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Sammanfattning 
För att utreda anledningen till bland annat otit och sinuit tas prov från nasofarynx, som 

enligt nuvarande metod utodlas på två separata plattor med blod- och hematinagar för 

att identifiera patogena luftvägsbakterier. Diagnostiska antibiotikadiskar används för att 

förenkla differentiering mellan olika bakterier. Odling på blodagar med optochin-disk är 

en tillförlitlig metod för identifiering av Streptococcus pneumoniae. Metoden är 

tidskrävande och agglutinationstest är ett alternativ för mer tidseffektiv artidentifiering. 

Syftet med arbetet var dels att validera en ny provsättningsmetod för nasofarynx-prov 

samt att utvärdera ett nytt agglutinationstest för artidentifiering av S. pneumoniae. För 

att validera provsättningsmetoden jämfördes den tidigare metoden med en ny där 

analyserna kombineras på samma platta (biplate) (N=165). För validering av nytt 

agglutinationstest inokulerades hästblod och bakterieisolat i blododlingsflaskor. 

Agglutinationstest utfördes därefter med två kommersiella kit, Dryspot, som idag 

används på laboratoriet, och Immulex. Fynden från nasofarynx efter odling på nya 

kombinerade plattor bestod av S. pneumoniae, Haemophilus influenzae och Moraxella 

catarrhalis. Överensstämmelsen mellan odlingsmetoderna var god för 

nasofarynxodlingar. Vid mätning av bakteriefri zon kring optochin-disk erhölls 18 – 31 

mm för biplates respektive 16 – 24 mm för originalmetoden med odling på två separata 

plattor. För två prov var den bakteriefria zonen på biplates ej mätbar. Vid 

agglutinationstest för identifiering av S. pneumoniae erhölls agglutination inom 

respektive tidsgräns för samtliga referensisolat. Ett α-streptokock- och ett enterokock-

isolat agglutinerade vid test med Immulex. Slutsatsen av studien är att biplates bör 

fungera som rutinmetod för odling av nasofarynxprov. Däremot verkar 

agglutinationstest med Immulex vara mindre pålitligt än Dryspot som används idag. 
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Abstract 
To investigate the cause of otitis and sinusitis, samples are taken from nasopharynx. To 

find airway pathogens samples are cultivated on blood agar and hematin agar, for 

further differentiation diagnostic antibiotic disks are used. Cultivation on blood agar 

with optochin disks is a reliable method to identify Streptococcus pneumoniae, although 

it is time-consuming. Agglutination test is a rapid method for identification of 

Streptococcus pneumoniae. The aim of this study was to validate a new method for 

cultivation of nasopharynx-samples. Moreover a new agglutination test for 

identification of S. pneumoniae was evaluated. To validate the new method of 

cultivation, the original method was compared with the new where blood and hematin 

agar are combined on the same plate (biplate) (N=165). To validate the new 

agglutination test, blood culture bottles were inoculated with blood and suspensions of 

relevant bacterial species. Agglutination tests were performed using Dryspot and 

Immulex commercial kits. Bacterial findings from nasopharynx after cultivation on the 

new combined plates included S. pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella 

catarrhalis. The correlation between the methods was good for nasopharynx-

cultivations. The inhibitory zones around the optochin disk were 18 – 31 mm for 

biplates and 16 – 24 mm for the original method. All S. pneumoniae agglutinated within 

the time limits when agglutination test were performed. One α-Streptococcus and one 

Enterococcus agglutinated when tests were performed with Immulex, hence giving false 

positive results. In conclusion, the new cultivation method of nasopharynx samples 

proved functional.  Agglutination test with the kit presently used, Dryspot, performed 

better than Immulex. 
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Introduktion 
Patogena bakterier som vanligen isoleras från luftvägarna utgörs framför allt av 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och 

β-hemolyserande streptokocker. Förutom infektioner i de övre luftvägarna kan  

S. pneumoniae, H. influenzae och β-hemolyserande streptokocker också orsaka allvarlig 

invasiv sjukdom såsom sepsis och meningit. Vid laboratoriet för Klinisk mikrobiologi 

för Kronoberg och Blekinge analyseras cirka 3700 nasofarynxprov per år. Vanliga fynd 

i dessa prover är bland annat ovan nämnda luftvägspatogener. 

 

Klinisk betydelse av luftvägspatogener 

Prov från luftvägarna odlas för att hitta orsaken till bland annat otit, tonsillit och sinuit 

(1). Hos barn under 7 år koloniseras ofta luftvägarna, exempelvis nasofarynx, av vanligt 

förekommande luftvägspatogener så som S. pneumoniae och H. influenzae. Graden av 

kolonisation avtar med åldern samtidigt som bakteriediversiteten minskar. Prov från 

äldre individer är därför mindre komplexa och identifiering därför enklare vid odling 

från dessa patientgrupper. Vid klinisk provtagning från luftvägar söks, baserat på 

symtom, bland annat S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis och  

β-hemolyserande streptokocker (2, 3).  

