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Når skal det tas prøver til mikrobiologiske undersøkelser?

 Kan bruk av mikrobiologiske prøver bidra til reduksjon av antibiotikaforbruket?
Peter Gaustad
24.10.2016



Reduksjon av antibiotikaforbuket
Trenger vi å sende inn prøver til mikrobiologiske undersøkelser?

Kan bruk av mikrobiologiske undersøkelser bidra til mindre 
antibiotika bruk og resistens?

Prøverør dyrkning + PCR Prøverør serologi



Formål ved mikrobiologiske undersøkelser 

1. Diagnostikk

- Sykdomsårsak

- Smitterisiko

- Mottakelighet for smitte (immunitet)

- Vaksine beskyttelse

2. Behandling/resistens bestemmelse: Nødvendig for optimal, smalspektret     
behandling

viktig for å redusere antibiotika bruk

3. Behandlingskontroll

4. Overvåking

- Smittekontroll av blod og blodprodukter

- Gravide

- Innvandrere

- MRSA Sykehuskontakt etter utenlandsopphold

- ESBL/VRE



Regjeringens handlingsplan mot
antibiotikaresistens:

Forbruk av antibiotika ned 30% (2020)

– Raskere og bedre diagnostikk – kanskje særlig på 
luftveisinfeksjoner. Bedre tilbud av PCR?

– Raskere svar, billigere og trygt å avvente med antibiotika 
(til svaret kommer innen 48 t?)

– Unødvendig testing (og unødvendig rapportering fra 
testing) →Unødvendig antibiotikabruk



Antimicrobial OECD Countries Non-OECD Countries

Amoxicillin 53.2% 79.8% 

Co-amoxiclav 8.2% 60.3%

Co-trimoxazole 30.2% 69.6%

Ciprofloxacin 2.1% 26.8%

Nitrofurantoin 1.3% 17%

Trimethoprim 23.6% (too few data)

Global Pooled Prevalence of Resistance (ECDC 2016)



Det produseres ikke nye antibiotika





Teixobactin has been found to treat many common bacterial infections 
such as tuberculosis, septicaemia and C. diff, and could be available 
within five years

First new antibiotic in 30 years discovered in 
major breakthrough

New antibiotic (lugdudin) found in human nose: S. lugdunensis, turned 

out to be very good at preventing S. aureus from growing.

Researchers discovered that there's a microbial war happening in our 

nasal cavities.

Science 7 January 2016 

Jul. 27, 2016 

http://www.telegraph.co.uk/
http://science.sciencemag.org/


Antibiotika – Resistens(1)

• Antibiotikaresistens er fortsatt et begrenset problem i Norge. Faren for 
økende resistensproblemer er imidlertid stor, både i form av økt 
antibiotikabruk og import av resistente bakterier fra andre land

• Behandlingssvikt ved bakterielle infeksjoner pga. resistens

• Import av resistente bakterier

• Behandlingssvikt og dødsfall pga. multiresistente bakterier uten 

behandlingsalternativ

• For å forhindre eller utsette resistensutviklingen er det viktig å ha en 
restriktiv holdning til bruken av antibiotika

• I de fleste situasjoner hvor allmennpraktikeren står overfor en 
infeksjonssykdom, er det riktigere ikke å forskrive enn å forskrive 
antibiotika



Antibiotika – Resistens(2)

Fire viktige spørsmål når behandling med antibiotika overveies:

 Har pasienten en infeksjon?

 Er det en bakteriell infeksjon?

 Er behandling med antibiotika nødvendig?

Hvilket antibiotikum er det beste, og hvordan og hvor lenge 
skal det doseres?



Størst forbruk av antibiotika utenfor
sykehus.

Other antibacterials in J01:
Andre betalaktamer enn penicillin 
(kefalosporiner, karbapenemer, monobaktamer), 
aminoglycosider og glykopeptider
viktige i sykehus

27.10.2016



Mikrobiologisk diagnostikk:
Utfordringer - Utvikling

• PCR Bedre etiologisk diagnostikk 

– Høyere spesifisitet, høyere sensitivitet

• Dyrkning tidkrevende. 

– «Finner alt». Får res. best.

