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Clin Infect Dis 2016

Vilka guidelines har vi för behandling av invasiva 

candidainfektioner på IVA?

Clin Microbiol Infect Dis 2012



ESCMID IDSA

Behandlingsrekommendationer candidemi

Caspofungin

Anidulafungin

Micafungin

Caspofungin

Anidulafungin

Micafungin

Initital

behandling



Varför initial behandling med echinocandin och 

inte fluconazol?

– Bredare antifungalt spektrum

– Fungicid effekt

– Eradikerar bättre på främmande material

– Mindre risk för resistensutveckling

– Samma eller lägre biverkningsrisk

– Mindre interaktioner



Varför initial behandling med echinocandin och 

inte AmBisome?

–Eradikerar ev bättre på främmande material

–Lägre biverkningsrisk



ESCMID IDSA

Behandlingsrekommendationer candidemi

Caspofungin

Anidulafungin

Micafungin
A 1 Strong recommendation

High-quality evidence

Caspofungin

Anidulafungin

Micafungin

Initital

behandling

Ingen skillnad mellan echinocandinerna!



Men är det  troligt att echinocandinerna är 

likvärdiga?



micafungin   micafungin   caspofungin

Klin svar 76% 74% 73%

Dos mg 100 150 70+50

n=191             n=199            n=188

Pappas CID 2007

Dubbel blind RCT - invasiv candidainfektion



Men……

Invasiv candidainfektion = candidemi + djupa infektioner



Pappas CID 2007

Hur är effekten hos patienter med djup infektion?



Finns det anledning att misstänka en 

annan effekt vid djupa infektioner?



Effekten av micafungin vid djup candida infektion

JAMA 2016

Clin Infect Dis 2015



Timset et al JAMA 2016

Primary endpoint: svampfria dagar D28 

Empirisk behandling med micafungin i 14 dagar



Timset et al JAMA 2016

Verkar fungera som profylax mot candidemi

Empirisk behandling med micafungin i 14 dagar



Knitsch  CID 2015

Preemptiv behandling med micafungin till

IVA-behandlade pat med abdominell infektion

Dubbel-blind  placebo-kontollerad. 

Patienter med intraabdominell infektion + kirurgi

Samhällsförvärvad <72 h

Nosokomial <48 h

Micafungin 100 mg x 1 till EOT eller max 6 v

EOT: 50% enteralt, verifierad svampinfektion, 

behov av annan svampbehandling, död



Knitsch  CID 2015

Preemptiv behandling med micafungin till

IVA-behandlade pat med abdominell infektion



Micafungin har bra effekt mot candidemier men tycks 

ha tveksam effekt vid djupa infektioner

Gäller detsamma för caspofungin och anidulafungnin?



Farmakokinetik för caspo-, anidula- och micafungin

Caspofungin 50 mg x 1

Anidulafungin 100 mg x 1

Micafungin 100 mg x 1

Muilwijk et al JAC 2014

Liu et al  AAC 2013

Lempers et al AAC 2015

Stor spridning!

AUC likartad!



Caspofungin 92-97%

Anidulafungin 99%

Micafungin 99,9%

Total konc AUC likartad

Proteinbindning  är hög för samtliga men varierar

AUC/MIC

Echinocandiner PK/PD



Caspofungin 92-97% >3%

Anidulafungin 99% ~1% 

Micafungin 99,9% ~0,1%

Total konc AUC likartad

Proteinbindning varierar            Fri konc

fAUC/MIC

Vid samma MIC når anidulafungin ca 10 ggr högre 

fAUC/MIC och caspofungin >30 ggr högre  

Echinocandiner PK/PD



Skillnader i MIC mellan olika echinocandiner

Chen et al Drugs 2011



Behandling av djup infektion, t ex bukabscess

Micafungin har kliniskt dokumenterad dålig effekt

Motsvarande kliniska data saknas för caspofungin 

och anidulafungin 

men bägge dessa preparat har klart bättre 

förutsättningar för framgångsrik behandling



Bör vi använda echinocandinerna även vid 

infektioner orsakade av C. parapsilosis? 

ESCMID IDSA

Nej, fluconazol

är att föredra

C I 

Ja, echinocandinerna har effekt 

mot alla candidaarter
Strong recommendation

High-quality evidence



Bör vi använda echinocandinerna även vid 

infektioner orsakade av C. parapsilosis? 

