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Lärandemål

§ Kunna beskriva de viktigaste trenderna inom antibiotikaresistens
nationellt och internationellt

§ Förstå de viktigaste resistensmekanismerna
§ Kunna diskutera de viktigaste orsakerna till spridning av

resistens, med fokus på så kallade bakteriella högriskkloner
§ Förstå SIR-systemet och principerna för att fastställa SIR-

gränser
§ Få kännedom om nya preparat som registrats under de senaste

två åren och deras möjliga plats i terapin
§ Förstå utmaningarna vid resistensbestämning av några av de 

nya antibiotikapreparaten



Resistensbestämning av bakterier
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Vilka bakterier orsakar allvarliga infektioner?
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Gramnegativa stavar: skillnader i Europa
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Ökning av 
Acinetobacter:
baumannii-complex
(baumannii, pittii,
nosocomialis)



Uppskattning av extra 
sjukvårdskostnader i Sverige till 2024



Global impact av antibiotikaresistens



Anmälningspliktig resistens



Spridning av resistens orsakas av…



Vad är en klon?



Vad är en klon – MLST definitionen

Isolat Gen A Gen B Gen C Gen D Gen E Gen F Gen G

1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 2

3 1 1 1 1 1 2 2

4 1 1 1 1 2 2 2



Multilocus sequence typing



High-Risk Clones (HiRC)

§ Assosierade med resistens av stor klinisk betydelse
OCH

§ Hög förmåga att sprida sig till sjukhus eller sjukhem
ELLER

§ Hög förmåga att ge invasiv sjukdom
ELLER

§ Hög förmåga att kolonisera normalfloran över lång tid



Promiskuösa plasmider

§ Plasmider klassificeras i Inc-grupper
§ IncA/C: (t ex NDM-1 i Indien) sprider sig 

både mellan tarmbakterier och besläktade 
bakterier som Pseudomonas)

§ IncF: från E. coli, sprider sig i huvudsak 
mellan tarmbakterier (en huvudorsak till att 
CTX-M endast hittas bland tarmbakterier)

§ Mellan dessa finns ett antal andra med 
variabel förmåga att överföras mellan 
bakteriefamiljer

§ 3:e generationens NGS har revolutionerat 
plasmidkarakterisering



Internationell referensmetodik (ISO20776-1)

Positive  
control 

Antimicrobial concentration 

Reference methodology = manual reading 



Referensmetodiken: BMD
§ ISO 20776-1 (2006)
§ Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test 

systems - Susceptibility testing of infectious agents 
and evaluation of performance of antimicrobial 
susceptibility test devices –

§ Part 1: Reference method for testing the in vitro 
activity of antimicrobial agents against rapidly 
growing aerobic bacteria involved in infectious 
diseases.

§ Broth microdilution technique
à Rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases.
à 2.5-5% lysed horse blood for Streptococcus spp.
à No recommendations for Haemophilus, anaerobes or other 

fastidious organisms.



Varför är BMD mer korrekt än andra
metoder?

§ Därför att vi bestämde att den ska vara
referensmetod

§ Svårt att använda agarspädning av
praktiska skäl

§ Däremot är agarspädning fortfarande
referensmetod för
àMecillinam och fosfomycin (trailing 

endpoints)
àAnaerober
àVissa krävande arter som Neisseria spp.

§ Över tid har de flesta MIC vs outcome data 
från kliniska studier gjorts med BMD



Reproducerbarhet av BMD
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Variabilitet i MIC-bestämning

§ Variabilitet: teknisk och biologisk
§ Bör alltid tas hänsyn till vid MIC-styrd behandling

1The number of dilutions could be higher or lower than two 
depending on proficiency of the lab and the drug-species distribution

Mouton JW et al. JAC 2018 Epub
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Optimal avdödning skiljer sig från 
läkemedel till läkemedel

Penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer: tiden med 
fri serumkoncentration > bakteriens MIC



Baktericid vs bakteriostatisk

§ Cidalitet är även 
dosberoende (ett och 
samma medel kan vara 
cidalt/statiskt beroende 
på koncentration)

§ Viss 
proteinsynteshämmare 
är aldrig cidala

§ Vid svåra infektioner 
krävs cidala medel



Metoder för AST

Disk diffusion Automated AST

Gradient test

Broth micro-
dilution

Kvalitativa

Kvantitativa

Agar dilution



MIC-distribution: normalfördelning



SIR definitioner
§ S = Susceptible

à A microorganism is defined as susceptible by a level of antimicrobial
activity associated with a high likelihood of therapeutic success.

