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Sammanfattning 

En sammanställning från folkhälsomyndigheten visar att infektioner orsakade av Cryptosporidium spp. 
har ökat i Sverige, från 47 fall år 2004 till 594 fall år 2016, infektioner orsakade av Giardia intestinalis 
är omkring 1300 fall per år. Det primära syftet med studien var att undersöka prevalensen av parasiter 
hos patienter med diarrébesvär. Studien undersökte även om prover tagna med E-swab kunde användas 
för realtids-polymeras kedjereaktion (PCR) för detektion av Cryptosporidium spp., Dientamoeba 
fragilis, Entamoeba histolytica/dispar och G. intestinalis istället för natriumacetat-ättiksyra-formalin-
fixering (SAF-fixering). Prevalensen av parasiter undersöktes i 200 prover från patienter med 
bakteriefrågeställning. Till utvärderingen av E-swab användes 22 frysta och ofixerade prover som var 
positiva för tarmparasiter. Tolv positiva E-swab prover användes som jämförande positiva kontroller. 
Proverna analyserades med realtids- PCR. Av 200 prover hade bakterieinfektioner en prevalens på 9,5% 
av infektionerna jämfört med parasiter som hade en prevalens på 14%. Studien visar även att E-swab 
kunde ersätta SAF-fixering vid diagnostisering av tarmparasiter. Slutsatsen är att det finns en 
underdiagnostisering av tarmparasiter. 

 
Nyckelord: Cryptosporidium spp, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, 
Giardia intestinalis, realtids-PCR, E-swab, prevalens. 
 



 
 

Abstract  

Underdiagnosis of intestinal parasites in patients with diarrhea 

A compilation from the Swedish public health authority indicates that infections caused by 
Cryptosporidium spp. increased in Sweden from 47 cases in 2004 to 594 cases in 2016 and Giardia 
intestinalis causes around 1300 infections per year. The primary aim of this study was to investigate the 
prevalence of parasites in patients with diarrhea. Furthermore, the study investigated whether samples 
taken with E-swab could be analyzed with real-time polymerase chain reaction (PCR) for detection of 
Cryptosporidium spp., Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica/dispar and G. intestinalis rather 
than Sodium acetate-acetic acid-formaline fixative (SAF-fixative). Prevalence of parasites in fecal 
samples was collected from 200 samples from patients with bacterial issue ordered. For evaluation of 
E-swab, 22 frozen, unfixed samples that were positive for intestinal parasites was used. Twelve positive 
E-swab samples was used as comparative positive controls. This was analyzed using real-time PCR. 
Bacteria was counted for 9.5% of the infections whilst parasites counted for 14% of the infections. The 
conclusion was that E-swab could replace SAF-fixative in the diagnosis of intestinal parasites and that 
there is that an underdiagnosis of intestinal parasites. 
 
Keywords: Cryptosporidium spp, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, 
Giardia intestinalis, real-time PCR, E-swab, prevalence. 
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Bakgrund 

Infektioner orsakade av tarmparasiter är den vanligaste orsaken till diarré och drabbar miljontals 
människor i världen varje år. Enligt World Health Organisation (WHO) är diarré den näst vanligaste 
orsaken till sjukdomar och dödsfall hos barn i utvecklingsländer. Tarmparasiter förekommer även i 
utvecklade länder men leder sällan till dödsfall. Tarmparasiterna Cryptosporidium spp., Dientamoeba 
fragilis (D. fragilis), Entamoeba histolytica/dispar (E. histolytica/dispar) och Giardia intestinalis (G. 
intestinalis) orsakar flest parasitiska diarréer runt om i världen (1, 2). Folkhälsomyndigheten har 
konstaterat att prevalensen av Cryptosporidium spp. har ökat i Sverige från totalt 47 fall år 2004 till 
594 fall år 2016 och infektioner orsakade av G. intestinalis är omkring 1300 fall per år (3). 

 
En studie utförd i Jordanien (2009–2013) visade att 62% av 21 906 individer med mag- och tarmbesvär 
var smittade med tarmparasiter och de vanligaste infektionerna var orsakade av G. intestinalis som hade 
en prevalens på 44% och E. histolytica som hade en prevalens på 41% (4). Enligt en studie som utfördes 
i Sverige (1996–1997) på 857 patienter med diarré var 2% positiva för G. intestinalis och 2% var positiva 
för Cryptosporidium spp. av alla testade prover (5). Under 2016 rapporterade folkhälsomyndigheten 46 
fall av Cryptosporidium spp., 0 fall av E. histolytica samt 57 fall av G. intestinalis i Jönköpings län (3).  

 
Diagnostisering av tarmparasiter utförs med mikroskopering men även med realtids-polymeras 
kedjereaktion (PCR). Realtids-PCR är en känsligare diagnostik som gör att det är lättare att skilja olika 
undergrupper åt såsom E. histolytica och E. dispar (6).  Parasitdiagnostik med realtids-PCR används 
som rutin i flera laboratorier i Sverige (7). En studie utförd 2004 framkom det att realtids-PCR lättare 
fann parasitiskt-DNA jämfört med vad mikroskopering upptäckte parasiter (8). På laboratoriemedicin, 
länssjukhuset Ryhov i Jönköping används natriumacetat-ättiksyra-formalin-fixerade (SAF-fixerade) 
prover vid detektion av parasit-DNA med realtids-PCR. 
 
