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Populärvetenskaplig sammanfattning.    

Enterokockarter finns naturligt i vår miljö och utgör en väsentlig del av tarmfloran 

hos människan. Den vanligaste enterokocken i människans tarmar är 

Enterococcus faecalis och därefter kommer E. faecium, i lägre koncentration. 

Vissa stammar inom släktet är patogena och kan orsaka ett antal allvarliga 

infektioner så som urinvägsinfektion och sepsis. Vid behandling av bakteriella 

infektioner används antibiotika. Bakterier som inte påverkas av antibiotika 

benämns antibiotikaresistenta och om de kan motstå många sorters antibiotika 

kallas de multiresistenta. Vancomycin är ett antibiotikum av gruppen 

glykopeptider och används vid behandling av infektioner orsakade av 

enterokocker. Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) är resistenta mot 

vancomycin, samtidigt som de ofta är resistenta mot flera andra antibiotika, till 

exempel antibiotikasorten teikoplanin. För detektion av VRE används vanligen 

odlingsmetod på kromogena agarplattor med artidentifiering med MALDI-TOF. 

Denna metod kräver 48 till 72 timmars inkubation och arbete. En annan metod 

som kan användas är polymerase chain reaction (PCR). Det är en molekylär 

metod som används för att identifiera gener hos bakterier, till exempel en 

antibiotikaresistensgen. I denna studie undersöktes möjligheten att använda en 

variant av PCR; realtids-PCR (rt-PCR) direkt från anrikad buljong istället för 

kromogen agar-baserad odlingsmetod för att påvisa genen vanA, som är markör 

för vancomycinresistenta enterokocker. I studien jämfördes odlingsmetoden med 

två olika metoder av rt-PCR; GeneXpert metoden och in house metoden. Resultat 

från denna studie visade att rt-PCR kan ge kortare analystid än den 

odlingsbaserade metoden medan odlingsmetoden visade sig ha något högre 

känslighet. Slutsatsen från studien var att GeneXpert  rt-PCR var lika känslig som 

in house metoden och kan ersätta odlingsmetoden för detektion av vanA positiv 

VRE. 
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 Sammanfattning 

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) är en nosokomial patogen av ökande 

betydelse. Snabb påvisning av VRE är mycket viktig för att kontrollera och 

förhindra spridningen av dessa bakterier på sjukhus. Till region Kronoberg hör 

laboratoriet Mikrobiologen i Växjö och laboratoriet Mikrobiologen i Karlskrona. I 

Växjö identifieras i dagsläget VRE genom påvisning av vanA/vanB med det så 

kallade in house metoden, vilket är en realtids-PCR (rt-PCR) metod. På 

Mikrobiologen i Karlskrona används fortfarande odlingsmetoden för identifiering 

av VRE. På laboratoriet finns dock ett PCR-instrument, GeneXpert. I denna studie 

undersöktes möjligheten att ersätta odlingsmetoden på VRE-agar med detta 

instrument genom att undersöka om GeneXpert är lika känslig för detektion av 

vanA/vanB som in house metoden som används på Mikrobiologen i Växjö. 

Proverna som undersöktes var VRE anrikade i en VRE-buljong (Brain Heart 

buljong innehållande vancomycin). Resultat i denna studie visade att 

odlingsmetoden var känsligast, medan rtPCR-metoden GeneXpert hade samma 

detektionsnivå som in house PCR-metoden. Analystid för rt-PCR dock är kortare 

än odlingsmetoden; tre timmar med in house metoden, en timme med GeneXpert 

metoden och 48 timmar för odlingsmetoden.   

                

Abstract 

Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) are nosocomial pathogens of increasing 

importance. Rapid detection of VRE is very important when controlling and 

preventing the spread of these bacteria in hospitals. In the Kronoberg Region, 

there are two microbiology laboratories, one in Växjö and one in Karlskrona. In 

Växjö, VRE is currently identified by detecting vanA with a real-time PCR 

method: in house method. At the laboratory in Karlskrona, the culturing method 

for isolating VRE is used. However, there is a PCR instrument at the laboratory, 

GeneXpert, which currently isn’t in use. In this study we investigated the 

possibility of replacing the culturing method with GeneXpert and investigated if 



5 (30) 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

the sensitivity level was as high as for the in house method used in the laboratory 

in Växjö for detection of VRE that have been pre-enriched in Brain Heart Infusion 

(BHI) containing vancomycin. Results from this study showed that the culturing 

method was more sensitive than GeneXpert and the in house method. However, 

the analysis time of real time PCR is shorter than the culturing method; three 

hours with the in house PCR, one hour with the GeneXpert method versus 48 

hours using the culturing method. 
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1.Bakgrund  
Enterokockarter är naturliga i vår miljö och utgör en väsentlig del av tarmfloran 

hos friska människor (Ahmed & Baptiste, 2018). Den arten som är vanligast i 

människans tarmar är Enterococcus faecalis och därefter kommer E. faecium, i 

lägre koncentration. Vissa stammar inom släktet är patogena och kan orsaka ett 

antal olika infektioner så som sepsis, allvarliga urinvägsinfektion, endokardit, 

hjärnhinneinflammation, sårinfektion, lunginflammation, bukhinneinflammation, 

bäckeninfektioner, hud- och mjukdelsinfektioner (Huh et al., 2015). Vissa är 

dessutom resistenta mot vancomycin antibiotika, ett viktigt läkemedel vid 

behandling av enterokock-infektioner. För detektion av vancomycinresistens hos 

Enterococcus spp används vanligen odlingsmetoden. Metoden är känslig, men har 

en nackdel, den långa analystiden. Det krävs 48 till 72 timmars inkubation och 

arbete (Crissman et al., 2020). I denna studie undersöktes möjligheten att använda 

den molekylära metoden realtids-PCR direkt från berikad buljong för att påvisa 

genen vanA, som är markör för vancomycinresistenta enterokocker. Denna metod 

är mindre tidskrävande, vilket möjliggör tidigt insättning av förebyggande 

åtgärder.   