ESCMID IDSA

Nej, fluconazol

är att föredra

C I 

Ja, echinocandinerna har effekt 

mot alla candida arter
Strong recommendation

High-quality evidence

JAC 2016

Mycosis 2017



micafungin   micafungin caspofungin  samtliga

C albicans          4/92         11/102            7/83              22/277  8%

C glabrata          0/28           2/34               4/33               6/95    6%

C tropicalis         0/31           5/33               0/32 5/96    5%

C parapsilosis    5/29           4/21                7/42            16/92   17%

C krusei 1/8             1/8                  0/4               2/20   10%

Dos mg              100             150               70+50

n=191        n=199             n=188

Pappas CID 2007

Behandlingssvikt pga persisterande candidemi



Behandling av candidemier orsakade av 

C. parapsilosis

Behandlas med fördel med fluconazol under 

förutsättning att: 

1) stammen inte tillhör de få som har nedsatt 

känslighet mot fluconazol

och

2)  CVK:n kan dras



Behandling av candidemi

Caspofungin < 80 kg 50 mg x 1  (D1 70 mg x 1)

>80 kg 70 mg x 1  

Anidulafungin 100 mg x 1 (D1 200 mg x 1)

Micafungin 100 mg x 1 



Behandling av candidemi

Caspofungin < 80 kg 50 mg x 1  (D1 70 mg x 1)

>80 kg 70 mg x 1  

Anidulafungin 100 mg x 1 (D1 200 mg x 1)

Micafungin 100 mg x 1 

Se upp om patienten senaste tiden behandlats med 

en echinocandin!



Vid leverpåverkan

(i frånvaro av känd underliggande leversjukdom)

Behandling av candidemi

Anidulafungin kan vara att föredra före caspofungin

och micafungin

Sänk inte dosen av caspofungin vid C-P score >7



Behandling av candidemi

Nya blododlingar  bör tas var eller 

varannan dag tills odlingsnegativitet 

föreligger



Rutinmässigt ultraljud hjärta?

Rutinmässig ögonundersökning?

Behandling av candidemi



Vid C. parapsilosis  eller vid annan fluconazolkänslig 

stam när tillståndet stabiliserats

+ 

Planerad borttagning/byte av intravasala katetrar

Fluconazol 400 mg x 1

ev. justering efter 

njurfunktion och dialys

Behandling av candidemi



Dränage

Antimykotisk behandling

Caspofungin 

Anidulafungin                   samma dosering som vid candidemi

(Micafungin)

Fluconazol 400 mg x 1 (D1 800 mg x 1) 

Behandling av djup infektion i buk eller 

thorax



ESCMID IDSA

Byte av intravaskulära katetrar vid candidemi

Removal is strongly 

recommended
A II

As early as possible

when the source is

presumed to be the

catheter
Strong recommendation

Moderate-quality evidence



Byte av intravaskulära katetrar vid candidemi

Andes et al Clin Infect Dis  2012



Hantering av CVK hos 842 patienter med candidemi

Nucci CID 2010



Är det någon skillnad mellan de olika echinocandinerna i 

närvaro av en främmande kropp

In vitro

Jakobson et al Antimicrob Agents Chemother 2009



In vivo

Kucharikova et al Antimicrob Agents Chemother 2009

Effekt av de olika echinocandinerna i närvaro av 

främmande kropp



Rutinmässigt byte av CVK?

Byte bör övervägas men är inte ett ”måste” - om det 

innebär problem och patienten behandlas med en 

echinocandin  eller AmBisome

Alltid vid:

•Persisterande candidemi

•Recidiverande candidemi

•Tecken på lokal infektion

•Fynd av C. parapsilosis

•Septisk chock (ifall möjlig källa till svampinfektionen)

Troligen:

•Kateterrelaterad infektion



ESCMID IDSA

Empirisk behandling vid misstänkt candidainfektion

Due to lack of data no 

recommendation can be 

given

Should be considered in critically ill

patients  with risk factors and no other 

cause of fever
Strong recommendation

Moderate-quality evidence



Empirisk behandling av misstänkt 

invasiv candidainfektion

och cirkulationssvikt

Caspofungin

Anidulafungin 

Micafungin 



Empirisk behandling av misstänkt 

invasiv candidainfektion utan

cirkulationssvikt

• ingen kolonisation med azolresistenta Candida spp.

• ingen främmande kroppsinfektion –

fluconazol kan vara ett alternativ

Behandlingstiden bör inte överskrida 10-14 dagar!

• Evidens saknas för att denna behandling har effekt 

men kan övervägas i enskilda fall
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