Frågeställningen för den här studien är om det finns en underdiagnostisering av tarmparasiter på 
Länssjukhuset Ryhov. Vidare undersöks det även om resultaten från realtids-PCR med ofixerad faeces 
är likvärda resultaten från prover tagna med E-swab för dels en lättare provtagning och en chans till 
efterbeställningar då flera analyser på laboratoriet kan använda sig av samma provrör. Troligtvis finns 
en underdiagnostisering samt att det går att byta ut provrör till E-swab för en enklare provtagning. 

 

Mag- och tarmbesvär 

En enkätstudie som årligen utförs av folkhälsomyndigheten (2004–2016) visade att många individer 
lider av mag- och tarmbesvär i Sverige och att incidensen ökar varje år. Enkätstudien visade även att fler 
kvinnor känner av mag- och tarmproblem än män (9). En stor andel individer som söker sjukvård, både 
primär och specialistvård, söker för mag- och tarmbesvär. Även om ungefär hälften av alla individer som 
söker vård för gastrointestinala problem genomgår en standardrutin som inkluderar endoskopi, 
laboratorieprover och i vissa fall radiologiska utvärderingar finner vården inte alltid en orsak till 
problemen (10). 
 

Irritable Bowel Syndrome 
Irritable bowel syndrome (IBS) är en samling komplexa symtom snarare än en faktisk sjukdom där 
symtomen kan bero på muskulära dysfunktioner men den faktiska orsaken är ännu inte fastställd (11). 
Det finns ingen specifik markör för IBS vilket gör det svårt att bekräfta diagnosen. Diagnostiska metoder 
som används inom psykiatrin nyttjas när det går att fastställa psykiatriska diagnostiska kriterier för 
magproblem (12). 

 

Gastroenterit 
Gastroenterit är en inflammation i mag-tarmkanalen som vanligtvis beror på en akut infektion av 
parasiter, virus, bakterier eller matförgiftningstoxiner och kan orsaka illamående, kräkningar samt 
diarré. Sjukdomen varar vanligtvis tre till fem dagar. Virala organismer är vanliga orsaker till högt 
infektiös gastroenterit och kan, till skillnad från bakteriepatogener, sprida sig aerosolt, vid minimal 
kontakt eller via den fekal-orala vägen (13, 14). 
 



2 
 

Diarré 
Diarré kännetecknas av minst tre lösa eller flytande avföringar under en dag, som ofta varar under några 
dagar och kan resultera i uttorkning på grund av vätskeförlust samt förlust av vitala salter. Lös men icke-
vattnig avföring hos spädbarn som ammas anses vara normalt. Den vanligaste orsaken till diarré är 
infektion i tarmarna på grund av virus, bakterier eller parasiter och det är ett tillstånd som kallas 
gastroenterit. Infektionerna är ofta förvärvade från mat eller vatten som har förorenats av avföring eller 
kontaktsmitta direkt från en annan individ som är smittad (14). 
 

 

Bakterier och virus 
Campylobacter jejuni (C. jejuni) är en bakterie som orsakar magproblem och är två till sju gånger 
vanligare än bakterierna Salmonella spp. och Shigella spp. tillsammans. De vanligaste symtomen som 
orsakas av C. jejuni är krampliknande magont, blodiga diarréer och feber. Infektion orsakad av 
Salmonella spp. kan orsaka gastroenterit och brukar oftast variera mellan milda till svåra diarréer. 
Shigella spp. infektioner orsakar dysenteri med blodiga och slemmiga diarréer där Shigella spp. har en 
låg infektionsdos där 10-100 bakterier ger upphov till infektion hos individen. Vid infektion av bakterien 
Yersinia spp. är vanliga symptom diarréer, kräkningar och buksmärtor (15).  
 
Rota-virus orsakar gastroenterit hos spädbarn och barn. Infektioner orsakade av Rota-virus och Noro-
virus kallas ofta för vinterkräksjukan. Noro-virus infekterar individer i alla åldrar och inte bara barn. 
Noro-virus är den vanligaste orsaken till infektiös gastroenterit hos vuxna (15). 
 
Samma studie som utfördes (1996–1997) på 857 patienter med diarré var 13% positiva för C. jejuni och 
13% positiva för Clostridium difficile. Proven visade även att 8% var positiva för enterotoxigena 
Escherichia coli, 7% för Salmonella spp., 4% för Shigella, 4% för Blastocystis hominis, 3% för 
Calicivirus, 3% för Rotavirus, 2% för enteroaggregativ E. coli, 2% för Aeromonas och även 2% för astro-
virus (4). Under 2016 rapporterades 415 fall av C. jejuni, 75 fall av Salmonella spp., 5 fall av Yersinia 
spp. och 8 fall av Shigella spp. infektioner i Jönköpings län. Jönköping var bland de med högst 
prevalensen av norovirus i Sverige mellan 2015 och 2016 där ca 70 individer per 100 000 invånare 
insjuknade (3). 

Parasiter 

Cryptosporidium spp. 
Cryptosporidium spp. är en parasit som förknippas med inflammation i tarmar hos djur som grisar, 
kalvar samt kycklingar. För att en individ ska bli infekterad krävs direktkontakt med ett infekterat djur 
eller intag av kontaminerad föda eller vatten. När vatten blivit kontaminerat är det svårt att bli av med 
parasiten då cystorna är resistenta mot klorin (15). 
 
