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Sammanfattning 

 

Betalaktamaser med utvidgat spektrum så kallade Extended Spectrum Beta-Lactamase 

(ESBL) är enzymer som produceras av bakterier och som har en avgörande roll ur kliniskt 

perspektiv då de blir resistenta mot de flesta antibiotika vilket leder till begränsade 

behandlingsalternativ. För att selektera fram dessa bakterier användes kromogena agarplattor 

vid odling, vilka selekterade bort jästsvampar och grampositiva bakterier och underlättar 

detektionen av ESBL-positiva stammar. Syftet med studien var att jämföra tre olika selektiva 

agarplattor CHROMagar ESBL, ChromID ESBL och CHROMagar C3GR genom att 

utvärdera deras specificitet och sensitivitet. Totalt användes 130 olika patientprover från 

feces, blod, sår och urin, vilka valdes ut slumpmässigt ur den rutinmässiga diagnostiken. 

Proverna odlades på de tre agarplattor. De bakteriestammar som växte fram artidentifierades 

med IVD Maldi Biotyper och resistensbestämdes med VITEK. Den totala sensitiviteten för 

ESBL, med ett 95 % konfidensintervall, efter 16 timmars aerob inkubering i 37° C var 96,7 % 

(KI 95% 81,0 – 99,9 %) för de tre agarplattorna. Specificiteten var 94,0 % (KI 95%  86,9 – 

97,5%) för CHROMagar ESBL, 93,1 % (KI 95%  85,6– 96,9%) för ChromID ESBL och 73,0 

% (KI 95% 63, 0- 81,2 %) för CHROMagar C3GR. De tre agarplattor uppvisade jämförbar 

sensitivitet men skillnaden i specificitet där ansåg CHROMagar ESBL och ChromID ESBL 

erhöll likvärdiga resultat.  

 

Nyckelord: sensitivitet, specificitet, ChromID ESBL,  

CHROMagar ESBL, CHROMagar C3GR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Summary 

 

A comparative study between three selective agar-

plates' ability to detect β-lactamase-producing 

bacteria.  
 

Bacteria that produce enzymes with extended spectrum, Extended Spectrum Beta-Lactamase 

(ESBLs), have a major role in a clinical perspective since they became resistant to most 

antibiotics, leading to limited treatment options. In order to detect the bacteria, chromogenic 

agar plates were used for culture in order to inhibit growth of yeast and gram positive bacteria 

and enables the detection of ESBL-positive strains. The aim of this study was to compare 

three chromogenic agar plates CHROMagar ESBL, ChromID ESBL and CHROMagar C3GR 

regarding their specificity and sensitivity. A total of 130 different samples from faeces, blood, 

wounds and urine were randomly selected for the routine diagnosis. The samples were grown 

on the three chromogenic agar plates and were species identified by IVD Maldi biotypes and 

resistance determined with VITEK. The overall sensitivity for ESBLs with 95% confidence 

interval, after 16 hours of aerobic incubation at 37° C was 96.7 % (CI 81.0-99.9 %) for the 

three agar plates. The specificity showed 94.0 % (CI 86.9-97.5 %) for CHROMagar ESBL, 

93.1 % (CI 85,6- 96.9 %) for ChromID ESBL and 73.0 % (CI 63, 0- 81 , 2 %) for 

CHROMagar C3GR. All three chromogenic agar plates were equally sensitive but the 

specificity differed. CHROMagar ESBL and ESBL ChromID were considered equivalent. 

 

Keywords: sensitivity, specificity, ChromID ESBL,  

CHROMagar ESBL, CHROMagar C3GR 
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Bakgrund 
 

      Bakterier som producerar enzymer, Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) är ett 

växande problem (1) som orsakar allvarliga sjukdomar med dålig klinisk utgång (2). Dessa 

enzymer produceras av gramnegativa bakterier främst inom familjen Enterobacteriaceae. De 

vanligast förekommande ESBL-producerande bakteriearterna är Escherichia coli (E. coli) och 

Klebsiella pneumoniae.  Andra patogener som ofta förekommer är Proteus mirabilis, 

Salmonella spp, Shigella spp, Enterobacter spp, Serratia spp, Citrobacter freundii, 

Morganella morganii, Providencia spp och Hafnia alvei (3). År 1983 rapporterades ESBL-

producerande bakterier för första gången (4) och år 1988 rapporterades plasmidmedierade 

betalaktamaser i en Klebsiella pneumoniae-stam som isolerats från en patients sår (5). ESBL-

producerande bakterier är inte kopplad till en specifik bakterieart som exempelvis 

vankomycinresistenta enterokocker eller meticillinresistenta stafylokocker, eftersom ESBL-

producerande bakterier kan förflytta sina resistensgener mellan olika bakteriearter inom 

familjen Enterobacteriaceae med hjälp av plasmider (6).  

       Enzymerna bryter ned betalaktamantibiotika såsom penicilliner och cefalosporiner, vilket 

gör att bakterierna blir resistenta mot dessa. Penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer 

används som behandling för flera infektionssjukdomar, vilket gör att dessa enzymer är av stor 

betydelse vid val av en lämplig behandling (7). När Enterobacteriaceae utvecklar resistens 

mot tredje generations cefalosporiner används karbapenemer som behandling. Eftersom 

infektioner orsakade av ESBL-bildande bakterier har ökat, har användningen av 

karbapenemer som behandling även ökat. Konsekvenser med ökad användning av 

karbapenermer har lett till utveckling av resistensmekanismer hos gramnegativa patogener 

mot vissa grupper av karbapenemer. I framtiden är detta ett stort problem eftersom risken för 

utveckling av resistens mot alla karbapenemer kan förekomma, vilket leder till mycket 

begränsade behandlingsalternativ (8). 

       Enligt folkhälsomyndighetens nya definition är ESBL-producerande bakterier resistenta 

mot cefotaxim, ceftazidim och karbapenemer (9). Betalaktamasenzymer kan klassificeras 

enligt två system, molekylär klassificering enligt Ambler och funktionell klassificering enligt 

Bush-Jacoby-Medieros. Enligt Ambler är betalaktamaserna uppdelade i fyra grupper från A 

till D baserad på likheten mellan aminosyrorna (10). De flesta ESBL-enzymerna tillhör klass 
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A. Enzymerna uppstod till följd av mutationer i det aktiva sätet i betalaktamas (11). Enligt 

Bush-Jacoby-Medieros funktionell klassificering grupperas betalaktamaserna in efter dess 

förmåga att hydrolysera specifika klasser av betalaktam samt efter inaktivering av 

klavulansyra, sulbactam och tazobactam (betalaktamas inhibitorer) (7).  

       Det finns tre olika varianter av ESBL. Den mest förekommande varianten tillhör klass A 

enligt Ambler´s klassificering (ESBLA), den andra typen är plasmidmedierad AmpC (ESBLM) 

och den tredje typen är karbapenemaser (ESBLKARBA) (9). ESBLA kännetecknas av att 

enzymernas aktivitet hämmas av klavulansyra, vilket ESBLM inte gör. Tillskillnad från den 

klassiska ESBLA kan ESBLKARBA även bryta ner monobaktamer och karbapenemer (3).  

Resistensmekanismer  
 

    Antibiotikapåverkan kan hämmas av ESBL-bildande bakterier. Detta sker genom att dessa 

bakterier utvecklar olika resistensmekanismer exempelvis genom att producera 

betalaktamaser som bryter ner betalaktamantibiotika såsom cefotaxim och ceftazidim. 

