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Sammanfattning 

Multiresistenta bakterier så som meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), bakterier 

som producerar extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) och vancomycinresistenta 

enterokocker (VRE) är ett problem sedan årtionden tillbaka och som ökar för varje år. Idag på 

mikrobiologen, Unilabs Skövde, isoleras bakteriestammar från selektiva medier för just MRSA, 

ESBL och VRE på blodagar innan resistensbestämningarna utförs. Syftet med studien var 

därför att undersöka möjligheten att göra diskdiffusionstest direkt från de selektiva medierna 

och således kunna svara ut resultaten tidigare. Utvärdering av detta gjordes genom att undersöka 

om storleken på antibiotikazonerna för sammanlagt 64 isolat påverkades av att bakterierna som 

användes vuxit på ett selektivt agarmedium i förhållande till om de vuxit på blodagar. Resultatet 

visade vad som ansågs vara en normal variation på maximalt ±2 mm för alla parvisa zoner utom 

en på 3 mm. Av alla zoner som undersöktes för MRSA, ESBL och VRE var majoriteten 

identiska i antal millimeter, 62 %, 89 % och 98 % respektive. Baserat på det goda resultatet 

ansågs materialet vara tillräckligt stort för att göra bedömningen att metoden är utförbar. Med 

tanke på de positiva effekterna av att göra resistensbestämningar direkt från de selektiva 

agarmedierna görs rekommendationen till mikrobiologen, Unilabs Skövde, att övergå till denna 

metod. 

 
Nyckelord: Multiresistens, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Enterococcus spp. 

 



 

 

Summary 

Evaluation of disk diffusion susceptibility test from selective agar media for 

MRSA, ESBL and VRE in comparison with blood agar  

 

Multiresistant bacteria such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), extended-

spectrum beta-lactamase (ESBL) producing bacteria and vancomycin-resistant enterococci 

(VRE) have been a problem for decades with an increasing rate. Today, at mikrobiologen, 

Unilabs Skövde, bacterial strains are isolated from selective media for MRSA, ESBL and VRE 

onto blood agar before the susceptibility testing. The aim of the study was to examine the 

possibility of disk diffusion susceptibility testing directly from the selective media and thus be 

able to reply the findings earlier. The zones of inhibition were examined for a total of 64 isolates 

after disk diffusion testing from both the selective and blood agar plates in order to evaluate if 

the zone sizes were affected. The results showed what was considered a normal variation of ±2 

mm for all pairwise zones except for a difference in 3 mm. The majority of all zones tested for 

MRSA, ESBL and VRE had equally large zones, 62%, 89% and 98% respectively. Based on 

the good results, the material was considered enough to make the conclusion that the method is 

feasible. Considering the positive effects of making susceptibility testing directly from selective 

agar, a change to this method is recommended to mikrobiologen, Unilabs Skövde. 
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Inledning 

Multiresistenta bakterier så som meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), bakterier 

som producerar extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) och vancomycinresistenta 

enterokocker (VRE) är ett problem sedan flera årtionden tillbaka och som ökar drastiskt varje 

år världen över (1). Enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) har incidensen för infektion per 

100 000 invånare per år i Sverige succesivt ökat från 19,8 till 39,4 för MRSA och från 59,8 till 

97,3 för ESBLA- och ESBLM-producerande bakterier under en femårsperiod (2011-2015) (2,3). 

För VRE-infektion, som inte är lika vanligt i Sverige som MRSA och ESBL, har incidensen 

per 100 000 invånare per år i Sverige enligt FHM succesivt ökat från 1,3 till 4,1 under en 

fyraårsperiod (2011-2014). Till år 2015 hade dock incidensen sjunkit till 1,6 (4). 

 

I Europa har under en fyraårsperiod (2011-2014) antalet infektioner orsakade av MRSA 

minskat från 18,6 % till 17,4 % av det totala antalet infektioner orsakade av S. aureus. Däremot 

har under denna tid en signifikant ökning av antalet ESBL-producerande bakterier skett. Antalet 

infektioner orsakade av Escherichia coli med resistens mot tredje generationens cefalosporiner 

hade ökat från 9,6 % till 12,0 % av det totala antalet infektioner orsakade av E. coli. Antalet 

invasiva infektioner orsakade av E. coli med resistens mot aminopenicilliner, fluoroquinoloner 

och aminoglycosider utav det totala antalet infektioner orsakade av E. coli hade dock inte någon 

signifikant förändring mellan åren 2011-2014. För infektioner orsakade av Klebsiella 

pneumoniae hade däremot en ökning av resistens skett för både tredje generationens 

cefalosporiner, flurorquinoloner och aminoglycosider mellan åren 2011-2014 från 23,6 - 28,0 

%, 24,5 – 27,4 % och 20,1 - 23,1 % respektive. VRE-infektioner orsakade av E. faecium hade 

också ökat i Europa från 6,2 % år 2011 till 7,9 % år 2014. Generellt rapporterades procentuellt 

de högsta resistenserna hos multiresistenta bakterier i södra och sydöstra Europa (5). 

 

Resistensutveckling är ett fenomen som uppkommer naturligt hos bakterier men som påskyndas 

genom påtryckningar från människans felaktiga användande och missbruk av antibiotika (1). 

Det är därför viktigt att tidigt upptäcka och diagnosticera de multiresistenta bakterierna korrekt 

eftersom de har direkta konsekvenser på infektionskontroll och behandling, varför 

resistensbestämning är viktigt (6).  
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Idag på mikrobiologen, Unilabs Skövde, odlas först bakteriestammar på selektiva medier för 

MRSA, ESBL och VRE vid screening för multiresistenta bakterier för att sedan isoleras på 

blodagar, enligt rekommendationer från EUCAST (7), innan resistensbestämningarna görs. 