Vid infektion orsakad av Cryptosporidium spp.  får den infekterade individen kolera-liknande symptom 
som kan vara vattniga eller slemmiga diarréer. Individen kan också få en ihärdig inflammation i tarmen 
samt olika grader av kräkningar, magkramper, låggradig feber samt malabsorption.  För individer som 
inte lider av en immunosupprimerande sjukdom går symtomen oftast över efter 7–14 dagar men för 
immunosupprimerade individer kan symtomen bli kroniska. I utvecklingsländer orsakar parasiten en 
större risk för dödlighet av immunosupprimerade individer på grund av bristen på den aktiva 
antiretrovirala terapin för HIV- och AIDS-patienter (15). 

 

Dientamoeba fragilis 
Det misstänks att D. fragilis smittas genom oralt intag av infekterade maskägg såsom Enterobius 
vermicularis (16). Parasiten kan vara patogen och studier har visat att det finns samband mellan D. 
fragilis och mag- och tarmproblem. Diarréer och magsmärtor är de vanligaste symtomen men barn som 
infekterats av D. fragilis har uppvisat andra symtom såsom illamående, anorexia, sjukdomskänsla, 
trötthet och dålig viktuppgång. Hos vissa patienter stannar eller återkommer symtomen tills att rätt 
behandling sätts in (17). 

 

Entamoeba histolytica/dispar 
Smitta av E. histolytica/dispar kan vara patogen och sker fekal-oralt vid intag av kontaminerad föda 
eller vatten, genom andra individers sekret eller via flugor och myggor som fungerar som mekaniska 
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vektorer. Upp till 50% av individerna som bor i endemiska områden uppskattas ha parasiten i tarmen. 
År 1925 upptäckte Brumpt att de flesta individer har parasiten asymtomatiskt, däremot utvecklar 10% 
av de infekterade individerna en invasiv dysenterisk tarmsjukdom och av de 10% kommer 0,5% utveckla 
en extraintestinal sjukdom där flertalet individer utvecklar en leverabscess. Eftersom vissa individer blir 
sjuka och andra inte, utvecklades en hypotes år 1925 att alla infektioner orsakade av amöbor orsakas av 
arter med samma morfologi men olika patogener (15). Antigentester och realtids-PCR gjorde det möjligt 
att skilja E. histolytica och E. dispar från varandra då parasiterna inte går att särskilja genom 
mikroskopi (6). 
 

Giardia intestinalis 
Den vanligaste orsaken till icke virala diarréer är G. intestinalis, också känd som G. 
duodenalis. Parasiten är känd för att ge akuta diarréer, magsmärtor, laktosintolerans och i vissa fall 
symtom som viktnedgång och matthet (18). Infekterade patienter kan uppleva kroniska infektioner, 
malabsorption och steatorré men även magkatarr. Mekanismen om hur G. intestinalis infekterar är 
ännu inte helt känt. De flesta infektioner är sporadiska och infektioner har förekommit i samband med 
kontaminerad mat eller vatten, G. intestinalis har hittats i ofiltrerat men även klorerat vatten. Potentiellt 
är G. intestinalis även zoonotisk och sprids via domesticerade djur som till exempel kalvar och lamm, 
även barn på förskolor har visat sig vara hög-riskgrupp för att infekteras av parasiten (15). 

 

Polymeras kedjereaktion 

En molekylärbiologisk och biokemisk metod som används för att amplifiera en bestämd DNA-sekvens, 
vilket genererar tusentals och upp till miljontals kopior av en enskild DNA-sekvens kallas för PCR. PCR 
utnyttjar termiska cykler, det vill säga upprepad uppvärmning och nedkylning av provet för att 
denaturera DNA:t och sedan replikera DNA sekvensen. Ett enzym som kan användas i PCR är DNA-
polymeras. Enzymet tillverkar en ny DNA-sträng från enkelsträngat DNA med hjälp av nukleotider och 
små, specifika DNA-sekvenser som kallas primers. Primers innehåller sekvenser som är komplementära 
till den enkelsträngade målregionen samt ett DNA-polymeras är nyckelkomponenter för att möjliggöra 
en specifik amplifiering. Allt eftersom reaktionen fortskrider kommer det DNA som genereras att 
användas som en mall (templat) för replikation, vilket startar en kedjereaktion där målsekvensen 
amplifieras exponentiellt (19). 

 

Vid realtids-PCR sker detektionen av PCR-produkten i realtid med hjälp av med fluorescerande 
molekyler. De fluorescerande molekyler som används kan antingen vara i fri form som SYBR-green I 
eller bundna till en probe, till exempel TaqMan-probe. Fluorescenssignalen som bildas är proportionell 
mot mängden amplifierat DNA i realtids-PCR-reaktionen, vilket medför att den kan kvantifiera 
nukleinsyrainnehållet i sitt ursprungsprov. För analysering av en realtids-PCR-analys erhålls en 
amplifieringskurva för att urskilja vad som blir positivt. Amplikationen som sker i realtid ökar 
exponentiellt tills en platåfas nås. Det beror främst på att aktiviteten hos Taq-polymeraset är förbrukat 
men det kan också bero på att nukleotiderna, primers eller probe tar slut. Vanligtvis finns 
förprogrammerade tröskelvärden som motsvarar den flourescensnivå där tillväxtkurvan ska passera för 
att värdet ska tolkas som positivt. Vid den punkt där amplifieringskurvan skär tröskelvärdet kan man 
på x-axeln avläsa cykeltröskelvärdet (Ct-värde) för det positiva provet. Prov med lågt Ct-värde innehåller 
mer starttemplat från början och prov med högre Ct-värde innehöll mindre starttemplat från start (20).  

