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Infektion med carbapenemaseproducerende 
bakterier efter kosmetisk operation i udlandet
Vigith Andrews1, Anette M. Hammerum2, Niclas Dohrn3 & Barbara J. Holzknecht1

Den stigende forekomst af multiresistente bakterier ud-
gør en stor sundhedstrussel, og især carbapenemase-
producerende organismer (CPO) giver anledning til be-
kymring. Begrebet dækker over carbapenemaseproduc- 
erende Enterobacteriaceae (CPE), Pseudomonas aerugi-
nosa og Acinetobacter baumannii. Carbapenemaser er 
enzymer, som nedbryder carbapenemer (f.eks. mer-
openem) og tit alle andre betalaktamantibiotika. De er 
hyppigt plasmidbårne, dvs. generne kan spredes hori-
sontalt til andre bakterier og har et stort potentiale for 
smittespredning. Der findes flere forskellige grupper af 
carbapenemaser, f.eks. Klebsiella pneumoniae-carba-
penemase (KPC), New Delhi-metallobetalaktamase  
(NDM) og OXA-48-gruppen. Globalt set er der store re-
gionale forskelle i forekomsten af CPO [1]. På danske 
sygehuse ses der en foruroligende stigning af CPO  
(Figur 1), og der er beskrevet flere udbrud med CPE  
siden 2012 [2].

Da CPO hyppigt er koresistente over for andre anti-
biotikagrupper, kan behandlingen være vanskelig, og 
der må ofte bruges ældre antibiotika, f.eks. colistin, 
som ellers er andetvalgspræparater pga. bivirknings-
profilen [3, 4].

SYGEHISTORIE

En 40-årig kvinde fik i 2016 foretaget næsekorrektion 
og abdominal fedtsugning i Mellemøsten. Indgrebet 
kompliceredes af jejunumperforation, hvorfor patien-
ten blev reopereret med tarmresektion og tyndtarms-
anastomose. Efterforløbet blev yderligere kompliceret 
af bugvægsnekroser, multiple reoperationer og post-
operativ pneumoni, som medførte langvarig behand-
ling med flere bredspektrede antibiotika.

Patienten blev overflyttet til et dansk hospital med 
åbentstående abdomen, multiple fistler, abscesser i 
bugvæggen, anastomoselækage og peritonitis. Der blev 
anlagt stomi, abscesserne blev dræneret, og abdomen 
blev lukket. Pga. god respons på kirurgien blev der af-
stået fra yderligere antibiotisk behandling, efter at pa-
tienten havde fået empirisk behandling for peritonitis 
med i.v. givet piperacillin/tazobactam, metronidazol 
og fluconazol tre dage postoperativt.

Patienten blev ved ankomsten til det danske hospi-
tal isoleret og screenet for bærertilstand af multiresi-
stente bakterier pga. overflytning fra et udenlandsk ho-

spital. I både screeningsprøver og kliniske prøver fra  
de abdominale abscesser fandtes tre forskellige CPO:  
A. baumannii, som var resistent over for meropenem, 
gentamicin og ciprofloxacin og kun følsom for colistin; 
den var OXA-23 producerende. K. pneumoniae, som var 
resistent over for alle testede betalaktamantibiotika, 
gentamicin, ciprofloxacin og colistin og kun følsom for 
tigecyclin; den var både NDM- og OXA-48 produce-
rende. Escherichia coli, som var resistent over for alle 
testede betalaktamantibiotika, gentamicin og ciprof-
loxacin, men følsom for tigecyclin og colistin; den var 
OXA-48-producerende. Desuden blev der fundet van-
comycinresistente Enterococcus faecium.

Efter i alt tre måneders indlæggelse blev patienten 
overflyttet til et korttarmsafsnit.

DISKUSSION

Patienten havde efter en kosmetisk operation i Mellem-
østen en alvorlig intraabdominal infektion med tre for-
skellige CPO. Resistensprofilen gav meget begrænsede 
antibakterielle behandlingsmuligheder, og på grund  
af god klinisk respons på den kirurgiske behandling 
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FIGUR 1

Antal af carbapenemaseproducerende organismer indsendt til 

overvågning til Statens Serum Institut 2008-2015 opdelt efter 

bakteriespecies. Der er medtaget flere end et isolat pr. patient, 

hvis de tilhørte anden species eller havde en anden carbapene-

mase.
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blev der valgt en restriktiv antibiotisk behandling. Ved 
manglende infektionskontrol ville en kombinationsbe-
handling, som indeholdt andetvalgspræparater som 
 colistin og tigecyclin, have været indiceret.

Af de her fundne multiresistente bakterier er især 
CPE værd at bemærke, da de ud over asymptomatisk 
bærertilstand også kan forårsage urinvejsinfektioner og 
intraabdominale infektioner samt bakteriæmi hos ellers 
raske personer. En af bakterierne, K. pneumoniae, var 
ud over carbapenemer også resistent for colistin, som 
er et af de sidste antibiotika til behandling af CPO-
infektioner. Dermed er skrækscenariet med en infek-
tion uden antibiotisk behandlingsmulighed kommet 
meget tæt på. CPE er endemisk forekommende i mange 
dele af verden og har allerede været årsag til mindre 
udbrud i Danmark, hvorfor der efterlyses en koordine-
ret national indsats [2].

Sygehistorien illustrerer vigtigheden af at screene 
patienter, som har opholdt sig på udenlandske hospi-
taler, især hvis det er sket i lande med endemisk fore-
komst af CPO og andre multiresistente organismer, 
 eftersom medicinsk turisme og komplikationer deraf 
ikke længere er et sjældent fænomen [5]. I Danmark 
har en systematisk screeningsstrategi for meticillinresi-
stente Staphylococcus aureus haft god effekt på forebyg-
gelse af spredning i sundhedsvæsnet. Systematisk 
screening for andre multiresistente bakterier er indført 
på nogle hospitaler, men der synes at være behov for en 
national koordineret strategi.
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In Denmark, the incidence of carbapenemase-producing 

organisms (CPO) is increasing, and a coordinated national 

strategy is needed. We describe a case story of a 40-year-

old woman transferred to a Danish hospital with severe 

complications after cosmetic surgery in the Middle East.  

She had an intra-abdominal infection with three different 

CPO, one of them co-resistant to colistin, one of the few 

remaining antibiotics for CPO treatment. Because of good 

clinical response to surgical treatment, antibiotics covering 

these multiresistant bacteria were not given. Isolation pre-

cautions were applied.
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