 

S. pneumoniae är den vanligaste patogena bakterien i luftvägarna (4), där den bland 

annat kan orsaka pneumoni, otit och sinuit (1). Bakterien kan även vara en del av 

normalfloran i luftvägarna (5). Sjukdomar orsakade av S. pneumoniae är ett stort globalt 

folkhälsoproblem. Enligt World Health Organization, WHO, orsakade bakterien globalt 

1,6 miljoner dödsfall år 2005, varav mer än hälften av de drabbade var barn under 5 år 

(4, 6). Till följd av detta rekommenderades införandet av vaccination mot bakterien i de 

nationella vaccineringsprogrammen (6). Bakterien är en fakultativt anaerob, grampositiv 

kock som växer i kortare kedjor eller par. Då bakterien odlas på fasta substrat, till 

exempel blodagar, ses mukoida, runda, navlade kolonier. Runt kolonierna, som vanligen 

är cirka 1–3 mm i diameter ses en grönbrun zon, så kallad α-hemolys. Förutom 

besvärande infektioner i luftvägarna kan bakterien även orsaka allvarligare åkommor så 

som meningit och sepsis. Infektioner orsakade av S. pneumoniae behandlas med 

exempelvis penicillin eller erytromycin (1). 

 

H. influenzae är en gramnegativ, katalaspositiv stav som delvis orsakar samma 

sjukdomar som S. pneumoniae, det vill säga otit, sinuit och pneumoni. Bakterien är svår 

att odla och växer enbart på medier innehållande nikotinamidadenindinukleotid (NAD
+
) 

och hem. H. influenzae anses vara både kommensal, det vill säga den kan kolonisera 

utan att ge symptom, men kan även vara patogen och orsaka sjukdom (7). Då bakterien 

odlats på fasta substrat över natt ses genomskinliga, små kolonier med typisk doft (8). 

 

M. catarrhalis är en gramnegativ kock som länge ansågs ofarlig. Idag sägs bakterien 

tillhöra våra viktigaste luftvägspatogener, då bakterien tros orsaka 15–20% av fallen av 

akut otit. Sedan 1980-talet är mer än 97 % av stammarna β-laktamasproducerande (9). 

β-laktamas är ett enzym som gör att bakterien kan bryta ner olika penicilliner, och kan 

därmed inte behandlas med denna typ av antibiotikum (1). 

 

β-hemolyserande streptokocker innefattar streptokocker av grupp A, C och G, 

exempelvis Streptococcus pyogenes och Streptococcus dysgalactiae (2). S. pyogenes är 

en grampositiv bakterie, tillhörande grupp A. Bakterien anses patogen men kan även 
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kolonisera nasofarynx som kommensal (10). Vid infektion utgör olika derivat av 

penicillin en effektiv behandling (1).  

 

Substrat samt diagnostiska diskar 

För att differentiera patogena luftvägsbakterier från kommensal normalflora odlas prov 

på flera substrat med olika selektivitet och specificitet. Enligt den vedertagna 

referensmetodiken bör prov från luftvägar och nasofarynx odlas på blod- och 

hematinagar (11).  

 

För odling av S. pneumoniae används agarplattor innehållande blod och runt en  

α-hemolytisk bakterie, såsom S. pneumoniae, ses en grönbrun zon av delvis lyserat blod 

(figur 1). För identifiering av bakterien används optochin (Eng. ethylhydrocuprein 

hydrochloride) (4, 12) och då S. pneumoniae växer på fasta substrat med optochin-disk 

erhålls en bakteriefri zon kring antibiotikumet (5). Redan år 1915 beskrevs 

antibiotikumet vara mycket specifikt, och möjliggöra differentiering mellan  

S. pneumoniae och apatogena alfa-streptokocker (12). Enligt de generella riktlinjerna 

för referensmetodiken är en bakteriefri zon över 14 mm, vid användning av diskar 

innehållande 5 µg optochin, kriteriet för påvisning av S. pneumoniae. Riktlinjerna säger 

dock även att respektive laboratorium bör utvärdera gränsvärdet för zondiametern (11). 

Vid Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge används en zondiameter ≥ 12 

mm för 5 µg optochin som diagnostiskt gränsvärde för artidentifiering av S. pneumoniae 

(3). Optochin-test är idag en vanlig metod för identifiering av S. pneumoniae. Fram till 

1980-talet uppvisade inga stammar resistens mot optochin. Idag anses några få stammar 

vara resistenta mot medlet. Resistensen verkar bero av en punktmutation i genen för 

väte-ATPas c-subenhet, vilket är ett enzymkomplex som ansvarar för protonförflyttning 

över bakteriens plasmamembran (13). 

 

 

Figur 1. Luftvägspatogenen Streptococcus pneumoniae växande på blodagarplatta med bakteriefri zon kring 

optochin-disk. 

Hematinagar som bland annat består av lyserade erytrocyter används för att främja 

tillväxt av H. influenzae. För att bakterien skall tillväxa, och därmed ses på agarplattor, 

krävs flera olika komponenter som finns i erytrocyter. Exempel på viktiga faktorer för 

bakteriens tillväxt är NAD
+ 

(även kallat V-faktor, elektrontransportör) och hematin 

(även kallat X-faktor, kofaktor till hemoglobin) (1). Bakterien anses resistent mot de 

flesta antibiotikum ur makrolid-gruppen. Då växt av de flesta luftvägspatogener 

inhiberas av makrolider kan dessa användas för att identifiera H. influenzae (figur 2). 

Makrolider verkar mot grampositiva bakterier och hämmar deras proteinsyntes (14). 

