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SAMMANFATTNING 

Förekomsten av Extended Spectrum β-Lactamases (ESBL) och Vancomycinresistenta 

enterokocker (VRE) har ökat hos gramnegativa bakterier under de senaste åren. Måsfåglar 

kan användas som biologiska indikatorer för att se prevalensen av antibiotikaresistens i 

naturen, vilken sedan kan jämföras med den hos humana populationer. 

Syftet var att med odling av fekalprover på selekterande och differentierande agarplattor 

analysera det allmänna resistensläget hos Escherichia coli samt analysera förekomst av 

Extended Spectrum β-Lactamases hos enterobakterier och Vancomycinresistenta 

enterokocker i 300 prover från måsar på Irland. För att artbestämma bakterierna utfördes 

även biokemiska analyser. 

Den allmänna resistensen analyserades med diskdiffusionstest på Muller-Hintonagarplattor. 

E. coli användes som indikatorart. För analys av ESBL-isolat och VRE odlades 

fekalproverna i selekterande anrikningsbuljong och på selekterande och differentierande 

agarplattor. Isolaten fenotypades med hjälp av biokemiska tester. För verifiering av ESBL-

isolat utfördes synergitest med klavulansyra. 

Låg allmänresistens erhölls för E. coli. Två isolat var resistenta mot båda β-

laktamantibiotika ampicillin och cefadroxil. Tjugo stycken ESBL-producerande isolat 

erhölls. E. coli var den vanligaste förekommande ESBL-producerande bakteriearten i 

analyserade prover. Fem enterokockisolat med resistens mot Vancomycin och Aztreonam 

erhölls. Slutsatsen är att analysen av dessa 300 prover visar att det allmänna 

antibiotikaresistensläget är lågt samt att ESBL och eventuellt VRE förekommer hos 

måsfåglar på Irland. 
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1. INTRODUKTION 

När en infektion sprids mellan djur och människa benämns infektionssjukdomen för zoonos. 

Infektionsämnet kan överföras via animaliska livsmedel eller genom direkt och indirekt 

kontakt (1). Frekvensen av zoonoser följer tätheten mellan djur och människa i det aktuella 

området. Ökad globalisering, klimatförändringar, ekologiska förändringar och nyförvärvade 

egenskaper hos mikroorganismer bidrar till zoonosers spridning (2). Flyttfåglar som rör sig 

över stora områden bidrar likväl till spridningen av zoonoser då de för med sig nya 

mikrobstammar som därmed introduceras till nya populationer (3). 

1.1. Escherichia coli (E. coli) 

E. coli är en mag- och tarmlevande bakterie hos såväl människor som fåglar och andra 

däggdjur. Det är en gramnegativ stav som tillhör familjen Enterobacteriacae och den finns i 

flera serotyper (4). E. coli är välstuderad (5) och på grund av bakteriens rikliga förekomst hos 

fåglar (4) kan den användas som indikatorart för att kartlägga det allmänna 

antibiotikaresistensläget hos måsfåglar (6). 

1.2.1. Allmänt om effekter av antibiotika  

Baktericidala preparat avdödar bakterien medan ett bakteristatiskt preparat endast inhiberar 

bakteriens tillväxt (7). Preparat med selektiv toxicitet medför en selektiv inhibering av 

bakteriens tillväxt och en minskad risk för att värden ska skadas under den terapeutiska 

behandlingen. Cellmembranet, cellväggen och ribosomerna är strukturer som innehar 

väsentliga skillnader mellan prokaryota och eukaryota celler. Strukturerna fungerar därmed 

som målobjekt för antimikrobiella preparat genom att de orsakar inhibering av 

cellväggsuppbyggnaden, syntesen av protein och nukleinsyra samt förändring i funktionen 

hos vissa strukturer i cellmembranet (8). 

1.2.2. β-laktamantibiotika 

Penicillin, cefalosporin, monobaktam och karbapenem är olika β-laktamer. Preparaten verkar 

baktericidalt. β-laktamantibiotika har en gemensam struktur i form av en β-laktamring, vilken 

är den aktiva strukturen i preparaten, se figur 1 (7). 
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Penicilliner och vissa cefalosporiner 

verkar hämmande mot cellväggssyntesen 

genom att irreversibelt binda till 

transpeptidas. Transpeptidas katalyserar 

normalt korsbindning mellan N-acetyl 

muramic acid-N-acetyl muramic acid 

(NAM-NAM)-strukturer i cellväggens 

peptidoglykanlager, vilket upprätthåller 

integriteten hos en växande bakterie (7). 

