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Introduktion: Ett flertal olika svamparter kan finnas hos människan. Den vanligaste 

svamparten i munnen är Candida albicans och det är också den som orsakar mest 

infektioner. En infektion blir det först då immunförsvaret är nedsatt bland annat på 

grund av hög ålder, långvariga infektioner, bristtillstånd, hematologiska sjukdomar, 

endokrina sjukdomar och behandlingar med antibiotika och cytostatika. En annan orsak 

kan vara en dålig fungerande tandprotes i kombination med sämre munhygien och 

nedsatt salivsekretion. 

En ytlig svampinfektion kallas oral candidos och en mer djupare infektion kallas oral 

candidiasis. 

Syfte: Att beskriva vilka behandlingsmetoder som finns mot oral candidos. 

Frågeställningar: Hur behandlas oral candidos? Hur effektiva är behandlingarna? 

Metod: Systematisk litteraturstudie. 

Resultat: Studien visar olika behandlingsmetoder som finns. Flukonazol är ett 

läkemedel som testats i flera av studierna och är väl fungerande, men det har också 

visats resistens mot det. Bland tandläkare i Spanien undersöktes vilka läkemedel som 

användes mest och det var mikonazol och nystatin. Andra läkemedel som testats är 

bland annat posakonazol, klotrimazol, daktarin mikonazol gel, brasilian propolis gel, 

anidulafungin, klorhexidin, triclosan/fluor. 

Konklusion: Det finns ett flertal olika läkemedel att behandla oral candidos med. 

Vanligaste läkemedlen i dessa studier är flukonazol, nystatin och mikonazol som även 

visar på bra effekt. 
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1. Introduktion 
Det finns omkring 50 000 svamparter i naturen, bara några få finns hos människan och de som 

orsakar sjukdom kallas humanpatogena svampar. Svamp är en utav sex huvudgrupper bland 

mikroorganismerna, de andra är protozoer, bakterier, mykoplasma, rickettsier och virus. 

Svamp och virus har inte lika många funktioner som de andra mikroorganismerna. Svamp har 

inget klorofyll och är därmed ingen växt utan en parasit. Patogen innebär sjukdomsalstrande, 

är svampen lågpatogen kan den ingå i normalfloran på huden, i slemhinnan och i munhålan 

utan att orsaka infektion. Patogena svampar hämtar näring från vävnad som de har infekterat 

och sprider sig genom sporbildning. Det finns tre grupper av svampar indelade efter växtsätt, 

jästsvampar, trådsvampar och mögelsvampar. Jästsvampar finns som olika Candida-arter, till 

exempel Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parpsilosis, C. krusei, C. 

guilliermondii och C. dubliniensis. Jästsvampen candida albicans finns normalt i munnens 

slemhinna och i vaginan. Candidasvamp smittar endogent. Trådsvampen dermatofyten, en av 

tre släkten bland trådsvampar, trivs där ämnet keratin finns, i hud, hår och naglar. 

Trådsvampen kan smitta både via indirekt och direkt hudkontakt. Mögelsvampen är indelad i 

två grupper, aspergillus fumigatus och pneumocystis jiroveci. Vid inandning av damm som 

innehåller mögelsporer av mögelsvampen kan lungor och bihålor infekteras. Beroende på hur 

djupt svamparna invaderar kroppens vävnader delas det in i icke-invasiva (ytliga) och 

invasiva infektioner då svamparna tränger djupare in i vävnaden (Ericson et al. 2009).  

 

1.1 Oral svampinfektion 
I munnen är det arten candida som är den mest förekommande av alla svamporganismer. 

Svampinfektion i munnen är oftast ytlig och benämns som candidos, när en infektion går mer 

på djupet benämns den som candidiasis. Candida albicans är den candida-art som orsakar flest 

infektioner, så mycket som 80-90 % av alla svampinfektioner (Liguori et al. 2007). Studien av 

Barros et al. (2008) visade att av 53 patienter med kronisk parodontit hade 21 patienter 

(39,6%) candida albicans och/eller någon annan candidaart. Tandköttsfickor, tandköttskanten 

och munslemhinnan var ställen i munnen som candida påträffades och C. albicans var den 

vanligaste arten. Uppstår en candidainfektion i munnen kan den spridas ner i matstrupen. Hos 

en individ med en allvarlig grundsjukdom kan infektionen även spridas till blodet och då 

också infektera hjärtklaffar och hjärnhinnor. Då spridningen har nått blodet så är candidiasis 

oftast allvarlig och svårbehandlad. När kroppen blir i obalans, till exempel när immun-

försvaret blir nedsatt kan svampen orsaka en infektion, en mykos. Vid antibiotika behandling 

när normalfloran i kroppen störs kan candidamykos uppstå (Ericson et al. 2009). 

 

1.2 Internationellt  
I sjutton olika länder, nio från Afrika, fem från Latinamerika och tre från Asien, har studier 

genomförts bland patienter med humant immunbristvirus (HIV) avseende vilka orala 

sjukdomar som de kan drabbas av. Det konstaterades att oral candidos är den mest 

förekommande sjukdomen i munnen hos individer med HIV. Landet med lägst förekomst av 

oral candidos var Tanzania med 12% och Zaire visade högst med 94%. Vanligast var 

pseudomembranös candidiasis, där Peru var högst med 70% och lägst med denna typ av 

candidiasis låg Kenya med 1%. Näst vanligast var erytematös candidiasis där Indien låg lägst 

med 3% och Peru högst med 35% (Ranganathan et al. 2006). 

 

1.3 Nationellt 
Dahlen et al (2009) genomförde en studie under två års tid i Sverige på 297 patienter med 

besvär från munhålan. Författaren ville se vilka mikroorganismer som fanns. Candida var den 

vanligaste mikroorganismen och då särskilt hos patienter med nedsatt immunförsvar till 
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exempel de med HIV, leukemi, patienter som strålbehandlats eller genomgått en 

transplantation samt patienter med systemiska sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, 

reumatisk-, chrons-, kronisk lungsjukdom, demens, multisjukdomar, ben- och hudsjukdomar 

och sjögrens syndrom. Bland patienter med nedsatt immunförsvar var det 68,8% som hade 

någon candidaart och i gruppen med systemiska sjukdomar 74,3%. Vanligaste arten var 

candida albicans 93,5% därefter candida glabrata 3,2%, candida tropicalis 1,9% och candida 

krusei 1,3%. 

 

1.4 Genus. 
Campisi et al. (2008) påvisade att kvinnor drabbades mer än män att få candidos. Skillnaden 

visades även i en tidigare studie av Campisi et al. (2001) och av Lourenco & Figueiredo 

(2008). Dessa könsskillnader har då främst visats bland de med HIV infektion. 

I en studie med 145 HIV patienter påvisades att kvinnor (63 stycken) drabbades oftare av 

candidiasis än män (28 stycken), främst då av pseudomembranös candidiasis (Obuekwe & 

Onunu 2006). Däremot i studien av Barros et al. (2008)  kunde ingen signifikant skillnad 

påvisas mellan könen.  

