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Sammanfattning 
Multiresistenta gramnegativa bakterier (MRGN) som Escherichia coli och 

Pseudomonas aeruginosa utgör ett globalt hälsoproblem och på grund av 

resistensutveckling hos bakterierna behövs nya behandlingsalternativ. Extended 

Spectrum b-Lactamase (ESBL) är vanligt förekommande hos MRGN och det finns 

olika typer av ESBL (exempelvis ESBLA och ESBLCARBA). Gemensamt är att det finns 

få behandlingsalternativ för ESBL-producerande MRGN. Syftet med studien var att 

undersöka effekten av potentiellt nya behandlingsalternativ mot MRGN i form av 

cykloserin och ceftazidim tillsammans med b-laktamasinhibitorn avibaktam. 

För att undersöka minimum inhibitory concentration (MIC) för cykloserin (CYK) mot 

E. coli (n=26) användes en egenutvecklad buljongspädningsmetod. Isolat av P. 

aeruginosa med och utan karbapenemasproduktion (n=25) undersöktes avseende MIC 

för ceftazidim/avibaktam (CZA) med två kommersiella buljongspädningsmetoder.  

För CYK låg medianen för E. coli-stammarnas MIC-värden vid 32 mg/L (16 – 64 

mg/L) vilket ligger kring det epidemiologiska cut-off värdet för Mycobacterium 

tuberculosis (32 mg/L), för vilken CYK idag används som behandling.  

För CZA låg medianen för P. aeruginosa-stammarnas MIC-värden vid 8 mg/L (<1 - ≥8 

mg/L), och 40% (2/5) av de karbapenemasproducerande isolaten var känsliga enligt 

kliniska brytpunkter (S≤8 mg/L). 



  
 

 

Sammanfattningsvis visar studien att CYK har MIC-värden mot non-ESBL- och ESBL-

producerande E. coli i nivå med andra patogener där preparatet används. Studien visar 

också att CZA kan ha effekt mot isolat med nedsatt känslighet mot meropenem eller 

ESBLCARBA-producerande isolat av P. aeruginosa, men isolaten måste 

resistensbestämmas innan behandling sätts in.  

  

 

Abstract 
Multiresistant gramnegative bacteria (MRGN) like Escherichia coli and Pseudomonas 

aeruginosa, constitute a global health issue. Due to the resistance development among 

bacteria, new options for treatment are needed. Extended Spectrum b-Lactamase 

(ESBL) is common among MRGN, and there are different types of ESBLs (as ESBLA 

and ESBLCARBA). The increasing lack of treatment alternatives is mutual for the 

different ESBLs. The purpose of this study was to examine cycloserine and ceftazidime 

with the b-lactamase-inhibitor avibactam, two potentially new options for treatments 

effective against MRGN. To examine the minimum inhibitory concentration (MIC) for 

cycloserine (CYK) against E. coli (n=26) a in-house broth microdilution-method was 

used. Using two commercial broth microdilution-methods, isolates of P. aeruginosa 

with and without carbapenemaseproduction (n=23) were examined regarding MIC for 

ceftazidime/avibactam (CZA).  

Regarding CYK, the median MIC-value of the E. coli-strains was 32 mg/L (16 - 64 

mg/L), which is around the epidemiological cut-off-value (32 mg/L) for Mycobacterium 

tuberculosis for which CYK is being used as treatment. The median of the MIC-values 

for CZA was 8 mg/L (<1 - ≥8 mg/L) for all P. aeruginosa-strains and 40% (2/5) of the 

carbapenemaseproducing isolates were sensitive according to the clinical breakpoint 

(S≤8 mg/L). In summary, this study shows that CYK has MIC-values against non-

ESBL- and ESBL-producing E. coli at the same level as other pathogens where CYK is 

being used. Further, CZA may have effect against the isolates with reduced 

susceptibility against meropenem and ESBLCARBA-producing P. aeruginosa, although 

the isolates need to be susceptibility-determined before treatment.  

 
 
Nyckelord 
Multiresistenta bakterier, buljongspädningsmetod, MIC-bestämning, ESBL, cykloserin, 
ceftazidim/avibaktam 



  
 

 

Förkortningar 
 
CFU = Colony Forming Units 
 
CFZ = Ceftazidim 
 
CTX = Cefotaxim 
 
CYK = Cykloserin 
 
CZA = Ceftazidim/avibaktam 
 
ECOFF = Epidemiologiskt cut-off 
 
ESBL = Extended- Spectrum b- lactamase 
 
EUCAST = European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing  
 
MALDI-TOF MS = Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization- Time of Flight Mass 
Spectrometry 
 
MER = Meropenem 
 
MH = Mueller Hinton 
 
MIC = Minimum Inhibitory Concentration 
 
MOX = Moxifloxacin dihydrochloride 
 
PMF = Peptide Mass Fingerprint 
 
QC = Quality control



  
 

 

Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................................. 1 

1.1 b-laktamantibiotika .................................................................................................................. 2 
1.2 Antibiotikaresistens hos gramnegativa bakterier ..................................................................... 3 

1.2.1 b-laktamaser ........................................................................................................................ 3 
1.2.2 Effluxpumpar ....................................................................................................................... 4 
1.2.3 Poriner ................................................................................................................................ 4 

1.3 Cykloserin .................................................................................................................................. 4 
1.4 Ceftazidim/avibaktam ............................................................................................................... 5 
1.5 Escherichia coli .......................................................................................................................... 5 
1.6 Pseudomonas aeruginosa............................................................................................................ 6 
1.7 Rutinmässig art- och resistensbestämning vid mikrobiologiska laboratorier .......................... 6 

1.7.1 Metoder för MIC-bestämning ............................................................................................... 6 
1.8 Syfte ........................................................................................................................................... 8 

2 Material och metod .................................................................................. 8 

2.1 Introduktion............................................................................................................................... 8 
2.2 Isolat som användes i studien .................................................................................................... 8 
2.3 Beredning av bakterieinokulat ................................................................................................ 10 
2.4 MIC-bestämning av cykloserin med buljongspädningsmetod (in-house) ............................... 10 
2.5 Beredning av antibiotika inför MIC-bestämning av cykloserin (in house) samt inokulering av 
96-hålsplatta .................................................................................................................................. 11 
2.6 MIC-bestämning av ceftazidim/avibaktam (kommersiell metod)........................................... 11 
2.7 Åtgärder vid avvikande resultat för P. aeruginosa ................................................................. 12 
2.8 Statistik .................................................................................................................................... 13 

3 Resultat .................................................................................................. 13 

3.1 E. coli ....................................................................................................................................... 13 
3.1.1 Kvalitetskontroll ................................................................................................................. 13 
3.1.2 Kliniska resultat ................................................................................................................. 15 

3.2 P. aeruginosa ............................................................................................................................ 17 
3.2.1 Kvalitetskontroll ................................................................................................................. 17 
3.2.2 Kliniska resultat ................................................................................................................. 17 

4 Diskussion ............................................................................................. 19 

Referenser ................................................................................................. 22 

Bilagor ...................................................................................................... 25 



  
 

 1 

1 Introduktion 
Antibiotika är läkemedel som används vid infektionssjukdomar och kan antingen döda 

bakterierna (s.k. bakteriocida) eller hämma deras tillväxt (s.k. bakteriostatiska) (1). 

Penicillinets upptäckt år 1929 och isoleringen av streptomycin år 1943 ledde till ”den 

gyllene eran” för antibiotika (2). Nya antibiotika tillverkades genom undersökning av 

bakteriers och svampars metabolism, och genom kemiska förändringar av redan 

existerande antibiotikasorter (2). På grund av den exponering som bakterier utsätts för 

på grund av den höga användningen av antibiotika hos människor och djur har det skett 

en evolution hos bakterierna, som har utvecklat skyddsmekanismer mot antibiotika - så 

kallad antibiotikaresistens (3).  

Antibiotika delas upp i olika grupper beroende på deras verkningsmekanism. Exempel 

på mekanismer är hämning av cellväggsyntes, proteinsyntes och DNA-replikation (4). 

Cykloserin (CYK) och ceftazidim/avibaktam (CZA) är två antibiotika som på olika sätt 

hämmar cellväggssyntesen (Figur I). 

 
Figur 1. I bilden ses en bakteriecell med cellvägg, cellmembran, DNA och ribosomer. Cykloserin och 

ceftazidim/avibaktam som undersöks i föreliggande arbete hämmar på olika sätt cellväggssyntesen. 

Bilden är modifierad från Rang & Dales Pharmacology, åttonde upplagan, s. 616.  

Bakteriers cellvägg består av peptidoglykan som är uppbyggd av två sockermolekyler, 

N-acetylglukosamin (NAG) och N-acetylmuraminsyra (NAM), aminosyrorna L-alanin, 

D-alanin, D-glutaminsyra och lysin eller diaminopimelinsyra (DAP) (5). NAG och 

NAM länkas ihop i ett korsmönster av aminosyrorna, vilket kallas transpeptidering och 

katalyseras av penicillinbindande protein (PBP) (5). Det finns flera olika PBP, och olika 

b-laktamantibiotika binder till olika PBP (6).  
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1.1 b-laktamantibiotika 

Antibiotika som på olika sätt hämmar cellväggssyntesen är exempelvis b-

laktamantibiotika. Detta är en stor antibiotikagrupp med undergrupper innehållande 

exempelvis penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer (7). b-laktamantibiotika har 

en b-laktamring som strukturellt liknar substratet till PBP, vilket gör att b-

laktamantibiotika binder till PBP. Detta gör att transpeptideringen inhiberas, vilket leder 

till att bakteriens cellvägg blir instabil och slutligen att bakterien lyserar (3). Bakterierna 

kan inaktivera b-laktamantibiotika med enzymer, så kallade b-laktamaser. För att 

förhindra detta kan kombinationsbehandling med b-laktamantibiotika och en b-

laktamasinhibitor ges (vidare förklarat vid 1.2 Antibiotikaresistens hos gramnegativa 

bakterier) (7).  

