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Gram-negative bakterier (Enterobacteriaceae, Pseudomomas spp. og Acinetobacter baumannii) 

med produksjon av karbapenemaser (ESBL-CARBA) er meldepliktige gjennom MSIS etter 

verifisering av ESBL-CARBA-gener eller ESBL-CARBA-produksjon. Her presenterer vi en 

oppsummering av ESBL-CARBA produserende isolater i 2013 ved K-res.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Det kan fritt kopieres fra denne rapporten hvis kilden oppgis. Brukeren oppfordres til å oppgi rapportens navn, samt at den er utgitt av 
Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens, Universitetssykehuset Nord-Norge og at rapporten i sin helhet er 
tilgjengelig på www.unn.no/kres. 
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ESBL-CARBA er beta-laktamaser som har den egenskapen at de kan bryte ned karbapenemer. I tilegg har de 
fleste ESBL-CARBA beta-laktamaser aktivitetet mot andre beta-laktamer. Resistensen mot tilnærmet hele beta-
laktam gruppen er i slike isolater ofte koblet til resistens mot andre viktige antibiotika slik som aminoglykosider, 
ciprofloxacin og trimethoprim-sulfametoxazole. Colistin resistens har også blitt observert.  Den økende globale 
spredningen av ESBL-CARBA blant Gram-negative bakterier er derfor av stor bekymring og overvåkning av 
utviklingen er derfor viktig. 
 
Beta-laktamaser i ESBL-CARBA gruppen kan deles inn i tre hovedgrupper: (i) ESBL-CARBA-A (f.eks. KPC og 
IMI), (ii) ESBL-CARBA-B (f.eks. NDM og VIM) og (iii) ESBL-CARBA-D (f. eks. OXA-23, OXA-24, OXA-58 og 
OXA-48). OXA-23, OXA-24 og OXA-58 er i hovedsak funnet hos Acinetobacter baumannii, mens OXA-48 i 
hovedsak er funnet blant Enterobacteriaceae. Genene som koder for disse ESBL-CARBA beta-laktamasene sitter 
på mobile genetiske elementer (f.eks. plasmider) som gjør spredningen mer effektiv. 
 
I 2013 ble det identifisert totalt 24 isolater med ESBL-CARBA (se Figur 1 og 2). Dette er færre enn 2012 da det 
ble det identifisert 30 isolater. Isolater fra samme pasient er tatt med hvis de er av forskjellig species og/eller har 
forskjellig ESBL-CARBA. Følgende fordeling mellom species ble observert i 2013 (se Figur 1 og 2): A. baumannii 
(n=12), Escherichia coli (n=3), Klebsiella pneumoniae (n=4), Pseudomonas aeruginosa (n=4) og Pseudomonas 
putida (n=1).  
 
Blant Enterobacteriaceae var NDM (n=3) og OXA-48 (n=3) de mest vanlige ESBL-CARBA (se Figur 3). KPC ble 
identifisert i ett isolat. Denne fordelingen gjenspeiler den globale epidemiologiske situasjonen der OXA-48 ser ut 
til å bli mer utbredt. OXA-48 er en litt spesiell ESBL-CARBA med at den har aktivitet mot penicilliner og 
karbapenemer, men ikke mot 3. og 4. generasjons cefalosporiner (med unntak av en beskrevet OXA-48 variant). I 
tillegg er aktiviteten mot karbapenemer begrenset. Dette gjør at identifisering av OXA-48 er utfordrende da 
isolater kan være følsomme for 3. generasjons cefalosporiner og bare vise nedsatt følsomhet for karbapenemer. 
Høygradig temocillinresistens (MIC >32 mg/L) kan benyttes som en fenotypisk indikator for OXA-48 (NordicAST 
brytningspunkt tabell v.4.0).  
 
Hos A. baumannii ble OXA-karbapenemasen OXA-23 identifisert i 11 av 12 isolater, mens OXA-24 ble identifisert 
i ett isolat. I 2013 ble NDM-1 for første gang identifisert i ett P. aeruginosa isolat, mens VIM ble identifisert i 2 P. 
aeruginosa isolater og ett P. putida isolat. Hos ett P. aeruginosa isolat ble det påvist tilstedeværelse av ESBL-
CARBA med biokjemiske metoder, men molekylære analyser har så langt ikke kunnet identifisere hvilken ESBL-
CARBA som er tilstede.  
 
I de fleste tilfellene er det mistanke om import enten gjennom sykehusopphold i utlandet eller feriereiser, men det 
observeres tilfeller hvor det ikke foreligger importmistanke.  
 
Det foregår nå et Europeisk studie (European Survey on Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae – 
EuSCAPE) støttet av ECDC hvor K-res deltar som nasjonalt referanselaboratorium. I perioden november 2013 – 
april 2014 vil E. coli og K. pneumoniae isolater sendt inn med mistanke om ESBL-CARBA bli inkludert i studien. 
ECDC har publisert en rapport med resultater fra en spørreundersøkelse gjort i forkant av studien basert på en 
spørreundersøkelse blant referanselaboratorier i Europa. Rapporten kan lastes ned her. 
 
K-res ønsker å takke for alle innsendte isolater og ser fram til fortsatt videre samarbeid.  
 
For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen eller Arnfinn Sundsfjord. 
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Figur 1. ESBL-CARBA Enterobacteriaceae Norge 2007-2013.                               

 

Figur 2. ESBL-CARBA Pseudomonas spp. og A. baumannii i Norge 2007-2013. 

 

Figur 3. Fordeling av ESBL-CARBA-varianter blant Enterobacteriaceae i Norge 2007-2013 

 

  