Till region Kronoberg tillhör laboratoriet Mikrobiologen i Växjö och laboratoriet 

Mikrobiologen i Karlskrona. I Växjö identifieras i dagsläget VRE-stammar genom 

påvisning av vanA med den så kallade in house metoden, vilket är en rt-PCR-

metod. På Mikrobiologen i Karlskrona används fortfarande odlingsmetoden för 

detektion, men på laboratoriet finns även ett PCR-instrument, GeneXpert.  

1.1 vancomycin och vancomycinresistens hos 

bakterier 
Antibiotika är ett viktigt läkemedel som används vid behandling av bakteriella 

infektioner. Vancomycin är ett antibiotikum av gruppen glykopeptider och 

används framför allt vid behandling av infektioner orsakade av grampositiva 

bakterier, såsom enterokocker. Verkningsmekanismen hos vancomycin är att 

hämma bakteriens cellväggssyntes genom att binda till C-terminalen i cellväggen. 

Denna inbindning till de terminala D-Ala-D-Ala förhindrar sammanfogningen av 

de långa polymererna av N-acetylmuraminsyra (NAM) och N-acetylglukosamin 
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(NAG) som ska bilda ryggraden i bakteriens cellvägg. Om inte cellväggen kan 

byggas ihop korrekt kommer bakterierna att dö (Ahmed & Baptiste, 2018). 

Bakteriestammar kan vara resistenta mot antibiotika vilket betyder att 

infektionerna inte kan behandlas med dessa läkemedel (Goldman et al., 2017). 

Resistens hos bakterier utvecklas antingen genom genetiska mutationer eller 

genom överföring av resistensgener från en bakterie till en annan (Zhang et al., 

2011). Felanvändningen av antibiotika under långa tidsperioder verkar stimulera 

uppkomsten av mutationer i framför allt de gener som orsakar resistens (Goldman 

et al., 2017).    

Bakterier som kan motstå många typer av antibiotika kallas multiresistenta 

(Ahmed & Baptiste, 2018). Ett viktigt exempel på multiresistenta bakterier är 

vancomycinresistenta enterokocker (VRE). VRE är resistenta mot vancomycin, 

samtidigt som de ofta resistenta mot många andra antibiotika, bland annat 

antibiotikasorten teikoplanin. (Ahmed & Baptiste, 2018). 

1.1.1 Vancomycin-resistenta enterokocker VRE 

Under de senaste decennierna har en tydlig ökning av förekomsten av VRE i olika 

länder i Europa, exempelvis i Danmark, Grekland, Portugal och Irland 

observerats. VRE tillhörande arten E. faecium är dominerande, men vancomycin-

resistenta E. faecalis har också visat hög prevalens (Hammerum et al., 2015). 

Resistens hos VRE kan utgöras av olika genotyper och kodas av olika genkluster. 

Hittills har vanA/B/D/E/G/M/N samt L hittats. vanA- och vanB-, och nu senast 

vanC-genotyperna, verkar vara de kliniskt viktigaste, då de är kapabla att ge hög 

resistens mot vancomycin och teikoplanin.  Stammar som bär på vanA-genotypen 

har även visat sig vara mest virulenta (Ahmed & Baptiste, 2018). Enligt Ahmed & 

Baptiste (2018) regleras syntesen av resistensenzymerna kodade av van-generna 

på transkriptionsnivå av de regulatoriska generna vanS och vanR. vanR är en 

transkriptionsaktivator medan vanS stimulerar transkriptionen av vanR.   

 

VRE-stammar var relativt ovanliga i Sverige fram till år 2006, men 2008 

registrerades ett utbrott av VRE-infektioner på ett sjukhus i Stockholmsområdet 
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och därefter följde flera utbrott som drabbade olika sjukhus runtom i landet (Lytsy 

et al., 2017). Vissa studier har visat högre mortalitet hos patienter som infekterats 

med VRE-stammar. Orsakerna är inte fullständigt kartlagda men tyder på att det är 

på grund av att patienter som infekterats med VRE-stammar har bakomliggande 

sjukdomar, exempelvis diabetes och systemsjukdomar vilka kan leda till nedsatt 

immunsystem (Prematunge et al., 2017). Den höga sjukligheten och moraliteten 

hos patienter med infektion orsakade av VRE leder till högt lidande och 

signifikant ökande vårdkostnader, vilket visar på vikten av att minska 

detektionstiderna (Huh et al., 2015). Om ett patientprov är positivt för VRE ska en 

antibiotikaresistensbestämning utföras på den isolerade stammen för att undersöka 

vilka antibiotika som är effektiva mot stammen och vid vilka MIC-värden 

(minimum inhibitory concentration). Detta görs genom att patogen odlas på en 

speciell agarplatta eller i en speciell buljong. Efter inkubation noteras vid vilken 

koncentration bakteriens tillväxt hämmas på grund av antibiotika. Enterokocker 

med en vancomycin-MIC på ≥ 4μg/ml räknas som resistenta (Thaker et al., 2015).  

 

1.1.2 Vancomycin variabla enterokocker VVE 

VRE finns hos två olika arter; E. faecalis och E. faecium. Vancomycin-variabla 

enterokocker, VVE, utgörs endast av E. faecium och har en variabel känslighet. 

Till skillnad från VRE så har molekylära analyser visat att VVE vanligtvis saknar 

de regulatoriska generna vanS (sensor) och vanR (regulator) vars funktion är att 

aktivera van-generna som svar på extracellulärt glykopeptid-antibiotikum 

(Prematunge et al., 2017). För att vancomycin-resistensen hos VVE ska aktiveras 

behövs exponering för vancomycin, därav benämningen (Coburn et al., 2014). 