Penicillin (bensylpenicillin) är det första penicillinet som upptäcktes, och det har främst 

effekt mot grampositiva bakterier. Det är känsligt för magsyran och måste därmed 

administreras intravenöst eller intramuskulärt (6). Genom modifiering av 

bensylpenicillin erhölls fenoxymetylpenicillin, ett syrabeständigt penicillin vilket kan 

administreras oralt. Andra antibiotika som hör till penicillingruppen är ampicillin och 

amoxicillin, vilka har ett bredare spektrum mot gramnegativa bakterier (6). Piperacillin 

är en vidareutveckling av ampicillin och vid användning tillsammans med tazobaktam, 

en b-laktamasinhibitor, erhålls en förstärkt effekt mot gramnegativa bakterier (6). 

Cefalosporiner har god effekt mot många gramnegativa bakterier och det har utvecklats 

många olika cefalosporiner som delas in i olika generationer. Till den första och andra 

generationens cefalosporiner hör exempelvis cefadroxil respektive ceftibuten (6). Dessa 

kan dock inaktiveras av flera b-laktamaser, där ceftibuten är mer stabil mot b-

laktamaser än cefadroxil. Till tredje generationens cefalosporiner hör ceftazidim (CFZ) 

och cefotaxim (CTX) som är mer resistenta mot b-laktamaser (6). Första och andra 

generationens cefalosporiner kan administreras per oralt medan tredje generationens 

cefalosporiner administreras parenteralt (6).  

Karbapenemer som exempelvis meropenem (MER) är resistenta mot flera b-laktamaser 

och har ett mycket brett antibakteriellt spektrum mot de vanligast förekommande 

grampositiva och gramnegativa bakterierna inklusive anaerober (6).  
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1.2 Antibiotikaresistens hos gramnegativa bakterier 

Resistensmekanismer som kan finnas hos gramnegativa bakterier är exempelvis 

nedbrytande enzym, som exempelvis b-laktamaser och effluxpumpar (se nedan). b-

laktamaser är enzymer som hydrolyserar b-laktamringen hos b-laktamantibiotika, vilket 

gör att b-laktamantibiotikat förlorar sin verkan (3). De olika b-laktamaserna skiljer sig 

åt avseende vilka antibiotika de kan inaktivera respektive vilka antibiotika de kan 

inaktiveras utav (6). 

 

1.2.1 b-laktamaser 

Det finns flera sätt att klassificera ESBL, där två exempel är Ambler-systemet och 

Bush-Jacoby-Medeiros-systemet (8). Ambler-systemet delar upp ESBL i kategorier A - 

D efter likhet i gensekvens, och Bush-Jacoby-Mederios kategoriserar ESBL i fyra 

huvudkategorier med flera undergrupper enligt likheter i funktion (8). Ett annat sätt att 

benämna ESBL är ”ESBLA”, ”ESBLM” och ”ESBLCARBA”, där ESBLA är ett så kallat 

klassiskt ESBL (klass A enligt Ambler och klass 2be enligt Bush-Jacoby-Medeiros). 

ESBLA kan hydrolysera penicillin, ampicillin och CTX, och innebär således ofta nedsatt 

känslighet eller resistens mot tredje generationens cefalosporiner, men producenten 

visar bibevarad känslighet för karbapenemer. De hämmas av b-laktamasinhibitorer som 

exempelvis klavulansyra och tazobaktam (klass A ESBL) (9).  

Till ESBLM hör AmpC och OXA-ESBL, vilka kan hydrolysera tredje generationens 

cefalosporiner. OXA-ESBL har fått sitt namn på grund av förmågan att hydrolysera 

oxacilliner. Vare sig AmpC eller OXA-ESBL inhiberas av klavulansyra, men bakterier 

som producerar dem är, liksom ESBLA, är känsliga för karbapenemer (8).  

ESBLCARBA producerar karbapenemaser som hydrolyserar karbapenemer och kan 

därmed hydrolysera samtliga antibiotikatyper ur b-laktamgruppen, vilket gör 

ESBLCARBA-producerande isolat väldigt svårbehandlade (10).  

 

Gener för de flesta av dessa ESBL-varianter förekommer i plasmider hos bakterier som 

hör till Enterobacteriaceae (exempelvis Escherichia coli) (6), och de kan överföras 

mellan olika stammar av bakterien men också mellan arter (9, 11).  

För att detektera olika ESBL vid det kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i Kalmar följs 

riktlinjer från EUCAST. Vid misstanke om ESBLA baserad på diskdiffusionstest mot 

cefotaxim och ceftazidim utförs ett synergitest med klavulansyra, och vid positivt utfall 

kan ESBLA bekräftas. Vid negativt utfall görs en utvidgad undersökning för ESBLM 
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med ett kloxacillinhämningstest, och vid misstanke om ESBLCARBA skickas isolatet till 

externt laboratorium för genotypisk undersökning av resistensgener som associeras till 

karbapenemasproduktion (12).  

 

1.2.2 Effluxpumpar  

Effluxpumpar är en vanligt förekommande resistensmekanism hos P. aeruginosa, och 

innebär att antibiotikat pumpas ut ur bakterien. Detta gör att antibiotikat aldrig hinner nå 

den koncentration som krävs för att antibiotikat ska ha någon effekt (1). 

Effluxpumparna kan vara antibiotikaspecifika, men majoriteten kan pumpa ut många 

olika typer av antibiotika (4).  

 

1.2.3 Poriner 

Poriner är proteinkanaler som sitter i yttermembranet och är viktiga för bakteriecellens 

överlevnad. Yttermembranet hos P. aeruginosa har för låg permeabilitet för att 

exempelvis socker och nukleinsyror ska kunna diffundera in, varför poriner är 

livsviktiga då de är bakteriecellens möjlighet att ta upp näring (13). Antibiotika som 

exempelvis b-laktam diffunderar in i bakteriecellen via dessa poriner, och genom att 

nedreglera porinerna minskar därmed upptaget av antibiotika vilket innebär att bakterien 

blir resistent. En porin, OprD, är specifik för nukleinsyror och små peptider, varigenom 

karbapenemer även kan diffundera. Vid nedreglering av OprD blir P. aeruginosa 

resistent mot karbapenemer (13).  

 

1.3 Cykloserin 

Cykloserin (CYK) är ett bredspektrumantibiotikum som används för behandling av 

resistent tuberkulos (7). Det är en D-alanin-analog som inhiberar peptidoglykansyntesen 

genom att bland annat inhibera alanin-racemas (7, 14, 15). CYK administreras peroralt 

och absorberas upp till 70 – 90% från GI-kanalen samt går över blod-hjärnbarriären 

(16). Den primära elimineringsvägen är renal och 50% av substansen utsöndras 

oförändrad till urinen inom 12 timmar, vilket innebär att läkemedlet fortfarande är aktivt 

(14, 16). CYK kan ge flera biverkningar med symtom som dåsighet och huvudvärk. Vid 

höga doser (1 g/dag) kan det även i ovanliga fall leda till depressions- och psykotiska 

tillstånd (7, 14). Eftersom CYK utsöndras oförändrat så skulle det kunna användas som 

behandling vid urinvägsinfektioner (17). Vid tuberkulosbehandling används CYK i 

doser omkring 500 - 750 mg/dygn (18) och epidemiologiskt cut-off (ECOFF), som 
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anger det högsta MIC-värdet hos vildtypsisolat (fria från resistensmekanismer), är för 

CYK 32 mg/L för Mycobacterium tuberculosis i den metod som används för 

resistensbestämning mot M. tuberculosis (Löwenstein-Jensen medium) (19).  

 

1.4 Ceftazidim/avibaktam 

CFZ är ett bredspektrum b-laktamantibiotika som hör till tredje generationens 

cefalosporiner. Detta har effekt mot grampositiva kocker och gramnegativa stavar som 

exempelvis Pseudomonas aeruginosa (20, 21). Avibaktam är en b-laktamasinhibitor 

som har effekt mot bland andra klass A b-laktamas (ESBLA). Det används tillsammans 

med ceftazidim för att motverka b-laktamasernas hydrolysering av ceftazidims b-

laktamring. Ceftazidims och avibaktams primära elimineringsväg är renal, och cirka 80 

– 90 % respektive 95% utsöndras oförändrat till urinen (20). Ceftazidim/avibaktam 

(Zavicefta®) (CZA) administreras intravenöst i doser om 2 g/0,5 g i infusioner och 

används idag mot exempelvis komplicerad urinvägsinfektion och pyelonefrit (22). 

Zavicefta® kan ge biverkningar som illamående och diarré (20). Kliniska brytpunkter 

för CZA är enligt EUCAST S≤8 och R>8 mg/L (23).  

