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Sammanfattning 

Urinvägsinfektion är en av de mest förekommande infektionerna hos människan. För att visualisera 
urinvägspatogener kan det kromogena mediet UriSelectTM4 användas för diagnostik. Det primära syftet 
med studien var att utvärdera om det är möjligt att inkubera det kromogena mediet UriSelectTM4 i 5 % 
koldioxid istället för aerob miljö utan att totalväxt och morfologi påverkas. Vidare utvärderades totalväxt 
och antal fria kolonier vid odling på en halv UriSelectTM4-agarplatta med två odlingstekniker för att 
undersöka om fortsatt diagnostik är möjligt. Urinprover inkuberades i aerob miljö och i 5 % koldioxid 
och jämfördes visuellt utifrån totalväxt, antal fria kolonier, morfologi samt färgförändring på kolonier 
och agarn. Resultatet visade att totalväxt och antal fria kolonier endast skiljer i liten grad mellan 
inkubationsmiljöerna. Däremot förekom skillnader i morfologi och färg. Vidare kunde en halv agarplatta 
användas vid odling och fortsatt diagnostik. Studien visar därmed att UriSelectTM4 kan inkuberas i 5 % 
koldioxid utan att totalväxt, fria kolonier och agarn påverkas. 
 
Nyckelord: aerob miljö, koldioxid, kromogena medier, urinodling, urinvägspatogener 
 



 

Abstract 

The chromogenic cultivation medium UriSelectTM4 can be incubated in 5% carbon dioxide 
  
Urinary tract infection is one of the most common infections among humans. For diagnostics, the 
chromogenic media UriSelectTM4 can be used to visualize the urinary tract pathogens. The primary 
purpose of the study was to evaluate if the chromogenic media UriSelectTM4 could be incubated in 5% 
carbon dioxide instead of aerobic environment without impacting total growth and morphology. 
Furthermore, total growth and number of free colonies was evaluated when cultivating on a half 
UriSelectTM4 agar media with two streak patterns to examine if further diagnostics is possible. Urine 
samples were incubated in aerobic environment and in 5% carbon dioxide and visually compared for 
total growth, number of free colonies, morphology and color change of bacterial colonies and the agar 
media. The results showed that total growth and free colonies only had slight differences between the 
incubation environments. On the other hand, morphology and color of the colonies may vary. Further a 
half agar media could be used for cultivation and further diagnostics. Consequently, the study shows 
that UriSelectTM4 can be incubated in 5% carbon dioxide without any impact on total growth, free 
colonies or of the chromogenic media. 
 
Keywords: aerobic environment, carbon dioxide, chromogenic media, urine cultivation, urinary tract 
pathogens 
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Bakgrund 

Kromogena medier används för odling av flera olika typer av bakterier och jästsvamp (1). 
Användningsområden är bland annat urinodling, identifiering av Staphylococcus aureus och 
meticillinresistenta S. aureus, fecesodling och diagnostik av jästsvamp (2). På mikrobiologiska 
laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping används det kromogena mediet UriselectTM4 vid 
bland annat urinodling för diagnostik av misstänkt urinvägsinfektion. För urinodlingar används både 
UriselectTM4 och blodagarplattor där UriselectTM4 inkuberas aerobt medan blodagarplattan inkuberas i 
5 % koldioxid. Mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov kommer att ersätta nuvarande 
utodlingsinstrument, PREVI® Isola, med ett nytt utodlingsinstrument, Walk-away specimen processor 
Daniele Triva (WASP®DT). I samband med bytet finns ett önskemål från mikrobiologiska laboratoriet 
att utvärdera möjligheten att ersätta blodagarplattan och UriselectTM4 med en delad agarplatta 
bestående av blod- och UriselectTM4-agar. Förhoppningen är att den delade agarplattan ska kunna 
inkuberas i 5 % koldioxid med ett likvärdigt resultat som vid enskilda agarplattor, där UriselectTM4 
tidigare inkuberades aerobt. Om resultatet är likvärdigt kan laboratoriepersonalen spara tid och substrat 
men även plats i utodlingsinstrumentet. 
 

Urinvägsinfektion 
Urin produceras och tas om hand i urinvägarna som består av njurarna, urinledarna, urinblåsan och 
urinröret. Urinvägarna är normalt sterila. Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste infektionerna 
som förekommer hos människan och kan orsakas av bakterier eller svamp som kommit in i urinvägarna. 
Infektionen kan delas upp i nedre och övre UVI. Vid nedre UVI drabbas urinröret och urinblåsan och 
infektionen kallas då cystit. Övre UVI drabbar njurarna och njurbäckenet och kallas pyelonefrit (3). 
 
Det är främst kvinnor som drabbas av UVI vilket bland annat beror på att kvinnor har kortare urinrör 
än män. På grund av det kortare urinröret hos kvinnor är det lättare för bakterier att nå upp till 
urinblåsan och orsaka UVI. Symtom på cystit är vanligen sveda vid tömning av urinblåsan, ökat behov 
av miktion, smärta vid nedre delen av magen över urinblåsan och hematuri. Vid pyelonefrit förekommer 
symtom som flanksmärta och feber men även allmänna infektionssymtom som illamående och frossa 
samt symtom för cystit. Diagnos och behandling av UVI är viktigt då en obehandlad UVI kan orsaka 
urosepsis. Cirka 25 % av alla sepsisfall beror på urosepsis vilket innebär att patienten utvecklar en 
systeminfektion på grund av urinvägsinfektionen (3). 
 