 

Transportmedier  

Lämplig provtagning och transport är avgörande för noggrann laboratoriediagnostik av bakteriella 
infektioner. Olika swabs har varit den mest använda metoderna inom hälso- och sjukvården eftersom 
swabs är billiga och prover är lätta att samla in. De är dock inte den bästa metoden för att upptäcka, t.ex. 
parasiter och anaeroba bakterier (21).  
 

Fiberswab  

Fiberswabs har funnits sedan 1800-talet och används inom hälso- och sjukvården för att samla in 
provmaterial. Fiber av bomull är tvinnad runt pinnen vilket gör att pinnen är bra på att absorbera 
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provmaterial men tyvärr inte lika bra på att släppa provmaterialet som sitter i fibrerna. Fiberwraps tar i 
snitt upp 45 mikroliter prov och kan avge ungefär 19.4 mikroliter prov när det vortexas i 5 sekunder 
(22).  

 

E-swab 
Enligt en studie från 2015 tar E-swab (copan) upp ungefär 173 mg faeces men kan absorbera mer vid 
lösare avföringar. Samma studie visade även att detektering av parasit-DNA var möjligt med prover 
tagna med E-swab men det var viktigt att inte späda den extraherade DNA-suspensionen för mycket och 
genom det kan hämning undvikas (23). De senaste förbättringarna är att pinnens material samt att 
transportmediet har utvecklats. Pinnen i E-swab gör att mer material tas upp och det förbättrade mediet  
hjälper mikroorganismerna att överleva längre (21). 
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Syfte 

Det primära syftet med studien var att undersöka prevalensen av parasiter hos patienter med 
diarrébesvär. Studien undersökte även om prover tagna med E-swab kunde användas för realtids-PCR 
för detektion av Cryptosporidium spp., D. fragilis, E. histolytica/dispar och G. intestinalis istället för 
SAF-fixering. 
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Material och metod 

Urval 

Alla analyser i studie utfördes på mikrobiologiska enheten på laboratoriemedicin, länssjukhuset Ryhov 
i Jönköping. Prevalens av parasiter undersöktes i 200 prover med frågeställningen bakterier men utan 
parasitbeställning. En bakterieodling räknas som positiv där de påvisas bakterier som: C. jejuni, 
Salmonella spp., Shigella spp. eller Yersinia spp. Resultatet från bakterieodlingen noterades samt kön, 
ålder, anamnes och om individen varit utomlands. För att utvärdera E-swab användes totalt 34 positiva 
parasitprover. Det var 16 frysta, ofixerade faecesprover från Akademiska sjukhuset Uppsala där 14 
prover var positiva för G. intestinalis och två var positiva för Cryptosporidium spp.  Det användes även 
sex positiva prover/externa kontrollpaneler från Ryhov i Jönköping med ofixerad fryst faeces. Två av de 
sex prover från Jönköping var dubbelpositiva med G. intestinalis och D. fragilis, ett var positiv för D. 
fragilis, Cryptosporidium spp., G. intestinalis och E. histolytica, ett prov var positiv för D. fragilis och 
två prover var positiva för G. intestinalis. Tolv positiva E-swab-prover erhölls från Unilabs i Skövde, där 
sex prover var positiva för Cryptosporidium spp. och sex prover var positiva för G. intestinalis, proverna 
användes som positiva kontroller. 

 

Prevalensstudien 

Extrahering av DNA 
För påvisning av parasiterna E. histolytica/dispar, Cryptosporidium spp., G. intestinalis och D. fragilis 
användes realtids-PCR där 200 faecesprover tagna med fiberswab i kolagar (Sarstedt Nümbrecht, 
Tyskland) upparbetades. Lyseringsbuffert förbereddes till alla prover genom tillsättning av 280 µl Buffer 
AL (Qiagen, Venlo, Nederländerna) och 20µl proteinase K (Qiagen) till uppmärkta eppendorfrör. Buffert 
förbereddes till varje omgång provpreparation. Tippen på fiberswab klipptes av med desinficerad 
sax och placerades i respektive eppendorfrör innehållande lyseringsbuffert.  Samtliga rör vortexades i 
fem sekunder och placerades i ett skakvärmeblock med temperaturen 56°C, 900 rpm i minst 30 minuter 
men max två timmar. Därefter vortexades proverna i fem sekunder och förvarades i -80°C i minst 30 
minuter och upp till två timmar. De två sista stegen upprepades ytterligare en gång. Proverna överfördes 
till ytterligare ett skakvärmeblock med temperaturen 98°C, 900 rpm i minst 15 minuter och därefter 
stängdes skakvärmeblocket av. När proverna hade svalnat centrifugerades de i 10 000 g i en minut. Från 
supernatanten pipetterades 200 µl till ett 2 ml sample tube. Proverna extraherades med EZ1 advanced 
(Qiagen). Efter extrahering frystes proverna i -20°C tills analys med realtids-PCR. 
 

Realtids-PCR 
Mastermix (bilaga 1) innehållande specifika prober (bilaga 2) preparerades färskt inför varje PCR-
reaktion. Mastermix blandades till alla prover samt en positiv och en negativ kontroll. Mastermix (20 
µl) och proverna (5 µl) pipetterades till brunnar på en platta med hjälp av QIAgility (Qiagen). Plattan 
täcktes med en plastfilm och centrifugerades. Proverna analyserades med realtids-PCR på instrumentet 
LightCycler 480 II (Roche Diagnostics GmbH Mannheim, Tyskland) och med mjukvaran Lightcycler 
480 software version 1.5 (Roche Diagnostics GmbH). Analyserade prover med Ct-värden över 40 
bedömdes som negativt. 
 

