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Sammanfattning 

Lunginflammation drabbar ungefär 1 % av Sveriges befolkning varje år. Med lunginflammation 

menas att lungvävnaden är inflammerad och  en infektion är orsaken. Detta arbete fokuserar på 

Samhällsförvärvad Lunginflammation (CAP) orsakad av den grampositiva bakterien Streptococcus 

pneumoniae som är den vanligaste orsaken till CAP. Resistensutveckling hos bakterier gör det svårare 

att välja antibiotika för behandling och även att framställa effektiva nya antibiotika. Vid behandling 

av CAP rekommenderas i Sverige penicillin V i första hand och när infektionen är orsakad av 

bakterier med nedsatt känslighet rekommenderas i stället amoxicillin. Syftet med detta arbete var att 

undersöka vilken behandling som är mest effektiv mot resistenta stammar av S.pneumoniae. Metoden 

som användes var en litteraturstudie som omfattade 8 studier, om CAP och dess behandling, vilka 

hämtades från databasen PubMed. Totalt utrotade moxifloxacin, telitromycin, 

amoxicillin/klavulansyra (2000/125 mg), och ceftriaxone, 100 %, 100 %, 97,8 % och 66,7 % 
respektive av de  isolat med penicillinresistenta S.pneumoniae som behandlades. Av de 

makrolidresistenta S.pneumoniae  isolaten utrotades 96,2 % av de som behandlades med 

moxifloxacin och 95,5 % av de som behandlades med telitromycin. Alla antibiotika i arbetet har gett 

en god effekt mot resistenta stammar av S.pneumoniae vid CAP. De behandlingar som utmärkt sig 

mest är moxifloxacin och telitromycin men även den förbättrade formuleringen av 

amoxicillin/klavulansyra (2000/125 mg) har visat sig vara effektiv. Dock behövs fler studier som 

enbart inriktar sig på CAP där orsaken är resistenta stammar av S.pneumoniae och hur man på bästa 

sätt skall behandla dessa infektioner. 

 



2 

 

Summary 
Pneumonia affects about 1 % of Sweden´s population each year. Pneumonia is an 

inflammation of the lung tissue in which a bacterial-, fungal-, protozoal- or viral-

infection is the cause. Fever, headache, cough, tiredness and breathing difficulties are 

the most common symptoms of pneumonia. There are two types of pneumonia. One 

in which patients are infected outside a medical facility (Community Acquired 

Pneumonia, CAP) and the other one in which patients are infected in a medical 

facility (Nosocomial pneumonia, NP). In Sweden the drug of choice against 

pneumonia is penicillin V and if the isolated bacteria have a reduced susceptibility to 

antibiotics the recommendation is to choose amoxicillin. In this study the focus has 

been on the grampositive bacteria Streptococcus pneumoniae with reduced 

susceptibility to antibiotics.  

The primary end point was to examine which treatment is most effective against 

CAP caused by S.pneumoniae with reduced susceptibility to antibiotics. 

The method used was a literature study with eight articles obtained from PubMed. 

The articles investigated which antibiotic was most effective for treatment of CAP. 

The articles also investigated the treatment of CAP caused by S.pneumoniae with 

reducedsusceptibility to antibiotics. 

The different antibiotics which were used in the articles were 

Amoxicillin/clavulanate (AMX/CA), ceftriaxone, telithromycin, moxifloxacine and 

claritromycin. Of the isolated strains of S.pneumoniae, 9,7 % were penicillin-

resistant (PRSP), 12,2 % were macrolide-resistant (MRSP) and 6,8 % were resistant 

to two antibiotics or more (MDRSP). Treatment with moxifloxacin, telithromycin, 

AMX/CA (2000/125 mg) and ceftriaxone resulted in eradication rate of 100 %, 100 

%, 97,8 % and 66,7 % of the isolated PRSP in each treatment group. In the 

moxifloxacin treated group, 96,2 % of the isolated MRSP were eradicated  and in the 

telithromycin treated group, 95,5 % of the isolated MRSP were eradicated. Of the 

isolated MDRSP, 97,7 % were eradicated in the  AMX/CA (2000/125 mg) treated 

group, 96,8 % were eradicated in the  moxifloxacin treated group and 76,9 % were 

eradicated in the telitromycin treated group. 

All the antibiotics included in this study have a good effect against CAP caused by 

antibiotic-resistant strains of S.pneumoniae. Especially moxifloxacin and 

telitromycin seem to work well, so does also the new formulation AMX/CA 

(2000/125 mg). To verify this conclusion further studies on larger material are 

required, though. 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15hp vilket motsvarar ungefär 10 veckors arbete och ingår 
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Introduktion 

Lunginflammation 

Allmänt 

Den vanligaste orsaken till död i infektionssjukdomar är pneumoni eller med annat 

ord lunginflammation (Eklund & Sandström, 2009). Med lunginflammation menas 

att lungvävnaden är inflammerad och där en infektion är orsaken till detta (Elkund & 

Sandström, 2009; Apoteket AB, 2009). Orsaken till infektionen kan vara bakterier, 

virus, svampar, protozoer eller maskar (Eklund & Sandström, 2009). Det finns två 

huvudtyper av sjukdomen vilka definieras av var patienten i fråga har blivit smittad 

(Eklund & Sandström, 2009). Dessa är Samhällsförvärvad pneumoni (CAP) där 

patienten fått sjukdomen ute i samhället alltså inte i samband med sjukhusvistelse 

och vårdrelaterad pneumoni (Nosokomial Pneumoni, NP) där patienten blivit smittad 

på en vårdinrättning (Eklund & Sandström, 2009). Gemensamt för dessa två är dock 

att den vanligaste orsaken till infektionen är bakterier, där Streptococcus Pneumoniae 

(Pneumokocker) är den vanligaste vid CAP medan NP orsakas av en mängd olika 

bakterier där ingen specifik typ är överrepresenterad (Eklund & Sandström, 2009; 

Petitpretz et al., 2002). Den näst vanligaste bakterien som orsakar CAP är 

Haemophilus influenzae och den tredje vanligaste är Mycoplasma pneumoniae 

(Apoteket AB, 2009). Incidensen för lunginflammation är i Sverige ca 10 fall/1000 

invånare och år (Apoteket AB, 2009). De som har störst risk att smittas är äldre 

personer, personer med nedsatt immunförsvar och små barn (Apoteket AB, 2009). 

Underkategorier av lunginflammation 

Lunginflammation kan även delas in efter infektionens placering i lungan vilket i de 

flesta fall kan avgöras med en lungröntgen där infektionen ses som skuggor (Eklund 

& Sandström, 2009). En pneumokocklunginflammation är vanligen en lobulär 

lunginflammation där man vid lungröntgen ser skuggor som omfattar en eller flera 

lunglober. Pneumokocklunginflammation yttrar sig även som en segmentell 

lunginflammation där skuggor istället ses på ett eller flera segment av lungan. 

(Eklund & Sandström, 2009). Det finns även bronklunginflammation som på röntgen 

syns som en diffus skugga som breder ut sig över både bronker och omgivande 

lungvävnad (Eklund & Sandström, 2009). Den sista typen av lunginflammation är 

den interstitella vilken ger skuggor runt lungsäckarna och i stödvävnad, denna typ är 

vanlig vid virusinfektion (Eklund & Sandrstöm, 2009). Eftersom gränserna mellan de 

olika typerna av lunginflammation är flytande och de olika typerna kan förekomma 

samtidigt så kan man inte med en lungröntgen avgöra vilken typ av infektion 

patienten har (Eklund & Sandström, 2009). Men man kan via en lungröntgen 

bekräfta en lunginflammation och få en fingervisning om vilken typ av patogen det 

rör sig om (Eklund & sandström, 2009). 

Symtom 

De vanligaste symtomen vid lunginflammation, beroende något på vilken typ av 

patogen som orsakat infektionen, är feber, frossa, trötthet, huvudvärk, hosta, 

sväljsvårigheter, andningssvårigheter, förändrad färg och eller konsistens på 
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upphostat slem och smärta vid djup andning (Apoteket AB, 2009; Eklund & 

Sandström, 2009; www.1177.se, 2011-01-24 ). När en läkare misstänker 

lunginflammation, måste han eller hon utesluta differentialdiagnosen akut bronkit 

vilket ofta görs genom att bedöma om patientens allmäntillstånd är påverkat 

(Apoteket AB, 2009). Är inte patientens allmäntillstånd påverkat och upphostat slem 

är färglöst så kan man oftast utesluta lunginflammation (Apoteket AB, 2009). Har 

patienten ovan nämnda symtom, och även ensidiga andningsljud som kan tyda på 

lunginflammation, så ställs i de flesta fall diagnosen lunginflammation och detta 

oftast utan lungröntgen (Apoteket AB, 2009). BAS 90-30-90, CRB-65 och 

pneumonia severity index (PSI) är olika metoder för att bestämma svårighetsgraden 

på patientens lunginflammation utifrån olika kriterier och symtom (Apoteket AB, 

2009; Rosón et al., 2001). De parametrar som används när man med dessa metoder 

bestämmer lunginflammationens svårighetsgrad är bland annat systoliskt blodtryck, 

medvetandegrad, ålder och andningsfrekvens (Apoteket AB, 2009).  

Behandling 

Eftersom spektrumet av patogener som orsakar lunginflammation är så stort så 

grundas valet av antibiotika på den sannolika eller påvisade typen av patogen och ju 

svårare lunginflammation patienten har desto viktigare är det att veta exakt vilken 

patogen som orsakat infektionen (Apoteket AB, 2009; Eklund och Sandström, 2009). 

Vid lunginflammation rekommenderas i första hand penicillin V ( Kåvepenin) och 

om odling visat på stammar av pneumokocker med nedsatt känslighet så 

rekommenderas amoxicillin (Apoteket AB,2009; janusinfo.se, 2011-01-24 

tid:13:30). Den rekommenderade dosen av kåvepenin för vuxna med CAP är enligt 

Fass 1 g  2-3 gånger dagligen i 7 till 10 dagar medan, den rekommenderade dosen för 

amoxicillin vid pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin är 1 g 3 gånger 

dagligen tills symtomfrihet i 2 – 3 dagar eller 7 dagar (fass.se, 2011-01-24 tid:14:40; 

Apoteket AB, 2009).  

