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Hur ser det ut med anaerober och resistens?



Status för anaerob resistensbestämning

§ Gradienttester har en oklar plats för närvarande
§ Arbetet med att ta fram en lappdiffusionstest pågår, men är inte klart
§ I nuläget finns endast en internationellt accepterad metod för 

resistensbestämning – denna är endast uppsatt vid det nationella 
referenslaboratoriet för anaerob resistensbestämning vid Karolinska
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Agarspädning av anaerober vid 
Karolinska 2018, Bacteroides spp. (n=167)

Data från Ludvig Bolinder/Alexandros Petropoulos
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Konklusioner

§ Betydande resistensutveckling för piperacillin-tazobactam
à 75% är känsliga för 4g x 4, endast drygt 54% för 4g x 3
à Kan finnas skäl över att se över standarddosering, åtminstone vid 

svårare infektioner
à Behövs tillägg av metronidazol rutinmässigt?

§ Metronidazol: resistensen är fortfarande väldigt låg på 2,5% 
(orsakas av överförbara nim-gener)

§ Meropenem: väldigt få är R, men kring 9% av isolaten är I 
(orsakas av en karbapenemas, cfiA)

§ För klindamycin är resistensen väldigt hög



Är det OK att behandla ESBL-producerande 
tarmbakterier med piperacillin-tazobactam?



MERINO



Kritik av MERINO

§ Rodriguez-Bano J et al. JAMA. 2019;321(6):612-613.
§ Alla dödsfall orelaterade till infektion – berodde på metastatisk 

cancer eller end-stage leversjukdom och hälften skedde efter 
>15 dagar

§ Viktiga obalanser mellan grupperna: urinvägsfokus vanligare i 
meropenemgruppen, högre quick SOFA i pip-taz gruppen, brist 
på info om skillnad mellan avancerad/metastatisk cancer mellan 
grupperna

§ Endast 80% av isolaten tillgängliga för analys och samtliga 
analyserades med gradienttest, ej referensmetodik

§ Mortaliteten i pip-taz gruppen drevs till stor del av två centra –
Turkiet och Sydafrika, som båda hade hög mortalitet



Reanalys av MERINO efter MIC-bestämning med 
referensmetodik (Henderson et al, ECCMID 2019)



Sämre överlevnad om MIC >8 mg/L



Konklusioner

§ Vid MIC >8 mg/L och icke-urinvägsfokus samt hög komorbiditet
är det ökad risk för död vid terapi med pip-taz

§ Mortaliteten är till stor del sen mortalitet som inte är tydligt 
relaterad till själva infektionen

§ Data kan ändå tala för att gränsen på 16 mg/L kan vara för hög 
vid vissa infektionstyper, åtminstone när det gäller E. coli och 
andra besläktade tarmbakterier

§ Kan möjligen reflektera att det inte finns stor marginal när det 
gäller PK-PD – svårt sjuka patienter med underliggande 
sjukdom bör sannolikt behandlas med högdos, men utan att 
försöka behandla de som har MIC > 8 mg/L

§ MERINO har inte visat något när det gäller ”standardpatienten” 
med samhällsförvärvad infektion och ingen underliggande 
metastatisk cancer

§ Konklusionen i JAMA publikationen är således inte rimlig



Hur ska vi förhålla oss till odlingar från bukdrän?



Validitet av odling från bukdrän

66 episoder med bukdränsodling och följt inom 2 dagar av radiologiskt 
guidad dränage av vätska från samma område som bukdränets position

59 episoder där odling från bukdrän och radiologiskt guidad dränage 
kunde jämföras

33 fall: ekvivalenta 
fynd

13 fall: 
underbehandling

11 fall: överbehandling 2 fall: både under- och 
överbehandling

Om det hade gått minst 2 dagar mellan insatt drän och guidad dränage:
Ingen skillnad i överensstämmelse vid kort vs lång tid



Validitet av odling från bukdrän

§ Jackson och Pratt 1971: ”fluid collected through a drainage
catheter into a closed reservoir can be sent to the laboratory for 
bacteriological culture without fear of contamination from the 
external environment”

§ Flera mindre studier har visat väldigt lågt prediktivt värde av 
”övervakningsodlingar” från bukdrän jämfört med radiologisk 
guidad punktat

§ Även när kateterspetsen låg i samma compartment som sedan 
provtogs var överensstämmelsen dålig

§ Radiologiskt guidad aspiration bör vara standard 
provtagningsteknik – ”övervakningsodlingar” från drän kan ge 
vilseledande resultat i nästan 50% av fallen



Betydelsen av att göra CT-guidad dränage 
hos patienter som fått empirisk antibiotika

McGillen KL et al. Abdom Radiol (NY). 2017;42(1):298-305.

Totalt 74% odlingspositiva och 65% fick ändrad behandling, 19% hade
MDR bakterier
Leukocytos, gas i buken, purulent material predikterar positiv odling



Hur ska vi förhålla oss till svamp i buken?



Peritonit och förekomst av Candida spp.



Förekomst av svamp i relation till 
infektionsfokus

deRuiter. Infection 2009; 37: 522-7



Fördelning av arter
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Vergidis P et al. 
PloS One 2016;11

Morio F et al. 
IJAA 2017; 50:599



Kolonisation vs infektion

Montravers P et al. Intensive Care Medicine 2013; 39: 2226

Infektion: >10% av peritoniter hos IVA-patienter
Mortalitet 25-60% 



Candida colonization index

Eggiman P et al. Lancet Inf Dis 2003



Candida score

§ >7 dagar på IVA
§ Kirurgi (1 poäng)
§ Multifokal Candida kolonisation (1 poäng)
§ Parenteral nutrition (1 poäng)
§ Svår sepsis (2 poäng)

§ Cut-off >=3 hög risk för svampinfektion (sensitivitet 81%, 
specificitet 74%

§ Montravers P et al. Clin Microbiol Infect 2011; 17: 1061



Diagnostik av svamp i buken

Montravers P et al. Intensive Care Medicine 2013; 39: 2226



Internationell konsensusrapport

§ Prover från drän endast 
värdefulla för att följa 
kolonisation

§ Överväg systemisk 
behandling ifall pos odling 
för Candida från kirurgiskt 
prov eller drän <24 h efter 
insättning

§ Mannan/antimannan kan 
övervägas vid sek eller 
tertiär peritonit och minst en 
riskfaktor för svamp

§ Bassetti et al. Int Care Med 
2013; 39: 2092



IDSA guidelines

CID 2016; 62: e50



Svampbehandling - ställningstagande

Eggiman P et al.
J Hosp Infect 2015; 89



Konklusioner

§ Endogen källa till infektionen
§ 7-10 dagar mellan exponering för riskfaktorer och 

utvecklande av svampinfektion i buken
§ God tid för att utvärdera riskfaktorer och behov av 

empirisk behandling



Tack!
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