Vancomycin-exponering leder till omarrangemang i vanA-genklustret, vilket i sin 

tur leder till att stammen blir resistent då bakterien kan uttrycka vanA-genen utan 

att ha de regulatoriska generna (Sivertsen et al., 2016). Detta leder till att VVE-

stammar är svåra att isolera med odlingsmetoden vilket gör att bakteriestammen 

riskerar att underdiagnostiseras. VVE-stammar har bland annat rapporterats från 

Kanada, Sydkorea, och Norge (Hammerum et al., 2005). En studie visade hög 

prevalensen av VVE bland vanA-positiva E. faecium-isolat på sjukhus i södra och 

centrala Ontario, Kanada (Kohler et al., 2018). Detta gör detektionen av VVE 
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mycket viktig i kliniska fall för att undvika nosokomial spridning, dvs 

vårdrelaterade infektioner (Kohler et al., 2018).  

1.2 Identifiering av VRE och VVE från 

anrikningskultur 
Preanrikning används för att öka koncentrationen av en viss grupp av 

mikroorganismer i ett prov innan de testas för detektion. Detta behövs eftersom 

antalet patogener som finns i biologiska prover ibland är lägre än 

detektionsgränserna.  Detta kräver föranrikningssteg, som ökar kostnaderna och 

tiden för diagnosticeringen, men sannolikheten ökar för att detektionsmetoden ska 

påvisa stammarna (Girlich et al., 2021). 

1.2.1 Odlingsmetod 

Vid identifiering av VRE- och VVE-stammar kan odlingsmetoder användas. Detta 

görs på specifika odlingsagar som innehåller antibiotika. Det finns olika varianter 

av odlingsplattor som är selektiva, det vill säga där tillväxten av en grupp av 

bakterier gynnas medan andra hämmas. Det finns även differentierande agar där 

olika arter får olika koloniutseende och därmed kan skiljas åt. VRE-agar 

(Fastidious Anaerobe Agar CE, av Neogen med tillsats av Hästblod defibrinerat, 

HåtunaLab, Vancomycin) är ett kromogent medium designat för att påvisa och 

differentiera vancomycin-resistenta E. faecium och E. faecalis.  Kromogent media 

innehåller en kombination av selektiva ingredienser och kromogena substrat. När 

en mål-mikroorganism tillväxer på dessa ger de en märkbar färg som ett resultat 

av en enzymatisk reaktion. Kromogena agarplattor innehåller lösliga färglösa 

molekyler som kallas kromogener.  Kromogenerna består av två delar: ett substrat, 

som är målet för mikroorganismens specifika enzymatiska aktivitet och en 

kromofor. När bindningen mellan dessa två bryts på grund av ett specifikt enzym 

som kommer från målmikroorganismen frisätts kromoforen. Kromoforen bildar 

sedan en fällning på grund av minskad löslighet. Denna fällning ger en mål-

mikroorganismen en specifik färg (Peterson et al., 2010).  
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1.2.2 MALDI-TOF masspektrometri 

Masspektrometri är en analytisk teknik där prover joniseras till laddade molekyler 

och förhållandet mellan deras massa och laddning (m/z) kan mätas.  För 

identifiering av arttillhörighet används MALDI-TOF Matrix Assisted Laser 

Desorption – Time Of Flight som är en analysteknik som bygger på 

masspektrometri, där joner produceras med hjälp av laser och sedan separeras 

utifrån förhållandet (m/z). I MALDI-TOF är jonkällan en matrixassisterad laser 

för desorption/jonisering (MALDI). Massanalysatorn är en TOF-analysator (time-

of-flight). En del av en bakteriekoloni appliceras på en provplatta av metall och en 

matrix bestående av lösningsmedel och energiabsorberande organiska föreningar 

(till exempel en suspension av acetonitril, sterilt vatten, trifluoroacetic syra) 

tillsätts. En kort laserpuls värmer upp frisatta proteiner från bakteriekolonin 

snabbt, vilket gör att de joniseras och övergår i gasfas. Proteinerna, som har olika 

m/z, transporteras sedan från analysplattan, genom ett vakuumrör, till en detektor. 

Proteinerna som är lättare når detektorn snabbare än de som är tyngre. 

Proteinernas hastighet beräknas sedan och denna är proportionell mot proteinets 

massa. Varje bakterie har ett unikt spektrum för massan av proteinerna som når 

detektorn, ett sorts ”fingeravtryck”. Masspektrat jämförs därefter med ett 

referensbibliotek av masspektra och identifiering av bakteriekolonin erhålls. 

Samstämmighet mellan referensspektrat och spektrat som bildats vid analysen 

graderas med ett scorevärde. Ett score-värde över 2,0 betyder att likheten är 

tillräckligt hög för att kunna artbestämma organismen (Tan et al., 2012).   

1.2.3 Realtids-PCR 

På de flesta mikrobiologiska laboratorier används odlingsmetoden som standard 

för att påvisa förekomsten av VRE-stammar, men PCR-baserade metoder testas 

för snabbare detektion av VRE (Whang & Joo, 2014). Den molekylära metoden 

polymerase chain reaction (PCR) är en metod som ofta används för att snabbt göra 

miljoner till miljarder kopior av ett specifikt DNA-segment, till exempel en 

antibiotikaresistensgen. Detta ger möjlighet till tillräckligt stor mängd av DNA 

genom exponentiell amplifiering för att öka sannolikheten att rätt detektering sker 

(Crissman et al., 2020).  En vidareutveckling av PCR metoden är realtids-PCR. I 

realtids-PCR (rt- PCR) övervakas amplifieringen av DNA genom detektion och 
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kvantifiering med en fluorescerande reportersignal, som ökar i direkt proportion 

till ökningen i koncentrationen av PCR-produkten. Genom att registrera mängden 

fluorescensemission vid varje cykel kan PCR övervakas under den exponentiella 

fasen när den första signifikanta ökningen.  Mängden PCR-produkt korrelerar med 

den initiala koncentrationen (Green et al., 2018). I denna studie har två olika rt-

PCR metoder använts: in house samt GeneXpert. 

