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Sammanfattning 
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. På 
neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har det förekommit inkonsekventa 
odlingsresultat vid misstänkt VRI orsakad av Staphylococcus aureus. Att förebygga VRI samt värna 
om patientsäkerheten kräver känsliga och pålitliga laboratorieanalyser. Syftet med studien var att 
bestämma och jämföra lägsta detektionsintervall för metoderna odling och qPCR med och utan 
anrikning i MAMSA-buljong, av S. aureus. Seriespädningar av S. aureus tillreddes och 
koncentrationer för ursprungsrören uträknades via viable count VC). Odling på blodagar samt qPCR 
med och utan anrikning i MAMSA-buljong utfördes. Resultaten användes för att bestämma ett lägsta 
detektionsintervall. Odling gav ett lägsta detektionsintervall mellan 0,5–62 CFU/ml, och qPCR mellan 
6400–140 000 CFU/ml. Anrikning med MAMSA-buljong innan qPCR-analys gav ett lägsta 
detektionsintervall mellan 0,6–140 CFU/ml. För detektion via odling räcker enstaka till tiotals 
CFU/ml i analysprovet. Vid qPCR behövs tusentals till hundratusentals CFU/ml i analysprovet, men 
vid qPCR med MAMSA-anrikning kan detektionsintervallet sänkas till nivåer jämförbara med odling. 
För att kunna applicera studiens resultat på den laborativa verksamheten krävs vidare studier med fler 
bakteriearter och replikat. 
 
 
 
Nyckelord: Känslighet, CFU, viable count, E-swab, MAMSA 
  



 
 

Summary 
 
Determining and comparing the lowest range of detection for cultivation and qPCR 
when analyzing Staphylococcus aureus 
 
Hospital-acquired infections (HAI) are an increasing problem in health care facilities. In the neonatal 
intensive care unit at Länssjukhuset Ryhov in Jönköping, inconsistent cultivation results have been 
observed for suspected HAI caused by Staphylococcus aureus. To prevent HAI and to maintain patient 
safety, sensitive and reliable laboratory tests are essential. The aim of the study was to determine and 
compare the lowest range of detection for cultivation and qPCR with and without enrichment in 
MAMSA broth, for S. aureus. Serial dilutions of S. aureus were made, and the original concentration 
was determined through viable count. Cultivation on blood agar and qPCR with and without 
enrichment in MAMSA broth was performed. The results were used to determine a minimum 
detection range. For cultivation, a minimum detection range of 0,5–62 CFU/ml was determined and 
for qPCR a range of 6400–140 000 CFU/ml. For qPCR after enrichment in MAMSA broth, a lowest 
detection range of 0,6–140 CFU/ml was determined. For detection with cultivation single to tenths of 
CFU/ml were needed in the sample. For qPCR thousands to tenths of thousands of CFU/ml were 
needed. For qPCR with enrichment in MAMSA broth the detection range could be lowered to levels 
comparable with cultivation. For clinical application, further studies are needed with more bacterial 
species and replicates.  
 
 
 
Keywords: Sensitivity, CFU, viable count, E-swab, MAMSA  



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................. 1 

2. Bakgrund ............................................................................................ 1 

2.1. Vårdrelaterade infektioner .................................................................................... 1 
2.2. Metoder för att påvisa bakteriella VRI ................................................................... 1 

2.2.1. Odling av bakterier på agar och i buljong ................................................................................... 1 

2.2.2. DNA-amplifiering av NUC-genen via qPCR ............................................................................... 2 

2.3. Viable count för kvantifiering av levande bakterier.............................................. 3 

3. Syfte .................................................................................................... 3 

4. Material och metoder .......................................................................... 4 

4.1. Urval av bakteriestammar .................................................................................... 4 
4.2. Seriespädning och buljonginokulering ................................................................. 4 
4.3. Viable count för seriespädningens ursprungsrör ................................................. 5 
4.4. Odling från E-swabrör via WASP .......................................................................... 5 
4.5. DNA-extraktion och qPCR av E-swab- och MAMSA-rör ........................................ 5 
4.6. Avläsning och bedömning .................................................................................... 6 
4.7. Miljöpåverkan........................................................................................................7 
4.8. Etiska överväganden .............................................................................................7 

5. Resultat ............................................................................................... 8 

5.1. Detektionsintervall ............................................................................................... 8 
5.1.1. Odling............................................................................................................................................. 8 

5.1.2. qPCR utan MAMSA-anrikning .................................................................................................... 8 

5.1.3. qPCR med MAMSA-anrikning ..................................................................................................... 9 

5.2. Jämförelse av samtliga replikat ............................................................................ 9 

6. Diskussion .......................................................................................... 11 

6.1. Resultatdiskussion ............................................................................................... 11 
6.1.1. Odling ........................................................................................................................................... 11 

6.1.2. qPCR utan MAMSA-anrikning ................................................................................................... 11 

6.1.3. qPCR med MAMSA-anrikning .................................................................................................... 11 

6.2. Metoddiskussion ................................................................................................. 12 
6.2.1. Viable count ................................................................................................................................ 12 

