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Bakteriologi, amnioglykosider och biofilm
MAGNUS RASMUSSEN, TOREKOV 2017

Tre ben

Forskningslab Klinisk mikrobiologi

Infektionskliniken SUS

Disposition
• Blododlingar- odla om…
• MIC- inte så exakt
• Alfastreptokocker- Artbestämning- hur och varför
• Enterokocker- faecalis/ faecium- monobakteriell
• Ovanliga agens- aerokocker mfl
• Aminoglykosider- Synergi, alternativ och konklusioner
• Biofilm- vetenskap saknas

Svenska endokarditregistret 2014-2015
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Blododlingar
• 5 dagar räcker

–Propionibakterier…

• Vid SAB, odla om efter 72 timmar, före antibiotikados

• PCR-diagnostik 
–På klaff- diskutera rutiner med baktlab
–På blod, ej i rutin, överväg om antibiotika är givet

• Artbestämning viktigt och lätt med MALDI-TOF MS

• Baktlab ska spara isolaten- prata med ert lab!

MIC
•Etest, viss osäkerhet, microdilution är gold standard

•Mäter inte avdödning eller synergi

•Stafylokocker
– Vankomycin, vb daptomycin (speciell platta)

•Streptokocker
– Pc och aminoglykosid

•Enterokocker
– Ampicillin och aminoglykosid

Icke-betahemolytiska streptokocker- taxonomi

NBHS

Viridans

Mitisgruppen

S. mitis, S. sanguis, S. 
parasanguis, S. gordoni, 
S. cristatus, S. peroris, 
S. australis, S. infantis, 
S. sinensis och S. oralis

Anginosusgruppen
(milleri)

S. anginosus, S. 
constellatus och S. 

intermedius

Mutansgruppen
S. mutans, S. sobrinus,
S. criceti, S. rattus, S. 
downei och S. macace

Salivariusgruppen
S. salivarius, S. 

vestibularis och S. 
thermofilus

Bovis Bovisgruppen
S. bovis, S. gallolyticus,

S. infantarius, S. 
alactolyticus, S. equinus 

och S. lutetienis

Biokemi MALDI-TOF MS         MLST/wgs

Icke-betahemolytiska streptokocker- spelar det roll?

•201 fall rapporterade till registret
•Förnyad art-id med MALDI-TOF

NBHS

Viridans

Mitisgruppen
n=140

Anginosusgruppen
n=18

Mutansgruppen
n=17

Yngre, median 59 
år (67)

Salivariusgruppen
n=7

Bovis Bovisgruppen
n=19 Fler PVE/PM

• Ingen signifikant skillnad avseende mortalitet (8%),
embolisering (26%) eller operation (21%). 

Nilson, Olaison, and Rasmussen EJCMID 2015
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Är vissa NBHS mer benägna att orsaka IE?
• 201 isolat från IE rapporterade till registret och 850 isolat från 

bakteriemi (Skåne) gruppbestämdes med MALDI-TOF MS

• p<0,001 för skillnad

Figure 1
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Nilson, Olaison, and Rasmussen EJCMID 2015

Är vissa NBHS mer benägna att orsaka IE?

Sunnerhagen, Törnell, Vikbrant, Nilson, Rasmussen submitted

• 340 patienter med bakteriemi med NBHS klassificerades 
såsom IE (n=29), icke-IE (n=196) 

• Distributionen av streptokockgrupper jämfördes

non-IE (n=197)

Anginosus
Bovis
Mitis
Mutans
Salivarius
NT

IE (n=29)

Enterokocker och IE-benägenhet? 

• E. faecalis IE-patogen E. faecium mindre så..
– NOVA-studien (Bouza 2015 CID) E. faecium 37 % av bakteriemi 

men bara 11 % av IE

– Registret (2014-15) 9 fall av E. faecium 137 av E. faecalis IE

• Monomikrobiell bakteriemi
– 91 % monomikrobiella vid IE, 60 % vid annan bakteriemi (Dahl et 

al. 2016 CID)

– 19/358 rapporterade till registret (2008-2016) polymikrobiella

Ovanliga patogener
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Ovanliga patogener

Total=199
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IE-fall 2008 från blodavdelningens perspektiv
• 86-årig man med prostataförstoring och aortastenos. Inneliggande för feber. I 

blodet alfastreptokock och Pseudomonas i urinen. Hem med cipro. Återkommer 
efter två veckor med återfall av feber och nytillkommen AI. 

• Aerococcus urinae i blod och på klaff vid op.

Aerokock-IE vad visste man 2008?

• 26 fall beskrivna, 13 hade IE, 7 avled

• Krävdes avancerad biokemi eller 16S

• Jag hittade två på två veckor i blod…

• Publication bias!!

Ovanliga patogener
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Aerococcus urinae- bakteriemi och IE

• MALDI-TOF identifierar 

• Äldre män med urinvägsproblem får bakteriermi/IE

• Bakteriemi 14/ miljon och år, 10 % har IE (Senneby et al. 2016, 
EJCMID)

• 16 fall av IE- ingen avliden, 4 opereras/ emboliserar

• Osäkert om synergi med AG (Sunnerhagen et al. 2015 Infection)

Ovanliga patogener
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Felrapportering, alfa och A
Akut debut men inte sämre prognos än alfa
GCS och GGS är S. dysgalactiae 
(Bläckberg, manuscript)

Betastreptokocker

• I Sverige rekommenderas inte AG
– Går ej bättre för de med GBS-IE som får AG, men de är 

sjukare (Sendi et al. J. Infect 2012). 

