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Etiologiska agens och antibiotikaresistens 



Etiologi sjukhusförvärvad pneumoni 

VAP Skåne 2004-07 VAP Karolinska 2002-10 

Kort tid: samhällspatogener 



Internationell litteratur VAP/HAP/HCAP 

Ruppé E. et al.
Future 
Microbiol 
2016; 11: 427



Små skillnader HCAP/HAP/VAP 

Quartin et al. BMC 
Infectious Diseases 
2013, 13:561



Resistens i nedre luftvägsodlingar 
Karolinska 2013-2014 



Riskfaktorer för resistens 

Metersky ML. Curr Opin Pulm Med 2017; 23:211-217 
 



Val av provmaterial 



Provmaterial vid luftvägsinfektion, bakterier 

Icke-invasiva luft 

•  NPH 
•  Sputum 

Bronkoskopiska 

•  Trakealsekret 
•  BAL 
•  Skyddad 

borste 

Övrigt 

•  Blod 
•  Urin 



NPH-prov 

Enkla att ta 

Användbar för 
pneumokocker? 

+ 
Svåra att tolka 

Brist på 
dokumentation 
av 
användbarhet 

- 



Sputum 

Icke-invasiv 
provteknik 

I bästa fall lika 
informativt som 
bronkoskopiska 
prov 

+ Rikligt med 
normalflora 
(undantag: 
tvättade sputa) 

Kan vara svårt 
att få prov 
(induktion kan 
hjälpa) 

- 



Bronkskopiska prov 

Lägre förekomst 
av normalflora 

Bra alternativ när 
patienten inte 
lyckas producera 
sputum 

+ 
Kan inte utföras 
av alla 

- 



Sputum 

§  Blir alltid kontaminerade av bakterier från munfloran 
§  Kvalitativa odlingar saknar i stort sätt värde 
§  Representativitetsbedömning avgörande (lågt antal 

skivepitelceller, högt antal neutrofiler) 
§  Induktion: 10-20 min med inhalation av nebuliserad 

NaCl-lösning (3%) eller ”hosthjälp” av sjukgymnast 
§  Sputumtvätt: elimination av >99% av munfloran 
§  God kvalitet samt ≥ 105 CFU/mL: sensitivitet 60-80%, 

specificitet c:a 90% 



Skyddad borste 

§  Borste (mm-stor) på 
spetsen av metallvajer 
skyddad av plastkatetrar 
och förseglad av plugg 

§  Kateter klipps av och 
borsten skickas i 1 mL 
buljong (spädning 
100-1000) 

§  Metaanalys: sensitivitet 
85%, specificitet 94% 



BAL 

15  

•  100-150 mL fysiologisk NaCl 
injiceras 

•  Aspiration av i regel 100 mL 

•  Spädningsfaktor: 10-100 

•  Vanlig praxis infektion/IVA: 
10-20 mL sköljvätska, utbyte 
<10 mL (lågvolyms BAL) 

•  Prestanda: sensitivitet 73% och 
specificitet 82% (23 studier av 
IVA-patienter) (Chastre et al.) 



Trakealsekret 

§  Mycket låg specificitet om endast kvalitativ odling 
§  Viktigt med standardisering (spädning påverkar 

kvantifiering) 
§  Jämförelse med skyddad borste: sensitivitet 91%, 

specificitet 72% (105 CFU/mL) 



Blododling och urinantigentest 

Enkel 
provtagning 

Entydig tolkning 
av positiva 
resultat 

+ Många 
pneumoniagens 
växer inte fram i 
blododling 

Urinantigentest 
kan ha låg 
känslighet 

- 



Lateral flow immunokromatografi 



Urinantigen pneumokocker och Legionella 

Pneumokockantigen 
•  Känslighet pneumoni: 55-92% 
•  Känslighet bakteriemi: 70-100% 
•  Specificitet: 80-100% 
•  Selickman et al. DMID 2010 – retrospektiv klinisk 

studie (bakteriemi): 65% känslighet (högre hos 
patienter med njursvikt) 