 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

MIC är ett mått på hur känslig en viss bakterie är mot ett visst antibiotikum (Sköld, 

2006). Man kan få fram MIC-värde på flera olika sätt där buljongrörsmetoden är den 

klassiska mest tillförlitliga och lappdiffusionsmetoden är den enklaste och billigaste 

(Sköld, 2006). Buljongrörsmetoden är utformad som en serie buljongrör dit man 

tillför bakterien som skall testas och i varje rör finns även en viss koncentration 

antibiotika (Sköld, 2006). Rören inkuberas vid bakteriens tillväxttemperatur för att 

sedan avläsas (Sköld, 2006). Det rör med lägsta antibiotikakoncentration där 

bakterierna är utrotade motsvarar den lägsta hämmande koncentrationen, alltså MIC-

värde för bakterien i fråga (Sköld, 2006). 

Lappdiffusionsmetoden är en billigare och snabbare variant av MIC-test då bakterien 

i stället odlas på en agarplatta (Sköld, 2006). På plattan läggs innan inkubering en 

liten papperslapp vilken innehåller en viss mängd antibiotika (Sköld, 2006). Efter 

inkubering kommer det eventuellt att finnas en zon där bakterierna inte växt som 

kallas för hämningszon (Sköld, 2006). Ju känsligare bakterien är mot antibiotikan i 
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lappen desto större kommer zonen att vara och man har även tagit fram gränsvärden i 

form av SIR-systemet där man delar in bakterien i känslig (S), obestämbar (I) och 

resistent (R) (Sköld, 2006). Gränsvärdena är baserade på zonens storlek och gör det 

lätt för dem som analyserar bakterien att bestämma dess känslighet endast genom att 

mäta hämningszonen (Sköld, 2006). E-test är en annan metod som används för att 

bestämma MIC-värde (srga.org, 2011-03-11, tid:13:45). Denna metod liknar 

lappdiffusionsmetoden men i stället för en lapp är det en graderad remsa 

innehållande antibiotikum som läggs på bakterieutstryket (srga.org, 2011-03-11, 

tid:13:45). Efter inkubering kan man vid gränsen av utrotningszonen direkt på 

remsan avläsa vilket MIC-värde bakterien har för det antibiotika som testas (srga.org, 

2011-03-11, tid:13:45). 

Streptococcus Pneumoniae 

I detta arbete har den grampositiva bakterien S.pneumoniae (ncbi.nlm.nih.gov, 2011-

02-24, tid:09:40) fått en central roll. Att bakterien är gram-positiv innebär att den får 

en violett färg vid gramfärgning som är en metod i processen att identifiera bakterier 

(ncbi.nlm.nih.gov, 2011-02-24, tid:09:55; ne.se, 2011-02-24, tid:10:00). Bakterien 

kan förekomma i munnen och övre luftvägarna som en del av normalfloran hos friska 

människor men kan under vissa omständigheter ge infektion och inflammation 

(ne.se, 2011-02-24, tid:09:50). År 2009 var S.pneumoniae orsaken 24 dödsfall i 

lunginflammation i Sverige (socialstyrelsen.se, 2011-03-25, tid:08:00). 

Streptokocker har som egenskap att bilda kolhydratkapsel vilket ger dem förmågan 

att vandra in i och infektera vävnader (ne.se, 2011-02-24, tid:09:50). Det är relativt 

vanligt med resistensutveckling hos dessa bakterier och i Sverige är 

pneumokockinfektion där bakterierna har nedsatt känslighet mot bensylpenicillin 

anmälningspliktig (ne.se, 2011-02-24, tid:09:50). 

 

Antibiotika 

Antibiotika är antibakteriella medel som på olika sätt hindrar bakteriers tillväxt och 

spridning (Norrby och Cars, 2003). Nedan beskrivs de olika antibiotikatyper som tas 

upp i detta arbete. 

Β-laktamantibiotika 

β-laktamantibiotika verkar genom att hämma en transpeptideringsreaktion som krävs 

för att bakteriens livsviktiga cellvägg ska kunna bildas och bli stabil (Norrby och 

Cars, 2003). Detta betyder att endast växande celler påverkas av β-laktamantibiotika 

eftersom det är reaktioner som leder fram till en hel vägg och inte den färdiga väggen 

som påverkas (Norrby och Cars, 2003). Exempel på denna typ av antibiotika kan 

vara amoxicillin eller ceftriaxon (fass.se, 2011-02-15 tid:13:51; Claesson, 2005). 

Eftersom många av preparaten i denna grupp inaktiveras av enzymet β-laktamas som 

spjälkar β-laktamringen och inaktiverar molekylen så har man arbetat fram 

molekyler som är mer stabila (Sköld, 2006). Man ger även dessa läkemedel i 

kombination med en β-laktamashämmare som exempelvis klavulansyra vilket 

hämmar denna inaktivering av β-laktamantibiotikan (Sköld, 2006).  
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Klavulansyra 

Även om klavulansyra inte är ett antibiotikum då det i sig själv inte har någon 

antibakteriell effekt så har det en plats i kategorin eftersom man ofta ger det i 

kombination med exempelvis amoxicillin (Sköld, 2006). Klavulansyra är en β-

laktamashämmare som irreversibelt hämmar enzymet β-laktamas som annars bryter 

ned β-laktamantibiotika. Av denna anledning ges det i kombination med dessa 

antibiotika (Claesson, 2005). 

Kinoloner 

Kinoloner är en typ av antibiotika som verkar genom att hämma den 

konformationsförändring som en bakteries DNA-molekyl måste genomgå innan den 

kan replikeras. Detta resulterar i att bakterierna inte kan föröka sig (Sköld, 2006). 

Resistens mot kinoloner är relativt vanligt hos patogener (Sköld, 2006). Resistensen 

kan uppkomma på flera olika sätt bland annat via mutation (Sköld, 2006). Om genen 

som kodar för DNA-gyras (topoisomeras), som är det enzym som kinoloner hämmar, 

så kan enzymet förändras och på så sätt ta bort kinolonernas mål. Detta leder till att 

kinolonet inte längre har någon effekt på bakterien (Sköld, 2006). Exempel på 

kinoloner är moxifloxacin och ciprofloxacin (Sköld, 2006). 

Proteinsynteshämmande antibiotika 

Denna typ av antibiotika utövar sin effekt som namnet antyder genom att selektivt 

hämma bakteriernas proteinsyntes (Sköld, 2006). Detta görs genom att binda till 

bakteriens ribosomer som då inte kan syntetisera proteiner (Sköld, 2006). Resistens 

mot denna typ av antibiotika kan uppkomma till exempel då det sker en metylering i 

ribosomens ena del vilket hindrar antibiotikan att binda in och hämma 

proteinsyntesen (Sköld, 2006). I detta arbete tas två antibiotika ur denna grupp upp, 

Dessa är klaritromycin och telitromycin. 

 

Resistens 

Bakterier kan utveckla resistens mot läkemedel på många olika sätt vilket skapar 

problem vid dagens antibiotikaanvändning och antibiotikaframställning (Sköld, 

2006). Man kan säga att det förekommer fyra typer av resistensutveckling. Dessa är: 

att målet för antibiotikan ändras och inbindning inte kan ske; nedbrytning av 

antibiotika med hjälp av enzymer sker; att bakterierna genom efflux helt enkelt 

transporterar ut antibiotikan från cellen; eller att antibiotikan får det svårare att 

penetrera bakteriens cellvägg (Norrby & Cars, 2003). Nedan kommer vanliga typer 

av resistensutveckling att beskrivas. 

β-laktamas  

β-laktamas är ett enzym som finns i över 200 olika varianter (Sköld, 2006). Genom 

hydrolys av penicillinets β-laktamring inaktiverar β-laktamaset penicillinets 

antibakteriella effekt (Sköld, 2006). Denna typ av resistens är mycket vanlig och 

sprids mellan bakterier via horisontell överföring av arvsmassa (konjugation) mellan 

två olika bakterier (Sköld, 2006).  
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Konjugation 

Konjugation kan ske mellan två bakterier av samma art men även mellan bakterier av 

olika art, vilket betyder att bakterier som är känsliga för antibiotika kan bli resistenta 

(Sköld, 2006). Vid konjugation bildas en cellkontakt mellan två bakterier och genom 

denna kan bakterierna överföra en liten mängd arvsmassa, som kallas plasmid, i form 

av en enkel DNA sträng som sedan replikeras och blir en hel plasmid (Sköld, 2006). 

Plasmiden är en del av arvsmassan men sitter inte ihop med resten av DNA-

molekylen i bakterien utan är en egen struktur i form av en ringsluten DNA-molekyl 

(Sköld, 2006).  

Mutation 

Mutation är en förändring i arvsmassan, och det är kanske den typ av 

resistensutveckling som man först kommer att tänka på. Denna mekanism kan ge 

förändringar i bakterieproteinets struktur och om denna strukturförändring berör 

målet för antibiotikan så kan antibiotikan förlora sin verkan mot bakterien i fråga 

(Sköld, 2006). Detta är en typ av resistens som inte påverkas av antibiotika eftersom 

det hela tiden sker mutationer genom replikationsfel eller annan typ av DNA-

förändringar (Sköld, 2006). Dock kan närvaro av antibiotika leda till selektion av 

bakteriestammar med nedsatt känslighet. 

 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilket antibiotika som är mest effektivt 

vid behandling av CAP som är orsakad av antibiotikaresistenta stammar av 

S.pneumoniae.  
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Material och Metoder 
Arbetet är en litteraturstudie där åtta studier om lunginflammation med 

antibiotikaresistenta bakterier och dess behandling har använts. Artiklarna hittades 

via databaserna Pubmed och Scopus som nås via hemsidan för Linnéuniversitetets 

bibliotek. Sökningarna i Pubmed gjordes med mesh termer för att få ut de mest 

relevanta träffarna för området vid sökningen. Vid sökningarna användes 

huvudsökordet” pneumonia” som sedan kombinerades med ”drug resistance, 

microbial” och ”streptococcus pneumoniae”. För att förfina sökningen lades 

avgränsningar där endast metaanalyser och randomiserade kontrollerade studier 

inkluderades. Studierna skulle vara utförda på vuxna människor eftersom det är svårt 

att jämföra behandling för barn och vuxna då de kan variera kraftigt. Studierna skulle 

även vara skrivna på engelska. De artiklar som sedan valdes ut behandlade någon 

form av antibiotikaresistenta S.pneumoniae i resultatet och/eller i diskussionen. 