Detta medför att det tar upp till ett dygn extra att svara ut dessa prover. Det var därför av värde 

att undersöka om det är möjligt att göra resistensbestämningar med diskdiffusionstest direkt 

från de selektiva medierna och på så vis kunna svara ut resultaten tidigare. Detta medför inte 

bara mindre arbete på laboratoriet utan även en kortare svarstid för patienterna som är isolerade. 

Konsekvenserna för isolerade patienter kan vara både psykologiska och kliniska (8), varför 

studien är av stor vikt. Flera studier har funnit att patienter som är isolerade känner sig bland 

annat kränkta, begränsade, stressade och ensamma (9, 10). Förkortade svarstider skulle även 

gynna hälsovården då kostnaderna för isolerade patienter är väldigt höga (8).  

 

 

Bakgrund 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus är en vanligt förekommande grampositiv bakterie som koloniserar 20-

30 % av befolkningen asymtomatiskt på huden eller i näsgångarna. Bakterien kan dock orsaka 

infektioner så som pneumoni, bakteriemi, matförgiftning och hud- och mjukdelsinfektioner 

(11). Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) som koloniserar hud och näsa brukar 

också vara asymtomatiskt och anses vara ganska harmlöst. Vårdrelaterade infektioner med 

MRSA kan däremot orsaka allvarliga infektioner så som sårinfektioner, pneumoni och 

bakteriemi som i värsta fall kan vara letalt (12). MRSA kan smitta via direktkontakt mellan 

individer men vissa stammar har även förmågan att överleva och smitta genom kontaminerade 

ytor under flera månaders tid (11).  

 

År 1960 introducerades meticillin som antibiotika mot penicillinresistenta S. aureus, men inom 

bara ett år kom det första fallet av MRSA. Meticillin brukas inte längre kliniskt men akronymen 

MRSA används dock än. MRSA är resistenta inte bara mot penicillin utan även de andra 

betalaktamantibiotika. Vissa stammar har även visat sig vara resistenta mot bland annat 

erytromycin och ciprofloxacin (13). Betalaktamantibiotika har som funktion att angripa och 

försvaga cellväggens struktur hos bakterier. Detta genom att de inhiberar syntes och kemisk 

tvärbindning av det bakteriespecifika peptidoglykanet i cellväggen vilket leder till cellysering 

(14, 15).  De flesta MRSA får sin resistens genom att producera det penicillinbindande proteinet 
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PBP2a, med låg affinitet för betalaktamer, som kodas av genen mecA (13, 16). För att detektera 

meticillinresistens hos S. aureus används vid diskdiffusionstest oftast antibiotikalappen 

cefoxitin (6). Cefoxitin är rekommenderat för meticillinresistens som är medierat av mecA-

genen, framför bland annat oxacillin, eftersom den visat sig inducera det regulatoriska systemet 

för mecA-genen (17, 18).  

 

Extended-spectrum beta-lactamase  

Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) är ett enzym som produceras av bakterier, 

huvudsakligen inom familjen Enterobacteriaceae, som bryter ner betalaktamringen hos 

betalaktamantibiotika med utvidgat spektrum (19, 20). De antibiotika som används i störst 

utsträckning är just bland annat betalaktamantibiotika, så som penicilliner och cefalosporiner, 

och det var användandet av tredje generationens cefalosporiner (ex. cefotaxim och ceftazidim) 

som på 1980-talet ledde till framväxten av ESBL-producerande bakterier (20). Dessa bakterier 

har förutom betalaktamresistens ofta även utvecklat samtidig resistens mot bland annat 

fluorokinoloner (ex. ciprofloxacin) och aminoglykosider (ex. tobramycin) (21). 

 

Enterobacteriaceae är vanliga kolonisatörer i mag-tarmkanalen men kan där även orsaka 

infektioner. De orsakar även infektioner i bland annat urinvägarna, nedre luftvägarna, 

blodomloppet och i det centrala nervsystemet. De allra vanligaste arterna som producerar ESBL 

inom familjen Enterobacteriaceae är Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae men 

exempelvis Proteus mirabilis och Enterobacter cloacae förekommer också (19).  

 

ESBL-producerande bakterier har spridit sig över världen sedan 1980-talet men som de senaste 

åren ackumulerats (22). De olika typerna av ESBL har under årens gång klassificerats och 

namngivits på många olika sätt. Den definition som kommer att användas i denna studie är 

enligt Giske et al. (23), där ESBL-enzymerna klassificeras i de tre huvudgrupperna ESBLA, 

ESBLM och ESBLCARBA (23). I grupp ESBLA innefattas bland annat enzymerna CTX-M, SHV 

och TEM som inhiberas av klavulansyra och överförs mellan bakterierna horisontellt (15, 19). 

I grupp ESBLM innefattas de ”övriga” ESBL-typerna vilka är plasmidmedierad AmpC och 

OXA. I grupp ESBLCARBA innefattas ESBL-typerna med resistens mot karbapenemer, dvs. 

enzymerna karbapenemaser som har hydrolytisk aktivitet mot karbapenemer (19, 23). De 

ESBL-klasser som kommer att undersökas i denna studie är ESBLA och ESBLM.  
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Vancomycinresistenta enterokocker 

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) upptäcktes för första gången år 1986 (24). De 

senaste årtiondena har sedan antalet enterokocker med vancomycinresistens ökat allt mer. 

Enterokocker är grampositiva bakterier som ofta är en del av normalfloran i mag-tarmkanalen. 

Hos friska individer anses de vara ganska harmlösa patogener. Nu bedöms de dock vara några 

av de vanligaste sjukhusrelaterade patogenerna i världen, där de är en vanlig orsak till 

urinvägsinfektioner (25). Andra infektioner de kan ge upphov till är bland annat bakteriemi och 

endokardit (24). De vanligaste arterna av enterokocker som orsakar infektion är framförallt 

Enterococcus faecium och E. faecalis (25). VRE-infektioner orsakade av E. faecalis är dock 

fortfarande ovanligt (5). VRE kan smitta direkt men även indirekt via kontaminerade ytor under 

flera månaders tid (24). 