 

1.5 Vilka utvecklar candidos? 
Candidainfektion kan bero på lokal nedsatt resistens eller generell nedsatt resistens. En dålig 

fungerande tandprotes i kombination med sämre munhygien och nedsatt salivsekretion är ett 

exempel på lokal nedsatt resistens. Generell nedsatt resistens kan drabba individer med 

nedsatt infektionsförsvar, till exempel då allmäntillstånd är nedsatt, hög ålder, långvariga 

infektioner, bristtillstånd, hematologiska sjukdomar, endokrina sjukdomar och behandlingar 

med antibiotika och cytostatika (Rignell & Mirshahi 2010).  I studien av Soysa et al. (2008) 

undersöktes sambandet mellan antibiotika och candidosis. Det antibiotikum som orsakade 

mest candidiasis var aminoglycosid och de antibiotika som orsakade minst candidiasis var 

penicillin och tetracyklin. En ökning av candidos vid stigande ålder påvisades av Darwazeh et 

al. (2010) och Campisi et al. (2008). I studien av Niimi et al. (2010) påvisades att även friska 

personer bär på svamp, det är först när immunsystemet blir påverkat som det uppstår 

svampsjukdom. Det är oftast barn, äldre och personer i livets slutskede som drabbas. Även de 

som har diabetes, leukemi, olika cancersjukdomar eller HIV infektion/ AIDS har lättare att få 

svampinfektion. Daniluk et al. (2006) däremot visade i en studie att patienter med diabetes 

eller cancer inte hade mer av någon candidaart än patienter utan dessa sjukdomar.  

 

        1.5.1    Hiv och oral candidos. 

I flera studier påvisades att olika sjukliga orala förändringar, främst svampinfektioner så som 

candidiasis, är tidigt tecken på HIV infektion, då främst på läppar, slemhinna och tunga. 

Pseudomembranös candidiasis var den vanligaste typen (Owotade et al. 2008). Lourenco & 

Figueiredo (2008) påvisade i sin studie att pseudomembranös candidiasis var vanligast bland 

HIV patienter hos de som använde ”highly active antiretroviral therapy” (HAART), en 

bromsmedicin som hjälpte till att bromsa upp sjukdomen. Även Fabian et al. (2009) visade i 

en studie att det fanns ett samband hos patienter med HIV och candidiasis.  

 

   1.5.2    Diabetes och oral candidos.  

I flera studier har man kunnat visa ett samband mellan diabetes och Candida. 

Hos diabetiker har man funnit större mängd och fler candidaarter än C. albicans (Al- Attas & 

Amro, 2010). Biofilmens sammansättning skiljde sig mellan friska individer och individer 

med välinställd respektive dåligt inställd diabetes typ I. Den senare gruppen var mer mottaglig 

för oral candidos (Rajendran et al. 2010). Lågt pH i saliven kopplat till diabetes typ-2 (Al- 
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Attas & Amro, 2010) samt nedsatt salivmängd hade också samband med candidos hos 

diabetiker (Lamster et al. 2008). 

 

1.5.3 Cancer och oral candidos. 

Personer med cancer och främst de som blev strålade i huvud/hals området drabbades lättare 

av oral candidos än andra, de som blev strålade i detta område var även mycket muntorra 

(Deng et al. 2010). Jham et al. (2008) studerade den orala hälsan bland patienter med 

huvud/nack cancer före, under och efter strålbehandling. Studien visade att före 

strålbehandlingen hade 7,2% av patienterna oral candidiasis, som ökade till 45,8% under 

behandlingen och till sist minskade till 21,1% efter avslutad behandling. I en annan studie av 

Jham et al. (2007) påvisades att före strålbehandlingen hade nästan hälften (42,9%) av 

patienterna candida albicans och ingen annan candidaart visade sig. Under strålbehandlingen 

ökade candidainfektioner till 57% och det uppkom även andra arter förutom C. albicans, så 

som C. tropicalis, C. krusei och C. lusitaniae. Efter strålbehandlingen var 71,4% av 

patienterna drabbade av candidos. De candidaarter som visade sig var C. tropicalis, C. krusei, 

C. lusitaniae, C. kefyr och C. parapsilosis men ingen C. albicans kunde påvisas.  

 

1.5.4 Proteser och oral candidos. 

I en studie av Jainkittivong et al. (2010) genomfördes en undersökning på 380 protesbärare i 

Bangkok, Thailand, medelåldern var cirka 65 år, könsfördelningen 125 män och 255 kvinnor, 

155 med helprotes i en eller båda käkarna och 225 med delprotes. Studien visade att det var 

vanligast med candidiasis hos helprotes bärare än hos de med delprotes. Därutöver påvisades 

att det var vanligare bland protesbärande kvinnor än män. Zaremba et al. (2006) undersökte 

vuxna patienter både med protes och utan protes i åldrarna 35-44, 45-55, 56-70 och 71-92. 

Studien visade att den äldsta gruppen hade flest candida albicans, samt att protesbärare hade 

fler candida albicans än de som inte hade protes. Hos 3 patienter utav 71 som inte hade någon 

protes hittades två andra arter, C.glabrata och C.krusei.  

C.albicans, C.tropicalis och C.glabrata påträffades oftare hos individer med stomatit än hos 

friska individer då den vanligaste candidaart var C.albicans. Arterna C.tropicalis och 

C.glabrata hittades oftast båda tillsammans, antingen med eller utan C.albicans. En riskfaktor 

att utveckla utbredd stomatit var bland annat då protesen satt på plats i munnen nattetid. 

Individer med utbredda stomatiter hade fler kolonisationer av candida än de som inte hade så 

kraftig stomatit (Barbeau et al. 2003). Coco et al. (2008) såg även att en äldre protes och 

sämre munhygienvanor var riskfaktorer för att utveckla en utbredd stomatit. Studien av Abaci 

et al. (2010) påvisade att de med protes hade fler C.albicans än de som inte hade protes och att 

proteshygienen inverkade på intensiteten av tillväxten på C.albicans. Däremot visade sig inte 

frekvensen av protesrengöring vara relaterad till tätheten av candida och inte heller 

protesstomatit. 

 

1.5.5 Rökning och oral candidos 

Soysa & Ellepola (2005); Vellappally et al. (2007) påvisade i studier att hos rökare fanns mer 

candida än hos ickerökare, men det fanns även studier som inte visade någon skillnad. I en del 

studier visades att vissa candidainfektioner försvann då rökare slutade med tobak utan 

användning av antisvampmedel. 

Bland 415 rökande och icke rökande HIV patienter påvisades att oral candidiasis var vanligast 

hos HIV patienter som rökte (44,3 %), medan bland icke rökarna var 34,5 % drabbade av oral 

candidiasis (Sroussi et al. 2007). Campisi et al. (2008) genomförde en studie avseende vilka 

riskfaktorer som finns för att utveckla candidos. Studien genomfördes på 89 individer med 

oral candidosis och en kontrollgrupp på 98 personer. Studien visade att rökning inte var en 

riskfaktor till utveckling av candidos.  
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1.5.6 Transplantationer och oral candidos 

 I en studie på njur- eller hjärttransplanterade individer påvisades ett samband med oral 

candida, den vanligaste candidaarten i de båda grupperna var främst C. albicans. Hos 

hjärttransplanterade patienter fanns även C. lambica men inga andra arter. Bland 

njurtransplanterade patienter var alla candida arter representerade (Dongari-Bagtzoglou et al. 