 

Resultat 
 

Tabell I. Strategi vid sökning av lämpliga artiklar. 

 

 

 

  

Databas Sökord Limits Träffar Övrigt 

Pubmed Pneumonia; 
Drug 

resistance, 

microbial 

Humans; 
Randomized 

controlled 

trial; English; 
Adult 

 

42 stycken Mesh 

Pubmed Pneumonia 

Drug 
resistance, 

microbial; 

Streptococcus 

pneumoniae 
 

Humans; 

Randomized 
controlled 

trial; English; 

Adult 

8 stycken Mesh 

Pubmed Pneumonia; 

Drug 

resistance, 
microbial; 

Streptococcus 

pneumoniae 
 

Meta-analysis 4 stycken Mesh 
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Tabell II. Översikt över de studier som valts ut till detta arbete. 

Nr. Rubrik Syfte Referens 

1 Outcome of treatment of 
respiratory tract infections due 

to Streptococcus pneumoniae, 

including drug-resistant strains, 
with pharmacokinetically 

enhanced 

amoxicillin/clavulanate 

Att undersöka effektiviteten av β-
laktam/β.lactamashämmare i 

kombinationen AMX/CA
1
 2000/125 

mg vid behandling av 
penicillinresistenta S.Pneumoniae

1
. 

File et al., 
2002 

2 Usefulness of Betalactam 
Therapy for Community-

acquired Pneumonia in the Era 

of Drug-Resistant Streptococcus 
pneumonia: A Randomized 

Study of Amoxicillin-

Clavulanate and Ceftriaxone 

 

Att jämföra AMX/CA
1
 och 

ceftriaxone, vilka är två β-

laktamantibiotika som används vid 

behandling av måttlig till svår CAP
1
, 

vad gäller effekt mot 

antibiotikaresistenta stammar av 

pneumokocker. 

Rosón et 
al., 2001 

3 The Efficacy and safety of oral 

pharmacokinetically enhanced 

amoxicillin-clavulanate 

2000/125 mg, twice daily, 
versus oral amoxicillin-

clavulanate 1000/125 mg, three 

times daily, for the treatment of 
bacterial community-acquired 

pneumonia in adults 

 

Att visa att den nya farmakokinetiskt 

förbättrade formuleringen av 

AMX/CA
1
 2000/125 mg som tas två 

gånger dagligen är kliniskt minst lika 
effektiv som AMX/CA

1
 1000/125 mg 

som tas tre gånger dagligen. Även att 

utvärdera bakteriologisk effektivitet 
och säkerhet hos dessa behandlingar 

vid CAP
1
 hos vuxna. 

Petitpretz 

et al., 

2002 

4 Efficacy of a new 
pharmacokinetically enhanced 

formulation of 

amoxicillin/clavulanate 
(2000/125 mg) in adults with 

community-acquired pneumonia 

caused by Streptococcus 

pneumoniae, including 
penicillin-resistant strains 

Att genom att sammanställa resultat 
från fem olika studier som behandlar 

AMX/CA
1
 2000/125 mg som 

behandling vid CAP
1
 och som 

fokuserar på de fall som är orsakade av 

S.pneu
1
. 

File et al., 
2005 

5 Efficacy and safety of twice-

daily pharmacokinetically 

enhanced 
amoxicillin/clavulanate 

(2000/125 mg) in the treatment 

of adults with community-
acquired pneumonia in a country 

with a high prevalence of 

penicillin-resistant 

Streptococcus pneumoniae 

Att undersöka om den nya 

farmakokinetiskt förbättrade 

AMX/CA
1
 2000/125 mg som tas oralt 

två gånger dagligen är minst lika 

effektivt som AMX/CA
1
 875/125 mg 

som tas oralt tre gånger dagligen vid 
CAP

1
 som tros bero på pneumokocker 

hos vuxna patienter. 

Siquier et 

al., 2006 

6 Clinical and bacteriological 

efficacy and safety of 5 and 7 

day regimens of telithromycin 

Att bestämma likvärdighet i klinisk 

effektivitet mellan telithromycin och 

clarithromycin och även bedöma 

Tellier et 

al., 2004 
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1
 Amoxicillin/calvulansyra (AMX/CA); Streptococcus Pneumoniae (S.pneu);  

samhällsförvärvad lunginflammation (CAP); Multiresistenta Streptococcus 

Pneumoniae (MDRSP) 

 

 

Nedan följer sammanfattningar av de studier som valts ut (se tabell II) 

  

once daily compared with a 10 
day regimen of clarithromycin 

twice daily in patients with mild 

to moderate community-
acquired pneumonia 

dessas säkerhet vid behandling av 
CAP

1
 hos vuxna patienter. 

7 Efficacy of moxifloxacin for 

treatment of penicillin-, 

macrolide- and multidrug-
resistant Streptococcus 

pneumonia in community-

acquired pneumonia 

Att utvärdera moxifloxacins 

effektivitet vid behandling av CAP
1
 

som orsakats av penicillinresistent, 
macrolidresistent S.pneu

1
 och 

MDRSP
1
. 

Fogarty 

et al., 

2005 

8 Efficacy of Telithromycin in 
Community-Acquired 

Pneumonia Caused by 

Pneumococci with Reduced 

Susceptibility to Penicillin 
and/or Erytromycin 

 

Att sammanställa resultat från lika 
studier för att bestämma telitromycins 

effekt hos patienter med CAP
1 
orsakad 

av pneumokocker med nedsatt 

känslighet för penicillin och/eller 
erytromycin. 

Rensburg 
et al., 

2005 
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Studie 1 

Outcome of treatment of respiratory tract infections due to Streptococcus 

pneumoniae, including drug-resistant strains, with pharmacokinetically 

enhanced amoxicillin/clavulanate 

File et al., International Journal of Antimicrobial Agents 20:235-247, 2002. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka effektiviteten av β-laktam/β-lactamashämmare i 

kombinationen Amoxicillin/clavulanate(AMX/CA) 2000/125 mg vid behandling av 

penicillinresistenta Streptococcus Pneumoniae. 

Studie design 

Studien var en sammanställning av data från nio olika studier vilka undersöker den 

kliniska och bakteriologiska effekten och säkerheten av AMX/CA 2000/125 mg (i 

form av två tabletter, två gånger dagligen) behandling i 7 eller 10 dagar jämfört med 

etablerad behandling vid luftvägsinfektion. Den etablerade behandlingen som 

AMX/CA 2000/125 mg jämfördes med var levofloxacin 500 mg, claritromycin 500 

mg, AMX/CA 875/125 mg och AMX/CA 1000/125 mg. Sex av studierna var 

randomiserade, multicenter, dubbelblindade, dubbeldummy, paralellgruppsstudier 

medan resterande tre var icke-komperativa studier. 

De som rekryterades till studierna skulle vara vuxna med akut bakteriell sinuit, akut 

försämring av kronisk bronkit eller CAP och som uppfyllde kraven för den enskilda 

studien som de medverkade i. Graviditet, pågående amning, känslighet mot 

läkemedel i studien, risk för läkemedelsinteraktion, olämplig preventiv metod och 

nedsatt njur- eller leverfunktion ledde till att patienter exkluderades från studierna. 

Man exkluderade även patienter med komplicerad sjukdom eller infektion som skulle 

kunna påverka effektiviteten hos behandlingen. Patienterna rekryterades från hela 

världen. 

Ett framgångsrikt resultat ansågs vara utrotning eller förmodad utrotning. Det vill 

säga när inga patogener, av samma sort som hittades vid studiens början, hittades vid 

de senare kontrollerna. Man ville inte heller att någon ny infektion skulle tillkommit 

under studiens gång. Man ville också att patienter med S.pneumoniae infektion, 

förutom utrotning av patogenen, skulle ha en bra klinisk respons för att räknas som 

ett framgångsrikt resultat. Om patogenen inte var utrotad, eller om man inte såg en 

positiv klinisk respons vid studiens sista kontroller, så räknades denna patient som ett 

icke framgångsrikt resultat. En ny infektion under studietiden var också ett icke 

framgångsrikt resultat. 

Patienter som involverades i studien genomgick en bakteriologisk utvärdering där 

prover samlades in. De isolerade patogenerna identifierades, känslighetstestades och 

lagrades på ett centralt laboratorium. S.pneumoniae isolat ansågs vara 

penicillinkänsliga (bensylpenicillin) vid ett MIC-värde ≤ 0,06 mg/l. Om värdet 
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istället låg inom intervallet 0.12 – 1 mg/l, var isolatet ett gränsfall, medan ett isolat 

med ett värde ≥ 2 mg/l ansågs vara resistent. Man testade även S.Pneumoniae 

isolaten för känslighet mot erytromycin. Där var MIC gränserna i stället ≤ 0,25 mg/l 

för känslig, 0,5 mg/l för gränsfallet och ≥ 1 mg/l för ett resistent isolat. Eftersom 

gränsvärden ännu inte definierats för AMX/CA 2000/125 mg, så användes istället 

värdena för en annan formulering av samma kombination av läkemedel (AMX/CA 

875/125 mg/l; MIC-värde ≤ 2 mg/l känslig, 4 mg/l gränsfall och ≥ 8 mg/l resistent). 

De randomiserade studierna var upplagda med syftet att visa att AMX/CA 2000/125 

mg har minst lika bra effekt som de behandlingar det jämfördes med. Då de olika 

studiernas upplägg är likvärdiga kan resultaten kombineras och ge en överblick över 

AMX/CA 2000/125 mg effekt vid luftvägsinfektion. 

Resultat 

Det totala antalet patienter i studierna var 5550 varav 4152 patienter behandlades 

med AMX/CA 2000/125 mg och 1398 patienter behandlades med andra läkemedel. 

Bakteriella patogener samlades in från 1682 patienter varav 1373 utvärderades vid 

slutet av studien och utgjorde den populationen som användes vid den gemensamma 

analysen av de nio studierna. Av de patogener som isolerades från patienterna var 

S.pneumoniae den vanligaste identifierade. Denna förekom hos 36,1 % av 

patienterna i gruppen som behandlats med AMX/CA 2000/125 mg och hos 27,4 % 

av patienterna i gruppen med annan behandling. 56 stycken av S.pneumoniae-

isolaten från patienterna i den AMX/CA 2000/125 mg-behandlade gruppen hade ett 

penicillin MIC-värde ≥ 2 mg/l och klassades som penicillinresistenta. I den andra 

gruppen förekom det 5 stycken isolat med penicillinresistenta S.pneumoniae (PRSP).  

