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Förbrukningen av antimyko-
tika har ökat dramatiskt under
de senaste 20 åren. Den typ av
antimykotika som har ökat
mest, mer än tiofalt under peri-
oden, är gruppen azoler, som se-
dan 1983 i Sverige har kunnat
säljas receptfritt i begränsad ut-
sträckning. För att kunna upp-
täcka eventuell resistensutveck-
ling som följd av den ökade för-
brukningen bör ett nationellt
program för övervakning av re-
sistensutveckling hos svamp
upprättas.

Riskerna med överkonsumtion av
antibiotika har behandlats i en rad artik-
lar i Läkartidningen genom åren [1-3].
Fokuseringen har successivt ändrats
från onödiga kostnader och biverkning-
ar till ekologiska risker och resistensut-
veckling. Efter ett enträget arbete i
bland annat RAF (Läkaresällskapets re-
ferensgrupp för antibiotikafrågor) och
Strama (Strategigruppen för rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens), samt ett ökande
antal internationella rapporter om resi-
stensutveckling bland vanliga human-
patogena bakterier, har från 1994 den
totala antibiotikakonsumtionen i Sve-
rige långsamt minskat [4]. De till synes
analoga riskerna med överförbrukning
av antimykotika har däremot inte be-
lysts tidigare i Läkartidningen.

Ökande
antimykotikaresistens
Resistensbestämning av svamp mot

antimykotika har länge varit behäftad
med metodologiska svårigheter. På se-

nare år har metoderna, framför allt av-
seende resistensbestämning av jäst,
kunnat standardiseras och kvalitetssäk-
ras med hjälp av en metod från NCCLS
(National Committee for Clinical Lab-
oratory Standards) i USA [5, 6]. De rap-
porter om ökande antimykotikaresi-
stens, framför allt resistens mot medel
tillhörande gruppen azoler, som nu
kommer i allt stridare ström [7-14], är
därför att betrakta som pålitliga. På
motsvarande sätt som i fråga om sam-
bandet mellan hög antibiotikakonsum-

tion och resistensutveckling hos bakte-
rier kan man nu också i Sverige se ett
samband mellan långvarig antimykoti-
kabehandling och antimykotikaresi-
stens [9]. Riskerna med långvarig anti-
mykotikaprofylax bör därför uppmärk-
sammas.

Viss försäljning av framför allt anti-
mykotika ur gruppen azoler har från
1983 tillåtits utan recept (Tabell I). Har
detta lett till en okontrollerat ökad kon-
sumtion av dessa preparat? Oss veterli-
gen finns ingen utvärdering av konse-
kvenserna av dessa beslut.

Frågan vi ställt oss är om en hög anti-
mykotikaförbrukning är begränsad till
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Tabell I. Tidpunkt för receptfrihet vid lokalbehandling med antimykotika på vissa indikationer.

Vaginiter och vulviter
Antimykotikum Fotsvamp Mjäll förorsakade av jäst

Ekonazol 1983 1993
Mikonazol 1983
Ketokonazol 1993
Klotrimazol 1983 1994
Terbinafin 1994

Figur 1. Förbrukning av griseofulvin och
terbinafin, angivet som DDD (definierade
dygnsdoser) per tusen invånare och år.



riskpatienter med hög konsumtion av
antimykotika, eller om vi har fått en ge-
nerellt ökad förbrukning av antimykoti-
ka, och därmed ökad risk för utbredd re-
sistensutveckling.

Statistik
Apoteksbolagets centrala statistik-

system (ACS) har använts. Läkemedel
för systemisk behandling finns angivna
i definierade dygnsdoser (DDD). Sam-
ma preparat kan ibland ha flera indika-
tioner, och därför kan en total bild av
förbrukningsmönstret endast uppskat-
tas. Lokal behandling av svampinfek-
tioner förekommer ofta, och beredning-
ar för lokalt bruk kan av naturliga skäl
inte uttryckas i DDD. Antal förpack-
ningar och mängd aktiv substans av
antimykotika har därför använts som
jämförelse i dessa fall.

Rekordartad konsumtionsökning
Figur 1 visar att griseofulvin i stort

sett har ersatts av terbinafin som medel
vid systemisk behandling av hud- och
nagelmykoser. Beträffande övriga anti-
mykotika för systemiskt bruk rusar kur-
van i höjden efter azolernas intåg i mit-
ten av 1980-talet (Figur 2). Detta beror
sannolikt inte på att vi fått ett ökat antal
svåra svampinfektioner, utan på att in-
dikationerna för systemiskt bruk av
antimykotika utvidgats.