2009). Lopez-Pintor et al. (2010) genomförde en undersökning på 500 patienter, i genomsnitt 

fem år efter transplantation av njure och på en kontrollgrupp bestående av 501 individer, 

åldern var mellan 19-95 år. Oral candidiasis var vanligast hos gruppen som hade 

transplanterat en njure, det visade sig också vara vanligare hos kvinnor än män. Även de 

äldre, rökare och diabetiker i denna grupp hade mer oral candidiasis än kontrollgruppen. 

I en annan studie påvisades att bland individer som genomgått en njurtransplantation hade 

signifikant fler individer oral candidiasis än i jämförande kontrollgrupp, detta på grund av 

nedsatt immunförsvar eller biverkning av medicinering. Den vanligaste candidaarten var 

candida albicans. Ingen skillnad kunde påvisas mellan kön och ålder (Gulec & Haberal 2009). 

 

1.6 Symtom på candidos. 
Candidainfektion delas in i olika klassifikationer, i akut, kronisk och candida-liknande 

infektioner. Pseudomembranös candidiasis kan vara akut eller kronisk, vitt plack som kan 

skrapas bort. Erytematös candidiasis kan också visa sig både som akut eller kronisk. Då den är 

akut visar sig en rodnad generellt i munnen, den kan vara smärtsam och ge en brännande 

känsla. Kronisk erytematös candidiasis visar sig som rodnad under protes och är ofta skarpt 

avgränsad mellan infekterad och frisk slemhinna. Kronisk candidainfektion kan visa sig som 

plackliknande/ knölformiga papler som inte går att skrapa bort men är inte lika vanlig som 

pseudomembranös och erytematös candidiasis. I klassifikationen candidaliknande infektioner 

finns munvinkelragader (sprickor i munvinkeln) och inflammation i tungan (Niimi et al. 

2010). 

 

 

Oral candidos påverkar den enskilde individen i stor utsträckning på flera sätt, inte bara med 

nedsatt oral hälsa utan kan också påverka stora delar av kroppen. I professionen som 

legitimerad tandhygienist ingår inte diagnostisering och behandling av oral candidos, men 

ökad kunskap kan göra det lättare att föra en dialog med tandläkare, andra tandhygienister och 

tandsköterskor i ämnet, då det ofta arbetas i team inom tandvården. Med ökad kunskap blir 

det lättare att upptäcka olika symtom på candidos och veta vilka behandlingsmetoder som 

finns för att förbättra patientens situation.  

 

 

2 Syfte 
Syftet är att beskriva vilka behandlingsmetoder som finns mot oral candidos.    

 

3 Frågeställningar 
Hur behandlas oral candidos? 

Hur effektiva är behandlingarna?  

 

4 Metod 
4.1 Design 
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Studien som genomfördes var en systematisk litteraturstudie, en studie med klart formulerade 

frågeställningar. Data söktes från vetenskapliga tidskriftsartiklar som svarade på 

frågeställningarna och sedan kritiskt granskades.  

 

4.2 Litteratursökning 
Sökningar gjordes i databasen PubMed där också alla artiklarna valdes ut. Det gjordes även 

sökningar i CINAHL men det gav färre artiklar och de som var intressanta fanns ändå med i 

PubMed, därför valdes alla artiklarna ut där.  Alla artiklar som inkluderades i resultatet hade 

en adekvat gruppstorlek från 20 personer upp till 1022 personer. De med för låg gruppstorlek 

exkluderades. Resultat artiklarna var alla aktuella som höll sig inom en tidsperiod på fem år. 

Alla artiklar i resultatet har granskats med en bedömningsmall inspirerad av Willman & Stolts 

samt Forsberg & Wengström 2008. Där bedömdes de ha god, medelgod eller dålig kvalitet. 

De 16 artiklar som fick betygen god eller medelgod kvalitet inkluderades i resultatet. 

 

4.3 Sökord 
Använda sökord: 1. ”Oral candida” 2. ”Oral candida treatment” 3. “Antifungal agents”           

4.”Effect”5. “Oral candidiasis” 6. ”Candidiasis, Oral” 7. “Therapeutics” 8. ”Treatment” 9. 

”Effectivenes”. 

Först söktes artiklar på vart och ett av sökorden, sedan kombinerades en del av de olika 

sökorden. Sökningarna gjordes med hjälp av MeSH- termer och icke MeSH- termer för att få 

en bredd, samt med hjälp av den booleska termen AND.  

 

4.4 Urval 
Begränsningar i urvalet av artiklar var följande: publicerade de senaste 5 åren, människor och 

engelska. Sökning av artiklar genomfördes hösten 2010, där 7 artiklar valdes ut till resultatet. 

Ny sökning genomfördes våren 2011 där ytterligare 9 artiklar valdes ut till resultatet. Det 

redovisades i två tabeller.  

 

4.4.1 Urval 1 

De olika sökkombinationerna gav 288 artiklar (tabell 1) och 295 artiklar (tabell 2). Artiklar 

där titeln tycktes stämma överens med syftet inkluderades, 70 respektive 64 artiklar. De 

övriga 218 respektive 231 artiklarna exkluderades på grund av att titlarna inte tycktes stämma 

med syftet, var reviewartiklar eller att de inte hade något abstract.  

 

4.4.2 Urval 2 

Vid urval 2 lästes de 70 respektive 64 artiklarnas abstract och de som inte ansågs kunna svara 

mot frågeställningarna exkluderades. Kvar var 33 respektive 26 artiklar. 

 

            4.4.3 Urval 3 

De resterande 33 respektive 26 artiklarna lästes i fulltext, varvid 20 respektive 11 valdes ut för 

en sekundärgranskning och 13 respektive 15 exkluderades. De exkluderade artiklarna svarade 

inte på frågeställningarna. Efter sekundärgranskningen återstod 7 respektive 9 artiklar, 

resterande 12 respektive 2 exkluderades på grund av att kriterierna för inkludering inte 

uppfylldes.  
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Tabell 1 Sammanställning av artikelsökning 2010 som visar vilken databas som använts, 

datum för sökning, sökord och olika sökordskombinationer, antal träffar och de olika urvalen. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tabell 2 Sammanställning av artikelsökning 2011 som visar vilken databas som använts, 

datum för sökning, sökord och olika sökordskombinationer, antal träffar och de olika urvalen.   
                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Databearbetning 
Då artiklarna lästs i sin helhet genomfördes en bedömning med hjälp av bedömningsmallar 

inspirerade av Willman & Stoltz (2008) samt Forsberg & Wengström (2008), se bilaga. 

Bedömningsmallen består av 20 frågor som besvarades med ja eller nej, varje ja innebar 5 %. 

Sammanräkning av alla ja-svar gav en procentsats som visade hur kvalitén på artiklarna var. 

Artiklar som fick bedömningen god kvalitet hade 80-100 %, medel (70-79 %) och dålig 

(mindre än eller lika med, 69 %).    