 

1.5 Escherichia coli 

E. coli är en av 130 arter inom Enterobacteriaceae. I denna grupp är ungefär 25 arter av 

klinisk relevans då de kan orsaka tarminfektioner samt spridas till andra organ och 

orsaka urinvägs- och gallvägsinfektioner (6). Inom Enterobacteriaceae är E. coli den 

vanligaste patogena bakterien, och den är en vanlig orsak till urinvägsinfektion. E. coli 

kan också orsaka akut pyelonefrit, sepsis och tarminfektioner, men den kan också ingå i 

den normala tarmfloran och då vara harmlös (6). Kliniskt känsliga E. coli-infektioner 

kan i normala fall behandlas med amoxicillin, ciprofloxacin eller trimetoprim, samt 

cefalosporiner och karbapenemer. Dock bör så smalt antibiotikaspektrum som möjligt 

användas när resistensmönster är känt (15).  

 

År 2017 rapporterades det till Folkhälsomyndigheten 10 084 fall av ESBL- 

producerande Enterobacteriaceae, vilket var en minskning med 5% vid jämförelse med 

år 2016. Av dessa 10 084 fall var 65% av patienterna kvinnor och 35% män, där 

åldersgrupperna med högst incidens var <1 år och >80 år. E. coli var den vanligaste 

förekommande arten, med 86% av fallen (24).  



  
 

 6 

 

1.6 Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosa är en omgivningsbakterie som finns i jord och vatten, och är en 

opportunistisk patogen som koloniserar patienter vid rubbad normalflora. Den kan 

förekomma i urinprover vid kvarliggande kateter eller kroniska urinvägsinfektioner, vid 

brännskador och efter genomgången transplantation (6). I de fall där 

antibiotikabehandling krävs kan det vara besvärligt att behandla P. aeruginosa-

infektioner, då den har naturlig resistens i form av effluxpumpar. P. aeruginosa har 

också en stor benägenhet att utveckla resistens under pågående behandling, genom 

kromosomala mutationer som leder till porinförändringar. Risk för resistensutveckling 

är som störst vid monoterapi och hög bakteriebörda, varför kombinationsterapi bör 

övervägas i sådana fall (6). Antibiotikakänsliga P. aeruginosa kan normalt behandlas 

med ciprofloxacin, piperacillin-tazobactam, aminoglykosider eller meropenem (15).   

 

1.7 Rutinmässig art- och resistensbestämning vid mikrobiologiska laboratorier 

För artbestämning används Matrix Assisted Laser Desorption – Time of Flight Mass 

Spectrometry (MALDI-TOF MS), som genom jonisering sönderdelar isolatet i 

protonerade joner varpå de laddade partiklarna vandrar i vacuum mot motpolen vid 

massdetektorn (25). Ett karaktäristiskt spektrum, så kallat ”peptide mass fingerprint” 

(PMF) erhålls då det tar olika lång tid för partiklarna att nå detektorn. PMF jämförs mot 

en databas innehållandes referensspektrum, och ett score erhålls vilket talar om hur väl 

isolatets spektrum stämmer överens med referensspektrumet (25, 26). Ett score >2,0 

behövs för art- och genusbestämning (26). För resistensbestämning vid mikrobiologiska 

laboratorier används i första hand diskdiffusionsmetoden. Principen är att pappersdiskar 

preparerade med en specifik mängd antibiotika placeras på agarplattan där 

bakteriesuspension tidigare spridits, varpå det efter inkubering uppstår inhiberingszoner 

vilka mäts och jämförs med EUCASTs kliniska brytpunkter avseende om bakterierna är 

känslig (S), intermediär (I) eller resistent (R). Intermediär innebär att isolatet ligger över 

gränsen för känslig och under gränsen för resistent, och därmed kan behandlas med 

ökade doser av antibiotika när detta är kliniskt möjligt (27).  

 

1.7.1 Metoder för MIC-bestämning 

Gradientmetod (E-test) och buljongspädningsmetod är två metoder för Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC)-bestämning (28), där buljongspädningsmetod är 
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referensmetod för resistensbestämning enligt EUCAST (29). Dock används E-test 

ibland rutinmässigt på mikrobiologiska laboratorier då dessa kan vara enklare och 

snabbare att använda än buljongsspädningsmetoden (28). Vid E-testmetoden appliceras 

en remsa preparerad med torkat antibiotika i en gradient från hög koncentration till låg 

på en Mueller-Hinton agarplatta (MH-platta) inokulerad med isolatet av intresse. På 

remsan finns också markörer som visar koncentrationsskalan. Vid inhiberad växt av 

bakterien erhålls en elliptisk inhiberingszon och MIC avläses där bakterierna växer in 

vid remsan (Figur 2) (28). Vid jämförelse med EUCASTs kliniska brytpunkter erhålls 

information om isolatet är känsligt, intermediärt eller resistent mot antibiotikat (30). 

 

 
Figur 2. Bild på gradientmetod (Etest). På sidan som ligger dikt an agarn finns en antibiotikagradient 

från hög koncentration till låg, vilket ger den elliptiska formen av inhiberingszonen. Där bakterierna 

växer in mot remsan avläses MIC-värdet, som i bilden ses vid pilen. Bild gjord av Åsa Götesson.  

 

Mikrodilutionsmetoden (buljongspädningsmetoden) kan också användas för MIC-

bestämning, vilket är aktuellt att utföra då det kan ge ett behandlingsstöd vid infektion 

av ESBL-producerande och svårbehandlade bakterier. Buljongspädningsmetoden 

används också vid testning av nya antibiotika och för MIC-bestämning då 

diskdiffusionsmetoden av någon anledning inte gett tillförlitligt resultat, som 

exempelvis hos vissa långsamväxande bakterier (29). Bakteriekolonier, som efter att ha 

odlats över natt på blodagarplatta, löses upp till en grumlighet á 0,5 McFarland och 

späds sedan till en slutkoncentration på cirka 105 colony forming units (CFU)/mL. 

Suspensionen tillsätts sedan till en mikrotiterplatta (96-hålsplatta) dit antibiotika sedan 

tidigare är tillsatt från hög koncentration till låg. Detta kan antingen göras i laboratoriet, 

men det finns också kommersiella 96-hålsplattor förpreparerade med antibiotika. MIC 

avläses i den sista brunnen där det inte finns någon synlig växt av bakterien (Figur 3) 

(29).  
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Figur 3. Bild på en 96-hålsplatta med isolat utvärderat med buljongspädningsmetod. I brunn A1-A12 och 

B1-B7 är det ett antibiotikum från hög koncentration (A1, 512 mg/L) till lägst koncentration (B7, 0,002 

mg/L). MIC markeras av pilen vid brunn A5 och är den lägsta koncentrationen som inhiberar växt. 

Bilden är tagen under studiens gång.  

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka den antimikrobiella effekten av cykloserin och 

ceftazidim/avibaktam hos multiresistenta gramnegativa bakterier. 

 

 

2 Material och metod 

2.1 Introduktion 

I studien användes buljongspädningsmetoden för MIC-bestämning, vilket är 

referensmetod enligt EUCAST (29). För cykloserin och E. coli utfördes MIC-

bestämning i ett eget-utvecklat (in house) format då kommersiella plattor med 

färdigberett cykloserin inte finns tillgängliga. För ceftazidim/avibaktam och P. 

aeruginosa användes två kommersiella kit (DKMGN och EURGNCOL) 

(ThermoFischer). 

 

2.2 Isolat som användes i studien 

För kvalitetskontroll användes kontrollstammarna E. coli ATCC 25922 samt P. 

aeruginosa ATCC 27853, som är antibiotikakänsliga. De kliniska stammarna som 

användes i föreliggande studie var sedan tidigare resistensbestämda enligt de metoder 
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som används vid de ackrediterade kliniskt mikrobiologiska laboratorierna (dvs MALDI-

TOF för artbestämning, diskdiffusions-, synergi- och hämningstest enligt EUCAST 

samt genotypisk verifiering av resistensgen). Stammarna kom ursprungligen från 

patientprover som tidigare analyserats vid Klinisk Mikrobiologi Kalmar Länssjukhus 

eller skickats för kvalitetskontroll från EUCAST Development Laboratory vid Klinisk 

Mikrobiologi, Centrallasarettet Växjö.  

 

De isolat av E.coli som inte var ESBL-producerande benämns ”non-ESBL”, och 

isolaten som bekräftats positiva i synergitestet benämns ”ESBLA”. De isolat som 

bekräftats karbapenemasproducerande kallas för E. coli ”ESBLCARBA”.  

Isolaten av P. aeruginosa som var negativa avseende karbapenemasproduktion och 

känsliga för MER och CFZ benämns ”non-CARBA, MER/CFZ S”, och isolat som 

bekräftats negativa avseende karbapenemasproduktion och som var intermediära eller 

resistenta mot MER och/eller CFZ benämns ”non-CARBA, MER/CFZ I/R”. Isolat som 

bekräftats karbapenemasproducerande benämns P. aeruginosa ”CARBA+”. Se Tabell I 

för antal stammar som användes i studien. 

 

Tabell I. I studien studerades tre grupper av E. coli och P. aeruginosa med olika resistenstyper. I tabellen 

ses vilka resistenstyper av de två bakterierna som användes i studien, och hur många stammar av varje 

resistenstyp som undersöktes. 