Utvärdering av E-swab  

De 22 ofixerade frysta faeces-proverna som var positiva för parasiter från Uppsala samt Jönköping 
användes för att utvärdera E-swab. Från de ofixerade faecesproverna samlades material upp (bilaga 3) 
till ett E-swabrör. Samma prov med ofixerad faces analyserades även enskilt. Från Unilabs i Skövde 
erhölls 12 E-swab-prover, positiva för parasiter. Proverna analyserades på Mikrobiologen, 
laboratoriemedicin, länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Ct-värderna som erhölls efter analys med 
realtids-PCR i Jönköping jämfördes med Ct-värdena erhållna vid analys i Skövde. Prover från Skövde 
användes som positiva kontroller. 

 

Preparation av prover med E-swab 
De ofixerade faeces-proverna som användes var infrysta efter analys i Uppsala och även i Jönköping. 
Innan upparbetning i Jönköping tinades proven, samt märktes upp och till respektive ofixerat faecesrör 
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märktes ett E-swab-rör upp. Provmaterial uppsamlades enligt provtagningsanvisningar för E-swab 
(bilaga 3). Proverna vortexades därefter i fem sekunder. 

 

Lysering av prover 
Lyseringsbuffert förbereddes till alla prov genom tillsättning av 280 µl Buffer AL (Qiagen) och 20µl 
proteinase K (Quiagen) till eppendorfrör. Från E-swab, både de nygjorda samt de från Unilabs Skövde, 
pipetterades 100 µl till eppendorfrör innehållande lyseringsbuffert. För de ofixerade proven användes 
en 10 µl platinös för att samla upp material till eppendorfrören med lyseringsbuffert. Därefter 
vortexades rören i fem sekunder och placerades i ett skakvärmeblock med temperaturen 56°C, 900 rpm 
i minst 30 minuter men max två timmar. Därefter vortexades proverna i fem sekunder och förvarades i 
-80°C i minst 30 minuter och upp till två timmar. De två sista stegen upprepades ytterligare en gång. 
Proverna överfördes till ytterligare ett skakvärmeblock med temperaturen 98°C, 900 rpm i minst 15 
minuter och därefter stängdes skakvärmeblocket av. När proverna hade svalnat centrifugerades de i 10 
000 g i en minut. Från supernatanten pipetterades 200 µl till ett 2 ml provrör. Proverna extraherades 
med EZ1 advanced (Qiagen). Efter extrahering frystes proverna i -20°C tills analys med realtids-PCR. 
 

Realtids-PCR 
Mastermix (bilaga 1) innehållande specifika prober (bilaga 2) preparerades färskt inför varje PCR-
reaktion. Mastermix blandades till alla prover samt till en positiv plasmidkontroll innehållande 
parasitDNA samt en negativ kontroll som var RNAse fritt vatten. Mastermix (20 µl) och proverna (5 µl) 
pipetterades till brunnar på en platta med hjälp av med hjälp av QIAgility (Qiagen). Plattan täcktes med 
en plastfilm och centrifugerades. Proverna analyserades med realtids-PCR på instrumentet LightCycler 
480 II (Roche Diagnostics GmbH Mannheim, Tyskland) och med mjukvaran Lightcycler 480 software 
version 1.5 (Roche Diagnostics GmbH). Analyserade prover med Ct-värden över 40 bedömdes som 
negativt. 

 

Databearbetning 

För att beräkna prevalensen av tarmparasiter i studiematerialet beräknades andelen positiva 
parasitprover av totala antalet prover (n=200). Med prevalensen som utgångsläge beräknades 
procentsatsen för vardera parasitarten. För att jämföra prevalensen av bakterier och parasiter i 
studiematerialet beräknades även andelen positiva bakterierprover av totala antalet prover. Andelen 
bakteriearter av positiva bakterieprover beräknades för att studera prevalensen av olika bakteriearter. 
Vid utvärdering av E-swab användes beskrivande statistik samt Wilcoxon tecken rang test för parade 
observationer med hjälp av IBM SPSS statistics version 20 (IBM corp. New York, USA). Ct-värden från 
ofixerad faeces jämfördes med Ct-värden från prover tagna med E-swab.  
 

Etiska överväganden 

Alla prover som användes i studien var avidentifierade. Uppgifter om kön, anamnes, land och 
frågeställning från läkare sparades samt resultaten från bakterieodlingarna. Inga journaluppgifter 
användes och proverna kunde inte spåras till specifika personer.  Prover som analyserades och som visat 
positivt resultat för parasiter kommer inte föras vidare till läkare då studien är en metodutveckling. 
Beslutet har tagits i samråd med kliniker.   
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Resultat 

Prevalensstudie 

Mag- och tarminfektioner orsakade av bakterier hade en prevalens på 9,5% (n=19) av 200 prover.  Av 
de 9,5% orsakade C. jejuni 79% (n=15) och Salmonella spp. 21% (n=4) av infektionerna. Inga fall av 
Shigella spp. eller Yersinia spp. påvisades. Av samma 200 prover utgjorde parasiter en prevalens på 
14% (28) av infektionerna varav infektionerna utgjordes av fyra parasiter: Cryptosporidium spp. (32%), 
D. fragilis (67%), G. intestinalis (3,5%) och E. dispar (3,5%). Av alla 200 prover var prevalensen för 
Cryptosporidium spp. 4,5% (n=9), D. fragilis 9,5% (n=18), G. intestinalis 0,5% (n=1) och E. dispar 0,5% 
(n=1). Inga fall av E. histolytica påvisades och två prover var dubbelpositiva med D. fragilis samt 
Cryptosporidium spp. Inga prover var dubbelpositiva med parasit och bakterie. Anamnes saknades i 
67% av studiens 200 prover. 