 

 1.2.3.1 In house multiplex rt-PCR för vanA- och vanB-gendetektion  

In house PCR är en rt-PCR metod med egenkonstruerat protokoll vilket betyder 

att alla primrar är kända och designade på laboratoriet eller tagna från en känd 

publikation, samt alla steg; från tvättning, DNA-extrahering, reaktionsmix till 

själva rt-PCR-reaktionen utförs på laboratoriet. I denna rt-PCR-metod förbereddes 

provet genom att nukleinsyra extraherades automatiserat och testades sedan med 

en multiplex probe-baserad rt-PCR för identifiering av vanA och vanB. Analysen 

detekterade vanA och vanB gener men under denna studie undersöktes bara vanA-

positiva prover eftersom det finns andra arter än E. faecium och E. faecalis som 

kan vara vanB-positiva. Exempelvis Eggerthella lenta och Clostridium innocuum 

vilket kan ge falskt positiva VVR-resultat. Dessutom är det väldigt få prover som 

kommer till laboratoriet för vanB-screening. Det är alltså av störst intresse att 

undersöka möjligheten att underlätta detektionsproceduren för vanA. 

DNA-templatet amplifieras först med hjälp av forward och reverse primrar samt 

en probe som är specifik för den produkt som skapas under körningen. Prober är 

DNA-oligonukleotider som är märkta med en fluorescerande reportermolekyl i 

ena änden samt en quencher i den andra i den andra änden . Om denna probe kan 

binda in till PCR-produkten, kommer båda ändarna (fluorecerande och quencher) 

att vara på ett så långt avstånd som gör att fluorecenssignalen inte kan släckas 

längre av quenchern..  Användandet av en probe ökar därmed känsligheten hos rt-

PCR (Whang & Joo, 2014).  

1.2.3.2 GeneXpert multiplex rt-PCR för vanA- och vanB-detektion 

Denna metod är helt automatiserad och utförs på Cepheid GeneXpert system. 

Metoden är probe-baserad rt-PCR som kombinerar DNA-extraktion och detektion 
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(Papadimitriou et al., 2016). Utförandet görs genom att tillsätta provmaterialet till 

en reaktionsbuffert i en kassett som därefter placeras i instrumentet. 

I varje kassett finns det två olika kontroller; en provbearbetningskontroll: Sample 

Processing Control SPC och en probe-kontroll: Probe Check Control (PCC). SPC 

används för att kontrollera om relationsförhållandena tid och temperatur är 

lämpliga och PCC mäter fluorescenssignalen från proberna för att kontrollera 

fyllningen av reaktionsröret, och färgämnets hållbarhet. Innehållet i kitet är okänt 

men primrar för både vanA och vanB ingår.  Men under denna studie studerades 

endast vanA-delen av analysen och vanB delen ignorerades eftersom de 

undersökta proverna inte innehåller vanB.  

1.3. Syftet 

Syftet med studien var att undersöka möjligheten att ersätta odlingsmetoden, som 

används som standard vid Mikrobiologen i Karlskrona, för identifiering av VRE- 

och VVE-stammar med rt-PCR systemet GeneXpert direkt från preanrikad 

buljong. I studien undersöktes också om detektionsnivån för GeneXpert-metoden 

är lika hög som rt-PCR systemet in house som används detektion av VRE- och 

VVE-stammar vid Mikrobiologen i Växjö. Syftet var även att undersöka om 

förekomst av faeces partiklar i preanrikningen i VRE-buljong kunde påverka 

resultatet för de olika metoderna; rt-PCR och odling.  

Primära frågeställningar: 

• Kan GeneXpert metoden ersätta odling och MALDI-TOF vid 

identifieringen av VRE- och VVE-stammar? 

• Är GeneXpert metoden lika känslig som in house metoden för vanA-

detektion direkt från preanrikning i VRE-buljong? 

Sekundär frågeställning: 

• Sjunker identifieringskänsligheten vid tillsats av faeces partiklar till VRE- 

anrikningen? 
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2. Material och metod  
Denna studie genomfördes med fyra vanA-positiva VRE-stammar varav två 

E.faecium och två E.fecalis. En av E. faecalis VRE-stammarna hade lågt 

vancomycin MIC (8 mg/l) och den andra E. faecalis VRE-stammen hade högt 

MIC (256 mg/l). Stammar med vancomycin MIC-värde ≥ 32 mg/l betraktas som 

resistenta vanligen har VRE-stammar MIC-värde mellan 32 och 50 mg/l. Olika 

MIC användes i denna studie för att undersöka om känsligheten för vancomycin 

hos stammarna kan påverkar resultatet (tabell 1). En VVE-stam; E.faecium 

användes i studien som screening för att testa skillnaden mellan odling och rt-PCR 

metoderna för detektion av VVE. Till studien användes inga vanB positiva prover 

eftersom studien syftar på att se möjligheten att använda en snabbare metod för 

detektion av genen vanA.  

 

Tabell 1. Samtliga stammar som användes i studien var ursprungligen isolerade från 

kliniska prover som tillhör Mikrobiologen i Kronoberg. De bar endast på vanA-genen. 

Stam Resistens MIC Art 

CSS8 Högst MIC  VRE 256 mg/l E. faecalis 

CSS9 Lägst MIC VRE 8 mg/l E. faecalis 

CSS10  VRE 32 mg/l E.faecium 

CSS11  VRE 32 mg/l E.faecium 

DSS1 VVE Okänt E.faecium 

 

2.1. Preanrikning av stammarna i VRE-buljong och 

skapandet av en spädningsserie 

2.1.1 Preanrikning av stammarna i VRE-buljong 

Dessa steg utfördes inför varje detektionsanalys. 