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för kliniska laboratorier används 

antibiotikumet oleandomycin, som tillhör gruppen makrolider (2). 
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Figur 2. Luftvägspatogener som inkuberats med oleandomycin-disk (Oxoid) i 5 % CO2 vid 35° C över natt. Till 

vänster: Moraxella catarrhalis växande på hematinagar med bakteriefri zon kring oleandomycin-disk, efter 

inkubering i 5 % CO2 vid 35° C över natt. Till höger: Haemophilus influenzae växande på hematinagar med inväxt av 

bakterier till oleandomycin-disk, efter inkubering i 5 % CO2 vid 35° C över natt. 

Vid Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge används i dagsläget två substrat 

för att odla luftvägspatogener. En blodagarplatta med optochin-disk som inkuberas i 

anaerob miljö samt en hematinagarplatta med oleandomycin-disk som inkuberas i 5 % 

CO2 (3). För bäst tillväxt av luftvägspatogener rekommenderar Folkhälsomyndigheten 

odling på blod- och hematinagar som inkuberats både aerobt, anaerobt och i en atmosfär 

med 5 % CO2 och en temperatur på 36-37 °C (2). Vid Klinisk mikrobiologi för 

Kronoberg och Blekinge inkuberas alla plattor i 35 °C, detta eftersom 

resistensbestämning av bakterier görs vid 35 °C på laboratoriet och samma inkubatorer 

används.  

 

Agglutinationstest  

Även om S. pneumoniae i första hand är en luftvägspatogen kan bakterien ibland bli 

invasiv och orsaka bland annat sepsis. Blododling är idag den mest använda metoden 

för att detektera infekterande agens vid sepsis. Med konventionell odling från 

blododlingsflaska kan tiden från observerad bakteriell tillväxt i flaskan till 

artidentifikation av den infekterande bakterien vara upp till 24 timmar. Kolonier av  

S. pneumoniae kan dessutom vara svåra att skilja från andra streptokocker (15). Odling 

på blodagar med diagnostisk optochin-disk är en mycket tillförlitlig metod för 

identifiering av S. pneumoniae, men har nackdelen att den kräver lång inkubationstid. I 

vissa fall kan snabb artindentifikation vara av stor vikt och agglutinationstest kan då 

utgöra ett bra komplement till konventionell odling. Enligt Folkhälsomyndigheten är 

testen fördelaktiga eftersom de reducerar analystiden (11). Reducerad analystid är av 

hög relevans vid sepsis, då tidig behandling mot rätt agens är av stor vikt för patientens 

tillfrisknande (16). Latexagglutinationstest kan ge svar inom några minuter efter att 

bakterieväxt vid blododling konstaterats. Det finns ett flertal olika 

latexagglutinationstest att tillgå, vars sensitivitet och specificitet varierar (15).  

 

Vid Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge används idag 

latexagglutinationstestet DrySpot Pneumo (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) 

för påvisning av kapsulära antigen hos S. pneumoniae. Testet nyttjas i rutindiagnostik 

framförallt till blododlingar där gramfärgning påvisat grampositiva kocker i par (17). 

Testet är relativt snabbt men positiva resultat bör enligt tillverkaren bekräftas med andra 

metoder (18). I verksamheten vid Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge 

upplevs agglutinationstestet ha tveksam specificitet, där både falskt negativa och falskt 

positiva resultat har konstaterats. Enligt tillverkaren kan falskt positiva reaktioner 

uppkomma vid analys av exempelvis Streptococcus mitis och Streptococcus oralis, men 
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även korsreaktioner med andra bakterier har rapporterats. En nackdel med det 

nuvarande testet är att visst förarbete krävs, exempelvis måste blodet centrifugeras 

innan agglutinationstest påbörjas (18).  

 

Agglutinationstest är generellt utformade som teststrips på vilka områden med intorkade 

latexpartiklar finns (figur 3). Partiklarna är i detta fall sensibiliserade med 

kaninantikroppar riktade mot de flesta kända serologiska typer av S. pneumoniae. I 

närvaro av tillräckliga mängder antigen agglutinerar latexpartiklarna och synliga 

klumpar erhålls (figur 3). På kortens kontrollreaktionsområde finns liknande partiklar 

klädda med kontrollantikroppar (negativ kontroll). Området används för att påvisa 

ospecifika reaktioner såsom exempelvis autoagglutination (18).  

 

 
Figur 3. Figuren visande agglutinationstestet DrySpot Pneumo (Thermo Fisher Scientific), med inringade test- och 

kontrollreaktionsområden. Till vänster: Agglutinationstestkortets utseende innan användning. Till höger: 

Agglutinationstest med agglutination i testreaktionsområdet (positivt resultat) samt frånvaro av agglutination i 

kontrollområdet (bekräftar att positivt resultat inte beror på autoagglutination). 

ImmuLex S. pneumoniae Omni (Statens Serum Institut, Hillerød, Danmark) är ett annat 

fabrikat av latexagglutinationstest. Testet fungerar på samma sätt som DrySpot Pneumo, 

men är utformat enligt ”ready-to-use”-principen vilket betyder att inget förarbete krävs. 