6.2.2. Odling ......................................................................................................................................... 12 

6.2.3. qPCR med och utan MAMSA-anrikning ................................................................................... 12 

6.2.4. Val av referensstammar och spädningar .................................................................................. 12 

6.3. Begränsningar och generaliserbarhet ................................................................. 13 

7. Slutsatser........................................................................................... 13 

Omnämnanden ..................................................................................... 14 

Referenser .............................................................................................15 



1 
 

1. Inledning 

På neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har återkommande kolonisationer och 
infektioner av en tobramycinresistent stam av Staphylococcus aureus (TRSA) förekommit. För att 
följa förekomsten av bakterien genomförs veckovisa odlingar på de inneliggande patienterna. Vid 
provtagning på dessa patienter har det visat sig svårt att erhålla konsekventa resultat vid upprepade 
odlingar. En patient kan vara positiv en vecka, negativ veckan efter för att återigen vara positiv vid 
odlingen den tredje veckan. Med stor sannolikhet var patienten positiv även vid andra veckans odling, 
men metoden kunde av någon anledning inte detektera det positiva resultatet. Att kunna lita på att ett 
negativt resultat beror på avsaknad av den eftersökta bakterien snarare än en okänslighet hos metoden 
som använts, är av stor betydelse för patientsäkerheten samt för att minimera risken att patienter 
drabbas av vårdrelaterade infektioner (VRI). Därmed blir det ur ett laboratoriemedicinskt perspektiv 
viktigt att kontinuerligt undersöka metoders känslighet. 
 

2. Bakgrund 

2.1. Vårdrelaterade infektioner 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är VRI den vanligaste vårdrelaterade skadan i Sverige 
och drabbar omkring 65 000 patienter varje år (1). Uppskattningsvis kan 30–50% av dessa undvikas 
genom ett systematiskt förebyggande arbetssätt, exempelvis basala hygienrutiner. Finansiering av 
sådana åtgärder är betydligt lägre än kostnaderna som uppstår vid längre sjukhusvistelser till följd av 
VRI. I Sverige dör cirka 1500 patienter per år av VRI i sjukhusvården, vilket motsvarar ungefär fyra 
patienter per dygn (1). Vid bakteriell VRI är kostnaden för att vårda en patient som är infekterad med 
en antibiotikaresistent bakterie istället för en känslig bakterie högre på grund av ett längre 
sjukdomsförlopp, fler diagnostiska tester och medicinering med dyrare läkemedel (2, 3).  
 
Även globalt står VRI för en stor andel vårdrelaterade skador med omfattande negativ inverkan på 
sjuklighet, dödlighet och livskvalitet som följd (4). Risken att drabbas av VRI kombinerat med ett ökat 
hot av utbredd antibiotikaresistens gör det extremt viktigt att jobba förebyggande mot förekomsten av 
VRI, eftersom infektionerna annars kan bli omöjliga att behandla. Resistens hos S. aureus som 
försvårar antibiotikabehandling av infektioner i sår är vida spritt i samhället och på sjukhus. Personer 
med sår som infekterats av Meticillinresistent S. aureus (MRSA) löper 64% större risk att dö av 
infektionen än personer som infekterats av en känslig S. aureus (2). Kolonisering av MRSA hos 
spädbarn på neonatalavdelningar är ett förhållandevis vanligt problem men inte väl dokumenterat 
vilket ökar risken för underdiagnostik (5). Dessa koloniserade spädbarn utgör en risk för att MRSA ska 
spridas i samhället eller i andra sjukhusmiljöer. Utbrott av resistenta bakterier på neonatalavdelningar 
är oftast av samma bakterieklon och kan återkomma under flera år (5). Även om incidensen av VRI 
minskat i många delar av världen, exempelvis i Sverige,  har inget land lyckats eliminera risken helt (1, 
4).  Alltså utgör VRI ett hot mot ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem på många sätt. För att 
kunna följa resistensutvecklingen och erbjuda patienten den bästa vården är det därmed av yttersta 
vikt att VRI kan påvisas med tillförlitliga analysmetoder  (4).  
 

2.2. Metoder för att påvisa bakteriella VRI 

2.2.1. Odling av bakterier på agar och i buljong  
Odling är en metod som kan användas för att detektera levande bakterier in vitro, samt för att 
undersöka hur dessa interagerar med varandra och med olika substanser (6). Till detta används 
antingen flytande (buljong) eller fasta odlingsmedium (agar) som kan vara antingen selektiva, icke-
selektiva och/eller differentierande. Därmed kan medierna beroende på eftersökt bakterie innehålla 
olika substanser. Selektiva medium har fördelaktiga förhållanden för selekterade bakteriesorter, och 
inhiberar tillväxten av andra bakterier. Icke-selektiva medier främjar tillväxt för många bakteriearter 
utan att ge en specifik art mer utrymme. Differentierande medium erbjuder bakterier möjlighet att 
växa på ett karaktäristiskt sätt, vilket tillåter differentiering av olika bakteriearter (7).  
  