Urinvägspatogener 
Urinvägspatogener delas upp i grupper baserat på graden av relevans vilket främst grundas på 
patogenens förmåga att orsaka infektion i urinvägarna. Till primärpatogener räknas Escherichia coli 
och Staphylococcus saprophyticus. Primärpatogenerna tillhör inte den normala floran i urinrör och 
slida och har förmåga att orsaka UVI hos friska personer med funktionellt normala urinvägar (4). E. coli 
är den vanligaste patogenen medan S. saprophyticus är en vanlig patogen hos främst unga kvinnor (3). 
Minst 75 % av alla nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i alla åldrar orsakas av E. coli. Motsvarande 
siffra för S. saprophyticus, hos unga kvinnor, är 5 till 10 % och infektioner förekommer främst under 
sensommar och höst (5). Sekundärpatogener orsakar sällan förstagångs-UVI hos friska personer med 
funktionellt normala urinvägar och förekommer oftare vid vårdrelaterad UVI (4). Vårdrelaterad UVI 
kan uppstå vid insättande av kateter och risk för infektion ökar med tiden som katetern sitter kvar (3). 
Precis som primärpatogenerna ingår inte heller sekundärpatogenerna i den normala floran.  Bland 
sekundärpatogener som orsakar urinvägsinfektion tillhör flera arter Enterobacteriaceae, till exempel 
Enterobacter species (spp.), Klebsiella spp., Citrobacter spp. och Proteus spp. Utöver 
Enterobacteriaceae tillhör bland annat Enterococcus spp. och Pseudomonas aeruginosa 
sekundärpatogener. Förutom primär- och sekundärpatogener finns också grupperna tveksamma 
patogener och uretra/genitalflora. Tveksamma patogener är bland annat bakterier som tillhör hudfloran 
och arter som kan kolonisera patienter som får sjukhusvård och därigenom orsakar vårdrelaterad UVI. 
Exempel på tveksamma patogener är koagulasnegativa stafylokocker (KNS), grupp B streptokocker 
(GBS) och Pseudomonas spp.  Till uretra/genitalflora-gruppen räknas arter som tillhör den normala 
urogenitalfloran och som ofta kontaminerar urinprover, till exempel alfastreptokocker och laktobaciller 
(4). 
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Diagnostik av UVI 
Vid misstanke om UVI ordineras ett urinprov för diagnostik. Urinprovet som lämnas bör vara 
mittportionsurin vilket innebär att patienten bör kassera första och sista urinportionen för att minimera 
förekomst av uretraflora (6). Vidare bör urinprovet förvaras i kyla då bakterieantalet kan öka om det 
står i rumstemperatur vilket kan leda till ett felaktigt analysresultat (3). Analys utförs dels med testremsa 
för nitrit och leukocytesteras och dels med urinodling för att kunna utesluta eller bekräfta eventuell UVI 
(3, 5). Positivt nitrit och leukocytesteras på testremsan ökar sannolikheten för att patienten har 
bakteriuri (5). Vid bedömning av urinodling för att se om signifikant bakteriuri förekommer gäller olika 
gränser beroende på om patogenen är en primär-, sekundär- eller tveksam patogen (7). Mikrobiologiska 
laboratorier baserar bedömningen på antalet kolonibildande enheter per milliliter (colony forming unit, 
cfu/ml) urin som växer på odlingsmediet (3). För att en urinodling ska svaras ut som positiv är gränsen 
≥ 103 cfu/ml för E. coli och S. saprophyticus medan gränsen är ≥ 104 cfu/ml vid växt av andra bakterier. 
Vidare kan urinodling bedömas och svaras ut kvantitativt i uppdelningen riklig växt (≥105 cfu/ml), 
måttlig växt (104–105 cfu/ml) och sparsam växt (103–104 cfu/ml) (7). Ibland kan behandling avvaktas 
då symtomen försvinner spontant hos cirka 30 % av kvinnorna som drabbas av UVI (5). Vid behandling 
ges förslag på antibiotika utifrån resultatet på urinodling och resistensbestämning (5). 
 

Kromogena medier vid urinvägsdiagnostik 

Kromogena medier 
Kromogena medier för odling och diagnostik inom mikrobiologi har funnits i cirka 20 år (1). 
Utvecklingen av kromogena medier syftar till att det ska vara möjligt att med hög specificitet identifiera 
patogena mikroorganismer. Medierna är utvecklade för att underlätta urskiljande av patogena 
mikroorganismer från övrig flora och därmed spara tid och kostnader i form av till exempel minskad 
förbrukning av reagens. Identifieringen underlättas genom att kolonierna visualiseras med olika färger 
jämfört med traditionella medier vilket kan medföra enklare identifiering vid växt av flera arter (1, 2). 
Kromogena medier innehåller kromogener som frisätter en färgad produkt när de hydrolyseras av 
specifika enzym i bakterierna (2). Produkten binder till kolonierna och sprider därför inte ut sig över 
mediet (1).  
 
Vid användning av ett kromogent medium bör det jämföras med referenssubstrat för att säkerställa 
kvalitén på det kromogena mediet (1). Referenssubstrat är rekommenderade substrat för 
primärisolering av patogena mikroorganismer vid odling där blodagar bland annat räknas som 
referenssubstrat för urin- och luftvägsodling (8). Inom diagnostik av jästsvamp räknas kromagar som 
ett av referenssubstraten. Även inom andra områden kan kromogena medier fungera som alternativ 
eller komplement till referenssubstraten (1). 
 
Tillverkare rekommenderar att kromogena medier inkuberas aerobt i 35–37 ºC, 18 till 24 timmar (9, 10, 
11). Inkubation under andra förhållanden kan påverka de kromogena mediernas egenskaper. En tidigare 
studie har jämfört inkubation av CHROMagar Candida i aerob miljö och i 5 % koldioxid. Studien visade 
att visualiseringen av arterna inte påverkades då färgbildningen var densamma i båda 
inkubationsmiljöerna. Däremot kunde en skillnad urskiljas i form av ändrad kolonistorlek där 
kolonierna växte mer kompakta i koldioxid än aerobt (12). 
 

