux (64). Profylaxbehandling sker
vanligen med cefadroxil eller trimetoprim (61).

Pneumoni
Diagnosen ställs vanligen genom kliniska och radiologiska
fynd. Medfödd pneumoni orsakas oftast av GBS (behandling enligt ovan). Sjukvårdsförvärvad pneumoni är nästan
alltid associerad med invasiv ventilationsbehandling (s.k.
VAP). Det existerar ingen allmänt vedertagen definition av
VAP hos nyfödda (73–74). Vanliga agens är S. aureus,
gramnegativa tarmbakterier och Pseudomonas (75).
Flertalet luftvägsvirus kan ge upphov till infektion hos
nyfödda. Ureaplasma och Mycoplasma förekommer i luftvägsaspirat hos underburna barn (76).
För bakteriell diagnostik är odlingsfynd från de övre
luftvägarna och från trakealsekret mycket svårvärderade.
Säkrast är fynd i positiv blododling. Virus kan detekteras i
luftvägsaspirat.
Behandlingen av pneumoni hos nyfödda barn följer
samma rekommendation som sepsisbehandling. Huruvida
ureaplasmainfektion hos underburna barn ska behandlas
eller inte är oklart (77).

Meningit
Medfödd meningit orsakas vanligen av GBS eller E. coli och
sällan av Listeria. Senare förvärvad meningit orsakas av olika
gramnegativa bakterier, GBS eller stafylokocker (vanligast
som postoperativ komplikation) (65). Svamp och herpesvirus förkommer.
Diagnosen ställs vanligen med lumbalpunktion. Lumbalpunktion ska upprepas om barnet inte förbättras inom 48
timmar samt vid gramnegativ infektion. Om inte liquor
steriliseras så ska abscess, ventrikulit eller subduralt empyem
eftersökas med radiologi (66).
Vid medfödd meningit så rekommenderas empirisk behandling med ampicillin, cefotaxim och aminoglykosid
(67). Vid påvisat agens rekommenderas behandling enligt
ovan. Vid okomplicerad GBS-meningit är behandlingstiden
två veckor. Behandlingstiden vid Listeria och okomplicerad

Osteomyelit/artrit
Osteomyelit och septisk artrit förekommer oftast isolerat
men hos nyfödda barn förekommer de relativt ofta tillsammans (78). Infektionerna orsakas oftast av Staphylococcus
aureus men även av GBS och gramnegativa tarmbakterier.
Candidainfektion förekommer men är ovanligt (79). Genes
fås genom blododling och punktion av led eller skelett. Ultraljud av led och skelett ger ofta diagnos som kan bevisas
med MRT. Röntgen kan påvisa osteomyelit i ett senare skede
(78).
Infektionerna behandlas som sepsis och om möjligt med
ledning av resistensmönstret. Behandlingstiden varierar
mellan 3–8 veckor i olika länder. Traditionellt behandlas
infektionen i 4–6 veckor, eventuellt kan man gå över till
peroral behandling efter 3 veckor (80).

Anaeroba gramnegativa bakterier
Dessa bakterier förekommer normalt i tarmen. I en litteraturgenomgång av 179 sepsisfall noterades Bacteroides och
Clostridum spp. som de vanligaste isolaten. Mortaliteten
uppgavs till 25 %. Predisponerande faktor var förutom prematuritet nekrotiserande enterokolit (81).
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Antibiotikabehandling
Metronidazol och meropenem har båda vanligen god effekt
på Bacteroides spp. och Clostridium spp. Piperacillin-tazobactam kan oftast användas vid behandling av Bacteroides
spp. (Tabell IV, Neonatal sepsis).

5.

Nekrotiserande enterokolit (NEC)
Nekrotiserande enterokolit är en allvarlig sjukdom som enbart drabbar nyfödda barn. Risken att utveckla NEC tilltar
med ökad omogenhet vid födelsen och är relativt sett vanligast hos de mest underburna barnen (82). Sjukdomen karaktäriseras av inflammation och nekros i tarmväggen, vanligast
lokaliserad till ileum men den kan finnas på andra ställen och
i värsta fall drabba hela tarmen. Orsaken till NEC är oklar
och flera mekanismer har föreslagits som inkluderar ischemi,
inflammation och infektion (83). Den bakteriella överväxten
i slemhinnan är relativt stor vid NEC och bakteriemi kan
förekomma vid sjukdomsdebut. Någon specifik NEC-orsakande bakterie har inte påvisats fast flera kandidater har föreslagits (84–85). Vissa ansamlingar av NEC-fall på enskilda
avdelningar har därtill liknats vid epidemiutbrott. Tidig
tillmatning med bröstmjölk ger färre fall av NEC jämfört
med om man ger bröstmjölksersättning (88). Det är ännu
oklart om matökningstakten eller bröstmjölkstillsatser (probiotika, laktoferrin etc) påverkar risken för NEC (87).
Långvarig antibiotikabehandling från födelsedagen tycks
gynna uppkomsten av NEC (88).
De första tecknen på NEC är ofta matintolerans, stor
buk, kräkningar eller blod i avföringen. Sedermera kan tilltagande buksymtom eller allmänpåverkan tillstöta. Utredning och behandling av NEC är en barnkirurgisk angelägenhet. Vid misstanke om NEC ska patienten fasta, odlingar tas,
antibiotikabehandling påbörjas samt klinisk och radiologisk
utredning av buken påbörjas. Barnen behöver opereras i
20–40 % av fallen (87).
Det finns få studier om antibiotikaval vid NEC och ingen
regim har befunnits bättre än någon annan (89). Av tradition
inriktar behandlingen sig på att täcka aeroba och anaeroba
tarmbakterier. Empiriskt används ofta bredspektrum-penicillin eller tredje generationens cefalosporin med metronidazol. Båda valen kombineras ofta med aminoglykosid. Behandlingen måste justeras vid fynd av bakterier resistenta
mot pågående behandling i blododling eller från buksekret
vid operation. Om barnet inte redan står på candidaprofylax
bör insättande av sådan övervägas (90). Behandlingstiden är
inte studerad utan brukar pågå till tecknen på inflammation
upphört och mag/tarmfunktionen är återställd.

8.
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Behandling av invasiva svampinfektioner
under neonatalperioden
Vanda Friman

Sammanfattning
För tidigt födda barn och fullgångna nyfödda barn
med underliggande sjukdom har en ökad risk att
drabba s av invasiva svampinfektioner. Candidainfektioner dominerar medan infektioner orsakade av Aspergillus, Pneumocystis jiroveci, kryptokocker och
andra svampar är ovanliga i Sverige.
Som empirisk behandling vid misstänkt invasiv candidainfektion används flukonazol eller amfotericin B,
där amfotericin B är att föredra vid påvisad eller starkt
misstänkt infektion då amfotericin B har fungicid effekt.
Det är också möjligt att använda echinocandin vid invasiv candidainfektion. Till gravt underburna barn kan,
efter individuell bedömning, flukonazol användas som
profylax mot invasiv candidainfektion. Amfotericin B,
som har fungicid effekt mot mögelsvamp, är förstahandsval både vid misstänkt och vid säkerställd aspergillusinfektion.

Invasiv candidainfektion
Invasiv candidainfektion är en relativt vanlig och allvarlig
infektion hos prematura barn (1). Den högsta incidensen ser
man hos gravt underburna barn (< 1 000 g och/eller < 27
gestationsveckor), som också har den högsta mortaliteten.
Förutom candidemi kan dissemination till urinvägar, CNS
(med meningoencefalit som följd), lunga, hjärta, skelett och
ögon förekomma.
Riskfaktorer för invasiv candidainfektion är graden av
underburenhet, låg vikt, CVK, behandling med bredspektrumantibiotika, parenteral nutrition, antacida, trakeal intubation och bukkirurgi. Kongenital candidainfektion med
debut under det första levnadsdygnet har beskrivits, men är
sällsynt.
Bland Candida-arterna dominerar Candida albicans.
Andra Candida-arter som t.ex. Candida parapsilosis kan förekomma men i mycket mindre utsträckning.

Profylax med flukonazol
Fem randomiserade, kontrollerade studier och en metaanalys
har undersökt eventuell nytta med flukonazolprofylax till
underburna barn (2-7). Dessa studier har visat att profylax
med flukonazol i dosen 3–6 mg/kg/dos (i.v. eller p.o.) givet
två gånger i veckan minskar Candida-kolonisation och resulterar i en signifikant nedgång av invasiva candidainfektioner hos underburna barn med vikt < 1 000–1 500 g. I en
randomiserad studie som omfattade totalt 278 barn med vikt
< 1 500 g, kunde dock ingen skillnad mellan flukonazol- och
nystatinprofylax påvisas (2). Det bör också påpekas att mer-
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parten av dessa studier gjordes på neonatalavdelningar med
hög frekvens av invasiv candidainfektion (i vissa fall > 12 %).
Sannolikt ser man inte samma uttalade effekt av flukonazolprofylax om frekvensen är lägre. På enheter med låg frekvens
av invasiv candidainfektion får beslut om profylax baseras på
individuell bedömning där andra riskfaktorer än enbart underburenhet/låg vikt beaktas.
Det har uttryckts en oro för ökad resistensutveckling och
även för biverkningar som neurotoxicitet om generell flukonazolprofylax ges. Flera studier har dock inte kunnat visa
några biverkningar och man har inte i dessa studier några
hållpunkter för att profylax skulle ge upphov till ökad resistensutveckling (2–6). I en nyligen publicerad studie på gravt
underburna barn med flukonazolprofylax där barnen följdes
under flera år kunde man inte se någon negativ effekt på
barnens neurologiska utveckling (8).