Det är viktigt att odlingsmediet är optimerat i näringsinnehåll, pH, temperatur, fuktighet etc. för att 
odlingsmiljön ska förbli kontrollerad och reproducerbar (6). Blodagar är ett näringsrikt icke-selektivt 
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differentierande odlingsmedium där de flesta humanpatogener kan växa, inklusive S. aureus som då 
växer med mellanstora, släta, svagt gulfärgade kolonier. Mannitol-salt-agar och buljong (MAMSA) är 
ett selektivt medium som kan användas för att inhibera tillväxten av gramnegativa bakterier och 
därmed främja växten av den grampositiva S. aureus (8, 9). Vid odling i buljong kan tillväxt hjälpas 
ytterligare genom kontinuerlig varsam skakning under inkuberingen (6, 7). Odling på agar och 
inokulering i buljong kan utföras manuellt, men det finns även automatiserade alternativ så som 
instrumentet Walk-Away Specimen Processor (WASP) (Copan Italia S.p.A, Brescia, Italien). 
   

2.2.2. DNA-amplifiering av NUC-genen via qPCR 
Påvisning av bakterier med hjälp av Polymerase Chain Reaction (PCR) sker via DNA-amplifiering, där 
metoden in vitro kopierar DNA-replikationen in vivo (10). På så vis kan en dubbelsträngad DNA-
sekvens bli till ett flertal kopior som sedan kan mätas och kvantifieras. Detektion av S. aureus görs 
genom amplifiering av en artspecifik gen som kodar för värmestabilt nuclease, kallad NUC-genen (11). 
Innan PCR-reaktionen påbörjas extraheras provmaterialets DNA. Realtids-PCR (qPCR) innebär att 
PCR-produkten mäts i realtid under reaktionens gång. Reaktionen innefattar tre steg som upprepas i 
cykler (Figur 1) (12). 
 
Första steget i cykeln innebär att dubbelsträngat DNA denatureras till två enkelsträngar vilket uppnås 
genom upphettning. Efter upphettningen har målsekvensen (templatet) som ska amplifieras frigjorts. 
En primer, som är en kort enkelsträngad komplementär nukleotidsekvens, binder in till templatet i 
cykelns andra steg genom hybridisering för att initiera amplifieringen (10). I reaktionens tredje steg 
sker förlängningen, syntesen, av den nya sekvensen. För att templatet ska amplifieras krävs en forward 
samt en reverse primer, deoxinukleosidtrifosfater (dNTPs), samt DNA-polymeras som katalyserar 
syntesen av den växande DNA-strängen. För att amplifieringen ska kunna detekteras krävs även att 
prober är inbundna till templatet som ger ifrån sig en flourescenssignal. 
 
 

 
 

 
 
Efter varje cykel är avklarad har två nya DNA-kopior genererats och cykeln börjar om till dess att 
mättnadsfasen är uppnådd (10). Vid ett visst antal cykler har signalen för det amplifierade DNA:t nått 
över bakgrundssignalen och vid ett bestämt tröskelvärde (cycle threshold, CT) är signalen detekterbar. 
Ju mer av templatet som finns i provet desto färre cykler krävs för att detektera signalen (10, 12). Vid 
analys av NUC-genen kan även smältkurvsanalys tillämpas. Det innebär att temperaturen efter 
amplifieringen ökas till dess att de hybridiserade strängarna separeras, samtidigt som en sjunkande 
flourescens detekteras. En primer har en specifik smältpunkt baserat på dess baspar. Smältkurvan kan 
därför analyseras för att säkerställa att primern har bundit in till rätt templat (13). 
  

Figur 1: Beskrivning av de olika stegen i Polymerase Chain Reaction (PCR). Steg 1: Dubbelsträngat DNA 
denaturerar vid ökad temperatur. Steg 2: Forward och reverse primer binder in till templatet vid sänkning av 
temperaturen. Steg 3: Syntes av DNA-sträng sker. 
(https://www.abmgood.com/marketing/knowledge_base/polymerase_chain_reaction_introduction.php) 

https://www.abmgood.com/marketing/knowledge_base/polymerase_chain_reaction_introduction.php
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2.3. Viable count för kvantifiering av levande bakterier 

Viable count (VC) är Golden standard för att kvantifiera mängden levande bakterier i en lösning. Det 
kan vara intressant exempelvis vid utvärdering av analysmetoder inom klinisk mikrobiologi. Teorin 
bygger på att en enskild levande bakterie kan ge upphov till en för ögat synlig koloni på agar, därmed 
benämnd colony forming unit (CFU) (6, 14, 15). Vid VC tillverkas en spädningsserie från en 
ursprungslösning med okänd koncentration bakterier, vars turbiditet kan standardiseras genom att 
utgå från exempelvis 0,5 McFarland. Viable count kan utföras genom antingen ingjutning i eller 
utstrykning på agar. Utstrykningsmetoden använder en bestämd volym från utvalda spädningar som 
inokuleras till fast agar och sprids ut i ett jämnt lager. Eftersom en seriespädning ger en minskande 
koncentration av CFU kommer varje inokulerat agar efter inkubation att ge upphov till olika mängd 
växande CFU, som motsvarar koncentrationen i spädningsröret. Det agar med en mängd CFU >20 och 
<200 väljs ut för räkning (6, 15). En för stor mängd CFU är svårare att räkna och ger större risk för att 
de är sammanväxta, medan en mindre mängd ger större osäkerhet då varje CFU ger större inverkan på 
uträkningen av koncentrationen. Efter räkning av CFU kan antalet relateras till volymen som 
inokulerades på agar, och volymen kan sedan multipliceras med en spädningsfaktor för att räkna ut 
koncentrationen i ursprungslösningen (6).  
 