Enzymerna skiljer sig åt mellan varandra genom dess biokemiska egenskaper. Andra 

resistensmekanismer som kan förekomma är utveckling av effluxpumpar som pumpar ut 

antibiotika, ändring av bakteriens penicillin-bindande proteiner och minskning av kanaler på 

cellmembranet vilket reducerar antibiotika genomsläpplighet. Enterobacteriaceae kan 

producera AmpC som kan delas in i plasmidmedierad AmpC och kromosomal AmpC.  

Resistensmekanismen hos kromosomala AmpC uppstår på grund av genmutation (3,12).  

 

Prevalens och orsak 
 

       Beroende på hur ESBL-fall definieras, diagnostiseras och rapporteras i olika område runt 

om av världen försvåras bedömningen av prevalensen (13).  Prevalensen av ESBL-fall i Asien 

ligger mellan 13 % - 79 % vilket gör att Asien anses vara ett högt epidemiskt område (14). 

Exempel på flera andra områden med hög prevalens av ESBL-bildande bakterier är 

Sydamerika och Stillahavsområdet. I Europa är prevalensen av ESBL-bildande bakterier 

högst i de östra och södra delarna samt i Storbritannien (13).  
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       År 2007 blev ESBL-producerande Enterobacteriaceae anmälningspliktigt i Sverige (15). I 

Sverige har andelen ESBL-producerande bakterier ökat från 2007-2013 med 13-33 % 

rapporterade fall varje år. Högst andel ESBL-fall i Sverige påträffades i Jönköping år 2013 

med 121 ESBL-fall per 100000 invånare (16). År 2014 rapporterades totalt 120 ESBL-fall i 

Jönköping (15). Det procentuella medelvärdet för populationen inom Europeiska 

unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EEA) som var resistenta mot tredje 

generationens cefalosporiner år 2012 var 11,8 %, varav andelen E. coli varierade från 4,4 % 

(Sverige) till 38,1% (Bulgarien) (17).  

       Förekomsten av ESBL-producerande bakterier är vanligast på sjukhus jämfört med hur 

den är ute i samhället. Enligt en jämförande studie som utfördes i Sverige mellan 2008-2010 

mellan patienter som vårdas på sjukhus samt friska individer ute i samhället visade att 

prevalensen hos friska individer hade ökat från 2,1 % till 3 %. samt att prevalensen för sjuka 

patienter hade ökat från 1,8 % till 6,8 % (18). Den snabba ökningen av andelen resistenta 

bakterier inom sjukvården samt i samhället har huvudsakligen berott på ökad föreskrivning av 

antibiotika. Resistenta bakterier har även ökat bland djur till följd av den stigande 

föreskrivningen av antibiotika (19).  

 

Riskfaktorer och spridning 
 

      ESBL-producerande bakterier har hittats i animaliskt feces, lufttorkad skinka, grönsaker, 

jord och avloppsvatten. Detta har orsakat spridningen av ESBL-producerande bakterier till 

människor. Överföringen mellan djur och människor sker via direktkontakt som leder till ökad 

spridning av ESBL-producerande bakterier (19,20,21). En studie gjord i Holland har visat att 

majoriteten av köttproverna tagna från ekologisk kyckling och samtliga köttprover från icke 

ekologisk kyckling var kontaminerade med ESBL-producerande bakterier (22). 

      Det har observerats att spridning av ESBL-producerande bakterier är betydligt högre i 

utvecklingsländer jämfört med industriländer. Ökad spridning av ESBL-producerande 

bakterier i utvecklingsländer kan bero på flera faktorer såsom högt patientbelastade sjukhus, 

ökad användning av receptfria antibiotika, ineffektiv infektionskontroll samt dålig hygien i 

allmänhet och speciellt inom sjukvården (23).  



 

4 

 

      ESBL är primärt en vårdrelaterad infektion, vilket innebär att patienten förvärvar 

bakterien under sin sjukhusvistelse. Under sjukhusvistelsen är patienten utsatt för olika 

smittsamma mikroorganismer. Den vanligaste formen av vårdrelaterade infektioner är 

urinvägsinfektioner orsakade av E. coli och Klebsiella spp, där 80 % av urinvägsinfektioner 

utgörs av kvarliggande katetrar. Person till person smitta, miljösmitta (24) samt fekal-oral 

smitta (13) är faktorer som bidrar till utbrott av vårdrelaterade infektioner (24).  

 

Diagnostik  
 

    För att minska spridningen av samhällsförvärvade och vårdrelaterade infektioner orsakade 

av ESBL är övervakning och screening av patienter med misstänkt infektion av stor betydelse 

(25). Vid screening av ESBL-producerande bakterier används selektiva kromogena 

agarplattor innehållande en blandning av antibiotika såsom cefalosporiner i kombination med 

andra inhiberande antibiotika vilka hämmar tillväxten av icke ESBL- producerande 

Enterobacteriaceae. Visualisering av de resistenta bakterierna bygger på att de uppvisar 

distinkta kolonifärger på agarplattorna. Kromogena agarplattor ger snabb och noggrann 

screening samt underlättar detektion av ESBL-producerande bakterier i exempelvis feces 

prover som har högt innehåll av bakterier (26,27).  

    Kromogena agarplattor innehåller substrat, kromogener. När dessa kromogener 

hydrolyseras av bakteriernas specifika enzymer bildas en färgprodukt. Denna färgprodukt är 

bunden till bakteriekolonierna och diffundera inte ut till övriga delar av plattan, vilket 

underlättar separationen av målorganismerna från resterande flora. Exempel på vanligt 

förekommande kromogener är varierande halogenderivat av indoxyl som kopplas till 

substanser, glykosider. När olika bakteriers-specifika enzymer hydrolyserar glukosiderna så 

frisätts indoxylen (under tillförseln av syre) och beroende på vilka halogenderivat av indoxyl 

som frisätts bildas det olika färger (28).  

    Det finns ett antal kromogena agarplattor på marknaden som används för screening av 

ESBL-producerande bakterier bland annat ChromID ESBL (ChromID™ ESBL, bioMérieux, 

Marcy-l'Etoile, Frankrike) CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR (CHROMagar™, 

Paris, Frankrike).  
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   Generellt innehåller de kromogena agarplattorna näringsämne och en blandning av 

antibiotika som skall hämma växten av grampositiva bakterier och jästsvampar. ChromID 

ESBL innehåller även cefpodoxim som anses vara en väletablerad markör för screening av 

ESBL-producerande bakterier (29,30). Antibiotikainnehållet som används för att selektera 

fram ESBL-producerande Enterobacteriaceaei CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR 

uppges ej av leverantören.  

   CHROMagar™ C3GR används för att selektera ESBLM. CHROMagar ESBL används vid 

screening av ESBL-producerande bakterier samt inhiberar andra bakterier framförallt 

kromosomal AmpC (29).  

   Efter att bakterien selekteras på kromagarplattan görs artbestämning med IVD Maldi 

Biotyper (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Tyskland) följt av resistensbestämning med 

VITEK (bioMérieux, Marcy I’Étoile, Frankrike).  

Artbestämning med IVD Maldi Biotyper   
 

    IVD Maldi Biotyper identifierar mikroorganismer genom användning av Matrix-Assisted 

laser Desorption/lonization Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS). Med IVD 

Maldi Biotyper mäts de endogena proteiner som uppvisas i mikroorganismer vilka jämförs 

mot ett referensmaterial (31).  

     En koloni plockas med en tandpetare och appliceras på en provbricka av metall. Därefter 

tillsätts matrislösning som dels gör att cellerna extraheras och dels är nödvändig för 

absorption av den energi som lasern genererar när proverna beskjuts. Framförallt är det de 

ribosomala proteinerna som extraheras. När prov och matrislösning applicerats till 

metallplattan bildas en kristallin yta och provet är redo för analys. I instrumentet beskjuts 

provet med en laserstråle som joniserar cellinnehållet vilket med hjälp av ett elektriskt fält 

skjuts iväg och proteinernas olika molekylvikt registreras via en detektor, vilket genererar ett 

masspektrum. Masspektrumet omvandlas därefter till ett artspecifikt fingeravtryck som kan 

matchas mot en referens (32).   