Behandling av invasiv candidainfektion
Det är svårt att diagnostisera en invasiv svampinfektion varför behandling oftast måste inledas enbart på misstanke om
en sådan. Candida är den dominerande invasiva svampinfektionen på neonatalavdelningar och den empiriska svampbehandlingen riktar sig därför i första hand mot Candida.
Vid candidemi föreligger en hög risk för dissemination,
framförallt till CNS. CVK och andra centrala infarter bör
bytas om detta är möjligt. Kvarvarande infekterad kateter
kan förlänga candidemin och risken för disseminering ökar
ju längre candidemin kvarstår.
För samtliga preparat är behandlingstiden vid candidemi
2–3 veckor efter första negativa blododling. Längre behandling behöver oftast ges vid disseminerad sjukdom.

Amfotericin B
Amfotericin B (AmB) har fungicid effekt och det antimykotiska spektrat omfattar de allra flesta candidaarterna (Tabell
I). Konventionell AmB har använts i många år för behandling av invasiv candidainfektion hos underburna barn i dosen
1 mg/kg/dag. Lipidberedningar av amfotericin B som liposomal amfotericin B (LAmB) (AmBisome) används idag på
ett flertal neonatalavdelningar då LAmB har färre biverkningar som akuta infusionsrelaterade reaktioner, elektrolytrubbningar och njurtoxicitet. Flera studier har visat att
behandling med LAmB har en god effekt är säker och tolereras väl (9–14).
I dessa studier behandlades barnen med doser som varierade mellan 2,5 och 7 mg/kg/dag. Jämförande studier avseende olika LAmB doser hos underburna barn saknas, men
dosen 3–5 mg/kg/dag används på många neonatalcentra.
En experimentell studie har också visat en god penetration
av LAmB till CNS (15).

b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

Flukonazol
Flukonazol är ett fungistatiskt svampmedel med mycket god
effekt mot ett flertal Candida-arter, som C. albicans och C.
parapsilosis, men inte mot C. glabrata och C. krusei (Tabell
1). Dessa två sistnämnda candidaarter är dock mycket ovanliga hos underburna och nyfödda barn. Flukonazol har låg
proteinbindningsgrad, vilket i sin tur medför en hög penetration till vävnader inklusive CNS och urinvägar. Relativt
få studier har undersökt effekten av flukonazolbehandling
på invasiv candidainfektion hos underburna barn, men flukonazol har använts frekvent som empirisk behandling.
Denna kliniska praxis baseras på data från tre studier (16-18).
Det är viktigt att notera att det finns en skillnad i farmakokinetik mellan vuxna och barn. Distributionsvolymen för
flukonazol är större och halveringstiden är kortare hos barn
än hos vuxna, vilket kräver högre dosering till barn inklusive
nyfödda och underburna (12 mg/kg/dag) (19). Behandlingen bör startas med en laddningsdos på 25 mg/kg för att
uppnå det terapeutiska målet (AUC på 400 mg/L) redan
första dygnet (20). Flukonazol utsöndras via njurarna och
dosen bör anpassas efter njurfunktionen. Då flukonazol är
ett fungistatiskt medel bör man vid en påvisad eller starkt
misstänkt invasiv candidainfektion överväga att starta behandlingen med LAmB (eller echinocandin) som har en
fungicid effekt.

endast rekommenderar micafungin efter en noggrann nyttariskvärdering. En omfattande klinisk erfarenhet av micafungin indikerar dock en likvärdig säkerhetsprofil jämfört
med de andra echinocandinerna. Liknande studier saknas
för andra echinocandiner.
Caspofungin
Den rekommenderade dosen till nyfödda är 25 mg/m 2 och
baseras på att man vill uppnå samma AUC som hos vuxna
(25). God klinisk effekt har beskrivits i enstaka fall och
fallserier (26–28). Det finns dock ingen evidens för att
denna dos är tillräcklig för behandling av CNS-infektion.
Det är också osäkert huruvida dosering som bygger på
kroppsyta är tillförlitlig hos prematura barn. I studien av
Odio, et al. gavs caspofungin i dosen 2 mg/kg/dag och vid
CNS-infektion i dosen 3 mg/kg/dag (26).
Anidulafungin
Här finns endast begränsade farmakokinetiska data (29).
Fler studier behövs för att kunna utvärdera behandling av
barn med anidulafungin.

Aspergillusinfektion
Aspergillusinfektion hos nyfödda och underburna barn är
mycket ovanlig i Sverige, men internationellt har man noterat en ökad incidens de senaste 20 åren. Hos det underburna
barnet kan den manifestera sig som primär kutan aspergillos, vilket är den vanligaste formen, eller som lungaspergillos
och disseminerad aspergillos (till exempel CNS eller levern).
Disseminerad aspergillusinfektion uppstår endast hos immundefekta barn inklusive gravt underburna barn. Bland
aspergillusarterna är Aspergilus fumigatus vanligast.

Echinocandiner
Echinocandiner har fungicid effekt och är aktiva mot de
flesta Candida-arter, men har något sämre effekt mot C.
parapsilosis (Tabell I). Echinocandiner har hög molekylvikt
vilket gör att de penetrerar dåligt till CNS, men experimentella studier har visat att echinocandiner kan ges i sådana
doser att den koncentration som uppnås i CNS är tillräcklig
(21,22).
Micafungin
Micafungin är den mest studerade echinocandinen på barn,
inklusive underburna barn. Dosen 4–10 mg/kg baseras på
ett flertal farmakokinetiska studier (21,23,24), där den
högre dosen bör användas vid CNS-engagemang då penetration till CNS är dosberoende (21).
För micafungin föreligger experimentella data på råtta
som indikerar en potentiell risk för utveckling av levertumörer varför den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Behandling av invasiv aspergillusinfektion
LAmB, som har fungicid effekt mot mögelsvampar, är förstahandsval både vid misstänkt och säkerställd invasiv aspergillusinfektion. Optimal behandlingslängd och dos är inte
fastställd, men vanligen behandlar man i upp till 10–12
veckor och eventuellt längre om kvarstående immundefekt
föreligger. Resistens mot AmB kan förekomma, i dessa fall
har voriconazol givits.

Tabell I. Sannolik in vitro-antimykotikakänslighet hos jästsvamp.
Art

Amfotericin B

Echinocandiner

Flukonazol

Posakonazol

Vorikonazol

Itrakonazol

C. albicans

S

S

S

S

S

S

C. parapsilosis

S

I/R

S

S

S

S

C. tropicalis

S

S

S

S

S

S

C. lusitaniae

S/I

S

S

S

S

S

C. glabrata

S

S

I/R

I/R

I/R

I/R

C. krusei

S

S

R

I/R

I/R

I/R

C. neoformans

S

R

R/I

S

S

S

Trichosporon spp.

S/R

R

S

S

S

S
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Vorikonazol
Vorikonazol har fungicid effekt mot Aspergillus och en del
andra mögelsvampar. Voriconazol är förstahandsval till
äldre barn och vuxna. Inga studier är publicerade avseende
behandling av nyfödda fullgångna eller underburna barn
men enstaka fallrapporter finns. Voriconazol har god
penetration till CNS. Clearance är högre hos barn än hos
vuxna och biotillgängligheten är lägre (30). Den
rekommenderade dosen till barn < 2 år är 8 mg/kg × 2.
Plasmanivån hos barn varierar mycket, speciellt hos små barn,
och plasmakoncentrationerna bör följas under behandlingen
(31). Voriconazol bör användas som andrahandspreparat.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Echinocandiner
Echinocandiner har fungistatisk effekt mot Aspergillus. Enbart enstaka fallbeskrivningar finns avseende behandling av
nyfödda /underburna barn.

14.

15.

16.

Behandling av kryptokockinfektion
Infektioner orsakade av Cryptococcus neoformans är extremt
ovanliga i denna population. Endast enstaka fall har rapporterats. C. neoformans är en jästliknande svamp som smittar
via inhalation. Den kan ge upphov till pneumoni, men klinisk
sjukdom är nästan alltid förenad med meningit. Inga studier
på barn har publicerats. Behandlingsrekommendationer
bygger således på studier hos vuxna. God effekt av LAmB i
dosen 5–7,5 mg/kg/dag med eller utan flucytosin har beskrivits hos barn med HIV-infektion. Behandling startas
med LAmB (5–6 mg/kg/dag) i kombination med flucytosin
(100–150 mg/kg/dag uppdelat på fyra doser). Denna behandlingskombination har använts för candida-meningit
hos neonatala barn (32). Flucytosinrelaterad myelosuppression har rapporterats hos vuxna men inga studier har genomförts avseende flucytosinbiverkningar hos barn. Till vuxna
och äldre barn har ovanstående kombination givits i två
veckor, följt av flukonazol 10–12 mg/kg/dag uppdelat på 2
doser i åtta veckor (33).
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Virusinfektioner i neonatalperioden
– kliniska symtom, diagnostik, prognos, profylax
och behandling
Marie Studahl, Ilona Lewensohn Fuchs

Sammanfattning
Mer än hälften av alla gravida kvinnor bär på latenta infektioner eller har aktiva infektioner som kan vara potentiellt smittsamma för barnet. Dock kommer endast
ca 1 % av alla barn som uppnått en månads ålder att ha
drabbats av en infektion som kan inverka menligt på
deras hälsa. För klinikern är det meningsfullt att söka
efter infektioner då det finns konkreta åtgärder att erbjuda eller då det finns behov av en diagnos hos ett nyfött
barn med oklar sjukdomsbild. Tidig viral diagnostik
och behandling gör det möjligt att mildra eller förhindra
allvarlig infektion. Möjligheter till profylax och behandling varierar mycket beroende på vilket infektiöst agens
som är aktuellt. Denna översikt fokuserar på infektioner
med cytomegalovirus (CMV), enterovirus herpes simplexvirus (HSV) och varicella zostervirus (VZV) i neonatalperioden.