 

VRE har förvärvad resistens mot vancomycin och andra glykopeptider (26). Denna förvärvade 

glykopeptidresistens finns i åtta fenotypiska varianter där vanA är den allra vanligaste (24). 

Resistensen beror på att de syntetiserar en modifierad cellvägg som har en minskad affinitet för 

glykopeptiderna (5). Många VRE har även en förvärvad resistens mot aminoglykosider (ex. 

gentamicin). Allvarliga VRE-infektioner har därför ett begränsat antal behandlingsmöjligheter 

eftersom enterokocker även i sig själva är resistenta mot många antibiotika, bland annat 

cefalosporiner, clindamycin och vissa penicillin. Linezolid är däremot ett behandlingsalternativ 

då resistens mot detta antibiotikum är ovanligt (26).  

    

Metodologisk bakgrund 

Antibiotikaresistens uppenbarade sig redan kort efter upptäckten av antibiotika. Metoder för att 

detektera dessa resistenta bakterier började genast att utarbetas. På rutinlaboratorierna för 

mikrobiologi visade sig diskdiffusionstest fungera bra för att undersöka isolerade patogener. 

Diskdiffusionstestet går ut på radiell diffusion av papperslappar med antibiotika. Det 

utarbetades utifrån brytpunkterna för minsta inhibitoriska koncentrationen (MIC) för att sedan 

ha översatt dessa till brytpunkter för zondiametrarna. För att tolka zonerna kan det så kallade 

SIR-systemet användas som introducerades i Sverige år 1979, där S står för känslig/sensitiv, I 

står för intermediär och R innebär resistent (27). 
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European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) etablerades av 

European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) år 1997 med 

huvudsyftet att harmonisera antimikrobiella brytpunkter i Europa. Denna harmonisering 

färdigställdes år 2010 och var viktig både för den internationella övervakningen av resistenta 

mikroorganismer men även för att stringent kunna rapportera resistenser kliniskt (28, 29). Idag 

använder de allra flesta europeiska länder dessa standardiserade brytpunkter och riktlinjer från 

EUCAST i åtminstone en del av ländernas laboratorier (30). 

 

Hur bra resultatet från resistensbestämning med diskdiffusionstest utfaller beror på flertalet 

parametrar. Enligt EUCAST ska bakteriesuspensioner helst inokuleras på agarplattan inom 15 

minuter från prepareringen. Inom 15 minuter från inokuleringen ska sedan antibiotikalapparna 

appliceras, annars finns en risk att bakterien hinner att börja växa dessförinnan vilket leder till 

minskade zoner. Efter appliceringen av antibiotikalapparna ska sedan plattorna inkuberas inom 

15 minuter, risken finns annars att prediffusion av lapparna sker med resultatet att zonerna blir 

felaktigt förstora. En annan orsak till variation av zonstorleken är preparering och utstryk av 

bakteriesuspensionerna. Ett inokulat som är för tunt leder till större zoner medan ett tätare 

inokulat istället ger mindre zoner (7). Det är även viktigt att den rekommenderade 

inkubationstiden på 16-20 timmar enligt EUCAST inte överskrids. Risken finns annars att isolat 

kan bedömas falskt resistenta då zonkanterna blir mindre distinkta eller växt av kolonier i 

zonerna kan förekomma vid förlängd inkubationstid (31). En skillnad på ±2 mm i zondiameter 

mellan parvisa observationer av samma stam vid diskdiffusionstest har i flera undersökningar 

ansetts likartade (31, 32). 
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Syfte  

Syftet med studien var att utvärdera om resistensbestämning med diskdiffusionstest kunde 

göras direkt från de selektiva agarmedierna för MRSA, ESBL och VRE istället för att först 

isolera bakterierna på blodagar, vilket skulle medföra upp till ett dygns kortare svarstid för 

patienterna.  
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Material och metod 

Urval 

I studien användes, förutom referensstammar, bakterier från patientisolat som efter 

artidentifiering frysts ned och lagrats. Urvalet för MRSA-stammarna gjordes genom att 

handplocka de första 20 stammarna som påträffades. Sedan valdes ytterligare tio stammar ut 

för att få en större vidd i de uppvisade resistensmekanismerna. För de ESBL-producerande 

stammarna valdes urvalet genom att hämta från de båda typerna ESBLA och ESBLM samt 

variera bakteriearterna inom dessa för att få en så stor bredd som möjligt. Av dessa stammar 

var 6 av typen ESBLM medan 14 av stammarna var av typen ESBLA. För att försöka spegla 

verkligheten i variationen av de ESBL-producerande stammarna plockades flest E. coli ut då 

denna bakterie är den vanligaste att producera ESBL, vilket blev nio stammar. Fem stammar av 

den näst vanligaste ESBL-producerande bakterien K. pneumoniae valdes ut och tre stammar 

vardera av P. mirabilis och E. cloacae. VRE-urvalet, som bestod av E. faecium, begränsades 

till endast tio stammar då få isolat fanns att tillgå, nio isolat med påvisad vanA-gen 

handplockades samt det enda isolatet med påvisad vanB-gen inkluderades i studien. 

Referensstammarna som användes var CCUG 34467 för MRSA, CCUG 59297 (K. 

pneumoniae) och CCUG 59298 (E. coli) för ESBL samt CCUG 36804 (E. faecium med påvisad 

vanA-gen) och CCUG 37593 (E. faecium med påvisad vanB-gen) för VRE.   