    Ju bättre topparna matchar varandra desto högre blir mätningens tillförlitlighet (score), 

vilken ligger mellan 0-3 (0-100 %). Värden som krävs för säker identifiering på artnivå är ≥ 

2.0 och värden mellan 1.7 - 2 krävs för säker identifiering på släktnivå. Om värden däremot 

visar < 1.7 bedöms organism som oidentifierbar (33).  
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Resistensbestämning med VITEK® 

 

    VITEK är ett mikrobiologiskt instrument som först utvecklades på 1970-talet. Instrumentet 

möjliggör automatiserad resistensbestämning av grampositiva- respektive gramnegativa 

bakterier. Principen för instrumentet bygger på användning av ett kodat 

resistensbestämningskort med 64 brunnar innehållande olika typer av antibiotika i varierande 

koncentrationer. En standardiserad turbiditet på bakteriesuspension bereds först i ett provrör 

vilket placeras i en hållare tillsammans med resistensbestämningskortet. Hållaren förflyttas till 

instrumentet som inokulerar bakteriesuspensionen i resistensbestämningskortet. VITEK 2 har 

ett optiskt system som innehåller flerkanals fotometer samt en kolorimeter som läser av 

fluorescens, turbiditet och kolorimetriska signaler. Avläsningen görs var 15:e minut tills 

resultat erhållits som maximalt är 24 timmar. Värden som erhölls kvantifieras och anges i 

minsta inhiberande koncentration (MIC) som kopplas samman med sensitiv, intermediär eller 

resistent stam (34,35).  

 

Behandling och prevention  
  

     Vid behandling av vanliga urinvägsinfektioner orsakade av ESBL-producerande bakterier 

används betalaktamashämmare och penicilliner i kombination med varandra såsom 

piperacillin-tazobactam eller ampicillin-sulbactam (9). För behandling av allvarliga 

infektioner orsakade av ESBL-producerande bakterier är karbapenemer den gruppen av 

antibiotika som är bäst att behandla med (10). Patienter med sepsis eller pneumoni orsakad av 

ESBL-producerande bakterier behandlas med meropenem eller imipenem. Patienter med övre 

urinvägsinfektion behandlas med tazobaktam eller ertapenem. För patienter med nedre 

urinvägsinfektion orsakad av ESBL-bildande bakterier är mecillinam bra förslag till 

behandling (13).  

     För att förhindra person till person smitta och vårdrelaterade infektioner orsakade av 

miljön krävs det dels att personalen följer basala hygienrutiner och dels att regelbunden 

rengöring av sjukhusmiljön utförs inklusive desinfektion av utrustning tillhörande patienten, 

sterilisation av medicinska instrument samt utrustningar som ska återanvändas (24).  

Individen kan medverka till att minska risken för spridning genom att tvätta händerna noga 

innan måltid samt efter toalettbesök särskilt viktigt om personen har kateter eller sår. 
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Användning av egen handduk och flytande tvål kan även minska risken för spridning. Vid 

diarré skall toalettstolen och kranhandtag rengöras (36). 

Syfte 
 

     Syftet med studien är att jämföra och utvärdera specificitet och sensitivitet för tre selektiva 

kromagarplattor, ChromID™ ESBL, CHROMagar™ ESBL och CHROMagar™ C3GR för 

identifiering av ESBL-producerande Enterobacteriaceae.      

Material och metod  

Provinsamling  
  

     Provmaterial i studien omfattade 130 prover. Tio prover bestod av frysta bakteriestammar 

från urinisolat. Dessa bakteriestammar tillhörde familjen Enterobacteriaceae och har tidigare 

bedömts ESBLA-positiva vid ESBL- screening. Tjugo prover från sår-, blod- och urinodlingar 

visade nedsatt känslighet för cefadroxil, cefotaxim och ceftazidim men var inte screenade för 

ESBL. Sjuttio färska fecesprover var diagnostiserade för fecesodling, calicivirus och 

clostridium. Trettio färska urinprover var diagnostiserade för urinpatogener. Samtliga prover 

var slumpmässigt inkluderade i studien efter rutinmässig diagnostisk vid Mikrobiologiska 

laboratoriet, Regionsjukhuset Ryhov, Jönköping mellan åren 2014 och 2015.     

Gjutning av CHROMagar™ ESBL och CHROMagar™ C3GR  
 

     CHROMagar Orientation (CHROMagar™, Paris, Frankrike) användes som medium för 

beredning av CHROMagar ESBL. Vid beredning av CHROMagar ESBL löstes 165 g 

CHROMagar Orientation i fem liter avjoniserat vatten. Därefter autoklaverades blandningen i 

Masterclave 09 (bioMérieux, Marcy I’Étoile, Frankrike) vid 121 °C under 15 minuter följt av 

kylning vid 45°C. Sedan löstes 2850 mg CHROMagar ESBL antibiotikasupplement 

(CHROMagar™, Paris, Frankrike) i 50 ml avjoniserat vatten och blandades under 10 minuter. 

Efter blandning tillsattes antibiotikasupplementet till den smälta agarn. Sedan kopplades 

medieberedaren med hjälp av en steril slang till petriskålfyllaren (Integra Biosciences©, 

Zizers, Schweiz). Värdet på pH kontrollerades (7,0) och mängden agarn justerades till 21 ml 
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per petriskål. Plattorna förvarades mörkt i rumstemperatur under 24 timmar, varefter 

CHROMagar ESBL-plattorna förflyttades till +2 - +8 ºC.  

    Proceduren för gjutning CHROMagar C3GR agarplattorna utfördes enligt beskrivningen 

ovan gällande gjutning av CHROMagar ESBL-plattor. Ingen gjutning för ChromID ESBL 

krävdes eftersom agarplattorna var färdiggjutna vid inköp.  

 

Viable count 

  
   Viable count utfördes för att utvärdera en lämplig spädningsnivå, där antal kolonier 

beräknades ligga mellan 30-200 bakteriekolonier per agarplatta. Tre bakteriestammar 

användes, varav två referensstammar (E. coli ATCC25922, och Klebsiella pneumoniae 

CCUG45241) och en slumpmässigt inkluderad patientstam (E. coli från urin). McFarlands 

standard uppmättes till 0,5. Detta gjordes genom att inokulera provmaterial från plattorna från 

respektive stam till ett rör innehållande 1,5 ml 0.9 % (w/v) natriumklorid, (NaCl). 

Bakterieturbiditeten mättes med hjälp av turbiditetsmätaren Densicheck (bioMérieux, Marcy-

l'Etoile, Frankrike). Innan mätning nollställdes turbiditetsmätaren genom att ett rör 

innehållande 1,5 ml NaCl applicerades i mätaren varpå turbiditeten mättes till noll McFarland 

vid tre olika mättillfällen.  

    Varje bakteriesuspension analyserades som dubbelprov. Från varje bakteriesuspension 

utfördes en spädningserier bestående av fem spädningar: 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10 000 och  

1/ 100 000.  

