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❙ ❙ Flukonazol kan vara ett alternativ till amfotericin B vid be-
handling av misstänkt eller verifierad disseminerad jäst-
svampsinfektion [1]. Terapin påbörjas ofta innan mykologisk
diagnos erhållits, och i sådana fall är förekomsten av naturligt
resistenta Candida-arter problematisk. Candida glabrata har
naturligt nedsatt känslighet för flukonazol, den mindre vanli-
ga C krusei är naturligt helt resistent och övriga Candida-
arter är primärt känsliga [2-4].

I stora internationella material har olika arter av Candida
varit nummer fyra, efter olika bakterier, i ordningen av isole-
rade agens vid blododling [5, 6]. Enligt flera rapporter har
proportionen Candida non-albicans ökat i blododlingar på be-
kostnad av C albicans [5-9]. C albicans dominerade ändå i alla
blododlingsmaterial, och C glabrata var god tvåa med något
undantag [10]. 

Vi har undersökt andelen patienter på Karolinska sjukhu-
set (KS) från vilka C albicans eller C non-albicans isolerats i
någon blododling tagen 1989–2001. Figur 1 visar att totalan-
talet Candida-isolat var tämligen konstant genom åren. C al-
bicans dominerade alla år utom 1990, och varken antalet el-
ler proportionen C non-albicans ökade över tiden. Det högsta
antalet C albicans observerades år 2001.

En orsak till detta resultat jämfört med flera andra materi-
al kan vara att flukonazol används relativt restriktivt på KS.

Med riklig flukonazolbehandling skulle sannolikt fler patien-
ter ha koloniserats på slemhinnorna med resistenta Candida
non-albicans, särskilt C glabrata, vilket skulle ha ökat risken
för senare invasiv infektion med dessa. Kraftig kolonisation
av tarmen med Candida kan föregå dissemination via muko-
san till blodbanan. 

Det är viktigt att använda antimykotika på strikta indika-
tioner, vilket minskar selektionstrycket för resistenta jäst-
svampar på samma sätt som restriktiv användning av antibio-
tika minskar andelen resistenta bakterier. Andra viktiga fak-
torer för eventuell djup svampinfektion är användningen av
inneliggande katetrar i kärl eller urinvägar, samt allmän vård-
miljö och vårdrutiner.
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Användningen av flukonazol mot jästsvampsinfektion
raderar bort känsliga men gynnar naturligt resistenta
Candida-arter som C glabrata och C krusei. 

Den känsliga arten C albicans dominerade i blodod-
lingar tagna på Karolinska sjukhuset under åren
1989–2001. Ingen trend mot ökande andel C non-albi-
cans kunde observeras.

Restriktiv användning av systemiska antimykotika av
typ flukonazol kan förklara varför balansen mellan oli-
ka Candida-arter med varierande känslighetsmönster
inte rubbats.
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Antimykotika kan rubba balansen mellan
resistenta och känsliga Candida-arter

Figur 1. Antal Candida-isolat på Karolinska sjukhuset
1989–2001. Siffror inom parentes anger antal blododlingar för
respektive år. 
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SUMMARY

Antifungal treatment may change the balance
between resistant and susceptible Candida species

Björn Petrini, Erja Chryssanthou
Läkartidningen 2002;99:2293-4

The use of fluconazole against yeast infections
eradicates susceptible but promotes naturally resi-
stant candida strains as C glabrata and C krusei. C
albicans dominated in blood cultures taken at the
Karolinska Hospital during the years 1989–2001.
There was no trend towards an increase of Candi-
da non-albicans. Restrictive use of fluconazole may
explain why the balance between different Candi-
da species with varying susceptibility to flucona-
zole has not shifted.
Correspondence: Björn Petrini, Dept of Clinical Microbiolo-
gy, Karolinska sjukhuset, SE-171 76 Stockholm, Sweden
(Bjorn.petrini@ks.se)

Vad är vetenskapsteori och vad kan medicinska
forskare ha för nytta av sådan teori? Den bio-
medicinska forskningen vilar på en empirisk och
positivistisk grund, men den kliniskt verksamma
läkaren ställs allt oftare inför alternativa teoribild-
ningar främst inom allmänmedicin, samhällsmedi-
cin och psykiatri. I ett försök att orientera om den
vetenskapsteoretiska diskussionen publicerade
Läkartidningen under 1999 och våren 2000 elva
artiklar om olika vetenskapsteoretiska resonemang.
Dessa har samlats i ett häfte som kan beställas
med kupongen nedan.
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