Användningsområde 
För urinodlingar kan kromogena medier ersätta traditionella odlingsmedium med likvärdiga eller bättre 
resultat (13, 14). Till traditionella odlingsmedium för urinvägspatogener räknas bland annat blodagar, 
MacConkey-agar och cystein-, laktos- och elektrolyt-deficient agar (CLED-agar). De kromogena 
medierna gynnar tillväxt av gramnegativa urinvägspatogener medan grampositiva bakterier och 
svampar som räknas till urinvägspatogener kan ha svårt att växa på kromogena medier. Därmed kan 
CLED- och MacConkey-agar ersättas med kromogena medier medan blodagar bör fortsätta användas 
för urinvägsdiagnostik då grampositiva bakterier detekteras enklare på blodagar (13). Fördelen med 
kromogena medier jämfört med CLED- och MacConkey-agar är att vid växt av flera arter kan arterna 
visualiseras bättre eftersom de uppvisar olika färger på kromogena medier (13, 14).  
 

UriSelectTM4 
UriSelectTM4 är ett ljuskänsligt icke-selektivt kromogent medium som används för diagnostik av 
urinvägspatogener. Mediet innehåller en näringsrik bas med flera peptoner och tryptofan samt en 
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kromogen mix som tillåter detektering utifrån enzymaktivitet. Färgade kolonier kan ses efter inkubation 
i 35–37 °C mellan 18 och 24 timmar. Arterna differentieras utifrån vilken färg de uppvisar på agarplattan 
och färgen beror på enzymaktiviteten hos de olika arterna. Aktivitet av β-galaktosidas ger rosa kolonier 
vilket tyder på bakterien är en E. coli. Små turkosa kolonier fås vid aktivitet av β-glukosidas vilket 
troligen betyder att bakterien är Enterococcus spp. Vid aktivitet av både β-galaktosidas och β-glukosidas 
uppstår stora blå-lila kolonier vilket kan betyda att bakterien tillhör Klebsiella spp., Enterobacter spp., 
Serratia spp. eller Citrobacter spp. Orange-bruna kolonier med en brunaktig ring fås vid aktivitet av 
tryptofandeaminas och tyder på att bakterien tillhör Proteus spp., Providencia spp. eller Morganella 
spp. Även om UriSelectTM4 kan skilja ut flera arter kan säker identifiering vara svår, till exempel kan 
Citrobacter freundii växa med rosa kolonier precis som E. coli (9). 
 

Automatisering av utodling 
Mikrobiologiska prover odlas traditionellt manuellt men det finns i dag flera utodlingsinstrument 
tillgängliga för automatisering. Fördelar med automatiserad utodling är bland annat att bakteriearter 
kan urskiljas i högre utsträckning vid växt av flera arter och att en högre och mer standardiserad kvalité 
uppnås jämfört med manuell utodling (15, 16). Det kan också bidra till att laboratoriepersonal kan spara 
tid och fokusera på andra arbetsuppgifter (15, 16, 17). Vidare kan användning av utodlingsinstrument 
leda till att fler fria kolonier erhålls och att en större yta av agarplattan utnyttjas (17). Tillgång på fler 
fria kolonier leder till att agarplattor kan sparas då vidare analys, till exempel Matrix-assisted laser 
desorption ionization time of flight mass spetrometry (MALDI-TOF MS), kan utföras direkt på kolonier 
från den ursprungliga agarplattan (16). En viktig aspekt vid utodling är minimering av kontamination 
mellan prover. Vid användande av ett instrument för utodling får ingen risk för kontamination mellan 
prover förekomma under utodlingsprocessen i instrumentet. Kontroll av kontaminationsrisk vid odling 
med instrument visar att det inte förekommer någon kontamination mellan proverna. Ett instrument 
utför utodlingsprocessen identiskt varje gång vilket ger en bättre reproducerbarhet än manuell utodling 
(15, 17).  Två exempel på utodlingsinstrument är PREVI® Isola och WASP®DT (18, 19). 
 

PREVI® Isola 
PREVI® Isola är ett automatiserat inokulationssystem för utodling av vätskebaserade prover på 
agarplattor och bidrar till en snabbare och standardiserad utodling med hög kvalité och ökat antal fria 
kolonier jämfört med manuell utodling. Instrumentet kan inokulera och stryka ut provet samt förse 
agarplattan med etikett och är designat för att minimera risken för kontaminering. Vid odling används 
pipettspets för inokulering och en applikator som stryker ut provet (18). 
 

WASP®DT 
Walk-away specimen processor Daniele Triva (WASP®DT) är ett helautomatiskt instrument för 
preanalytisk provhantering inom mikrobiologi. Under utodlingsprocessen öppnar och stänger 
instrumentet provbehållaren och efter upptag av provmaterial kontrollerar en kamera att prov finns i 
öglan. Upptäcks inget prov görs ytterligare två försök att fånga upp prov i öglan innan provbehållaren 
placeras i ett fack för avvisade prover. Instrumentet förser även agarplattorna med etiketter under 
processen. Kontaminering minimeras genom att proverna hanteras enskilt och öppna prover placeras 
aldrig bredvid varandra under processen. WASP®DT är utrustad med återanvändningsbara metallöglor 
i storlekarna 1 μl, 10 μl och 30 μl för att kunna anpassa storlek beroende på provtyp. Vilken typ av utstryk 
som ska göras på agarplattan kan bestämmas av laboratoriet. Instrumentet har förprogrammerade 
utstrykningsmönster men kan även programmeras för att få ett skräddarsytt utstryk. De flesta provtyper 
kan hanteras av WASP®DT, till exempel swabprover, urinprover och fecesprover. Vätskebaserade 
prover rekommenderas för att maximera fördelarna med automatiserad utodling men finns behov kan 
WASP®DT även odla ut fasta prover. I instrumentet finns plats för upp till nio rader med agarplattor 
och både hela och delade agarplattor kan användas i WASP®DT (19). 
 