3. Syfte 

Syftet med studien var att bestämma och jämföra lägsta detektionsintervall för metoderna odling och 
qPCR med och utan anrikning i MAMSA-buljong, av S. aureus. Koncentrationer från spädningsserier 
med fem referensstammar av S. aureus verifierades med VC och relaterades till resultaten från odling 
och qPCR.  
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4. Material och metoder 

För att bestämma och jämföra lägsta detektionsintervall för odling på blodagar och för qPCR tillreddes 
seriespädningar av fem referensstammar av S. aureus i NaCl, och sedan även E-swabrör (Copan Italia 
S.p.A, Brescia, Italien). Från NaCl- samt E-swabrören utfördes VC på blodagar och koncentrationen i 
ursprungsröret bestämdes i CFU/ml. Odling på blodagar samt analys med qPCR utfördes från E-
swabrörens spädningar (Figur 2). Från utvalda E-swabrör inokulerades även modifierad Mannitol-
Salt-buljong (MAMSA) som analyserades med qPCR efter inkubering. Anrikning i MAMSA-buljong 
följt av qPCR utfördes på 12 replikat, medan resterande metoder utfördes på 20 replikat. Både qPCR 
och odling bedömdes kvalitativt som positiva eller negativa.  
 

 

 

4.1. Urval av bakteriestammar 

Studien använde fem referensstammar av S. aureus; ATCC29213, ATCC33591, CCUG1431, CCUG17621 
och CCUG35602. Referensstammarna var slumpmässigt utvalda och begränsades av de stammar som 
fanns tillgängliga på det mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov. 
 

4.2. Seriespädning och buljonginokulering 

En bakteriesuspension tillreddes i 0,85 % (w/v) NaCl med dagsfärska kolonier från referensstam av S. 
aureus, så att suspensionens (100) turbiditet uppmättes till 0,5±0,1 McFarland, vilket kan uppskattas 
till 1,5 x 108 CFU/ml (16). Från suspensionen 100 gjordes en tiopotens spädningsserie i NaCl (Figur 2) 
där 100 µl överfördes mellan varje rör tills spädningarna 10–1 till 10–7 uppnåtts. Från varje 
spädningsrör i NaCl-serien fördes 100 µl över till vardera E-swabrör som innehöll 900 µl flytande 
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               E-swab 
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Figur 2: En NaCl-seriespädning utfördes (lodräta pilar) och respektive bakteriesuspension överfördes sedan till 
E-swabrör (diagonala pilar). Rören analyserades med följande metoder; VC och odling på blodagar samt qPCR 
med och utan MAMSA-anrikning.  
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medium (Copan Italia S.p.A), vilket motsvarade spädningar 10–1 till 10–8 (Figur 2). Från E-swabrör 10–

5 till 10–8 sattes 30 μl till rör innehållandes 2 ml modifierad MAMSA-buljong. På 250 ml innehöll 
buljongen 3,38 g Proteose Peptone L85 (Oxoid Ltd, Cheshire, Storbritannien), 0,63 g Neut. Liver 
Digest L27 (Oxoid Ltd), Yeast Extract L21 (Oxoid Ltd), 5,63 g NaCl, 2,5 g Mannitol (Duchefa 
Biochemie, Haarlem, Nederländerna) och resterande mängd avjoniserat vatten. Samtliga inokulerade 
MAMSA-buljongrör inkuberades aerobt under kontinuerlig skakning, 150 rpm i 22±2 timmar i 37°C.  
 

4.3. Viable count för seriespädningens ursprungsrör 

Från NaCl- och E-swabrör med spädning 10-4 till 10-6 sattes 100 µl till blodagar och ströks sedan ut 
med steril rackla över agarytan. Blodagarn bestod av humanblod och Columbia Blood Agar Base 
(Neogen®, Michigan, USA) tillredd enligt tillverkarens instruktioner (17). Samtliga prover utfördes i 
duplikat och inkuberades aerobt i 37°C under 21±3 timmar. Antalet CFU räknades sedan på agar med 
CFU >20 och <200, och medelvärden räknades ut för duplikaten från NaCl- och E-swabserien. 
Medelvärdena kunde sedan tillsammans med aktuell spädningsfaktor användas för att beräkna två 
koncentrationer, en för varje spädningsserie, i CFU/ml för ursprungsröret (Figur 2). Från dessa 
koncentrationer uträknades ett medelvärde som sedan användes för att härleda koncentrationerna för 
samtliga rör som analyserades. 
 