Databas Sökord/ 

Sökordskombinationer 

Antal 

träffar 

Urval1 

(Titel) 

Urval 2 

(Abstract) 

Urval 3 

(Fulltext) 

Utvalda 

artiklar 

100927 

PubMed 

1. Oral Candida 699     

    2. Oral Candida 

treatment 

364     

MeSh 

101008 

3. Antifungal agents 5424     

100927 

PubMed 

4. Effect 201365     

    -||- 5. Oral candidiasis  778     

MeSh 

101008 

6. Candidiasis, Oral 416     

   -||- 7.  Therapeutics 420263     

   -||- 8. Treatment 999707     

100927 

PubMed 

9. 1 and 3 256     

    -||- 10. 2 and 3 186     

    -||- 11. 2 and 4   67       

    -||- 12. 3 and 5 286     

101008 13. 5 and 7 108  21 10        5     3 

    -||- 14. 6 and 7 108  26 10        6     0 

101015 15. 3 and 6 and 7   40  19 10        6     2 

    -||- 16. 4 and 5 and 8    32    4         3        3     2 

Databas 

Pub Med 

Sökord/ 

Sökordskombinationer 

Antal 

träffar 

Urval1 

(Titel) 

Urval 2 

(Abstract) 

Urval 3 

(Fulltext) 

Utvalda 

artiklar 

110411 1. Oral candidiasis 761     

-||- 2. Antifungal agents 15995     

-||- 3. Treatment 1011183     

-||- 4. Effectivenes 43670     

-||- 5. Effect 204005     

-||- 5. 1 and 2 278     

-||- 6. 1 and 3 493     

-||- 7. 1 and 2 and 3 242 55 24 9        9 

-||- 8. 1 and 2 and 4 19 5 2 2 0 

-||- 9. 1 and 2 and 5 34 4 0 0 0 
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5. Etiska överväganden 
Artiklar som använts har varit publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter och har haft ett 

etiskt resonemang. Innehållet i denna studie eftersträvades av författarna att återges utan egna 

värderingar. 

 

 

6. Resultat  
Resultatet av de 16 artiklar som granskades visade att det fanns ett flertal olika läkemedel för 

att behandla oral candidos. De vanligaste behandlingsmetoderna var med läkemedlen 

flukonazol, nystatin och mikonazol.  

 

Tabell 3 Resultat artiklar. Behandlingsmetoder och effekten av dessa. 
Författare, titel, år. Syfte Urval Design Resultat Kvalitet 

Badiee, P et al.  

Distributions and 

Antifungal 

Susceptibility of 

Candida Species from 

Mucosal Sites in HIV 

Positive Patients. 

2010. 

 

Att undersöka 

karaktären på 

kolonisationen av 

candidasvamp, 

särskilt C. 

dubliniensis. Dessa 

prover var tagna på 

HIV- positiva 

patienter för att 

undersöka på 

laboratorie hur 

beteendemönstret på 

svampen såg ut vid 

tillsättning av olika 

antisvampmedel. 

Mellan juli 2006- maj 

2008 identifierades 273 

seropositiva HIV- 

patienter som hade 

Candida- infektion i 

Iran. 

Prover togs både från 

oropharynx (munhåla 

och svalg) och vaginan 

med steril tork 

Kvantitativ, 

Cross-sektional 

studie. 

Medel som användes 

var amfotericin B, 

flukonazol, 

itrakonazol, 

vorikonazol, 

ketokonazol, nystatin 

och caspofungin. Det 

visade sig att flera 

olika svamparter var 

känsliga för alla 

medel men också på 

tydlig resistens mot 

flukonazol och även 

itrakonazol. 

Medel 

70% 

Bensadoun, RJ et al. 

Comparison of the 

efficacy and safety of 

miconazole 50-mg 

mucoadhesive buccal 

tablets with miconazole 

500-mg gel in the 

treatment of 

oropharyngeal 

candidiasis. 2008. 

Att kliniskt jämföra 

effekten mikonazol 

50-mg tablett med 

mikonazol 500-mg 

gel. På patienter med 

huvud och nack 

cancer och hade 

candidiasis  

306 patienter som fick 

strålbehandling för 

huvud/nack cancer och 

hade symtom på 

candidiasis. Indelade i 

två grupper 154 st som 

behandlades med 

mikonazol 50-mg tablett 

och 152 st som 

behandlades med 

mikonazol 500-mg gel. 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

randomiserad, 

komparativ 

studie.  

Visade ingen skillnad 

mellan mikonazol 50-

mg tablett och 

mikonazol 500-mg 

gel.  

God 

80% 

Corvò, R et al. Effects 

of fluconazole in the 

prophylaxis of 

oropharyngeal 

candidiasis in patients 

undergoing 

radiotherapy for head 

and neck tumour. 2008. 

Att utvärdera 

effekten på 

flukonazol 

100mg/dag som 

profylax till patienter 

som fick 

strålbehandling för 

huvud/nack tumörer. 

Patienter från 20 olika 

ställen i Italien. Med en 

ålder över 18 år och av 

båda könen. De blev 

indelade i två olika 

grupper. 138 st med 

flukonazol profylax och 

132 st i en placebo 

grupp.  

Kvantitativ 

dubbel-blind, 

randomiserad 

studie. 

Flukonazol fördröjde 

uppkomst av OPC 

med en 

medeltidslängd på 56 

dagar.  

God 

80% 

Elad et al. 

Oral candidiasis 

prevention in 

transplantation patients: 

a comparative study. 

2006. 

 

Att göra ett program 

som ska förebygga 

att patienter med 

kommande 

transplantationer inte 

utvecklar oral 

candidos. 

20 patienter som skulle 

komma att opereras för 

stamcellstransplantation. 

De delades sen slumpvis 

in i två grupper. En 

grupp behandlades med 

enbart klorhexidin 10ml 

0,2% 4ggr/dag, den 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

randomiserad, 

longitudinell 

studie. 

Ingen signifikant 

skillnad påvisades 

mellan klorhexidin 

alternativt klorhexidin 

och amfotericin. 

God 

85% 
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andra med både 

klorhexidin 10ml 0,2% 

2ggr/dag och 

amfotericin 10mg 

4ggr/dag. 

Geerts, GAVM. et al. 

Effect of an antifungal 

denture liner on the 

saliva yeast count in 

patients with denture 

stomatitis: a pilot 

study. 

2008. 

 

Att undersöka 

effekten av 

antisvampmedel som 

blandades med 

viscogel som kan 

användas på 

helproteser för att 

den ska sitta 

ordentligt, om det 

minskade något på 

svamp antalet hos de 

med protesstomatit. 

Studien genomfördes på 

30 tandlösa protesbärare 

som skulle få hjälp med 

protesbehandling. Alla 

fick nya proteser. Ålder 

var mellan 36-77 år, 

genomsnitts- ålder på 52 

i testgruppen och 55 i 

kontrollgruppen, två 

män i vardera grupp, 

resten kvinnor. 

Kvantitativ, 

klinisk studie, 

pilotstudie. 

Efter fyra dagars 

behandling kunde en 

signifikant minskning 

av C.albicans påvisas 

vid användning av 

viscogel och 

pulveriserad 

mykostatin tablett 

jämfört med enbart 

viscogel. 