Cytomegalovirus
Kongenital CMV-infektion är en av de vanligaste intrauterina infektionerna som kan ge upphov till bestående skador
hos barnet. I Sverige ligger födelseprevalensen på 0,2–
0,5 %. I studier från olika länder har man visat att 10–15 %
av de kongenitalt infekterade barnen har symtom neonatalt.
Barn med symtomgivande infektion i neonatalperioden har
högst risk för framtida sequele. De vanligaste neurologiska
skadorna utgörs av sensorineural hörselnedsättning, cerebral
pares, mental retardation, autism och epilepsi. Behandlingsmöjligheterna vid den kongenitala infektionen begränsas
starkt av att skadan inträffat redan i fosterlivet. Vid kongenital infektion kan i.v. ganciclovir övervägas, liksom till gruppen underburna barn med en postnatalt förvärvad CMV-infektion och en sepsisliknande bild. Bakgrundsdokumentation
om cytomegalovirusinfektioner finns i en behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2010).

Virologisk diagnostik
Diagnostik av CMV-infektion hos nyfödd före två
veckors ålder
För att säkerställa en kongenital infektion måste prov tas
på barnet före två veckors ålder. Därefter är det svårt att
skilja en kongenital infektion från en postnatalt förvärvad
infektion.
Diagnostiken bygger på påvisande av CMV i urin med
PCR-diagnostik och/eller virusisolering (utförs endast vid
ett fåtal laboratorier). Kompletterande analys med CMV
DNA-detektion i blod och likvor är också av stort värde för

bedömning av infektionen och behandling (1-2). Utredningen av barnet bör kompletteras med en serologisk undersökning avseende CMV IgM och IgG-förekomst. Specifik
CMV-IgM-aktivitet i serum är dock endast påvisbar i cirka
75–80 % av fallen (3). Förutom serologisk undersökning av
barnets serum görs även samtidigt en serologisk undersökning av moderns prov från tidig graviditet parat med ett
aktuellt prov från modern (IgM- och IgG-diagnostik). Om
modern saknar antikroppsaktivitet är kongenital CMV-infektion mycket osannolik. Om IgG-antikroppsaktivitet påvisas kan aviditetstest vara av värde.

Diagnostik av CMV-infektion efter två veckors ålder
Från två veckors ålder är påvisande av CMV ej liktydigt med
kongenital infektion eftersom barnet kan vara smittat vid
födelsen eller via bröstmjölk. För att nå längre med diagnostiken kan påvisande av CMV DNA i PKU-prov vara av värde
(4–6). PKU-prov tas rutinmässigt på tredje till femte levnadsdagen på alla barn födda i Sverige för diagnostik av
metabola sjukdomar. Vårdnadshavarens skriftliga tillstånd
liksom uppgift om moderns fullständiga personnummer
och förlossningsklinik behövs för att PKU-provet ska kunna
identifieras och användas för analys. Positivt fynd konfirmerar klinisk misstanke avseende kongenital infektion.

Behandling
Den största begränsningen med behandling av kongenital
CMV efter födelsen är att CNS-skadan redan inträffat i
fosterlivet. Screening av nyfödda kan utföras genom CMVDNA-analys på urin, men har hittills inte bedömts vara aktuellt i Sverige på grund av avsaknad av prognostiska markörer för neurologisk skada och avsaknad av effektiv profylax/
behandling.

Behandling av maternell primär CMV-infektion
Antivirala läkemedel (ganciclovir, cidofovir, foscarnet) mot
CMV har teratogen effekt på djur och rekommenderas inte
under graviditet (7).

Oralt valaciclovir
En observationsstudie har publicerats där oralt valaciclovir,
2 g × 4 givits till gravida kvinnor vars foster konstaterats ha
kongenital CMV-infektion och där man funnit misstänkt
skada på ultraljud. De gravida kvinnorna behandlades i sju
veckor (median) med start i graviditetsvecka 22–34. Man
uppmätte terapeutiska koncentrationer av läkemedlet i fetalt
och maternellt blod. Virusnivån minskade signifikant i fetalt
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blod efter en till tolv veckors behandling (8). Ytterligare
studier pågår (9–10).

Intravenöst humant immunglobulin och CMVhyperimmunglobulin (HIG)
En icke-randomiserad studie, där CMV-HIG gavs till gravida
med primär CMV-infektion, visade en association mellan
givet HIG och lägre risk för kongenital infektion (11). Flera
randomiserade studier pågår både i Europa och i USA där
gravida kvinnor med primärinfektion i tidig graviditet behandlas med immunglobulin i.v (9-10). Visentin et al., har
publicerat en 1-årsuppföljning av kongenitalt infekterade
barn vars mödrar haft en tidig primärinfektion under graviditeten. En grupp mödrar fick behandling med en dos CMVHIG i.v. och jämfördes med en grupp som inte behandlades.
Resultaten visade att 4/31 barn till behandlade mödrar och
16/37 barn till obehandlade mödrar hade neurologiska
sekvele (p < 0,01) (12). I en retrospektiv observationsstudie
från Tyskland, där CMV-HIG gavs till både gravida med
primärinfektion och till fostret i amnionvätska/intraumbilikalt, noterades en tendens till mindre risk för CMVtransmission i behandlingsgruppen (13). Fler studier är
nödvändiga.

Behandling av kongenital CMV-infektion efter födelsen
Intravenös ganciclovir
Farmakokinetiska studier på nyfödda med kongenital CMVinfektion har fastställt en säker dosering av i.v ganciclovir.
Virusmängden i urin minskade, men viruri återkom så snart
terapin avslutats. En randomiserad, kontrollerad studie har
publicerats, där 100 symtomatiska nyfödda randomiserades
till ganciclovir 6 mg/kg × 2 i 6 veckor eller ingen behandling. I studien var det hög andel ”dropouts” vilket försvårar
tolkningen av resultaten. Man fann att ganciclovir-terapi
motverkade försämring av hörseln hos barn med CNS-engagemang upp till 6 månaders ålder (14). De ganciclovir-behandlade hade snabbare normalisering av transaminaserna.
Mer än hälften av barnen utvecklade måttlig till svår neutropeni vilket medförde dosjustering eller utsättande av preparatet i över hälften av fallen. Ingen påverkan på mortaliteten
sågs med ganciclovirbehandling. I en uppföljande studie har
de kongenitalt infekterade barnen undersökts avseende utvecklingsförsening. En antytt förbättrad psykomotorisk utveckling sågs i behandlingsgruppen vid sex och tolv månaders
ålder (15).

Peroral valganciclovir
Ett flertal farmakokinetiska studier har publicerats där valganciclovir har administrerats i olika doser till nyfödda med
kongenital CMV-infektion (16–18). Dosen valganciclovir
16 mg/kg × 2 gav samma plasmakoncentrationer (AUC)
som intravenöst ganciclovir i dosen 6 mg/kg × 2 (7). Neutropeni var den vanligaste biverkningen. Ett flertal randomiserade studier pågår där man antingen jämför valganciclovir
med placebo eller jämför olika behandlingslängd för valganciclovir (9).
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Behandling av postnatal CMV-infektion
De flesta infektioner är lindriga och ingen antiviral behandling ges, men underburna barn löper större risk att utveckla
svår sepsis-liknande sjukdom, korioretinit och enterokolit
(19). Behandling med i.v ganciclovir har försöksvis prövats
under två till sex veckors tid (20-21).

Enterovirus
Enterovirusinfektioner är vanliga och ger upphov till akuta
infektioner av lindrig karaktär, oftast övre luftvägsinfektion
med eller utan muskelvärk. Asymptomatisk infektion hos
nyfödda är sannolikt vanligt förekommande men enterovirusinfektion kan leda till allvarlig systemisk sjukdom där
symtomen liknar de vid bakteriell sepsis eller meningit (1).
Mortaliteten varierar mellan 0–42 % i olika studier. Etablerad
profylax eller behandling saknas, men immunglobulin respektive det antivirala preparatet pleconaril har prövats.

Kliniska symtom hos nyfödd
Subklinisk enterovirusinfektion är vanligt i befolkningen
och kan även förekomma hos nyfödda (2). Allvarligast sjukt
blir ett barn som smittas av en mor som själv insjuknar vid
eller dagarna före barnets födelse. Moderns antikroppssvar
har då inte hunnit komma igång och barnet får inget passivt
skydd. Barnet kan insjukna inom den första sjukdomsveckan
med en svår sepsisliknande bild, och underburenhet ökar
risken för svår sjukdom.
Vid symtomgivande infektion utvecklar barnet feber, irritabilitet, trötthet med matningsvårigheter och hypotoni.
Symtomen kan vara svåra att skilja från bakteriell sjukdom i
initialskedet. Kräkningar, diarré, utspänd buk, konjunktivit
eller makulopapulösa exantem är vanligt förekommande (1),
men allvarliga specifika sjukdomstillstånd som till exempel
myokardit, encefalit och hepatit förekommer också (3). Respiratoriska symtom förekommer mer sällan, och pneumoni
som enda manifestation är ovanligt. Hos spädbarn kan blåsor
uppträda i munnen, på handflator och fotsulor (hand-footmouth disease) samt i blöjregionen. Febern försvinner inom
tre till fem dagar och symtomen går oftast i regress inom fyra
till sju dagar (1,4).
Engagemang av centrala nervsystemet (CNS) med meningit, meningoencefalit eller encefalit är vanligt vid systemisk virusinfektion (3). Symtomen vid meningit är irritabilitet och matningssvårigheter, men buktande fontanell är
mindre vanligt. Encefalit manifesterar sig med kramper,
nedsatt vakenhet eller fokala neurologiska symtom.
Vid sudden infant death syndrome är enterovirus ett av de
vanligaste virus som påvisats.