4.4. Odling från E-swabrör via WASP 

Odling utfördes med hjälp av instrumentet WASP (Copan Italia S.p.A). Blodagar inokulerades med 30 
μl från E-swabrör med spädning 10–5 till 10–8 (Figur 2) enligt trestryksmetoden. Samtliga prover 
utfördes i duplikat och inkuberades aerobt i 37°C i 21±3 timmar, innan växten bedömdes kvalitativt 
som positiv eller negativ utifrån närvaro av CFU.  
 

4.5. DNA-extraktion och qPCR av E-swab- och MAMSA-rör 

Från E-swabrör med spädning 10–1 till 10–5 (Figur 2) sattes 300 μl till extraktion med Bullet PRO 
(DiaSorin, Saluggia, Italien). Extraktionen utfördes enligt kitbeskrivning för Bullet BUGS’n BEADSTM 
ref 2.09.04 (DiaSorin Ireland Ltd., Dublin, Irland). Mastermix för qPCR tillreddes i enlighet med 
rekommendationer från kitbeskrivning för LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe version 16 
ref 12239272001 (Roche, Basel, Schweiz) (Tabell I).  
 
 
Tabell I: Mastermix per reaktion, bestående av primrarna NUC-1 och NUC-3 (TIB Molbiol, Berlin, Tyskland) 
och hybridiseringsproberna NUC-FL och NUC-LC (TIB Molbiol). I studien användes även MgCl2, dNTPs- och 
DNA-polymeras från Roche. 

Mastermix ingående komponenter per reaktion Volym (μl) 

NUC-1; 5’-gcgattgatggtgatacggtt-3’ (20 μM) 1,0 

NUC-3; 5’-caagcc ttgacgaactaa agc-3’ (20 μM) 1,0 

NUC-LC ;5’-LC640-taggatgctttgtttcaggtgtatcaacca—PH (20 μM) 0,25 

NUC-FL; 5’-tgcttcaggaccatatttctctacaccttt—FL (20 μM) 0,25 

dNTPs- och DNA-polymeras 2,0 

Magnesiumklorid (MgCl2) 2,4 

PCR-vatten 8,1 

Samtliga ingående komponenter 15 

 

I glaskapillärer (Roche) tillsattes 15 μl mastermix och 5 μl extraherat DNA per reaktion. Sedan 
förseglades kapillärerna och centrifugerades i 15 sekunder i 3000 rpm. Proverna analyserades på 
LightCycler 1,5 (Roche) enligt temperatursteg i Tabell II.  Avläsning av probernas fluorescens skedde 
med Roche LightCycler Run 5,32 vid 640 nm med bakgrundskorrigering för 520 nm.  
 



6 
 

Tabell II: Temperaturprotokoll vid analys av prover med LightCycler 1,5.  

Steg Antal cykler Temperatursteg Antal sekunder 

Aktivering 1 cykel   

  95⁰C 600s 

Amplifiering 40 cykler   

  95⁰C 15s 

  60⁰C 5s 

  72⁰C 12s 

  79⁰C 5s 

Smältning 1 cykel   

  95⁰C 30s 

  45⁰C 120s 

  95⁰C 0s 

Kylning 1 cykel   

  35⁰C 30s 

              

4.6. Avläsning och bedömning 

Viable count räknades om CFU var >20 eller <200, och ett medelvärde uträknades från duplikaten. 
Odlingar från instrumentet WASP bedömdes som positiva vid förekomst av CFU i minst ett av 
duplikaten. Resultat från qPCR bedömdes som positiva vid tydliga amplifieringskurvor i kombination 
med karaktäristiska smältkurvor. När båda dessa kurvor var låga eller avvek från övrigt mönster 
bedömdes dem som negativa (Figur 3). 
 
 

 

Figur 3: I (a) ses kvantifiering där kurvan X (markerad med heldragna pilar) bedömdes som negativ och 
kurvan Y (markerad med streckade pilar) bedömdes som positiv. I (b) respektive (c) ses smältkurvor där 
motsvarande kurva X och Y från kvantifiering (a) bedömdes som negativ respektive positiv.  
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4.7. Miljöpåverkan 

Alla spädningsrör samt blodagar kasserades i riskavfall efter studien, likaså sättplattorna med 
extraherat material från Bullet PRO. Reagenser från extraktionen kasserades enligt tillverkarens 
instruktioner (DiaSorin). Glaskapillärerna från LightCycler 1,5 (Roche) slängdes i kärl för 
stickande/skärande avfall.  
 

4.8. Etiska överväganden 

Då inget patientmaterial användes i studien krävdes inga etiska överväganden.  
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5. Resultat 

5.1. Detektionsintervall 

För att bestämma och jämföra lägsta detektionsintervall för metoderna odling och qPCR utan 
MAMSA-anrikning, analyserades totalt 20 replikat fördelat över fem referensstammar av S. aureus. På 
12 av dessa 20 replikat utfördes även MAMSA-anrikning följt av qPCR. Baserat på resultaten kunde ett 
lägsta detektionsintervall bestämmas för varje metod (Tabell III).  
 
 
Tabell III: Detektionsintervall i CFU/ml som kunde uträknas för respektive metod.  