I gruppen där patienter infekterade med S.pneumoniae behandlats med AMX/CA 

2000/125 mg, fick man ett framgångsrikt resultat i 93,7 % av fallen i de jämförande 

studierna och i 95,9 % av fallen i de icke-jämförande studierna vid uppföljningen. 

När man endast studerade PRSP gav 98,2 % av fallen ett framgångsrikt resultat vid 

uppföljningen. Hos 20 av 21 patienter, infekterade med S.pneumoniae som hade ett 

AMX/CA MIC-värde ≥ 4 mg/l, sågs framgångsrika resultat vid uppföljning. 

Behandling med AMX/CA 2000/125 mg gav ett icke-framgångsrikt resultat hos 24 

patienter och de andra behandlingarna gav ett icke-framgångsrikt resultat hos 8 

patienter. Många av patienterna vars behandling inte var framgångsrik hade fler än 

en infektion samtidigt. 
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Studie 2 

Usefulness of Betalactam Therapy for Community-acquired Pneumonia in the 

Era of Drug-Resistant Streptococcus pneumonia: A Randomized Study of 

Amoxicillin-Clavulanate and Ceftriaxone 

Rosón et al., Microbial Drug Resistance Volym: 7, nummer: 1, år: 2001. 

 

Syfte: 

Syftet med studien var att jämföra AMX/CA och ceftriaxone (vilka är två β-

laktamantibiotika som används vid behandling av måttlig till svår CAP) vad gäller 

effekt mot antibiotikaresistenta stammar av pneumokocker. 

 Studie design 

Studien var en jämförande, prospektiv, randomiserad studie och hade ”blinda” 

bedömare. Patienter som rekryterades till studien var vuxna, utan nedsatt 

immunförsvar, med måttlig eller svår CAP. Patienterna fick inte vara känsliga mot β-

laktamantibiotika, gravida, ammande eller ha legat på sjukhus under de senaste 14 

dagarna. Patienterna i studien randomiserades till två grupper där den ena gruppen 

behandlades med intravenöst (i.v) AMX/CA 2000/200 mg var åttonde timme och 

den andra gruppen behandlades i.v med ceftriaxone 1000 mg en gång per dygn. 

Rekrytering av patienterna skedde i Spanien. 

CAP definierades som en akut luftvägssjukdom där ett eller flera av symtomen feber, 

hosta, bröstsmärtor och andningssvårigheter förekom. Man ville även ha nya infiltrat 

på en lungröntgen som bekräftade diagnosen. För att utvärdera hur allvarligt 

patienternas tillstånd var, delades de in i riskklasser enligt PSI. 

Under patienternas första besök, som var innan patienterna påbörjat behandling 

gjordes en del tester för att utvärdera varje patient. I denna undersökning ingick 

medicinsk historia, en fysisk undersökning, en lungröntgen och mätning av 

blodgashalter. Man tog även blod- och sputumprov. Patienternas respons 

klassificerades som framgångsrikt om man lyckats utrota mikroorganismerna, icke-

framgångsrikt om man fortfarande kunde hitta den tidigare isolerade 

mikroorganismen, och som osäker framgång om utvärdering av någon anledning inte 

kunde genomföras. 

I studien utgick man ifrån att de båda grupperna skulle vara likvärdiga när det gällde 

tillfrisknande. 

Resultat 

Av de 543 patienter som rekryterats till studien randomiserades 378 patienter till de 

olika behandlingsgrupperna vilka ansågs likvärdiga. Hos 52,9 % av patienterna i 

AMX/CA behandlade gruppen och hos 51,8 % av patienterna i  ceftriaxone gruppen 

hittades inga patogener. Den vanligaste av de patogener som identifierades var 

S.pneumoniae vilken var orsaken till 34,9 % av fallen av lunginflammation i studien.  
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Medellängden för behandling var 5,4 dagar för patienterna som behandlades med 

AMX/CA och 5,3 dagar för patienterna som behandlades med ceftriaxone. Vid den 

slutliga bedömningen sågs ett framgångsrikt resultat hos 73,4 % av patienterna i 

AMX/CA-behandlade gruppen och hos 74,2 % av patienterna i ceftriaxone 

behandlade gruppen. Mortaliteten var 10,3 % i AMX/CA behandlade gruppen och 

8,8 % i ceftriaxone behandlade gruppen. Under studien var den bakteriologiska 

effektiviteten 92,4 % i AMX/CA-behandlade gruppen och 95,8 % i den ceftriaxone-

behandlade patientgruppen. 

3,8 % av S.pneumoniae isolaten hade ett MIC-värde för penicillin som översteg 4 

mg/l vilket räknas som resistent och 10,5 % av S.pneumoniae isolaten visade på 

multiresistens. Av de patienter som var infekterade med penicillinresistenta stammar 

av pneumokocker såg man ett framgångsrikt resultat hos 85,7 %. 
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Studie 3 

The Efficacy and safety of oral pharmacokinetically enhanced amoxicillin-

clavulanate 2000/125 mg, twice daily, versus oral amoxicillin-clavulanate 

1000/125 mg, three times daily, for the treatment of bacterial community-

acquired pneumonia in adults 

Petitpretz et al., International Journal of Antimicrobial Agents 20:119-129, 2002. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att visa att den nya farmakokinetiskt förbättrade 

formuleringen av AMX/CA 2000/125 mg som tas två gånger dagligen är kliniskt 

minst lika effektiv som AMX/CA 1000/125 mg som tas tre gånger dagligen. Man 

ville även utvärdera bakteriologisk effektivitet och säkerhet hos dessa behandlingar 

vid CAP hos vuxna. 

Studie design 

Studien var en dubbelblindad, dubbel-dummy, paralellgrupp, fas III studie. De 

patienter som inkluderades i studien var vuxna med kliniskt och radiologiskt 

verifierad CAP. Patienterna skulle även ha feber och minst två av följande symtom: 

Nytillkommen hosta, förändrade upphostningar, andningssvårigheter och/eller rassel 

i lungorna. Patienter med överkänslighet mot aspartam eller penicillin, vissa 

infektionssjukdomar, nedsatt njur- eller leverfunktion, gravida, varit inlagda på 

sjukhus inom de två veckorna som föregick studien, hade HIV eller hade fått 

antibiotika inom 24 timmar före studiens start rekryterades inte. Patienter som var 

kvar efter utsållningen randomiserades till två grupper där den ena behandlades med 

AMX/CA 2000/125 mg i form av två tabletter, två gånger dagligen i 10 dagar 

medans den andra behandlades med AMX/CA 1000/125 mg tre gånger dagligen i 10 

dagar. Behandlings grupperna fick även placebo så de inte skulle veta vilken 

behandling de fick. Patienter som skulle delta i studien rekryterades från stora delar 

världen med undantag från Asien och Australien. 

Det kliniska utfallet baserades på tecken och symtom på CAP i slutet av och vid 

uppföljning efter studien. Det kliniska utfallet var inte framgång om det definierades 

som icke framgångsrikt, återfall eller om det inte kunde bestämmas. Det radiologiska 

utfallet bestämdes genom att jämföra röntgenbilder från studiens början och bilder 

från slutet av studien eller uppföljningen. Patienterna delades in i olika kategorier 

efter hur röntgenbilderna såg ut. Dessa grupper var förbättring, oförändrad, 

försämring och ej bestämbar.  

Sputum- och luftvägsprover samlades in från patienter vid studiens början och slut. 

Man utförde odlingar på de prov som lämpades för detta och testade isolatens 

känslighet för olika typer av antibiotika. På vissa patienter hade man även tagit 

blodprover varifrån isolerade patogener artbestämdes och känslighetstestades för 

olika antibiotika. MIC-värden för patogenerna bestämdes på ett centrallaboratorium. 
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Resultat 

Totalt randomiserades 347 patienter och av dessa fick 344 patienter behandling. 

Grupperna var demografiskt likvärdiga och det fanns inte några stora skillnader 

mellan grupperna. 30,2 % av patienterna i AMX/CA 2000/125 mg behandlade 

gruppen och 34,9 % av patienterna i AMX/CA 1000/125 mg behandlade gruppen 

exkluderades. I de flesta fall berodde exkluderingen på att patienterna inte hade CAP.  

Den vanligaste patogenen var S.pneumoniae, som isolerades från 52,3 % av 

patienterna behandlade med AMX/CA 2000/125 mg och från 46,8 % av patienterna 

som behandlades med AMX/CA 1000/125 mg. 95 % av de isolerade stammarna av 

S.pneumoniae var känsliga för AMX/CA och hade då ett MIC-värde < 4 mg/l för 

AMX/CA. Tre av S.pneumoniae isolaten var penicillinresistenta och sex stycken 

isolat var makrolidresistenta. 

I den radiologiska utvärderingen klassificerades 92,4 % av patienterna i AMX/CA 

2000/125 mg behandlade gruppen och 93,9 % av patienterna i den AMX/CA 

1000/125 mg behandlade gruppen som ett framgångsrikt resultat. Majoriteten av 

patogenerna var utrotade eller ansågs vara utrotade vid studiens slut eller vid 

uppföljningen. Den totala framgången var 90,9 % av fallen i AMX/CA 2000/125 mg 

behandlade gruppen och 85,3 % av fallen i den AMX/CA 1000/125 mg behandlade 

gruppen vid uppföljningen. Ett av S.pneumoniae isolaten i AMX/CA 1000/125 mg 

behandlade gruppen var penicillinresistent och blev ett totalt misslyckande. 

Resterande 4 resistenta stammar av S.pneumoniae behandlades med framgång. 
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Studie 4 

Efficacy of a new pharmacokinetically enhanced formulation of 

amoxicillin/clavulanate (2000/125 mg) in adults with community-acquired 

pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae, including penicillin-resistant 

strains 

File et al.,  International Journal of Antimicrobial Agents 25:110-119, 2005. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att genom att sammanställa resultat från fem olika studier som 

undersöker AMX/CA 2000/125 mg som behandling vid CAP och som fokuserar på 

de fall som är orsakade av S.pneumoniae. 