ImmuLex S. pneumoniae kan enligt tillverkaren detektera alla serologiska typer av  

S. pneumoniae. Vid positivt resultat ses agglutination (figur 4). Beroende på 

komponenter i odlingsmediet (exempelvis aerob- och anaerobflaska för blododling) kan 

korsreaktivitet uppkomma mot exempelvis enterokocker och streptokocker (18). Då 

testets validitet tidigare undersökts erhölls värden för sensitivitet och specificitet på  

96 % respektive 98 % (15). För att möjliggöra säkrare och mer tidseffektiv diagnostik 

vill laboratoriet istället för nuvarande agglutinationstest utvärdera ImmuLex  

S. pneumoniae Omni. 

 

 

Figur 4 Agglutinationstest ImmuLex S. pneumoniae Omni (Statens Serum Institut) med positiv agglutination. 
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Syftet med arbetet var att 1) validera en ny metod för provsättning av luftvägsprover 

och 2) utvärdera ett nytt agglutinationstest för artidentifiering av S. pneumoniae. Den 

nya provsättningsmetoden utfördes på delade agarplattor, så kallade biplates, och 

resultat från analyser med dessa biplates jämfördes med resultat från motsvarande 

analyser med nuvarande provsättningsmetod. Målet var att spara tid, förenkla och 

likrikta metoden med övriga metoder på laboratoriet, samt att förbättra arbetsflödet, 

vilket även skulle gynna de anställdas arbetsmiljö. Nytt agglutinationstest utvärderades 

för att få ökad specificitet och spara tid genom förenklad provhantering. Viktiga 

aspekter vid utvärderingen av det nya agglutinationstestet var dels att minska 

analystiden, men framför allt att öka tillförlitligheten då övriga tillgängliga metoder, så 

som MALDI-TOF-MS, inte ger tillfredsställande resultat från blododlingar. 

 

Material och metod 
Provsättning och avläsning 

För utvärdering av ny provsättningsmetod odlades 123 nasofarynxprov samt 42 prov 

från övriga luftvägar ankomna till laboratoriet under 2017 (perioden tredje mars till 28 

april). Till prov från övriga luftvägar hör exempelvis prov från öra, öga, sputum och 

bronker. All provsättning gjordes på agarplattor från laboratoriets substratavdelning, 

godkända enligt laboratoriets substratkontroller. Prov odlades enligt gällande rutiner 

vid Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge på blod- och hematinagar. I 

mitten av primärstryket på blodagarplattan placerades en optochin-disk (5µg, Oxoid, 

Altrincham, England) (figur 5). I början av primärstryket på hematinagarplattan 

placerades en oleandomycin-disk (50µg, Oxoid). Plattorna inkuberades över natt i 

anaerobmiljö (blod) respektive 5 % CO2 (hematin) vid 35 °C (2). Resultaten från dessa 

etablerade metoder användes som referens för jämförelse med metoder som 

utvärderades i projektet. 

 

Figur 5. Schematisk illustration av blod- (röd) och hematinagar (brun), med primärstryk av patientprov i tjock 

mörkgrå linje, sekundärstryk i tunnare ljusgrå linje och tertiärstryk i smal ljusgrå linje Placering av diskar med 

optochin (OP) och oleandomycin (OL) indikeras av vita cirkulära fält. 

Parallellt med ordinarie metod odlades proven även på biplates, det vill säga delade 

plattor (med blodagar på ena delen och hematinagar på andra delen). Prov sattes under 

utvärderingen på två olika sätt, provsättning 1 och provsättning 2 (figur 6). I mitten av 

primärstryket på blodagarplattan placerades en optochin-disk (5µg, Oxoid) och i 

ovankant av primärstryket på hematinagarplattan placerades en oleandomycin-disk 

(50µg, Oxoid). Plattorna inkuberades i 5% CO2, vid 35 °C över natt. Vid avläsning av 

plattor noterades kolonimorfologi och zonstorlek runt optochin- och oleandomycin-

disk. 
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Figur 6. Schematisk illustration av tudelade agarplattor (biplates) preparerade med blod- (röd) och hematinagar (brun) 

samt optochin- (OP) och oleandomycin-disk (OL). Till vänster: Provsättning 1 med primärstryk av patientprov i 

tjockare mörkgrå linje och sekundärstryk i tunnare ljusgrå linje. Till höger: Provsättning 2 med primärstryk av 

patientprov i tjock mörkgrå linje. 

Agglutinationstest  

För utvärdering av agglutinationstest användes 16 avidentifierade kliniska isolat av  

S. pneumoniae, samt en negativ kontrollgrupp med fem isolat vardera av  

α-streptokocker och enterokocker som hämtades från laboratoriets frys. Isolaten tinades 

i rumstemperatur och odlades därefter på blodagar genom inkubering i 5 % CO2 vid  

35° C över natt. Viktigt vid allt laborativt arbete under denna del av projektet var att 

arbeta noggrant och sticksäkert. I övrigt anses ingen riskanalys behövas för någon del 

av projektet eftersom inget använt material anses miljö- eller hälsofarligt. 

 

För undersökning av agglutinationstest användes blododlingsflaskor, BACTEC Plus 

Aerobic 30 ml och BACTEC Plus Anaerobic 30 ml (BD Diagnostics, Sparks, USA), 

dessa injicerades med 8 ml hästblod (Håtunalab, Bro, Sverige) och 1 ml homogen 

bakteriesuspension (bakterier resuspenderade i 0,85% steril NaCl till 0,95–1,05 

McFarland, därefter spädda ytterligare 1/2,25x10
6
 i 0,85% steril NaCl). Flaskorna 

inkuberades därefter i blododlingsskåp BACTEC FX (BD Diagnostics, Sparks, USA) 

och togs ut efter att blododlingsskåpet indikerat för tillväxt. Därefter testades blod enligt 

anvisningarna för de olika agglutinationstesten (se nedan). Utöver ovan nämnda 

bakterieisolat testades även fem negativa blododlingar från den kliniska verksamheten 

för att utesluta korsreaktivitet med humant blod. 