Metoder Detektionsintervall i CFU/ml 

Odling 0,5–62 

qPCR utan MAMSA-anrikning 6400–140 000 

qPCR med MAMSA-anrikning 0,6–140 

 
 

5.1.1. Odling 
För odling kunde lägsta positiva resultat erhållas i intervallet 0,5–62 CFU/ml, där det lägsta respektive 
högsta värdet som erhölls utgör det lägsta detektionsintervallet (Figur 4). 
 

 

Figur 4: Lägsta detektionsnivåer i CFU/ml för odling av samtliga replikat (1–20). Replikat 2 och 19 utgjorde det 
lägsta respektive högsta värdet till grund för detektionsintervallet.  

 

5.1.2. qPCR utan MAMSA-anrikning 
För qPCR utan MAMSA-anrikning kunde lägsta positiva resultat erhållas i intervallet 6400–140 000 
CFU/ml, där det lägsta respektive högsta värdet som erhölls utgör det lägsta detektionsintervallet 
(Figur 5).  
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Figur 5: Lägsta detektionsnivåer i CFU/ml för qPCR utan MAMSA-anrikning för samtliga replikat (1–20). 
Replikat 3 och 13 utgjorde det lägsta respektive högsta värdet till grund för detektionsintervallet. 

 

5.1.3. qPCR med MAMSA-anrikning 
För qPCR med MAMSA-anrikning kunde lägsta positiva resultat erhållas vid motsvarade 0,6–140 
CFU/ml i det E-swabrör som buljongen inokulerats ifrån. Det lägsta respektive högsta värdet som 
erhölls utgör det lägsta detektionsintervallet (Figur 6).  
 
 

 

Figur 6: Lägsta detektionsnivåer i CFU/ml för qPCR med MAMSA-anrikning för 12 st replikat (9–20). Replikat 
19 och 13 utgjorde det lägsta respektive högsta värdet till grund för detektionsintervallet.  

 

5.2. Jämförelse av samtliga replikat 

Samtliga lägsta detektionsnivåer per replikat logaritmerades och jämfördes med övriga replikat inom 
vardera metoder; odling, och qPCR med och utan MAMSA-anrikning. På samma sätt jämfördes även 
de uträknade koncentrationerna för samtliga replikats ursprungsrör (Figur 7). 
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Figur 7: Jämförelse av de lägsta detekterade koncentrationerna i CFU/ml (logaritmerade) för samtliga replikat 
och metoder, samt för koncentrationerna i ursprungsrören som fastställdes via VC.  
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6. Diskussion 

Vårdrelaterade infektioner är ett ökande problem inom hälso- och sjukvården. På neonatalavdelningen 
på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har det förekommit inkonsekventa odlingsresultat vid misstänkt 
VRI orsakad av S. aureus. Ur ett laboratoriemedicinskt perspektiv är det viktigt att kontinuerligt 
undersöka metoders känslighet för att värna om patientsäkerhet och förebygga samt följa utvecklingen 
av VRI. Syftet med studien var att bestämma och jämföra lägsta detektionsintervall i CFU/ml för 
odling och qPCR med och utan MAMSA-anrikning, av fem referensstammar av S. aureus. Studien 
visade att lägsta detektionsintervallet för odling kunde bestämmas till 0,5–62 CFU/ml, och till 6400–
140 000 CFU/ml med qPCR utan MAMSA-anrikning. Ett lägre detektionsintervall om 0,6–140 
CFU/ml, kunde erhållas för qPCR med MAMSA-anrikning. Därmed har odling och qPCR med 
MAMSA-anrikning ett lägre detektionsintervall än qPCR utan MAMSA-anrikning.   
 

6.1. Resultatdiskussion 

Vid bedömning av resultat från odling och qPCR i rutinverksamheten på det mikrobiologiska 
laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov, värderas validiteten och relevansen av resultatet delvis baserat 
på anamnes och frågeställning. Dessa är faktorer som studien inte har kunnat ta hänsyn till då 
renkulturer av referensstammar med bestämda spädningar använts. Tack vare användningen av 
renkulturer har konsekventa resultat erhållits, där känsligare resultat därmed bedömts som pålitliga. 
Trots bedömningsskillnaden mellan studien och verksamheten kan resultaten ge ytterligare en 
dimension till rutinbedömningen för de fem referensstammar som använts i studien.  
 

6.1.1. Odling 
Vid närvaro av CFU på minst ett av duplikaten bedömdes analysprovet som positivt, eftersom det 
därmed bevisade närvaro av bakterier i E-swabröret. Den lägsta koncentrationsnivån i 
detektionsintervallet beräknades vara mindre än en CFU/ml, vilket förefaller väldigt lågt. 
Analysprovernas koncentrationer beräknades matematiskt från ursprungsrörens koncentrationer, som 
är ett genomsnitt beräknat via VC. Egentligen varierar den sanna koncentrationen för varje enskilt 
analysprov, vilket för med sig en osäkerhet för de redovisade resultaten. Trots det förefaller 
odlingsmetoden vara känslig nog för att upptäcka bakterier i väldigt låga koncentrationer. 
 