Typning med MALDI-TOF MS 
Matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spetrometry (MALDI-TOF MS) är en 
kemisk teknik för identifiering av proteiner i ett prov genom jonisering av kemiska grupper i organismen 
(3). MALDI-TOF MS kan användas inom flera områden, till exempel för identifiering av bakterier inom 
mikrobiologi. Masspektrometridelen i MALDI-TOF MS innebär mätning av ett prov utifrån kvoten 
massa-laddning för att få fram mängd och typ av kemiska föreningar som finns i en molekyl (20). Provet 



4 

 

appliceras på en metallplatta och blandas med en kemisk matrix (3). Matrixen absorberar och joniserar 
provet samt skyddar det mot fragmentering under joniseringen (20). Under analysen i instrumentet 
beskjuts provet med laser och matrixen absorberar energin från lasern vilket leder till att joner skapas 
(3).  Den absorberade energin gör att matrixen exciteras och förångas vilket leder till att även delar av 
provet övergår till gasform (21). Jonerna separeras i en tub utefter storlek och laddning där små joner 
passerar genom tuben snabbare än större. Därefter detekteras jonerna och ger upphov till ett 
proteinmönster som jämförs med en databas (3). Proteinmönstret är unikt för varje organism vilket 
möjliggör matchning av mönstret mot en databas med flera tusen referensmönster för att identifiera en 
trolig art (22). MALDI-TOF MS höga specificitet gör att tekniken kan användas för att åtskilja till 
exempel E. coli och C. freundii vilket är svårt på UriSelectTM4 eftersom båda arterna växer med rosa 
kolonier (9). 
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Syfte 

Det primära syftet med studien var att utvärdera om det är möjligt att inkubera det kromogena mediet 
UriSelectTM4 i 5 % koldioxid istället för aerob miljö utan att totalväxt och morfologi påverkas. Vidare 
utvärderades totalväxt och antal fria kolonier vid odling på en halv UriSelectTM4-agarplatta med två 
odlingstekniker för att undersöka om fortsatt diagnostik är möjligt. 
 
 



6 

 

Material och metod 

Studiedesign och urval 
Material som användes i studien var totalt 753 urinprover. Inklusionskriterier för urvalet var baserat på 
positiva urinodlingar med kända arter utsvarade av laboratoriepersonal på mikrobiologiska laboratoriet 
på Länssjukhuset Ryhov. Exklusionskriterier var prover med för liten provmängd. Bortfall förekom för 
prover som enligt inklusionskriterierna skulle ingått men som saknades i kylskåpet. Den kromogena 
agarplattan UriSelectTM4 (Bio-rad Laboratories, Hercules, USA) användes för utodling av proverna. 
Agarplattan som inkuberades aerobt fungerade som kontroll vid avläsning och bedömning då aerob 
inkubation är den inkubationsmiljö som rekommenderas för UriSelectTM4 av Bio-rad Laboratories. 
Studien bestod av tre delar med odling på hel respektive halv UriSelectTM4-agarplatta samt typning av 
Citrobacter spp. Vid odling på hel UriSelectTM4-agarplatta ingick 359 urinprover varav sex prover 
exkluderades på grund av för liten provmängd och 15 prover på grund av bortfall. Odling på halv 
UriSelectTM4-agarplatta bestod av 426 urinprover varav tre prover exkluderades på grund av för liten 
provmängd och åtta prover på grund av bortfall. Vid typning av Citrobacter spp. ingick totalt 31 prover 
med Citrobacter spp., varav 12 var urinprover och 19 var frysta bakteriestammar från 2016 och 2017. 
Urinproverna utgjordes av en C. freundii och elva C. koseri. De frysta bakteriestammarna utgjordes av 
tolv stammar med C. freundii, fem stammar med C. koseri, en stam med C. sedlakii och en stam med C. 
gillenii. 
 

Inkubation av UriSelectTM4 i 5 % koldioxid 
För att utvärdera UriSelectTM4 i 5 % koldioxid analyserades, efter exkludering och bortfall, 338 
urinprover. Tio µl urinprov pipetterades med automatpipett på dubbla UriSelectTM4-agarplattor och 
odlades ut med 10 µl platinös enligt trestryksmetoden (figur 1). Agarplattorna inkuberades aerobt i 36 
±1 ºC och i 5 % koldioxid 36 ±1 ºC i 18 till 24 timmar. 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över trestryksmetoden som användes vid odling på hel agarplatta. 

 

Odling på halv UriSelectTM4-agarplatta 
För att utvärdera möjligheten att odla urinprover på delade agarplattor analyserades, efter exkludering 
och bortfall, 415 urinprover. Tio µl urinprov pipetterades med automatpipett på respektive halv 
UriSelectTM4-agarplatta och odlades med två olika odlingstekniker. Odlingsteknikerna var framtagna av 
laboratoriepersonal på mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov. I odlingsteknik 1 gjordes 
ett kort vertikalt inokulationsstreck som sicksackades på halva agarplattan med samma platinös (figur 
2). Odlingsteknik 2 bestod av ett kort horisontellt inokulationsstreck som sicksackades med samma 
platinös på halva agarplattan (figur 2). Agarplattorna inkuberades aerobt i 36 ±1 ºC och i 5 % koldioxid 
36 ±1 ºC i 18 till 24 timmar. 
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Figur 2. Schematisk bild över odlingsteknikerna som användes vid odling på en halv agarplatta. Odlingsteknik 1 
odlades vertikalt och odlingsteknik 2 horisontellt. 

 

Typning av Citrobacter spp. 
Från de frysta bakteriestammarna odlades en mikroliter ut med platinös enligt trestryksmetoden (figur 
1) på blodagarplattor (Acumedia, Neogen, Lansing, USA). Blodagarplattorna inkuberades i 36 ±1 ºC i 18 
till 24 timmar. Efter inkubation togs en koloni upp med 1 µl platinös från respektive blodagarplatta och 
odlades ut på dubbla UriSelectTM4-agarplattor med trestryksmetoden. UriSelectTM4-agarplattorna 
inkuberades aerobt i 36 ±1 ºC och i 5 % koldioxid 36 ±1 ºC i 18 till 24 timmar. 
 