 

 

Figur 1. En bild som förklarar hur seriespädningar enligt viable count går till.  
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   Sedan togs 100 µl från varje rör och racklades ut över hela plattan med hjälp av en 10 µl 

platinös. Bakterien odlades ut på sex blodplattor (Columbia blodagarbas med 5 % 

humanblod). Blodagarplattorna inkuberades sedan aerobt i 22 timmar vid 37 °C. Efter 

inkubation beräknades antal CFU/ml fram på den ursprungliga rör genom att multiplicera 

antalet kolonier på plattan vid en viss koncentration med spädningsfaktor och volym (mL) 

(Antalet CFU/ml = antal kolonier * spädningsfaktor * volym).  

Artbestämning med IVD Maldi Biotyper   
  

    För artbestämning utfördes mätning på IVD Maldi Biotyper. Detta utfördes på samtliga 

prover frånsett de tio frysta bakteriestammarna eftersom de var redan typade. Det gjordes 

ingen vidare utredning av bakteriestammar icke tillhörande familjen Enterobacteriaceae.  

    Vid utförandet av artbestämning på IVD Maldi Biotyper användes en provbricka med 96 

positioner, en position per prov. Med hjälp av en tandpetare applicerades provmaterial från 

plattan (en till två kolonier) till en provposition. Vid växt av små kolonier applicerades fler 

antal kolonier till provpositionen. På samtliga prover kontrollerades det tunna och jämna 

utstryket av provmaterial för varje provposition. Sedan applicerades 1 µL matrix till varje 

prov, varpå provet fick torka före analys. När matrixen torkat placerades provbrickan i IVD 

Maldi Biotyper för artbestämning.  

Resistensbestämning med VITEK® 

  

    Till VITEK användes alltid färskt material. Ett testkort för gramnegativa stavar (AST-

N218) fick anta rumstemperatur (30 minuter) före användning. Sedan bereddes 

bakteriesuspension med 0,5 McFarlands standard genom att bakteriekolonier plockades med 

bomullspinne från det aktuella provet och inokulerades i ett rör innehållande 3 ml 0.45 % 

(w/v) NaCl. Till sterilkontroll och stamrenhetskontroll användes en tvådelad agarplatta på 

vilken halva inokulerades 10 µL vätska före respektive 10 µL vätska efter tillsats av bakteier 

till NaCl-lösningen Agarplattorna inkuberades aerobt i 22 timmar vid 37 °C. Efter 

inkuberingen avlästes plattorna för att dels kontrollera att det inte vuxit några bakterier på den 

del av plattan som utgjorde sterilkontroll och dels att det vuxit på den andra halvan.  
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Inokulering av bakteriestammar 

Frysta bakteriestammar från urinisolat samt bakteriestammar 

från blod-, sår- och urinodlingar 
 

   Tio stycken kryorör innehållande bakteriestammar från urinisolat vilka hade förvarats vid -

80° C, plockades upp och tinades. Sedan gjordes omstryk på tjugo bakterieprover isolerade 

från blod-, sår- och urinodlingar. Med hjälp av en 1 µl platinös odlades bakterierna ut på 

blodplattor enligt trestrykmetoden. Först gjordes inokuleringsstryk och primärstryk direkt från 

copanpinnen och sedan gjordes sekundärt- respektive tertiärtstryk med en 10 µl platinös 

(Figur 2).  Detta gjordes för att få en bra spridning av bakteriekolonierna. Plattorna 

inkuberades aerobt i 24 timmar vid 37 °C. Efter inkubationen kontrollerades 

bakteriestammarnas renhet. Renstryk gjordes på de bakteriestammar där det växte enstaka 

kolonier tillhörande andra bakteriearter tillsammans med den önskade bakteriestammen. 

Renodling gjordes på blodplattor, vilka inkuberades aerobt i 24 timmar vid 37° C.  

      

 
 

Figur 2. Illustration av tekniken för trestrykmetoden. Inledningsvis görs ett inokuleringsstryk följt av 

ett primär-, sekundär- och teritiärstryk. 

 

   På kromagarplattorna applicerades 100 µl av bakteriesuspension från den utvalda 

spädningen enligt viable count och racklades med en 10 µl platinös. Sedan inkuberades 

plattorna aerobt i 16 timmar vid 37 °C. Art- och resistensbestämning gjordes på samtliga 

bakteriestammar förutom de tio första frysta bakteriestammar eftersom stammarna redan var 

rutinmässigt diagnostiserade som ESBL-positiva.  
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Bakteriestammar från fecesprover och urinprover 

 
     Sjuttio dagsfärska fecesprover i copanrör odlades på kromagarplattor, chromID ESBL, 

CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR. Proverna odlades ut på plattorna enligt 

trestryksmetoden (Figur 2). Plattorna inkuberades sedan aerobt i 16 timmar vid 37 °C. Efter 

inkubationen gjordes artbestämning av de bakteriestammar som växte på plattorna, följt av 

resistensbestämning med diskdiffusionsmetod och VITEK. Diskdiffusionsmetoden gjordes 

genom att varje bakteriestam slammades till 0,5 McFarland i 0,9 %-NaCl. Utodlingen gjordes 

genom inokulering av McFarland-spädningen till Mueller-Hinton-agar (MHA) (SIGMA-

ALDRICH®, St. Louis, USA). MHA-plattor vilka placerades på rotationsapparaten Simplex 

C76™ (BioMerieux, Paris, Frankrike). Ceftazidim och cefotaxim placerades på MHA- plattan 

för resistensbestämning. Slutligen inkuberades agarplattorna i 18 timmar vid 37 °C.  

     Trettio dagsfärska urinprover odlades ut genom att applicera 10 µl prov på 

kromagarplattorna enligt trestrykmetoden (Figur 2). Plattorna inkuberades sedan aerobt i 16 

timmar vid 37 °C. Därefter utfördes art- och resistensbestämning.    

Avläsning av kromogena ESBL-plattor 
 

    Rekommenderad inkuberingstid för kromogena plattor är 18-24 timmar, men i studien 

utvärderades en kortare inkuberingstid på 16 timmar. Vid avläsning av plattorna gjordes en 

bedömning av färg och kolonistorlek. Kolonierna mättes med ett skjutmått för varje 

bakteriestam. Beräkning av sensitivitet och specificitet gjordes genom att se om det växer en 

art eller flera arter på en och samma platta. 

 

Identifiering av ESBL-producerande bakterier  

 

     Vid identifiering av ESBL-producerande bakterier användes både VITEK och disk-

diffusionsmetoden med antibiotika lappar. Vid identifiering av ESBL-producerande bakterier 

med VITEK avlästes MIC-värden för ceftazidim och cefotaxim för varje bakteriestam. MIC-

värdena för meropenem lästes av vid nedsatt känslighet mot ceftazidim och/eller cefotaxim. 

Bakteriearter såsom E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Salmonella spp eller 

Shigella spp som visade ≤ 0,25 mg/L på MIC-värdena för meropenem och blev positiva i 
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VITEKs ESBL-test klassificerades som ESBLA. Blev VITEK resultatet negativt för ESBL, 

misstänktes ESBLM. Klassificerades bakterier in bland övriga Enterobacteriaceae så avlästes 

MIC-värdena för ciprofloxacin, trimsulfa och tobramycin. För att en sådan bakteriestam 

skulle fortsätta utredas som ESBLA måste den vara resistent mot minst två av ovannämnda 

antibiotika. Vid identifiering av ESBL-producerande bakterier med diskdiffusionsmetoden 

avlästes zonbrytningspunkter enligt European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing (EUCAST) för cefotaxim och ceftazidim. Vid nedsatt känslighet mot ceftazidim 

och/eller cefotaxim gjordes resistensbestämning med VITEK och resultaten avlästes enligt 

flödesschema som bygger på NordicAST rekommendation (37) (Bilaga 1). 

 

Statistikbearbetning  
  

    Sensitiveten beräknades genom att dividera antalet sant positiva ESBL-resultat med totala 

summan av antalet sant positiva ESBL-resultat och falskt negativa ESBL-resultat. 

