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I en nyligen publicerad rapport från världshälsoorganisationen (WHO 2014)1 – granskas överanvändning av
antibiotika och antibiotikaresistens, på global nivå. Här framgår det att detta allvarliga hot inte längre är en
profetia för framtiden, utan att det är ett faktum här och nu, i alla delar av världen och att det kan påverka alla
oavsett ålder. Resistens mot antibiotika är ett allvarligt hot mot folkhälsan. WHO’s biträdande generaldirektör
för säkerhet inom hälsovård fastslår att:
“Utan snabba och samordnade insatser av berörda parter, står världen inför
en post-antibiotisk era, där vanligt förekommande behandlingsbara infektioner och skador kan medför ökad risk för
dödsfall. Effektiva antibiotika har varit
en viktig faktor för ökad livslängd, ett
friskare liv och medfört fördelar inom
modern medicinsk behandling. Om inte
betydande åtgärder vidtas för att förebygga infektioner och om inte produktion, förskrivning och användande av
antibiotika ändras, så kommer världen
förlora mer och mer av de åtgärder som
befrämjar hälsa och resultatet blir förödande.”
I rapporten, ”Antimicrobial resistance: global report on surveillance”,
konstateras att resistens förekommer
mot flera olika antimikrobiella ämnen,
men rapporten fokuserar på antibiotikaresistens hos sju olika bakterier som
orsakar vanligt förekommande och allvarliga sjukdomar bland annat sepsis
(blodförgiftning, som kan ha samband
med sårinfektion), diarré, lunginflammation, urinvägsinfektion och gonorré.
Resultatet i denna rapport ger anledning
för stor oro då antibiotikaresistens även
dokumenterats mot de så kallade ”sistautvägen-antibiotika”, de antibiotika som
ges då inga andra fungerar.
Överanvändning av antibiotika finns
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dokumenterat vid behandling av sår. Resultat från patienter som remitterats till
en stor sårmottagning i Sverige visar att
91% av patienter med bensår var ordinerade antibiotikabehandling (RiksSår).
Uppskattningsvis har 18% av patienter
med bensår behov av antibiotikabehandling.2 Fyrtionio procent av bakteriefloran har rapporterats vara anaerober i infekterade bensår jämfört med 36% i icke
infekterade sår 3.
Infektion är en relativt vanligt förekommande komplikationer inom sårbehandling och kan drabba alla typer
av sår. Bakterier förekommer i alla sår,
men de påverkar bara sårläkningen negativt om mängden bakterier i såret går
från balanserad (förekomst av bakterier
men inte invasiva) till obalans (kritisk
kolonisation och infektion) där toxiska
ämnen frisätts som skadar vävnaden och
förhindrar sårläkning.4 Individens egen
förmåga att stå emot bakteriell tillväxt,
genom immunförsvaret, är den viktigaste faktorn för bibehållen bakteriell balans.
Idag är det väl dokumenterat att noggrant övervägd användning av lokalt
verkande antimikrobiella medel spelar
en viktig roll i att hantera bakteriell belastning och biofilm i sår. Detta för att
hantera den lokala infektionen innan den
sprider sig ned i djup vävnad och där-

med leder till problem som cellulit och/
eller sepsis.5,6
Lokalt verkande antimikrobiella ämnen som till exempel silver har visat sig
vara av stort värde när vävnaden har dålig genomblödning; vilket är vanligt förekommande vid sår på fot och underben.7 Förband innehållande silver utgör
en viktig del för att säkerställa lokal
antimikrobiell effekt vid sårbehandling.
Det finns flera olika silverförband tillgängliga, som med sin breda antimikrobiella effekt underlättar sårläkningen
genom att minska bakteriebördan i sårbädden och komplikationer som är förknippade med infektion.8-12 I detta avseende har förband med silver visat sig
vara mycket effektiva i studier genomförda de senaste två decennierna.5,7,13,14
Ett nyligen lanserat silverförband, ”Next
Generation Antiseptic Dressing” har
både i in-vitro tester och i en in vivostudie visat nedbrytande effekt på biofilm. Detta förband hade också positiv
effekt på sårläkningen och medförde
kostnadsbesparingar.15
Fördelarna med lokalt verkande antiseptiska medel i jämförelse med antibiotika är många. Jämfört med systemisk
administration så ger lokalt verkande
antimikrobiell sårbehandling omedelbar
bakteriedödande effekt på bakterierna i
sårbädden (även vid behandling av ben-
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sår med försämrad blodcirkulation). Utvecklingen av biofilm, där en samling
av bakterier lever tillsammans, står emot
attacken från antibiotika och gör de fastsittande organismerna i stort sett ”immuna” mot antibiotika. In-vitro tester
av de vanligast förekommande antiseptiska ämnena har visat att silver har förmåga att hantera biofilm.16 Detta är viktig när det gäller behandling av svårläkta
sår där bildandet av biofilm är starkt förknippad med fördröjd sårläkning.17
Genetisk resistens mot lokalt verkande silver har identifierats genom ett antal
Sil gener, framförallt som plasmider.18
Förekomst av resistenta gener mot silver
gör inte nödvändigtvis bakterien fenotypiskt resistent. Skillnaden mellan genotypisk och fenotypisk resistens har do-