Studie design 

Information från fyra randomiserade, multicenter, dubbelblindade, dubbel-dummy, 

paralellgruppsstudier och en icke-jämförande studie, som undersöker den förbättrade 

formuleringen AMX/CA 2000/125 mg i form av två tabletter, två gånger dagligen, 

vid behandlig av CAP, sammanställdes. De patienter som inkluderades i denna studie 

var vuxna patienter som diagnostiserats med CAP och före även uppfyllde 

inkluderingskraven för den studie som patienten deltog i. Alla studier behövde 

lungröntgenbilder som kunde tyda på lunginflammation och även feber tillsammans 

med ett eller flera av symtomen hosta, förändrade upphostningar, 

andningssvårigheter och andra CAP relaterade symtom. Om patienten var känslig 

mot något ämne i studiemedicinen, hade risk för någon form av interaktioner med 

andra läkemedel, annan infektion som kunde störa studieresultatet, känd eller 

misstänkt nedsatt njur- eller leverfunktion då ledde detta till uteslutande av patienten 

ur studien.  

Patogener isolerades från sputum eller blod och MIC-värde bestämdes i ett centralt 

laboratorium. Eftersom MIC-värden inte finns bestämda för AMX/CA 2000/125 mg 

så används värdena för andra formuleringar. För att räknas som en total framgång 

skulle patienten uppvisa både en bakteriologisk- och klinisk förbättring. 

Behandlingen var icke-framgångsrik om det fortfarande  fanns, eller troddes finnas, 

patogener vid uppföljning efter studien. Patientens bakteriologiska respons baserades 

på utrotning av varje patogen som identifierades vid början av studien. 

Resultat 

Totalt 3292 patienter inkluderades i studierna, varav 2465 kunde användas för 

utvärdering av effektivitet. Totalt isolerades 895 patogener från 706 patienter som 

behandlades med AMX/CA 2000/125 mg, och 230 isolerades från 180 patienter i 

gruppen som fick andra läkemedel. Den vanligaste patogenen som isolerades var 

S.pneumoniae vilken isolerades från 52,0 % av patienterna i AMX/CA 2000/125 mg 

behandlade gruppen och 39,4 % av patienterna i gruppen som behandlades med 

andra läkemedel. Av S.pneumoniae isolaten var 32,6 % av isolaten i AMX/CA 
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behandlade gruppen resistenta medan den siffran var 29,3 % av isolaten i gruppen 

behandlade med andra läkemedel.  

Av patienterna som var infekterade med S.pneumoniae, behandlades 94,2 % av dessa 

patienter framgångsrikt med AMX/CA, medan 84,7 % av patienterna med andra 

antibiotika behandlades framgångsrikt. 96,0 % av patienterna med PRSP i gruppen 

som behandlades med AMX/CA visade sig vara framgångsrikt behandlade medans 

den siffran var 75,0 % i gruppen med andra antibiotika vid slutet av studien. Dessa 

siffror var vid uppföljningen istället 100 % och 60 % respektive. 
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Studie 5 

Efficacy and safety of twice-daily pharmacokinetically enhanced 

amoxicillin/clavulanate (2000/125 mg) in the treatment of adults with 

community-acquired pneumonia in a country with a high prevalence of 

penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae 

Siquier et al., Journal of Antimicrobial Chemotherapy 57:536-545, 2006. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om den nya förbättrade formuleringen 

AMX/CA 2000/125 mg, som tas oralt två gånger dagligen, är minst lika effektivt 

som AMX/CA 875/125 mg, som tas oralt tre gånger dagligen, vid CAP som tros bero 

av pneumokocker hos vuxna patienter. 

Studie Design 

Studien var en randomiserad, dubbel-blindad, dubbel-dummy, paralellgruppsstudie 

som jämförde effektivitet och säkerhet hos AMX/CA 2000/125 mg två gånger 

dagligen med AMX/CA 875/125 mg tre gånger dagligen vid behandling av vuxna 

med CAP. Patienterna rekryterades i Spanien och randomiserades till att antingen 

behandlas med AMX/CA 1000/62,5 mg 2 tabletter två gånger dagligen eller 

AMX/CA 875/125 mg en tablett tre gånger dagligen. Patienterna i de båda grupperna 

fick även placebo för det andra läkemedlet. 

 De som rekryterades till studien var vuxna med CAP som bekräftats med en 

lungröntgen. Patienten skulle även ha feber samt en eller flera av symtomen hosta, 

förändring i upphostningar, andningssvårigheter och frossa för att tas med i studien. 

Patienter med misstänkt viral infektion, tuberkulos, överkänslighet mot något av 

läkemedlen i studien eller infektion som skulle kunna försvåra utvärdering av resultat 

exkluderades. Patienter som togs med i studien skulle inte heller tagit någon form av 

antibiotika inom en vecka före studiens början. Man uteslöt även HIV positiva 

patienter och de med nedsatt immunförsvar. 

Det kliniska utfallet ansågs vara framgångsrikt när patienter tillfrisknat så mycket att 

de inte längre behövde antibiotikabehandling för sin CAP vid slutet av studien eller 

vid uppföljningen. Ett icke-framgångsrikt resultat var när patientens CAP 

återkommit eller försämrats vid slutet av studien eller vid uppföljningen. Det 

bakteriologiska utfallet ansågs vara en framgång vid utrotning eller trolig utrotning 

av de bakterier som orsakade sjukdomen. Vid framgång  skulle inte heller någon ny 

infektion uppstått under tiden för studien. När det fanns bakterier, troddes finnas 

bakterier eller ny infektion tillkommit så räknades utfallet inte som en framgång. 
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Resultat 

Totalt randomiserades 569 patienter varav 475 patienter slutförde studien. Den 

vanligaste orsaken till avhopp under studien var otillräcklig effekt av behandlingen 

och det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika behandlingsgrupperna. 55 % 

av patienterna lämnade ett sputum prov som gick att analysera vid början av studien. 

Patogener hittades hos 102 av 376 patienter (27 %) i gruppen som behandlades med 

AMX/CA 2000/125 mg och 56  av 193 patienter (29 %) i gruppen som behandlades 

med AMX/CA 875/125 mg. Av de identifierade isolaten var den vanligaste bakterien 

S.pneumoniae som stod för 72 % respektive 57 % av de identifierade isolaten i de 

olika behandlingsgrupperna. Åtta PRSP stammar identifierades vid studiestarten och 

var jämt fördelade mellan de två behandlingsgrupperna.  

Klinisk framgång sågs hos 92,4 % av patienterna i AMX/CA 20007125 mg 

behandlade gruppen och hos 91,2 % av patienterna i AMX/CA 875/125 mg 

behandlade gruppen vid uppföljning efter studien. Den bakteriologiska framgången 

var likvärdig mellan de båda behandlingsgrupperna både vid slutet av studien och vid 

uppföljning efter studien. När man endast tittade på S.pneumoniae såg man 

bakteriologiska framgångar i 97 % respektive 90% av fallen i de olika 

behandlingsgrupperna. Alla PRSP isolat som identifierades i början av studien var 

utrotade eller ansågs vara utrotade i slutet av studien och vid uppföljningen. 
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Studie 6 

Clinical and bacteriological efficacy and safety of 5 and 7 day regimens of 

telithromycin once daily compared with a 10 day regimen of clarithromycin 

twice daily in patients with mild to moderate community-acquired pneumonia 

Tellier et al., Journal of Antimicrobial Chemotherapy 54:515-523, 2004. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att bestämma likvärdighet i klinisk effektivitet mellan 

telithromycin och clarithromycin och även bedöma dessas säkerhet vid behandling 

av CAP hos vuxna patienter. 

Studie design 

Studien var en dubbel-blindad, aktivt kontrollerad, tre arms-paralellgrupps-studie. 

Från patienterna samlade man in sjukdomshistoria och de genomgick en kroppslig 

rutinundersökning. Patientens infektion utvärderades och man tog även 

lungröntgenbilder. Sputum- och luftvägsprover samlades in och dessa gramfärgades, 

artbestämdes och även bakteriernas antibiotikakänslighet testades. 

Patienter rekryterades i USA. För att tas med i studien skulle patienten vara vuxen, 

med kliniska och radiologiska fynd som tyder på lunginflammation. 

Inklusionskriterierna var att patienten skulle ha minst två av ett antal symtom. Dessa 

var hosta, andningssvårigheter, feber, onormala lungljud eller snabb andning. 

Patienten skulle vara diagnostiserad med CAP troligen orsakad av bakterier. 

Patienter som var gravida eller ammande uteslöts ur studien. Även patienter som 

behövde intensivvård eller med sjukdomar som skulle kunna påverka resultatet i 

studien uteslöts. 

Patienterna randomiserades till behandling med telithromycin 800 mg en gång om 

dagen i fem dagar, telithromycin 800 mg en gång om dagen i sju dagar eller 

clarithromycin 500 mg två gånger om dagen i  tio dagar. Alla patienter fick även 

placebo för de andra behandlingarna. 

När patienten efter behandling återgått till det tillstånd som han eller hon haft innan 

infektionen eller att patienten inte längre behövde läkemedel räknades som en 

kliniskt framgång. Ett framgångstikt bakteriologiskt resultat var om 

sjukdomssymtomen var borta och man inte kunde isolera den sjukdomsorsakande 

bakterien, den sjukdomsorsakande bakterien var utrotad eller troddes vara utrotad.  

Resultat 

Av de 581 patienter som togs med i studien randomiserades 575 till de olika 

behandlingsgrupperna. Den vanligaste anledningen till att en patient inte 

randomiserades var avsaknad av fynd som tydde på CAP på patientens 

lungröntgenbilder. Följsamheten i de olika behandlingsgrupperna var hög, och låg, 

för de som följt behandlingen helt, på minst 85 %. Den vanligaste bakterien som 
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isolerades i telithromycin (7 dagar) behandlade gruppen och 

claritromycinbehandlade gruppen var S.pneumoniae, medan H.influenzae följt av 

S.pneumoniae var vanligast i den telitromycin (5 dagar) behandlade gruppen. 

Den kliniska framgången var i den 5 dagars telithromycinbehandlade gruppen 89,3 

%, i 7 dagars telitromycinbehandlade gruppen 88,8 % och i 

clarithromycinbehandlade gruppen 91,8 %. Hos 5 dagars telithromycinbehandlade 

gruppen var det bakteriologiska resultatet framgångsrikt hos 87,7 %. Samma andel 

var i den 7 dagar telithromycinbehandlade gruppen 80,0 % och i den 

clarithromycinbehandlade gruppen 83,3 %. 