God 

85% 

Hamza, O et al. Single-

dose fluconazole versus 

standard 2-week 

therapy for 

oropharyngeal 

candidiasis in HIV-

infected patients. 2008. 

Att bestämma 

huruvida en singel 

dos flukonazol 

750mg om den var 

lika effektiv som en 

14-dagars standard 

behandling med 

flukonazol. 

Patienter rekryterades 

från ett sjukhus i Dar es 

Salaam, Tanzania. De 

var över 18 år och var 

dokumenterade att de 

hade HIV. Samt 

symtom på OPC.  

Kvantitativ, 

prospektiv 

randomiserad 

studie.  

Effekten var lika 

mellan en singel dos 

flukonazol 750mg och 

en 14-dagars standard 

behandling med 

flukonazol. 

God 

80% 

Martinez-Beneyto et al. 

Use of antifungal 

agents for oral 

candidiasis: results of a 

national survey. 

2010. 

 

Att undersöka hur 

tandläkare i Spanien 

ser på behandling av 

oral candidosis. Om 

det är någon skillnad 

beroende på 

erfarenhet, kön, 

vilken profession och 

om tandläkaren 

arbetade privat eller 

statligt. 

1022 tandläkare i 52 

olika landskap utbrett i 

hela Spanien. 

Kriterierna var 

allmäntandläkare och att 

vara registrerad i 

General Dental Council 

of Spain. 

Kvantitativ, 

transversal, 

randomiserad 

stratifierad 

studie. 

De medel som 

användes mest var 

mikonazol tätt följt av 

nystatin. 

God 

85% 

Nicolatou-Galitis, O et 

al. Effect of 

Fluconazole antifungal 

prophylaxis on oral 

mucositis in head and 

neck cancer patients 

receiving radiotherapy.  

2006.  

 

Att utvärdera 

effekten med 

förebyggande 

profylax med 

flukonazol. Med 

patienter som hade 

svåra orala stomatiter 

som får 

strålbehandling för 

huvud och nack 

cancer.  

63 patienter med huvud 

och nack cancer som 

fick strålbehandling. Det 

var ingen större skillnad 

mellan grupperna i 

ålder, kön och cancer 

klassifikationer.  

Kvantitativ, fall-

kontroll studie. 

En reduktion av 

candidiasis kunde 

visas i både grupp A 

med flukonazol 

profylax och grupp B 

med saltlösning som 

profylax, men i grupp 

A var effekten bättre. 

Medel 

79% 

Nittayananta, W et al. 

A randomized clinical 

trail of chlorhexidine in 

the maintenance of oral 

candidiasis-free period 

in HIV infection. 2008. 

Det primära var om 

klorhexidin munskölj 

kunde användas efter 

en svampinfektions 

behandling för att 

fördröja ny uppkomst 

av candidiasis.  

75 heterosexuella HIV-

patienter. Med ett 

ålderspann på 22-55 år. 

Både kvinnor och män. 

Indelade i två grupper, 

37st som behandlades 

med klorhexidin 

munskölj. Grupp två 38 

st med en vanlig 

saltlösning. 

Kvantitativ, 

klinisk, dubbel-

blind, 

randomiserad 

studie.  

Effekten på 

klorhexidin munskölj 

visade en liten men 

inte en signifikant 

förbättring.  

God 

90% 

Oji, C & Chukwuneke, 

F. 

Evaluation and 

Att jämföra resultatet 

av behandling med 

två olika 

Efter fullständig 

undersökning av 112 

HIV-patienter från två 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

studie. 

Behandling med 

ketokonazol visade 

bättre effekt än 

God 

80% 
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treatment of oral 

candidiasis in 

HIV/AIDS patients in 

Enugu, Nigeria. 

2008. 

 

antisvampmedel, 

nystatin för lokal 

behandling och 

ketokonazol för 

systemisk 

behandling, på 

patienter med HIV. 

olika sjukhus så valdes 

29 patienter ut som hade 

oral candidiasis att ingå 

i studien. 18 kvinnor 

och 11 män oavsett 

ålder, etnisk tillhörighet, 

sexuell läggning eller 

vilken social status 

patienten hade. 

behandling med 

nystatin. 

Patel, M et al. 

Antifungal Effect of 

Mouth Rinses on Oral 

Candida Counts and 

Salivary Flow in the 

Treatment-Naive 

HIVE-Infected 

Patients. 

2008. 

 

 

Att fastställa effekten 

av olika munskölj 

(triclosan-fluor, 

benactyzine 

hydrochloride, 

benactyzine 

hydrochloride-

klorhexidin 

glukonate och 

sodium 

bikarbonatlösning) 

på antal candida och 

salivflöde. 

150 symtomfria HIV-

patienter som hade 1000 

candida celler eller fler 

per milliliter valdes ut. 

Av dessa var 31 män 

och 119 kvinnor, 

medelålder var 38 

respektive 36, 

åldersspridning 21-56 

resp. 16-56. Deltagarna 

delades in i fem 

grupper, antal 

21,21,23,22 och 21, 

varav en Placebo. 

Kvantitativ, 

klinisk studie. 

Triclosan(TRN)/ 

fluor(F) var det 

munskölj som visade 

bäst effekt. 

God 

85% 

Reboli, A et al. 

Anidulafungin versus 

Fluconazole for 

Invasive Candidiasis.  

2007.  

 

Att jämföra 

anidulafungin med 

flukonazol för 

behandling av 

candidemia och 

andra former av 

candidiasis.   

Totalt var 245 patienter 

involverade och 

uppdelade i två grupper, 

127 i den ena gruppen 

och 118 i den andra. 

Åldern var 16 år och 

uppåt och som hade 

candidemia eller någon 

annan form av 

candidiasis som visat 

sig genom ett positivt 

blod test.  

Kvantitativ, 

dubbel-blind, 

randomiserad 

studie.  

Effekten visades vara 

bättre med 

anidulafungin än 

flukonazol.  

Medel 

70% 

Rodriguez- Tudela, J et 

al.  

Correlation of the MIC 

and Dose/MIC Ratio of 

Fluconazole to the 

Therapeutic Response 

of Patients with 

Mucosal Candidiasis 

and Candidemia.  

2007.  

 

Att genom kliniskt 

resultat för patienter 

med invasiv 

candidiasis och 

orofaryngeal 

candidiasis (OPC) 

bestämma/avgöra 

minsta möjliga 

koncentrationen 

(MIC) av flukonazol. 

Patienterna var 

uppdelade i två grupper. 

Grupp 1 var 126 st med 

invasiv candidiadis och 

hade blivit behandlade 

med flukonazol. Grupp 

2 var 110 st patienter 

med HIV. Som också 

hade blivit behandlade 

med flukonazol. 

Kvantitativ, fall-

kontroll studie. 

Resultatet var lika 

oberoende på 

sjukdoms begrepp. 

Totalt 93,9 % av 

patienterna blev 

kurerade när dos/MIC 

var >100. Med en 

dos/MIC på 50 blev 

50 % kurerade.   

Medel  

70% 

Santos, VR et al. 