§ I = Susceptible increased exposure
à A microorganism is categorised as intermediate when there is a high

likelihood of therapeutic success because exposure is enhanced (1) by 
adjusting the dosing regimen, or (2) because the antimicrobial agent is 
concentrated at the site of infection.

§ R = Resistant
à A microorganism is defined as resistant by a level of antimicrobial activity

associated with a high likelihood of therapeutic failure.
§ Separation mellan kategorierna görs mha brytpunkter
§ I tillägg finns epidemiologiska cut-off värden (ECOFF) som används 

för att skilja bakterier utan (WT) och med (NWT) resistensmekansmer



Normalpopulationen slutar

Resistensmekanismer vs SIR

S I R
WT NWT



MIC paradigmet

Antimicrobial concentration Susceptibility (MIC)

MIC

Mechanism



Escherichia coli
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Evolution av gramnegativ resistens

Susceptible 
Gram-negative 
pathogens Resistant 

Escherichia coli
• TEM
• SHV serine 

b-lactamases

Resistant  E. coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa and 
Klebsiella spp.
• AcrAB
• blaSHV
• blaTEM
• AmpC-type 

b-lactamases

Resistant  E. coli, 
P. aeruginosa, Klebsiella 
spp., Enterobacter spp.
• CTX-M-15
• VIM
• IMP
• NDM-1
• KPC
• OXA-48
• Porin defects

1960s
Ampicillin

1980s
Cephalosporins 

(eg, ceftazidime and
cefotaxime)

1990s-2000s
Carbapenems (eg, 

imipenem and 
meropenem)

1. Hawkey. Antimicrob Chemother. 2008;62:i1-9. 
2. Hawkey and Jones. J Antimicrob Chemother. 2009;64:i3-10.
3. Bush. Antimicrob. Agents Chemother. 2010;54:969-76.
4. Livermore. Clin Infect Dis. 2002;34:634-40.
5. Olivares et al. Front Microbiol. 2013;4:103. 
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Andel E. coli med ESBL-resistens



ESBL, plasmidmedierad AmpC och
karbapenemaser
ESBL och AmpC
(ESBLA / ESBLM)
CTX-M
SHV
TEM
CMY
DHA

Karbapenemaser
(ESBLCARBA)
KPC
VIM
NDM
OXA-48-like
OXA-23-, -24., -58-like



Trender i bärarskap av ESBL
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Woerther P et al. Clin. Microbiol. Rev. 2013;26:744-758



Bärarskap av ESBL i tarmen kan vara 
långvarigt

Pat Clin(isol 1m 3m 6m 12m
1
2
3
4
5  ns  ns
6
7
8
9 ns

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19  ns
20
21  
22  ns
23
24
25
26

Factor' Carriers'(%)' Non1carriers'(%)' p'
Blood%stream%infection% 23% 3% 0.04%
Carbapenem%treatment% 19% 3% 0.07%
Phylogroup%B2% 52% 21% 0.04%
ST131' 39% 17% 0.13%
%

Titelman et al. CMI 2014

41% bär på ESBL efter ett år
Ibland flyttas ESBL-generna
över till en ny stam i tarmfloran



Bärare i befolkningen har stammar med 
lägre virulens (Ny et al. JAC 2016)

4.7% bärare i
svenska befolkningen
Risk: resor till
Asien, Afrika – OR 3,6)