Totalt sju patienter var infekterade med resistenta S.pneumoniae. I 85,7 % av de 

patienter som infekterats med dessa bakterier kunde man konstatera som ett 

framgångsrikt resultat. 
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Studie 7 

Efficacy of moxifloxacin for treatment of penicillin-, macrolide- and multidrug-

resistant Streptococcus pneumonia in community-acquired pneumonia 

Fogarty et al., International Journal of Clinical Practice 59:1253-1259, 2005. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera moxifloxacins effektivitet vid behandling av 

CAP som orsakats av penicillinresistent, makrolidresistent S.pneumoniae och 

multiresistenta S.pneumoniae (MDRSP). 

Studie design 

Sex olika fas III studier som behandlade moxifloxacins effektivitet och säkerhet vid  

CAP behandling identifierades. Från dessa studien samlade man in och 

sammanställde resultat som rörde de patienter som var infekterade med 

S.pneumoniae. De som togs med i studien var vuxna där lungröntgen visade tecken 

på CAP. S.pneumoniae isolerades från  sputum, bronk- eller lungbiopsi eller blod. 

Bakteriernas antibiotikakänslighet bestämdes för moxifloxacin och penicillin genom 

ett E-test. Alla kliniska isolat skickades till ett större laboratorium för en ytterligare 

utredning och för att bekräfta identitet och göra större antibiotikakänslighetstester.  

Patienterna i de olika studierna rekryterades från USA, Kanada och Spanien. 

Klinisk  och bakteriologisk respons till behandlingen utvärderades med hjälp av 

upprepade provtagningar, symtom och tecken på CAP. Man jämförde även 

lungröntgenbilder tagna före och efter studien för att utvärdera patientens respons på 

behandlingen. Vid uppföljningen delades patienterna in i kategorier efter hur bra de 

svarat på behandlingen kliniskt. Dessa kategorier var framgångsrik-, icke-

framgångsrikbehandling eller obestämbar. Den bakteriologiska  responsen delades 

också in i kategorier vilka var utrotning, trolig utrotning, fortlevande, troligt 

fortlevande eller obestämbar. 

Resultat 

I sammanställningen ingick 131 patienter vilka var infekterade med S.pneumoniae. 

140 S.pneumoniae isolat isolerades från patienterna och av dessa var 5,0 % resistenta 

mot ett antibiotikum som testades, 16,4 % var PRSP, 18,6 % var makrolidresistenta 

och 22,1 % var MDRSP. Alla S.pneumoniae isolat som samlades in i studierna var 

känsliga mot moxifloxacin. Moxifloxacinbehandlade patienter visade på klinisk 

framgång i 95,4 % av fallen medan en bakteriologisk utrotning sågs hos 92,9 % av 

patienterna. Av de patienter som var infekterade med PRSP sågs framgångar hos alla 

både bakteriologiskt och kliniskt. Hos patienter infekterade med makrolidresistenta 

S.pneumoniae sågs bra kliniska och bakteriologiska resultat i 95,7 % av fallen. Hos 

patienter som var infekterade med MDRSP sågs klinisk och bakteriologisk 

förbättring i 95,7 % av fallen.   
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Graden av kliniskt framgångsrikt och bakteriologiskt framgångsrikt sågs inte ha 

något samband med antalet antibiotika som isolatet var resistent mot.    
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Studie 8 

Efficacy of Telithromycin in Community-Acquired Pneumonia Caused by 

Pneumococci with Reduced Susceptibility to Penicillin and/or Erytromycin 

Rensburg et al., Chemotherapy 51:186 – 192, 2005. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa resultat från olika studier för att bestämma 

telitromycins effekt hos patienter med CAP orsakad av pneumokocker med nedsatt 

känslighet för penicillin och/eller erytromycin. 

Studie design 

Med i studien var vuxna patienter med CAP som tagits med i någon av de åtta studier 

som var med i sammanställningen. Sju av studierna var multicenterstudier från fas III 

utförda i Europa och USA och en var en fas II studie utförd i Japan. Totalt var det 

2289 patienter i fas III studierna som behandlades med telitromycin 800 mg en gång 

dagligen i 5 – 10 dagar medan den Japanska studien omfattade 50 patienter som 

behandlades med telitromycin 800 mg i 7 dagar. 

De som rekryterades till studierna var vuxna med CAP som fastställts med 

lungröntgen och även hade minst två symtom relaterade till sjukdomen. Dessutom 

skulle patienten ha feber, ett antal vita blodkroppar som översteg det normala eller ett 

luftvägsprov innehållande gram-positiva diplokocker (pneumokocker). De patienter 

som behövde intensivvård eller parenteral tillförsel av antibiotika uteslöts ur studien. 

Andra exklusionskriterier var nedsatt njur- eller leverfunktion, nedsatt immunförsvar, 

långsam hjärtrytm, misstänkt överkänslighet mot läkemedel som användes i studien 

eller intag av läkemedel som kunde interagera med studieläkemedlen. De patienter 

som var infekterade med  pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin eller 

erytromycin identifierades för denna studie. 

Klinisk framgång räknades som försvinnande eller tillbakagång till tillståndet innan 

infektionen gällande tecken, symtom och synliga förbättringar på lungröntgenbilder. 

Även sådan klinisk och radiologisk framgång att patienten inte längre behövde 

behandlas med antibiotika räknades som ett framgångsrikt resultat. Bakteriologiskt 

framgång var när den bakterie som orsakade infektionen var utrotad eller troddes 

vara utrotad.  

Resultat 

Totalt fastställdes 327 patienter vara infekterade med S.pneumoniae. Av dessa hade 

18,7 % nedsatt känslighet för penicillin och/eller erytromycin. Alla bakteriestammar  

visades vara känsliga mot telitromycin och hade då ett MIC-värde för telitromycin ≤ 

1,0 mg/l. I gruppen som behandlades med telitromycin visade sig 8 bakteriestammar 

vara resistenta mot penicillin då deras MIC-värde för penicillin ≥ 2 mg/l, 22 stammar 

visade sig ha ett MIC-värde för erytromycin som var ≥ 1 mg/l vilket räknas som 
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resistent. 13 andra isolerade bakteriestammar visade resistens mot både erytromycin 

och penicillin.  

Andelen patienter som framgångsrikt behandlats med telitromycin var 91,2 %. 

Telitromycin visade sig vara effektiv mot S.pneumoniae oavsett bakteriernas  

känslighet för penicillin och erytromycin. Av de patienter som var infekterade med 

bakterier med nedsatt känslighet visade 94,5 % på ett framgångsrikt resultat.  

Andelen patienter infekterade med S.pneumoniae vars bakteriologiska utfall blev en 

framgång var 96,0 %. Av de patienter som infekterats av stammar med nedsatt 

känslighet blev det bakteriologiska utfallet en framgång i 93,4 % av fallen. 

 

 

 

Sammanställning av artiklar 

Tabell III visar en sammanställning över antal patogener, typ och utrotning med olika 

typer av antibiotika i de olika studierna som använts i detta arbete. Informationen 

avser främst bakteriologiska, inte kliniska resultat.  

Andelen isolerade S.pneumoniae i de studier som inte endast undersökte denna typ 

av bakterie låg mellan 29,1 och 72,2 %, se Tabell III. Andelen PRSP låg på totalt 9,7 

%. De behandlingar som använts i studierna var AMX/CA, ceftriaxon, moxifloxacin, 

telitromycin och klaritromycin. Totalt utrotade moxifloxacin, telitromycin, AMX/CA 

(2000/125 mg), och ceftriaxone, 100 %, 100 %, 97,8 % och 66,7 % respektive av de 

PRSP isolat som behandlades med läkemedlen, se Tabell III. Andelen av 

S.pneumoniae isolaten som ansågs vara MDRSP var 6,8 % och andelen MRSP var 

12,2 %. Av MRSP isolaten utrotades 96,2 % av de som behandlades med 

moxifloxacin och 95,5 % av de som behandlades med telitromycin. Av MDRSP 

isolaten utrotades 97,7 % som behandlades med AMX/CA (2000/125 mg), 96,8 % 

som behandlats med moxifloxacin och 76,9 % som behandlats med telitromycin, se 

Tabell III. Studie 7 innehåller fler resistenta stammar än någon annan av studierna då 

andelen PRSP var 21,4 %, MRSP var 18,6 % och MDRSP var 22,1 %, se Tabell III. 
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Tabell III: Överblick över antal patogener, typ och utrotning med olika typer av 

antibiotika i granskade studier. Denna information avser främst bakteriologiska och 

inte kliniska resultat. 

Databas Studie 

1 

Studie 

2 

Studi

e 3 

Studie 

4 

Studie 

5 

Studi

e 6
1 

Studie 

7 

Studie 

8 

Totalt 

Antal 

patogener 

1680 169 91 744 158 254 140 327 3339  

Antal 

S.pneu.2 
489/ 

1680 

29,1% 

116/16

9 

68,6% 

45/91 

49,5

% 

372/77

4 

48,1% 

114/15

8 

72,2% 

80/25

4 

31,5

% 

140/14

0 

100% 

327/32

7 

100% 

1603/33

39 

48,0% 

Antal 

PRSP2 
60/489 

12,3% 

10/116 

8,6% 

3/45 

6,7% 

30/372 

8,1% 

13/105 

12,4% 

0/80 

0% 

30/140 

21,4% 

 