Stammarna togs från frysen och renströks på blodagarplattor och inkuberades i 37 

℃ över natt.  Dagen efter togs några kolonier av provet och suspenderades till 

0,4–0,6 MacFarland i 1,5 ml sterilt NaCl (0,85%). Därefter pipetterades 1 µl 

suspension till 5 ml VRE-buljong (Brain Heart Infusion buljong med 4 mg/l 
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vancomycin) som anrikningsbuljong för vancomycin-resistenta enterokocker. 

Kulturerna preanrikades i 24 timmar i 37 ℃. Samma preanrikning gjordes inför 

samtliga detektionsförsök (odling, in house-PCR och GeneXpert-PCR) 

 

2.1.2 Spädningsserie 

En spädningsserie (10-2 till 10-10) på föranrikad kultur av stam CSS9 i VRE-

buljong användes för att undersöka känsligheten hos de tre metoderna. 100µl från 

samtliga rör i spädningsserien ströks på VRE-agarplattor (Fastidious Agar CE, 

Neogen). Resultaten visade ingen tillväxt från spädningarna över 10-6.  

Utifrån resultatet valdes spädningarna som sedan användes i odlingsmetoden. 

Spädningarna som användes för odlingsmetoden var 10–2, 10–4, 10-6, 10-8. 

Spädningssteg 10-8 användes också eftersom olika stammar kan ha olika 

detektionsnivåer.  Utifrån odlingsmetodens resultat (tillväxt upp till 10-6) valdes 

spädningarna 10–4, 10–6 och 10–8 för in house metoden. Spädningar 10–4 och 10–6 

användes i GeneXpert metod utifrån in house metodens resultat, se nedan. 

Spädningsserien skapades genom att ta 10 µl kultur till 990 µl NaCl 

(0,85%).Tanken med att begränsa antalet spädningar från en metod till en annan 

var för att minska kostnaden för laboratoriet.  

10 µl buljong till  

2.2 Odlingsmetod på selektiv VRE-agar 

Från spädningsserie av preanrikning:  

10 µl från respektive spädningsrör racklades på en VRE-agarplatta och en blod-

agarplatta. Plattorna inkuberades sedan i 37 ℃ i 48h. Därefter avlästes plattorna 

och koncentrationerna beräknades.  VVE-plattor visade ingen tillväxt av VRE 

efter 24h inkubation, därför inkuberades de i ytterligare 48h och avlästes därefter. 

Verifiering med MALDI-TOF MS  

För verifiering och artbestämning användes MALDI-TOF (Bruker, Billercia, 

Tyskland). En bakteriekoloni av de kolonier som detekterats visuellt applicerades 

med en tandpetare på en analysplatta i duplikat. En positiv kontroll med känd 
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bakteriestam (E. faecalis ATCC 29212) samt en negativ kontroll, en 

applikationspunkt utan material, användes. Därefter pipetterades 1µl 

matrixlösning (α-cyano-4-hydroxykanelsyra) på alla applikationspunkter inklusive 

kontrollerna, och lufttorkade sedan i rumstemperatur. Plattan placerades sedan i 

instrumentet och analyserade enligt tidigare beskrivning.   

 

2.3 Realtids-PCR 

2.3.1 In house  

Preanrikning i buljong utfördes som ovan med följande ändringar: Av 

spädningarna användes tre koncentrationer 10-4, 10-6, 10-8.  DNA-extraktionen 

förbereddes genom att 1 ml kultur fördes över till eppendorfrör (2 ml) och 

centrifugerades sedan i 16000 x g under 5 min. Supernatant dekanterades och 

pelleten suspenderades i 500 µl H2O. Rören inkuberades i 10 min i värmeblock 90 

℃. Sedan fördes suspensionen över till 5 ml rör som används i extraktionsroboten 

Bullet Pro (Diasorin, USA). Nukleinsyraextraktion skedde med programmet Viral 

1.0. Provvolymen var 250 µl och elueringsvolymen 60 µl. Mastermix 

innehållande polymeras-mix (Sso Advanced Universal Probes Supermix from 

Bio-Rad, USA), primer/probemix PP-mix), dNTPs, MgCl2 och reaktionsbuffertar 

blandades och fördes över till ett PCR-rör. Reaktionsmixen för VRE består av 20 

µl mastermix (12,5 µl SsoAdvanced Universal Probes Supermix + 7,5 µl VRE PP-

mix) + 5 µl  templat till slutligvolym (25 µl). 

Tabell 2. primer/prober för detektion av vanA/vanB med sekvens och leverantör. 

Primer/Probe  Sekvens Leverantör 

vanA 5’-AGT CAA TAC TCT GCC CGG TTT-3’ Eurofins MWG 

vanA 5’-GCA GCG GCC ATC ATA CG-3’ Eurofins MWG 

vanA 5’-(6-FAM)-CGT CAT ACA GTC GTT ATC-(MGB)-3’ Applied Biosystems 

vanB 5’-TCC GGT CGA GGA ACG AAA-3’ Eurofins MWG 

vanB 5’-GCC CTC TGC ATC CAA GCA-3’ Eurofins MWG 

vanB 5’-(VIC)-ACG GCA AAG AAA GTA TAT C-(MGB)-3’ Applied Biosystems 
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För PCR in house användes instrumentet CFX96 (Bio-Rad Laboratories, USA). 

Programmet presenteras i tabell 3 och tog totalt ca 50 minuter. 