Virologisk diagnostik
Prov tas på barnet för att med hjälp av PCR-analys identifiera
enterovirus-RNA i likvor, feces, svalgsekret, nasofarynxaspirat och serum (1, 5-6).
Virusodling (som endast utförs av ett fåtal laboratorier)
kan, vid tillräcklig provmängd, utföras på likvor, faeces och
prov från svalg efter positivt utfall i PCR-diagnostiken. Isolering av virus möjliggör att aktuell enterovirustyp kan
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identifieras. Observera att virusisolering har 30–40% lägre
sensitivitet än PCR (7).
Diagnostiken bör också kompletteras med ett serumprov
från modern för serologisk diagnostik av eventuell enterovirusinfektion under graviditeten. En titer-jämförelse med
prov på modern från tidig graviditet kan ge ytterligare stöd
för diagnosen.

Vid utbrott på neonatal- eller intensivvårdsavdelning, ska
misstänkta fall vårdas på enkelrum och provtas. Kontakt
med vårdhygien bör tas.
Gravid kvinna nära partus med misstänkt eller säkerställd
enterovirusinfektion ska isoleras från andra gravida och nyfödda. Nyfött barn till mor med enteroviros ska observeras
noggrant under första levnadsveckan.

Övrig diagnostik
Vid misstanke om neonatal enterovirusinfektion görs lumbalpunktion för analys av celler, glukos, protein, laktat,
bakteriologisk odling och analys av neurotropa virus med
PCR. Bakteriologiska odlingar tas även från blod och urin,
och övriga odlingar från specifika lokaler där infektion kan
misstänkas.
De vanligaste differentialdiagnoserna är bakteriell
sepsis och/eller meningit och neonatal herpes simplexvirusinfektion.
Vid CNS-engagemang uppvisar likvor oftast mononukleär pleocytos med övervikt av lymfocyter, men dominans av
polymorfnukleära celler återfinns hos upp till en tredjedel av
patienterna (9). Celltalet varierar, men cirka 1 000 leukocyter × 106/L är vanligt. Spinala proteinet kan vara högt
(2). Glukoskoncentrationen och glukoskvoten är oftast
normala men kan vara sänkta (9).

Antiviral behandling
Ingen specifik antiviral terapi finns registrerad i Sverige.

Prognos
Prognosen är beroende av virustyp, de kliniska symtomen,
tidpunkten för insjuknandet och gestationsålder. Riskfaktorer för allvarlig sjukdom är prematuritet, moder med virala
symtom vid partus, symtom under den första levnadsveckan
och att barnet saknar specifika antikroppar (överförda via
placenta) (3). Vissa serotyper är associerade med högre
mortalitet medan andra har ett mer benignt förlopp.
Sepsisliknande insjuknande, myokardit och hepatit (1, 3)
är kliniska manifestationer med högre mortalitet. Ospecifikt
insjuknande eller aseptisk meningit har oftast låg mortalitet
(3). Mortaliteten i tidigare studier varierar mellan 0–42 %
(10).
Det är ovanligt med resttillstånd efter genomgången enterovirusinfektion, men vid fulminant hepatit kan leverfunktionsnedsättning kvarstå (11). De flesta med myokardit
tillfrisknar helt, men en mindre andel kan ha kvarstående
nedsatt ventrikelfunktion, utveckla ventrikulära aneurysm,
hjärtrytmrubbningar eller dilaterad kardiomyopati. Efter
genomgången enterovirusmeningit eller encefalit finns resttillstånd som spasticitet, kramper och svårigheter med inlärning och språk beskrivna (10). Underburna barn som får
enterovirusinfektion i CNS löper risk att utveckla periventrikulära cystor och vit hjärnsubstans-förlust.

Profylax
Antiviral profylax saknas. Profylaktiskt immunglobulin
med höga nivåer av specifika neutraliserande antikroppar
har försöksvis prövats, men profylaktisk effekt har inte kunnat visas (1, 12). Det finns även rapporter om gammaglobulinprofylax som givits vid exponering för nosokomial smitta
(2).

Immunglobulin
Intravenöst immunglobulin (750 mg/kg kroppsvikt) har
använts för behandling av symtomatiska nyfödda med varierande resultat (3,13). I den enda randomiserade kontrollerade studien (n=16) gavs i.v immunglobulin till 9 nyfödda.
Ingen signifikant skillnad noterades mellan grupperna som
fick respektive inte fick i.v immunglobulin vad gäller kliniska
scores, antikroppsnivåer eller grad av viremi eller viruri. Fem
barn som fick i.v. immunglobulin med hög halt neutraliserande antikroppar hade snabbare regress av viremi och viruri (14).
Det saknas standardiserat intravenöst immunglobulin
med avseende på neutraliserande antikroppsaktivitet mot de
vanligaste enterovirustyperna.
Pleconaril
Preparatet är inte registrerat. Det finns endast begränsade
data på behandling av nyfödda med enterovirusinfektion (1,
15,16). I en liten randomiserad, kontrollerad studie av nyfödda (tolv pleconaril, åtta placebo) kunde inte någon signifikant skillnad påvisas mellan de pleconarilbehandlade och
placebogruppen vad gäller viruspersistens, symtom eller
längd av sjukhusvistelse (17).

Herpes simplexvirus
Neonatal herpes orsakas oftast av HSV typ 2, men kan även
orsakas av HSV typ 1. Barnet smittas oftast genom kontakt
med infekterat genitalt sekret under partus, men även smitta
postnatalt från personer i omgivningen kan resultera i neonatal infektion. Barnet riskerar att få svår HSV-infektion om
överföring sker i neonatalperioden. I Sverige är incidensen
6–10/100 000 födda (1). Det nyfödda barnet insjuknar
med disseminerad infektion med eller utan CNS-engagemang, enbart encefalit eller ”Skin-Eye-Mouth Disease”
(SEM). Tidig viral diagnostik och behandling förbättrar
prognosen. Diagnostiken bygger huvudsakligen på påvisande av HSV-DNA med PCR. Antiviral behandling är aciklovir 20 mg/kg × 3 i.v. i 2–3 veckor, därefter suppressionsbehandling med p.o. aciklovir i 6 månader. Trots antiviral
behandling får många barn neurologiska restsymtom i efterförloppet.
Kliniska symtom hos nyfödd
Neonatal herpesinfektion ska alltid misstänkas hos ett nyfött
barn om det finns tecken på blåsor (förekommer dock endast
i 50 % av fallen) liksom vid meningit, encefalit, kramper,
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hepatit och vid negativa bakterieodlingar (2). Under första
levnadsmånaden ska HSV-infektion också misstänkas om
barnet har hypotermi eller feber, sepsisliknande sjukdom
eller när analys av likvor visar mononukleär pleocytos (3).
När hudlesioner förekommer kan de förväxlas med bullös
impetigo, varicella zostervirusinfektion, enterovirusinfektion eller syfilisutslag.
Neonatal HSV-infektion indelas efter symtomatologi i
nedanstående fyra grupper. Dessa skiljer sig åt prognostiskt
och terapeutiskt.

Intrauterint förvärvad infektion
Barn med intrauterint förvärvad infektion uppvisar vid födseln symtom från huden (blåsor, ärrbildning), ögon (korioretinit, mikroftalmi) och CNS (mikrocefali, hydrancefali)
(2).

Disseminerad infektion
En fjärdedel av barnen med neonatal herpes har disseminerad
infektion. Inkubationstiden är 5–11 dagar (4).
Barnet insjuknar under första levnadsveckan, oftast inte
före 24 timmars ålder, men diagnosen kan vara fördröjd till
andra levnadsveckan. Initiala symtom är irritabilitet och
andningspåverkan med t.ex. takypné, grunting och episoder
med apné. Hepatit, koagulopati och chock kan också förekomma. En tredjedel av barnen utvecklar inte hudlesioner
(4,5) och insjuknandet kan likna det vid bakteriell sepsis.
CNS-engagemang ses hos cirka hälften av barnen med disseminerad infektion.
Virus sprids hematogent och infektionen kan därför
drabba många organ, till exempel binjurar, lever, CNS, larynx, trakea, lungor, esofagus, gastrointestinalkanalen,
mjälte, njurar, pankreas, hjärta, hud, ögon och mun.

Encefalit
Cirka en tredjedel av barnen med neonatal HSV-infektion
har encefalit som enda manifestation. Inkubationstiden är
mer än en vecka och barnet insjuknar vanligtvis andra eller
tredje levnadsveckan, men upp till 4–6 veckors inkubationstid förekommer (4,6).
Symtomen kan vara fokala eller mer generella, och utgörs
av kramper, feber, letargi, irritabilitet, tremor, matningssvårigheter, dålig temperaturkontroll eller instabil temperatur,
buktande fontanell, och pyramidbanesymtom. Ungefär 60 %
utvecklar typiska hudlesioner (6,7).