Specificiteten beräknades genom att dividera antalet sant negativa ESBL-resultat med totala 

summan av antalet sant negativa ESBL-resultat och falskt positiva ESBL-resultat (38,39). 

Bakteriestam som visade positiv resultat enligt VITEK och flödesschema antogs vara sant 

positiva och isolat som däremot visade negativ enligt VITEK och flödesschema betraktades 

som falskt positiva. Falskt negativa var de isolat som blev positiva enligt VITEK och 

flödesschema. Sant negativa isolat uppvisade ingen växt på någon av de kromogena plattorna.     

Etiska överväganden 

    Patientproverna som ingick i studien varierade gällande provmaterial. De första tio 

bakteriestammarna från urinodlingar innefattades inte av biobankslagen eftersom samtliga 

patienter var behandlade och bakterierna inte längre var kopplade till patienter, varpå inget 

samtycke från patienten krävdes. Sedan användes fecesodlingar från allmänodling, 

clostridium och calicii som diagnostiserades för ESBL på laboratoriet och bifynd lämnades 

till mikrobiologisk läkare för medicinisk eller kliniskbedömning. Bakteriestammarna från 

dessa fecesprover omfattades inte av biobankslagen.     
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Resultat 
Av de 130 proverna uppvisade 29 prover växt av 31 olika ESBL-positiva bakteriestammar 

tillhörande familjen Enterobacteriaceae. Av totalt 31 ESBL-positiva bakteriestammar hittades 

endast en bakteriestam av ESBLM typ och 30 av ESBLA typer. Alla ESBL-positiva 

bakteriestammar som växte på plattorna var E. coli förutom en som var Klebsiella 

pneumoniae. Antal kolonier från viable count vid spädning 1/100 000 var 90 kolonier (från E. 

coli ATCC25922), 89 kolonier (från Klebsiella pneumoniae CCUG45241) och 91 kolonier 

(från E. coli från urinisolat). Medelvärdet för båda referensstammarna och patientstammen 

blev 90 kolonier, vilket motsvarar 9,0 * 102 CFU/ml. För de övriga spädningarna växte > 200 

bakteriekolonier / platta. Koncentrationen i det ursprungliga rör med 0,5 McFarland 

beräknades till 9,0 * 107 CFU/ml.  

 

Växt av bakterieisolat på CHROMagar™ ESBL 
 

      Totalt växte 30 ESBLA-positiva bakteriearter från 29 prov på CHROMagar ESBL. På 

plattorna växte 29 E. coli (21 urinisolat, ett blodisolat och sju fecesisolat) med mörkrosa 

kolonier och en Klebsiella pneumoniae (ett urinisolat) med mörkturkosa kolonier (Figur 3). 

Merparten av bakteriearter som växte på agarn hade en kolonistorlek på > 1 mm i diameter. 

Från sex prover observerades även växt av andra bakteriearter på plattorna. Av de stammar 

som erhållit ESBL-negativt resultat vid resistensbestämning uppvisades Enterobacteriaceae 

(E. coli, Entrobacter asburiae och Citrobacter freundi) samt bakteriestammar icke tillhörande 

familjen Enterobacteriaceae (Pseudomonas putida, Pseudomonas taetrolens, Acinetobacter 

pittii och Acinetobacter ursingii). 
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Figur 3. Bild A visar växt av mörkrosa ESBL-positiv E. coli kolonier på CHROMagar ESBL och bild 

B visar växt av mörkturkosa ESBL-positiv Klebsiella pneumoniae kolonier på CHROMagar ESBL. 

 

     Enterobacter asburiae växte med mörkturkosa kolonier med en diameter av ungefär 1 mm 

i diameter. Citrobacter freundi växte med ljusturkosa alternativt rosa kolonier med en 

diameter av < 1 mm. Acinetobacter pittii växte med vita kolonier med en kolonistorlek av > 1 

mm i diameter. Acinetobacter ursingii växte med vita kolonier med en kolonistorlek av < 1 

mm i diameter. Pseudomonas putida och Pseudomonas taetrolens växte med vita kolonier 

med en diameter av <1 mm i storlek.  

     Från tre fecesprover observerades växt av ESBL-positiva stammar tillsammans med 

bakteriearter icke tillhörande Enterobacteriaceae på samma CHROMagar ESBL-platta. I det 

ena provet växte E. coli samt Pseudomonas taetrolens. I det andra och tredje provet växte E. 

coli samt Acinetobacter pittii.  De erhållna resultaten från samtliga ESBL-positiva och ESBL-

negativa Enterobacteriaceae samt från icke Enterobacteriaceae redovisas i Tabell I.  

 

Tabell I. Tabellen redovisar antal bakteriearter som växte på CHROMagar ESBL (ESBL-positiva 

och ESBL-negativa Enterobacteriaceae samt icke Enterobacteriaceae), kolonifärg och kolonistorlek 

(diameter i millimeter). Där pos=positiv och neg=negativ.   

Bakteriearter 

 

Kolonifärg Kolonistorlek 

(mm) 

Antal ESBL-positiva 

samt negativa isolat  

Enterobacteriaceae    

E. coli Mörk rosa > 1 29 pos + 1 neg 

Klebsiella pneumoniae Mörk turkos > 1 1 pos 

Citrobacter freundi Ljusturkosa alternativt rosa < 1 1 neg 

Entrobacter asburiae Mörk turkos 1 1 neg 

Icke Enterobacteriaceae    

Pseudomonas putida Vit < 1 1 

Pseudomonas taetrolens Vit < 1 1 

Acinetobacter pittii  Vit > 1 3 

Acinetobacter ursingii Vit < 1 1 

Bild A Bild B 
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Växt av bakterieisolat på ChromID™ ESBL 

      Totalt växte 30 ESBLA-positiva bakteriearter från 29 prov på ChromID ESBL. På 

plattorna växte 29 ESBL-positiva E. coli (21 isolat från urin, ett blodisolat och sju isolat från 

feces) och en Klebsiella pneumoniae (ett urinisolat). Tjugoett E. coli-stammar växte med 

ljusrosa kolonier och åtta med vita kolonier. Klebsiella pneumoniae växte med ljusgröna 

kolonier. De flesta bakteriearterna som växte på agarn hade en kolonistorlek på > 1 mm i 

diameter (Figur 4). 

 

 

 

 

Figur 4. Tre bilder A, B och C på ChromID ESBL, där bild A visar växt av ESBL-positiva Klebsiella 

pneumoniae (ljusgröna bakteriekolonier), bild B visar växt av E. coli (ljusrosa bakteriekolonier) och 

bild C visar växt av E. coli (vita bakteriekolonier). Båda E. coli-stammarna är ESBL-positiva. 

 

     Av ESBL-negativa stammar som växte på agarplattorna uppvisades 1) stammar tillhörande 

familjen Enterobacteriaceae (Entrobacter asburiae, Citrobacter freundi och E. coli och 2) 

stammar icke tillhörande Enterobacteriaceae (Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter pittii och Acinetobacter ursingii). Enterobacter asburiae växte med ljusgröna 

kolonier, Citrobacter freundi med vita till beigea kolonier och E. coli växte med stora ljusrosa 

kolonier (> 1 mm i diameter). Pseudomonas putida och pseudomonas aeruginosa växte med 

vita kolonier där Pseudomonas putida hade en kolonistorlek <1 mm i diameter och 

Pseudomonas aeruginosa > 1 mm i diameter. Acinetobacter pittii växte med vita kolonier 

med en kolonistorlek av > 1 mm i diameter. Acinetobacter ursingii växte även med vita 

Bild A     Bild B Bild C 
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kolonier men en kolonistorlek av < 1 mm i diameter. De erhållna resultaten för samtliga 

ESBL-positiva och ESBL-negativa Enterobacteriaceae samt icke Enterobacteriaceae 

redovisas i Tabell II.  