E. coli O25b ST131
§ Uropatogen klon som har 

förvärvat CTX-M
§ 30-40% av ESBL E. coli i 

många länder tillhör 
denna klonen

§ Pandemisk klon
§ Ofta assosierat med 

infektioner som 
debuterar i samhället

§ Även hittat i kött och 
bland sällskapsdjur



De flesta som förvärvar ESBL på resor får inte
virulenta stammar (Vading JAC 2017)



En teori om ESBL:

ESBL förvärv. i
samhället

ESBL förvärv. i
samhället

ESBL förvärv. 
på sjukhus

Frisk bärare ESBL 
försvinner

Sjuk bärare UVI

Bärarskap Invasiv
infektion



Klebsiella pneumoniae

39



Vilka patienter får invasiv infektion med 
K. pneumoniae?

40

Vading et al. PloS One 2018



Andel K. pneumoniae med ESBL



Karbapenemresistenta K. pneumoniae



ESBLCARBA i Sverige



K. pneumoniae ST258
§ Klon som så långt är intimt 

förknippad med spridning av 
karbapenemasen KPC

§ Initialt USA, sedan Israel, 
Grekland och sporadiska fall 
i övriga europeiska länder

§ Klonen så långt inte 
karakteriserad avseende 
virulensgener

§ Har förmåga att orsaka 
invasiv infektion



Karbapenemresistent men ej ESBLCARBA

Antibiotikamolekyl

PBP

Cytoplasmamembran

Porinkanal

Periplasmatiska rummet med
peptidoglykan

Yttermembran

Gramnegativ cellvägg

Porinförlust:
Antbiotika kommer inte in.
Ger resistens i kombination med ESBLA eller ESBLM

ESBL-A 
betalaktamas



Metallobetalaktamaser - MBL
NDM 
ØNew Delhi MBL

ØIndien
ØOfta extremt

multiresistenta

KPC
ØKlebsiella pneumoniae 
Carbapenemase

ØUSA, Grekland
ØKlonal spridning ST258

OXA-48
ØSvagt karbapenemas, svårare att påvisa

ØTurkiet, mellanöstern
ØR mot Pip-taz, amoxi-clav, temocillin

ØKan vara S mot 

cefalosporiner/meropenem

VIM
ØVerona integron-

encoded MBL

ØItalien

IMP
ØJapan, Asien
ØNu ovanliga

Olika karbapenemaser och ursprunglig
förekomst

Vanligaste karbapenemaser hos

Pseudomonas aeruginosa



Vilka antibiotikaalternativ står till buds?

Antibiotika ESBLA ESBLM KPC MBL OXA-48
Meropenem ++ ++ +- +- +-
Temocillin + + +- - -
Ceftolozan-
tazobactam

+ - - - -

Ceftazidim-
avibactam

++ ++ ++ - ++

Colistin + + + + +



§ Topp 5 mest använda
preparat

§ Topikal behandling
§ Cystisk fibros
§ Kirurgiprofylax (SDD)
§ Behandling av sjukhusförvärvade

infektioner

Veterinärmedicin Human medicin

Colistinanvändning



Source: ECDC Summary of the latest data on antibiotic consumption in the European Union, ESAC-Net surveillance data, November 2015” 
(ECDC, 2015) 

§ Fortfarande låg i EU
§ 600 x lägre än i veterinärmedicin
§ Nästan dubbling mellan 2010 och

2014
§ Signifikant ökning i många EU-

länder
§ Följer ökningen av MDR 

gramnegativer

Colistinanvändning i humanmedicin



Colistinresistens: mekanismer  

Giske CG. CMI 2015



Konsekvenser av arn transkription

Ökad positiv laddning i lipid A = svagare interaktion med polymyxiner





Hur ger MCR-1 resistens?

Fosfoetanolamin transferas
(finns även hos Neisseria, 
Paenibacillus)

Fosfoetanolamin läggs till lipid A

Ökad positiv laddning i lipid A



Hur vanligt är colistinsresistens?