En mångfald av antimykotikaprepa-
rat för utvärtes behandling av hudmy-
koser har varit registrerade under den
studerade tidsperioden. Vissa preparat
har avregistrerats under perioden och
andra har tillkommit. Vi har förenklat
bilden genom att dela in preparaten i två
huvudgrupper, azoler och övriga anti-
mykotika. Antalet sålda förpackningar,
som mått på antalet behandlingskurer,
ökade under perioden (Figur 3). Azoler-
na tycks även här ha stått för ökningen,
och förbrukningen av aktiv substans i
denna antimykotikagrupp ökade mer än
tio gånger (Figur 4). Uppsvinget för ke-
tokonazol, efter att medlet 1993 släppts
för receptfri försäljning vid behandling
av mjäll, är uppenbart.

Förbrukningen av antimykotika för
gynekologiskt bruk ökade fram till slu-
tet av 1980-talet. Därefter tycks den ha
stagnerat (Figur 5). Behandlingen av
vaginiter och vulviter, som har förmo-
dats orsakas av svamp, fortsatte sanno-
likt att öka även efter 1990. Den ökning-
en döljer sig dock troligen under för-
brukningen av flukonazol för syste-
miskt bruk (Figur 2).

Vem tar ansvaret?
Har vi nått taket, eller skall den

snabbt ökade förbrukningen av framför
allt azoler fortsätta? Beror ökningen på
en ökande incidens av svampinfektio-
ner, på tidigare underbehandling eller

på en tilltagande överkonsumtion? Är
det ansvarsfullt att låta receptfri försälj-
ning av antimykotika fortsätta? Vid vil-
ken nivå börjar resistensutvecklingen
bli ett problem? Frågorna hopar sig.
Vem tar ansvaret för att söka svaren till
dem – Socialstyrelsen, Läkemedelsver-
ket eller Smittskyddsinstitutet?

Resistens mot antimykotika hos kli-
niska svampisolat förekommer i Sve-
rige. Huruvida andelen resistenta stam-
mar ökar eller inte är okänt eftersom
systematiskt genomförda landsomfat-
tande undersökningar saknas. Den av
NCCLS föreslagna referensmetoden
för resistensbestämning av jästsvamp är
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Figur 2. Antimykotika för systemiskt
bruk, exklusive griseofulvin och
terbinafin, angivet som DDD (definierade
dygnsdoser) per tusen invånare och år.

Figur 3. Antimykotikaförbrukning vid
utvärtes behandling av hudmykoser,
angivet som antal sålda förpackningar
per tusen invånare och år.

  200
Antal förpackningar/1 000 invånare

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996






Azoler
Kombinationspreparat med azoler
Kombinationspreparat med övriga antimykotika
Övriga antimykotika

0 50 100 150



arbetskrävande och därmed också re-
sursslukande. För att kunna samla in er-
forderliga data, på motsvarande sätt
som sker för övervakning av bakteriell
antibiotikaresistens [15], krävs större
resurser. Vi föreslår att resurser skapas
för ett nationellt program för övervak-
ning av antimykotikaresistens.

En näst intill fördubblad försäljning
av antimykotika för behandling av vul-
vovaginal candidiasis blev resultatet i
USA då recepttvånget för antimykotika
på denna indikation försvann. En un-
dersökning bland 601 amerikanska
kvinnor visade att endast en tredjedel
klarade att korrekt ställa diagnosen vul-
vovaginal candidiasis [16]. Slutsatsen
var att det ökade bruket huvudsakligen
hade skett på felaktiga indikationer. Är
månne de svenska kvinnorna skickliga-
re diagnostiker än de amerikanska?

Enligt information som inhämtats
från Läkemedelsverket finns inte ekolo-
giska risker eller resistensutveckling
omnämnda bland de dokument som lig-
ger till grund för besluten om receptfri-
het för antimykotika i Sverige. Vi anser
att det är hög tid att utvärdera effekter-
na av, och möjligen ompröva besluten
om, begränsad receptfrihet för antimy-
kotika i Sverige.
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Figur 4. Förbrukning av antimykotika
tillhörande gruppen azoler vid utvärtes
behandling av hudmykoser, angivet som
antal gram per tusen invånare och år.

Figur 5. Antimykotikaförbrukning vid
lokal behandling av vaginiter och vulviter,
angivet som antal gram per tusen
invånare och år.