Tabell 3. in house PCR reaktionssteg 

Steg  Temperatur (℃) Tid (sekunder) 

Aktivering av polymeras 95 180 

Amplifiering (totalt 40 cykler) 95 10 

60 15 

 

2.3.2 GeneXpert vanA/vanB 

100 µl av spädningskoncentrationerna 10-4 och 10-6 användes i denna studie och 

överfördes till ett rör som innehöll 1,7 ml reaktionsbuffert. Suspensionen 

överfördes sedan till reaktionskassetten som placerades i instrumentet GeneXpert. 

Programmet bestående av nukleinsyraextraktion och PCR tog ca 50 minuter och 

två reaktions kit kunde köras parallellt. 

 

2.3.3 Ympning med vanA-negativt fecesprov 

För att undersöka om metodernas resultat påverkades av förekomst av 

faecespartiklar tillsattes faecespartiklar från ett vanA-negativt prov med en 

bomullspinne till VRE-buljongrören, före preanrikning. Därefter utfördes båda 

metoderna: odlingsmetoden och rt-PCR med GeneXpert- och in house-metoderna 

som beskrivet ovan med samma valda spädningar och antalet replikat som för 

experimentet utan ympning. 

2.4 Säkerhet och miljöaspekter 

Under studien har provhantering skett aseptiskt på rengjorda ytor med användning 

av sterilt material, exempelvis sterila provrör. Amplifierat DNA hantering skedde 

utanför instrumentets rum. För pipettering användes ofta aerosolresistenta 

filterspetsar. Avfall hantering skedde ordentligt i särslida lådor och påsar. Allt 

material som kan vara smittförande exempelvis odlingsplattor, platinöser 

samlades i en plastsäck i en speciell låda som var märkt som smittförande avfall 

för att sedan transporteras till värmedesinfektion. 
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Vid provsättning användes engångshandskar som byttes vid varje moment och alla 

prover samt reagenser hanterades som smittförande eftersom de kom från humant 

ursprung 

2.4 Etik 

Studien godkändes av Mikrobiologen i Karlskrona. I studien användes frysta 

prover som skyddas under Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

Patientinformation; adress, sjukdom, telefonnummer etc. går under sekretess. 

Personnummer, Laboratoriets identifikationsnummer eller namn som kunde 

kopplas till patient fanns inte på proverna.  
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3. Resultat 

 
3.1 Detektion av VRE med odlingsmetod 
Fyra VRE-stammar och en VVE-stam utodlades i triplikat på VRE-agar samt på 

blodagar genom utstrykning av kultur som preanrikats i VRE-buljong och spädd i 

spädningsserie. Agarplattorna visade en riklig tillväxt (över 200 kolonier) på de 

två högsta koncentrationerna; den ospädda buljongen samt 10-2, medan ingen 

tillväxt noterades på de två lägsta koncentrationerna; 10-8 samt 10-9. Resultat av 

detta experiment visade att odlingsmetoden var känslig och kunde påvisa VRE när 

anrikade buljongerna späddes ned till 10–6. Däremot noterades ingen tillväxt av 

VVE-stammen på agarplattorna under de första två dygnen. Efter inkubation i 

ytterligare två dygn kunde tillväxt noteras (tabell 4).  

Tabell 4. Resultat efter avläsning av VRE samt Blod-agarplattor för bedömning av 

känsligheten för detektion av VRE med odlingsmetoden efter inkubation i 48 h. 

Art/stam Odlingsagar Spädningsfaktor  
10-4 

Spädningsfaktor 
 10-6 

E. faecalis CSS8, VRE;  
högt MIC (256 mg/l) 

VRE  Positivt Positivt 

Blod  Positivt Positivt 

E. faecalis CSS9, VRE;  
lågt vancomycin-MIC (8mg/l) 

VRE  Positivt Positivt 

Blod  Positivt Positivt 

E. faecium CSS10, VRE;  
vancomycin-MIC (32 mg/l) 

VRE  Positivt Positivt 

Blod  Positivt Positivt 

E. faecium CSS11, VRE;  
vancomycin-MIC (32 mg/l) 

VRE  Positivt Positivt 

Blod  Positivt Positivt 

E. faecium DSS1, VVE;  
Okänt vancomycin-MIC  

VRE  Negativt* Negativt* 

Blod  Negativt* Negativt* 

* tillväxt noterades efter ytterligare 48 h  

 

 

 

3.2 Realtids-RT-PCR 
3.2.1 In house metoden 

Spädningarna från preanrikning som analyserades med in house PCR i detta 

experiment var 10-4, 10-6 och 10-8. Resultatet visade att in house PCR var känslig 

upp till spädning 10-4 för samtliga stammar (tabell 5). Alla prover var vanB 
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negativa eftersom det användes inga vanB positiva prover i studien och fungerade 

som en negativ kontroll.  

Tabell 5. Resultat för detektion av vanA/vanB med in house metoden 

Prov  Spädningsfaktor   vanA  vanB 

CSS 8 E.faecalis 10-4 Positivt  Negativt 

CSS 8 10-6 och 10-8 Negativt  Negativt 

CSS 9 E.faecium 10-4 Positivt  Negativt 

CSS 9 10-6 och 10-8 Negativt  Negativt 

CSS 10 E.faecalis 10-4 Positivt  Negativt 

CSS 10 10-6 och 10-8 Negativt  Negativt 

CSS 11E.faecium 10-4 Positivt  Negativt 

CSS 11 10-6 och 10-8 Negativt  Negativt 

DSS 1 E.faecalis 10-4 Positivt  Negativt 

DSS 1 10-6 och 10-8 Negativt  Negativt 

 

 

3.2.2 GeneXpert-RT-PCR 

GeneXpert PCR testades relativt in house metod för att se om GeneXpert var minst 

lika känslig som in house metoden. Till detta experiment användes därför endast 

två spädningar av preanrikade kulturer 10–4 samt 10-6 för samtliga stammar (tabell 

6).  