Kategori COL CAZ-AVI CAZ MER
P. aeruginosa 0.2 3.2 18.7 11.5

MDR-Pa 0.6 11.9 50.2 42.2

XDR-PA 1.4 21.4 74.5 62.8

Enterobacteriaceae 21.8 0.0 16.3 0.9

MDR-EBA 32.6 0.0 81.1 10.0

ESBLCARBA 8.0 0.0 NA NA

Patients with pneumonia in US ICUs 2015-17
Intrinsic resistance to colistin in Enterobacteriaceae was included
Sader H et al. JAC 2018



Italien: blodisolat av K. pneumoniae

§ All CP-Kp blood isolates recovered between January 2002 and 
June 2016 were tested for susceptibility to colistin 

§ Overall, 313 CP-Kp isolates were identified. The percentage 
colistin resistance increased from 0% in 2002 to 26.9% in 2016 
(R2 = 0.5, P < 0.01)

§ Colistin use and prior levels of colistin resistance could explain 
69% of colistin resistance; in the remaining 31%, other factors 
might have played a role

§ The time lag between the effect of colistin use on subsequent 
variations in colistin resistance was 3 months

§ Tansarli GS et al. Int J Antimicrob Agents. 2018;52(3):397-403



MCR-familjen

MCR-type Country Species Source
mcr-1 China E. coli Animal
mcr-1.2 Italy K. pneumoniae Human
mcr-1.3 China Salmonella Animal
mcr-2 Belgium E. coli Animal
mcr-3 China E. coli Animal
mcr-4 Italy Salmonella Animal
mcr-5 Germany Salmonella Animal
mcr-6 UK Moraxella Animal
mcr-7 China K. pneumoniae Animal

Liu et al. Lancet ID 2016; Xavier et al. Euro Surveill 2016; 
Di Pilato et al. AAC 2016; Yin et al. mBio 2017; 
Carattoli et al. Euro Surveill 2017; Borowiak et al. JAC 2017; 
Lu et al. AAC 2017; AbuOun JAC 2018; Yang. JAC 2018



• 2013, Canada: 62-year old female patient with previous 
healthcare in Egypt and duodenal and sigmoid perforation, and E. 
coli with both blaOXA-48 and mcr-1

• 2014, Germany: patient with a foot wound infection with E. coli 
harbouring blaKPC-2 and mcr-1

• 2014, Italy: rectal swab of leukemic child with Klebsiella 
pneumoniae ST512 with blaKPC-3 and mcr-1.2

• 2014, USA: patient with a urinary tract infection with E. coli 
harbouring blaNDM-5 and mcr-1

• 2015, Switzerland: 83-year old male patient with urinary tract
infection due to E. coli with blaVIM and mcr-1

• 2016, China: patient with fecal carriage of E. coli with blaNDM-5
and mcr-1

• 2016-2017, Portugal: outbreak of KPC-3/mcr-1 in K. pneumoniae
(16/283 patients colonised, 5/283 developed clinical infections)

Source: Ellis C, et al. Diagn Microbiol Infect Dis 2013; Yang J. Toronto Star (5 January 2016); Falgenhauer L, et al. Lancet Infect Dis 2016; 
Poirel L, et al. Lancet Infect Dis 2016; Di Pilato V, et al. Antimicrob Agents Chemother 2016. Mediaville et al., mbio 2016. Feng Infect Drug 
Resist. 2018; Mendes et al. EID 2018

ESBLCARBA och MCR-1



Kolistinresistens på Karolinska 2017
Pat. Provlokal Art MIC 

Kolistin Kommentar

1

Screening sår Acinetobacter baumannii >8 R

Vårdad i Grekland, 
koloniserad med alla tre i trakealsekret mmSputum Klebsiella pneumoniae ESBL-

CARBA 4 R

Dränagespets Pseudomonas aeruginosa VIM-
positiv 8 R

2 Abscess Pseudomonas aeruginosa 16 R
Kronisk protesinfektion/amputation. 
Långvarig karbapenem- och 
kolistinbehandling

3 Sputum, CF Pseudomonas aeruginosa 4 R CF-patient, 
Kolonisation troligen minst sedan 2013 

4 Blod Escherichia coli ESBL 8 R
AmpC + porinförlust => 
karbapenemresistent. 
Långvarig karbapenem- och 
kolistinbehandling

Ø Alla isolaten karbapenemresistenta
Ø Majoriteten har erhållit behandling med kolistin innan fynd
Ø Okänd mekanism, troligen kromosomal
Ø Okänd resistensfrekvens – endast karbapenemresistenta har undersökts för 

kolistin.



