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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 2014 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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Rapport ESBL-CARBA Norge 2014 
 
Den raske globale økningen og spredningen av mulitresistens hos Gram-negative bakterier er til 
stor bekymring. Spesielt bekymringsfullt er spredningen av ESBL-CARBA produserende Gram-
negative bakterier [1]. ESBL-CARBA er beta-laktamaser som har den egenskapen at de kan bryte 
ned karbapenemer, som er den siste effektive beta-laktam gruppen i behandlingen av alvorlige 
Gram-negative infeksjoner. I tillegg kan de fleste ESBL-CARBA også bryte ned de andre beta-
laktam gruppene (penicilliner og cefalosporiner). Isolater med ESBL-CARBA er også svært ofte 
resistente mot andre viktige antibiotika som aminoglykosider, ciprofloxacin og trimethoprim-
sulfametoxazole. Behandlingsalternativene ved infeksjoner forårsaket av ESBL-CARBA 
produserende Gram-negative bakterier er derfor svært begrenset og representerer i mange 
tilfeller ikke-dokumenterte antibiotikakombinasjoner [1-3]. Genene som koder ESBL-CARBA sitter 
på mobile genetiske elementer (f.eks. plasmider) sammen med resistensgener for andre 
antibiotika som gjør spredningen mer effektiv og multiresistens spres samtidig. 
 
Beta-laktamaser i ESBL-CARBA gruppen kan deles inn i tre hovedgrupper [4,5]: (i) ESBL-CARBA-A 
(f.eks. KPC og IMI), (ii) ESBL-CARBA-B (f.eks. NDM , VIM og IMP) 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.  
 
ESBL-CARBA produserende isolater er meldepliktige til MSIS og K-res bekrefter tilstedeværelse av 
ESBL-CARBA som en referansefunksjon. Kriterier for innsending av isolater følger gjeldende 
retningslinjer fra NordicAST (www.nordicast.org). I denne rapporten beskriver vi en 
oppsummering over ESBL-CARBA produserende isolater identifisert i 2014. Isolater fra samme 
pasient er tatt med hvis de er av forskjellig species og/eller har forskjellig ESBL-CARBA.  
 
I 2014 ble det identifisert 12 Enterobacteriaceae isolater med ESBL-CARBA fra 11 pasienter (Figur 
1A og B).  

 
Figur 1: Identifiserte ESBL-CARBA Enterobacteriaceae isolater i Norge 2007-2014 fordelt på species (A) og 
ESBL-CARBA variant (B). 

 
En pasient ble i 2014 identifisert med både ESBL-CARBA produserende Escherichia coli og 
Enterobacter spp. I forhold til species var Klebsiella pneumoniae den mest vanlige (6 isolater) 
etterfulgt av E. coli (4 isolater). To ESBL-CARBA produserende Enterobacter spp. ble identifisert. 
Det var stor diversitet i forhold til hvilken ESBL-CARBA variant som var tilstede i isolatene (Figur 
1B): NDM (n=4), OXA-48-lik (n=3), KPC (n=3), VIM (n=1) og IMP (n=1). Dette gjenspeiler den 
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globale epidemiologien av ESBL-CARBA som viser at diversiteten av ESBL-CARBA varianter er stor 
[6]. De fleste tilfellene av ESBL-CARBA i Norge er assosiert med import. Dette illustrerer at vi tar 
del i den globale spredningen. Det er første gang ESBL-CARBA varianten IMP er identifisert i et 
Enterobacteriaceae isolat i Norge. Når det gjelder prøvemateriale så var de fleste kliniske 
prøvematerialer (n=8) i forhold til fæces-screening (n=4). Dette er uvanlig i forhold til for eksempel 
Sverige og Frankrike hvor de fleste ESBL-CARBA produserende Enterobacteriaceae blir identifisert 
gjennom fæces-screening [7, Sjöström P. personlig kommunikasjon]. 
 
Blant Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii ble det henholdsvis identifisert 6 og 
15 isolater med ESBL-CARBA (Figur 3).  

 
Figur 3: Identifiserte ESBL-CARBA produserende Pseudomonas spp. og A. baumannii 2004-2014. 

 
Blant P. aeruginosa var VIM den mest vanlige ESBL-CARBA identifisert i 5 isolater. Ett P. 
aeruginosa isolat ble identifisert med ESBL-CARBA varianten GES-5 som også er første gang denne 
identifiseres i Norge. GES β-laktamaser tilhører ESBL-A gruppen, men noen varianter inkludert 
GES-5 har aktivitet mot karbapenemer [7]. Blant A. baumannii var OXA-23 den dominerende ESBL-
CARBA identifisert i 12 isolater. OXA-24 og OXA-58 ble identifisert i henholdsvis ett isolat hver. Ett 
A. baumannii isolat var PCR negativt for de mest vanlige ESBL-CARBA-D og ESBL-CARBA-B 
variantene, men viste tilstedeværelse av en ESBL-CARBA ved biokjemisk analyse. Dominansen av 
VIM og OXA-23 blant henholdsvis P. aeruginosa og A. baumannii er representativt for den globale 
epidemiologien. Det er verdt å merke seg at flere pasienter ble identifisert med både ESBL-CARBA 
produserende P. aeruginosa og A. baumannii.  
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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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