 E. coli P. aeruginosa 

Resistenstyp Non-ESBL ESBLA ESBLCARBA 

Non-

CARBA, 

MER/CFZ 

S 

Non-

CARBA, 

MER/CFZ 

I/R 

CARBA+ 

Stammar 10 10 10 10 14 8 

 

Isolaten, som förvarades frysta i -80°C, spreds på blodagarplattor (Bilaga I material, 

Tabell III) med en 10 µl ögla och inkuberades i cirka 20 timmar i 35°C.  
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2.3 Beredning av bakterieinokulat 

Beredning av suspensioner för inokulering gjordes på samma sätt för E. coli (in house) 

och P. aeruginosa (kommersiell metod). Isolaten som odlats över natt på blodagarplatta 

löstes upp i vatten (SensititreTM Demineralized Water, ThermoFischer Scientific) till en 

grumlighet motsvarande 0,5 McFarland. För mätning av suspensionens grumlighet 

användes en Sensititre® Nephelometer (ThermoFischer Scientific), som kalibrerades 

dagligen innan första mätning med en kalibreringslösning á 0,5 McFarland (Sensititre 

TM 0,5 McFarland Standard, ThermoFischer Scientific). Av 0,5 McFarland-

bakteriesuspensionen överfördes 10 µL till 11 mL MH-buljong (SensititreTM Cation 

Adjusted Mueller-Hinton Broth, ThermoFischer Scientific). Då den optiska densiteten i 

suspensionen justerats till 0,5 McFarland, bör det motsvara ett inokulat på 105 colony 

forming units (CFU)/mL efter spädning enligt tillverkaren (31). Det gjordes även en 

inokulatkontroll som kvalitetskontroll avseende kontaminering samt inokulattäthet för 

varje 96-hålsplatta som sattes i studien. Här spreds 1 µL av inokulatet på en 

blodagarplatta som inkuberades i 35°C i 18 - 24 timmar. För godkänd inokulatkontroll 

krävdes 50 - 500 CFU på blodagarplattan vilket motsvarar en ursprungshalt mellan 5 - 

50 x 105 CFU/mL (31).  

 

2.4 MIC-bestämning av cykloserin med buljongspädningsmetod (in-house) 

För varje MIC-bestämning användes en 96-håls, U-bottenformad titerplatta av 

polystyrene (Falcon) där CYK (Sigma Aldrich), MER (Sigma Aldrich) och MOX 

(Sigma Aldrich) tillsattes (för detaljer se nedan samt Figur 4). MER och MOX användes 

parallellt med CYK för att kontrollera så MER- och MOX-resultaten hamnade inom de 

fördefinierade intervallen för kontrollstammen E, coli ATCC 25922, enligt EUCASTs 

rekommendationer (Bilaga I, Protokoll in-house).  

 

För kvalitetskontroll analyserades kontrollstammen E. coli ATCC 25922 sex gånger den 

första analysdagen, och de tre följande dagarna analyserades kontrollstammen tre 

gånger/dag. Fortsättningsvis analyserades kontrollstammen en gång/dag vid analys av 

de kliniska isolaten (Bilaga I, Protokoll in-house). Tre brunnar avsattes till positiv 

kontroll dit enbart bakterieinokulatet tillsattes, och tre brunnar avsattes till negativ 

kontroll dit enbart MH-buljongen tillsattes. För att en analysomgång skulle godkännas 

krävdes att medianen av kontrollstammens MIC-värde höll sig inom EUCAST-

definierade intervall samt att negativa och positiva kontroller utföll som förväntat.  
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2.5 Beredning av antibiotika inför MIC-bestämning av cykloserin (in house) samt 

inokulering av 96-hålsplatta 

Tre stocklösningar bereddes av CYK, MER och MOX genom blandning med ultrarent 

vatten (Sigma Aldrich) till koncentrationen 10240 mg/L (Bilaga I, Tabell IV). Dessa 

alikvoterades i volymer om 100 µL och frystes i -80°C. Stocklösningarna späddes med 

ultrarent vatten innan tillsats till 96-hålsplattan 1:5 till 2048 mg/L (Bilaga I, Protokoll 

in-house). Till 96-hålsplattan tillsattes 100 µL MH- buljong, varpå det utfördes en 1:2 

spädning genom att 100 µL av respektive antibiotika tillsattes brunnarna som fick den 

högsta antibiotikakoncentration (Figur 4), vilket resulterade i en koncentration av 1024 

mg/L. Därefter utfördes liknande 1:2 spädningar till en slutkoncentration av 0,004 

mg/L. När 100 µL bakterieinokulat sedan tillsattes till alla brunnarna på 96-hålsplattan 

späddes koncentrationerna ytterligare 1:2 (Bilaga I, Protokoll in-house), vilket gav 

slutkoncentrationerna som ses i Figur 4 (0,002 - 512 mg/L). 96-hålsplattorna 

förseglades och avlästes efter 22 timmars inkubering vid 35°C.  
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A CYK 
512 

CYK 
256 

CYK 
128 

CYK 
64 

CYK 
32 

CYK 
16 

CYK 
8 

CYK 
4 

CYK 
2 

CYK 
1 

CYK 
0,5 

CYK 
0,25 

B CYK 
0,125 

CYK 
0,064 

CYK 
0,032 

CYK 
0,016 

CYK 
0,008 

CYK 
0,004 

CYK 
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512 
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256 
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128 
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64 

MER 
32 
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16 

MER 
8 

MER 
4 

MER 
2 

MER 
1 

MER 
0,5 

MER 
0,25 

D MER 
0,125 

MER 
0,064 
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0,032 

MER 
0,016 

MER 
0,008 

MER 
0,004 

MER 
0,002 

     

E MOX 
512 

MOX 
256 

MOX 
128 

MOX 
64 

MOX 
32 

MOX 
16 

MOX 
8 

MOX 
4 

MOX 
2 

MOX 
1 

MOX 
0,5 

MOX 
0,25 

F MOX 
0,125 

MOX 
0,064 

MOX 
0,032 

MOX 
0,016 

MOX 
0,008 

MOX 
0,004 

MOX 
0,002 

     

G POS 
 

POS 
 

POS 
 

         

H NEG 
 

NEG 
 

NEG 
 

         

Figur 4. Schema över 96-hålsplattorna som användes i studien. Koncentrationerna för CYK, MER 

och MOX anges i mg/L. POS=positiv kontroll, innehåller MH-buljong och bakterieinokulat. 

NEG=negativ kontroll, innehåller endast MH-buljong. 

 

2.6 MIC-bestämning av ceftazidim/avibaktam (kommersiell metod) 

För MIC-bestämning av CZA av de P. aeruginosa-stammar som undersöktes i studien 

användes 96-hålsplattorna DKMGN och EURGNCOL (ThermoFischer Scientific).  För 

studien fanns 20 plattor av respektive tillgängliga. CZA testades i koncentrationerna 

0,5/4 – 16/4 mg/L i DKMGN-96-hålsplattan och i koncentrationerna 1/4 – 16/4 mg/L i 

EURGNCOL-96-hålsplattan. MIC-värdet för CZA bör enligt EUCAST ligga inom 

intervallet 0,5 – 4 mg/L, men helst på målvärdena 1 – 2 mg/L (32).  
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Som kontrollstam användes P. aeruginosa ATCC 27853. I DKMGN-96-hålsplattan 

fanns totalt 17 antibiotika (Bilaga I, Figur I) och i EURGNCOL-96-hålsplattan fanns 

enbart 5 antibiotika (Bilaga I, Figur II), men gav möjlighet för tre stammar att sättas 

samtidigt. I DKMGN- och EURGNCOL-96-hålsplattorna jämfördes meropenems 

känslighet mot EUCAST rekommenderade intervall för kontrollstammen (Tabell II 

Resultat).  

I båda typerna av 96-hålsplattor fanns det med en brunn för positiv kontroll som ej 

innehöll något antibiotikum. Till 96-hålsplattorna EDKMGN och EURGNCOL sattes 

50 µL av bakterieinokulaten (se 2.3 Beredning av bakterieinokulat) varpå 96-

hålsplattorna förseglades innan de inkuberades vid 35°C. Plattorna avlästes efter 22 

timmars inkubering i en Sensititre® Manual Viewer (ThermoFischer Scientific), och 

växt i brunnarna sågs som grumligheter eller pelletar (Figur 5).   

 

2.7 Åtgärder vid avvikande resultat för P. aeruginosa 

Vid vissa tillfällen under studien erhölls dubbla MIC-värden för E. coli och P. 

aeruginosa. Med ”dubbla” MIC-värden menas att bakterierna växte i en brunn som 

innehöll en viss antibiotikakoncentration. I följande brunn, med en högre 

antibiotikakoncentration var bakterieväxten inhiberad, vilket innebär MIC. I brunnen 

efter det, med ännu högre antibiotikakoncentration sågs växt av bakterierna igen, följt 

av brunnar med inhiberad växt (Figur 5). Vid dubbla MIC-värden för isolat av P. 

aeruginosa (Figur 5) i brunnarna innehållandes CZA undersöktes eventuell 

kontaminering genom att 10 µL av inokulatet i de aktuella brunnarna odlades på 

blodagarplatta, varpå de kolonier som växt efter inkubering i aerob miljö vid 36°C i 

cirka 20 timmar analyserades med Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization-Time of 

Flight (MALDI-TOF). MALDI-TOF analysen genomfördes enligt tillverkarens 

rekommendationer (Bruker). En bakteriekoloni från varje blodagarplatta sattes till 

MALDI-TOF-plattan (Bruker), varpå 0,5 µL 70% myrsyra (100% myrsyra, ultrarent 

vatten (Sigma Aldrich)) lades på. När myrsyran torkat lades 1 µL matrix (HCCA 

(Bruker), ultrarent vatten, trifluorättiksyra och acetonitril (Sigma-Aldrich)) på, och när 

det torkat placerades MALDI-TOF-plattan i MALDI-TOF-instrumentet varpå analys 

utfördes med standardinställningar.  
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Figur 5. Bild på en DKMGN-titerplatta med så kallade ”dubbla” MIC-värden. De vita pilarna visar 

MIC. I brunn A1-A8 är MER i stigande koncentrationer från (0,12 – 16 mg/L). I brunn A1 ses växt och i 

brunn A2 är växten inhiberad, vilket innebär MIC. Men i brunn A3 är det växt igen, vilket ger ett andra 

(dubbelt) MIC-värde i brunn A4. Liknande situation ses vid brunn C7-C12, där de vita pilarna visar 

resultat som innebär att isolatet har flera MIC-värden. Isolat som uppvisade dubbla MIC-värden har 

exkluderats ur studien, då de ej kunnat MIC-bestämmas med säkerhet.  