På samtliga prover med Citrobacter spp., urinprover och frysta bakteriestammar, utfördes MALDI-TOF 
MS med instrumentet microflex (Bruker, Billerica, USA). Material från en koloni applicerades med 
tandpetare på markerad provposition på provplattan. Därefter applicerades 1 μl matrix, Brukeralfa-
cyano-4-hydroxycinnamic acid (Bruker, Billerica, USA), till provet och provet fick torka innan analys 
utfördes. Provplattan placerades i instrumentet och provpositioner med provnummer markerades i 
MBT Compass (Bruker, Billerica, USA). Resultat erhölls i form av ett spektrum som jämfördes mot 
databasen Maldi biotyper 3 (Bruker, Billerica, USA) för att hitta en matchning. Utifrån matchningen 
erhölls förslag på art utifrån ett score-värde mellan 0 och 3. Enligt rutin på mikrobiologiska laboratoriet 
på Ryhov markeras ett score-värde på 2–3 med grönt och anses som en trolig identifiering medan ett 
värde på 1,7–1,9 markeras med gult och anses vara en möjlig identifiering. Ett resultat med lägre score-
värde än 1,7 markeras med rött och anses inte pålitligt. 
 

Bedömning 
Den aerobt inkuberade UriSelectTM4-agarplattan fungerade som utgångspunkt vid makroskopisk 
bedömning av agarplattan som inkuberats i 5 % koldioxid. Vid odling på hel UriSelectTM4-agarplatta 
bedömdes totalväxt utifrån enligt alternativen <5 cfu, 5–50 cfu, 51–500 cfu och >500 cfu. Antalet fria 
kolonier bedömdes med alternativen <5 cfu eller ≥5 cfu. Morfologi på kolonier bedömdes med 
alternativen ingen skillnad eller skillnad. Eventuell färgförändring på kolonierna bedömdes med fyra 
alternativ; svagare färg, samma färg, starkare färg eller annan färg. Färgförändring på agarn bedömdes 
med alternativen ingen skillnad eller skillnad. Arter på agarplattorna noterades och eventuella övriga 
kommentarer antecknades. Vid odling på halv UriSelectTM4-agarplatta tillkom bedömning av respektive 
odlingsteknik. För respektive odlingsteknik gjordes bedömning enligt beskrivningen ovan. På 
urinprover med <5 cfu bedömdes inte antal fria kolonier, morfologi och färgförändring på kolonier, 
däremot bedömdes totalväxt och färgförändring på agarn. Vid typning av Citrobacter spp. bedömdes 
färgförändring på kolonierna enligt alternativen beskrivna ovan. På samtliga prover med Citrobacter 
spp. utfördes MALDI-TOF MS på kolonier från både aerob- och koldioxidagarplattan och score-värdet 
från MBT Compass antecknades. 
 

Odlingsteknik 1 Odlingsteknik 2 
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Databearbetning 
För statistisk analys användes programmet IBM SPSS statistics 21 (IBM Corporation, New York, USA). 
Insamlade data bearbetades med deskriptiv statistik och presenterades i form av stapeldiagram och 
cirkeldiagram.  
 

Etiska överväganden 
Inget etiskt tillstånd krävdes då studien utvärderade en befintlig metod på mikrobiologiska laboratoriet 
på Länssjukhuset Ryhov i utvecklingssyfte. Frysta bakteriestammar sparas på mikrobiologiska 
laboratoriet enligt rutin och inget ytterligare etiskt tillstånd krävdes då det är bakteriestammar och inte 
patientmaterial. Studien publiceras inte i någon vetenskaplig tidskrift. Tystnadsplikt gällde och samtliga 
prover avidentifierades för att ingen koppling ska kunna ske till patienter.  
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Resultat 

Internt bortfall av urinprover förekom i studien. Vid utvärdering av inkubation av UriSelectTM4 i 5 % 
koldioxid förekom ett bortfall på 19 av 338 prover. Vid odling på halv UriSelectTM4-agarplatta förekom 
ett bortfall på 22 av 415 prover för odlingsteknik 1 och 20 av 415 prover för odlingsteknik 2. Vid typning 
av Citrobacter spp. med MALDI-TOF MS förekom bortfall på 3 av 31 prover. 
 

Totalväxt 

Inkubation av UriSelectTM4 i 5 % koldioxid 
Totalväxt på UriSelectTM4 i 5 % koldioxid jämfört med totalväxt i aerob miljö visade ingen skillnad för 
94,1 % av 338 prover. Skillnad i totalväxt mellan inkubationsmiljöerna förekom för 5,9 % av proverna.  
 

Odling på halv UriSelectTM4-agarplatta 
Totalväxt på en halv UriSelectTM4-agarplatta bedömdes och 57,1 % av 415 prover växte med >500 cfu 
medan resterande prover växte med 51–500, 5–50 eller <5 cfu (42,9 %). För 96,6 % av proverna odlade 
med odlingsteknik 1 förekom ingen skillnad i totalväxt mellan inkubationsmiljöerna medan 3,4 % av 
proverna uppvisade skillnader i totalväxten. Totalväxten för odlingsteknik 2 visade ingen skillnad 
mellan inkubationsmiljöerna för 95,9 % av proverna och skillnad i totalväxt för 4,1 % av proverna.  
 

Fria kolonier 

Inkubation av UriSelectTM4 i 5 % koldioxid 
För 97,5 % av 319 prover var antalet fria kolonier ≥5 i båda inkubationsmiljöerna medan 1,9 % av 
proverna hade <5 fria kolonier i båda inkubationsmiljöerna. För en liten del av proverna (0,6 %) 
förekom skillnader i antal fria kolonier mellan de två inkubationsmiljöerna.  
 