 

Tabell 6. Resultat för detektion av vanA/vanB med GeneXpert metoden 

Prov spädningsfaktorn vanA vanB 

CSS8 10-4 Positivt Negativt 

CSS8 10-6 Negativt Negativt 

CSS9 10-4 Positivt Negativt 

CSS9 10-6 Negativt Negativt 

CSS10 10-4 Positivt Negativt 

CSS10 10-6 Negativt Negativt 

CSS11 10-4 Positivt Negativt 

CSS11 10-6 Negativt Negativt 

DSS1 10-4 Positivt Negativt 

DSS1 10-6 Negativt Negativt 
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3.3 Ympning med vanA-negativt faecesprov 
Den sekundära frågeställningen i detta arbete var att undersöka känsligheten hos 

dessa tre metoder om preanrikningsbuljongerna ympas med ett vanA-negativt 

faecesprov. Resultatet visade att odlingsmetoden kunde påvisa förekomst av VRE 

med spädningsfaktor upp till 10-6 av anrikad buljong även om anrikad VRE-

buljong ympats med vanA negativt faecesprov. PCR-baserade metoderna in house 

och GeneXpert kunde påvisa förekomst av VRE vid spädningsfaktor upp till 10-4 

av anrikad buljong som ympats med partiklar från ett vanA negativt faecesprov. 

Detta visade att resultatet av detta experiment var samma som detekterat utan 

faeces.  
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4. Diskussion 
Syftet med studien var att jämföra odlingsmetoden och de två rt-PCR metoderna 

GeneXpert och in house gällande tid, kostnad samt detektionskänslighet av 

VRE/VVE-stammar. 

I en studie av utvärdering av olika detektionsmetoder för VRE-stammar, visade 

Pallandino et al. (2003) att PCR var känsligare än odlingsmetoden. Känsligheten 

för PCR varierade mellan 85,1 och 97,9 % medan i odlingsmetoden varierade 

det mellan 73,3 och 75 %. I deras studie testades 100 positiva prover från 30 

olika patienter på CHROMagar Orientation medium agarplattor (6 mg 

vancomycin per liter) och anrikningsbuljong (8 mg/l vancomycin) (Pallandino et 

al., 2003). I vår studie använde vi Kromogen VRE-agar (6 mg/l vancomycin), 

och VRE-buljong (4 mg/l vancomycin). Att olika medier och olika 

koncentrationer vancomycin användes i studierna, kan påverka resultatet. 

Dessutom så analyserades Palladino et al 2003 ett betydligt större antal prover 

än i vår.  

Paule et al. (2003) i sin studie jämförde PCR-metod med odlingsmetod för 

detektion av VRE i faecesprover. De fann att odlingsmetoden och PCR-metoden 

hade samma känslighet. I deras studie preanrikades inte proverna utan 

detektionen gjordes direkt från faecesprover vilket kan vara orsaken till att 

odlingsmetoden visade samma känslighet som PCR. De fann dock, precis som i 

vår studie, att PCR hade en fördel tidsmässigt vilket gjorde det möjligt för 

snabbare behandling av patienter och insättning av åtgärder för minskad 

smittspridning såsom screening av alla patienter, förbättrad städning, 

upprätthållande av handhygien och personal undervisning. (Paule et al., 2003).  

Den preanalytiska delen av studien, det vill säga förberedande av prover inför 

PCR, är en kritisk del av analysen då den inkluderar flera manuella steg. Därför 

är det viktigt att ha robusta rutiner på plats för att eliminera risken för fel som 

kan uppstå här. I GeneXpert-metoden sker de flesta stegen i kassetten utan 

manuella steg vilket leder till lägre risk för handhavande fel vilket kan ge 

GeneXpert-metoden en fördel.  
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VVE-stammar saknar vanR/vanS-regleringssystem och på grund av den variabla 

känsligheten för vancomycin kan de standardiserade detektionsmetoderna för 

VRE visa falskt negativa resultat vid försök av detektion av VVE (Kohler et al., 

2018). Användning av multiplex PCR skulle därför ge en effektiv kontroll av 

nosokomiala VRE-infektioner (Kohler et al., 2018). Med odlingsmetoden 

krävdes 96 timmars inkubation för VVE-stammar för tillväxt till skillnad från de 

48 timmar som krävdes för VRE-stammarna. Timmarna lades till för att 

undersöka om VVE-stammen dog i VRE-buljongen eller på VRE-agarn, eller 

bara tillväxte långsammare VRE-agar. VVE-stammen tillväxte sparsamt på 

VRE-agar efter 72 timmar men endast i 10-2 spädning, men vid 96 timmar 

noterades tillväxt från samtliga spädningar ned till 10-6. Ett alternativ som skulle 

kunna öka sannolikheten för snabbare detektion av VVE-stammar med 

odlingsmetoden är att inkubera VVE-stammar i preanrikningskultur i två dygn i 

stället för ett dygn som för VRE-stammarna. I denna studie undersöktes dock 

endast en VVE-stam, men resultatet kan ge en indikation på att metodoptimering 

av odlingsmetoden krävs för detektion av VVE-stammar.  

 

Preanrikningstiden (24 timmar) var samma för samtliga metoder och är inte 

inräknad i analystiden. Odling tog längst tid, 48 timmar, för VRE och 96 timmar 

för VVE. In house-metoden tog totalt 3 timmar och kortast tid tog det för 

GeneXpert vilken tog 1 timme till resultatet kunde avläsas. Prismässigt var 

materialkostnaden för odlingen lägst, 300 kr per prov, medan GeneXpert dyrast, 

1000 kr per prov. Andra kostnader så som personal och arbetstid, kan ge 

GeneXpert metoden en fördel i jämförelse med odlingsmetoden eftersom det 

inte tog längre tid för att utföra analysen samt att det inte krävdes annat material 

än själva Xpert-kassetten.   

