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Pseudomonas aeruginosa

• Aerob icke sporbildande gramnegativ stav, genus Pseudomonas. 

• Nonfermentativ. Pigment tex pyocyanin (blågrönt). Oxidaspositiv.

• Opportunistisk human och växtpatogen. 

• Överlever i vatten, lösningar. Jordbakterie.

• Koloniserar sällan friska

• Koloniserar tarm, nasofarynx, axiller, perineum

• Nedre luftvägar koloniseras tex cystisk fibros

• Koloniserar epitel via adhesiner (fr a skadat epitel)

• Biofilmsbildare 

• Resistensutveckling via effluxpumpar, poriner, 
betalaktamasproduktion, biofilm…



Pseudomonas aeruginosa

• Nosokomial patogen, fr a immundefekta/immunsupprimerade.
• Cystisk fibros - nedre luftvägar koloniseras 

• Mukoid fenotyp 70 – 80% av CF

• prod alginat (polysackaridpolymer) - biofilm, fagocytoshämning, ökar 
motståndskraft mot antibiotika, inducerar lokalt immunsvar – lungskador

• mindre virulens? Sällan bakteremi.

• KOL, VAP

• Brännskador, sårinfektioner

• Neutropena patienter – bakteremisk sepsis, diffus pneumoni, ektyma
gangraenosum, osteomyelit, meningit/hjärnabscess

• Etylism, diabetes, systemsjd m m

• KAD med upprepade antibiotikakurer



Pseudomonas aeruginosa

• Kolonisation – lindrig infektion – svår infektion – mortalitet 

• Kontamination

• Apatogen bystander – patogen

• Ofta heterogen population

• Inadekvat empirisk eller definitiv antibiotikabehandling är associerat med 
ökad mortalitet
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“Gamla antibiotika” verksamma mot 
Pseudomonas aeruginosa

• Aminoglykosider (olika resistensmönster)

• Karbapenemer

• Kinoloner

• Colistin (inhalation, i.v)

• Piperacillin/Tazobaktam

• Fosfomycin (i.v) 

• Ceftazidim, Cefepime

• FAG terapi



“Nya antibiotika” tillgängliga verksamma mot 
Pseudomonas aeruginosa

• Ceftazidime – Avibaktam

• Ceftazolane- Tazobaktam



“Framtida/in pipeline antibiotika” verksamma 
mot Pseudomonas aeruginosa

• Aztreonam – avibactam

• Meropenem – vaborbactam

• Imipenem/cilastatin – relebactam

• Murepavadin

• Cefiderocol

• Monoklonala antikroppar mot pseudomonas ytstruktur

• FAG terapi

• Beta-Lactamase inhibitorer: Tazobaktam, Avibaktam, Vaborbactam, 
Relebaktam, Nacubaktam, Zidebaktam



Penicillin-beta-lactamase combinations*

Ticarcillin-
clavulanate (not 
available in the 
United States or 
Canada)

3.1 g every 4 hours

3gx6

Piperacillin-
tazobactam

4gx4
4gx4

Cephalosporins

Ceftazidime 2gx3 2 g x 3 iv or 1 g x 6 iv

Cefepime 2 g x2-3 2 g x 3 iv

Cefoperazone 2 g every 12 hours

Advanced beta-lactamase inhibitor 
combinations◊

Ceftazidime-
avibactam

2 g x 3
(2 g x3, 2 H infusion)

Ceftolozane-
tazobactam

1g x3
(1g x3, 1 H infusion)

Meropenem-
vaborbactam

4 g x 3 (infused over 3 
hours)

(2 g meropenem + 2 g vaborbactam x 3 iv over 3 hours)