SEM (skin, eye, mouth-disease)
Infektion lokaliserad till hud och slemhinnor i mun och
ögon kan initialt te sig mer godartad jämfört med encefalit
och disseminerad infektion, men obehandlad SEM kan i upp
till 70 % av fallen progrediera till encefalit eller disseminerad
infektion (5). Vid SEM insjuknar barnen med symtom vid
7–10 dagars ålder. Utslagen på huden börjar ofta som erytem
(1–2 mm stora) som sprider sig och flyter samman till större
oregelbundna blåsor, ibland upp till 1 cm stora. Lesionerna
på huden kan debutera på hjässan efter exempelvis en skalp-
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elektrod, men kan också uppkomma var som helst på kroppen. Utslagen i munhålan kan förbli oupptäckta men en
klassisk herpetisk gingivostomatit utvecklas inte hos nyfödda.
Ögonkomplikationer i form av keratokonjunktivit kan förekomma liksom korioretinit, katarakt eller näthinneavlossning
(4).

Virologisk diagnostik
Neonatal infektion
Vid misstanke om neonatal HSV-infektion, oavsett klinisk
bild, görs PCR-analys på prov från likvor, blod, konjuntiva,
nasofarynx, svalg och blåssekret. Vid kombination av PCRanalys i blod och likvor påvisas HSV-DNA hos ca 90 % av
nyfödda med encefalit (8). Vid SEM var 24 % även PCRpositiva i likvor (9). Kvantitativ PCR-diagnostik i samband
med neonatal herpesvirus-infektion finns beskriven men
betydelsen av en viss mängd virus-DNA för prognos eller
behandlingstid är oklar.
För att karakterisera moderns herpesvirusinfektion (primär/reaktiverad; HSV-1/HSV-2) görs serologi på aktuellt
serumprov och jämförs med prov från tidig graviditet. En
jämförelse avseende IgG-antikroppsnivån görs också med
barnets prov. IgM-diagnostik har inget värde för den neonatala infektionen då IgM-svaret är fördröjt eller helt uteblir
(3). Vid negativa fynd och kvarstående klinisk misstanke bör
förnyad virologisk utredning göras.

Övriga diagnostiska undersökningar
Kemiska analyser
Leverenzymer, blodbild och kreatinin i blod bör undersökas.
Lumbalpunktion bör utföras och visar vid encefalit oftast
mononukleär cellstegring, lätt sänkt glukoskoncentration
eller glukoskvot, förhöjt protein och ofta förekomst av erytrocyter. Cellfri likvor förekommer tidigt i förloppet.

Radiologiska undersökningar
CT eller ultraljud av hjärnan kan visa lokala eller multifokala
parenkymförändringar, atrofi, ödem, och blödning involverande temporala, frontala, parietala och subkortikala delar av
hjärnan (10–11). MR kan visa lesioner redan efter 2–3 dagar
medan CT-förändringar oftast syns först efter 4–6 dagar
(12). Vid disseminerad infektion kan radiologisk undersökning av lungorna visa diffust interstitiellt mönster som kan
progrediera till hemorragisk pneumoni med pleuravätska.

Prognos
Disseminerad infektion har sämst prognos med 80 % mortalitet utan behandling. Med antiviral behandling har mortaliteten sjunkit till 30 %. Dödsorsakerna är intravaskulär koagulopati och HSV-pneumonit. Ogynnsamma prognostiska
tecken är prematuritet, pneumonit och disseminerad intravaskulär koagulopati. Cirka 20 % får neurologiska resttillstånd (2).
Vid obehandlad encefalit är mortaliteten 50 %. Med antiviral behandling är mortaliteten 4 %, men över hälften av de
överlevande barnen har någon grad av psykomotorisk retar-
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dation med inlärningssvårigheter, ofta associerat med mikrocefali, hydranencefali, porencefali, cystor, spasticitet,
korioretinit och blindhet (2,6).
Långtidsprognosen avseende neurologiska skador är
något bättre för barn med encefalit orsakad av HSV-1 jämfört med HSV-2 (6,7).
Vid SEM är prognosen oftast god och dödsfall sällsynta.
I tidigare studier, innan antiviral terapi fanns tillgänglig,
upptäcktes neurologiska skador hos barn med SEM i upp till
30 % (5). Med antiviral behandling uppvisar de flesta barn
normal utveckling 1 år efter insjuknandet.
De flesta barn (60–80%) med neonatal herpes får recidiverande blåsor under lång tid (månader–år), särskilt efter
genomgången HSV-2 infektion (6,11,13).

Antiviral behandling
Tidigt insatt antiviral behandling vid neonatal herpes förbättrar prognosen (13).
Nyfödda med verifierad eller starkt misstänkt neonatal
HSV-infektion ska behandlas empiriskt med aciklovir
20 mg/kg × 3 i.v. (14). Nyfödda tolererar aciklovir väl, men
reversibel neutropeni är relativt vanligt (14). Doseringsintervallet kan behöva ökas hos underburna barn, beroende på
kreatininclearance. Njurfunktion och blodstatus bör kontrolleras före behandlingsstart och följs under behandlingen.
Durationen av den antivirala behandlingen är minimum
14 dagar för SEM om CNS-engagemang uteslutits. För disseminerad infektion och vid encefalit är behandlingstiden
21 dagar.
Vid CNS-engagemang utförs lumbalpunktion med herpes PCR-analys innan antiviral terapi avslutas. Om herpes
PCR-analysen utfaller positivt förlängs terapin till dess herpes simplex-DNA inte längre kan påvisas (4,9).

Antiviral suppressionsbehandling efter i.v. behandling
Oral suppressionsbehandling med aciklovir efter i.v. behandling för neonatal HSV-infektion har studerats avseende
säkerhet och effektivitet (15–16), eftersom barn med neonatal HSV-infektion ofta har återkommande lesioner och man
tidigare sett en association med neurologiska sena resttillstånd (11,13). I studien gavs aciklovir p.o. 300 mg/
m 2 kroppsyta × 2–3 i 6 månader (16). Barn med SEM fick
färre recidiv. Barn med CNS-engagemang kan ha fördel av
förlängd terapi då de aciklovirbehandlade hade bättre neurologiskt status jämfört med placebogruppen efter 12 månader. Reversibel neutropeni var lika vanlig i behandlingsgruppen som i kontrollgruppen (16). Aciklovirresistenta
infektioner finns beskrivna (11,15). Oral suspension av valaciklovir (ex tempore) till barn > 3 månader–11 år i doserna
10–20 mg/kg × 2–3 under 3–5 dagar har visats ge adekvata
aciklovirkoncentrationer i blod och tolereras väl. Dosrekommendationer gavs inte till barn yngre än tre månader på
grund av deras nedsatta njurclearance av aciklovir jämfört
med äldre barn (17).
Behandling och profylax av kutana recidiv
Vid kutana recidiv används aciklovir per oralt 10–20 mg/
kg × 3 under en till två veckors tid. Tre eller fler kutana reci-

div under första halvåret efter insjuknande är associerat med
neurologiska sekvele (13). Om frekventa kutana recidiv förekommer kan peroral suppressionsbehandling bli aktuellt i
form av aciklovir 10–15 mg/kg × 2.

Varicella zostervirus (VZV)
Vattkoppor i neonatalperioden är ovanligt. Få kvinnor
uppvuxna i Sverige är mottagliga för vattkoppsinfektion
medan individer uppvuxna i subtropiskt eller tropiskt klimat
kan vara mottagliga i högre utsträckning. Om en gravid
kvinna insjuknar med vattkoppor under graviditeten finns
risk för hematogen överföring till fostret, men med mycket
låg risk för fosterskada. Om en gravid kvinna insjuknar med
vattkoppor kring partus finns risk för hematogen överföring
med perinatal infektion som följd och barnet riskerar att få
en allvarlig varicellainfektion. Postnatal infektion hos fullgångna barn där smittan överförts via luftvägarna är oftast
godartad. För att förhindra insjuknande och mildra eventuell infektion ska varicella zosterimmunglobulin (VZIG),
och i vissa fall även aciklovir, ges till barn som riskerar att få
allvarlig infektion. Inför beslut om behandling av neonatal
VZV tas hänsyn till gestationsålder, om varicella zoster-immunglobulin (VZIG) givits och om infektionen förvärvats i
fosterlivet eller postnatalt.
Kongenitalt förvärvad infektion – barnet insjuknar
med varicella i fosterlivet
Vid vattkoppsinfektion hos en gravid kvinna kan intrauterin
infektion inträffa oavsett hur lindrig eller allvarlig den maternella infektionen är eftersom den kongenitala infektionen
är ett resultat av maternell viremi. I majoriteten av fallen
förlöper den kongenitala infektionen utan komplikationer
och barnet är symtomfritt vid födelsen. Överföringsrisken
av VZV till fostret ökar med graviditetslängd och anges till
mellan 0–50 % (1,2).
I mycket sällsynta fall (cirka 1/100 000 födda) föds barnet med kongenitalt varicellasyndrom. Barnet kan då uppvisa ett eller flera av följande symtom: låg födelsevikt, hudlesioner som följer dermatom och kan efterlämna ärr,
ögonsjukdom (katarakt, korioretinit, mikroftalmi), mikrocefali eller kortikal atrofi samt missbildningar av extremiteter, till exempel hypoplastiska förändringar, klumpfot och
muskelatrofi (3).
Risken för kongenitalt varicellasyndrom i de fall den
gravida kvinnan får vattkoppor under de första 20 graviditetsveckorna uppskattas till 1–2 %, med lägst risk före vecka
13 (4). Risken efter vecka 20 är också ringa (3).
Kongenitalt förvärvad infektion – barnet insjuknar
med varicella efter partus
Vid vattkoppsinfektion hos en gravid kvinna som inträffar
kring tiden för partus finns risk för hematogen spridning till
barnet. Inkubationstiden är kortare än vid luftburen smitta
och barnet insjuknar vanligen 9–15 dagar efter den dag
modern debuterade med vattkoppsutslag (5).
Barn som riskerar att få allvarlig infektion är de barn vars
mor insjuknat 4–5 dagar före till två dagar efter partus, eftersom maternella antikroppar inte hunnit bildas och föras
över till barnet (1,6,7).
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Nyfödda underburna barn (födda vecka 28–36) som utsatts
för vattkoppssmitta intrauterint eller postnatalt och vars
moder är seronegativ kan också få en allvarlig infektion.
Nyfödda gravt underburna barn (födda före vecka 28)
som utsätts för vattkoppssmitta intrauterint eller postnatalt
riskerar att få allvarlig infektion oavsett moderns serostatus.
Barnet har vanligen otillräckligt skydd på grund av att maternella antikroppar endast har överförts i begränsad omfattning och barnet har ett omoget immunförsvar (8).
Nyfödda fullgångna barn vars mor är seronegativ och
vattkoppsinkuberad de sista tre veckorna före partus löper
risk att insjukna.
Fullgångna barn som har fått varicella zosterimmunglobulin (VZIG) får oftast en lindrig infektion. Om VZIG givits
kan inkubationstiden bli förlängd (upp till 28 dagar) (3).

