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Medicinsk kommentar

❙ ❙ I en kontrollerad studie [1] inkluderades 934 patienter med
förväntad respiratortid på mer än 2 dygn och/eller förväntad
vårdtid på intensivvårdsavdelningen (IVA) på mer än 3 dygn.
Patienterna randomiserades till två separata IVA på samma
sjukhus, varav den ena avdelningen tillämpade selektiv de-
kontaminering av digestionskanalen. 

Tanken med metoden, som lanserades redan för 20 år se-
dan, är att förhindra kolonisation och överväxt med aeroba
potentiellt patogena mikrorganismer i orofarynx, magsäck
och tarm men samtidigt lämna den ofarliga men skyddande
anaeroba floran intakt. 

Selektiv dekontaminering av mag–tarmkanalen innebär
att icke-absorberbara antibiotika, vanligen (och i denna stu-
die) polymyxin E, tobramycin och amfotericin B, ges i orofa-
rynx (som pasta) och i en ventrikelsond. Samtidigt ges profy-
laktisk behandling med parenteralt antibiotikum, vanligen ce-
fotaxim, från dag 1 till dag 3–4 för att förhindra tidig infek-
tion med patientens egna bakterier. 

Båda IVA i studien erhöll ett likartat patientmaterial, väl
matchat även i övrigt och med övervikt av opererade patien-
ter. Prov för bakteriologisk analys togs från svalg, luftvägsse-
kret och rektum såsom rekommenderats 2 gånger/vecka för
att kontrollera programmets effekt och utesluta oönskad resi-
stensutveckling.

Effekt på överlevnad
Intensivvårdsmortaliteten var oavsett typ av patient signifi-
kant lägre för den avdelning som tillämpade selektiv dekon-
taminering, 15 mot 23 procent, liksom sjukhusmortaliteten,
24 mot 31 procent. 

Vårdtiden på IVA var även signifikant kortare för patien-
ter som genomgick selektiv dekontaminering, median 6,8
mot 8,5 dygn. 

Andelen patienter som var koloniserade med resistenta
bakteriestammar vid inklusionen i studien var lika för de två
avdelningarna. Däremot hade en signifikant mindre andel av
dem som behandlats med selektiv dekontaminering förvärvat
antibiotikaresistens för en eller flera bakteriestammar under
vårdtiden. Selektiv dekontaminering minskade t ex kolonisa-
tion med Pseudomonas aeruginosa resistent mot ceftazidim,

imipenem och ciprofloxacin liksom med andra aeroba bakte-
rier resistenta mot tobramycin, imipenem eller ciprofloxacin
(uppföljning upp till 27 månader). 

Den totala konsumtionen av antibiotika var något lägre på
den avdelning som tillämpade selektiv dekontaminering och
avsevärt lägre för terapeutiskt viktiga preparat, t ex 78 pro-
cent för imipenem, 57 procent för ceftazidim och 43 procent
för ciprofloxacin. Inga meticillinresistenta Staphylococcus
aureus (MRSA) isolerades, och förekomsten av vankomycin-
resistenta enterokocker (VRE) var låg utan skillnad mellan
grupperna. 

Minskar kanske risken för antibiotikaresistens
Tidigare publicerade studier samt metaanalyser har visat att
selektiv dekontaminering av digestionskanalen ger minskad
frekvens av infektioner på IVA, företrädesvis nedre luftvägs-
infektioner. Några studier har visat att även andra typer av
vårdrelaterade infektioner minskar. I två metaanalyser har
även minskad mortalitet noterats med selektiv dekontamine-
ring.

Den studie som beskrivs här är den första av tillräcklig
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Selektiv dekontaminering av mag–tarmkanalen

Ett sätt att få bukt med 
intensivvårdsinfektioner

ammanfattatS

Redan för 20 år sedan lanserades idén om selektiv de-
kontaminering av digestionskanalen för att förhindra
infektioner uppkomna under intensivvård.

Tidigare studier har visat bl a att metoden minskar fre-
kvensen av infektioner, främst nedre luftvägsinfektio-
ner, bland intensivvårdspatienter. En ny studie har nu
säkerställt att metoden även sänker mortaliteten.