Efficacy of Brazilian 

Propolis Gel for the 

Management of 

Denture Stomatitis: a 

Pilot Study. 

2008. 

 

Att göra en pilot 

studie för att 

utvärdera effekten på 

en ny formulation av 

brasilian propolis gel, 

på patienter med en 

diagnostiserad protes 

stomatit.  

30 patienter som bar hel 

protes och hade en 

långvarig protes 

stomatit. 8 var män och 

22 var kvinnor. I 

åldrarna 28-70 år och 

medelåldern låg på 51 

år. Alla var rekryterade 

från en protes tandvård 

och en tandläkarskola i 

Brasilien.   

En kvantitativ, 

pilot studie. 

Brasilian propolis gel 

visades ge lika stor 

effekt som de 

patienter som blev 

behandlade med 

daktarin mikonazol 

gel. 

Medel 

70% 

 

 

Sholapurkar, AA et al. 

Comparison of efficacy 

of fluconazole 

Att utvärdera och 

jämföra effekten av 

flukonazol munskölj 

Antal deltagare var 89 

varav 47 män och 42 

kvinnor som hade 

Kvantitativ, 

klinisk studie. 

Efter behandling med 

Flukonazol hade en 

deltagare fortfarande 

God. 

85% 
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mouthrinse and 

clotrimazole 

mouthpaint in the 

treatment of oral 

candidiasis. 

2009. 

 

och klotrimazol salva 

i behandling mot oral 

candidiasis. 

kliniska tecken och 

symtom på oral 

candidiasis. De blev sen 

indelade i två grupper 

där medelåldern var 48 

respektive 52. Efter 

bortfall var antalet 

deltagare 27 i den ena 

gruppen och 28 i den 

andra gruppen.  

symtom på oral 

candidiasis. I gruppen 

som blev behandlad 

med klotrimazol var 

det sex stycken som 

fortfarande hade 

symtom efter 

behandlingen. 

Vazques, J et al. A 

multicenter randomized 

trail evaluating 

posaconazole versus 

fluconazole for 

treatment of 

oropharyngeal 

candidiasis in subjects 

with HIV/AIDS. 2006. 

Att utvärdera den 

kliniska effekten av 

posakonazol 

behandling av OPC 

hos patienter med 

HIV infektion 

jämfört med 

flukonazol 

behandling.   

Hiv patienter som var 

över 18 år och hade 

OPC. 350 st, fördelade 

på 47 olika platser i 

världen, 19 platser i 

USA och 28 platser över 

resten av världen. De 

blev uppdelade i två 

grupper. 178 st i 

posakonazol gruppen 

och 172 i flukonazol 

gruppen.  

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. 

Lika hög effekt 

visades efter 7 och 14 

dagars behandling. 

Men efter 4 veckors 

avslutad behandling 

så visades färre 

återfall hos dem som 

behandlades med 

posakonazol. 

God 

80% 

 

 

6.1 Behandling med och effekten av flukonazol 
I fyra studier utvärderades effekten av behandlingar med flukonazol i olika styrkor eller som 

profylaxbehandling. Hamza et al. (2008) undersökte i sin studie 220 patienter som hade 

orofaryngeal candidiasis (OPC). Patienterna var jämt fördelade i två grupper om vardera 110 

stycken. En grupp fick en singel-dos flukonazol 750mg (5 tabletter à 150mg) första dagen 

därefter 1 placebo tablett/dag i 2 veckor, medan den andra gruppen fick en standard dos av 

flukonazol (1 tablett à 150mg) per dag i 2 veckor. Studien visade efter avslutad behandling att 

en singel-dos med flukonazol gav lika effekt som standard dosen av flukonazol. I studien av 

Rodriguez- Tudela et al. (2007) undersöktes totalt 237 patienter, 126 patienter med invasiv 

candidiasis och 110 patienter med HIV infektion. Syftet med studien var att utvärdera 

flukonazol behandling med den minsta möjliga koncentrationen (MIC) för en så bra och 

effektiv behandling som möjligt. Den visade att 94% av patienterna blev kurerade när 

dos/MIC av flukonazol var >100mg, med en dos/MIC på 50mg av flukonazol blev 50% 

kurerade. Studien av Nicolatou-Galitis et al. (2006) utvärderade effekten av flukonazol 

profylax på patienter som genomgick strålbehandling för huvud-/nackcancer. Patienterna var 

indelade i grupp A vilka erhöll behandling med flukonazol 100mg/dag från början av sin 

strålbehandling och grupp B där patienterna fick behandling med flukonazol 100mg/dag när 

oral candidiasis började utvecklas och därefter i en vecka. Ingen signifikant skillnad i effekt 

kunde påvisas mellan grupp A och B.  

Att utvärdera effekten av flukonazol 100mg/dag som profylax för svampinfektioner hos 

patienter som genomgick strålbehandling för huvud/nack tumörer genomfördes även av 

Corvò et al. (2008). Studien påvisade att med flukonazol fördröjdes uppkomsten av 

orofaryngeal candidiasis (OPC) med omkring 56 dagar innan utbrott av OPC mot 47 dagar i 

placebo gruppen.  

 

6.1.1 Flukonazol jämfört med klotrimazol  

I en studie av Sholapurkar et al. (2009) undersöktes om det fanns någon skillnad mellan 

flukonazol och klotrimazol i behandling av oral candidiasis. I studien deltog 55 patienter som 

var indelade i två grupper vardera 27 och 28 patienter. Grupperna var jämnt fördelade i 
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förhållande till patienternas sjukdomar och behandlingar som diabetes, HIV, de som fick 

strålbehandling i huvud/halsregion eller behandlades med antibiotika. En av grupperna fick 

skölja munnen med 5ml flukonazol (2mg/ml) i 2-3 minuter som sedan svaldes. Denna 

procedur genomfördes 3ggr dagligen under två veckor. Den andra gruppen behandlades med 

1 % klotrimazol som patienterna fick smörja på infekterade ställen 3 ggr dagligen under två 

veckors tid. I gruppen som behandlades med flukonazol var det en patient som visade symtom 

efter behandling, resterande hade inga symtom. Bland de som behandlades med klotrimazol 

var det sex stycken som fortfarande hade kliniska symtom när behandlingen var klar. 

 

6.1.2 Flukonazol jämfört med posakonazol 

En studie med 350 HIV patienter med OPC från olika delar av världen blev indelade i två 

grupper, 178 respektive 172 patienter. Den ena gruppen behandlades med posakonazol och 

den andra med flukonazol. Behandlingen pågick i två veckor, första dagen med 40mg/ml, 

resterande 13 dagar med 100mg/dag. Syftet var att jämföra effekten på läkemedlen. Efter 

7och14 dagar kontrollerades hur effektiv behandlingen var på OPC och både posakonazol och 

flukonazol visade hög effekt. Fyra veckor efter avslutad behandling gjordes en sista kontroll 

som visade att det var färre patienter som fick återfall av candidos som behandlades med 

posakonazol än patienter som behandlades med flukonazol (Vazques et al. 2006). 