Postnatalt förvärvad infektion
Barnet kan smittas via luftvägarna från en person i omgivningen och insjuknar då tidigast vid 10 dagars ålder (inkubationstid 10–21 dagar). Förloppet är oftast okomplicerat. Ett
barn vars mor inte haft vattkoppor löper större risk att insjukna. Om modern haft varicella tidigare har antikroppar
från modern överförts via placenta och barnet insjuknar inte,
eller får endast lindriga symtom. Det går dock inte att ange hur
länge barnet är skyddat eftersom det beror på moderns antikroppsnivå och mängden överförda maternella antikroppar.
Gravt underburna barn (födda före vecka 28 eller vikt
< 1 000 g) löper sannolikt stor risk att få allvarlig sjukdom då
de vanligen har ett otillräckligt skydd även om modern haft
varicella och även ett omoget immunförsvar.

Virologisk diagnostik
Maternell infektion – immunitet
Moderns varicellainfektion kan i de flesta fall diagnostiseras
kliniskt. I oklara fall kan serologisk analys av IgM- och IgGantikroppar utföras. Diagnostiken bör också kompletteras
med prov taget från blåssekret för påvisande av varicellaDNA med PCR-teknik (9). Om frågeställningen gäller varicellaimmunitet kan ofta frysbevarat serum från tidig graviditet
som tagits för immunitetsbedömning av rubella användas.

Fosterinfektion
Om fosterinfektion misstänks bör prov tas från amnionvätska, och PCR-analys för påvisande av VZV-DNA utföras.
Eventuell amniocentes bör inte utföras innan moderns vattkoppsinfektion läkt ut. Negativt PCR-resultat utesluter inte
infektion men korrelerar till friskt barn. Om positivt PCRresultat erhålls indikerar det att fostret kan ha infekterats
men fyndet korrelerar ej till skada (9).

Neonatal infektion
Varicella i neonatalperioden kan oftast diagnostiseras kliniskt. Vid behov kan diagnosen verifieras med IgM-serologi
i serum kompletterat med VZV-DNA-analys i serum och
från eventuella blåsor.
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Prognos
Kongenital infektion
Barn som infekteras kongenitalt och föds utan symtom på
varicella zostervirusinfektion utvecklas normalt. Barn som
föds med kongenitalt varicellasyndrom riskerar att utveckla
psykomotorisk retardation och neurologiska skador i hög
utsträckning. Dödligheten är hög under de första levnadsmånaderna.

Perinatal infektion
Innan VZIG eller aciklovir fanns tillgängligt kunde mortaliteten vara upp till 30 % för barn vars mödrar insjuknat med
varicella 4–5 dagar före till två dagar efter partus (6). Med
profylax (VZIG och i vissa fall aciklovir) given direkt efter
partus eller efter exponering har dödligheten reducerats betydligt (1), men enstaka fatala fall förekommer. Underburna
barn löper större risk för allvarlig sjukdom och död.

Postnatal infektion
Majoriteten får lindrig infektion utan komplikationer. Fullgångna barn utan immunbrist som får allvarlig varicella har
god prognos om tidig aciklovirbehandling ges.

Profylax
Profylax mot perinatal varicella – VZIG och aciklovir
Randomiserade, kontrollerade studier på profylax mot kongenital varicella och allvarlig neonatal varicella saknas och
kommer sannolikt inte att kunna utföras då tillstånden är
ovanliga.
VZIG mildrar infektionen och förebygger infektion hos
en stor andel men förhindrar inte insjuknande (1,7,10,11).
VZIG ges till barn som är exponerade för varicella och som
riskerar att få allvarlig infektion. VZIG ska ges snarast efter
partus eller exponering men kan mildra sjukdomen även om
det ges senare (12). I vissa fall har både VZIG och aciklovirprofylax givits med god skyddseffekt (13). VZIG förlänger
inkubationstiden upp till 28 dagar (3).
VZIG Varicellon 1 mL i.m. ska ges omedelbart postpartum eller efter exponering till
• Nyfött barn (fullgånget eller underburet), vars mor insjuknat med vattkoppor en vecka före till en vecka efter
partus. Om VZIG blivit fördröjt kan dessutom aciklovirprofylax ges i dosen 10 mg/kg × 4 p.o i 14 dagar.
• Nyfött barn vars mor är seronegativ och vattkoppsinkuberad de sista tre veckorna före partus.
• Nyfött underburet barn (fött före vecka < 36) som utsatts för vattkoppssmitta intrauterint eller postnatalt
och vars moder är seronegativ. Om barnet är gravt underburet (född före vecka 28 och/eller födelsevikt
< 1 000 g) ges även aciklovirprofylax 10 mg/kg × 4 p.o.
i 14 dagar oavsett moderns immunstatus.

Antiviral behandling till nyfött barn
Ta ställning till om det kan röra sig om en perinatal infektion
(modern insjuknat med vattkoppor kring partus) eller en
postnatal infektion (barnet smittats luftburet). Bedöm bar-
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nets immunstatus (immunsupprimerad eller inte), moderns
serostatus, gestationsålder, ålder, födelsevikt och ta reda på
om barnet fått VZIG eller inte.
Behandling med aciklovir 20 mg/kg × 3 i.v. bör ges till
barn som har svår varicella och till barn som insjuknar och
som riskerar att få allvarlig infektion, se ovan.
Peroral aciklovir 20 mg/kg × 4 i 5 dagar övervägs vid
lindrig infektion hos nyfödda, fullgångna barn som fått
VZIG (kongenitalt smittade) omedelbart efter partus och
kan även övervägas till postnatalt infekterade där modern är
seronegativ.
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Grundläggande principer för antibiotikaval – effekt,
risk för resistensutveckling, kombinationsbehandling
Mats Kalin

Sammanfattning
Antibiotika tillhör våra viktigaste läkemedel. Sen flera år
utgör resistensutveckling ett hot mot tillgången på effektiva antibiotika, men denna utveckling kan motverkas
med klok användning. Antibiotika är riktade mot specifika receptorer på bakterier. För effektiv avdödning krävs
adekvat koncentration av antibiotikamolekyler för tillräcklig interaktion med målmolekyler på bakterierna. I
blod föreligger jämvikt mellan fri och proteinbunden
fraktion av antibiotika. Fördelningen är mycket olika för
olika preparat, men det är bara den fria fraktionen som
har bakteriedödande effekt. Den fria koncentrationen i
serum är identisk med den fria fraktionen extracellulärt
där man vid de flesta typerna av infektioner finner bakterierna. Många antibakteriella preparat uppnår hög
koncentration intracellulärt, vilket är av vikt vid infektioner med intracellulära patogener. Elimination av läkemedel kan vara mycket olikartad med olika kombinationer av utsöndring via urin och feces med eller utan
föregående metabolism. För den antibakteriella och
kliniska effekten har det avgörande betydelse hur antibiotika doseras och även risken för resistensutveckling
kan minimeras med en optimerad dosering. Antibiotika
kan delas upp i två huvudgrupper – de som utövar koncentrationsberoende avdödning där hög toppkoncentration är den viktigaste effektparametern och de som
karakteriseras av tidsberoende avdödning där tid över
MIC är avgörande. I den första gruppen ingår framför
allt aminoglykosider och kinoloner, i den andra betalaktamantibiotika. Övriga antibakteriella substanser utövar
oftast huvudsakligen tidsberoende avdödning. Antibiotikabehandling kan ofta göras kort, vilket reducerar riskerna för biverkningar och resistensutveckling. Användning av flera antibiotikapreparat samtidigt kan vara
indicerat vid infektion med flera agens, säkerställd kliniskt signifikant synergism, osäkerhet om resistensläge
samt vid mycket allvarliga infektioner.

Inledning
Framtagandet av antibiotika på 1930- och 40-talet utgör ett
av den medicinska forskningens största framsteg (1,2). Hittills har vi kunnat förlita oss på att nya antibiotikapreparat
utecklas och marknadsförs med minst samma takt som äldre
preparat blir mindre användbara på grund av resistensuteckling. Idag är den balansen sedan flera år bruten. Vetenskapssamhället hinner inte med att kompensera för bakteriernas
utveckling och spridning av resistens. Utvecklingen innebär
att nya preparat riskerar att snabbt tas ur bruk på grund av
resistensuteckling eller att användas mycket sparsamt på
grund av risk för snabb resistensutveckling. De ekonomiska
vinsterna på nya antibiotikapreparat blir för små för att utveckling av nya antibakteriella preparat ska vara lönsam för
läkemedelsföretagen.