 

E-swab utvärdering 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan Ct-värden för E-swab samt Ct-värden för ofixerad 
faeces för G. intestinalis. Det var ingen signifikant skillnad mellan Ct-värden från de positiva proven 
från Unilabs i Skövde och med Ct-värdena erhållna från den här studien. I 22 prover fanns 19 kända G. 
intestinalis, 4 kända Cryptosporidium spp. samt 4 kända D. fragilis. Av de kända proverna blev omkring 
73% G. intestinalis, 25% Cryptosporidium spp. samt 75% D. fragilis positiva i E-swabrören. Antalet 
positiva parasitprover för E-swab samt ofixerade faecesprover kan ses i tabell I. Provet med E. 
histolytica blev negativt för både ofixerad faeces samt E-swab. 

 

Tabell I: Antal positiva prov/antalet parasitprov för parasiterna G. intestinalis, Cryptosporidium spp. och D. 
fragilis analyserade med realtids-PCR för E-swab samt ofixerad faeces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G. intestinalis Cryptosporidium spp. D. fragilis 

E-swab 14/19 1/4  3/4 

Ofixerade faeces 15/19 0/4 3/4 
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Diskussion 

Det primära syftet med studien var att undersöka prevalensen av parasiter hos patienter med 
diarrébesvär. Studien undersökte även om prover tagna med E-swab kunde användas för realtids-PCR 
för detektion av Cryptosporidium spp., D. fragilis, E. histolytica/dispar och G. intestinalis istället för 
SAF-fixering. Resultaten visade att det fanns en klar underdiagnostik av parasiter. Eftersom alla prover 
var faeces från patienter med bakterie-frågeställning från läkare undersöktes även prevalensen av 
infektioner orsakade av bakterier.  Studien visar att bakterier orsakade mag- och tarminfektioner i 9,5% 
av alla 200 prover och parasitiska mag- och tarminfektioner stod för en prevalens på 14% i samma 200 
prover. 

 

Resultatdiskussion 

Prevalensstudien 
Av samtliga 200 prover som undersöktes visade 14% positivt för parasiter och av de 14% stod 
Cryptosporidium spp. för 32%, D. fragilis för 67%, G. intestinalis för 3,5% och E. dispar för 3,5% av 
infektionerna. Av alla 200 prover var prevalensen för enskilda parasiter: Cryptosporidium spp. 4,5%, 
D. fragilis 9,5%, G. intestinalis 0,5% och E. dispar 0,5%. Det är en hög prevalens av tarmparasiter och 
vi spekulerar att anledningen till den höga prevalensen kan bero på människans större rörelsemönster 
runt om i världen, vilket i sin tur kan öka spridningen. En studie som styrker spekulationen visar att 
många som reser utomlands till bland annat södra Asien har en ökad risk att komma hem med till 
exempel resistenta bakterier och därmed smitta människor i sin omgivning även efter hemkomst, på 
samma sätt bör även parasiter spridas mellan människor efter hemkomst (24).  
 
Enligt tidigare studier finns det en stark koppling mellan mag- och tarmbesvär och parasiter (4, 25, 26, 
27). I Vietnam undersökte en studie prevalensen av parasiter hos 180 individer i varierande åldersgrupp 
med mag- och tarmproblem där resultaten visade att 18% hade G intestinalis, 3,7% hade D. fragilis och 
2,1% hade E. dispar.  Inga fall av E. histolytica samt Cryptosporidium spp. upptäcktes (25). I Kina 
utfördes en liknande studie 2016 där prevalensen av parasiter undersöktes hos barn. Det visade sig att 
av 500 barn var 2% infekterade med Cryptosporidium spp. (26). Det är få studier som undersöker 
prevalensen av tarmparasiter. Studien som var gjord i Sverige mellan år 1996–1997 visade att 
prevalensen för Cryptosporidium spp. hade en prevalens på 2% (5). Anledningen till att procenten var 
lägre i den studien kan bero på att analysera var utförda med mikroskop och inte med realtids-PCR som 
användes i den här studien som hade en prevalens på 4,5%, det kan också bero på att prevalensen kanske 
är högre idag än för 20 år sen. I Jönköpings län i Sverige utfördes en studie i samband med ett utbrott 
2015 där 299 prover tagna från barn under 11 år undersöktes. Av barn som visade gastrointestinala 
problem bar 85% på D. fragilis (27). För att förenkla diagnostisering av mag- och tarmproblem kan ett 
gastrointestinal-block läggas in som en beställning för läkare där virus, bakterier samt parasiter ingår, 
då kommer troligtvis underdiagnostiseringen minskas.  

 
Inga E. histolytica upptäcktes i studien vilket kan tyda på att ingen underdiagnostisering av E. 
histolytica i Sverige förekommer men då fiberswabs användes i metoden finns det inga garantier för att 
det inte fanns patienter med E. histolytica. Eftersom fiberswabs är en undermålig provtagningsteknik 
för parasiter. I studien som utvärderade fiberswab framkom det att fiberswab enbart tog upp i snitt 45 
µl prov som är för lite material och dessutom avger den bara 19.4 µl material när provet vortexades i fem 
sekunder (22). Därav finns det förmodligen en högre prevalens av alla tarmparasiter än vad som visas i 
den här studien. 
 
