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Resistensbestemmelse

• Påvisning av mikrobers følsomhet for 
antimikrobielle midler 

• Vi bruker mest fenotypiske metoder (visuelt uttrykt)

• Hver metode har sin standard som må følges for at 
resultatet i millimeter eller MIC kan tolkes 

• MIC - Minimum inhibitory concentration                
Den laveste konsentrasjonen av et antimikrobielt 
middel i mg/L som under definerte in vitro 
betingelser forhindrer vekst av mikroorganismer 
innen en definert tidsperiode



Antibiotikalapper

• Lappediffusjon

• Hurtigvoksende bakterier

• Hemningssonestørrelse 

målt i millimeter

• Tolkes til 

– Sensitiv

– Intermediær

– Resistent

ved hjelp av NordicAST/ EUCAST 

sine kliniske brytningspunkter
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MIC Strips

• Agar gradient diffusjon

• Seint voksende,

kravfulle, anaerobe ++

• MIC (mg/L)

der ellipsen krysser stripsen

• Tolkes til 
– Sensitiv

– Intermediær

– Resistent

ved hjelp av NordicAST /EUCAST

sine kliniske brytningspunkter
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Fortynningsrekker

• Buljongfortynningsmetode (BMD-Broth Microdilution)

– Makro metode (> 200 µl pr rør)

– Mikro metode (< 200 µl pr brønn)

• Referansemetode for antimikrobiell resistensbestemmelse

• MIC (mg/L) 

• Tolkes til Sensitiv, Intermediær, Resistent

ved hjelp av NordicAST/EUCAST sine kliniske brytningspunkter

• ISO Standard 20776-1:2006

ISO Standard 20776-1:2006

• 2-folds fortynningsrekke produsert av kation-justert 

Mueller Hinton-buljong og antibiotika fra pålitelig 

leverandør  (geometrisk, inkl. 1 µg/L) 

• Må ikke produseres i seriefortynning:

• Rekken må inneholde positiv og negativ kontroll

• Brukes fersk (evt. frosset ≤ -60 °C inntil 3 mnd)



ISO Standard 20776-1:2006

• Lag en homogen oppslemming med fersk kultur fra 

et ikke selektivt medium. Fortynn denne videre i 

Mueller Hinton buljong til sluttkonsentrasjon 5 x 105

mikrober pr ml 

• Løsningen tilsettes rør eller brønner innen 30 min

• Sett opp renhetskontroll/ vekstkontroll fra løsningen

• Forsegl med kork eller plastfolie for å unngå

fordampning

• Inkuber i vanlig atmosfære ved 34 - 37 °C i 16 - 20 t

Buljongfortynning ved HUS

• Juli 2016: Innfører Colistin, etter advarsel fra EUCAST 

om at buljongfortynning er eneste anbefalte metode

• Januar 2017: Tar i bruk YeastOne-plate fra Sensititre 

for gjærsopp  

• Juni 2017: Akkreditert for buljongfortynningsmetoden 

• Oktober 2017: Ferdig med verifisering av DKMGN-

plate fra Sensititre for multiresistente Gram negative 

staver



Colistin - egenprodusert

• Makro buljongfortynningsmetode

• Multiresistente Gram negative staver

• 100 µl 0,5 McFarland løsning -> 10 ml MH-buljong

• 1 ml + 1 ml pr rør, 34 - 36 °C i 16 - 20 t

• Inkluder alltid sensitiv og resistent ref.stamme
Sensitiv: E. coli ATCC 25922 eller P. aeruginosa ATCC 27853 

Resistent:  E. coli NCTC 13846 (mcr-1)

• Les MIC  ved først rør uten vekst
(mot svart bakgrunn og gjennomfallende lys)

Colistin - avlesning



Generelt om DKMGN-platen

• Produsert av Sensititre etter ønske fra NordicAST

• Kommersiell frysetørket plate med titrerte 

antibiotikakonsentrasjoner i 96-brønners plate 

• Tester for 17 ulike midler samtidig (inkl. colistin), 4 –

8 brønner pr middel

• Oppbevares i romtemperatur, inntil 2 år

• 11 ml MH-buljong med TES fra Sensititre

DKMGN fra Sensititre 

• Mikro buljongfortynningsmetode 

• Multiresistente Gram negative staver 
(Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp og Acinetobacter spp)

• 10 µl 0,5 McFarland løsning  ->  11 ml buljong

• 50 µl pr brønn,  34-36 °C i 18 -24 t

• MIC (mg/L) = første brønn uten vekst med det blotte øye

Følg anbefalinger fra produsent



Oversikt antibiotika 

Kart over platen



Viktig ved oppsett

• Homogen løsning (vortex)

• Riktig inokulum

• God pipetteringsteknikk

• All væske må nå ned i bunn av brønn før 
inkubering (gi platen et lite kakk mot benken)

• Husk renhetskontroll og eventuelt CFU-kontroll

• Plastfolien må festes godt

• Temperatur 34 - 36 °C

• Maks 3 plater i høyden ved inkubering

Oppsett mikrotiterplate

Tilsett buljong fra lav konsentrasjon til 

høyere!