Internationella åtgärder för att motverka 
kolistinresistens
Juli 2016: EMA påbjuder minimering av kolistin-användning 

inom veterinärmedicin
Kolistin är andrahandspreparat

Mål: minskning med 65% på EU-nivå

Förbättrad miljö för djuren för att minska  infektioner

2016-2017: Genomgång av metoder för resistensbestämning

2017-2019: ECDC inför övervakningsprogram
för karbapenem- och kolistin-resistenta 

Enterobactericaeae

=> snabbt identifiera högriskkloner som bär på 

båda resistenser



S. aureus och enterokocker



§ mecA och mecC: kodar för alternativ inbindningsställe (PBP), 
vilket innebär att penicilliner, cefalosporiner och 
karbapenemer inte kan binda sig till sin målmolekyl

§ Ganska sällsynt att stammar förvärvar mecA – vanligast är 
klonal spridning av stammar som redan blivit MRSA

§ Runt 1% av S. aureus i blod
§ Samhällsförvärvad MRSA allt vanligare – ofta känsliga för 

övriga antibiotika

Meticillinresistenta S. aureus



Staphylococcus aureus

WHO Europe



MRSA global

von Dach. Thesis 2017 (Geneva)



MRSA: ST8 US300

§ S. aureus: väldigt klonal art
§ ST8 US300: initialt hos 

brottare, samt även 
spridning bland MSM

§ Sedan omfattande spridning 
i samhället

§ Mest vanliga i Sverige nu
§ Stam som ofta är känslig för 

icke-betalaktamer
§ Mer virulent än många 

sjukhusstammar (PVL-toxin)



S. aureus bakteriemier: vancomycin-
behandling

Holmes NE. AAC 2013.

Svårt att uppnå AUC/MIC 373 om MIC>1 mg/L 



Heteroresistens – funktion av MIC 

Musta AC. JCM 2009



Vancomycin-resistant E. faecium



E. faecium ST17
§ Specialiserad klon som i hög 

grad är anpassad till 
sjukhusmiljön

§ Utveckling genom ”genetisk 
kapitalism” – bl a utrustad med 
en genomisk ö med 
virulensgener

§ Började i USA och spridde sig 
sedan till Europa, inklusive 
Sverige

§ Finns i en del varianter (ett eller 
flera loci)



Behandling av enterokocker

§ E. faecalis
à Vanligen känsliga för ampicillin, piperacillin-tazobactam, imipenem
à I tillägg känsliga för vancomycin, linezolid

§ E. faecium
à Sällan känsliga för ampicillin, piperacillin-tazobactam, imipenem
à Variabel känslighet för vancomycin
à Resistens mot linezolid förekommer
à Daptomycin: kan vara alternativ i högdos
à Tigecyklin: vanligen god aktivitet



Kan daptomycin användas?
§ Daptomycin+Ca2+ bildar kationisk AMP
§ Ca-DAP ger depolarisering och permeabilisering av

cellmembranen
§ mprF-mutationer: ökad positiv laddning av CM
§ Förtjockad cellvägg (hVISA)
§ Tidigare vankomycinexponering ökar daptomycin MIC
§ Risk för resistensutveckling

à Höginokuluminfektioner som endokardit
à Brist på source control
à Doser <6 mg/kg/d
à Infektionsfokus där DAP penetrationen är dålig (hjärtklaff, 

osteomyelit, abscess)

§ DAP-RIF bromsar utvecklandet av resistens i in vitro PKPD-
modeller

§ Oklart om samma effekt kan uppnås vid dosering 8-12 mg/kg/d
§ Bayer et al. Ann N Y Acad Sci. 2013; 1277(1): 139–158



Resistensbestämning: metod kvittar ej



Varför blir det ofta problem med 
kommersiella AST system?