 

DrySpot Pneumo  

För agglutinationstest med DrySpot Pneumo (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

USA) centrifugerades cirka 1 ml blod från respektive blododlingsflaska vid 1000 x g 

under sju minuter.  En droppe, ca 50 µl, supernatant från centrifugerade prov sattes till 

den lilla ringen på kortets test- respektive kontrollreaktionsområde (figur 3). 

Respektive droppe användes sedan för att lösa upp de intorkade latexpartiklarna på 

kortet. Kortet vaggades därefter två minuter och eventuella agglutinationer observerades 

(figur 3). Då agglutination i testreaktionsområdet erhölls inom två minuter, samtidigt 

som ingen ospecifik agglutination observeras i den negativa kontrollen, tolkades 

resultatet som positivt (18). 

 

ImmuLex™ S. pneumoniae 

För agglutinationstest med ImmuLex™ S. pneumoniae Omni (Statens Serum Institut, 

Hillerød, Danmark) sattes en droppe från kittets droppflaska, ca 10 µl, rumstempererad 

anti S. pneumoniae-testlösning till testkortet. Därefter sattes en droppe, ca 10 µl, blod 

från blododlingsflaska direkt till kortet. De båda dropparna blandades med varandra i 
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max tio sekunder och eventuell agglutination observerades (figur 4). Som negativ 

kontroll användes negativ kontroll från kittet tillsammans med anti S. pneumoniae-

testlösning, som positiv kontroll användes positiv kontroll från kittet tillsammans med 

anti S. pneumoniae-testlösning. Test och avläsning gjordes enligt ovan med 10 µl anti 

S. pneumoniae-testlösning och 10 µl kontroll som blandades max tio sekunder innan 

avläsning (19). 

 

Statistik och beräkningar 

För att redovisa erhållna resultat användes bland annat deskriptiv statistik. För 

beräkning av signifikans användes Mann Whitneys U-test (Graph Pad Prism, La Jolla, 

USA). Testet valdes eftersom materialet inte ansågs stort nog för att normalfördelning 

skulle kunna förutsättas.  

Formeln för Mann Whitneys U-test:  

𝑈 = 𝑊1
𝑛1 (𝑛1+1)

2
. 

𝛥 =
𝑈

𝑛1 · 𝑛2
 

 

Där W1 = rangsumma för grupp 1 och n1 = antal i grupp 1. Vid analysen bestämdes 

relationen mellan grupperna vid en konfidensgrad motsvarande 95 %, där ett p-värde ˂ 

0,05 ansågs vara signifikant. 

 

För utvärdering av agglutinationstestens validitet beräknades sensitivitet och specificitet 

baserat på sant positiva respektive falskt positiva observationer.   

Formel för beräkning av sensitivitet: 

 
𝑆𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣

(𝑆𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑘𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣)
= 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡. 

 

Formel för beräkning av specificitet: 

 
𝑆𝑎𝑛𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣

(𝑆𝑎𝑛𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣+𝐹𝑎𝑙𝑠𝑘𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣)
= 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡. 

 

För beräkning av överensstämmelse mellan odlingsmetoderna användes skillnaden i 

fynd mellan biplates och originalmetod.  

 
𝑓𝑦𝑛𝑑 𝑏𝑖𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒

𝑓𝑦𝑛𝑑 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
· 100 = ö𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑠𝑡ä𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 % 

 

 

 

 

 

Etik 

För arbetet användes avidentifierade patientprov och bakterieisolat. Således är varken 

prov eller isolat patientkopplade, vilket gör att ingen särskild etisk prövning anses 

nödvändig. 
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Resultat 
Odling på biplates 

Då utvärdering av ny provsättningsmetod utfördes odlades nasofarynxprov (N = 123) 

och prov från övriga luftvägar (N = 42) med de båda metoderna. Vid avläsning av 

odlingar från nasofarynx och övriga luftvägar erhölls 32, respektive 20 positiva fynd, 

det vill säga sammanlagt 52 positiva fynd. Från nasofarynx- och övriga luftvägsodlingar 

återfanns S. pneumoniae, H. influenzae och M. catarrhalis, och från övriga luftvägar 

isolerades även Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus anginosus-gruppen och Staphylococcus aureus (tabell I och II). 

Korrelationen mellan metoderna var 78 % för nasofarynxprov odlade enligt 

provsättning 1 och 96 % för nasofarynxprover odlade enligt provsättning 2. För övriga 

luftvägar var överensstämmandet mellan metoderna 100 % då prov odlats enligt 

provsättning 1 samt 80 % då prov odlats enligt provsättning 2 (tabell I och II). Det totala 

antalet positiva fynd var dock endast 52 stycken. 

 
Tabell I. Sammanställning av fynd från nasofarynxodlingar som odlats enligt originalmetod (blod- och hematinagar 

som inkuberats i anaerob atmosfär respektive 5 % CO2 över natt) och på biplates enligt provsättningsmetod 1 och 2 

(blod-/hematinagar som inkuberats i 5 % CO2 över natt). Plattorna ympades i etapper under utvärderingen, och under 

tiden som provsättning 1 utvärderades ankom 81 prov, under tiden för provsättning 2 ankom 42 prov. 