• Synergi mellan betalaktam och AG in vitro mot GGS men tvek-
samt mot GBS (Lam et al. 1984 AAC, Ruppen et al 2016 Front Microbiol)

• Felrapportering, alfa och A

• Snabbt insjuknande

• GCS och GGS är S. dysgalactiae (Bläckberg, opublicerat)

Ovanliga patogener

Total=199
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Fallserie från tertiärt center
24 fall, 23 PVE, 11 diagnos
på klaff-PCR. 75 % behövde
förlängd odling
(Banzon et al 2016 CMI)
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Ovanliga patogener

Total=199
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Siri imorgon

•In vitro finns synergi mot vissa isolat av enterokocker och 
streptokocker mellan AG och betalaktam

•Mäts genom avdödningsexperiment ej praktiskt i rutin

Aminoglykosider och synergi- in vitro
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• Synergistiska inhibitionstest med Etester

Aminoglykosider och synergi- in vitro
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• Synergistiska inhibitionstest med Etester

• Fractional Inhibitory Concentration- FIC

Aminoglykosider och synergi- in vitro
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•Ingen korrelation mellan FIC och avdödning 
för alfastreptokocker (Sunnerhagen 2015, IJAA)

• Extrapolera inte synergi till andra species
L. garvieae (Sunnerhagen 2015, JMM case rep)
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• Finns djurmodell i kanin men AG-farmakokinetik i dessa helt 
annorlunda

• För blododlingsnegativ IE stöd för att AG har effekt (Werner et 
al. 2008, SJID)

• Inga jämförande kliniska studier för streptokocker och 
enterokocker

• För streptokocker en studie jämför ceftriaxon 4 v mot 
ceftriaxon+genta 2 v. Liten power, ingen slutsats om AG möjlig 
(Sexton et al. 1998, CID)

Aminoglykosider och synergi- in vivo

• För S. aureus finns belägg för att AG-tillägg orsakar skada men 
inte belägg för nytta (metaanalys, Falgas et al. 2006, JAC)

• AG rekommenderas INTE vid S. aureus-orsakad NVE

• Fortfarande vid PVE med svag evidens

Aminoglykosider och synergi- in vivo

• Ökad risk för biverkan

• Njursvikt

• Andra nefrotoxiska läkemedel

• Hörselnedsättning
– ökad benägenhet för AG-orsakad hörselnedsättning, 

gentest finns i Linköping. 

Aminoglykosider och synergi- biverkningar

• Dosering?
– 1- vs 2-dos prospektiv, samma nefrotoxicitet 

(Buchholtz et al.2011, Cardiology)

– Koncentrationsberoende avdödning?
» In vitro ja, in vivo ??

• En gång per dygn, 3 mg/ kg

• Dalvärde väl under 1 mg/L

• Följ krea och dalkonc

Aminoglykosider och synergi- dosering?
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Aminoglykosider och synergi-
alternativ

• Alternativ till AG

• Streptokocker- förlängd behandling med betalaktam

• Enterokocker- kombinera med ceftriaxon

Den ”spanska modellen”

• E. faecalis resistent mot ceftriaxon 

• 8 mg/L ceftriaxon i platta sänker MIC för ampi 2-3 steg 

CID 2012

Ampi+ceftriaxon

• Icke-randomiserad, multicenter (Spanien, Italien) observationsstudie

• Inte utformad enligt ”non-inferiority design”

• 246 patienter-likartade bakgrundsfaktorer, lite sjukare i ampi-
ceftriaxongruppen

Ampi+ceftriaxon

• Ampi+ aminoglykosid fortsatt förstahandsval

• Ampi+ ceftriaxon förstahandsval vid HLAR och njursvikt

• Kan övervägas till alla E. faecalis men inte E. faecium

• 6 veckors behandling
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Biofilm

• Är IE en ”biofilmsinfektion”?

Shannon et al. 2010 IoI

Biofilm

• NVE- speciell miljö med trombocyter, fibrin och bakterier

• PVE- biofilm?

• CIED- biofilm?

Minimal Biofilm Eradication Concentration-MBEC

• Objektivt mått på antibiotikaeffekt i biofilm

• Etablera biofilm på piggar

• Doppa piggar i antibiotika

• För över till ny platta och se var det 
växer

MBEC exempel

Holmberg och Rasmussen IJAA 2014 
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Rekommendationer baserat på vadå?
• Lägg till rifampicin vid PVE med stafylokocker

– In vitro känslighet i biofilm för rifampi

– Resultat från djurmodeller

– Extrapolering från små studier på ledprotesinfektioner

• Karchmer (Rev Infect Dis 1983) visade att vanko+rif botade 
13/15 MRSE PVE. 2 pat fick resistensutveckling

• Dworkin (Lancet 1989) cipro+rif till 14 IVDU, 10 genomförde 
och de botades

• ”Omfattande klinisk erfarenhet”

Biofilm-konklusion