Resistensutveckling
Så fort ett nytt preparat lanserats har resistens utvecklats hos
vissa bakterier (3–5). Det är inte bara de sjukdomsframkallande bakterierna som påverkas vid antibiotikabehandling.
Biljontals bakterieceller i kroppens normalflora i framför allt
gastrointestinalkanalen exponeras. Ofta ligger koncentrationer i gastrointestinalkanalen nära den minsta koncentrationerna som behövs för att påverka tillväxten av bakterierna,
vilket ger hög risk för resistensutveckling. Många av de
vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna har en generationstid på cirka 20 minuter. På ett dygn blir en enda bakterie 7 miljarder. Om en slumpmässig förändring av bakteriens
genmaterial vid någon av alla celldelningarna ger upphov till
en bakteriecell med ökad motståndskraft mot det givna
antibiotikapreparatet kommer denna bakterie vid fortsatt
antibiotikaexponering ha ökad möjlighet till förökning på
bekostnad av mer antibiotikakänsliga. Varje antibiotikados
innebär således risk för uppkomst av resistens.
Antibiotikabehandling medför också risk för selektion av
mer resistenta bakterier i en population med varierande grad
av känslighet. Infektioner med resistenta bakteriekloner
eller med bakteriespecies med höggradig naturlig resistens
blir därför allt vanligare. Vidare spridning av sådana kloner
är vanlig både inom och utanför sjukhus. Detta har varit
fallet med till exempel pneumokocker, multiresistenta
Staphylococcus aureus och många gramnegativa bakterier.
Även spridning från djur som behandlats med antibiotika,
oftast i tillväxtfrämjande syfte, förekommer. För att komplicera situationen ytterligare förekommer ett mycket extensivt
utbyte av genetiskt material mellan olika bakterier. Uppkomst av en resistensgen hos en bakterie i normalfloran
innebär således risk för senare spridning till potentiellt patogena bakterier.

Farmakokinetik
Antibiotikabehandling syftar till att avdöda bakterier eller
hämma deras tillväxt på ett sådant sätt att den sjukdom de är
orsak till får ett mer godartat förlopp. Vid till exempel enterit orsakad av Salmonella eller Campylobacter eller vid hemolytiskt uremiskt syndrom orsakat av E.coli har antibiotika
inte någon sådan positiv effekt på sjukdomsförloppet och
ska inte användas. Vid bakteriell meningit och svår sepsis är
å andra sidan effekten av snabbt insatt adekvat antibakteriell
behandling helt avgörande för att kunna vända ett allvarligt
förlopp (6).
Antimikrobiella substanser är precis som andra verksamma ämnen oftast riktade mot identifierade specifika receptorer för att åstadkomma avsedd effekt. Skillnaden är att
receptorerna finns på mikroorganismer där man i idealfallet
inte har någon interaktion med receptorer på humana celler.
Sådan korsreaktivitet förekommer dock ofta och kan vara
orsak till biverkningar.
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Avgörande för effektiv avdödning är tillräcklig koncentration
av antibiotikamolekyler för att åstadkomma tillfredsställande
interaktion med målmolekyler på de sjukdomsframkallande
bakterierna. Efter oral, intramuskulär, intravenös eller rektal
administration erhålls en koncentration i blodet där det föreligger en jämvikt mellan en fri och en proteinbunden del
(Figur 1). Den fraktion som är proteinbunden är mycket
olika för olika antibakteriella substanser, från enstaka procent
till närmare hundra procent, men det är bara den fria
fraktionen som har bakterieavdödande effekt (7,8). Den
proteinbundna fraktionen kan ibland bidra till förlängd halveringstid, men oftast är hög proteinbindning en nackdel.
Den fria koncentrationen av antibiotikum i serum är
identisk med den fria fraktionen extracellulärt, där det också
är en jämvikt med proteinbunden substans. Den fria koncentrationen i plasma vid bakteriemi och extracellulärt vid olika
fokala infektioner är oftast avgörande för bakteriell avdödning eftersom invaderande bakterier oftast finns i blod eller
extracellulärvätska. Det gäller stafylokocker, olika typer av
streptokocker, pneumokocker, gramnegativa bakterier som
E.coli, Klebsiella och Pseudomonas. Många antibakteriella
preparat penetrerar humana celler och uppnår hög koncentration intracellulärt. Vid infektion med bakterier som finns
intracellulärt som tuberkelbaciller, Legionella, Klamydia
och Salmonella är hög intracellulär koncentration förstås av
avgörande betydelse. Ibland framhävs ”hög vävnadskoncentration” i sig som något positivt med ett preparat, men oftast
står detta för hög intracellulär koncentration, vilket alltså vid
de flesta typer av infektioner är en nackdel. Koncentrationen
av antibiotika extracellulärt kan vara mycket olika hos olika
patienter vid allvarliga infektioner beroende på att både
distributionsvolym och eliminationshastighet kan variera
mycket påtagligt. Vid allvarliga septiska infektioner rekommenderas därför initialt hög dosering och därefter omprövning av doserna.
En del infektioner förekommer i speciellt svårpenetrerade
foci. Vid till exempel CNS-infektioner är graden av diffusion
över blod-hjärnbarriären avgörande för möjligheterna att

uppnå tillfredsställande koncentration i infektionsfokus. Här
finns en stor variation mellan olika preparat.
Elimination av läkemedel kan vara mycket olikartad med
olika kombinationer av utsöndring via urin och/eller feces
med eller utan flera steg av metabolism dessförinnan. Summan av detta ger en halveringstid för den ursprungliga substansen och för eventuellt antibakteriellt aktiva metaboliter,
vilken är av betydelse för potentialen för framgångsrik behandling.

Farmakodynamik
Under de senaste 20 åren har det blivit klart att det har avgörande betydelse hur antibiotika doseras för att åstadkomma
en maximal avdödning av infekterande bakterier (7,8). Även
risken för resistensutveckling av sjukdomsframkallande bakterier kan minimeras med en optimerad dosering (7,5,9).
Antibiotika kan delas upp i två huvudgrupper – de som
utövar koncentrationsberoende avdödning av bakterier och
de som karakteriseras av tidsberoende avdödning (Figur 2).
Aminoglykosider är det tydligaste exemplet på den första
gruppen. Dessa preparat har generellt en mycket snabb baktericid effekt, men dessutom påverkas avdödningen så att den
blir snabbare ju högre toppkoncentrationen i infektionsfokus
är i förhållande till den minsta hämmande koncentrationen
(MIC) av den sjukdomsframkallande bakterien (Figur 2;
5,7,8). Det är alltså viktigt att dosera aminoglykosider så att
en maximal koncentration erhålls så snabbt som möjligt. Det
som begränsar vilken dos man kan ge är biverkningar, som
med aminoglykosider är tydligt dosberoende (10,11). Den
maximala koncentrationen är inte avgörande för biverkningsrisken, utan viktigast är låg koncentration mellan doserna, så att substansen kan elimineras från framför allt celler
i njure och inneröra. De här kunskaperna har medfört att
man numera företrädesvis doserar aminoglykosider en gång
per dygn med maximal dos med hänsyn tagen till toxicitetsrisken.

Figur 1. Distribution av antibiotika i olika compartments i kroppen efter systemisk tillförsel.
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Figur 2. Schematisk illustration av effektparametrar
för antibiotika med koncentrationsberoende (lodräta heldragna pilar) respektive tidsberoende
(prickade vågräta pilar) avdödning av bakterierna A
med lägre och B med högre MIC.
Ab-konc

MIC Bakt B

MIC Bakt A

B

Tid

A

Under senare år har aminoglykosider ofta givits som en första
maximal dos för att snabbt reducera mängden bakterier med
hypotesen att detta skulle kunna påverka prognosen gynnsamt. Dessutom skulle risken för resistensutveckling kunna
reduceras och möjligheterna förbättras för fortsatt snabb avdödning med ett kompletterande preparat, oftast betalaktamantibiotikum. Det vetenskapliga stödet för ett sådant behandlingsupplägg är dock tveksamt för de flesta kliniska
situationer (se kombinationsbehandling nedan). En viktig
detalj när det gäller effekten av aminoglykosider är att effekten är starkt reducerad i sur miljö, något som oftast råder i ett
infektionsfokus. Aminoglykosider är därför bäst lämpade att
användas vid mycket allvarliga infektioner då bakterier finns i
blodbanan, men deras effekt på bakterier i de flesta infektionsfoci är oftast marginell.
Även kinoloner utövar koncentrationsberoende avdödning
(7,8). Det som bäst korrelerar till reduktion av antalet bakterier är ytan under kurvan (AUC) över MIC för fri koncentration av kinolon i infektionsfokus (Figur 2).
Betalaktamantibiotika, det vill säga penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer – alltså en mycket stor andel av
de preparat vi använder både vid allvarliga och mindre allvarliga infektioner – utövar tidsberoende avdödning (7,8). Den
tid som koncentrationen av ett preparat ligger över MIC är
den avgörande parametern för framgång. Det spelar liten roll
hur högt över MIC koncentrationen ligger. Koncentrationen
bör ligga över MIC ungefär halva dygnet, men det skiljer sig
något mellan de olika grupperna av betalaktampreparat (Tabell I). För att få en maximal avdödning med cefalosporiner