Penicillin har ytterligare två funktioner; 

tillbindning av receptorer kallade 

penicillinbindande protein (PBPs) i 

cellmembranet och cellväggen samt 

aktiveringen av autolytiska enzym, så 

kallade mureinhydrolas, vilka degraderar 

peptidoglykanlagret. Antibiotikaresistens 

i form av strukturförändringar hos PBPs 

kan uppkomma (9, 10). Cefalosporiner 

inhiberar liksom penicilliner korsbindning 

i peptidoglykanlagret hos den växande 

bakterien (7). Resistens mot första, andra 

och tredje generationens cefalosporiner 

har utvecklats (11). Aztreonam, en 

monobaktam, är välanvänd vid infektioner av Enterobaceriaceae. Aztreonam uppvisar 

tolerans mot flera klasser av β-laktamaser. Imipenem, en karbapenem, har ett brett 

aktivitetsspektrum. Imepenem är tolerant mot de flesta β-laktamaser (9). 

1.3.1. Antibiotikaresistens 

Ökad resistens mot antibiotika är ett världsproblem inom hälso- och sjukvården. 

Antibiotikaresistens i kombination med bakteriella infektioner ger ökad sjuklighet, dödlighet 

och vårdkostnad (11). Förekomsten av antibiotika i naturen beror bland annat på 

antibiotikaanvändning i djurfoder som tillväxtfrämjande medel och i medicinskt syfte (12, 13) 

med frikostig och felaktig användning (14). Det är därmed viktigt med mikrobiologisk och 

epidemiologisk resistensövervakning (15). Bakterier med resistenserna Extended Spectrum  

β-Lactamases (ESBL) och Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) ökar (11, 16, 17). 

1.3.2. Spridning av antibiotikaresistens 

Resistensen mot olika antibiotika kan förekomma naturligt i form av gener lokaliserade på 

bakteriens kromosomer. En bakterie har även gener på plasmider lokaliserade i dess 

cytoplasma. Plasmider är mobila genetiska element. Det finns tre sätt för en bakterie att 

Figur 1. β-laktamantibiotikumen penicillin, cefalosporin, 

karbapenem och monobaktam. Alla β-laktamantibiotikum 

har en gemensam struktur, en β-laktamring, se inringad 

cirkel hos penicillin. β-laktamringen verkar hämmande mot 

bakteriens cellväggssyntes. Resistens mot β-

laktamantibiotika uppstår genom att β-laktamas spjälkar 

ringen. Todar´s Online Textbook of Bacteriology 

Antimicrobial Agents in the Treatment of Infectious 

Disease, med tillåtelse från Todar, K. (8). 
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förvärva nya egenskaper, så som en viss antibiotikaresistens. Dessa sätt är genom 

transformation, transduktion och konjugation. När en cell tar upp deoxyribonukleinsyra 

(DNA) från omgivningen benämns genöverföringen transformation. För denna typ av 

genöverföring krävs det att cellen är kompetent, vilket innebär att bakteriens cellmembran har 

strukturer som möjliggör upptag av DNA. Transduktion sker med bakteriofager. En 

bakteriofag är ett virus som infekterar bakterier och stimulerar värden till syntes av nya 

bakteriofager. Under syntesen kan delar av värdcellens DNA inkorporeras i vissa 

bakteriofagers kapsider. Bakteriofagerna infekterar nya bakterier och den förvärvade 

sekvensen inkorporeras i de nya värdcellernas kromosomer genom rekombinering. På detta 

sätt kan resistensgener spridas till nya bakterier (7). Dock sprids antibiotikaresistens mellan 

gramnegativa bakterier främst genom konjugation av plasmider som bär på gensekvens för 

antibiotikaresistens (18). Konjugering är 

en horisontell överföring av plasmider. 

Konjugering sker med hjälp av 

proteinstrukturer som utgår ifrån 

bakteriens cellyta, så kallade 

konjugeringspili. Konjugeringspili fäster 

till mottagarcellen, kontakten stabiliseras 

och membranen fuserar för överföring av 

en del av givarcellens plasmid till 

mottagarcellen varpå mottagarcellen 

syntetiserar en komplementär sträng. 

Även givarcellen syntetiserar en 

komplementär sträng så att komplett 

plasmid behålls (7). 