8/327 

2,4% 

154/159

4 

9,7% 

Antal 

MRSP.2 
93/489 

19,0% 

- 3/45 

6,7% 

51/372 

13,7% 

- 7/80 

8,8% 

26/140 

18,6% 

22/327 

6,7% 

195/159

4 

12,2% 

Antal 

MDRSP2,4 
44/489 

9,0% 

11/116 

9,5% 

3/45 

6,7% 

18/372 

4,8% 

- - 31/140 

22,1% 

13/327 

4,0% 

109/159

4 
6,8% 

Utrotade 
S.pneu.2 

453/48
9 

92,6% 

104/11
6 

89,7% 

36/45 
80,0

% 

320/37
2 

86,2% 

109/11
4 

95,6% 

75/80 
93,8

% 

131/14
0 

93,6% 

309/32
7 

94,5% 

1462/16
03 

91,2% 

Med 

AMX/CA2 

2000/200 

mg 

- 48/53 

90,6% 

- - - - 

- 

- 

- 

- 

- 

48 

90,6 % 

Med 

AMX/CA2 

2000/125 

mg 

408/42

7 

95,6% 

- 

- 

18/18 

100% 

274/29

7 

92,3% 

75/77 

97,4% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

775/819 

94,6% 

Med 

AMX/CA2 

1000/125 

mg 

- 

- 

- 18/20 

90,0

% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 18/20 

90,0% 

Ceftriaxone - 

- 

56/63 

88,9% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 56/63 

88.9% 

Klaritromyc

in 

- - - - - 23/26 

88,5

% 

- 

- 

- 23/26 

88,5% 

Moxifloxaci

n 

- - - - - - - - - 

Telitromyci

n 

- - - - - 52/54 

96,3

% 

- 309/30

9 

100% 

309/309 

100% 

Blandad 

grupp3 
45/52 

86,5% 

- - 

- 

46/54 

85,2% 

34/37 

93% 

- 

- 

- - 125/143 

87,4% 

Utrotade 

PRSP2 
57/60 

95,0% 

8/10 

80,0% 

0/0 28/30 

93.3% 

13/13 

100% 

0/0 23/23 8/8 139/144 

96,5% 

Med 

AMX/CA2 
2000/200 

- 4/4 

100% 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 4/4 

100% 
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mg 

Med 

AMX/CA2 

2000/125 
mg 

55/56 

98,2% 

- 

- 

0 24/25 

96,0% 

8/8 

100% 

- 

- 

- - 87/89 

97,8% 

Med 
AMX/CA2 

1000/125 

mg 

- 
- 

- 
- 

0 - 
- 

- 
- 

- 
- 

- - 0/0 

Ceftriaxone - 4/6 

66,7% 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 4/6 

66,7% 

Klatitromyc

in 

- - - - - 0 - - 0 

Moxifloxaci

n 

- - - - - - 23/23 

100% 

- 23/23 

100% 

Telitromyci

n 

- -  -  0 - 8/8 

100% 

8/8 

100% 

Blandad 

grupp3 
2/4 

50,0% 

- - 4/5 

80,0% 

5/5 

100% 

- 

- 

- - 11/14 

78,6% 

Utrotade 

MRSP2 
- - 2/3 

66,7

% 

- - 6/7 

85,7

% 

25/26 

96,2% 

21/22 

95,5% 

48/51 

94,1% 

Med 

AMX/CA2 

2000/200 

mg 

- - - 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

Med 

AMX/CA2 

2000/125 

mg 

- 

- 

- 1/1 

100% 

- - 

- 

- 

- 

- - 1/1 

100% 

Med 

AMX/CA2 

1000/125 

mg 

- 

- 

- 1/2 

50,0

% 

- - 

- 

- 

- 

- - 1/2 

50,0% 

Ceftriaxone - - - - - - - - - 

Klaritromyc

in 

- - - - - 1/2 

50,0

% 

- - 1/2 

50,0% 

Moxifloxaci

n 

- - - - - - 25/26 

96,2% 

- 25/26 

96,2% 

Telitromyci

n 

- - - - - 5/5 

100% 

- 21/22 

95,5% 

21/22 

95,5% 

Blandad 

grupp3 
- 

- 

- - 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

Utrotade 

MDRSP2,4 
42/43 

97,7% 

- 0 - - - 30/31 

96,8% 

10/13 

76,9% 

82/87 

94,3% 

Med 

AMX/CA2 
2000/200 

mg 

- - - 

- 

- - 

- 

- 

- 

- - - 

Med 

AMX/CA2 

2000/125 

mg 

42/43 

97,7% 

- 0/0 - - 

- 

- 

- 

- - 42/43 

97,7% 
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1 
Ur denna studie har studie 8 använt information rörande telitromycinbehandling. För att 

inte information ska räknas med två gånger och ge ett missvisande resultat har dessa 

uppgifter inte tagits med vid sammanställandet av informationen i kolumnerna (kolumn 

totalt)  

2
 Streptococcus pneumoniae (S.pneu.); Amoxicillin/Klavulansyra (AMX/CA); Multidrug 

resistant Streptococcus pneumoniae (MDRSP); Makrolidresistent Streptococcus pneumoniae 
(MRSP); Penicillinresistent Streptococcus pneumoniae (PRSP) 

3
 I blandad grupp ingår resultat från antibiotika som inte namngivits i studierna. 

4 
I detta arbete definieras multiresistent Streptococcus pneumoniae  som är en stam som är 

resistent mot mer än ett antibiotikum. I vissa av studierna skiljer man på multiresistens som 

då är resistens mot minst 3 olika antibiotika och kombinerad penicillin-makrolidresistens. 

  

Med 

AMX/CA
2 

1000/125 

mg 

- 

- 

- 0/0 - - 

- 

- 

- 

- - - 

Ceftriaxone - - - - - - - - - 

Klaritromyc
in 

- - - - - - - - - 

Moxifloxaci
n 

- - - - - - 30/31 
96,8% 

- 30/31 
96,8% 

Telitromyci
n 

- - - - - - - 10/13 
76,9% 

10/13 
76,9% 

Blandad 
grupp3 

0/0 - - - - 
- 

- 
- 

- - 0/0 
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Diskussion 

Resistenta stammar 

Över lag kan man i resultatet se att andelen PRSP-stammar är lågt (6,8 – 12,2 %) när 

man jämför med den förväntade andelen (7,5 % i Sverige men upp till 50 % i många 

länder där resistens är mer utbrett) (janusinfo.se, 2011-03-10, tid:10:32; Cars, 2003; 

Tabell III). Detta tas även upp i flera av studierna där man diskuterar inklusions- och 

exklusionskriterierna som huvudkälla till detta (Rosón et al., 2001; File et al., 2005; 

Siquier et al., 2006). De kriterier som anses kunna påverka andelen resistenta 

stammar är uteslutning av patienter med NP, HIV eller på annat sätt nedsatt 

immunförsvar vilket gör patienterna mer mottagliga för denna typ av infektion och 

de vistas oftare i sjukvårdsinrättningar (Rosón et al., 2001; File et al., 2005; Siquier 

et al., 2006). Eftersom man i de granskade studierna endast tittar på CAP, vill man så 

effektivt som möjligt utesluta risken att rekrytera patienter med NP. Dessa patienter 

löper högre risk att infekteras med resistenta stammar eftersom de smittats på en 

plats där det används mycket antibiotika vilket ökar risken för antibiotikaresistens 

(Sköld,2006; Siquier et al., 2006). I Sverige identifierades år 2010 endast 409 fall 

med infektion orsakad av PRSP (smittskyddsinstitutet.se, 2011-03-25, tid:07:35). 

Detta är trotts det låga antalet fall ett allvarligt problem om inte i Sverige så i andra 

delar av världen där resistens är mer utbrett. 

Pneumokockvaccin 

I Sverige utgör S.pneumoniae 35 – 50 % av de identifierade bakteriestammarna vid 

CAP (strama.se, 2011-03-01 tid:16:30; Apoteket AB, 2009). Detta stämmer bra 

överens med den andelen S.pneumoniae som hittats i de studier vilka inte endast 

tittade på denna typ av bakterie, se Tabell III. Det finns två olika vaccin mot 

pneumokocker och dessa vaccin uppskattas ge ett relativt bra skydd mot 

pneumokockinfektioner och då även pneumokocklunginflammation (Eklund & 

Sandström, 2009; smittskyddsinstitutet.se, 2011-03-01, tid:16:05). I Sverige ingår ett 

av dessa vaccin i det fria vaccinationsprogrammet för barn och man rekommenderar 

även vaccination av personer som tillhör riskgrupper för denna typ av infektioner 

(smittskyddsinstitutet.se, 2011-03-01, tid:16:05). Även Europeiska Unionen (EU) har 

gett rekommendationer att vaccinera barn och riskgrupper mot pneumokocker 

(lakemedelsvarket.se 2011-03-03, tid:13:30). Svenska Smittskyddsinstitutet har gjort 

uppskattningar som visar att allvarliga pneumokockinfektioner minskat med 75 % i 

de grupper som vaccinerats (smittskyddsinstitutet.se, 2011-03-01, tid:16:05). Att 

vaccination av denna typ fungerar har även visats i studier där man också sett en så 

kallad flockeffekt (smittskyddsinstitutet.se, 2011-03-01, tid:16:05; socialstyrelsen.se, 

2011-03-02, tid:13:05). Med flockeffekt menas att man kan se en minskning av 

antalet sjuka även bland de som inte vaccineras eftersom risken för smittspridning 

minskat (socialstyrelsen.se,2011-03-02, tid:13:05). Dessa argument talar starkt för 

denna typ av vaccination som har effekt mot 23 olika typer av pneumokocker vilket 

tros motsvara ca 90 % av de pneumokocker som vanligen orsakar invasiva 

infektioner (fass.se, 2011-03-08, tid:16:35; janusinfo.se, 2011-03-08, tid:16:35). Ett 

nytt vaccin med bredare spektrum skulle dock behövas eftersom vaccinet som ges till 

vuxna endast är verksamt mot 23 av 90 olika typer av pneumokocker som 



34 

 

identifierats och ett nytt vaccin skulle kanske vara mer aktivt i kampen mot CAP 

orsakade av resistenta bakteriestammar(janusinfo.se, 2011-03-08, tid:16:35).  

Geografiska skillnader 

Andelen resistenta bakteriestammar skiljer sig över geografiska områden. Till 

högriskområden för resistenta bakterier räknas södra Europa, Storbritannien och 

länder med begränsad tillgång på antibiotika då den begränsade tillgången leder till 

felaktig och otillräcklig behandling (Cars, 2003). I artiklarna som ligger till grund för 

detta arbete, ser man ingen större geografisk skillnad i andelen resistenta 

bakteriestammar med undantag för studie 7 där patienter rekryterats från USA, 

Kanada och Spanien (Fogarty et al., 2005). Flera av de andra studierna, exempelvis 

studie 5, som rekryterats alla sina patienter från ett högriskområde som Spanien, 

visade inte någon avvikande andel PRSP (Cars, 2003; Siquier et al., 2006). Värt att 

betrakta är att många av studierna hade ett mycket brett geografiskt område för 

rekrytering av sina patienter vilket kan bidra till att dessa faktorer inte syns i 

resultatet. 