Orsaken till att det inte gick att säkerställa någon direkt koppling mellan anamnes och infektion är att 
det saknades anamnes i 67% av studiens 200 prover och ofta förekom en ofullständig anamnes. Om alla 
fall hade en anamnes hade det kanske varit möjligt att dra slutsatser mellan symtom, land och infektion 
men det gick inte i nuläget.  
 

Utvärdering av E-swab 
Ct-värdena mellan de ofixerade faecesproven och prover tagna med E-swab avvek inte signifikant från 
varandra. Eftersom transportmediet för E-swab inte är skapad för parasiter skulle resultaten kunna 
påverkas (21). Däremot kan realtids-PCR fungera bra som en screeningmetod för tarmparasiter. E-swab 
fungerar bättre än fiberswab som användes i den första delen av studien där prevalensen av 
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tarmparasiter undersöktes. Enligt en studie gjord 2015 tar E-swab (copan, Italien) upp ungefär 173 mg 
faeces men kan absorbera mer vid lösare avföringar tillskillnad från fiberswab som tog upp 45 µl prov 
enligt en annan studie (22, 23). Studien som utvärderade E-swab visade även att detektion av parasit-
DNA var möjligt med prover tagna med E-swab (23).  
 
Vid verifieringen av E-swab avdunstade vätska från två prov när de stod i skakvärmeblocket, det ledde 
till brist på väska vid extrahering av DNA. Det kan skapa felaktiga resultat då metoden förlorar sin 
reproducerbarhet på grund av förlorat material. Brist på provmaterial vid ofixerad faeces var även ett 
problem på grund av att det var svårt att få upp material på platinös vid vattentunna diarréer. Det kan 
resultera i för få templat vid analys i realtids-PCR (20). Proven var även frysta en längre tid innan de 
tinades vilket ledde till att vissa parasiter i proven inte överlevde. Det kan vidare leda till att det blir 
svårare att detektera parasit-DNA med realtids-PCR då det finns mindre templat. Därav kan de negativa 
resultaten för Cryptosporidium spp. förklaras.  
  

Metoddiskussion 

På grund av att provtagningstekniken med fiberswab och kolagar som användes i studien inte är 
optimala för parasitdiagnostik kan det resultera i falsk negativa resultat för parasiter i realtids-PCR. Det 
finns inte tillräckligt med studier som undersöker prevalens av parasiter med tillräckligt bra metoder 
för att stärka de slutgiltiga resultaten. Studien utförd i Jordanien använde tillexempel enbart 
mikroskopering som är en subjektiv metod och är inte lika känslig som realtids-PCR (4, 8). Det kan inte 
heller säkerställas i Jordanienstudien att det var E. histolytica och inte E. dispar då det krävs verifiering 
från PCR eller antigentester för att veta vilken art de hittat i mikroskopet (4, 7). 
 
Det var för få prover av Cryptosporidium spp. som blev positiva i realtids-PCR för att göra ett Wilcoxon-
test då enbart ett E-swab-prov blev positivt av åtta prover (fyra E-swab och fyra ofixerad faeces). 
Detsamma gällde för proven med D. fragilis där 75% av proverna blev positiva, både E-swab samt 
ofixerad faeces. Wilcoxon-testet kunde enbart utföras på G. intestinalis då de var för liten volym prover 
av de andra för att ge någon värdefull data.  Eftersom det inte var någon signifikant skillnad mellan E-
swab och ofixerad faeces kan E-swab användas i realtids-PCR för detektion av parasit-DNA. 
 

Slutsatser 

Studien visar en underdiagnostisering av tarmparasiter vilket tyder på att fler parasitanalyser bör 
beställas, speciellt i samband med mag- och tarmproblem. Många patienter som får en IBS-diagnos kan 
vara patienter som lider av infektion orsakad av tarmparasiter. Dessutom bör parasitfrågeställningar 
beställas i samband med utlandsresor. Vidare prevalensstudier för parasiter bör utföras för att verifiera 
resultaten. Trots att provtagningstekniken var undermålig visar ändå resultaten högre prevalens för 
parasiter än för bakterier som faktiskt var beställda.   

 
Vidare visar studien att E-swab är likvärdig SAF-fixerad faeces vid diagnostisering av tarmparasiter. Det 
kan rekommenderas att E-swab ersätter SAF-fixering då E-swab gör det möjligt att efterbeställa 
parasitprover upp till en vecka utan att patienten måste komma tillbaka och lämna ytterligare ett prov. 
Det kommer underlätta för patienten och göra tiden för diagnostiseringen kortare. Då det förekommer 
en underdiagnostisering av parasiter gör E-swab det möjligt att screena patienter för både bakterier och 
parasiter där båda ger liknande symtom.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
PCR mix 2017 Patientprov….

PCR volym är 25 µL med 20 µL Mastermix och 5 µL templat

PCR program: Parasit7

Enzymet: Roche LightCycler 480 Probes Master med extra tillsatt av MgCl2

2 PCR systems in one run (each system I and II in appropriate tube):TRI/QuartPLEX

System I Entamoeba histolytica 

& Entamoeba dispar

& Dientamoeba fragilis

System II Cryptosporidium arter (parvum/hominis) 

& Giardia lamblia (= intestinalis = duodenalis)

& IPC

(& Enterobius vermicularis  )