 

Laboratorieutrustning och material 

De agarplattor som användes i studien var blodagar (1 L avjoniserat vatten, 42,5 g BBL 

Columbia agar (Becton, Dickinson and Company, New Jersey, USA) och 50 mL hästblod 

(SVA, Uppsala, Sverige), substratavdelningen Unilabs, Skövde, Sverige), Müller-Hinton-agar 

(MH-agar) (1 L avjoniserat vatten och 38 g Müller Hinton agar (Oxoid Limited, Hampshire, 

England)), chromID MRSA SMART Agar (MRSM) (bioMeriéux, Marcy l’Etoile, Frankrike), 

ESBL (1 L avjoniserat vatten, 33 g Orientation agar (CHROMagar, Paris, Frankrike) och 10 

mL ESBL-supplement (1 L avjoniserat vatten och 57 g ESBL-supplementpulver (CHROMagar, 

Paris, Frankrike), substratavdelningen Unilabs, Skövde, Sverige) och chromID VRE Agar 

(bioMeriéux, Marcy l’Etoile, Frankrike).  
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Turbiditetmätning utfördes med hjälp av en DensiCHEK plus (bioMérieux, Marcy l'Etoile, 

Frankrike). För att säkerställa mätinstrumentets prestanda utfördes innan varje mätningstillfälle 

en kontrollmätning av två standarder på 0,0 samt 0,5 McFarland.  

 

Antibiotikalapparna som användes i studien var cefoxitin FOX30, clindamycin DA2, 

erytromycin E15, fusidinsyra FD10, ciprofloxacin CIP5, linezolid LZD10, rifampicin RD5, 

tobramycin TOB10 och trimetoprim/sulfametoxazol SXT25, amoxicillin/klavulansyra 

AMC30, cefotaxim CTX5, ceftazidim CAZ10, meropenem MEM10, piperacillin/tazobactam 

TZP36, cefadroxil CFR30, ampicillin AMP2, gentamicin CN30 och vancomycin VA5, 

samtliga tillverkade av Oxoid Limited (Hampshire, England). 

 

Utodling av bakteriestammarna 

De frysta bakteriestammarna tinades först för att sedan inokuleras på blodagar 

(substratavdelningen Unilabs Skövde). Varje stam odlades på respektive selektiv agar, MRSM 

(bioMeriéux), ESBL (substratavdelningen Unilabs Skövde) eller VRE (chromID VRE Agar 

(bioMeriéux)), och på en blodagar (substratavdelningen Unilabs Skövde) efter en natts 

inkubering (22-24 timmar) aerobt i 36±1˚C. Efter omstryken inkuberades plattorna ytterligare 

över natt aerobt i 36±1˚C (22-24 timmar).  

 

Utförande av resistensbestämning med diskdiffusionstest 

Bakterier från antingen blodagar eller selektiv agar inokulerades i ett rör med steril 0,9 % (w/v) 

NaCl för att generera en suspension med en turbiditet av 0,5 McFarland. För att mäta 

turbiditeten blandades först suspensionerna noggrant på en vortex innan de sedan mättes med 

en DensiCHEK plus (bioMérieux). Mätningarna accepterades för värden med en avvikelse på 

±0,05 McFarland samt med en maximal skillnad på 0,05 McFarland mellan de två 

suspensionerna från vardera agarplatta för varje stam. Inom 15 minuter från att varje suspension 

gjorts ströks de sedan ut tätt på var sin MH-agar (Oxoid Limited) med hjälp av sterila 

bomullspinnar och en automatiserad plattrotator. För de gramnegativa bakterierna trycktes 

överflödig vätska bort från bomullspinnen. Inom 15 minuter applicerades därefter 

antibiotikalapparna på respektive agarplatta. För MRSA-isolat applicerades antibiotikalapparna 

FOX30, DA2, E15, FD10, CIP5, LZD10, RD5, TOB10 och SXT25 fördelat på två MH-plattor. 

För ESBL-isolat applicerades antibiotikalapparna AMC30, CTX5, CAZ10, CIP5, TOB10, 
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SXT25, MEM10, TZP36, CFR30 och FOX30 fördelat på tre MH-plattor. För VRE-isolaten 

applicerades antibiotikalapparna AMP2, CN30, VA5 och LZD10 på en MH-platta. Samtliga 

antibiotikalappar i studien är tillverkade av Oxoid Limited (Hampshire, England). Inom 15 

minuter inkuberades sedan plattorna aerobt över natt (18-20 timmar) i 36±1˚C. Alla 

delutföranden i resistensbestämningen utfördes enligt rekommendationerna från EUCAST (7), 

med undantag för resistensbestämning från selektiva medier som är huvudsyftet att undersöka 

i denna studie vilket inte rekommenderas. De två suspensionerna för varje stam preparerades 

alltid parvist, likaså utförandet av resterande delar av resistensbestämningen, för att minimera 

skillnader som skulle kunna uppkomma i utförandet.  

 

Avläsning och bedömning av resistensbestämning 

Riktlinjerna från EUCAST följdes vid avläsning av zonerna och zonbrytpunkterna enligt SIR-

systemet (33, 34). Zonerna mättes i hela millimeter med hjälp av ett skjutmått mot en svart 

bakgrund med undantag för linezolid för MRSA-stammarna och vancomycin för VRE-

stammarna där zonerna även undersöktes mot en ljuskälla. För varje bakteriestam, som vuxit ut 

på två olika medier, mättes varje antibiotikalapp parvist för att tydligt se om det förelåg någon 

eventuell skillnad på zonerna för plattorna i förhållande till varandra.  

 

Statistisk bearbetning 

Resultaten bearbetades statistiskt i IBM SPSS Statistics version 21 (IBM, New York, USA) 

både för deskriptiv statistik samt för jämförande analys av de parvisa observationerna för varje 

antibiotika med hjälp av det icke-parametriska sign-testet (35). En signifikansnivå på 0,05 

användes. 

 

Miljöpåverkan 

Rör med bakteriesuspension samt alla agarplattor som användes i studien kasserades i 

riskavfall. Inga hälsoskadliga ämnen har använts under studiens gång. 
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Etiska överväganden   

Studien innefattar bakteriestammar som isolerats från patienter och sedan sparats i frys efter 

artbestämning. Då ingen patientinformation användes, eftersom bara bakterierna var av intresse 

för studien, samt att isolaten avkodades kunde inte resultaten härledas tillbaka till patienterna. 