Odling på halv UriSelectTM4-agarplatta 
För 94,7 % av 393 prover odlade med odlingsteknik 1 var antalet fria kolonier ≥5 i båda 
inkubationsmiljöerna medan 2,0 % av proverna hade <5 fria kolonier i båda inkubationsmiljöerna. 
Resterande prover (3,3 %) uppvisade skillnader i antal fria kolonier mellan inkubationsmiljöerna. Av de 
prover som odlades med odlingsteknik 2 hade 98,2 % av 395 prover ≥5 fria kolonier i båda 
inkubationsmiljöerna medan 1,0 % av proverna hade <5 fria kolonier. Skillnader mellan 
inkubationsmiljöerna förekom för 0,8 % av proverna. 

 

Morfologi 

Inkubation av UriSelectTM4 i 5 % koldioxid 
Det var inga morfologiska skillnader mellan de två inkubationsmiljöerna för 81,8 % av 319 prover. För 
18,2 % av proverna förekom skillnader beroende på inkubationsmiljö där den vanligast förekommande 
skillnaden (71,4 %) var större kolonier i 5 % koldioxid (figur 3). Andra skillnader i morfologi som 
förekom var större kolonier i aerob miljö (10,7 %) eller mer utflytande form på kolonierna i någon av 
miljöerna jämfört med den andra (17,8 %). 
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Figur 3. Bilden visar E. faecium. Agarplattan till vänster är inkuberad i 5 % koldioxid och visar växt av större 
kolonier jämfört med agarplattan till höger som är inkuberad i aerob miljö. 

 

Odling på halv UriSelectTM4-agarplatta 
Morfologin på kolonierna varierade inte beroende på odlingsteknik (N=393 för odlingsteknik 1, N=395 
för odlingsteknik 2). För 87,6 % av proverna förekom ingen morfologisk skillnad beroende på 
inkubationsmiljö medan skillnad förekom för 12,4 % av proverna. Den vanligast förekommande 
skillnaden mellan inkubationsmiljöerna var växt av större kolonier i 5 % koldioxid (62,2 %). Andra 
skillnader som förekom var växt av större kolonier i aerob miljö (1,0 %) eller mer utflytande form på 
kolonierna i någon av miljöerna jämfört med den andra (36,7 %).  
 

Färgförändring på kolonier 

Inkubation av UriSelectTM4 i 5 % koldioxid 
Majoriteten av proverna visade en svagare färg (66,1 %) på kolonierna i 5 % koldioxid jämfört med aerob 
miljö (figur 4). Resterande prover (33,9 %) uppvisade samma, starkare eller annan färg i 5 % koldioxid 
(figur 4).  
 

 
Figur 4. Färgförändring på kolonier inkuberade i 5 % koldioxid jämfört med kolonier inkuberade aerobt odlade på 

en hel UriSelectTM4-agarplatta. (N=319) 

Odling på halv UriSelectTM4-agarplatta 
Färgförändringen på kolonierna varierade inte beroende på odlingsteknik (N=393 för odlingsteknik 1, 
N=395 för odlingsteknik 2). Majoriteten av proverna (66,6 %) uppvisade svagare färg i 5 % koldioxid 
jämfört med aerob miljö (figur 5). För resterande prover (33,3 %) förekom samma, starkare eller annan 
färg på kolonierna (figur 5). 
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Figur 5. Färgförändring på kolonier inkuberade i 5 % koldioxid jämfört med kolonier inkuberade aerobt odlade på 
en halv agarplatta. (N=788 (Sammanslaget N för odlingsteknik 1 och 2)) 

 
Arter som förekom i studien finns i bilaga 1 och 2. Majoriteten av proverna med bakterier inom familjen 
Enterobacteriaceae samt Pseudomonas aeruginosa växte med svagare färg i 5 % koldioxid jämfört med 
aerob miljö. Arter tillhörande Citrobacter spp. växte till största del med en annan färg i 5 % koldioxid 
jämfört med aerob miljö. Majoriteten av Enterococcus spp. och Streptococcus spp. samt Aerococcus 
spp. och C. albicans växte med samma färg i båda inkubationsmiljöerna. Inom släktet Staphylococcus 
spp. växte S. aureus med svagare färg i 5 % koldioxid medan övriga arter växte med samma färg i båda 
inkubationsmiljöerna. 
 

Färgförändring på UriSelectTM4 
Ingen skillnad förekom i form av färgförändring av agarn UriSelectTM4 efter inkubation i 5 % koldioxid 
jämfört med aerob inkubation. 
 

Bedömning av Citrobacter spp. 
För 64,3 % av 28 prover växte kolonierna med en annan färg i 5 % koldioxid jämfört med aerob miljö 
medan resterande prover växte med svagare eller starkare färg (35,7 %). C. freundii uppvisade svagare 
färg för majoriteten av proverna (53,8 %) och starkare färg eller en annan färg för resterande prover 
(46,2 %) i 5 % koldioxid jämfört med aerob miljö (figur 6). Arten växte med rosa till rosalila kolonier i 
aerob miljö och skiftade till svagare rosa i koldioxid men förekom även med blålila kolonier i koldioxid. 
C. gillenii uppvisade enbart svagare färg i 5 % koldioxid jämfört med aerob miljö och växte med rosa 
färg. Samtliga prover för C. koseri och C. sedlakii uppvisade en annan färg i 5 % koldioxid jämfört med 
aerob miljö. Båda arterna växte med lilarosa kolonier i aerob miljö men med blågröna respektive blålila 
kolonier i 5 % koldioxid (figur 7). Vid typning med MALDI-TOF MS erhöll respektive prov samma art 
för båda inkubationsmiljöerna. Samtliga prover erhöll ett score-värde över 2,0. 
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Figur 6. Färgförändring på C. freundii efter inkubation i 5 % koldioxid jämfört med aerob inkubation. (N=13)   

 

 
Figur 7. Färgförändring hos C. koseri efter inkubation i 5 % koldioxid, till vänster, jämfört med aerob miljö, till 
höger. 