 

2.8 Statistik 

Median och intervall användes för att beskriva MIC-data som inte är kontinuerliga. För 

statistisk jämförelse mellan de tre grupperna av E. coli vid CYK, MER och MOX 

användes Welch’s unequal variances t-test, där ett p-värde <0,05 sattes som gräns för 

statistisk signifikans. Beräkningarna utfördes med programmet ”R console”.  

 

 

3 Resultat 

3.1 E. coli 

3.1.1 Kvalitetskontroll  

För kontrollstammen E. coli ATCC 25922 beräknades medianen för CYK till 32 mg/L, 

för MER till 0,016 mg/L och för MOX till 0,008 mg/L (Tabell II). Av de totalt 17 

upprepade analyserna av ATCC 25922 föll MIC-värdet för MER utanför godkänt 

intervall två gånger. Dessa var vid dag 1 och var vid koncentrationerna 0,002 mg/L 

respektive 0,004 mg/L. För MOX föll MIC-värdet utanför godkänt intervall en gång, 
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också dag 1, vid 0,004 mg/L (Bilaga II – Resultat, Tabell I). Då 6 replikat av 

kontrollstammen utfördes denna dag, och de övriga resultaten var på en godkänd nivå 

(se inomdagsvariabilitet, Tabell II), så accepterades resultaten.  

 

Vid tre tillfällen under studien erhölls dubbla MIC-värden hos tre kliniska isolat. Då 

MIC-bestämning ej kunde utföras med säkerhet exkluderades de tre isolaten ur studien 

(Bilaga II Resultat, Tabell I). Vid två tillfällen under studien fanns det växt i de negativa 

kontrollerna (Bilaga II Resultat, Tabell I). Resultaten togs med i studien därför att 

medianen för QC-intervallet då kontrollstammen testades flera gånger låg inom godkänt 

intervall, och därför att det inte kunde ses någon misstänkt kontamination i resten av 96-

hålsplattan. Dessutom var inokulatkontrollen vid de två tillfällena godkänd och utan 

kontamination. Inokulat-kontrollerna för alla isolat hamnade inom godkänt intervall vid 

50 – 500 CFU (Bilaga II - Resultat, Tabell I). 

 

Tabell II. Tabell för kontrollstammen E. coli ATCC 25922, där QC-intervall och målvärden enligt 

EUCAST (32) anges. I tabellen ses också uppmätta medianvärden för CYK, MER och MOX, samt andel 

(%) inom målvärdesintervallet för MER och MOX. Median och intervall inom samma dag 

(inomdagsvariabilitet) samt mellan dagar (mellandagsvariabilitet) ses också. Vid dagar med upprepade 

analyser av kontrollstammen valdes det första resultatet/dag ut för beräkning av mellandagsvariabilitet 

(Bilaga II Resultat, Tabell I).  

 Cykloserin Meropenem  Moxifloxacin 

Acceptabelt intervall för 
kontrollstam (mg/L) - 0,008 – 0,06 0,008 – 0,06 

Målintervall för kontrollstam 
(mg/L) - 0,016 – 0,03 0,016 – 0,03 

Median, n=17 (intervall) 
(mg/L) 32 (16 – 64)  0,016 (0,002 - 0,016)* 0,008 (0,004 - 0,016)* 

Andel % (andel av n=17) 
inom godkänt intervall  - 88 (15/17) 94 (16/17) 

Andel % (andel av n=17) 
inom målintervall - 59 (10/17) 18 (3/17) 

Median inomdagsvariabilitet, 
n=6 (intervall) 48** (16 – 64) 0,008 (0,002 – 0,016) 0,008 (0,004 – 0,016) 

Median 
mellandagsvaribailitet, n=6 
(intervall) 

32 (16 – 64) 0,016 (0,004 – 0,016) 0,008 (0,008 – 0,016) 

*Av de totalt n=17 upprepade analyserna av ATCC 25922 föll MIC- värdet för MER två gånger utanför godkänt 

intervall, vid 0,002 mg/L respektive 0,004 mg/L. För MOX föll MIC-värdet utanför godkänt intervall en gång, vid 

0,004 mg/L. De accepterades därför att det vid tillfället fanns fler analyser av kontrollstammen som var godkända 

(Bilaga II Resultat, Tabell I), samt att medianen för MER och MOX låg inom godkänt intervall. **På grund av ett 

jämnt antal värden blir medianen således medelvärdet av de två mittenvärdena (Bilaga II Resultat, Tabell I)  
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3.1.2 Kliniska resultat 

För CYK låg non-ESBL isolatens MIC-värden vid koncentrationerna 16 – 64 mg/L, 

med en median på 32 mg/L och det var ingen signifikant skillnad jämfört med MIC-

värdena för de ESBLA-producerande isolaten (16 – 64 mg/L, p=1). Det var inte heller 

någon signifikant skillnad mellan de ESBLCARBA-producerande isolaten (16 – 64 mg/L) 

och non-ESBL- samt ESBLA-producerande isolat (p=0,70 respektive 0,69) (Figur 6, 

Bilaga II Resultat, Tabell I).  

 

 
Figur 6. Histogram över MIC-fördelning för CYK för non-ESBL isolat (grön), ESBLA-producerande 

isolat (lila) och ESBLCARBA-producerande isolat (turkos) av E. coli.  

 

För MER låg MIC för alla non-ESBL isolaten (0,008 – 0,064 mg/L) samt alla utom ett 

av de ESBLA-producerande isolaten (0,016 – 0,032 mg/L samt 2 mg/L) under ECOFF 

(0,125 mg/L). De ESBLCARBA-producerande isolaten låg vid 0,5 – 4 mg/L samt 256 

mg/L, som är över ECOFF (33). Detta visar att de ESBLCARBA-producerande isolaten 

har resistensmekanismer mot MER till skillnad från non-ESBL-isolat (Figur 7, Bilaga II 

Resultat, Tabell I). De kliniska brytpunkterna för MER enligt EUCAST är S≤2 och R>8 

mg/L (23, 33). Detta gav att alla isolat av non-ESBL samt alla utom ett isolat (89%, 8/9) 

av de ESBLA-producerande isolaten var känsliga mot MER. Av de ESBLCARBA-

producerande isolaten var 14% (1/7) resistenta mot MER. Isolaten av non-ESBL hade 

signifikant lägre MIC-värden än de ESBLCARBA-producerande isolaten (p=0,0086), och 

även de ESBLA-producerande isolaten skiljde sig signifikant från de ESBLCARBA-

producerande isolaten (p=0,0099). 
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Figur 7. Histogram över MIC-fördelningen för MER. Pilen till vänster markerar ECOFF (0,125 mg/L) 

och den mittersta pilen markerar den kliniska brytpunkten för känslig, som är ≤2 mg/L. Pilen till höger 

markerar den kliniska brytpunkten för resistent som är >8 g/L. Mellan den pilen i mitten och pilen till 

höger är det intermediära intervallet (>2 - 8 mg/L). 

 

För MOX låg alla non-ESBL isolaten utom två (0,008 – 0,125 mg/L samt 0,5 mg/L) 

under ECOFF (0,25 mg/L) (33), och de skiljde sig signifikant åt vid jämförelse med de 

ESBLA- samt de ESBLCARBA-producerande isolaten (0,032 – 32 mg/L respektive 0,016 - 

64 mg/L, p=0,0016) (Figur 8, Bilaga II Resultat, Tabell I). Vid jämförelse mellan de 

ESBLA och ESBLCARBA-producerande isolaten sågs ingen signifikant skillnad 

(p=0,120). De kliniska brytpunkterna för MOX enligt EUCAST är S≤0,25 och R>0,25 

mg/L (23, 33) vilket gav att andelen kliniska isolat av E. coli som var känsliga mot 

MOX var 53,8% (14/26). Av dessa var 80% (8/10) non-ESBL isolat, 22% (2/9) av 

ESBLA- och 57% (3/7) av ESBLCARBA-producerande isolaten känsliga.  

 

 
Figur 8. Histogram över MIC-distribution för MOX. Den streckade pilen visar ECOFF (0,25 mg/L) och 

den heldragna pilen visar den kliniska brytpunkten (0,25 mg/L) för känslig (till vänster) och resistent (till 

höger) enligt EUCAST. 
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3.2 P. aeruginosa 

 
3.2.1 Kvalitetskontroll 

Kontrollstammen P. aeruginosa ATCC 27853 analyserades totalt 6 gånger vid 6 olika 

dagar, där samtliga värden låg inom godkända QC-intervall eller målintervall för CZA 

och MER (Tabell III). Av de 6 analyserna av kontrollstammen erhölls dubbla MIC-

värden hos ett replikat och MIC-bestämning kunde således ej utföras med säkerhet. 