  



11 

 

Resultat 

I studien undersöktes totalt 31 MRSA-isolat, 22 ESBL-isolat samt 12 VRE-isolat. Utav dessa 

exkluderades ett ESBL-isolat ur studien på grund av dålig växt. För MRSA undersöktes nio 

olika antibiotika, tio olika antibiotika undersöktes för de ESBL-producerande bakterierna samt 

fyra olika antibiotika för VRE. Majoriteten av de isolat som undersöktes uppvisade ingen 

skillnad i antal millimeter för antibiotikazonerna mellan blodagarplattan och respektive selektiv 

agarplatta. MRSA med totalt 279 parvisa zoner som undersöktes, var 174 (62 %) av dessa 

identiska i antalet millimeter. ESBL med totalt 210 parvisa zoner som undersöktes, var 186 (89 

%) av dessa identiska i antalet millimeter. VRE med totalt 48 parvisa zoner som undersöktes, 

var 47 (98 %) av dessa identiska i antalet millimeter. Medelvärdet för skillnaden mellan zonerna 

från resistensbestämningarna gjorda från den selektiva agarplattan och från blodagarplattan för 

alla antibiotika tillsammans blev 0,4 mm för MRSA, 0,3 mm för ESBL samt 0,0 mm för VRE. 

 

Sign-testet med en signifikansnivå på 0,05 visade att ingen statistiskt signifikant skillnad 

förelåg i zondiametrarna mellan resistensbestämningarna gjorda från blodagarplattor och 

resistensbestämningar gjorda från de selektiva agarplattorna för alla antibiotika och bakterier i 

studien. 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus  

För MRSA-isolaten redovisas i Tabell 1 variationen och variationsmedelvärdet för varje 

antibiotikum. Som störst var skillnaden 2 mm, vilket förekom hos sex av de nio antibiotika, och 

som mest hade 15 av de 31 isolaten en skillnad i zondiameter mellan de två plattorna.  

 

Tabell 1. Variationen och variationsmedelvärdet i millimeter för MRSA-isolaten mellan de parvisa 

observationerna för varje antibiotikum med antalet avvikande resultat, 1 mm skillnad alt. maximalt 2 mm skillnad, 

inom parentes. N=31.  

Antibiotikum Variation i mm (antal) Variationsmedelvärde i mm 

Cefoxitin ±2 (9) 0,3 

Clindamycin ±2 (12) 0,4 

Erytromycin ±2 (13) 0,5 

Fusidinsyra ±1 (15) 0,5 

Ciprofloxacin ±1 (10) 0,3 

Linezolid ±2 (13) 0,5 

Rifampicin ±2 (12) 0,5 

Tobramycin  ±1 (8) 0,3 

Trimetoprim/sulfametoxazol ±2 (13) 0,5 
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Ingen skillnad i SIR-tolkning för något av MRSA-isolaten förelåg mellan 

resistensbestämningarna gjorda från blodagar och MRSM-agar. För cefoxitin hamnade 

zondiametern för alla isolat på båda plattorna inom R enligt zonbrytpunkterna med ett resultat 

på mellan 10-18 mm. För linezolid och trimetoprim/sulfametoxazol hamnade istället alla isolat 

på båda plattorna inom S enligt zonbrytpunkterna med resultat på mellan 21-29 mm och 22-35 

mm respektive. För clindamycin däremot mättes 3 av paren till resistenta (R) medan 22 av paren 

mättes till känsliga (S). När zondiametrarna inte blev helt identiska mellan plattorna förekom 

både större och mindre zoner från resistensbestämningarna gjorda från MRSM-agarn i 

jämförelse med blodagarn, se Figur 1. I figuren uteslöts resterande sex par som visade 

inducerbar resistensmekanism och därmed bedömdes resistenta trots zon.   

 

 

Figur 1.  Diagram över zondiametrarna (mm) för clindamycin med stödlinjer för zonbrytpunkterna R<19 mm (röda 

linjer) och S≥22 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid utfall 

av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkterna antalet. Sex av paren uppvisade inducerbar 

resistensmekanism och uteslöts därför i diagrammet. 

 

 

För erytromycin mättes 5 av paren till resistenta (R) medan resterande 26 par mättes till känsliga 

(S). Det förekom även här både större och mindre zoner från resistensbestämningarna gjorda 

från MRSM-agarn i jämförelse med blodagarn, se Figur 2. 
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Figur 2.  Diagram över zondiametrarna (mm) för erytromycin med stödlinjer för zonbrytpunkterna R<18 mm (röda 

linjer) och S≥21 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid utfall 

av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet. 

 

För fusidinsyra mättes 4 av paren till resistenta (R) medan resterande 27 par mättes till känsliga 

(S). Både större och mindre zoner förekom från resistensbestämningarna gjorda från MRSM-

agarn i jämförelse med blodagarn, se Figur 3.  

 

 

Figur 3.  Diagram över zondiametrarna (mm) för fusidinsyra med stödlinjer för zonbrytpunkten R<24 mm/S≥24 

mm (lila linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid utfall av flera resultat 

i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet. 
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För ciprofloxacin mättes 7 av paren till resistenta (R) medan resterande 24 par mättes till 

känsliga (S). När zondiametrarna inte blev helt identiska mellan plattorna förekom framförallt 

större men även några mindre zoner från resistensbestämningarna gjorda från MRSM-agarn i 

jämförelse med blodagarn, se Figur 4.  

 

 

 

Figur 4.  Diagram över zondiametrarna (mm) för ciprofloxacin med stödlinjer för zonbrytpunkten R<20 mm/S≥20 

mm (lila linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje).  Vid utfall av flera resultat 

i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet. 