MIC-värden 

Något som kan ha påverkat resultatet i detta arbete är att i vissa av studierna har man 

ändrat resistensgränsen för MIC. I studie 4 och 8 har gränsen för erytromycin höjts 

från ≥0,5 mg/l till ≥1 mg/l (srga.org, 2011-03-03, tid:09:45; File et al., 2005; 

Rensburg et al., 2005). Även i studie 3 har man antagit andra värden för MIC än de 

som är bestämda av European Committee On Antimicrobial Susceptibility Testing 

(EUCAST) och i denna studie är värdet för amoxicillin högre än värdet som bestämts 

av EUCAST (srga.org, 2011-03-03, tid:09:45; Petitpretz et al., 2002). Dessa siffror 

kan också vara en anledning till att andelen resistenta bakterier i studierna inte 

stämde överens med verkligheten eftersom färre bakterier räknas som resistenta om 

MIC-värdet höjs. 

Studierna 

Det finns få studier som är utförda på patienter med CAP orsakad av resistenta 

pneumokocker. Det krävs stora patientgrupper för att påvisa förändringar i 

bakteriologisk och klinisk effekt eftersom variationerna inom CAP är stora. Att 

sammanställa de studier som använts i detta arbete till ett enda resultat är svårt 

eftersom man använt många olika behandlingar och doser. Men man kan ändå se att 

de flesta behandlingarna var effektiva även mot de resistenta bakteriestammarna med 

undantag från ceftriaxon. Dock kan ceftriaxons låga siffra bero på att antalet 

resistenta bakteriestammar i denna grupp endast var sex stycken, se Tabell III (Rosón 

et al, 2001). I detta arbete diskuteras inte siffror från mycket små grupper av 

bakteriestammar (5 stammar eller färre) eftersom detta kan ge en missvisande bild av 

läkemedlens effekt.  

Utrotning av resistenta stammar 

Eftersom utrotning tros kunna vara nyckeln till att maximera det kliniska resultatet 

vid luftvägsinfektioner som CAP, anses dessa värden vara mycket viktiga (File et al., 

2005). Mot PRSP visade sig Moxifloxacin och telitromycin fungera bäst med en 

utrotning på 100 % (23/23 och 8/8). Dock innehöll telitromycingruppen endast 8 
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bakteriestammar av denna typ vilket kan påverka resultatets trovärdighet (se Tabell 

III). AMX/CA 2000/125 mg var den behandling som var näst bäst med 97,8 % 

(87/89) av bakteriestammarna utrotade (se tabell III). Moxifloxacin utrotade 96,2 % 

(25/26) och telitromycin utrotade  95,5 % (21/22) av MRSP stammarna. 

Moxifloxacin utrotade 96,8 % (30/31) av MDRSP bakteriestammarna (se Tabell III). 

AMX/CA gav en 97,8 % (42/43) utrotning av bakteriestammarna av denna typ (se 

Tabell III). På grund av det låga antal stammar som inte utrotades av de olika 

behandlingarna kan ingen statistisk signifikans fastställas för skillnaderna i resultat. 

Resultaten visar dock att flertalet behandlingar har god effekt även mot 

bakteriestammar som klassas som resistenta. 

Dosering 

När det gäller dosering av läkemedlen i studierna, så kan man säga att doserna 

överlag är högre än de som rekommenderas av Fass. I studie 1, 3, 4 och 5 där 

patienter behandlas med AMX/CA är dygnsdosen amoxicillin 4000 mg, medan den 

rekommenderade dygnsdosen av amoxicillin i denna kombination är 2625 mg, se 

Tabell IV (fass.se, 2011-03-04, tid:11:30; File et al., 2002; Petipretz et al., 2002; File 

et al., 2005; Siquier et al., 2006). Att beakta är dock att den formulering av 

läkemedlet som används i studie 1, 3, 4 och 5 är ny (File et al., 2002; Petipretz et al., 

2002; File et al., 2005; Siquier et al., 2006). Den nya formuleringen är en tablett med 

två lager av vilket det ena frisätts direkt och det andra har en fördröjd frisättning i ett 

försök att skapa en jämnare nivå av läkemedlet i blodet mellan doserna som ges var 

12:e timme (File et al., 2002; Petipretz et al., 2002; File et al., 2005; Siquier et al., 

2006). I studie 2 är dosen amoxicillin ytterligare högre än i de andra studierna som 

undersöker samma läkemedel (Rosón et al., 2001). Dygnsdosen av amoxicillin i 

studie 2 ligger på 6000 mg fördelat på tre doseringar under dygnet och detta väcker 

funderingar om valet av denna dosering gjordes för att gynna dessa resultat jämfört 

med den andra behandlingen i studien vilken var en låg normaldos (1 - 2 g) av 

ceftriaxone, se Tabell IV (Rosón et al., 2001; fass.se, 2011-03-04, tid:11:30). Man 

har även i studie 6 använt sig av den högsta dosering som rekommenderas i Fass 

(klaritromycin, 250 – 500 mg, 2 ggr/dygn), se tabell IV, vilken rekommenderas 

endast vid svåra infektioner (fass.se, 2011-03-04, tid:14:45; Tellier et al., 2004). 

Resterande doseringar i de olika studierna stämmer bra överens med de doseringar 

som rekommenderas i Fass (se tabell IV; File et al., 2002; Rosón et al., 2001; 

Petitpretz et al., 2002; File et al., 2005; Siquier et al., 2006; Tellier et al., 2004; 

Fogarty et al., 2005; Rensburg et al., 2005).  

Anledningarna till att man i studier använder högre doser än rekommenderat kan 

vara flera. Man vill ofta visa att en behandling är likvärdig eller bättre än en annan 

behandling och man kan då  höja den ena dosen som i studie 2 (Rosón et al., 2001). 

Utrotningen blir då mer omfattande eftersom bakterierna utsätts för mer antibiotika 

vilket kan ge ett missvisande resultat då den rekommenderade dosen kanske inte 

skulle orsaka en lika omfattande utrotning av bakterierna (Rosón et al., 2001). En 

annan anledning till att man i en studie ger en högre dos kan vara att man provar ut 

en ny formulering eller dosering av ett läkemedel. Det kan också finnas skillnader 

mellan rekommendationerna i olika länder. I resultatet i studie två (se Tabell III) kan 
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man se att behandlingarna har en likvärdig effekt men man kan eventuellt bestrida 

resultatets trovärdighet på grund av olikheter i dosering (Rosón et al., 2001). 
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Tabell IV: Halveringstider för de antibiotika som tagits upp i arbetet.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Halveringstiderna och doseringsrekommendationer är hämtade på fass.se under 

respektive antibiotika.  

2
 Doseringsrekommendationer som avser samhällsförvärvad lunginflammation hos 

vuxna 

3 
Den första dosen avser amoxicillin och den andra klavulansyra vilket är en 

kombination som tas upp i detta arbete 

4
 Telitromycin har även en terminal halveringstid på 10 timmar som anses mindre 

viktig (fass.se, 2011-02-24, tid 11:20) 

 

 

Halveringstid 

Klaritromycin, moxifloxacin och telitromycin har relativt långa halveringstider, se 

tabell IV(Rosón et al., 2001; Tellier et al., 2004; Fogarty et al., 2005; Rensburg et al., 

2005). Dessa behandlingar ger bra resultat och även klaritromycin visar ett bra 

resultat mot S.pneumoniae men andelen resistenta stammar som behandlats med 

klaritromycin är mycket liten (se Tabell III). Amoxicillin och klavulansyra har korta 

halveringstider men ger ändå en god effekt (se Tabell III och IV). Med den nya 

formuleringen som används i studie 1, 3, 4 och 5, kan man få långvarig effekt av 

läkemedlet trots korta halveringstider. 

Framtidsutsikter 

Enligt Sköld (2006) kommer resistensutvecklingen i framtiden att accelerera och om 

inte nya antibiotika kommer fram de närmaste åren kommer vi inte att hinna med i 

bakteriernas framfart och utveckling (Sköld, 2006). Han menar också att man för att 

bromsa bakteriernas resistensutveckling måste få en mer rationell inställning till 

antibiotika och vara försiktig med dess användning om vi fortfarande skall ha denna 

Antibiotika Typ Halveringstid Dosering
2 

Amoxicillin β-laktamantibiotika 1,2 timmar 875/125 mg  
3 gånger/dag

3 

Ceftriaxone β-laktamantibiotika Ca 8 timmar 1-2 g 

1 gång/dag 

Klaritromycin Proteinsynteshämmande 
antibiotika 

5 timmar 250 - 500 mg 
2 gånger/dag 

Klavulansyra β-laktamshämmare 1 timma 875/125 mg,  

3 gånger/dag
3 

Moxifloxacin Kinolon 12 timmar 400 mg 

1 gång/dag 

Telitromycin Proteinsynteshämmande 
antibiotika 

2-3 timmar 
(+10 timmar

4
) 

800 mg 
1 gång /dag 
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viktiga tillgång i framtiden (Sköld, 2006). Rosón et al. menar att man inte av rädsla 

för otillräcklig effekt ska börja använda andra antibiotika än β-laktamantibiotika. 

Eftersom β-laktamantibiotika enligt deras studie ger en bra effekt även mot 

pneumokockstammar med nedsatt känslighet, samtidigt minskar man risken för 

resistensutveckling mot de nya typerna av antibiotika (Rosón et al., 2001). Tellier et 

al. menar istället att om framgång vid behandling av CAP oftast beror på valet av 

antibiotika och eftersom andelen MRSP ökar så ökar behovet av nya 

behandlingsalternativ (Tellier et al., 2004). Att resistensutvecklingen hos 

pneumokocker inte är så utbredd i Sverige kan enligt Stockholms läns landsting bero 

på en återhållsamhet med penicillin och även det faktum att man vid de flesta 

luftvägsinfektioner rekommenderar ett antibiotikum (Kåvepenin®) snarare än ett 

urval av olika antibiotika (janusinfo.se, 2011-03-05 tid:14:25). Denna slutsats 

stämmer även överens med tidigare nämnda orsaker till utbredd resistens i 

utvecklingsländer och södra Europa där felanvändning och/eller antibiotikabrist kan 

leda till en snabbare utbredning av antibiotikaresistens (Cars,2003).  
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Slutsatser 
Alla antibiotika som tagits upp i detta arbete har en bra effekt mot resistenta stammar 

av S.pneumoniae vid CAP. Moxifloxacin och telitromycin men även den förbättrade 

formuleringen AMX/CA 2000/125 mg visar en bra effekt mot bakteriestammar av 

denna typ. Man skulle dock behöva nya studier på större material för att säkerställa 

denna slutsats. 
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