Mix A E. histolytica + E. dispar + Dientamoeba fragilis

300

TIB 5'-Mod konc. Stock konc final µL reaktion

Vatten 2,1 630

MgCl2 2 600

Ehd-239F 1180056 20 µM 6 pmol 0,3 90

Ehd-88R 1180057 20 µM 6 pmol 0,3 90

E.histoTM-MGB ABI 6Fam 5 µM 4 pmol 0,8 240

E.disparTM-MGB ABI VIC 5 µM 2 pmol 0,4 120

Df-124F 1180062 20 µM 6 pmol 0,3 90

Df-221R 1180063 20 µM 6 pmol 0,3 90

DientamoebaTM 1231314 LC670 5 µM 5 pmol 1 300

Enzym mix 2x 1x 12,5 3750

20 6000

Premix utan Enzym 2250

Mix B Cryptosporidium arter + Giardia lamblia + IPC +

Enterobius vermicularis 300

TIB 5'-Mod konc. Stock konc final µL reaktion

Vatten 2 600

MgCl2 2 600

CrF 1180058 20 µM 10 pmol 0,5 150

CrR 5 1180059 20 µM 10 pmol 0,5 150

CryptoTM 1184140 6Fam 5 µM 3,5 pmol 0,7 210

Giardia-80F 1180060 20 µM 6 pmol 0,3 90

Giardia-127R 1180061 20 µM 6 pmol 0,3 90

GiardiaTM 1184141 YAK 5 µM 2 pmol 0,4 120

PhHV-267s 1184144 20 µM 3 pmol 0,15 45

PhHV-337as 1184115 20 µM 3 pmol 0,15 45

PhHV-305tq 1184143 LC670 5 µM 2 pmol 0,4 120

E.vermicu F 1402147 20 µM 6 pmol 0 0

E.vermicu R 1402148 20 µM 6 pmol 0 0

E.vermicuTM610 1402146 LC610 5 µM 4 pmol 0 0

Enzym mix 2x 1x 12,5 3750

IPC 0,1 30

20 6000

Premix utan Enzym och IPC 2220
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Bilaga 2 

 
TABLE: Primer and probe oligonucleotides for parasit real-time PCR

Analys primer/probe namn Sekvens (5' - 3') Referens

Mix A

E. histolytica/E. dispar Ehd-239F ATT GTC GTG GCA TCC TAA CTCA 1, 2 (mod)

Ehd-88R GCG GAC GGC TCA TTA TAA CA

E.histoTM-MGB [FAM]-TCA TTG AAT GAA TTG GCC ATT T-MGBNFQ 18S small subunit ribosomal RNA

E.disparTM-MGB [VIC]-CTT ACA TAA ATT GGC CAC TTT-MGBNFQ

Dientamoeba fragilis Df-124F CAACGGATGTCTTGGCTCTTTA 3 (mod) 5.8S

Df-221R TGC ATT CAA AGA TCG AAC TTA TCA C

DientamoebaTM [LC670]-AAG CAA TTC TAG CCG CTT ATC ACA TTA TGC A-BBQ

Mix B

Cryptosporidium arter CrF CGC TTC TCT AGC CTT TCA TGA 1, 2 (mod)

CrR 5 CTT CAC GTG TGT TTG CCA AT

CryptoTM [FAM]-CCA ATC ACA GAA TCA TCA GAA TCG ACT GGT ATC-[BBQ]

Giardia∞ Giardia-80F GAC GGC TCA GGA CAA CGG TT 1,2 (mod) 18S small subunit ribosomal RNA

Giardia-127R TTG CCA GCG GTG TCC G

GiardiaTM [YAK]-CCC GCG GCG GTC CCT GCT AG-[BBQ]

Enterobius vermicularis E.vermicu F ACA ACA CTT gCA CgT CTC TTC 4

E.vermicu R TAA TTT CTC gTT CCg gCT CA

E.vermicu TM CCA AgC CAC AgA CTC ACT gAT gTT CA—BBQ

IPC (sälherpesvirus) PhHV-267s GGG CGA ATC ACA GAT TGA ATC 1, 2 (mod)

PhHV-337as GCG GTT CCA AAC GTA CCA A

PhHV-305tq [LC670]-TTT TTA TGT GTC CGC CAC CAT CTG GAT C-[BBQ]

1 Visser et al (2006)

2 Verweij et al (2004)

3 Verweij et al (2007)

4 Ögren et al (2014)

PCR cycling conditions 95°C 5′ → 50 x [95°C 5″→ 60°C 15″→ 72°C 15″]→ 40°C 30″ → 4°C ∞

PCR instrument Roche LC480II realtime PCR cycler

PCR volym 25µL med 5 µL templat

∞ Giardia lamblia = 

intestinalis  = duodenalis
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Bilaga 3 

Instruktion för Eswab – vätskebaserad provtagning 

 

• Öppna förpackningen enligt bild 1-3 ovan. 
• Endast den provtagningspinne som medföljer förpackningen får användas.  
• Ta provet enligt provtagningsanvisningar från respektive provlokal.  
 
Följ sedan instruktionen nedan.  

• Skruva av korken på röret.  
• Sätt ner provtagningspinnen i röret, bryt av pinnen mot kanten på röret vid den färgade markeringen på pinnen.  

• Skruva på korken ordentligt, märk provet och skicka in det till laboratoriet snarast möjligt. 

      
  

  

 

 

 
 

 

 

 
Bilaga hämtad från provtagningsanvisningar landstinget Värmland. Tillgänglig via: 
http://www.liv.se/Global/F%C3%B6r%20v%C3%A5rdgivare%20och%20samarbeten/Labratoriemedi
cin/Provtagningsanvisningar/Instruktion%20f%C3%B6r%20Eswab%20rosa%20150205%20AE.pdf?e
pslanguage=sv&unique=f3aac7e8 