 

 

För rifampicin mättes ett av paren till resistenta (R) medan resterande 30 par mättes till känsliga 

(S). Både större och mindre zoner från resistensbestämningarna gjorda från MRSM-agarn i 

jämförelse med blodagarn förekom, se Figur 5.  
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Figur 5.  Diagram över zondiametrarna (mm) för rifampicin med stödlinjer för zonbrytpunkterna R<23 mm (röda 

linjer) och S≥26 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid utfall 

av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet.  

 

För tobramycin mättes 5 av paren till resistenta (R) medan resterande 26 par mättes till känsliga 

(S). Det förekom även för detta antibiotikum både större och mindre zoner från 

resistensbestämningarna gjorda från MRSM-agarn i jämförelse med blodagarn, se Figur 6. 

 

 

Figur 6.  Diagram över zondiametrarna (mm) för tobramycin med stödlinjer för zonbrytpunkterna R<16 mm (röda 

linjer) och S≥18 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid utfall 

av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet.  

 



16 

 

Extended-spectrum beta-lactamase 

För ESBL-isolaten redovisas i Tabell 2 variationen och variationsmedelvärdet för varje 

antibiotikum. Som störst var skillnaden 3 mm, vilket förekom hos ett av de tio antibiotika, och 

som mest hade 12 av de 21 isolaten en skillnad i zondiameter mellan de två plattorna.

  

 

Tabell 2. Variationen och variationsmedelvärdet i millimeter för ESBL-isolaten mellan de parvisa observationerna 

för varje antibiotikum med antalet avvikande resultat, 1 mm skillnad alt. maximalt 2 eller 3 mm skillnad, inom 

parentes. N=21. 

 

 

 

Ingen skillnad i SIR-tolkning för något av ESBL-isolaten förelåg mellan 

resistensbestämningarna gjorda från blodagar och ESBL-agar. För cefotaxim och cefadroxil 

hamnade zondiametern för alla isolat på båda plattorna inom R enligt zonbrytpunkterna med 

resultat på mellan 6-16 mm och 6-11 mm respektive medan meropenem hamnade inom S på 

båda plattorna med ett resultat på mellan 29-33 mm för alla isolat. För amoxicillin/klavulansyra 

däremot mättes 16 av paren till resistenta (R) medan resterande 5 par mättes till känsliga (S). 

När zondiametrarna inte blev helt identiska mellan plattorna förekom både större och mindre 

zoner från resistensbestämningarna gjorda från ESBL-agarn i jämförelse med blodagarn, se 

Figur 7.  

Antibiotikum Variation i mm (antal) Variationsmedelvärde i mm 

Amoxicillin/klavulansyra ±1 (5) 0,2 

Cefotaxim ±1 (1) 0,0 

Ceftazidim ±1 (3) 0,1 

Ciprofloxacin ±2 (5) 0,3 

Tobramycin ±2 (4) 0,3 

Trimetoprim/sulfametoxazol ±2 (3) 0,2 

Meropenem ±2 (12) 0,7 

Piperacillin/tazobactam ±3 (7) 0,4 

Cefadroxil ±2 (1) 0,1 

Cefoxitin ±2 (3) 0,2 
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Figur 7.  Diagram över zondiametrarna (mm) för amoxicillin/klavulansyra med stödlinjer för zonbrytpunkten 

R<19 mm/S≥19 mm (lila linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid utfall 

av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet. 

  

För ceftazidim mättes 16 av paren till resistenta (R) medan 2 av paren mättes till känsliga (S). 

Resterande 3 par mättes till intermediärer (I). Det förekom både en större och ett par mindre 

zoner från resistensbestämningarna gjorda från ESBL-agarn i jämförelse med blodagarn, se 

Figur 8.  

 

 

Figur 8.  Diagram över zondiametrarna (mm) för ceftazidim med stödlinjer för zonbrytpunkterna R<19 mm (röda 

linjer) och S≥22 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid utfall 

av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet.  
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För ciprofloxacin mättes 10 av paren till resistenta (R) medan 9 av paren mättes till känsliga 

(S). Resterande 2 par mättes till intermediärer (I). Både större och mindre zoner från 

resistensbestämningarna gjorda från ESBL-agarn i jämförelse med blodagarn förekom, se Figur 

9.  

 

 

 

Figur 9.  Diagram över zondiametrarna (mm) för ciprofloxacin med stödlinjer för zonbrytpunkterna R<19 mm 

(röda linjer) och S≥22 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid 

utfall av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet. 

 

 

För tobramycin mättes 8 av paren till resistenta (R) medan 12 av paren mättes till känsliga (S). 

Det resterande paret mättes till intermediärer (I). När zondiametrarna inte blev helt identiska 

mellan plattorna förekom lika många större som mindre zoner från resistensbestämningarna 

gjorda från ESBL-agarn i jämförelse med blodagarn, se Figur 10.  
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Figur 10.  Diagram över zondiametrarna (mm) för tobramycin med stödlinjer för zonbrytpunkterna R<14 mm 

(röda linjer) och S≥17 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal linje). Vid 

utfall av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet.  

  

För trimetoprim/sulfametoxazol bedömdes 14 av paren resistenta (R), alla med måttet 6 mm, 

medan resterande 7 par mättes till känsliga (S). Alla zondiametrar blev helt identiska mellan 

plattorna förutom tre zoner som blev något större på ESBL-agarn, se Figur 11.  

 

 

Figur 11.  Diagram över zondiametrarna (mm) för trimetoprim/sulfametoxazol med stödlinjer för 

zonbrytpunkterna R<13 mm (röda linjer) och S≥16 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda 

plattorna (diagonal linje). Vid utfall av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet. 
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För piperacillin/tazobactam mättes 5 av paren till resistenta (R) medan 9 av paren mättes till 

känsliga (S). Resterande 6 par mättes till intermediärer (I). Det förekom både större och mindre 

zoner från resistensbestämningarna gjorda från ESBL-agarn i jämförelse med blodagarn, se 

Figur 12.  