kumenterats. En mängd olika faktorer,
inklusive anpassning till odlingsmedium
(yttre faktorer) och till exempelvis förekomst av en effluxpump som en följd av
mutation i Sil S, knuten till Sil E.19
Avvikelse har rapporterats och man
har visat att genetiskt silverresistenta
stammar av Enterobacter cloacae framodlade från kliniska isolat dödades när
de exponerades för ett silverförband.20
Detta indikerar att även om organismen
kan ha resistenta gener så har ett ”terapeutiskt” förband med silver förmågan
att döda dessa bakterier. Tänkbar silverresistens mot de vanligaste sårpatogenerna, Pseudomonas aeruginosa och
Staphylococcus aureus har undersökts 20.
Någon sådan resistens kunde inte påvisas. Senare studier av denna grupp forskare har fortsatt att undersöka bakterier
med gener som är resistenta mot silver
från sår hos både människor och djur.
Bevis för resistenta gener mot silver hittades enbart hos stammar av Enterobacter cloacae, en bakterie som sällan
är patogen i svårläkta sår.21 Författarna sammanfattade att fenotypisk resistens hos sil-positiva isolat visade att silver fortfarande var effektivt mot denna
bakterie.
En koppling mellan de silverresistenta generna sil E, P och S som kodar

mot CTX-M enzymer hos ESBL E. coli22
får konsekvenser för utökat spektrum
hos beta-lactamas (ESBL) - resistenta
enterobakter i den utsträckning där silver selektivt kan påverka CTX-M-producerande E.coli isolat. Dessa iakttagelser
stöds också av Finley et al23 som konstaterar att “även om den molekylära grunden för resistens mot silver har påvisats,
så krävs ytterligare kliniska observationer för att klargöra betydelsen av dessa
fenotypiska gener”. I en studie omfattande 859 kliniska isolat rapporterades att
31 av dessa hade minst en gen som visade tecken på resistens mot silver. Test
med minsta hämmande koncentration
(MIC) visade att bakterierna inte uppvisade en ökning av resistens mot silver i jonform. Dock visade två isolat (K.
pneumonia and E. cloacae) tillväxt vid
en nivå motsvarande 5,500µM Ag+.
Krämer som är avsedda för lokal behandling och som innehåller silver (exempel silver sulfadiazine) har
inte förknippats med ökad risk för resistensutveckling när de använts inom
sårbehandling.25,26 Silver sulfadiazine i
krämform har utgjort en del av standardbehandling inom brännskadebehandling
under mer än 40 år.27
De silverprodukter som idag används vid behandling av brännskador
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och svårläkta sår, används för att minska bakterietillväxten och motverka/
bryta ned biofilm, för att förebygga sårinfektion och för att begränsa onödig användning av antibiotika. Som ett resultat
av detta bidrar de också till att minska
risken för utveckling av antibiotikaresistens. Dessa moderna silverprodukter
har använts inom sårbehandling i mer
än 15 år.5
Utifrån all denna erfarenhet, som
involverar miljontals patienter under flera decennier, så har inte silverresistens
mot vanligt förekommande sårpatogener
publicerats. Publicerade in vitro studier
från Sütterlin och andra visar existens
av genetisk resistens mot silver. Denna
genetiska resistens tycks vara begränsad
till bakterier i tarmfloran och ger inte
nödvändigtvis en ökad benägenhet för
antibiotikaresistens.
Dock bör inte dessa rapporter om
resistensmönster och -mekanismer mot
lokalt verkande antimikrobiella ämnen underskattas. Att hantera tillväxt av
bakterier, inklusive kolonier av biofilm,
med hjälp av lokalt verkande antiseptiska ämnen är önskvärt och effektivt. Det
är därför viktigt att använda silverprodukter enligt rekommendationerna, under begränsade perioder och på sår med
kliniska tecken på tillväxt av bakterier/
biofilm eller infektion. Nyttan och risken skall alltid vägas mot varandra. Patienter med svårläkta sår har ofta en historik av upprepade antibiotikakurer. I
många fall kan detta undvikas genom
en mer aktiv lokalbehandling av kraftig biobörda innan sårinfektion manifesteras. Detta sker i första ledet genom
noggrann rengöring av såret med kranvatten eller surfaktantlösning och mekanisk debridering. Det är viktigt att motverka uppkomst av biofilm, och att bryta
ner den så att de bakterier som frigörs
vid debrideringen också kan avdödas. I
detta perspektiv är därför lokalbehandling av såret med antimikrobiella preparat under en begränsad tidsperiod ett
attraktivt val. Vid kraftig biobörda är
silverförband ibland nödvändiga. Speciellt viktigt är det att komma år biofilmsbildning i såret.
Vid manifest sårinfektion där antibiotika behövs för att behandla patienten bör såret samtidigt attackeras med
antimikrobiella preparat med bredspektrumeffekt. Moderna silverpreparat är i
dessa fall nödvändiga under en begränsad tidsperiod. Det är också viktigt att
bryta biofilm. Dock bör inte den möjliga
risken för resistensutveckling mot silver
ignoreras.28 Hypotesen om en länk mel-
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lan genetiskt förekommande resistens
mot silver och vissa antibiotika kräver
ytterliggare förtydligande. Som alltid
är fallet gäller det att balansera risk för
sårinfektion, risk för onödig antibiotikabehandling, risk för antibiotikaresistens
mot dagens moderna, väldokumenterade och säkra lokalt verkande antiseptiska preparat. Snabb läkning, och snabbt
omhändertagande av eventuella recidiv
minskar risken för onödig användning
av såväl antibiotika som lokala antisep-

tika. Om man undanhåller tillgång till
potenta lokabehandlingar vid kraftig
biobörda kan detta utan tvivel påverka
patientsäkerheten. Erfarenhet av sårläkning i kombination med vetenskaplig dokumentation av kliniska effekter måste
få vara ledstjärna när det gäller så komplexa tillstånd som svårläkta sår. Nedsatt immunförsvar är givetvis också av
avgörande betydelse för om en kraftig
biobörda i såret ska resultera i en sårinfektion eller ej.
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