Även andra studier har visat att snabbare påvisning av multiresistenta bakterier 

kan vara kostnadsbesparande. Doern et al. (2000) visade kortare analystid på 

amerikanska sjukhus gav en statistiskt signifikant kostnadsbesparing per patient 

och sjukhusvistelse på ca 40 000 kr. Under ett års tid representerade detta en 

total kostnadsbesparing på ca 20 miljoner kr (Doern et al., 2000). Vår studie 

visade att odlingsmetoden var billigare i sig att utföra men denna metod var 
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tidskrävande och detta kan i sin tur leda till högre vårdkostnader. GeneXpert-

metoden var dyrare men kan alltså bli billigare om tidsaspekten vägs in. Ett 

pågående utbrott kan kräva nedstängning av avdelning, vilket har en hög 

ekonomisk påverkan och påverkan på vård av patienter i form av lidande. 

I denna  studie  användes  stammar  med  olika  MIC-värde  för  att  undersöka  

om  känsligheten  hos  metoderna  påverkas.  Både  stammarna  med  högt  MIC  

och  lågt  MIC visade samma resultat och ingen skillnad kunde påvisas. Båda 

hade dock MIC  över  4  mg/l.  Vancomycin  koncentrationen  i  VRE-agar  var  

6  mg/l  och  i  VRE-buljong 4 mg/l. Om VRE stammarna hade lägre MIC värde 

än det ökar sannolikheten  att  de  dör  i  antingen  buljongen  eller  på  

agarplattan  och  ingen påvisning kan ske.  

 

Användningen av vankomycinkänslighetstestning på kromogen agar är inte 

tillräcklig  för  att  upptäcka  närvaron  av  VVE-stammar.  Detta  kan  bero  på  

att  de nyttjar vancomycinet som finns i agarplattan för att återgå från att vara 

känsliga till att  bli  resistenta  på  grund  av  en  genetisk  ändring  de  har.  I  en  

studie  där  de undersökte  VVE-känslighet  hos  olika  bärare fann  de  att  en  E.  

faecium-stam  kunde utveckla en resistensmekanism och bli resistent med MIC-

värde > 256 μg/ml (Thaker et al., 2015). Detta visade att en ökad risk för falskt 

negativa resultat och felbehandling kan ske för bärare av VVE-stammar. Det kan 

leda till utveckling av VVE-stammar  som  kan  sprida  sig  och  bli  oupptäckta.  

I  vår  studie  användes  endast  en  stam av VVE men även undersökning av 

denna stam visade att odlingsmetoden var en svag metod för detektion av VVE 

medan rt-PCR kunde påvisa VVE med båda systemen. 

 

En del av syftet med studien var också att undersöka om spikning med ett vanA 

negativt faeces prov påverkade analysresultatet för detektion av VRE/VVE med 

metoderna. Min studie visade att det inte var någon skillnad i resultat med 

spikning med faeces provet för detektion av VRE/VVE.   I en studie av Satake et 

al. (1997) jämfördes specificiteten av PCR och en odlingsmetod för detektion av 

VRE i faecesprover. Deras studie visade att PCR-metoden kunde detektera 99% 

de positiva proverna av E. faecalis. Detta  tyder på att PCR-analyserna hade hög 
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specificitet för användning med fekala prover men inte 100 % (Satake et al., 

1997). 

I en studie av Pallandino et al. (2003) undersöktes skillnaden mellan 

direktdetektion av VRE-stammar från faeces prover och detektion från 

preanrikade prover i VRE-buljong med PCR och odling. I studien fann de att det 

bästa alternativet var att använda PCR-metoden på preanrikade proverna då 

odlingsmetoden visade lägre känslighet och krävde längre tid. Studien visade 

också att direktdetektion från faeces prover hade lägre känslighet med både PCR- 

och odlingsmetoden än på preanrikade prover, vilket inte överensstämmer med 

resultat från denna studie  (Pallandino et al., 2003).  

 

Pallandino et al. (2003)  visade även i sin studie att det både fanns vanA PCR-

positiva, men odlingsnegativa och odlingspositiva, men PCR-negativ bland 

resultaten. Stammar som visat negativa PCR-resultat men sedan odlades visades 

positiva med odlingsmetoden. Det visar att resultaten var falskt negativa när 

analysen utfördes direkt på provet (Pallandino et al., 2003). De hittade enligt deras 

studie att preanrikning gav bättre resultat jämfört med analys direkt från faeces 

prover.  Vår studie visade inget falskt positivt prov efter kontamination med en 

vanA negativt faeces prov, dessutom så gav vår studie samma resultat både med 

och utan anrikning.  
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5. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka detektionskänsligheten för vanA-genen, som 

är en biomarkör för VRE-stammar. Resultaten visade att den odlingsbaserade 

metoden 100 gånger lägre detektionströskel än PCR-metoden, men betydligt 

längre detektionstid. Detektionsnivån för in house-metoden och GeneXpert-

metoden hade en detektionsnivå på 10-4 från preanrikad kultur. Analyskostnaderna 

var 300 kr för odlingsmetoden, 350 kr för in house och 1000 kr för GeneXpert. 

Prismässigt var odlingsmetoden billigast men med hänsyn till analystiden kan 

vårdkostnaderna öka det tar längre tid tills att bärare isolerats. In house-metoden 

var billigare än GeneXpert, men eftersom transport från Karlskrona till Växjö 

krävs , blir den totala prisskillnaden mindre dem om det används PCR med 

GeneXpert istället för in house.  

Detektionsnivån för PCR-metoden påverkades inte negativt av förekomst av 

faeces partiklar i provet.  Det kan möjliggöra detektion av VRE-stammar med 

PCR-metoder direkt från faeces-prover i framtiden.  
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