 

 

Tabell II. Tabellen redovisar antal bakteriearter som växte på ChromID ESBL (ESBL-positiva och 

ESBL-negativa Enterobacteriaceae samt icke Enterobacteriaceae), kolonifärg och kolonistorlek 

(diameter i millimeter). Där pos=positiv och neg =negativ.  

 

Bakteriearter Kolonifärg Kolonistorlek 

(mm) 

Antal ESBL-positiva 

samt negativa isolat  

Enterobacteriaceae    

E. coli Ljusrosa & vita > 1 29 pos + 1 neg 

Klebsiella pneumoniae Ljusgrön > 1 1 pos 

Citrobacter freundi Vit till beige > 1 1 neg 

Entrobacter asburiae Ljusgrön < 1 1 neg 

Icke Enterobacteriaceae    

Pseudomonas putida Vit < 1 1 

Pseudomonas aeruginosa Vit > 1 1 

Acinetobacter pittii  Vit > 1 3 

Acinetobacter ursingii Vit < 1 1 

 

 

Växt av bakterieisolat på CHROMagar™ C3GR 

    Totalt växte 30 ESBL-positiva bakteriearter från 29 prov på CHROMagar C3GR. Samtliga 

stammar tillhörde familjen Enterobacteriaceae, där 28 E. coli-stammar (21 urinisolat, ett 

blodisolat och sex fecesisolat) var ESBLA och en Klebsiella pneumoniae-stam (ett urinisolat) 

var ESBLA och en E. coli stam var ESBLM. På plattan växte E. coli med mörkrosa kolonier 

och Klebsiella pneumoniae med mörkturkosa kolonier. Generellt hade bakteriestammar som 
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växte på plattan en kolonistorlek > 1 mm i diameter, men några bakteriestammar hade 

kolonistorlek på < 1 mm i diameter (Figur 5).  

 

 

 

 

Figur 5. Två bilder A och B på CHROMagar C3GR, där bild A uppvisar ESBL-positiva  

E. coli vilka växt med mörkrosa bakteriekolonier och bild B uppvisar ESBL-positiva Klebsiella 

pneumoniae som växer med mörkturkosa bakteriekolonier. 

 

     Följande bakteriearter tillhörande Enterobacteriaceae verifierades som ESBL-negativa vid 

växt på plattan; Enterobacter asburiae, Morganella morganii, Citrobacter freundii, 

Citrobacter amalonaticus, Citrobacter murliniae, Enterobacter ludwigii, Enterobacter 

cloacae, Enterobacter kobei, Hafnia alvei, E. coli och Enterobacter aerogenes. Det växte 

även bakteriestammar som icke tillhörde Enterobacteriaceae vilka verifierades som ESBL-

negativa. Dessa bakteriearter var Acintobacter pittii, Acinetobacter johnsonii, Acinetobacter 

ursingii och Pseudomonas putida. 

     Enterobacter asburiae växte med blå och rosa aura (kolonistorlek < 1 mm i diameter). 

Citrobacter amalonaticus växte med små ljusgröna kolonier som var > 1 mm i diameter. 

Citrobacter freundi-stammarna antog olika kolonifärger. En del stammar växte med rosa 

kolonier och en del växte antingen med blåa- eller vita kolonier. Samtliga hade en 

kolonistorlek < 1 mm i diameter. Citrobacter murliniae växte med mörkrosa kolonier med en 

kolonistorlek < 1 mm i diameter. Enterobacter ludwigii växte med turkosa kolonier 

(kolonistorlek < 1 mm i diameter). Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes och 

Enterobacter kobei växte med mörkturkosa kolonier omgivna av en rosaaura (kolonistorlek > 

Bild A Bild B 
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1 mm i diameter). Hafnia alvei och Morganella morganii växte med vita till färglösa kolonier 

(kolonistorlek < 1 mm i diameter). Bland icke Enterobacteriaceae växte Acintobacter pittii, 

Acinetobacter johnsonii, Acinetobacter ursingii och Pseudomonas putida med vita kolonier. 

Samtliga stammar växte med en kolonistorlek < 1 mm i diameter. Fyra prover uppvisade växt 

av flera bakteriestammar, 1-2) växt av Acinetobacter pittii och Citrobacter freundi 3) växt av 

E. coli och Hafnia alvei 4) växt av Enterobacter cloacae och Citrobacter freundi. De erhållna 

resultaten på samtliga ESBL-positiva och ESBL-negativa Enterobacteriaceae samt icke 

Enterobacteriaceae redovisas i Tabell III.  

 

Tabell III. Tabellen redovisar antal bakteriearter som växte på CHROMagar C3GR (ESBL-positiva 

och ESBL-negativa Enterobacteriaceae samt icke Enterobacteriaceae), kolonifärg och kolonistorlek 

(diameter i millimeter). Där pos =positiv och neg =negativ. 

Bakteriearter Kolonifärg Kolonistorlek 

(mm) 

Antal ESBL-positiva 

samt negativa isolat  

Enterobacteriaceae    

E. coli Mörkrosa  > 1 29 pos + 4 neg 

Klebsiella pneumoniae Mörkgrön > 1 1 pos 

Citrobacter freundi Rosa/vit/blå < 1 7 neg 

Citrobacter murliniae Mörkrosa < 1 1 neg 

Citrobacter amalonaticus Ljusgrön > 1 1 neg 

Enterobacter ludwigii Turkos < 1 1 neg 

Enterobacter cloacae Mörkturkosa > 1 4 neg 

Enterobacter aerogenes Mörkturkosa > 1 1 neg 

Enterobacter kobei Mörkturkosa > 1 1 neg  

Entrobacter asburiae Blå med rosa aura < 1 5 neg 

Morganella morganii Vit till färglös < 1 1 neg 

Hafnia alvei  Vit till färglös < 1 1 neg 

Icke Enterobacteriaceae    

Pseudomonas putida Vit < 1 1 

Acinetobacter johnsonii Vit > 1 1 

Acinetobacter pittii  Vit > 1 3 

Acinetobacter ursingii Vit < 1 1 
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Sensitivitet och specificitet av samtliga krom agarplattor  
 

Totalt växte det 39 bakteriearter från 35 prov på CHROMagar ESBL. På ChromID ESBL 

observerades växte av 39 bakteriearter från 36 prov och på CHROMagar C3GR växte totalt 63 

bakteriearter från 56 prover. CHROMagar ESBL erhöll en sensitivitet på 96,7 % (KI 81,0 – 

99,9 %) och en specificitet på 94,0 % (KI 86,9 – 97,5 %). På ChromID ESBL uppvisade en 

sensitivitet på 96,7 % (KI 81,0 – 99,9 %) och en specificitet på 93,1 % (KI 85,6– 96,9 %). 

Sensitivitet för CHROMagar C3GR  var 96,7 % (KI 81,0 – 99,9 %) och specificitet var 73,0 % 

(KI 63,0- 81,2 %). Samtliga konfidensintervall är beräknade på 95 %. Resultaten redovisas i 

tabell IV. 

 

Tabell IV. Sensitivitet och specificitet för de tre kromogenaagarplattor beräknades på totalt 130 

prover. 