Resultatet har därför exkluderats ur studien (Bilaga II Resultat, Tabell II).  

Samtliga positiva kontroller och alla inokulatkontroller utom en var godkända. I detta 

fall fanns ingen växt på blodagarplattan med prov från den icke godkända 

inokulatkontrollen, men i tillhörande 96-hålsplatta fanns tydlig växt samt MIC-värden 

som för QC-kontrollen också låg inom godkänt intervall. Resultaten togs därför med i 

studien (Bilaga II Resultat, Tabell II).  

Kontrollstammens medianvärde för CZA var för 96-hålsplattan DKMGN 2 mg/L och 

för EURGNCOL <1 mg/L, men samma medianvärde för MER erhölls (Tabell III).  
 

Tabell III. Tabell för kontrollstammen P. aeruginosa ATCC 27853, där QC-intervall och målvärden 

enligt EUCAST kan ses. Medianvärde vid de olika dagar som kontrollstammen analyserades ses också, 

samt vilken 96-hålsplatta som användes. Då en av kontrollerna vid EURGNCOL exkluderades anges 

istället de två MIC-värdena.  

 MIC (mg/L) 

CZA 

MIC (mg/L) 

MER 

Platta 

DKMGN EURNGCOL 

Acceptabelt intervall 

för ATCC 27853 

0,5 - 4 0,25 - 1   

Målvärde för ATCC 

27853 

1 - 2 0,5   

Median, n=3 

(intervall) 

2 (1 – 4) 0,5 X  

MIC, n=2 (intervall) ≤1, ≤1 0,5, 0,5   X 

 

3.2.2 Kliniska resultat 

Av totalt 25 kliniska isolat erhölls dubbla MIC-värden hos 7 isolat (28%), vilket 

noterades hos 3 non-CARBA, MER/CFZ S isolat, hos 1 non-CARBA, MER/CFZ I/R 

och hos 3 CARBA+ isolat. Då dessa isolat ej kunde MIC-bestämmas med säkerhet har 

de exkluderats ur studien (Bilaga II Resultat, Tabell II). Vid kontroll av samtliga isolat 

med dubbla MIC-värden identifierade MALDI-TOF P. aeruginosa i samtliga brunnar 
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(Bilaga II Resultat, Tabell III) vilket gör att kontamination av andra arter är osannolikt 

som förklaring.  

 

För CZA låg medianvärdet för MIC för non-CARBA, MER/CFZ S vid 2 mg/L (<1 - ≥ 8 

mg/L), och non-CARBA, MER/CFZ I/R isolatens median låg vid 8 mg/L (2 - ≥8 mg/L). 

För CARBA+ isolaten låg median för MIC-värdena vid ≥16 mg/L (8 - ≥16) (Figur 9, 

Bilaga II – Resultat, Tabell II). De kliniska brytpunkterna för CZA är S≤8 och R>8 

mg/L där avibaktam-koncentrationen är konstant på 4 mg/L enligt EUCAST (23, 33). 

Andelen kliniska isolat av P. aeruginosa som var känsliga för CZA var 64% (16/25). 

Av non-ESBL, MER/CFZ S-isolaten samt non-ESBL, MER/CFZ I/R var 86% (6/7) 

respektive 62% (8/13) känsliga för CZA, och av de CARBA+ isolaten var 40% (2/5) 

känsliga för CZA.  

 

  
Figur 9. Histogram över MIC-fördelning för CZA. Av de kliniska isolaten med MIC >8 mg/L var det nio 

som låg ≥16 mg/L, då de två olika 96-hålsplattorna hade olika högsta koncentrationer för olika 

antibiotika (Bilaga I Material, Figur I och II, Bilaga II Resultat, Tabell II). Pilen i histogrammet 

markerar brytpunkten för känslig (till vänster) och resistent (till höger) enligt EUCAST.  

 

För MER hade isolaten i gruppen non-CARBA, MER/CFZ S MIC mellan <0,12 - 4 

mg/L, och non-CARBA, MER/CFZ I/R-isolaten MIC på 0,25 - ≥16 mg/L. Samtliga av 

de CARBA+ isolatens MIC-värden för MER var >8 mg/L (Figur 10, Bilaga II – 

Resultat, Tabell III). De kliniska brytpunkterna för MER och P. aeruginosa är S≤2 och 

R>8 mg/L enligt EUCAST, där ECOFF ligger på 2 mg/L (23, 33). Andelen känsliga 

isolat mot MER var 40% (10/25), där det bland non-CARBA, MER/CFZ S var 71% 

0
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Koncentration Ceftazidim/Avibaktam (mg/L)

MIC- värden för Ceftazidim/Avibaktam hos isolat av P. 
aeruginosa

non-carba, MER/CFZ S non-carba, MER/CFZ I/R carba+
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(5/7) som var känsliga. Av non-CARBA, MER/CFZ I/R var 38% (5/13) känsliga och av 

CARBA+ var 0% känsliga.  

 

    
Figur10. Histogram över MIC-fördelning för MER. Av de kliniska isolaten som låg vid >8 mg/L var det 

nio som låg vid ≥16 mg/L då de två olika 96-hålsplattorna hade olika högsta koncentrationer för olika 

antibiotika (Bilaga I Metod, Figur I och II, Bilaga II Resultat, Tabell II). Den streckade pilen visar 

ECOFF (2 mg/L), pilen i mitten markerar brytpunkten för känslig (till vänster) och pilen längst till höger 

markerar brytpunkten för resistent (till höger) enligt EUCAST.  

 

 

4 Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka om cykloserin och ceftazidim/avibaktam kan ha effekt 

mot multiresistenta gramnegativa bakterier. Detta bestämdes in vitro med 

buljongspädningsmetod vilket rekommenderas av EUCAST. Resultaten visade att 

cykloserins MIC för samtliga E. coli isolat inklusive de ESBL-producerande låg inom 

intervallet 16 – 64 mg/L, vilket är i nivå med ECOFF för Mycobacterium tuberculosis 

(32 mg/L) (19). Eftersom CYK idag används vid behandling av M. tuberculosis, och då 

de erhållna MIC-värdena ligger inom samma område som ECOFF för M. tuberculosis, 

innebär det att CYK kan vara ett intressant läkemedel för kliniska studier av 

ESBLCARBA-producerande E. coli. Ännu en anledning till varför CYKs effekt på 

ESBLA- och ESBLCARBA-producerande E. coli är intressant är att CYK elimineras renalt 

i aktiv form, och ESBL-producerande E. coli är den vanligast förekommande arten av 

ESBL-producenterna som isoleras (86% av 10084 fall år 2017) (24) och orsakar ofta 

urinvägsinfektion. Vid elimineringen av CYK erhålls en viss koncentration i 
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urinvägarna, och tidigare studier har visat koncentrationer på 50 mg/mL av CYK i 

urinen 8 timmar efter standarddos á 250 mg (17), vilket innebär att CYK är ett möjligt 

behandlingsalternativ vid urinvägsinfektioner.  

 

Än saknas det kvalitetskontrollintervall för E. coli ATCC 25922 och CYK, och därför 

användes MER och MOX som internkontroller. Då MER och MOX låg inom 

acceptabelt intervall jämfört mot EUCASTs kliniska brytpunkter (23) indikerar det att 

metoden fungerat väl. Welch Two Sample t-test visade att det för CYK inte förelåg 

någon signifikant skillnad mellan non-ESBL, ESBLA och ESBLCARBA-producerande 

isolat, och vid jämförelse för MER visade det att det förelåg signifikant skillnad mellan 

non-ESBL, ESBLA och ESBLCARBA. Den mest korrekta statistiska metoden för 

jämförelse av MIC-resultat kan diskuteras då MIC inte helt kan klassificeras som 

kontinuerliga data. Det visuella intrycket stämde dock väl överens med de statistiska 

resultaten.  

 

För de kliniska isolaten av P. aeruginosa som testades mot CZA var 86% av non-

CARBA, MER/CFZ S känsliga mot CZA medan non-CARBA, MER/CFZ I/R och 

CARBA+-isolaten visade känslighet i 44% respektive 11%. Det innebär att CZA kan ha 

effekt mot multiresistenta P. aeruginosa, men det behövs utföras en 

resistensbestämning innan behandling sätts in. Detta för att effekten skall säkerställas 

hos P. aeruginosa med nedsatt känslighet mot ceftazidim och/eller meropenem. 

Kontrollstammen P. aeruginosa ATCC 27853 analyserades i samband med analys för 

ett flertal läkemedel inklusive CZA och låg inom godkänt intervall, vilket tyder på god 

reproducibilitet för testsystemet.  

 

Hos isolat av P. aeruginosa sågs det dubbla MIC-värden i fler fall än hos E. coli (28% 

respektive 12%). MALDI-TOF visade uteslutande P. aeruginosa, vilket uteslöt 

misstanke om blandning av isolat. En möjlig orsak skulle kunna vara heteroresistens hos 

olika subtyper i isolatet, vilket innebär att vissa subtyper är känsligare och därmed ger 

ett lägre MIC än vissa andra som är mer resistenta och ger ett högre MIC-värde (34). 