 

 6.1.3 Effekt och resistens av olika läkemedel mot oral candidos  

En undersökning genomfördes av Badiee et al. (2010) hur känsliga candida arter var mot olika 

antisvampmedel. Läkemedel som användes var amfotericin B (fungizone), flukonazol, 

itrakonazol, vorikonazol, ketokonazol, nystatin och caspofungin. Det visade sig att alla arter 

var känsliga mot alla medel men också att 17,4% av C. krusei, 10% av C. albicans och 4,5% 

av C. dubliniensis visade tydlig resistens mot flukonazol. Mot itrakonazol påvisades också 

resistens hos C. glabrata med 60%, C. krusei 39%, C. dubliniensis 9,5% och C. albicans 8%. 

Studien av Reboli et al. (2007) jämförde effekten mellan intravenöst flukonazol och 

intravenöst anidulafungin på vuxna med oral candidiasis. Efter avslutad behandling påvisades 

att effekten var bättre med anidulafungin än med flukonazol.  

 

6.2 Behandling med och effekten av mikonazol 
Två av studierna undersökte mikonazol som behandling av oral candidos. Bensadoun et al. 

(2008) delade in patienter som behandlades med strålning för huvud-/nackcancer och hade 

candidiasis i två grupper med 141 patienter i vardera grupp. Där jämfördes effekten på 

mikonazol 50mg tabletter (en/dag i 14 dagar) med mikonazol gel 125mg, 4 gånger under en 

14 dagars period. Ingen större skillnad kunde påvisas mellan tablett och gel efter 14 dagars 

behandling. I en annan undersökning utvärderades den kliniska effekten på daktarin 

mikonazol gel och jämförde det med ett nytt medel, brazilian propolis gel på patienter med 

protes stomatit. Brazilian propolis gel testades på 15 patienter och ytterligare 15 patienter fick 

daktarin mikonazol gel. Båda grupperna fick instruktioner att stryka på läkemedlet 4 gånger 

per dag i en vecka. Resultatet påvisade en förbättring av protes stomatit i båda grupperna, men 

ingen blev helt kurerad. Brazilian propolis gel var lika bra jämfört med daktarin mikonazol 

gel och kunde vara ett nytt alternativ vid behandling av protesstomatit (Santos et al. 2008). 

 

6.3 Behandling med och effekten av nystatin 
I en studie av Oji & Chukwuneke (2008) jämfördes mykostatin (nystatin) munskölj (lokalt 

verkande medel) i en grupp på 15 patienter med ketokonazol tabletter (systemiskt verkande 

medel) i en grupp på 14 patienter för att se hur detta verkade på oral candidiasis hos HIV-

patienter. Studien påvisade att lokal behandling med mykostatin (nystatin) munskölj gav en 

total förbättring av oral candidiasis med 47%, 13% visade delvis förbättring, 27% förblev 
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oförändrat och 13% avled av sjukdomen AIDS. Systemisk behandling med ketokonazol 

visade total förbättring med 79%, 14% visade delvis förbättring, ingen i denna grupp förblev 

oförändrad och 7% avled av sjukdomen AIDS. Geerts et al. (2008) undersökte patienter med 

protesstomatit. Indelning skedde i två grupper med vardera 15 patienter som fick nya proteser. 

Den ena gruppens proteser behandlades med enbart visco-gel (rebaseringsmaterial), den andra 

gruppens proteser med visco-gel blandat med pulveriserad mykostatin tablett (nystatin). Det 

påvisades att fram till den fjärde behandlingsdagen var det ingen signifikant skillnad på antal 

C. albicans mellan grupperna men därefter var antalet C. albicans signifikant lägre hos 

gruppen som behandlades med visco-gel blandat med mykostatin (nystatin).  

 

6.4 Behandling med och effekten av klorhexidin  
Flera studier undersökte om klorhexidin hjälpte mot oral candidos. I studien av Elad et al. 

(2006) jämfördes klorhexidin 10ml (0,2 %) 4ggr/dag med klorhexidin 10ml (0,2 %) 2ggr/dag 

i kombination med amphotericin 10mg tablett 4ggr/dag i förebyggande behandling av 

candidiasis hos patienter som skulle genomgå celltransplantation. Gruppen bestod av 20 

patienter som delades in i två grupper. Behandlingen påbörjades 7 dagar innan operationen 

och slutade då patienterna lämnade sjukhuset. Ingen av patienterna utvecklade några kliniska 

tecken på oral candidiasis under denna studie. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan 

dessa behandlingar. I undersökningen av Nittayananta et al. (2008) behandlades 75 patienter 

som hade HIV och oral candidiasis med klotrimazol (10mg) tills patienterna var fria från oral 

candidiasis. Därefter blev patienterna fördelade i två grupper. Den ena med 37 stycken som 

fick 0,12 % klorhexidin munskölj och den andra med 38 patienter som fick vanlig saltlösning 

0,9 %. Alla patienter skulle skölja munnen tre gånger/dag i en minut och sedan spotta ut. De 

följdes upp av en tandläkare var fjortonde dag tills ny candidiasis uppstod. Endast en liten 

signifikant skillnad på effekten mellan klorhexidin munskölj (cirka130 dagar) och vanlig 

saltlösning(cirka110 dagar) påvisades innan ny oral candidiasis uppstod. Under en period på 

12 veckor genomförde Patel et al. (2008) en undersökning på 108 HIV-patienter hur olika 

munskölj påverkade antal candidaarter och salivflödet. Munskölj som användes var 

benactyzine hydrokloride (BH), BH/ klorhexidin, triclosan/-fluorlösning (TRN)/(F), 

natriumbikarbonat och placebo. Det munskölj som påvisade en signifikant skillnad på candida 

antal från undersökningens start till slut var TRN/F. Resterande munskölj visade ingen 

markant skillnad på antalet candidas. Salivflödet ökade de fyra första veckorna för att sedan 

stabiliseras, ingen skillnad mellan olika sköljmedel kunde påvisas.  

 

6.5Tandläkares olika behandlingsmetoder för oral candidos 

I en studie av Martinez-Beneyto et al. (2010) undersöktes hur olika tandläkare i Spanien 

behandlade oral candidiasis. Av de 1022 tillfrågade tandläkarna var det 840 stycken som 

besvarade frågeformuläret. Av dessa var 48% kvinnor och 50,5% män, medelåldern var 38. 

Den genomsnittliga tiden de hade arbetat som tandläkare var 12 år. Antisvampmedel som 

användes mest var mikonazol (lokal verkan) 59%, följt av nystatin (lokal verkan) 58%, 

itrakonazol (systemisk verkan) 14,5%, ketokonazol (systemisk verkan) 14%, flukonazol 

(systemisk verkan) 13%, klotrimazol (lokal verkan) 8% och andra antisvampmedel 1,5%. Vid 

oral candidainfektion användes även klorhexidin av 44,5% av tandläkarna. Ett statistiskt 

signifikant samband noterades om att systemisk behandling användes oftare av de tandläkare 

som hade mest erfarenhet i tandvården och att det också var fler manliga tandläkare som valde 

den behandlingen.  
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7 Diskussion 
Denna litteraturstudie visade att flukonazol, var den vanligaste behandlingsmetoden mot oral 

candidos. Effekten var av varierande slag. I texten förekommer olika uttryck så som candidos 

och candidiasis som kan verka förbryllande. Då det blivit en infektion kallas det candidos och 

är då ytlig, när infektionen går mer på djupet benämns den som candidiasis (Liguori et al. 