§ Krav för FDA-godkännande
à 150 testade isolat, varav en viss andel ska vara resistenta
à ≥90 % categorical agreement och essential agreement (±1 

spädningssteg)
à ≤1.5 % falsk känslighet (very major error)
à ≤3 % falsk resistens (major error)

§ När FDA godkänner saknas ofta isolat med komplexa
resistensmekanismer
à Nya resistensmekanismer
à Låggradig resistens



Resistensbestämning mot piperacillin-
tazobaktam – Diskdiffusion?

Välfungerande diskdiffusion:
Cefotaxim

§ http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/calibration_and_validation

Fungerar acceptabelt:
Piperacillin-tazobaktam



Resistensbestämning mot piperacillin-
tazobaktam – automatiserade metoder?

NordicAST 2018
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Vilken metod fungerar? – Bacteroides 
fragilis - gruppen

År Metod: Gradienttest Resistensfrekvens (R+I)

2015 Piperacillin-tazobaktam – Företag A 32 %

2016 jan-mars Piperacillin-tazobaktam – Företag B <1 %

Hur stor andel av B. fragilis - gruppen
har nedsatt känslighet för piperacillin-tazobaktam?

Åtgärd: införande av agarspädning på Karolinska
= referensmetod för anaeroba bakterier



Resistensbestämning mot kolistin –
diskdiffusion?
Välfungerande diskdiffusion:
Cefotaxim

§ http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/calibration_and_validation/

Fungerar ej:
Kolistin

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

N
o

 o
f 

is
o

la
te

s

Inhibition zone diameter (mm)

Colistin 25 µg vs. MIC
Enterobacteriaceae, 50 isolates

32
16
8
4

2
1
0.5
≤0.25



Resistensbestämning mot kolistin –
gradienttest? (Etest®, MICE®)

Generell underskattning av resistens
Very major error (VME): 12/75 = 16%



Hur testar man lipoglykopeptider?

Enterokocker: kliniska data saknas (pga indikation), in vitro aktivitet är god

Stafylokocker

Betastreptokocker

Viridansstreptokocker



Hur testar man tedizolid?

Viridans

Stafylokocker

Enterokocker

Pneumokocker

Betastreptokocker



Hur ska laboratorierna göra?

Större laboratorier: 

Inför mikrobuljongspädningsmetoder 
=> 1 dygn innan svar på MIC-bestämning

Mindre laboratorier: 

Skickar stam till referens-lab
=> Betydligt längre svarstid (upp till 1 vecka) 



Nya preparat



Antibiotika Preparat Godkänd av
FDA

Godkänd av
EMA

Ceftolozane-tazobactam Zerbaxa Dec 2014 Sep 2015

Ceftazidim-avibactam Zavicefta Feb 2015 Apr 2016

Meropenem-vaborbactam Vabomere Aug 2017 Vår 2019?

Eravacyklin Xerava Aug 2018 Okt 2018

Imipenem-relebactam Fas 3 Fas 3

Cefiderocol Fas 3 Fas 3

Plazomicin Fas 3 Fas 3

Översikt över nya preparat



Antibiotika Indikation
Ceftolozan-tazobactam cUTI (incl. acute 

pyelonephritis), cIAI
combined with metronidazole

Ceftolozan-tazobactam

§ Ny cefalosporin med hög aktivitet mot MDR Pseudomonas
§ Good activitet även mot många E. coli och Klebsiella med 

cefalosporinresistens
§ Ingen aktivitet mot stammar med ESBLCARBA



Antibiotika Indikation
Ceftazidime-avibactam cUTI (incl. acute 

pyelonephritis), cIAI
combined with metronidazole

Ceftazidim-avibactam

§ Aktivitet mot de flesta betalaktamaser, men inte mot 
metallobetalaktamaser (t ex NDM, VIM)