6.1.2. qPCR utan MAMSA-anrikning 
Prov som analyserats med qPCR utan MAMSA-anrikning bedömdes som positiva när en tydlig 
exponentiell amplifiering kunde ses i kombination med att smältkurvan detekterades vid korrekt 
temperatur för aktuell målsekvens och primrar. Utan anrikning kunde qPCR detektera S. aureus när 
bakterien fanns i E-swabröret med koncentrationer ner till 103 CFU/ml, vilket överensstämmer med 
koncentrationer som erhållits vid andra studier (11, 14). Bedömning av resultat från en qPCR-analys 
görs delvis subjektivt genom att värdera amplifieringskurvornas utseende. Vid lågt antal 
startprodukter eller vid ospecifik inbindning av primrar kan amplifieringskurvan vara mindre 
utmärkande och få ett för högt CT-värde, vilket kan försvåra bedömningen. I studien användes ibland 
väldigt lågt antal startprodukter i analysproverna vilket gjorde det svårt att bedöma resultaten enbart 
efter ett CT-värde.  
 

6.1.3. qPCR med MAMSA-anrikning 
För prov som analyserats med qPCR med MAMSA-anrikning, gjordes bedömningen efter samma 
kriterier som vid qPCR utan MAMSA-anrikning. Anrikningen bidrog till att färre prov fick senare och 
lägre amplifieringskurvor, och till att qPCR kunde detektera S. aureus i E-swabröret i koncentrationer 
så låga som 10–1 CFU/ml. En metod som inkluderar anrikning av prover före qPCR ökar därmed 
känsligheten och minskar risken för att missa prover med koncentrationer lägre än 103 CFU/ml. I ett 
replikat sågs att provresultatet från qPCR med MAMSA-buljong som anrikats från en koncentration 
om 100 CFU/ml blev negativt, medan resultatet från provet som anrikats från 10–1 CFU/ml blev 
positivt. Det kan inte uteslutas att den positiva lägre koncentrationen är falskt positiv till följd av 
kontamination från ett prov med högre koncentration. Det finns även en risk att provet blev negativt 
för att tillväxt uteblev. Vid inokulering av buljonger med koncentrationer av bakterier som successivt 
blir lägre, kan det antas att chansen för bakteriens överlevnad även sjunker. I takt med att bakterier 
delar sig till två nya bakterier finns en risk att en eller båda dör, och dör fler än det nybildas kommer 
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tillväxten att avstanna. I de lägsta koncentrationerna i analysproverna som användes i studien 
förekom även risken att det inte fanns några bakterier att tillgå för inokulering.  
 

6.2. Metoddiskussion 

I studien har metoderna VC, odling samt qPCR med och utan MAMSA-anrikning genomförts, 
eftersom det förstnämnda är Golden standard för kvantifiering av bakterier och resterande används i 
rutinverksamheten på det mikrobiologiska laboratoriet på Länssjukhuset Ryhov. 
 

6.2.1. Viable count 
Trots att kvantifiering av bakterier via VC tillför viktig information finns det många brister med 
metoden, både tekniska och tolkningsmässiga. Resultaten är inte alltid lätta att reproducera, då 
fördelningen bakterier sällan är jämn i ett prov. Ännu svårare blir det om volymen som används för 
kvantifieringen är liten eller koncentrationen bakterier i provet är hög (14, 15). Beroende på vilket 
medium och vilka tillväxtförhållanden som använts kan precisionen vara låg. En annan nackdel är att 
beroende på bakteriernas karakteristik kan de vara svåra att kvantifiera via VC, exempelvis anaeroba- 
eller svårodlade bakterier (14). I fall där bakterier bildar aggregat, exempelvis S. aureus, riskerar 
mängden individuella bakterier att underskattas vid VC (18). En förutsättning för att öka 
tillförlitligheten och noggrannheten är att göra upprepade kvantifieringar från samma ursprungsrör 
(15).  
 

6.2.2. Odling 
En fördel med odling är att det är en relativt enkel och billig metod, medan en nackdel är att det tar 
längre tid än vid qPCR att få ett resultat då bakterierna måste hinna tillväxa. Likaså kan bakterieväxten 
på vissa agar vara väldigt lika för många bakterier, och växten måste därmed bekräftas med andra 
metoder. En annan fördel är att det fungerar förhållandevis bra som screeningmetod – genom att 
simultant använda olika sorters agar kan många bakterier odlas fram och en generell bild av 
bakteriefloran i patientprovet fås (19). I studien automatiserades odling via instrumentet WASP 
(Copan Italia S.p.A). Instrumentet användes för att komma nära den kliniska verkligheten, för att 
eliminera den mänskliga faktorn och standardisera metodförfarandet.  
 