 Provsättning 1           (N=81) Provsättning 2          (N=42) 

Fynd Biplate  Original Överensstämmelse Biplate  Original Överensstämmelse 

S. pneumoniae 2 4 50% 10 10 100% 

H. influenzae 0 0 100% 8 9 89% 

M. catarrhalis 5 5 100% 4 4 100% 

Kliniskt 

irrelevant 

52 51 98% 11 10 91% 

Ingen växt 22 22 100% 11 11 100% 

 

 

 

Tabell II. Sammanställning av fynd från övriga luftvägsodlingar som odlats enligt originalmetod (blod- och 

hematinagar som inkuberats i anaerob atmosfär respektive 5 % CO2 över natt) och på biplates enligt 

provsättningsmetod 1 och 2 (blod-/hematinagar som inkuberats i 5 % CO2 över natt). 
 Provsättning 1 (N=31) Provsättning 2 (N=11) 

Fynd Biplate  Original Överensstämmelse Biplate  Original Överensstämmelse 

S. pneumoniae 2 2 100% 1 1 100% 

H. influenzae 5 5 100% 2 2 100% 

M. catarrhalis 0 0 100% 0 0 100% 

P. aeruginosa 3 3 100% 0 0 100% 

E. coli 1 1 100% 0 0 100% 

S. pyogenes 1 1 100% 0 0 100% 

S. anginosus- 

gruppen 

0 0 100% 0 1 0% 

S. aureus 3 3 100% 1 1 100% 

Kliniskt 

irrelevant 

15 16 94% 6 6 100% 

Ingen växt 3 2 67% 1 0 0% 
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Vid mätning av bakteriefri zon kring optochin-disk hos S. pneumoniae erhölls 18 – 31 

mm för biplates samt 16 – 24 mm för originalmetoden (figur 7). För två prov var den 

bakteriefria zonen på biplates ej bedömbar eftersom antalet kolonier av S. pneumoniae 

var för få. Det fanns en signifikant skillnad mellan zondiameter på biplates och 

originalmetod. Alla uppmätta zoner gav värden över gränsvärdet för artidentifikation av 

S. pneumoniae.  

 

 

Figur 7. Diagram visande zondiameter i mm på y-axeln och odlingsmetod på x-axeln. Zondiametern representerar 

bakteriefrizon runt Optochin-disk 5 µg (Oxoid) för S. pneumoniae från patientprov som odlats på biplates (hematin- 

respektive blodagar som inkuberats i 5 % CO2 över natt) i blått, och originalmetod i rött (blodagar som inkuberats i 

anaerobmiljö över natt). Gränsvärdet för artidentifikation av S. pneumoniae på laboratoriet visas av linje vid 12 mm. 

Felstaplar representerar standardavvikelse. Ej bedömbara zoner har exkluderats från figuren. 

 

Då fördelningen av påvisade luftvägspatogener från nasofarynxodlingar som ingått i 

utvärderingen jämfördes mot positiva fynd under år 2016 var resultatet likartat (figur 8).  

 

 

S . p n e u m o n ia e
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Figur 8. Figurer visande fördelningen av positiva fynd från nasofarynxodlingar som ingått i arbetet (denna studie)  

(N = 32) jämfört med positiva fynd under år 2016 (N = 577) av S. pneumoniae, M. catarrhalis och H. influenzae. 
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Agglutinationstest 

Vid test av 16 isolat av S. pneumoniae från blododlingar erhölls agglutination med 

DrySpot och Immulex inom respektive tidsgränser för samtliga isolat (tabell III). Vid 

test av fem olika isolat av α-streptokocker samt fem isolat av enterokocker erhölls ingen 

agglutination med DrySpot-testet. Ett isolat α-streptokock gav tveksam agglutination 

inom tidsgränsen då det togs från anaerob blododlingsflaska för test med Immulex. Ett 

enterokockisolat gav agglutination inom tidsgränsen då det togs från både anaerob och 

aerob miljö för test med Immulex. Inga reaktioner erhölls i kontrollreaktionsområdet på 

Dryspot. Vid test med Immulex erhölls ingen agglutination vid test av negativ kontroll, 

positiv kontroll gav agglutination inom tidsgränsen.  

 

Vid beräkning av sensitivitet erhölls 100 % för båda agglutinationstesten. Specificiteten 

beräknades till 100 % för Dryspot och 91 % för Immulex. 
 

Tabell III. Sammanställning av resultat från agglutinationstest utförda på blododlingar som testats med Dryspot 

(Thermo Fisher Scientific) och Immulex (Statens Serum Institut).  

 

Aerob Anaerob 

Prov 

Dryspot 

agglutination 

Immulex 

agglutination 

Dryspot 

agglutination 

Immulex 

agglutination 

Negativ odling 

(N=5) 0 0 0 0 

S. pneumoniae 

(N=16) 16 16 16 16 

α-streptokock 

(N=5) 0 0 0 1 

enterokock (N=5) 0 1 0 1 

 

Diskussion 
Syftet med arbetet var att validera en ny metod för provsättning av luftvägsprover och 

utvärdera ett nytt agglutinationstest för artidentifiering av S. pneumoniae. Den nya 

provsättningsmetoden involverade biplates och resultatet jämfördes med nuvarande 

provsättningsmetod. Nytt agglutinationstest som utlovade säkert resultat på kortare tid 

och med enklare hantering än det gamla valdes.  