Krom agarplattor SPa FPb SNc FNd % Sensitivitet (95 % KI) % Specificitet (95 % KI) 

CHROMagar ESBL 29 6 94 1 96,7  (81,0 – 99,9) 94,0 (86,9 – 97,5) 

ChromID ESBL 29 7 93 1 96,7  (81,0 – 99,9) 93,1  (85,6– 96,9) 

CHROMagar  C3GR 29 27 73 1 96,7  (81,0 – 99,9) 73,0  (63, 0- 81,2) 

aSP, provet ansågs som sant positivt när det observerades växt av minst en ESBL-producerande bakterie.  
bFP  provet ansågs som falskt positivt när det observerades växt av icke ESBL-producerande bakterier.   
cSN, provet ansågs som sant negativt när det inte observerades något växt av bakterier på samtliga 

kromagarplattor. 
dFN, provet ansågs som falskt negativt när det observerades växt av ESBL-producerande bakterier på ena krom 

agarplattan men inte på resterande.  

  

Diskussion  
   Sensitiviteten för ChromID ESBL, CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR var väl 

överensstämmande vid selektion av ESBL-producerande Enterobacteriaceae, till skillnad från 

specificiteten där ChromID och CHROMagar ESBL hade högre specificitet jämfört med 

CHROMagar C3GR. Syftet med studien var att jämföra och utvärdera sensitivitet och 

specificitet för tre kromogena agarplattor, ChromID ESBL, CHROMagar ESBL och 

CHROMagar C3GR vid identifiering av ESBL-producerande Enterobacteriacae. 

Kolonistorleken mättes och kolonifärgen bedömdes för varje växande bakteriestam på 

samtliga plattor.  
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    Att screena fram bakterier som producerar ESBL är viktigt för att minska risken för 

spridning. Dessa bakterier är ofta svåra att behandla vilket leder till ökad dödlighet, förlängd 

behandlingstid och sjukhusvistelse för patienten vilket leder till ökade kostnader för 

samhället.         

    Vid insamling av provmaterial användes främst urin- och fecesprover men även isolat från 

sår- och blododlingar. De första tio frysta bakteriestammarna från urinisolat användes för att 

kontrollera växten på de olika kromogena agarplattorna. Efter kontrollen testades fecesprover 

med tanke på att feces innehåller normalt mer bakterier än vad det brukar finnas i urin. 

Urinprover användes även för att observera eventuell växt av ESBL-bildande bakterier.  

    Viable count gjordes på två referensstammar och en patientstam vilken valdes ut 

slumpmässigt. Metoden användes för att utvärdera en lämplig spädningsnivå, för att dels 

kontroller att bakterien växer lika mycket på alla tre agarplattorna och dels för att säkerställa 

att det inte växt för många bakterier vilket skulle försvåra mätningen av bakteriernas 

kolonistorlek samt tolkningen av färgen på kolonierna. Antalet kolonier per platta bör ligga 

mellan 30-200 kolonier. Mindre än 30 kolonier kan leda till ett statistiskt otillförlitligt resultat 

och > 200 kolonier är svårt att räkna då det blir svåra att urskilja enstaka kolonier.  

     VITEK är en icke validerad metod men rekommenderas av EUCAST (3) och eftersom 

mikrobiologiska laboratoriet i Jönköping är ackrediterat (40) så kunde metoden användas för 

resistensbestämning i studien. Resistensbestämning gjordes ibland med disk-

diffusionsmetoden istället för VITEK. Detta gjordes på grund av ekonomiska skäl då det är 

billigare att använda disk-diffusionsmetod.  

     Ett flödesschema (bilaga 1) användes som grund vid identifiering av ESBL-producerande 

bakterier och är anpassat efter nordiska förhållanden baserat på EUCAST (37). Att flödet är 

anpassat efter nordiska förhållanden betyder exempelvis att analyser och antibiotika som 

anses vara irrelevanta ur nordiskt perspektiv exkluderats.  

     

    Inkubationstiden för samtliga agarplattor rekommenderades vara 18-24 enligt 

produktbladen (29,30). I studien förkortades inkuberingstiden för samtliga agarplattor 

(ChromID ESBL, CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR) till 16 timmar. Detta gjordes 

för att dels påskynda diagnostikprocessen vid screening av ESBL-producerande bakterier och 

dels för att underlätta det dagliga arbetet. För att kunna dra en slutsats om den kortare 

inkuberingstiden var optimal eller ej så skulle man ha jämfört olika inkuberingstider. Detta 
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skulle kunna ske genom att inkubera agarplattorna ytterligare vid 18 respektive 24 timmar och 

observera eventuella skillnader i färgomslag och kolonistorlek. Detta gjordes inte i vår studie 

och rekommenderas därför vid vidare studier om dessa agarplattor. 

   

    Vid beräkning av sensitivitet och specificitet uppstod svårigheter vid samtidig växt av 

ESBL-positiva Enterobacteriaceae och bakterierarter icke tillhörande Enterobacteriaceae. De 

proverna betraktades som sant positiva trots samtidig ospecifik växt av andra bakteriearter, då 

de plattorna kunde selektera fram ESBL-producerande bakterier.  

      Kolonistorleken på CHROMagar C3GR var > 1 mm men mindre än kolonistorleken på de 

andra två plattorna. Detta kan anses som en nackdel då bakteriemängd inte kommer räcka för 

vidare utredning vid exempelvis resistensbestämning med VITEK. En stor koloni kräver inget 

omstick vilket underlättar arbetet samt genererar en snabbare svarstid då det krävs ytterligare 

ett dygn för bakterierna att växa fram.  

    Färgen på E. coli skulle enligt tillverkaren växa med ljusrosa kolonier på ChromID ESBL 

samt mörkrosa på CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR. En nackdel med ChromID 

ESBL var att 28 % (8/29) av de ESBL-producerande E. coli-stammarna växte med vita 

kolonier istället för rosa, vilket försvårar tolkningen av resultaten. En åtgärd som hade kunnat 

göras är att inkubera plattorna vid 18 respektive 24 timmar och se eventuella skillnader i 

färgomslag.  

   Sensitiviteten hos de tre plattorna var jämförbar. ChromID ESBL och CHROMagar ESBL 

kunde selektera samtliga ESBL-producerande Enterobacteriaceae av ESBLA, men 

misslyckades att selektera fram E. coli-stammen av ESBLM typ. Denna stam kunde däremot 

selekteras på CHROMagar C3GR. Resultatet kan anses som trovärdigt då samma spädning 

(9,0 * 102 CFU/mL), erhållen från viable count, odlades ut på de tre plattorna vid samma 

tillfälle. Eventuella misstanken om för litet material kan därför exkluderas. I studiens 

provmaterial var denna E. coli den enda stam av ESBLM typen. Enligt en jämförande studie 

gjord på fyra kromogena agarplattor utvärderades bland annat ChromID ESBL och 

CHROMagar ESBL (27). Studien visade att ChromID ESBL var mer tillförlitlig för detektion 

av ESBLM-producerande Enterobacteriaceae jämfört med CHROMagar ESBL. Då vår studie 

endast inkluderade en ESBLM-producerande stam, vilken inte växte på varken ChromID 

ESBL eller CHROMagar ESBL, kan vi inte dra några vidare slutsatser kring detta. 

CHROMagar C3GR uppvisade ingen växt av E. coli-stam av ESBLA typ.  Detta kan bero på 
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för litet material eftersom det även växte få kolonier på ChromID ESBL och CHROMagar 

ESBL. Detta kan utvärderas vidare genom att göra ett omstick av den misstänkta kolonin på 

alla tre agarplattor och se om det observeras något växt.   