krävs att koncentrationen ligger över MIC för den sjukdomsframkallande bakterien under cirka två tredjedelar av dygnet
medan denna tid är något kortare för penicilliner och karbapenemer. Även vid lägre koncentration får man en antibakteriell effekt, men den blir mindre baktericid och mer bakteriostatisk, det vill säga bakteriernas tillväxt hämmas, men den
totala koncentrationen av bakterier blir oförändrad eller reduceras bara i måttlig grad (Figur 3). En sådan effekt kan vara
fullt tillräcklig om patienten har ett fullgott immunförsvar,
men vid allvarliga infektioner hos framför allt patienter med
ett svagt immunförsvar är baktericid effekt önskvärd. Det är
också nödvändigt med baktericid effekt vid infektioner i foci
där immunförsvaret har begränsad effekt, framför allt i
CNS.
För övriga antibakteriella substanser gäller att de huvudsakligen utövar tidsberoende avdödning, men det kan ofta
finnas ett mer eller mindre påtagligt inslag av beroende av
AUC/MIC (8).
Vid alla typer av interaktion med antibiotika och bakterier
påverkas bakterierna negativt och kan oftast inte börja växa
förrän många timmar efter det att hämmande antibiotika
upphört att påverka dem. Denna så kallade postantibiotiska
effekt kan var mycket olika för olika bakterier efter påverkan
av olika antibiotika.
Figur 3. Effekt av ceftazidimbehandling i en musmodell med Klebsiella pneumoniae-pneumoni. Korrelation mellan den tid i procent av dygnet som ceftazidim
legat över MIC för klebsiellastammen och förändring
av koncentrationen av bakterier i mössens lungvävnad över 24 timmar jämfört med startkoncentrationen, cirka 107 cfu/mL. Modifierad efter Drusano
2007 (CID 45:S89)
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Tabell I. Procentuell andel av dygnet som krävs med olika typer av betalaktamantibiotika för att få bakteriostas,
dvs. en hämning av bakterietillväxten så att koncentrationen av bakterier förblir oförändrad respektive procentuell
tid av dygnet som krävs för maximal avdödning.
Bakteriostas

Maximal avdödning

Penicilliner

30

50

Cefalosporiner

35

65

Karbapenemer

20

40
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Behandlingstider
Ofta är de praktiskt använda behandlingstiderna längre än
vad som behövs för att åstadkomma klinisk utläkning (4).
Detta leder till ökad toxicitet, ökade kostnader, ökad risk för
resistensutveckling och reducerad möjlighet att diagnostisera
en eventuell ny infektion under pågående antibiotikabehandling. För många diagnoser är den optimala behandlingstiden inte ordentligt undersökt, men ett flertal studier
under senare år har kunnat ge underlag för förkortad behandling baserat på vetenskapliga data (12–15). Inte minst i
intensivvårdssammanhang, med den totalt sett komplicerade
behandlingssituationen, fortlöper behandlingen ofta utan
att man tar ställning till om detta verkligen är nödvändigt.
Det är också viktigt att ompröva empiriskt inledd behandling
om infektionsdiagnos kunnat uteslutas.

Kombinationsbehandling
Användning av flera antibiotikapreparat samtidigt utgör en
påtagligt kontroversiell fråga. Naturligtvis kan man med två
i stället för ett preparat få en ökad antibiotikatäckning vid
initial behandling av sepsis av okänd etiologi, till exempel
med bensylpenicillin–gentamicin eller med bredare kombinationer. Behovet av påtagligt bred antibiotikakombination
har ökat generellt i världen på grund av snabbt tilltagande
resistensutveckling bland de bakterier som orsakar allvarliga
infektioner (5,16). Vidare är kombinationsbehandling ofta
nödvändig vid infektioner med flera agens involverade, vilket
är vanligt vid till exempel bukfokus. I vissa specifika situationer kan man erhålla en säker synergistisk effekt, till exempel
vid enterokockendokardit och en del biomaterialassocierade
(till exempel CVK) infektioner. Synergism kan framför allt
förväntas med kombination av betalaktamantibiotika och
aminoglykosid eller kinolon, möjligen också makrolid
(17,18). I motsats till vad fallet är vid behandling av tuberkulos har man vid infektioner med konventionella bakterier
inte entydigt kunnat påvisa reducerad risk för resistensutveckling genom att använda flera preparat samtidigt
(11,16,19–21).
Pseudomonasinfektioner anges ofta som indikation för
kombinationsbehandling på grund av möjlig synergism mellan preparat från olika antibiotikaklasser (11,17). Synergism
kan ofta påvisas in vitro men den kliniska betydelsen är ofta
osäker. Osäkerheten beror på skillnader mellan olika kombinationer av betalaktamantibiotika och aminoglykosider samt
på skillnader mellan olika bakteriestammar och koncentration av bakterier. Dessutom kan antibiotikakoncentrationer i
vävnader vara mycket olika dem som används i in vitro-studier
(11,17). Slutligen har patientens immunförsvar en ofta avgörande betydelse som inte kan integreras i in vitro-testen.
Sammantaget finns dock vid allvarliga pseudomonasinfektioner visst stöd för att kombinationsbehandling har ett
värde (11,22).
Totalt förblir effekten av kombinationsterapi osäker (11).
Indikationer för kombinationsbehandling kan vara infektion
med flera agens, säkerställd kliniskt signifikant synergism,
kombination av preparat med olika egenskaper vad gäller
farmakokinetik/farmakodynamik, där kombinationen visats
vara kliniskt betydelsefull, stor osäkerhet om resistensläge
vid empiriskt vald behandling, samt – sannolikt – vid mycket
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allvarliga infektioner. Eftersom stödet för kombinationsbehandling är begränsat, förefaller det rimligt att avstå från
sådan när det inte finns en tydligt möjlig fördel.
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b a kg r u n d s d o k u m e n tat i o n

Vårdrelaterade infektioner, antibiotika
och antibiotikaresistens
Inger Riesenfeld-Örn, Olov Aspevall

Sammanfattning
Neonatalavdelningar är högriskmiljöer för smittspridning och antibiotikaresistens. Rationell antibiotikaanvändning minskar risken för resistensutveckling. Goda
hygienrutiner förebygger att smitta sprids och minskar
behovet av antibiotika. Att övervaka antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och lokalt resistensläge
är en viktig grund för det systematiska kvalitetsarbetet
vid varje verksamhet.

Inledning
Den moderna neonatalvården är en högteknologisk intensivvård med mycket känsliga patienter, högt antibiotikatryck
och långa vårdtider. Det medför att neonatal intensivvård
tillhör de verksamheter där risken för uppkomst av vårdrelaterade infektioner och spridning av smitta är mycket stor
och antibiotikabehandling av (misstänkta) infektioner är
vanligt förekommande.

Antibiotikaresistens är ett ökande problem
Antibiotikaanvändning innebär, förutom en direkt ekologisk påverkan på den behandlade patienten, att hela patientgruppen kan utsättas för ett stort antibiotikatryck och därmed risk för ökade resistensproblem. Antibiotikaresistens är
ett ökande globalt hot och även om situationen i Sverige är
mer gynnsam än i de flesta länder i världen, medför ökad
rörlighet av människor, djur och varor att det måste finnas
beredskap för att resistenta bakterier kommer in i Sverige
och svensk sjukvård (1). Många turister kommer efter en
resa, framför allt utanför Europa, hem med resistenta bakterier utan att vara sjuka (2,3). Eftersom även gravida kvinnor
reser finns alltså en möjlighet att de är friska bärare av exempelvis resistenta tarmbakterier som kan överföras till barnet
i samband med förlossningen. När barn läggs in på neonatalavdelning bör därför mamman screeningodlas för antibiotikaresistenta bakterier om hon vårdats på sjukhus utomlands de senaste sex månaderna.

Goda hygienrutiner krävs för att förebygga
smittspridning
Vid provtagning upptäcks resistenta bakterier och epidemiologisk typning kan vara ett hjälpmedel vid utredning av hur
smittspridning skett. Det är dock viktigt är att förebygga all
smittspridning, även av bakterier utan förvärvad resistens,
för att minska behovet av antibiotikabehandlingar, antibiotikatrycket i miljön och risken för resistensutveckling. Goda

hygienrutiner kan förebygga uppkomst av vårdrelaterade
infektioner och smittspridning. I Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner” (4)
finns ett kapitel om förlossning och nyföddhetsperiod som
innehåller hygienrekommendationer avseende vård på neonatalavdelning.
Spridning av olika resistenta bakterier vid svenska neonatalavdelningar har vid flera tillfällen lett till svåra konsekvenser och anmälningar enligt lex Maria. Socialstyrelsen
genomförde därför 2010 en kartläggning av smittspridningsproblem vid svenska neonatalavdelningar. I rapporten
(5) konstateras bland annat att många avdelningar inte har
lokaler som motsvarar de krav som måste ställas för den
typen av vård. Flera vårdgivare angav dock att ny- eller ombyggnad av neonatalavdelningens lokaler planerades. Det
finns behov av att följa upp utvecklingen inom neonatalvården, och även av eventuella revideringar av hygienrekommendationer, exempelvis när det gäller screening
avseende resistenta bakterier.

Rationell antibiotikaanvändning är en viktig
del i kvalitetsarbetet
Antibiotikabehandlingar av barn i den neonatala vården är
vanliga. Det är dock av stor vikt att dessa i största möjliga
utsträckning är rationella. För att detta ska vara möjligt är
det viktigt att adekvat diagnostik genomförs, att lämpligaste
antibiotika används och inte minst att behandlingen omprövas och inte pågår längre än nödvändigt.
Socialstyrelsen har föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Antibiotikaanvändning och förebyggande av vårdrelaterade
infektioner måste inkluderas i ledningssystemet. Det måste
också finnas ett egenkontrollsystem för att följa upp resultat
och följsamhet till verksamhetens lokala riktlinjer. Analysen
av data måste sedan återföras till alla berörda och användas i
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
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