• Økt resistens, empirisk behandling svikter

• Riktig antibiotika bruk. Resistensbestemmelse, smalspektret 

• Antigen- og antistofftester kan gi falske positive og falske negative 
analysesvar

• IT-løsninger  raske svar



Luftveisinfeksjoner

• Virus er vanligst
• Kolonisering med potensielt 

patogene bakterier er en 
utfordring, særlig hos barn

• Penicillin fortsatt førstevalg 
utenfor sykehus

Mikrobiologisk diagnostikk: 
- behandlingssvikt
- vite hva som går
- us. lab’en på «alt» 

Fusobacterium necrophorum? Og halsinfeksjon

Undersøkelse tilbud:
• Pasientnære undersøkelser
Mikrobiologisk lab.:
• Dyrkning
• PCR-Luftveisbakterier. Mycoplasma

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella
pertussis 

• PCR-Luftveisvirus Parainfluensavirus, RS-
virus, humant metapneumovirus

• PCR-Influenza A, 
Sesonginfluensa/Pandemisk influensa (H3N2),, 
svineinfluensa (H1N1), fugleinfluenza (H5N1)

• PCR-Influenza B



UVI diagnostikk: Empirisk beh? – etter res. best?

Basis for UVI diagnostikk:

• Klinikk

• Pyuri

• Bakteriuri

Pasientnær diagnostikk

• Klinikk

• Nitrat – nitritt

• Pyuri

Mikrobiologisk diagnostikk: 
RESISTENS BESTESTEMELSE

- behandlingssvikt
- øvre UVI
- gjentatte UVI

På lab. ser vi:
• Økende resistens mot amoxicillin hos E. coli
• daglig bakterier som er resistente mot flere/alle

perorale midler



UVI – resistensproblematikk
Perorale med «liten» resistens utvikling: nitrofur, mecillinam



ESBL-produserende bakterier
Betegnelse på en resistensmekanisme som 
forekommer hos flere typer bakterier
Resistensmekanismen kan være en iboende 
egenskap som kodes av gener. Med den kan 
også være koblet til plasmider som kan 
overføres mellom bakterier, også mellom 
bakterier av ulik art.

http://www.chromagar.com/images_multimedia/000179-500x500.jpg?PHPSESSID=2f4f8a2a88f5a1724c285f18ad1ae9e8


Forekomsten i Norge øker

Tall fra 2013:

Blodkultur:

- 5,0 % av E coli-isolater

- 2,8 % av alle Klebsiella-
isolater

Urin: 

- 2,1 % av E coli-isolatene

- 1,7 % av Klebsiella-isolatene

Antall bærere av ESBL i tarm økende!!!

E. coli: resistens mot urinveismidler



Urinveisinfeksjoner

Viktig å sende inn prøver

 Optimal, smalspektret behandling



SOS

• GC (PCR, (dyrkning))  obs 
resistensutvikling. Det er viktig at det på 
rekvisisjonen angis at prøven er tatt for å få gjort 
resistensbestemmelse på en gonokokk som er 
påvist ved PCR.

• Klamydia (PCR)

• Mycoplasma genitalum (PCR) 
 obs resistens-utvikling 
(PCR makrolider)

• (Ureaplasma urealyticum PCR)

• HIV (serologi)

• Syfilis (PCR, serologi)



Gonoré • Nukleinsyrepåvisning med PCR
– Pos. PCR også 2-4 uker etter vellykket behandling

• Resistensproblem
• Standardbehandling:

– Ceftriakson 500 mg i.m. + azitromycin 2 g p.o.

Mikrobiologisk diagnostikk:
- stille diagnosen 
- behandlingssvikt, be om dyrkning med res. best
Utelukke nysmitte først

NORM NORM vet 2014 



Utvikling av resistens mot antibiotika hos 
Neisseria gonorrhoae (NG). Selektivt antibiotika press

• 1940-50-årene: gonoré beh. 1 dose med i.m. penicillin

• 1960-årene: høyere MIC for penicillin pga kromosomal resistens.