 
Förekomst av fler arter eller ökad växt av en art förekom på 4,2 % av 753 urinprover inkuberade i 5 % 
koldioxid jämfört med aerob miljö.  
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Diskussion 

Det primära syftet med studien var att utvärdera om det är möjligt att inkubera det kromogena mediet 
UriSelectTM4 i 5 % koldioxid istället för aerob miljö utan att totalväxt och morfologi påverkas. Vidare 
utvärderades totalväxt och antal fria kolonier vid odling på en halv UriSelectTM4-agarplatta med två 
odlingstekniker för att undersöka om fortsatt diagnostik är möjligt. Resultatet var likvärdigt vid odling 
på hel respektive halv agarplatta. Totalväxt och fria kolonier uppvisade ingen skillnad mellan 
inkubationsmiljöerna för majoriteten av proverna. Däremot förekom skillnader i morfologi och 
färgförändring på kolonierna mellan inkubationsmiljöerna. Agarn i UriSelectTM4 påverkades inte av 5 
% koldioxid. Vid odling på en halv UriSelectTM4-agarplatta kunde totalväxt och fria kolonier bedömas 
med respektive odlingsteknik. Arter inom Citrobacter spp. kunde uppvisa en färgförändring i 5 % 
koldioxid jämfört med aerob miljö och förekomst av fler arter eller ökad växt förekom i 5 % koldioxid. 
 

Resultatdiskussion 
Totalväxt i 5 % koldioxid motsvarade totalväxten i aerob miljö för majoriteten av proverna vilket tyder 
på att bakterierna kan växa även vid närvaro av koldioxid. Antalet fria kolonier varierade inte beroende 
av inkubationsmiljö för majoriteten av proverna. Odling på en halv UriSelectTM4-agarplatta visade att 
fortsatt diagnostik var möjligt utifrån totalväxt och antal fria kolonier. Det var möjligt att göra en 
uppskattning av antalet kolonier utifrån bedömningsmallen beskriven i metodavsnittet.  
 
Två odlingstekniker jämfördes för att upptäcka om någon odlingsteknik var bättre vid bedömning av 
kolonier på en halv agarplatta. Odlingsteknikerna var framtagna utifrån önskemål från personal på 
mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov. Vid installering av det nya utodlingsinstrumentet 
WASP®DT är det möjligt att välja odlingsteknik (19) och därav utvärderades två tänkbara 
odlingstekniker för att avgöra om någon odlingsteknik fungerar bättre. Resultatet tyder på att 
odlingsteknikerna fungerar likvärdigt då skillnad i totalväxt mellan inkubationsmiljöerna enbart 
varierade i liten grad mellan odlingsteknikerna. En liten skillnad kunde noteras i antal fria kolonier där 
odlingsteknik 2 gav ≥5 fria kolonier i högre utsträckning än odlingsteknik 1. 
 
En vanligt förekommande skillnad i morfologi mellan inkubationsmiljöerna var förekomst av större 
kolonier i 5 % koldioxid. Endast en liten del av proverna växte med större kolonier i aerob miljö vilket 
tyder på att närvaro av koldioxid kan gynna tillväxten för vissa arter. De flesta arter som förekom i 
studien kan inkuberas både i aerob och koldioxidberikad miljö (3). Många av arterna i studien förekom 
i låg frekvens vilket innebär att ingen generalisering kan göras. Den största skillnaden mellan de två 
inkubationsmiljöerna var färgförändringen på kolonierna. Majoriteten av proverna växte med svagare 
färg i 5 % koldioxid jämfört med aerob miljö. Enligt laboratoriepersonal på mikrobiologiska laboratoriet 
på Länssjukhuset Ryhov påverkar inte färgförändringen på kolonierna identifieringen av bakterierna då 
MALDI-TOF MS används i rutinarbetet för identifiering av alla arter utom E. coli. Resultatet av 
färgförändringen på kolonierna skiljer sig från en tidigare studie gjord på CHROMagar för Candida spp. 
där Candida spp. växte med samma färg i både aerob miljö och 5 % koldioxid men med mer kompakta 
kolonier i koldioxid (12). En anledning till skillnaden i resultatet kan vara att den här studien gjordes på 
bakterier medan den tidigare studien utfördes på Candida spp. samt att det är två olika kromogena 
medier som använts. 
 
De arter som ändrade färg vid inkubation i 5 % koldioxid tillhörde Citrobacter spp. Enligt 
laboratoriepersonal på mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov kan Citrobacter spp. likna 
E. coli vilket kan försvåra diagnostiken. Även en tidigare studie som utvärderade kromogena medier 
nämner att det finns risk att Citrobacter spp. felaktigt kan identifieras som E. coli (13). Färgförändringen 
i 5 % koldioxid kan därmed vara en fördel då det kan förenkla makroskopisk bedömning av E. coli och 
Citrobacter spp. Då antalet prover med Citrobacter spp. enbart var 28 kan resultatet inte generaliseras 
utan det går bara att se en tendens av förenklad diagnostik. Det var främst C. koseri som ändrade färg i 
5 % koldioxid medan C. freundii förekom med både svagare, samma och annan färg i koldioxid. Enligt 
tillverkaren Bio-rad Laboratories ska Citrobacter spp. växa med blålila kolonier på UriSelectTM4, 
förutom C. freundii som växer med rosa kolonier, efter inkubation i aerob miljö i 18 till 24 timmar (9). 
Resultatet av färgförändring på kolonier mellan inkubationsmiljöerna visade att C. koseri växte med 
lilarosa kolonier i aerob miljö vilket skiljer sig från tillverkarens beskrivning. Inkubation i 5 % koldioxid 
gav en färgförändring i form av blågröna kolonier vilket var mer likt tillverkarens beskrivning av färg på 
C. koseri än den lilarosa färgen vid inkubation i aerob miljö. 
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Agarn i UriSelectTM4 påverkades inte av 5 % koldioxid. Ingen skillnad kunde noteras i form av 
färgförändring i själva agarn vilket tyder på att ändrad inkubationsmiljö är möjligt utifrån den aspekten. 
 