2007). Författarna har använt dessa uttryck så som de stod i artiklarna. En viktig del i 

tandhygienistens professionella roll är att kunna uppfatta slemhinneförändringar i ett så tidigt 

skede som möjligt och kunna förmedla det vidare till tandläkare eller specialist på ämnet.  

 

7.1 Metod diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att se vilka behandlingsmetoder som används och 

effekten av dessa mot oral candidos. Författarna anser att det har funnits tillräckligt med 

artiklar att granska. Alla artiklar fanns inom en 5-årsperiod som därmed anses aktuella och ge 

styrka till resultatet. Svenska artiklar har varit svårt att hitta enligt författarna och kan ha varit 

en nackdel. Sökningar av artiklar genomfördes vid två tillfällen och visades i två tabeller, 

anses därmed vara en styrka. Det kan också vara en svaghet då inte exakt samma sökord 

användes båda gångerna. Detta kan ha medfört att författarna missat intressanta artiklar.  

I urval av artiklar användes bedömningsmallar för att en god kvalitet på dessa skulle uppnås. 

En svaghet kan vara att författarna delade upp bedömningen av artiklarna mellan sig, att inte 

båda författarna bedömde alla artiklar. En styrka är att författarna ändå diskuterat 

bedömningarna. Vid sökning av resultatartiklar hade många artiklar fokus på HIV patienter 

och färre på andra personer som kunde drabbas av candidos, detta anses av författarna som en 

svaghet. 

 

7.2 Resultat diskussion 
Det finns olika orsaker som gör att personer drabbas av candidos. I introduktionen tas det upp 

några av de vanligaste så som HIV, diabetes, cancer, protes bärare, transplanterade, 

användning av antibiotika, äldre, personer i livets slutskede, barn och rökare (Niimi et al. 

2010). I resultat artiklarna var det däremot många som berörde HIV patienter och 

behandlingen av deras orala candidos. Det kan ha varit en svaghet till resultatet, eftersom det 

finns så många andra som drabbas av oral candidos. Svarar de lika på behandling av de olika 

medlen som HIV patienter? I föreliggande studie påvisades att medlet flukonazol var det som 

användes mest men att även andra medel användes. De som använt flukonazol och jämfört det 

med posakonazol, olika styrka/tid/mängd på flukonazol och med klotrimazol i sina studier är 

Badiee et al. (2010); Hamza et al. (2008); Rodriguez- Tudela et al. (2007); Sholapurkar et al. 

(2009) & Vazques et al. (2006). Det som framkom var att olika svamparter var känsliga mot 

flera olika medel men en tydlig resistens mot flukonazol hos 10 % av C.albicans visades 

(Badiee et al. 2010). Vazques et al. (2006) genomförde en studie där effekten av behandling 

med posakonazol och flukonazol jämfördes. Intressant var att de som behandlades med 

posakonazol fick färre återfall än de som behandlats med flukonazol. I studien av Sholapurkar 

et al. (2009) visades att behandling med flukonazol gav färre patienter med symtom efter 

behandling jämfört med de som behandlades med klotrimazol. 

Att inte överdosera antisvampmedel är viktigt, särskilt då det kan uppkomma resistens mot 

medlen om de används för mycket. Två av studierna visade att en mindre dos av flukonazol 

gav lika effekt som en större dos flukonazol (Hamza et al. 2008 & Rodriguez-Tudela et al. 

2007). Det visar att doserna kan minskas för att få samma effekt och att patienterna inte 

behöver ta så mycket antisvampmedel. I flera studier visades att oral candidos kan vara svårt 

att helt bli fri från. Det var vanligt att det återkom efter en tid eller att det fortfarande fanns 

kliniska symtom när behandlingen var avslutad (Geerts et al. 2008; Nicolatou- Galitis et al. 
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2006; Nittayananta et al. 2008; Oji & Chukwuneke 2008 & Sholapurkar et al. 2009). I studien 

av Martinez-Beneyto et al. (2010) framkom det att de tandläkare med mer erfarenhet använde 

sig oftare av systemisk behandling än de som inte hade arbetat så länge som tandläkare, samt 

att det var fler manliga tandläkare som valde den behandlingen.  

En intressant iakttagelse, vad skulle det kunna bero på? Eventuellt att tandläkare med mer 

erfarenhet och kännedom om oral candidos såg att systemisk behandling gav bättre effekt. En 

nackdel här är att det enbart är resultat från en studie som visar detta. Inga av studierna var 

genomförda i Sverige, detta anses av författarna som en svaghet. Ett läkemedel mot oral 

candidos som tidigare använts i Sverige är fungizone tablett, men som utgått februari 2010. 

Antisvampmedel som nu används i Sverige för lokal behandling är: mycostatin (nystatin), 

cortimyk och daktacort (mikanozol + hydrokortison). För systemisk behandling används: 

diflucan och flukonazol (flukonazol). Vid lokalbehandling i munvinklarna används: microcid 

(väteperoxid) och fucidin (fusidinsyra) (Rignell & Mirshahi, 2010). Detta visar att andra 

medel används i Sverige för behandling av oral candidos. Därmed hade det varit intressant om 

svenska studier funnits för att få en uppfattning om behandling och effekt av de använda 

läkemedlen i Sverige.  

 

7.3 Konklusion 
I föreliggande studie har påvisats att det finns ett flertal olika läkemedel att behandla oral 

candidos med. De vanligaste läkemedlen i de studier som granskats är flukonazol, nystatin 

och mikonazol som även visar på bra effekt. Det visar även att viss resistens mot flukonazol 

finns. Oral candidos verkar vara svårt att helt bli fri från, det är vanligt att den återkommer. 

Önskvärt är att flera svenska studier genomförs inom detta område, även forskning om nya 

tänkbara läkemedel för behandling av oral candidos är önskvärt, eftersom det visat sig att flera 

läkemedel kan ge resistens.   
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Bilaga.  

 
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod Poäng  
Maxpoäng=20  

Ja(1p) Nej(0p)  

Är syftet tydligt beskrivet? ______  

Är frågeställningarna tydliga? ______  

Är designen lämplig utifrån syftet? ______  

Är urvalsförfarandet beskrivet? ______  

Är urvalet representativt? ______  
Är gruppstorleken adekvat?  

(minst 20 st) ______  

Finns kriterier för inklusion? ______  

Finns kriterier för exklusion? ______  

Finns det en kontrollgrupp? ______  
Är randomiseringsförfarandet  

beskrivet? ______  

Är bortfallsstorleken beskriven? ______  

Kan bortfallet accepteras? ______  

Finns ett etiskt resonemang? ______  

Är mätinstrumentet beskrivet? ______  

Är reliabiliteten diskuterad? ______  

Är validiteten diskuterad? ______  

Används en adekvat statistisk metod? ______  

Är huvudresultatet tydligt redovisat? ______  

Är resultatet generaliserbart? ______  
Instämmer du med författarens  

slutsatser? ______  

Totalpoäng: ______ 