• 1970-årene: beh. med peroralt bredspektrert penicillin (amoxksicillin 1g) + 
probenecid for å øke effekt gjennom forsinket renal utskillelse

• 1976 rapport om fullstendig resistens mot penicilliner gjennom et plasmid, 
penicillinaseproduserende Neisseria gonorrhoeae (PPNG) 

• 1980-årene kombinasjon ampicillin-probenecid fortsatt effektiv, men 
økende behandlingssvikt. Behandlingsrespons med amoksicillin 2 gram 

• 1980-1990 tallet, PPNG med total penicillinresistens i Norge Ciprofloxacin
førstehåndsmiddel. 1990 advarsel mot ukritisk bruk av ciprofloxacin



Utvikling av resistens mot antibiotika hos 
Neisseria gonorrhoae (NG)

• 2005 bytte til et 3. generasjons peroralt cephalosporin (cefixime)

• 2009 til ceftriakson injeksjon, etter behandlingssvikt og resistens mot 
cefixime. 

• Spektinomycin (aminoglykosid til injeksjon) har fra 1970-tallet vært et ”siste 
skanse”-medikament ved resistent NG-infeksjon. Resistens mot 
spektinomycin registrert i 2010. 

• Internasjonale retningslinjer anbefaler nå å behandle gonokokkinfeksjoner 
med en kombinasjon av to antibiotika - ceftriakson og azitromycin (12).

Resistensutviklingen: illustrativ for interaksjon mellom mikrobe og 
antibiotikabruk. Ukritisk bruk av antibiotika (suboptimale doser) og 
mikrobene muterer kromosomal resistens. Kan også erverve 
resistensgener fra andre bakterier  PPNG

http://www.google.com/url?url=http://www.microbiologyinpictures.com/neisseria gonorrhoeae.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CBojVLG5IIPhywPwy4LgDw&ved=0CDAQ9QEwDTgU&usg=AFQjCNF8EaC1f0eiETx_E86QQ73YfhdfIA


Klamydia

• Azitromycin unngås pga resistensdrivende effekt

• Standardbehandling:

Doksycyklin 100 mg x 2 i en uke

Mikrobiologisk diagnostikk: 

- stille diagnosen ved PCR

– Ingen res, best. 

– Fremtiden påvise resistensgener med PCR

Merk at PCR er positiv i 2-4 uker etter vellykket behandling



Mycoplasma genitalium
• Høy forekomst av macrolide-/erytromycinresistens

• Standardbehandling:

Azitromycin 500 mg dag 1, 250 mg dag 2-5

• Behandlingssvikt:

Moksifloksacin 400 mg x 1 i 1 uke (registreringsfritak)

Mikrobiologisk diagnostikk: 

– stille diagnosen ved PCR

– Påvise makrolideresistens (PCR kommer! 01.12.2016)

Merk at PCR er positiv i 2-4 uker etter vellykket behandling



GIT-infeksjoner

• Bakteriepanel faeces: Enteropatogene bakterier, Salmonella, Shigella, 
Campylobacter, Yersinia, enterohemorragisk E. coli (EHEC), 
enteroinvasiv E. coli (EIEC), enteropatogen E. coli (EPEC).

• Viruspanel faeces Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus

• Parasitter faeces mikro Cyster og markegg i feces

• Kommer parasitt PCR (Cryptosporidier, Giardia, Entamoebae
histolytica)



Serologi

Lav positiv prediktiv verdi ved “svak” klinikk

Mikrobiologisk diagnostikk: 

– uklar diagnose sent i forløpet (>2-4 uker)

– screening (gravide, donorer)

– risikogrupper

– vaksinestatus



Nytte av elektroniske svar

• Hurtige svar

• Agenspåvisning

• Seponere AB ved viral etiologi

• Resistens bestemmelse

• Smalspektret behandling



Hva tilbyr de medisinsk mikrobiologiske 
laboratoriene:

• Tester med høy spesifisitet og sensitivitet. Positiv utvikling

• Hurtige svar som har betydning for pasienten

– Preanalytisk. Rask transport til lab. som er bemannet – prøven blir tatt hånd 

om med en gang. OBS! Ikke posttransport lørdager!

– Analytisk – kort analyse tid

• Ikke-dyrknings avhengig

• Dyrkning. Bedret metode for identifikasjon  raskere foreløpig svar

– Post-analytisk. Gode IT-løsninger for god svarrapportering