Orsaken till de dubbla MIC-värdena som sågs hos E. coli vid MER och MOX kan 

utgöras av tillfälligt pipetteringsfel, och eftersom ett säkert MIC-värde inte kunde 

bestämmas exkluderades dessa isolat ur studien. Hos två kliniska isolat av E. coli var 

det växt i en respektive två av de negativa kontrollbrunnarna. Resultaten från dessa 



  
 

 21 

beslutades ändå att användas i studien, på grund av att resterande brunnar i 96-

hålsplattan hade tydliga MIC-värden samt att det från början fanns misstanke om 

hanteringsfel avseende pipettering. Som det kan ses i Figur 4 i Metod innehåller hela 

den nedersta raden på 96-hålsplattan endast MH-buljong, vilket gör att hela raden 

fungerar som negativ kontroll. Om det varit växt i MH-buljongen borde det således varit 

växt i hela nedersta raden, vilket det inte var. Som stöd för beslutet noterades det också 

att inokulatkontrollen inte visade någon kontaminerande växt. 

 

Sammanfattningsvis visar studien lovande resultat som stödjer att CYK och CZA kan 

komma att bli viktiga läkemedel i behandlingen mot multiresistenta gramnegativa 

bakterier. Dessa resultat är dock helt och håller baserade på in-vitro-resultat och bör 

bekräftas med kliniska behandlingsstudier, som exempelvis kan vara en randomiserad 

och kontrollerad studie (RCT) avseende klinisk effekt och dosering av CYK vid cystit 

orsakad av E. coli jämfört med befintlig behandling. Vid långtidsbehandling med CYK 

förekommer i ovanliga fall psykiatriska biverkningar, men detta bör vara ett mindre 

problem med korttidsbehandling och om lägre doser kan användas. Även för CZA 

behövs ytterligare kliniska studier för att definiera det kliniska behandlingsområdet för 

läkemedlet men vid just P. aeruginosa med resistens mot meropenem kan det vara ett 

alternativ efter att resistensbestämning utförts. 
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Bilagor 
Bilaga I Material och metod 
 
Protokoll över cykloserin in-house-metod för MIC-bestämning 
 
Antimicrobial susceptibility testing for E coli in Mueller Hinton Media 
Version 3.0. 29th March 2018. 
Plate outline (MH In-house) and result report form. 
Quality assurance:  
For assessing intra- and interlaboratory variability,  
E coli QC-isolate should be tested 6 times on one day with the same inoculum and then 
in triplicates on 3 consecutive days using separate inoculum.  
 
Preparation of media and antibiotics: 
1. Prepare MH broth from the base according to the manufacturer’s instructions or use 
commercially made MH media. 
2. For each full 96-well plate, at least 20 ml of ready-made MH media is needed.  
3. For MIC-determinations, a 96-well U-bottom-shaped polystyrene plate (plates made 
of polypropylene or other plastic material should not be used) should be used. For each 
MIC-determination, use the outline in table 1 and Appendix 1. 
4. As outlined in table 1, a stock solution of 10240 mg/L should be prepared by 
dissolving 102,4 mg of active drug (depending on potency) in 10 ml of sterile dH20. 
Drugs are then aliquoted into 0,5 ml/vial and stored at -80ºC for a maximum of 12 
months. Thawed vials should not be reused. Drugs may need to be adjusted according to 
potency. Record ordering and lot number of all drugs. 
 
Table I. Stock, working and final concentration of selected drugs used for MIC testing in Mueller-
Hinton media.  

 
5. Prepare a working solution in MH from the frozen aliquot of stock solution as 
outlined in table 1.  
6. Add 100 µl MH to all testing wells in the 96-well plate and then 100 µl of the 4x 
working solution of each antibiotic to the wells corresponding to the highest 
concentrations in each of the drug in each well of row 1 (appendix 1).  
7.  Use a multichannel pipette to make 1:2 dilutions by adding 100ul of the highest 
concentration to the following row and finally discard the last 100 µl of the last well. 
Use the plate outline in appendix 1.  
 

Antimicrobial Potency 
(%) 

Solvent Stock 
conc 

(mg/L) 

Dilution 
(MH) 

Working 
conc. in 

MH (mg/L) 
1ml=10 
plates 

Final 
concentration 
of drug in MH 

media 

D-cykloserine 99 H2O 10240 
100 µl 

antibiotic + 
400 µl H2O 

2048 512-  0,002 

Meropenem ≥98 H2O 10240 
100 µl 

antibiotic + 
400 µl H2O 

2048 512 – 0,002 

Moxifloxacin 
dehydrochloride ≥98 H2O 10240 

100 µl 
antibiotic + 
400 µl H2O 

2048 512 – 0,002 
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Inoculation of media, incubation of plates and MIC-determination  
1. Make sure that media and plates are at room temperature prior to inoculation. 
Preparation of the inoculum is critical as it will affect the MIC result.  
2. The E coli isolate to be tested (E coli QC strain should always be included) should be 
grown on blood agar and sampled from fresh cultures (grown over night and NOT 
stored in the fridge). Bacteria should be sampled from several morphologically similar 
colonies (when possible) to avoid selecting an atypical variant. Emulsify the growth 
along the inside wall of the tube using an applicator stick. It is important to avoid 
scraping off medium. 
3. Suspend the colonies in 5 ml fresh sterile dH20 in a 10-15 ml sterile screw-cap glass 
tube and following careful closing of the cap, vortex for at least 5 seconds to an even 
turbidity.  
4. Adjust the density of the suspension to McFarland 0,5 in the Sensitire Nephelometer 
by adding dH20 with or without bacteria. Vortex for 10 seconds.  
5. Transfer 10 µl of the 0,5 McFarland suspension to 11 mL of MH media for a 
inoculum concentration of 105 CFU/ mL. Vortex for 10 seconds. 
6. Check the 105 at least once per day of testing by CFU counting on blood agar by 
plating 1 µl of the bacteria inoculum and count colonies after overnight incubation. The 
results should be presented with the plate result. Target CFU for a 105 concentration is 
50 – 500 colonies. 
7. Add 100 µl of the bacterial inoculate to all antibiotic containing wells (where 100µl 
of antibiotic-dilutions were pre-added earlier) by using a disposable inoculum reservoir 
and an multichannel micropipette and sterile tips with filters. Three wells should be 
inoculated with 100 µl MH without bacteria (for positive control), and 100 µl of the 
bacterial inoculum used in the plate but without antibiotics, should be inoculated in 
three wells (for negative control). 
8. After inoculation, cover plates with adhesive seal and incubate at 37°C. A maximum 
of 3 plates can be stored in each stack.  
9. Read the plates after 18-24h using an inverted mirror. For the test to be valid, visible 
growth should show in all of the three wells with bacterial inoculate without antibiotics 
(the positive control), and no visible growth should be shown in the three wells with 
MH without bacteria (negative control). If the controls cannot be approved, the plate 
must not be read. The results are first noted on a paper schedule identical to the current 
plate. The positive controls are marked with a “+”, negative controls with a “-“, and 
MIC-values are being circled. Growth in the lowest concentration of antibiotics in the 
wells are marked with a “>” followed by the number of the current concentration of the 
antibiotic. MIC-values lesser or equal than the lowest concentration are marked with a 
“≤”.  
10. Report the MIC value according to the absolute MIC: last concentration without 
visual growth. 
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Figur I. Schema över 96-hålsplattan DKMGN, där de olika antibiotikasorterna och de olika 

antibiotikakoncentrationerna [mg/L] ses.  
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Figur II. Schema över 96-håls titerplattan EURGNCOL där de olika 

antibiotikakoncentrationerna [mg/L] ses.  

 

Tabell II, Antibiotika och beredning av stocklösning som användes i studien. 
Antibiotika Företag Produktnr. Lotnr. Mängd 

uppvägt 
(mg) 

Volym 
vatten 
(mL)  

Konc.  
(mg/L) 

Datum 
 

Cykloserin Sigma 
Aldrich 

68-41-7 071M1335V 107,4 10,488 10240  2018-03-
27 

Meropenem Sigma 
Aldrich 

119478-56-7 042M4709V 10,0 0,9766 10240  2018-03-
27 

Meropenem Sigma 
Aldrich 

119478-56-7 042M4709V 10,0 0,9766 10240  2018-04-
18 

Moxifloxacin 
dehydrochloride 

Sigma 
Aldrich 

186826-86-8 S2BB13OXV 5,17  0,504 10240  2018-03-
29 

Moxifloxacin 
dehydrochloride 

Sigma 
Aldrich 

186826-86-8 S2BB13OXV 11,31 0,1105 10240 2018-04-
18 

 
 
 
Tabell III. Tabell över innehåll i de blodagarplattor som användes i studien.  