§ Ingen aktivitet mot anaerober eller grampositiver
§ Utmärkt aktivitet mot de flesta gramnegativer
§ Ges som förlängd infusion och dubbel dos ceftazidime (2 g 

q8h, 3 h infusion)



Antibiotika Indikation
Meropenem-

vaborbactam

cUTI (incl. acute 

pyelonephritis)

Meropenem-vaborbactam

§ Vabomere (Rempex) godkänt av FDA Aug 2017, så långt inte i

Europa

§ Liknande profil som ceftazidim-avibactam – skyddar inte mot MBL

§ Även aktivitet mot anaerober och till viss del grampositiver

§ Första karbapenem som kombineras med betalaktamashämmare

§ Dosering: meropenem 2 g+vaborbactam 2 g x 3, 3 h infusion



Imipenem-relebactam

§ Liknande aktivitet som meropenem-vaborbactam, men sämre om 
gramnegativer och bättre mot grampositiver

§ I fas 3 studie nu: vs imipenem-colistin combination vid behandling av
imipenemresistenta infektioner (HABP, VABP, cIAIs, and cUTIs)

§ Även i standard non-inferiority fas III studie mot 
piperacillin/tazobactam (HABP eller VABP)

§ Dosering:500 mg imipenem/250 mg relebactam q6h 
§ 5-21 d för cIAI och cUTI,  7-21 days för HABP och VABP



Cefiderocol

§ Cefiderocol: siderophore (“iron carrier”) cefalosporin med ny
verkningsmekanism för att effektivt ta sig igenom yttermembranen

§ Binder sig till Fe2+ och transporteras aktivt in i bakteriecellen mha
järntransporters (Trojansk häst)

§ In vitro: stabilt mot alla kända betalaktamaser



Plazomicin

§ Neoglykosid, stabil mot alla aminoglykosid modifierande enzyme (AME)
§ Inte stabilt mot 16S rDNA metylaser
§ Under utprövning i två fas 3 studier – cUTI vs meropenem och en

studie vs colistin (båda preparat kombineras med meropenem eller
tigecyklin) mot BSI, HABP, VABP och cUTI orsakade av ESBLCARBA



Eravacyklin

§ Ny fullt syntetisk tetracyklin utvecklad för behandling av
allvarliga infektioner – både i.v. och peroral

§ Aktivitet mot E. coli, enterococci och S. aureus
§ Sämre aktivitet mot gramnegativer och anaerober
§ Godkänt för behandling av IAI med liknande profil som tigecyklin



MRSA
Klass Preparat Indikation Karakteristika

Oxazolidinon Tedizolid
(Sivextro)

Skin and skin 
structure
infections

I.v. and oral, 
once daily

Lipoglykopeptid

Oritavancin
(Orbactiv)

SSI I.v., only one
dose

Telavancin
(Vibativ)

Nosocomial
pneumonia

I.v., once daily

Dalbavancin
(Xydalba)

SSI I.v., once per 
week, 2 w

5:e generationens 
cefalosporin

Ceftarolin
(Teflaro)

SSI, pneumonia I.v. (q12 or 8h)

Ceftobiprol
(Ceftera)

Pneumonia I.v. (q8h)

Även god in vitro aktivitet mot KNS



VRE
Klass Preparat In vitro aktivitet 

mot enterokock
Oxazolidinon Tedizolid

(Sivextro)
Ja, även delvis 
mot linezolid R

Lipoglykopeptid

Oritavancin
(Orbactiv)

Ja (mindre vs 
VRE)

Telavancin
(Vibativ)

Ja (mindre vs 
VRE)

Dalbavancin
(Xydalba)

Ja (mindre vs 
VRE)

5:e generationens 
cefalosporiner

Ceftarolin
(Teflaro)

Nej

Ceftobiprol
(Ceftera)

Nej

Glycylcykliner Eravacyklin
(Xerava)

Ja (registrerad 
intraabd inf)



Tack!
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