Multikanalspipette



Kvalitetskontroller DKMGN

• 1 gang pr måned/ ved behov:

– E. coli ATCC 25922          

– P. aeruginosa ATCC 27853  

– E. coli NCTC 13846 (mcr-1)

• I tillegg ved mottakskontroll:

– K. pneumoniae ATCC 700603 

– E. coli ATCC 35218 
For kontroll av inhibitordelen av β-laktam/ β-laktam-inhibitor 

kombinasjonespreparater

Stammen har to kolonityper, 

dersom man mister den ene 

kan dette føre til feil QC-MIC.  

Så ut ny fra frys ved problemer!

Hjelpemidler ved manuell avlesning

Et svart laminert papir 

fungerer godt for å gi kontrast.

Holdes noen cm over selve

mikrotiterplaten



Hjelpemidler ved manuell avlesning

En transparent

plast kan hjelpe 

å holde orden

på hvor midlene

er i forhold til 

hverandre på

platen

Hjelpemidler ved manuell avlesning

Plasten 

kan legges 

under mikrotiter-

platen 

i speilkassen



Hjelpemidler ved manuell avlesning

Da ser det slik

ut i speilet, når man

samtidig holder

noe svart mellom 

speilkassen og 

lyskilden

for å få bedre

kontrast

Hjelpemidler ved manuell avlesning

Når plasten legges 

opp på platen

kan vekst/ ingen 

vekst lettere sees 

på grunn av skriften



Hjelpemidler ved manuell avlesning

Forslag til arbeidsark:

Ring rundt 1. brønn uten vekst = MIC! 

Ingen vekst : ≤

Vekst i alle brønner : > 

Viktig ved avlesning 

• Vekst i positiv brønn 

• Renhetskontroll er grei

• Skips skal aldri leses som MIC!

• Ved flere skips på samme rekke bør man reteste

• Slengere/ kontaminering kan oversees

• Trim-sulfa MIC settes der vekst er < 20 % 
sammenlignet med positiv brønn

• Dersom resultatene er vanskelig å tolke for flere 
midler må man vurdere hele oppsettet



Et eksempel fra tidlig utprøving 

Skips skal 

aldri leses som

MIC

Slengere kan 

ignoreres

Konklusjon:

Her har vi hatt 

pipetterings-

problemer!





Her kan dråpen henge og utvikle bakterievekst
uten påvirkning av antibiotika. 

Dråpen blir tung og faller ned etter en
tids inkubering. Dette gir forhøyet inokulat
som kan være årsak til skips og slengere.



Eksempler

P. aeruginosa 

ATCC 27853



Eksempler

Følsom stamme

E. coli ATCC 25922

Eksempler

P. aeruginosa.

Resistent pasient-

stamme med påvist

ESBL-CARBA ,

MBL type VIM 

(påvist K-res)

Colistin 2 mg/L



fja

Brønner uten væske

Skips på grunn av

kontaminert brønn(E4)?

(Samme stamme som 

forrige bilde)

Eksempler

CFU-kontroll

• CFU- Colony-forming unit

• Sier om metodens krav til mikrobetall er oppfylt

• To metoder: 

– Direkte: 1 µl fra pos brønn

– Indirekte: 100 µl utsæd fra 1:100 fortynning

For DKMGN er det anbefalt vekst av 50 - 500 
kolonier

• I forbindelse med utprøvingen
• Ved mottakskontroll og kvalitetskontroll



YeastOne fra Sensititre

• Kolorimetrisk  mikro buljongfortynningsmetode

• Candida spp og andre hurtigvoksende gjærsopp

• 20 µl 0,5 McFarland løsning -> 11 ml buljong

• 100 µl løsning pr brønn, 34-36 °C, 24 -25 t

• MIC (mg/L) første brønn med ulik farge sammenlignet 
med positiv brønn 

• C. parapsilosis ATCC 22019

• 10 ulike midler

• Følg anbefaling fra produsent

YeastOne fra Sensititre



Instrumentell pipettering og 

avlesning 

Vizion

AIM

YeastOne lest i Vizion 



DKMGN fotografert i Vizion 

Takk for meg!