    Specificiteten skilde sig åt mellan de olika tre agarplattorna och CHROMagar ESBL 

uppvisade högst specificiteten. Antalet bakteriestammar och arter som växte på ChromID 

ESBL överensstämmande ungefär med antalet bakteriestammar och arter som växte på 

CHROMagar ESBL. Skillnaden var 0,9 % mellan CHROMagar ESBL och ChromID ESBL 

då det observerades mer ospecifik växt på den sist nämnda. På ChromID ESBL och 

CHROMagar ESBL observerades ospecifik växt av icke ESBL-producerande 

Enterobacteriaceae och bakteriearter icke tillhörde Enterobacteriaceae. Detta beror på att 

dessa plattor har hög sensitivitet, vilket gör att de även selekterar fram andra bakteriearter, 

framförallt multiresistenta gramnegativa stavar. En anledning till växt av bakteriearter icke 

tillhörande Enterobacteriaceae (Pseudomonas spp och Acnetobacter spp) är att dessa 

bakteriearter är naturligt resistenta mot tredje generations cefalosporiner. CHROMagar C3GR 

ansågs vara minst specifik jämför med de andra två plattorna. Med tanke på att agarplattan har 

kommit ut på marknaden nyligen så fanns det inga tidigare studier som beskriver hur specifik 

plattan är. Enligt en studie ansågs CHROMagar ESBL och ChromID ESBL vara likvärdiga 

när det gäller växt av icke Enterobacteriaceae eller ESBL-negativa Enterobacteriaceae jämfört 

med andra kromogena agarplattor (41). Detta stämde överens med denna studies resultat där 

CHROMagar ESBL och ChromID ESBL hade högre specificitet än CHROMagar C3GR. 

Merpaten av den ospecifika växten på CHROMagar C3GR var bakteriearter tillhörande 

Enterobacteriaceae. Dessa arter var Enterobacter spp, Citrobacter freundi, Hafnia alvei och 

Morganella morganii. Enligt EUCAST hör dessa arter mest till den kromosomala AmpC som 

är en typ av resistensmekanism hos Enterobacteriacea (3). I studien räknades dessa arter som 

falskt positiva ESBL på grund av att arterna har inte sina resistensgener i plasmiden och kan 

därför inte förflytta sina resistensgener till andra Enterobacteriacaea. Enligt flera studier om 

olika kromogena agarplattor utvärderades Enterobacteriacaea med denna typ av 

resistensmekanism även som falskt positiva (25, 42). 
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    Det är svårt att jämföra sensitivitet och specificitet med tidigare studier eftersom resultatet 

dels är beroende av provmaterialets storlek och antalet ESBL-positiva isolat, vilka i sin tur 

beror på vilket geografiskt område studien utförts i. 

    Kostnaden för CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR var 19,50 kronor per platta. 

medan kostnaden för ChromID ESBL var 15,50 kronor per platta. På Mikrobiologiska 

laboratoriet, Ryhov i Jönköping har det vid flera tillfällen förekommit leveransförseningar vid 

beställda ChromID ESBL-plattor, primärt på grund av slutförsäljning på företaget eller på 

grund av kontamination vid tillverkningen (personlig kommunikation). Detta kan betraktas 

som en nackdel eftersom laboratoriet är i ständigt behov av kromagarplattor och 

leveransförseningar påverkar rutinarbete och får till följd även för patienten genom förlängd 

svartid. CHROMagar orientation (baspulver) och antibiotika supplementet som används för 

att gjuta CHROMagar ESBL och CHROMagar C3GR har en hållbarhet på 90 dagar. Längre 

hållbarhet är en fördel eftersom dessa komponenter kan sparas länge och agarplattor kan 

gjutas vid behov. Hållbarhetstiden på färdigköpta ChromID ESBL-plattor är 28 dagar. 

Nackdelen med kort hållbarhet är att de agarplattor som inte förbrukas måste kasseras när 

utgångsdatum går ut, vilket leder till en ökad kostnad för verksamheten.  

     Studiens huvuduppgift var att utvärdera sensitivitet och specificitet för ChromID ESBL 

och CHROMagar ESBL då CHROMagar C3GR erhölls som extra platta. Enligt NordicAST 

rekommenderas att ESBLA och ESBLM testas oberoende av varandra. Detta görs inte i rutinen 

eftersom Mikrobiologen inte helt fullföljer rekommendationen. Det hade möjligtvis kunnat 

hittas fler ESBLM -stammar om alla ESBLA-stammar testats för ESBLM. Då ESBL-

producerande Enterobacteriacaea kan vara av både ESBLA- och ESBLM-typen.  

 

 

Slutsats 
    Utifrån studiens resultat ansågs CHROMagar ESBL och ChromID ESBL likvärdiga 

gällande sensitivitet och specificitet. De både kromogena plattorna kunde selektera samtliga 

ESBLA. Nackdelen med ChromID ESBL var att den uppvisade olika kolonifärger för ESBL-

producerande E. coli. CHROMagar C3GR hade lägst specificitet enligt studiens resultat. Dock 
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kan den låga specificitet bero på att Mikrobiologen inte tillfullo följer den gängse 

rekommendationen att oavsett ESBLA resultat bör samtliga analyseras för ESBLM.     

     För att kunna dra en slutsats om dessa kromogena agarplattors förmåga att detektera 

AmpC-producerande Enterobacteriaceae krävs vidare studier på ett större provmaterial 

innehållande AmpC-producerande Enterobacteriaceae. Eftersom CHROMagar ESBL har gett 

likvärdigt resultat som ChromID ESBL gör att den rekommenderas att tillämpas i rutin, då 

Mikrobiologen har haft problem med leveransen av ChromID ESBL.       
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Stort tack till alla personal på Mikrobiologiska laboratoriet, Regionsjukhuset Ryhov, 
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Bilaga 1 

 
 

 
 

Faktan i bilagan är baserad på NordicAST som är sammanfattad av ST-läkare, Jonas Swanberg i 

klinisk mikrobiologi, Regionsjukhuset Ryhov, Jönköping. Tillstånd att använda bilagan har godkänts 

av denna läkare. 

 

 

0-4 mm

CTX och CAZ: båda S eller I

0,5 - 128 mg/L

CTX och CAZ: en eller båda R

Från Schema 2:
Ej ESBL-carba

Artbestämning på 
MALDI +

Resistensbestämning 
(MIC) på Vitek

Ingen ESBL.

≤0,25 mg/L

Vad är MIC-värdet för 
meropenem?

Klinisk odling:

Enterobacteriacae  som faller ut i disk-screening 
= Cefotaxim och/eller ceftazidim blir R.

eller
E coli som faller ut i disk-screening 

= Cefadroxil-zon 0 - 11 mm

MRB:

Växt på ESBL-platta

Misstänkt ESBL-carba
OBS: kan vara misstänkt fast 

SIR-klassningen är S.
Gör KPC/MBL Confirm Kit.

Se schema 2!

0 - 1

2 - 3"Vanlig" ESBL-A
 Slutsvara med externkommentar 

ESBL (alltid).
 Remiss till jourläkare (om ny).
 Anmälan till Sminet (om ny).
 Frys stammen (om ny).

Vad är ceftazidim?

Gör ESBL-test med 
cefepim +/- klavulansyra

E. coli

Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis

Salmonella
Shigella

Klebsiella oxytoca

Proteus vulgaris
Citrobacter koseri

Övriga enterobacteriacae

Hur många är R av

ciprofloxacin, trimsulfa och 
tobramycin?

Ingen ESBL.

≥5 mm

S eller I

R

Vilken art är det?

Vad är ESBL-resultatet från 
Vitek?

Pos

Misstänkt ESBL-M
 Prelsvara med 

externkommentar MRG.
 Skicka stammen till 

Linköping för PCR-analys.

 När svar finns: slutsvar + 
ev. anmälan till Sminet i 
samråd med jourläkare.

Neg
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