Monobactams Aztreonam 2 gx 3 2 g x 4 iv

Fluoroquinolones§
Ciprofloxacin

400 mg x3 i.v 750 mg x2 
p.o

0.75 g x 2 oral or 0.4 g x 3 iv

Levofloxacin 750 mgx1 0.5 g x 2 oral or 0.5 g x 2 iv

Carbapenems¥

Imipenem 500 mg x3-4 1 g x 4 iv over 30 minutes

Meropenem 1 g every 8 hours 1 g x 3 iv over 30 minutes

Doripenem 500 mg every 8 hours
EJ

Aminoglycosides†

Gentamicin
Dosing of 

aminoglycosides is 
discussed in detail in a 

dedicated topic

Tobramycin

Amikacin

Plazomicin

Polymyxins**

Colistin

Dosing of polymyxins is 
discussed in detail in a 
dedicated topic 

Up to date 

respektive

EUCAST 

dosering



Hur skall antibiotika ges?

Injektion vs förlängd/långtidsinfusion (optional)

Inhalationsantibiotika 

Brytpunkter? Piptaz 

Empirisk behandling vs definitiv

Behandlingstidens längd (kort ex 7-10 vs 14-21 d)

Dosering - hur stor dos?

Risk för resistens beroende av vilket antibiotika som ges. 



Vilka kombinationer?

• Betalaktam 
• + Aminoglykosid

• + Kinolon

• + Colistin/Aminoglykosid inhalation

• + Betalaktam 

• + Fosfomycin 

• Annan antibiotika
• Fosfomycin + Colistin + rifampicin?, Azitromycin + tobra (doxy, trimethoprim, 

rifampicin).

• …. 



S R

Förutsatt att dosen är 4g x 4



Antibiotikaresistens för P. aeruginosa i blododlingar (SweRes/FoHM)
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Antibiotikaresistensläget är stabilt under åren 2011 – 2018: 

piperacillin/tazobactam kring 5%, ceftazidim <4%, tobramycin <2% och ciprofloxacin 6-8%.

Karbapenemresistens för P. aeruginosa förekommer. 

Total betalaktamresistens är sällsynt, i synnerhet plasmidburen karbapenemresistens.

* Total betalaktamresistens: Imipenem (I/R) eller Meropenem (I/R) och Ceftazidim (R) eller 

Piperacillin/Tazobaktam (R)

** Metallobetalaktamas-producerande isolat

Pseudomonas aeruginosa i blododlingar

Antal  (ett isolat/patient/år) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal patienter med 
P.aeruginosa i blododling/år 98 78 83 82 93 100 121 111

Imipenem R 5 3 8 6 7 8 13 8

Totalt betalaktamresistent* 1 2 4 0 4 1 3 0

MBL** 0 1 1 0 0 0 0 0





75 årig kvinna med Bronkiektasier

• Mindre hjärtinfarkt för 5 år sedan +  hypotyreos. 

• Svår nekrotiserande pneumoni för 15 år sedan

• Sekundärt utvecklat bronkiektasier ff a på vänster sida basalt

• Återkommande hosta 

• Riklig sputa emellanåt 

• Brukar ringa och fråga om det inte är dags för en bronkoskopi snart?



• Ringer nu igen

• Tilltagande sputa. Kan knappt få luft. Inhalerar intensivt.

• Feber 39 grader. CRP 210, Lpk 14. Kreatinin normalt. 
Andningsfrekvens 35/min. Saturation 88% med 2 l syrgas. 
Rtg visar vä sidig pneumoni. 

• Hur göra?

75 årig kvinna med Bronkiektasier



Kombinationsbehandling?

• Patienten är nära att hamna i respirator

• Blod och sputumodlas (om möjligt bronkoskopi)
• Kvantitativ sputa eller kvantitativ BAL/skyddat borstprov

Kan hjälpa skilja kolonisation från infektion (JAC El Solh 2009)

• Viktigt med rätt empirisk terapi i det här skedet

• Har fått flertal antibiotikakurer genom åren. Svårt att veta om hon nu 
är koloniserad med en resistent stam. Kan vara ett högt inokulum.