 

 

 

Figur 12.  Diagram över zondiametrarna (mm) för piperacillin/tazobactam med stödlinjer för zonbrytpunkterna 

R<17 mm (röda linjer) och S≥20 mm (blåa linjer) samt där zonerna har samma storlek på båda plattorna (diagonal 

linje). Vid utfall av flera resultat i samma punkt indikerar siffran framför punkten antalet.  

  

Vancomycinresistenta enterokocker 

För VRE-isolaten redovisas i Tabell 3 variationen i antal millimeter för varje antibiotikum.  Det 

var endast ett av isolaten som hade en skillnad i zondiameter mellan de två plattorna, denna 

skillnad ledde inte till någon ändring i SIR-tolkning mellan plattorna. Alla stammar blev R för 

vancomycin. 

 

 

Tabell 3. Variationen i millimeter för VRE-isolaten mellan de parvisa observationerna för varje antibiotikum med 

antalet avvikande resultat, 1 mm skillnad, inom parentes. N=12.  

Antibiotikum Variation i mm (antal) 

Ampicillin ±0 (0) 

Gentamicin ±0 (0) 

Vancomycin ±0 (0) 

Linezolid ±1 (1) 
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Diskussion 

Den här studien gjordes för att undersöka om resistensbestämning med diskdiffusionstest kunde 

göras direkt från de selektiva agarmedierna för MRSA, ESBL och VRE istället för att först 

isolera bakterierna på blodagar, vilket bland annat skulle medföra upp till ett dygns kortare 

svarstid för patienterna. Detta undersöktes genom att studera om zonstorleken kring 

antibiotikalapparna påverkades av att bakterierna som användes vid resistensbestämningen 

vuxit på ett selektivt agarmedium i förhållande till om de vuxit på blodagar. 

I denna studie kunde ingen signifikant skillnad mellan resistensbestämningarna gjorda från de 

olika plattorna påvisas. Alla bakterier och antibiotika hade en maximal skillnad på ±2 mm 

mellan plattorna, förutom för ett antibiotikum hos en ESBL-stam där skillnaden var 3 mm. Båda 

mätningarna för detta antibiotikum höll sig dock inom samma SIR-tolkning. Liksom studien av 

Barry et al. (32) där zondiametrar jämförts parvist mellan två metoder anses zonpar med en 

variation på maximalt ±2 mm mellan mätningarna som likartade. Även i artikeln av Matuschek 

et al. (31) har en liknande bedömning gjorts.  EUCAST beskrivs där ta efter flera 

kvalitetskontrollstammar med kriterier från Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 

efter att undersökning av dessa gjorts med resultatet att det finns en skillnad på ±2 mm från de 

rekommenderade målstorlekarna för zonerna från CLSI. Med tanke på att variationen i denna 

studie stämmer väl överens med vad som framkommit i studierna av Barry et al. (32) och 

Matuschek et al. (31) anses validiteten hög. Framförallt stärks även validiteten av att det som 

avses att mätas faktiskt mäts då alla MRSA i studien som tidigare verifierats med polymerase 

chain reaction (PCR) för nuc-, mecA-, mecC-generna blev resistenta mot cefoxitin, alla ESBL 

som tidigare verifierats med kombinerade E-tester som visar på synergi blev resistenta mot 

ceftazidim och/eller cefotaxim samt alla VRE som tidigare verifierats med PCR för vanA- och 

vanB-generna blev resistenta mot vancomycin. (6, 19, 20, 26). Eftersom diskdiffusionstestet är 

en väl etablerad metod och EUCAST har beprövat sin metods reproducerbarhet (31) anses även 

reliabiliteten vara hög. För både MRSA, ESBL och VRE visade sig majoriteten av alla zonerna 

vara identiska vilket stärker även den här metodens reproducerbarhet och därmed reliabiliteten.  

 

Att en viss variation kan föreligga, och framförallt skillnaden på 3 mm för ESBL-stammen, kan 

ha sin förklaring i att identiska resistensbestämningar inte kan göras fullt ut. Både 

turbiditetmätningen av bakteriesuspensionerna, då en variation på 0,05 McFarland mellan 

suspensionerna från de båda agarplattorna för varje stam accepterades i denna studie, samt olika 
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mängd vätska som följer med bomullspinnen vid utstryk på MH-plattan leder till en viss 

skillnad i hur tät växten blir och därmed hur zonerna utfaller. Tätare växt på plattan leder till 

mindre zoner och tvärt om (31). I studien har förvisso ingen resistensbestämning bedömts för 

tunn alternativt för tät då rekommendationerna från EUCAST följts (7), en viss skillnad i täthet 

kan ändock förekomma vilket kan vara en del i den skillnad som förekommit mellan zonparen. 

En annan orsak till variation är att zonerna vid resistensbestämning kan ha en mer eller mindre 

skarp zonkant. Zoner med avsaknad av skarp zonkant blir också svårare att avläsa, vilket ökar 

risken för en skillnad mellan mätningar (31). 

Eftersom ingen skillnad i SIR-tolkning förelåg mellan antibiotikumen på de båda plattorna för 

någon av stammarna kan antagandet att den skillnad som faktiskt förelåg för vissa antibiotika 

och stammar inte var signifikant stärkas. Det är av stor vikt att variationen i zonstorlek inte gav 

upphov till placering i olika SIR-grupper mellan plattorna eftersom behandlingsalternativ ej 

skulle ha influerats onödigtvis då. 

Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde påvisas för någon bakterie eller antibiotikum med 

en signifikansnivå på 0,05. Även i den deskriptiva statistiken var det tydligt att de få resultat 

som varierade inte följde något visst mönster, exempelvis att zonerna alltid blev mindre på den 

selektiva plattan. Zondiametrarna från resistensbestämningarna gjorda från de selektiva 

plattorna visade således ingen tendens till att antingen alltid bli större alternativt mindre i 

jämförelse med resistensbestämningarna gjorda från blodagarplattorna. Spridningen var 

följaktligen jämnt fördelad vilket stärker trovärdigheten att variationen troligtvis uppkommit i 

samband med utförandet av resistensbestämningarna eller vid avläsningarna som ibland kan 

vara mer problematiska när zonerna ej har skarpa zonkanter. Den största skillnaden i spridning 

var dock för antibiotikumet ciprofloxacin vid undersökningen av MRSA-isolat där åtta av de 

tio parvisa resultat som varierade visade en större zon för resistensbestämningarna gjorda från 

MRSM-agarplattan. Som tidigare nämnt är denna fördelning inte statistiskt signifikant, således 

kan slumpens inverkan på de framkomna resultaten ej uteslutas. Slumpens inverkan kan även 

stärkas med tanke på att det endast är 8 av alla 31 resultat för ciprofloxacin, med de identiska 

zonerna inräknade, som faktiskt fått en större zondiameter på MRSM-agarplattan. Denna siffra 

blir i det sammanhanget istället ganska liten. 

Antalet parvisa zoner där det förelåg en viss variation låg på en ganska jämn nivå för MRSA-

isolaten med en medelvärdesvariation på mellan 0,3-0,5 mm och med antalet varierande värden 

mellan 8-15 parvisa zoner för de olika antibiotika. Detta tyder ytterligare på att den variation 
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som föreligger uppkommit i samband med själva utförandet av resistensbestämningen. För 

ESBL-isolaten låg de allra flesta parvisa zoner, närmare bestämt nio av tio antibiotika, med en 

variation på en ganska jämn nivå med en medelvärdesvariation på mellan 0,0-0,4 mm och med 

antalet varierande värden mellan 1-7 parvisa zoner för de olika antibiotika. För antibiotikumet 

meropenem däremot var medelvärdesvariationen 0,7 mm med 12 varierande värden, vilket är 

betydligt mer än för resterande antibiotika som undersöktes för ESBL. Att en större variation 

med fler antal varierande värden förekom för meropenem kan dock förklaras med att zonerna 

för detta antibiotikum var väldigt stora för alla isolat, mellan 29-33 mm. Bedömningen att detta 

är ytterligare ett stärkande resonemang till att den variation som föreligger uppkommit i 

samband med själva utförandet kan därför även antas här liksom för MRSA-isolaten. 

Zonbrytpunkten för känslig (S) är större eller lika med 22 mm för meropenem enligt EUCAST 

(34), och bedömningen att en viss variation med så stora zoner så pass långt över brytpunkten 

S inte är av särskilt stor relevans kan också antas. För VRE-isolaten fanns istället ingen variation 

alls förutom en skillnad på en millimeter för ett antibiotikum för endast ett av isolaten. Här 

verkar ingen skillnad alltså förefalla alls. I studien har bara 12 isolat studerats. Slutsatsen att 

ingen skillnad förekommer förefaller trovärdig även om materialet är litet. Fler stammar skulle 

dock kunna studeras framöver. Antalet studerade isolat för MRSA och ESBL är större än för 

VRE, 31 respektive 21 isolat, vilket ökar trovärdigheten att ingen skillnad föreligger. Likväl 

här som för VRE skulle fler stammar kunna undersökas, det skulle även vara av intresse att 

undersöka fler stammar som ligger närmare zonbrytpunkternas gränser. 

Den dåliga växten av ESBL-stammen som exkluderades ur studien skulle kunna förklaras med 

att den eventuellt kan vara koldioxidberoende och därmed skulle vuxit bättre på en Müller-

Hinton fastidious-agarplatta (MH-F-agarplatta). Då detta skulle vara att gå utanför 

rekommendationerna från EUCAST (7), exkluderades istället denna stam ur studien och 

granskades inte vidare. 

Att kunna implementera denna förkortade metod, det vill säga utan att först behöva isolera 

stammarna på blodagar innan resistensbestämningarna görs, skulle vara till stor fördel. Det 

skulle leda till mindre och förenklat arbete på laboratoriet med en reducerad åtgång av material 

vilket är en viktig del även ur miljöaspekt. Förkortad svarstid gynnar hälsovården, och därmed 

samhället, genom reducerade kostnader eftersom kostnaderna för isolerade patienter är väldigt 

höga (8). Framförallt är dock kortare svarstider för patienterna som är isolerade av störst vikt. 

Att kunna svara ut resultaten för resistensbestämningar tidigare innebär att man hos patienter 



24 

 

med känsliga stammar snabbare kan släppa på isoleringarna. Detta är av betydelse eftersom 

flera studier visat isoleringens negativa effekter för de utsatta patienterna i fråga (8-10). 

Konsekvenserna har visat sig vara både psykologiska och kliniska. Studierna beskriver att 

patienterna känner sig bland annat kränkta, begränsade och ensamma samt att de till följd av 

isoleringen inte får den behandling de är berättigade till (8-10). 
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Slutsatser 

Utifrån denna studie fick resistensbestämningarna gjorda från bakterier som vuxit på de 

selektiva agarmedierna likvärdiga resultat som resistensbestämningarna som gjorts från 

bakterier som först isolerats på blodagar. De skillnader i zoner som uppmättes var inte 

signifikanta och bedöms vara normal variation som beror på att utförandet av de parvisa 

resistensbestämningarna inte kan göras helt identiska. Fler stammar för både MRSA, ESBL och 

VRE skulle kunna undersökas samt fler stammar som ligger närmare zonbrytpunkternas 

gränser, men materialet anses vara tillräckligt stort för att göra bedömningen att 

resistensbestämning kan göras direkt från de selektiva agarmedierna. Med tanke på de positiva 

effekterna av detta, med ett slutsvar i vissa fall ett dygn tidigare, görs rekommendationen till 

mikrobiologen, Unilabs Skövde, att gå över till denna metod. 
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