
1.B Haemophilus influenzae fra luftveier 2011 
 
Infeksjoner i luftveiene er ved siden av urinveisinfeksjoner den hyppigste årsak til antibiotikabruk 
utenfor sykehus. Betydningen av funn i prøver fra luftveiene kan være vanskelig å tolke siden mange 
individer (særlig barn) vil være kolonisert med potensielt patogene bakterier uten å ha sykdomstegn 
eller ha infeksjon forårsaket av andre mikrober (f. eks. virus). Likevel vil det være viktig å overvåke 
resistensforholdene i slike isolater, siden en etablering av infeksjon krever at mikrobene først 
koloniserer slimhinnen. Haemophilus influenzae er en viktig årsak til akutt purulent sinusitt og akutt 
suppurativ mellomøre-betennelse og pneumonier (også hos pasienter med kronisk residiverende 
bronkitter) og derfor hyppig årsak til antibiotikabruk. 
 
Følgende materialer kan inkluderes: 

Sekret fra nesehule (cavum nasi), nasopharynx el. epipharynx 
Punktat fra bihulene eller mellomøre 
Øresekret etter spontanperforasjon av trommehinnen 
Representativt materiale fra nedre luftveier (kvalitetskontrollert ekspektorat, BAL o.l.) 
Øyesekret 

 

Krav til identifikasjon:  
 Vekstforhold, makro- og mikromorfologi (Gram-negative, små staver), katalase +,  
 oksydase (+), X - og V-faktortest (X-, V-, XV+). 
 

Aktuelle antimikrobielle midler, medier og metode:  
 Etest: Inokulum 0,5 McFarland i MH buljong. Inkuber ved 35°C i 5% CO2 i 20-24 t 

Agardiffusjon: Inokulum 0,5 McFarland i 0,85% NaCl. Inkuber ved 35°C i 5% CO2 i 16-20 
t.  

  

Middel Kode Metode Medium  Kommentar 
Ampicillin AM Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BC 
Amoxicillin + klav. XL Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BC 
Cefotaxim (low) CT Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BC 
Cefuroxim XM Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BC 
Ciprofloxacin CI Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BC 
Kloramfenikol CL Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BC 
Tetracyklin TC Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BS 
Trimetoprim-sulfa TS Etest MH II  m / 1% hgb og 1% isovitalex BS 
Nalidiksin 30 µg  Agardiffusjon MH-F Indikator 
Penicillin G 1 unit  Agardiffusjon MH-F Indikator 
Cefaklor 30 µg  Agardiffusjon MH-F Indikator 
Betalaktamase    Egen metode 
For baktericide middel (BC) avleses MIC ved komplett veksthemming. 
For bakteriostatiske middel (BS) avleses MIC ved 80% veksthemming når det er slørvekst. 
 

Kvalitetskontroll for Haemophilus influenzae: 
Haemophilus influenzae ATCC 49247 undersøkes og rapporteres for alle antibiotika i protokollen. Det 
forutsettes at laboratoriene før godkjennelse av analysearbeidet kontrollerer at MIC-verdiene for 
kontrollstammen ligger innenfor referanseområdene for Etest gitt i tabellen nedenfor. 
 

Middel Kode Haemophilus influenzae ATCC 49247 Kommentar 
Ampicillin AM 2 – 8  
Amoxicillin + klav. XL 2 – 16  
Cefotaxim (low) CT 0,125 - 0,5     
Tetracyklin TC 4 – 32  
Trimetoprim-sulfa TS 0,032 - 0,25   Trimetoprim-komponenten 



 