• Går igenom de gamla odlingarna via bakt lab. 
• Ta det lugnt även om det är ett sepsislarm. Bättre med rätt från början! 



• Inleder med en betalaktam som bas ex meropenem 1 g x3

• Undviker aminoglykosid med pga att fokus är i lungan. Sämre 
penetration.

• Tillägg med ciprofloxacin 750 mg x 2 som har god tillgänglighet i 
lunga

• Imipenem är sämre än meropenem? (Carmeli AAC 1999)

• Piperacillin / tazobaktam? (i så fall långtidsinfusion över 4 timmar x 
4g eller högre dos)

Kombinationsbehandling?



Kombinationsbehandling

• Paulsson et al (EJCMID 2017) av 292 bakteremier med pseudomonas
i Skåne
• Mortalitet bakteremi och pseudomonas med lungfokus var 17 av 44 i Skåne 

(nästan 40%) (p 0.03)

• Förvisso inte kombo som initialterapi men definitiv terapi kombo minskade 
mortaliteten i Skåne

• Motsv studie från Schweiz (n=187) 2018 i PLOS (Tschudin-Sutter et al)
• Oberoende av co-morbiditet ökad överlevnad vid rätt empirisk terapi

• Surviving sepsis guidelines rekommenderar (2018)

• Up to date rek karbapenem till riskpatient (CF, Bronkiektasier, COPD 
med mycket kortison och mycket antibiotika) samt kombo om pat är 
svårt sjuk och riskpatient



Monoterapi?

• Flera studier  - ej effekt kombo vid CAP

• Flera studier – ej effekt kombo vid LVI
• BMJ 2004, Cochrane 2014 Paul, M et al, Metaanalys Verdakas et al…. 

• IDSA 
• Empiriskt vid pseud misstanke 

• VAP - kombo om hög risk R-pseud, annars 1 prep

• HAP - 1 prep

• Definitivt vid påvisad pseudomonas enl R-mönster
• HAP/VAP – 1 prep, om inte septisk chock/hög mortalitetsrisk då 2 prep

- ej aminoglykosid

- duration 7 dygn

• VAP-studierna som visade effekt av kombo ofta äldre datum, flertal bias, 
relaps ibland eg kolonisation, olika preparat

• Am J Inf Contr 2019
• Empirisk kombo CAP äldre (> 65 år) högre mortalitet jmf mono – värst i låg risk 

score grupp (31 027 pat)



Pat fall 1 + VAP, CF

• VAP – ung och ”frisk” vs äldre och multisjuk? Typ av skada, IVA-orsak? 
Förväntad tid i respirator.

• Heterogen population – vilka ska behandlas? De framodlade – de 
potentiella? Är de ens aktuella patogener eller bara kolonisatörer? 
CF? VAP? KOL?

• Alternativa behandlingar typ sjukgymnastik, intensifierade 
inhalationer – måste antibiotika ges?

• När behandla? –riklig sputa, missfärgad sputa, allmänt hängig eller 
bara vid bestående feber med systemisk påverkan?

• Dra tuben räcker? Tub/trak/bronk-växt i odling är inte det samma 
som pneumonigenes?

• Aminoglykosid ej bra i lunga

• Toxicitetsrisk



Pat fall 2 - Neutropen feber vid AML

• 45 årig kvinna med AML under cytostatikabehandling inkommer med 
feber

• N<0,01, trc 28, Hb 90, kreat 95, ALAT 2,1, temp 38,8, BT 95

• Vaken, inga fokala symptom, inga utslag

• Febril neutropeni +/- sepsis?



Pat fall 2

• Empirisk terapi
• Alltid täcka pseudomonas – hög mortalitet

• Mono/kombo?

• Rekommendation
- ceftazidim 1 - 2 g x 4 - endast till opåverkad patient utan misstanke om bukfocus 

- piperacillin/tazobactam 4 g x 4

- imipenem/cilastatin 0.5 - 1 g x 4. Vid påvisad pseudomonasinfektion 1 g x 4.