6.2.3. qPCR med och utan MAMSA-anrikning 
En fördel med qPCR är att det är möjligt att amplifiera specifika målsekvenser och att det går relativt 
fort i jämförelse med odling. En nackdel är att det kan vara svårt att vara helt säker på vad som 
amplifierats – det kan ha inträffat korsreaktion eller kontamination vilket därmed kan ge falskt 
positiva resultat. Det krävs även en specifik frågeställning eftersom primrarna som används måste 
riktas mot en exakt målsekvensen. Metoden detekterar även döda bakteriers DNA vilket kan vara 
vilseledande i sjukdomsdiagnostik där klinisk relevans är av stor betydelse. Generellt uppfattas qPCR 
vara en känslig metod, och flera studier har visat att qPCR kan detektera bakterier i så låg 
koncentration som 103 CFU/ml med hög reproducerbarhet (11, 14). I denna studie användes primrarna 
NUC-1 och NUC-3, men andra NUC-riktade primrar kan användas. Valet av primrar begränsades av 
de som fanns tillgängliga på molekylärbiologen på Länssjukhuset Ryhov.  
 

6.2.4. Val av referensstammar och spädningar 
Användning av referensstammar underlättade studien eftersom de är lättåtkomliga, tillförlitliga och 
har kända egenskaper. Användningen av dessa kräver heller inte ett etiskt godkännande som vid 
användning av patientstammar. Det var även av yttersta vikt att samma bakteriestam i renkultur 
användes genomgående i respektive replikat, vilket var ännu ett skäl till att referensstammar 
användes. För att ge en bättre generaliserbarhet användes flera olika referensstammar. 
Staphylococcus aureus användes eftersom bakterien med enkelhet kan detekteras via qPCR tack vare 
dess artspecifika NUC-gen. Att använda S. aureus gjorde det även lättare att kunna relatera studiens 
resultat till de kliniska fallen på neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov.  
 
Viable count, odling och qPCR med och utan MAMSA-anrikning utfördes på de spädningar som 
presenteras i Figur 2, eftersom det var på de spädningarna ett resultat kunde förväntas. Efter att de 
första 8 replikaten analyserats framgick det av resultaten att det vore intressant att lägga till ett 
anrikningssteg för qPCR och jämföra utfallet med qPCR utan anrikning. Därför saknas resultat från 
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qPCR med MAMSA-anrikning på studiens första 8 replikat (Figur 2). Vid utvärderingen framgick det 
att VC gav överväxt på spädningar <10–4, och ingen växt på >10–6. På samma sätt gav resultat från 
odling överväxt på spädningar <10–4. För qPCR utan MAMSA-anrikning visade det sig att 
spädningarna 10–1 till 10–5 var lämpliga att analysera, då de lägsta spädningarna kunde fungera som 
positiv kontroll och då de högre än 10–5 blev negativa. För att undersöka om positivt resultat kunde 
erhållas för högre spädningar via anrikning, utfördes qPCR på MAMSA-buljong från spädningarna 10–

5 till 10–8.  Sammanfattningsvis valdes alltså de spädningar ut för analys som bedömdes ha potential 
till att ge resultat. 
 

6.3. Begränsningar och generaliserbarhet 

En tydlig begränsning med studien var att för få replikat gjordes för att en pålitlig statistisk analys 
skulle kunna utföras. Därför presenterades resultat istället deskriptivt via diagram som visar på de 
lägsta detekterbara koncentrationsintervallerna. Samtliga replikats logaritmerade lägsta 
detektionsnivåer samt ursprungsrörens logaritmerade koncentrationer, visade på en tydlig följsamhet 
och reproducerbarhet. Ursprungsrörens koncentrationer låg runt 108 CFU/ml, vilket tyder på att 
uppskattningen att 0,5 McFarland motsvarar 1,5 x 108 CFU/ml kan styrkas (16). För att statistiskt 
säkerställa de resultat som erhållits borde dock studien utföras med fler replikat. Studiens resultat är 
enbart generaliserbara för de omständigheter som presenterats i studien, och för de fem 
referensstammar av S. aureus som använts. För att få ett mer exakt detektionsintervall hade 
kvantifiering av extraktionsprodukterna kunnat utföras före qPCR-analys, exempelvis via NanoDrop 
(Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) eller Qubit (Thermo Fisher Scientific) (19). Då fler 
bakteriearter eftersöks med metoderna odling och qPCR än de som använts i studien, hade vidare 
studier med referensstammar av andra bakteriearter kunnat gynna generaliserbarheten och den 
kliniska verksamheten. 
 

7. Slutsatser 

Studien visar att för detektion av S. aureus via odling räcker enstaka till tiotals CFU/ml i analysprovet. 
Därmed förefaller det inte troligt att inkonsekvensen i de veckovisa odlingsresultaten på 
neonatalavdelningen på Länssjukhuset Ryhov, beror på okänslighet hos metoden. Vid qPCR utan 
MAMSA-anrikning behövs mellan tusentals till hundratusentals CFU/ml i analysprovet, men vid qPCR 
med MAMSA-anrikning kan detektionsintervallet sänkas till nivåer jämförbara med odling. Därmed 
utgör anrikningen ett viktigt steg för att med qPCR kunna screena patienter för S. aureus med pålitliga 
resultat, eftersom metodens sensitivitet och specificitet ökar. Odling och qPCR kan fungera 
kompletterande till varandra, vilket ökar patientsäkerheten. För att kunna applicera studiens resultat 
på den laborativa verksamheten vid påvisning av S. aureus krävs vidare studier med fler bakteriearter 
och replikat. 
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