 

Vid avläsning av odlingar från nasofarynx och övriga luftvägar identifierades bland 

annat S. pneumoniae, H. influenzae och M. catarrhalis. Överensstämmandet mellan de 

olika provsättningsmetoderna var god. Vid mätning av bakteriefri zon kring optochin-

disk erhölls större zoner för biplates än originalmetoden. För två prov var den 

bakteriefria zonen på biplates svårbedömd. Vid agglutinationstest av S. pneumoniae 

erhölls agglutination på DrySpot och Immulex inom respektive tidsgränser för samtliga 

isolat. Ett α-streptokockisolat (anaerob odling) och ett enterokockisolat (aerob och 

anaerob odling) agglutinerade. Detta antas bero av att isolatens ytantigen liknar de hos 

S. pneumoniae vilket gör att partiklarna i testet agglutinerar även med dessa isolat. 

 

Vid odling av nasofarynxprov med provsättning 1 konstaterades två färre fynd av  

S. pneumoniae än med originalmetoden. Detta skulle kunna bero av att zondiametern 

kring optochin-disken blev för stor då plattorna inkuberades i 5 % CO2 istället för 
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anaerobmiljö. Detta antas bero av att för få kolonier framvuxit med den nya 

provsättningsmetoden där endast ett kort primärstryk gjordes, alternativt att  

S. pneumoniae tillväxer bättre i anaerob miljö än i 5 % CO2 och därför påverkas mer av 

antibiotikumet i 5 % CO2.  Då sjukdomar orsakade av bakterien anses vara ett globalt 

folkhälsoproblem är S. pneumoniaes kliniska relevans stor (4). Vid odling på biplates 

enligt provsättning 1 erhölls inte förväntade resultat. Då ett flertal viktiga patogener inte 

detekterades provades istället en ny provsättningsmetod (provsättning 2). Denna gav 

bättre överensstämmelse med originalmetoden för nasofarynxodlingar. Metoden gjorde 

det möjligt att detektera S. pneumoniae i samtliga prov innehållande bakterien. Metoden 

lyckades däremot inte detektera samtliga prov innehållande H. influenzae jämfört med 

originalmetoden. Växten av ovan nämnt isolat H. influenzae var i underkant av måttlig 

(cirka 10–15 kolonier) på originalplattan, vilket gjorde att den även där var svår att 

detektera. Att alla S. pneumoniae hittades med provsättningsmetod 2 skulle kunna bero 

av att ett större antal bakterier tillväxer vid provsättning med denna metod, vilket ger 

tillräcklig mängd kolonier för att zondiametern skall bli mätbar.  

 

Resultaten för nasofarynxodlingar på biplates enligt provsättning 2 var relativt lika 

resultaten från analys med originalmetoden. Den nya metoden med biplates var enkel att 

utföra och gav ett bra flöde på laboratoriet. Ur ett hållbarhetsperspektiv kommer den 

nya metoden vara fördelaktig eftersom färre plattor kommer att användas. Metoden 

skulle kunna tas i bruk efter ytterligare utvärdering med minst lika många positiva fynd. 

För prov från övriga luftvägar var resultaten liknande de från nasofarynx. Dock erhölls 

få fynd av luftvägspatogener under perioden då provsättning 2 användes. För att kunna 

utvärdera metoden för övriga luftvägar behövs provsättning och ytterligare utvärdering 

av en stor mängd positiva fynd.  

 

Odling med optochin-disk på blodagar är idag den mest använda metoden för 

identifiering av S. pneumoniae. Metoden är enkel, billig och anses tillförlitlig för klinisk 

diagnostik (13). Då zondiametern vid optochin-test undersöktes fanns en signifikant 

skillnad mellan zondiametern på biplates och originalmetod. Detta antas bero av att 

bakterierna växer bättre i anaerob miljö än i 5 % CO2. Alla uppmätta zoner gav värden 

över gränsvärdet för identifikation av S. pneumoniae. Metoden med biplates skulle 

alltså vara möjlig att använda för analys av patientprov trots att en signifikant skillnad i 

zondiameter finns. För att optimera den nya metoden skulle eventuellt gränsvärdet för 

identifikation av S. pneumoniae kunna höjas. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en 

bakteriefri zon över 14 mm för 5 µg optochin vid anaerobodling, men vidhåller att 

gränsen bör utvärderas på respektive laboratorium (11). Viktigt att observera är dock att 

sporadiska fall av optochin-resistenta S. pneumoniae har rapporterats, vilket är en 

felkälla för metoden (13). 

 

Då fördelningen positiva fynd från nasofarynxodlingar som ingått i arbetet jämfördes 

mot positiva fynd under år 2016 erhölls relativt likartat resultat. Detta ger stöd för att 

materialet är representativt, trots att fler positiva fynd hade underlättat utvärderingen av 

den nya metoden. 
 

Förutom infektioner i luftvägar kan S. pneumoniae även orsaka andra allvarligare 

åkommor så som sepsis (1). Blododling är standardmetoden för att detektera 

infekterande agens vid sepsis. Med nuvarande metoder kan tiden från larm om bakteriell 

tillväxt i blododlingsflaska till artidentifikation vara så lång som 24 timmar. Eftersom 
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andra metoder för tidseffektiv identifiering av S. pneumoniae från blododlingsflaskor, 

exempelvis MALDI-TOF-MS, ej anses tillförlitliga är agglutinationstest ett bra 

alternativ (15). Reducerad analystid är av hög vikt eftersom tidig behandling mot rätt 

agens är av stor vikt för patientens tillfrisknande vid exempelvis sepsis (16).  