- meropenem 1 g x 4

Vid svår sepsis, septisk chock ges i första hand karbapenem, ev kombinerat med enstaka dos 

aminoglykosid t ex tobramycin (Nebcina) 5 - 7 mg/kg, samt övervägs initial empirisk 

svampbehandling med echinokandin (f n Cancidas 70/50 mg iv) eller Ambisome (3 – 5 mg/kg iv)

Vid hög risk för multiresistenta bakterier ges karbapenem initialt.



Pat fall 2

• Blododlingarna visar pseudomonas aeruginosa, fullt känsliga

• Definitiv terapi
• Riktad? – hur smalt?

• Risk polymikrobiell

• Risk ny bakteremi

• Mono/kombo?

• Behandlingstidens längd?



Pro monoterapi

• Guidelines rek monoterapi i regel
• Dock bred monoterapi på denna patientgrupp

• Effektdata visar god effekt av monoterapi
• Empiriska behandling måste täcka

• Mindre toxicitet

• Patienten redan utsatt för njurtoxiska preparat – additativ
njurtoxicitet m m

• Neutrofilernas återkomst viktigt!
• Undvika benmärgspåverkande medel

• Mindre risk superinfektion, clostridieinfektion m m

• Ev kombo initialt vid empiri

• Studier – både con och pro data finns, attributable mortality ej 
signifikant, fr a visats empiridata för kombo



Pro Kombinationsbehandling

• De svårast sjuka, de mest immundefekta 

• Vill undvika resistensutveckling om möjligt
• Ofta frekventa antibiotikabehandlingar framöver

• Empirisk bredd



72 årig man med kronisk KAD 

• Bor på ett boende. Lindrig närminnesstörning. Stroke med 
kvarstående vä sidig svaghet. Rökstopp 15 år. 

• Bra livskvalitet framkommer av tidigare journalanteckningar = ingen 
vårdbegränsning förra vårdtillfället.

• Tidigare RIK:at sig. Nu kronisk KAD pga prostataförstoring. Senaste 
urinodling visar helkänslig pseudomonas

• Inkommer med två dagars anamnes med feber 39,0 och grumlig urin. 
Tryckstabil. Laktat 2.5. CRP 106. Nitrit negativ. 3+ U-Lpk. 

• Empirisk behandling?



72 årig med kronisk KAD

• Samma patient utvecklade septisk chock och hamnade på IVA under 
natten.  

• Nästa dag på IVA
• Gramnegativa stavar i blodet

• Vad gör vi nu?



För bred behandling

• Clin Microbiol Infect. 2019 Apr Rojas, Rodriguez-Bano et al

• Rates, Predictors and Mortality of Community-Onset Bloodstream 
Infections due to Pseudomonas aeruginosa: Systematic Review and 
Meta-Analysis

• Riskfaktorer 1200 pat: Hemotol, tumörer, neutropeni, tidigare
antibiotika

• Mortalitet 34% 

• Oberoende risk för död septisk chock (p=0.001) och fel antibiotika 
(p= 0.02)



Monoterapi?

• Bakteremistudier
• Metaanalys bakteremi 2017 – 17 studier (av 81), 3 prospektiva, 2504 pat – ej 

skillnad

• Metaanalys infektioner 2013 – 19 studier, 1721 pat – mortalitet ej skillnad 
varken för empirisk resp för definitiv terapi, bakteremi - ej skillnad definitiv 
terapi, svår sjd - ej skillnad, empirisk kombo - högre clinical cure

• Flertal studier 



K.Z.Vardakas et al./InternationalJournalofAntimicrobialAgents41 (2013) 301–310



Cochrane 2014 

Paul Mical



Pat fall 3 UVI

• UVI – låg risk septisk chock vid bakteremi. Vid septisk chock ofta 
patientfaktorer typ äldre man med comorbiditet som orsak till BT-fall 
snarare än speciellt svår infektion. Då behövs andra åtgärder än mer 
antibiotika. 