Ingredienser Fabrikat/art.nr Mängd normalsats 
Columbia Blood Agar Base Acumedia 7125 344 g 
MilliQ-vatten  8000 mL 
Defibrinerat Hästblod Håtunaholm 640 mL 
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Bilaga II Rådata 
 
Rådata för E. coli 
 
Tabell I. Intervall och målvärden enligt EUCAST inom vilka MIC-värdena för kontrollstammen E. 

coli ATCC 25922 skall finnas för godkänt resultat. I tabellen ses varje isolats MIC-värde för de 

utvalda antibiotikumen samt om isolatet är känsligt, ESBLA-producerande eller ESBLCARBA- 

producerande. Värden inom parentes innebär flera MIC-värden och ses hos tre isolat. Dessa har 

exkluderats ur studien på grund av att säker MIC-bestämning ej kunde utföras. De är markerade med 

orange färg i tabellen. 
 Datum MIC 

(mg/L) 

CYK 

MIC 

(mg/L) 

MER 

MIC 

(mg/L) 

MOXI 

Egenskap Pos/Neg 

kontroll 

Intervall för 
kontrollstam 

 
- 0,008 – 0,06 0,008 – 0,06 Non-ESBL 

 

Målvärde för 
kontrollstam 

 
- 0,016 – 0,03 0,016 – 0,03 Non-ESBL 

 

Isolat    
ATCC 25922 2018-04-

19 16 0,004 0,016 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
19 64 0,002 0,016 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
19 64 0,008 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
19 32 0,008 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
19 32 0,016 0,004 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
19 64 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
20 64 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
20 32 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
20 32 0,016 0,016 Non-ESBL +++/--- 

14-502624 2018-04-
20 64 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

14-502135 2018-04-
20 16 0,016 0,032 Non-ESBL +++/--- 

CPE 18 2018-04-
20 16 2 4 ESBLA +++/--- 

E38 2018-04-
20 32 0,016 1 ESBLA +++/--- 

CPE 9 2018-04-
20 32 4 0,125 ESBLCARBA +++/--- 

CPE 17 2018-04-
20 32 0,5 0,5 ESBLCARBA +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
24 32 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
24 32 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
24 32 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--+ * 

14-502582 2018-04-
24 32 0,016 0,125 Non-ESBL +++/--- 

14-502603 2018-04-
24 64 0,016 0,032 Non-ESBL +++/--- 
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H51 2018-04-
24 64 0,016 0,125 ESBLA +++/--- 

ALB 26/2 2018-04-
24 64 0,016 0,064 ESBLA +++/--- 

CPE 23 2018-04-
24 64 256 64 ESBLCARBA +++/-++ * 

CPE 24 2018-04-
24 16 0,5 0,032 ESBLCARBA +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
25 32 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
25 32 0,008 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
25 32 0,008 0,008 Non-ESBL +++/--- 

14-502615 2018-04-
25 64 0,016 0,125 Non-ESBL +++/--- 

14-502623 2018-04-
25 16 0,064 0,5 Non-ESBL +++/--- 

16-565043 2018-04-
25 32 0,032 0,5 ESBLA +++/--- 

18-501603 2018-04-
25 128 512 (64, 1) 32 ESBLA +++/--- 

50639799 2018-04-
25 16 2 16 (4, 1, 0,1) ESBLCARBA +++/--- 

BR25 2018-04-
25 32 2 8 ESBLCARBA +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
26 32 0,016 0,008 Non-ESBL +++/--- 

14-502128 2018-04-
26 32 0,008 0,016 Non-ESBL +++/--- 

14-503062 2018-04-
26 32 0,016 0,032 Non-ESBL +++/--- 

17-1026148 2018-04-
26 64 0,016 32 ESBLA +++/--- 

18-502855 2018-04-
26 32 0,016 16 ESBLA +++/--- 

GT1 2018-04-
26 16 2 0,016 ESBLCARBA +++/--- 

ATCC 25922 2018-04-
27 32 0,008 0,008 Non-ESBL +++/--- 

ALB 50 2018-04-
27 16 0,008 0,016 Non-ESBL +++/--- 

ALB 6 2018-04-
27 32 0,016 0,5 Non-ESBL +++/--- 

17-1026483 2018-04-
27 16 0,032 32 ESBLA +++/--- 

17-1035901 2018-04-
27 16 0,016 0,5 ESBLA +++/--- 

16-601254 2018-04-
27 32 0,5 0,25 ESBLCARBA +++/--- 

17-561912 2018-04-
27 64 1 (0,25) 32 ESBLCARBA +++/--- 

*Växt i negativ kontroll. Då det endast rörde enstaka brunnar och resten av plattan var tydlig och lättläst 

godtogs ändå plattan. Det framgick tydligt på plattan att växten berodde på pipetteringsfel och inte 

produktfel.  

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 30 

Rådata för P. aeruginosa 
 
Tabell II. Intervall och målvärden enligt EUCAST inom vilka MIC-värdena för kontrollstammen P. 

aeruginosa CCUG 17619 skall finnas för godkänt resultat. I tabellen ses varje isolats MIC-värde för 

de utvalda antibiotikumen samt om isolatet är non-ESBL, MER/CFZ S (i tabell benämnt som 

”känslig”), non-ESBL, MER/CFZ I/R (benämnt i tabellen som ”resistent”) eller 

karbapenemasproducerande isolat (i tabellen benämnt som ”CARBA+”) och vilken platta som 

använts. Värden inom parentes innebär flera MIC-värden och ses hos 10 isolat varav sex non-ESBL, 

MER/CFZ S, tre CARBA+- producerande och ett non-ESBL, MER/CFZ I/R. Dessa MIC-värden har 

exkluderats ur studien på grund av att säker MIC-bestämning ej kunde utföras och är markerade med 

orange färg. 
 Datum 

2018- 

MIC 

(mg/L) 

MER 

MIC 

(mg/L) 

COL 

MIC 

(mg/L) 

CZA 

Egenskap Platta Pos kontroll/ 

inokulatkontr. 

DKMGN EURGNCOL  

Intervall för 

kontrollstam 
 

0,25 – 

1 
0,5 – 4 0,5 - 4    

 

Målvärde 

för 

kontrollstam 

 0,5 1 - 2 1 - 2    

 

Isolat   

ATCC 27853 29/3 0,5 1 4     

ATCC 27853 4/4 0,5 2 2 Känslig X  +/50-500 CFU 

17-984656 4/4 2 1 16 Resistent X  +/50-500 CFU 

18-038664 4/4 ≥16 2 ≥16 CARBA+ X  +/50-500 CFU 

ATCC 27853 5/4 0,5 1 1 Känslig X  +/50-500 CFU 

18-504314 5/4 16 (1) 2 16 (4) Resistent X  +/50-500 CFU 

14-139180 5/4 ≥16 4 ≥16 CARBA+ X  +/50-500 CFU 

15-126949 5/4 8 1 16 Resistent X  +/50-500 CFU 

13-108379 5/4 ≥16 ≥8 ≥16 CARBA+ X  +/50-500 CFU 

17-986303 5/4 1 1 2 Känslig X  +/50-500 CFU 

15-134848 6/4 4 1 4 Resistent X  +/50-500 CFU 

15-037080 6/4 ≥16 0,5 ≥16 Resistent X  +/50-500 CFU 

18-501145 6/4 16 1 8 Resistent X  +/50-500 CFU 

14-138573 6/4 4 1 4 Resistent X  +/50-500 CFU 

ATCC 27853 11/4 0,5 1 ≤1 Känslig  X +/50-500 CFU 

17-984656 11/4 2 1 8 Resistent  X +/50-500 CFU 

17-987403 11/4 
16 

(0,25) 
2 ≥16 (2) Känslig  X +/50-500 CFU 

ATCC 27853 12/4 0,5 1 ≤1 Känslig  X +/50-500 CFU 

16-93209 12/4 1 1 2 Känslig  X +/50-500 CFU 

15-116881 12/4 16 2 8 CARBA+  X +/50-500 CFU 

17-125880 12/4 2 1 16 Resistent  X +/50-500 CFU 

14-48522 12/4 ≤0,12 2 2 Känslig  X +/50-500 CFU 

16-310790 12/4 ≥16 8 (1) ≥16 CARBA+  X +/50-500 CFU 

ATCC 27853 18/4 2 (0,5) 1 4 (≤1) Känslig  X +/50-500 CFU 

17-988512 18/4 2 ≥8 ≥16 Känslig  X +/50-500 CFU 
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14-89672 18/4 16 4 8 CARBA+  X +/50-500 CFU 

17-92215 18/5 ≥16 (2) 4 (1) ≤1 Känslig  X +/50-500 CFU 

17-1034609 18/4 ≥16 2 ≥16 (8) CARBA+  X +/50-500 CFU 

18-500444 18/4 
16 (2, 

0,5) 
8 (1) 8 (2) Känslig  X 

+/50-500 CFU 

14-139835 19/4 4 1 4 Resistent  X +/50-500 CFU 

16-310035 19/4 4 1 2 Känslig  X +/50-500 CFU 

14-133265 19/4 0,25 1 2 Resistent  X +/50-500 CFU 

14-138139 19/4 0,5 1 2 Resistent  X +/50-500 CFU 

16-310907 19/4 0,5 1 ≤1 Känslig  X +/50-500 CFU 

15-134298 19/4 ≥16 ≤0,25 ≥16 Resistent  X +/0* 

14-133265 19/4 16 2 8 Resistent  X +/50-500 CFU 

15-114163 19/4 
16 

(0,25) 
1 ≤1 CARBA+  X 

+/50-500 CFU 

17-932009 19/4 4 1 8 Känslig  X +/50-500 CFU 

*  Då plattan var tydlig och lättläst godtogs resultatet trots att det inte växte något på inokulat-
kontrollplattan.  
 
 
Tabell III. I tabellen ses MALDI-TOF score från de brunnar där dubbla MIC-värden såg. Antibiotikat i 
samtliga brunnar var CZA. 

Isolat (brunn) Organism Score 
17-987403 (C11) P. aeruginosa  2,324 
17-987403 (G11) P. aeruginosa  2,231 
17-1034609 (E7) P. aeruginosa  2,288 
17-1034609 (G7) P. aeruginosa  2,232 
18-500444 (C11) P. aeruginosa  2,369 
18-500444 (E11) P. aeruginosa  2,255 
17-987403 (G8) P. aeruginosa  2,218 
17-987403 (G10) P. aeruginosa  2,314 
18-504314 (G9) P. aeruginosa  2,398 
18-504314 (G11) P. aeruginosa  2,149 
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