Legionellaantigen 
•  Täcker endast L. pneumophila Sg 1 
•  EIA har högre känslighet än BinaxNow 
•  Yu et al. Chest 2009 
•  Sensitivitet: runt 70% 
•  Specificitet: runt 90% 



Sensitivitet lateral flow tester 

§  Resultat efter kokning 
§  99 fall med L. 

pneumophila Sg 1 (odling 
eller EIA+) 

§  71 fall med + blododling 
orsakat av S. pneumoniae 

§  Jörgensen CS et al. J 
Microbiol Methods 2015; 
116: 33-36 



Vilka agens kan påvisas med olika metoder? 

Odling 

•  Vanliga 
patogener 

•  L. pneumophila 
•  Legionella spp. 
•  Nocardia spp. 
•  Svamp 

Odling och 
PCR 

•  L. pneumophila 
•  S. pneumoniae 
•  H. influenzae 
•  M. catarrhalis 
•  Svamp 

Endast PCR 

•  M. pneumoniae 
•  C. pneumophila 
•  B. pertussis 



Tolkning av provsvar 



Kvantitativa odlingar - tolkning 



Saker som kan påverka värdet  
av kvantifieringen 
§  Vissa bakterier anses inte kunna vara kolonisatörer av 

luftvägarna (t ex Legionella spp.) 
§  Behandling innan provtagning kan påverka kvantiteten av 

bakterier 
§  Provtagning tidigt i förloppet kan ge resultat under 

gränsvärdet 
§  Bristande reproducerbarhet 

à Ofta upp till ett spädningsstegs skillnad när flera prov tas samtidigt 
med samma teknik 

à Koncentrationen av bakterier varierar mellan olika provtagningslokaler 
inom samma lungsegment 

à Upprepad provtagning resulterar i varierande mängd provmaterial 



Ska man ta invasiva prov eller inte? 

§  Finns begränsat stöd för att invasiva prov förbättrar prognosen 
(Berton DC. Cochrane 2014) 

§  Finns dock stöd för att invasiva prov reducerar 
antibiotikaexponeringen (Fagon JY. Ann Intern Med 2000) 

§  Försening av insatt behandling, ökad risk och kostnader ledde 
till att IDSA/ATS inte rekommenderar invasiv provtagning 

§  Om invasiv provtagning utförs och mängden ligger under 
överenskomna gränser kan behandling sättas ut med hög 
säkerhet 

§  Metersky ML. Curr Opin Pulm Med 2017; 23:211-217 
§  Svensk konsensus: värdefullt med kvantitativa invasivt tagna 

luftvägsodlingar 



Non-invasiv pneumoni lika hög  
mortalitet som invasiv 

7% mortalitet 4% mortalitet

Ceccato A. et al.
Chest 2017 



Vilka agens har tveksam signifikans? 

Kolonisatörer 

•  Enterokocker 
•  Koagulasnegativa stafylokocker 
•  Candida spp. 

Normal luftvägsflora (?) 

•  Alfastreptokocker 
•  H. parainfluenzae 



Rekommenderad provtagning 



Framtiden? 

Ruppé E. et al.
Future 
Microbiol 
2016; 11: 427



Konklusioner 

§  Svenska data finns ffa för VAP 
§  Begränsat mängd resistensdata finns 

à Internationell litteratur kan inte utan vidare extrapoleras 
till Sverige 

§  Kvantitativ luftvägsdiagnostik 
à Reducerar inte mortalitet 
à Men: enda sätt att skilja kolonisation från infektion 
à Risk för överbehandling vid kvalitativ odling 
à Signifikansgränser måste tolkas med försiktighet (antibiotika, 

tidpunkt för provtagning, reproducerbarhet) 
§  HAP hos immunsupprimerade kräver bred provtagning 

med tydlig frågeställning ovanliga agens 


