Antibiotisk følsomhetsbestemmelse med Cubicin®
(daptomycin)

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSBESTEMMELSE MED CUBICIN®
(DAPTOMYCIN)
Introduksjon
 Daptomycin har et karakteristikum som påvirker følsomhets
bestemmelse:
– nøyaktig bestemmelse av in vitro aktivitet krever hensiktsmessig
konsentrasjon av frie kalsiumioner (Ca2+) 2-4

Effekt av kalsium (Ca2+) på følsomhetsbestemmelse
 Daptomycin aktiviteten er avhengig av nærvær av fysiologisk
kalsiumkonsentrasjon (Ca2+) 2-4

 Andre divalente og monovalente kationer har ubetydelig effekt på
aktiviteten2,5,6

 En Ca2+ konsentrasjon på 50 µg/l (1,25 mmol/l) i vekstmediet
gir optimal bestemmelse av daptomycin minste hemmende
konsentrasjon (MIC) og korrelerer med fysiologiske nivåer av fritt
Ca2+ i humant plasma (1,15-1,31 mmol/l) 7,8

 En pålitelig in vitro følsomhetsbestemmelse av daptomycin i
kliniske laboratorier krever derfor standardisering av testmediet
til 50 µg Ca2+.

Følsomhet overfor Cubicin®
 Av 2977 europeiske Gram-positive kliniske isolat testet med
godkjente følsomhetsmetoder i et europeisk observasjonsprogram
i 2011, var 99,9 % følsomme overfor Cubicin® 11

Oppsummering metoder for følsomhetsbestemmelse av daptomycin
Anbefalte metoder
Broth microdilution (BMD)

	BMD er den anbefalte metoden for bestemmelse av MIC og følsomhet for
mikrober overfor daptomycin (Clinical & Antimicrobial Standards Institute
(CLSI), og European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
(EUCAST)
	Følg CLSI godkjent metode med Mueller-Hinton medium (med eller uten
2-5% lysert hesteblod) tilpasset til 50mg/l Ca2+
 MIC bestemmelse med andre medier enn Mueller-Hinton er ikke validert

Etest*

	Daptomycin E-test strips (Biodisk AB, Sverige), som inneholder et
konstant Ca2+ nivå gjennom hele daptomycin gradienten, er også anbefalt
	Ca2+ innholdet i agar er også viktig og bør ligge i området 25-40 mg/l
	Daptomycin strips er egnet for bruk på Mueller-Hinton agar (BBL™
Mueller-Hinton agar er anbefalt fordi Ca2+ konsentrasjonen er konstant
innenfor det relevante området)9

Automatiske og semi-automatiske systemer
Automatiske og semiautomatiske systemer

	Utvikling av daptomycin paneler og kort til bioMerieux VITEK 1 og VITEK 2;
BD Phoenix og Trek SensiTitre er komplett12
 K
 ontakt den lokale representant/kundeservice for nærmere informasjon
om disse systemene, også relevante software oppdateringer
 Andre systemer er under utvikling

Ikke-anbefalte metoder
Agar fortynning

	Denne metoden kan ikke anbefales fordi det ikke finnes agar med
konstant Ca2+ konsentrasjon som også passer til daptomycin testing. Det
er problematisk å tilsette Ca2+ i agar
	Variasjon av Ca2+ konsentrasjon i agar mellom ulike batcher og
leverandører gjør denne metoden upålitelig

Disk diffusjon

	En 30µg disk ble trukket tilbake fra det amerikanske markedet på grunn
av problemer med å skille resistente fra følsomme stammer
	Denne metoden anbefales ikke på nåværende tidspunkt

EUCAST-godkjente kriterier for tolkning 10 (www.escmid.org)
Følsom

Resistent

Staphylococcus spp.

≤1 µg/ml

>1 µg/ml

Streptococcus spp. Gruppe A, B, C and G (uten S. pneumoniae)

≤1 µg/ml

>1 µg/ml

* for mer informasjon og opplysninger om lokale distributører, se www.biomerieux-diagnostics.com/etest
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