 

Eftersom olika odlingsmiljöer och medium (exempelvis aerob respektive anaerob 

blododlingsflaska), beroende av innehåll, kan ge upphov till olika korsreaktioner 

gjordes agglutinationstest från aerob och anaerob blododlingsflaska för varje isolat. Då 

ett α-streptokockisolat gav svag agglutination inom 10 sekunder vid test med Immulex 

från anaerob miljö skulle detta eventuellt kunna bero på odlingsmiljön. Falska positiva 

provsvar i form av agglutination kan enligt företaget uppkomma efter 15-30 sekunder 

oavsett medium (19). Enligt tidigare studier har α-streptokocker gett upphov till falskt 

positiva resultat. Vid en studie 2016 uppgavs exempelvis att 17,9 % av testade α-

streptokocker agglutinerade vid test med Immulex (15). 

 

Under utvärderingen agglutinerade även ett enterokock-isolat vid test med Immulex. 

Agglutinationen som erhölls inom 10 sekunder var tydlig både efter odling i aerob och 

anaerob miljö. Eftersom falska reaktioner kontrolleras med gramfärgning är detta ett 

stort problem då enterokocker och streptokocker kan vara svåra att särskilja vid 

mikroskopi. Då isolatet testades igen erhölls samma resultat. Falskt positiva 

agglutinationer efter 15 – 30 sekunder har tidigare rapporterats vid test av enterokocker 

(15, 20).  

 

Alla isolat av S. pneumoniae agglutinerade inom avläsningstiden på 10 sekunder vid test 

med Immulex. Tidigare har liknande resultat erhållits då 91 av 92 isolat agglutinerat 

(15). Immulex sensitivitet har tidigare uppmätts till 99,6 %, specificiteten var i samma 

studie 82,6 % (15). Sammantaget rapporterar den senare studien att Immulex verkar ha 

hög sensitivitet men lägre specificitet än vad tillverkaren tidigare rapporterat (15). Då 

sensitivitet och specificitet beräknades baserat på data från denna undersökning erhölls 

100 % respektive 91 %, vilket verkar stämma med ovanstående resultat. Antalet prov 

vid denna undersökning var relativt få, fler resultat hade gett ökad säkerhet.  
 

Agglutinationshastigheten för Immulex är mycket snabb och tillverkaren 

rekommenderar avläsning mellan 5 och 10 sekunder efter provapplikation (19). Den 

korta reaktionstiden kan vara till nackdel för ovan laboratoriepersonal och sen avläsning 

medför en ökad risk för falskt positiva resultat. Flertalet prov agglutinerade efter 7 till 

12 sekunder, vilket gjorde bedömning av resultaten svår. En felkälla kan således vara 

för lång tid till avläsning. För Immulex upplevdes det även svårt att applicera 10 µl per 

droppe av anti S. pneumoniae-testlösning, då flertalet droppar blev större vilket ger en 

ökad åtgång av reagens. Detta medförde att större volym än väntat gick åt, vilket bidrar 

till minskad kostnadseffektivitet.  

 

För många bakterier används Matrix assisted laser desorption ionization - time of flight 

mass spectrometry, MALDI-TOF-MS, för snabb artidentifiering. Vid MALDI-TOF-MS 

joniseras provet till laddade molekyler där förhållandet massa/laddning mäts. Metoden 

anses dock inte helt tillförlitlig för S. pneumoniae (20). Därav kan andra metoder för 

snabb identifiering, så som agglutinationstest, anses extra viktiga.  

 

Viktiga fördelar med latexagglutinationstest anses vara att testen är mycket 

tidseffektiva samt enkla att utföra (15). Något som enligt denna undersökning inte 
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stämmer helt för de båda testen. Immulex är mycket tidseffektivt och verkar mer 

användarvänligt då förarbetet minimeras, men har under undersökningen gett upphov 

till falska positiva provsvar. Dryspot anses mindre användarvänligt eftersom 

centrifugering av prov behövs innan agglutinationstest. Under utvärderingen upplevdes 

Dryspot dock som relativt användarvänligt, samtidigt som dess specificitet var högre 

än Immulex. Dryspot verkar enligt utvärderingens resultat vara den bättre metoden, då 

inga falskt positiva resultat erhölls. Enligt den yrkesetiska koden för Biomedicinska 

analytiker är en viktig del av yrket att ansvara för utveckling som leder till bästa 

patientsäkerhet och god laboratoriesed (21). Utifrån resultatet av utvärderingen anses 

Dryspot vara det bättre agglutinationstestet för fortsatt hög patientsäkerhet. Ytterligare 

utvärdering av Dryspot och en liknande, snabbare metod för test av blododlingar skulle 

vara av stort intresse. 

 

Då alla isolat av S. pneumoniae, men även två isolat av annan art, agglutinerade under 

utvärderingen kan resultaten anses stämma överens med tidigare studiers (15). 

Agglutinationen vid test med Immulex var inte så specifik som önskat. 

 

Slutsatsen av arbetet är att biplates som provsatts enligt metod 2 bör fungera för odling 

av nasofarynxprov vid Klinisk mikrobiologi för Kronoberg och Blekinge. Ytterligare 

utvärdering med lika många positiva fynd bör göras innan metoden tas i bruk. 

Agglutinationstest med Dryspot gav mer specifika resultat än motsvarande analyser 

med Immulex, och därför rekommenderas laboratoriet att fortsätta med Dryspot, 

alternativt fortsätta med ytterligare utvärdering av andra liknande agglutinationskit.  
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