Ett fåtal agarplattor uppvisade växt av fler arter än vad som förväntades eller rikligare växt av en art i 5 
% koldioxid jämfört med aerob miljö. En anledning kan vara att urogenitalflora som kan kontaminera 
urinprovet växer bättre i närvaro av koldioxid. Bland annat tillhör alfastreptokocker den normala 
urogenitalfloran (4). Många arter inom Streptococcus spp. trivs i en koldioxidberikad miljö (3) vilket 
kan vara en orsak till att en del agarplattor uppvisade växt av fler arter eller rikligare växt av en art i 5 % 
koldioxid än i aerob miljö.  
 

Metoddiskussion 
Som diskuterats i resultatdiskussionen ändrade Citrobacter spp. färg vid inkubation i 5 % koldioxid. 
Färgförändringen upptäcktes under studien och för att utvärdera färgförändringen användes även frysta 
bakteriestammar med Citrobacter spp. MALDI-TOF MS utfördes på samtliga prover med Citrobacter 
spp. som en extra kontroll av art eftersom färgförändring förekom mellan inkubationsmiljöerna.  
 
Manuell odling av prover kan leda till en mer varierad kvalité av utodlingen av proverna, trots att samma 
odlingsteknik används vid rutinarbete. Individer odlar på olika sätt vilket leder till att resultatet kan 
variera från gång till gång. Vid användning av ett instrument uppnås en högre kvalité på utodlingen då 
instrumentet upprepar exakt samma process varje gång (15). 
 
Makroskopisk bedömning kan variera beroende på individ vilket ökar risken för mätosäkerhet. 
Begreppet mätosäkerhet används inom klinisk kemi och innefattar skillnader mellan det avlästa värdet 
och det sanna värdet samt slumpmässiga fel. Inom laboratorieverksamhet kompenseras 
mätosäkerheten med hjälp av till exempel kalibrering av instrument (23). Vid manuell bedömning av 
totalväxt på agarplattor kan inte mätosäkerheten minskas med hjälp av kalibrering. Däremot kan 
mätosäkerheten minskas något genom användning av en bedömningsmall, som beskrivs i 
metodavsnittet.  
 
På urinproverna med växt av <5 cfu bedömdes endast totalväxt och färgförändring på agarn. Växt av <5 
cfu kunde innebära negativt prov eller växt av enstaka kolonier. Enligt laboratoriepersonal på 
mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov bedöms prover med <5 cfu som negativa. Det kan 
även vara svårt att göra en jämförelse vid växt av få kolonier och därav gjordes ingen bedömning av fria 
kolonier, morfologi och färgförändring på urinproverna med <5 cfu. 
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Slutsats 

Resultatet tyder på att 5 % koldioxid kan användas som ett alternativ till aerob inkubation för det 
kromogena mediet UriSelectTM4. Agarn i UriSelectTM4 påverkades inte av 5 % koldioxid, likaså 
påverkades inte totalväxt och fria kolonier. Morfologin förändrades för vissa arter och färgförändring 
förekom för majoriteten av arterna men förändringarna påverkar inte diagnostiken då arterna går att 
identifiera. En halv agarplatta kan användas för odling utan att bedömning av totalväxt och fria kolonier 
påverkas vilket tyder på att en delad blod- och UriSelectTM4-agarplatta kan användas för fortsatt 
diagnostik. Resultatet tyder på att både odlingsteknik 1 och 2 är möjliga att använda vid odling på halv 
agarplatta. Framtida studier kan göras kring varför färgförändring sker hos arter i koldioxidberikad 
miljö jämfört med aerob miljö. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Arter vid inkubation av UriSelectTM4 i 5 % koldioxid 
 

Arter Procent (N) 

Aerococcus 1,2 (4) 

Alfastreptokocker 0,3 (1) 

C. albicans 0,6 (2) 

C. freundii 0,3 (1) 

C. koseri 2,1 (7) 

E. cloacae 0,3 (1) 

E. coli 60,9 (206) 

E. faecalis 9,5 (32) 

E. faecium 1,8 (6) 

GAS 0,3 (1) 

GBS 4,7 (16) 

Hemolytiska streptokocker 0,6 (2) 

K. oxytoca 1,5 (5) 

K. pneumoniae 6,2 (21) 

M. morganii 0,6 (2) 

P. aeruginosa 1,5 (5) 

P. mirabilis 2,1 (7) 

P. rettgeri 0,3 (1) 

Raoultella 0,6 (2) 

S. aureus 3,3 (11) 

S. lugdunensis 0,3 (1) 

S. marcescens 0,3 (1) 

S. saprophyticus 0,9 (3) 

Total 100,0 (338) 
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Bilaga 2 

Arter vid odling på halv UriSelectTM4-agarplatta 
 

Arter Procent (N) 

Aerococcus 1,2 (5) 

Alfastreptokocker 0,5 (2) 

Blandflora 0,2 (1) 

C. albicans 0,2 (1) 

C. koseri 1,0 (4) 

Cronobacter 0,2 (1) 

E. aerogenes 0,7 (3) 

E. cloacae 0,5 (2) 

E. coli 58,1 (241) 

E. faecalis 8,2 (34) 

E. faecium 1,0 (4) 

E. gallinarum 0,2 (1) 

E. kobei 0,2 (1) 

GAS 0,7 (3) 

GBS 6,0 (25) 

Grampositiv stav 0,2 (1) 

Hafnia 0,2 (1) 

Hemolytiska streptokocker 0,2 (1) 

K. oxytoca 1,9 (8) 

K. pneumoniae 6,5 (27) 

K. variicola 0,7 (3) 

Lactobacillus 0,2 (1) 

M. morganii 0,2 (1) 

P. aeruginosa 1,0 (4) 

P. hauseri 0,2 (1) 

P. mirabilis 5,1 (21) 

Raoultella 0,5 (2) 

S. aureus 2,2 (9) 

S. epidermidis 0,2 (1) 

S. marcescens 0,7 (3) 

S. saprophyticus 0,7 (3) 

Total 100,0 (415) 

 

 