Studien visar också att metoden kanske har en gynn-
sam effekt vad gäller antibiotikaresistens.



storlek och optimal design för att helt säkerställa effekt på
överlevnad. Genom att de två grupperna kunde separeras
rumsmässigt undvek man att kontrollgruppen drog nytta av
behandlingen, liksom att de patienter som genomgått selektiv
dekontaminering kontaminerades av kontrollpatienterna.

I en nyligen publicerad översiktsartikel [2] propageras
också starkt för selektiv dekontaminering av mag–tarmkana-
len. Man påpekar att trots långvarig skepsis med hänsyn till
tänkbara risker för utveckling av antibiotikaresistens på
grund av selektiv dekontaminering torde snarast det motsatta
förväntas, eftersom dekontaminering i regel medför ett mins-
kat totalt bruk av antibiotika. 

Detta blev följden också när antibiotikaprofylax infördes
vid vissa typer av riskkirurgi. Den ena av de två orala antibak-
teriella komponenterna i kontamineringsregimen, polymyxin
(som därmed inräknas i avdelningens totala förbrukning av
antibiotika), används inte längre terapeutiskt och tycks dess-
utom inte kunna ge upphov till vare sig resistens eller s k kors-
resistens, dvs selektion av stammar som är resistenta mot and-
ra antibiotika. 

Vidare finns data som talar för att tillförseln av antibioti-
kakombinationen till magsäck och tarm inte är helt nödvän-
dig, varför orofaryngeal tillförsel plus kortvarig behandling
med cefotaxim intravenöst skulle räcka. 

Författarna till artikeln [2] menar att inga säkra belägg
finns för ökad förekomst av resistenta bakterier på de centrum
som redan nyttjar selektiv dekontaminering. Önskvärt är dock
att dessa publicerar sina långtidserfarenheter av ekologiska
effekter, såvida de inte frångått rekommendationen att följa
upp dessa. 

I den studie som beskrivs här, som pågick i 2 år och 3 må-
nader, medförde selektiv dekontaminering ett halverat behov
av viktiga terapeutiska antibiotika och därmed kraftigt mins-
kad kolonisering av bakteriestammar resistenta mot dessa
preparat, dvs snarare en ekologiskt gynnsam effekt av selek-
tiv dekontaminering än en ogynnsam. 

Dags för svensk intensivvård?
Selektiv dekontaminering av digestionskanalen används fö-
reträdesvis i sitt ursprungsland Holland (24 procent av IVA)
och i lägre grad i andra delar av Europa (t ex 4 procent av IVA
i England). 

I Skandinavien liksom i USA har metoden inte rönt sam-
ma intresse, kanske på grund av färre resistensproblem och
rädsla för ökad resistensutveckling. Dessutom har IVA-infek-
tioner upplevts som ett mindre problem hos oss än i många
andra länder. 

Andra hinder är att läkemedelsindustrin inte är intresserad
av selektiv dekontaminering och därtill att den speciella pas-
tan måste beredas på sjukhusapoteken. 

Slutligen rekommenderas vid selektiv dekontaminering
regelbundna ekologiska övervakningsodlingar, något som

idag snarast avvecklats av ekonomiska skäl i kombination
med osäker klinisk nytta. 

Författarnas rekommendation [1] är att selektiv dekonta-
minering är lämplig särskilt för IVA med låg prevalens av
MRSA och VRE och då för patienter som förväntas respira-
torbehandlas >2 dygn eller vårdas på IVA >3 dygn. 

Sammanfattningsvis talar dessa och tidigare vetenskapli-
ga data således för att det kanske nu är dags att på allvar dis-
kutera om selektiv dekontaminering skall prövas i Sverige. Vi
bör bättre undersöka i vad mån vårdrelaterade infektioner är
ett problem på våra IVA. I dagsläget anges att en lokal regi-
strering av sådana infektioner sker vid cirka 30 procent av de
29 IVA som medverkar i projektet IVA-STRAMA [3], vilket
syftar till rationellt bruk av antibiotika och förbättrad kontroll
av förekomst och spridning av resistenta bakterier inom
svensk intensivvård. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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