1.3.3. Verkningsmekanismer bakom resistensutveckling 

Resistens kan utgöras av minskad membranpermeabilitet genom förändring av porinstrukturer 

och membrantransport som aktivt pumpar ut preparatet. Det medför att otillräcklig 

koncentration av det antimikrobiella preparatet finns intracellulärt. Resistensutveckling mot 

penicilliner och aminoglykosider sker bland annat genom minskad membranpermeabilitet. 

Resistens mot sulfonamider sker genom aktivering av pumpar för utförsel av antibiotikat. 

Förändrade strukturer hos målobjekt, till exempel DNA-gyras, medför att effekten av 

kinoloner uteblir. Inaktivering av antibiotikapreparat genom inhiberande tillbindning eller 

spjälkande enzymer ger resistens. β-laktamantibiotika inaktiveras av β-laktamas (9). 

1.4. ESBL 

Resistens mot β-laktampreparat sker genom produktion av β-laktamas (7, 16) och 

strukturförändringar hos PBPs (9). β-laktamresistenta bakterier bär på generna                      

β-LactamaseTemoneira (blaTEM), β-LactamaseSulfhydryl variabel (blaSHV) eller  

Figur 2. Konjugering. Konjugeringspili från den övre 

cellen har fäst till mottagarcellen, kontakten stabiliseras 

och membranen fuseras varpå en del av plasmiden kan 

överföras till mottagarcellen. Foto:  Hernández, J (19). 
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β-LactamaseCefotaximases-Modifierad (blaCTX-M). Det finns fyra huvudtyper av β-laktamspjälkande 

enzym (11). Av dessa finns över 150 varianter (20). Enzymerna benämns efter 

nedbrytningsprofil, se tabell I. Förekomsten av bakterier med utvidgad β-laktamresistens, så 

kallade ESBL-isolat, har ökat signifikant under senaste år (11, 16). Resistensen sprids till 

följd av plasmidmedierad konjugering. β-laktamaser med utvidgat spektrum medför resistens 

mot traditionella penicilliner och mot första, andra och tredje generationens cefalosporiner. 

Vidare uppvisar ESBL-bärande bakterier resistens mot monobaktamer inklusive aztreonam. 

ESBL-isolat uppvisar känslighet för de flesta β-laktamantibiotikum av karbapenemtyp. 

Karbapenemaser existerar men karbapenemasproducerande isolat förekommer inte i lika stor 

utsträckning som andra ESBL-isolat (11).  

Tabell I. Överförbara β-laktamaser inom Enterobacteriaceae enligt nedbrytningsprofiler penicillinaser, 

cefalosporinaser och karbapenemaser (11). *AmpC= Ampicillin-kromosomal **KPC= Klebsiella pneumoniae 

carbapenemas 

Överförbara β-laktamaser 

Penicillinaser Cefalosporinaser Karbapenemaser 

TEM, SHV TEM och SHV ESBL-varianter,  

CTX-M, plasmidmedierad AmpC* 

Metallobetalaktamaser, 

KPC** 

Bakteriestammar med ESBL-resistens återfinns hos Enterobacteriaceae, främst hos E. coli 

och arter inom genusen Enterobacter och Klebsiella. Enterobacteriaceae är vanliga 

patogener vid infektioner i urinvägar (11). En infektion av en ESBL-producerande bakterie 

sker efter samma verkningsmekanismer som en infektion av en icke ESBL-producerande 

bakterie av arten i fråga (21). Konsekvensen av infektion med ESBL-bärande 

Enterobacteriaceae är en ökad risk för att effektiv behandling sätts in för sent och därmed 

ökad mortalitet bland infekterade patienter. β-laktamantibiotikagruppen karbapenemer är 

ibland det enda behandlingsalternativet vid infektion av ESBL-producerande bakterie (11). 

Inom Europa är de södra och östra delarna samt Storbritannien mest drabbade av 

ESBL-producerande bakterieinfektioner (11). 

I en studie med provmaterial i form av fekalprover från måsfåglar från Frankrike visades 9,4 

% (n=90) av proverna innehålla ESBL-producerande bakterier. Vidare visade studien att 

måsfåglarna bar på ESBL-bärande E. coli som var identiska med mänskliga E. coli. Detta 

tyder på att måsfåglar kan verka som reservoarer, eller i vart fall som tillfälliga bärare, för 

ESBL-producerande E. coli som kan recirkulera mellan mänskliga och fågelpopulationer. 

Detta förklarar även spridningens epidemiologi (6). 
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1.5. VRE 

Enterococcus faecium (E. faecium) och Enterococcus faecalis (E. faecalis) är kommensalt 

levande grampositiva kocker i det gastrointestinala systemet hos människa och djur (17). 