• Vid UVI i regel relativt lättåtkomliga foci för behandling – blod + 
njurar/urinvägar - dessutom ofta ansamling med hög 
antibiotikakoncentrationer.

• Source control – obstruktion?

• Toxicitet och andra biverkningar vanligare hos äldre och multisjuka.



Monoterapi - argument

• Många studier och reviews visar minst lika god effekt av mono samt 
mindre risk biverkningar

• Studier med kombo > mono är ofta av äldre datum, oftast empirisk 
behandling som ger effekten, ofta aminoglykosid som monopreparat

• Betalaktam tillräckligt bra avdödare – om S

• Empiriskt bredd kan vara argument i vissa fall – ej vid definitiv 
behandling

• Vilka preparat att komb med?  
• aminoglykosid - klart nefrotoxiskt, ototoxiskt , dålig effekt i lunga, 

monoamioglykosid sämre än monobetalaktam vid bakteremi

• fluorokinoloner - toxicitet (hjärta, lever, njurar, bindväv, aneurysm, 
tendiniter), resistensdrivande och resistensutvecklare, utsöndras oförändrat 
och bryts ej ned, ökande resistens

• betalaktam - spekulativt

• Minskad eller jämförbar risk resistensutveckling 



Resistensutveckling mono - kombo

- Metanalys CID 2005 – ej skillnad resistensutveckling mono vs combo (olika bakt), 
mono associerad m färre superinfektioner

- Cochrane 2014 Paul Mical



Monoterapi - argument

• Mindre risk AAD, CDI, svampöverväxt – vaginit, esofagit m m

• Minskad risk biverkningar/toxicitet
• Studier äldre patienter visar sämre outcome om kombo

• Minskad risk allergier

• Minskad risk interaktioner 

• Lägre kostnad

• Mindre antibiotika ut i avloppen

• Mindre skada mikrobiom?

• Om det finns synergi in vitro – behövs den verkligen in vivo? – döda 
snabbare….., fler….

• Inadekvat behandling alltid fel dvs studier som räknar på inadekvat 
empirisk eller definitiv terapi besvarar ej om monoterapi har lika bra 
effekt som kombinationsbehandling



Kombinationsbehandling argument

• Bättre effekt hos vissa väl utvalda patienter, inte för alla

• Säkrare pga missar mindre i spektrum?
• Empiriskt – preparatval betydelse

• Heterogen population – kan finnas flera stammar med olika resistensmönster

• Eradikering? CF och bronkiektasier……

• Synergism? 

• Minskad resistensutveckling? - utveckla resistens under pågående 
behandling 

• Risk clostridier, antibiotika associerad diarré, svamp oklart

• Aminoglykosidresistensen är låg men biverkningsrisken problematisk

• Kinoloner kan ges peroralt, god penetrans, god effekt. Minskad 
mortalitet?

• Och vad ska kombineras med? Olika studier olika resultat



Och …..

• Rätt empirisk behandling viktigt fr a om svårt sjuk patient

• Infektionsfokus och sjukdomens allvarlighetsgrad har betydelse för 
optimal antibiotikadosering

• Om betalaktam ges mot betalaktamkänslig pseudomonas så finns 
inga tunga studier som visar att kombo bättre än mono

• Negativa effekter av att använda kombo måste också värderas – för 
enskilda patienten, för sjukvården, för miljö och ekonomin

• Om svårt sjuk patient sviktar på mono och det är själva infektionen 
som ej svarar och så orsakar svikt så hamnar vi nog alla i kombo

• Fortfarande oklara data vad gäller resistensutvecklingsrisk och 
selektionseffekt av mono vs kombo. 

• Fler prospektiva randomiserade studier behövs – majoriteten av 
studier är små, retrospektiva, heterogena patientpopulationer, 
jämför päron och äpplen osv



Tack för oss!