Enterokockerna orsakar en mycket stor del av de nosokomiala infektionerna då de uppvisar 

naturlig resistens mot antibiotikapreparat som vanligen används på sjukhus och vårdhem (17). 

E. faecium uppvisar resistens mot fler antibiotikum än E. faecalis (22).  

Förekomsten av enterokocker med resistens mot vancomycin, en glykopeptid, har ökat i 

sjukhusmiljöer och i samhället. Resistensen uppkommer av generna Vancomycin-A (van-A) 

och Vancomycin-B (van-B) (mindre betydelsefulla loci finns), där van-A även ger resistens 

mot teicoplanin, en annan glykopeptid (17). Vancomycin binder normalt till strukturen 

D-alanyl-D-alanin i peptidoglykanlagret. Resistensen ger produktion av D-alanin-D-laktat till 

vilket vancomycin inte kan tillbinda, varför bakterien kan fortsätta att tillväxa (9). 

En studie utförd år 2005 i Point Barrow, Alaska, USA, visade förekomst av E. faecium,     

van-A, (2=33) i vittrut, Larus hyperboreus. Provmaterialet utgjordes av fekalprover. 

Resultaten visade att bakterier som innehar gener för resistens förekommer på en av 

Nordamerikas mest avlägsna platser där folkmängden är mycket låg. Vidare analyser 

avslöjade att isolaten tillhörde CC17-släktet och bar på genen för produktion av 

epithiospecifier protein, vilket tyder på ursprung ifrån mänskliga isolat (3). 

1.6. ESBL och VRE på Irland 

Kliniska isolat av ESBL-producerande E. coli, blaCTX-M, ökade i förekomst med 12 % under år 

2001-2006 på Irland. Återhållsam antibiotikaanvändning och behandling med karbapenemer 

har därmefter lett till stabilisering av antalet infektioner orsakades av ESBL-producerande E. 

coli, Klebsiella och andra Enterobacteriaceae. Av isolerade enterokockisolat från sjukhus 

utgjordes 12 % av VRE. Förekomsten av isolerade E. faecium var nio gånger högre än E. 

faecalis. Förekomsten av ESBL- och VRE-positiva isolat berodde mycket på var i landet 

proverna insamlades (23). 

1.7. Syfte 

Syftet var att med odling av fekalprover på selekterande och differentierande agarplattor 

analysera det allmänna resistensläget hos Escherichia coli samt analysera förekomst av 

Extended Spectrum β-Lactamases hos enterobakterier och Vancomycinresistenta 

enterokocker i 300 prover från måsar på Irland. För att artbestämma bakterierna utfördes 

biokemiska analyser. 
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2. MATERIAL OCH METODER 

Fekalproverna som användes för analyserna samlades in sent under måsfåglarnas 

häckningsperiod på Irland sommaren 2009 och frystes.  

Allt arbete utfördes med sterilt material. Arbetsytor desinficerades med 45 volym% 

isopropanol före och efter arbetet (5). 

2.1. Agarplattor 

2.1.1. Uriselectagar 

Uriselectagar tillåter preliminäridentifiering av 

urinvägspatogenerna E. coli, enterokocker, Klebsiella och 

Enterobacter genom att påvisa enzymaktivitet av β-galaktosidas 

och β-glukosidas. Mediumet innehåller två kromogena substrat. 

Enzymet β-galaktosidas återfinns hos E. coli som bildar rosa 

kolonier genom klyvning av det ena kromogena substratet. Vissa 

E. coli-stammar saknar β-galaktosidasaktivitet och bildar därmed 

vita kolonier. Enterokocker producerar β-glukosidas och vid 

klyvning av det andra substratet bildas mörkblå och turkosa 

kolonier. Klebsiella och Enterobacter ger en blandning av blå-, 

lila- och rosafärgade kolonier genom klyvning av båda 

substraten, se figur 3 (24). 

2.1.2. Muller-Hintonagar 

Muller-Hintonagar innehåller ämnen för tillväxt och saknar tillväxthämmande komponenter. 

Mediet är lämpligt för resistensbestämning av enterobakterier med diskdiffusionstestet där 

olika antibiotika diffunderar ut i agar från antibiotikaindränkta diskar. Med 

diskdiffusionstestet analyseras antibiotikaresistens hos E. coli-isolat. Antibiotikadiskarna 

används konventionellt vid analys av urinvägsisolat. Antibiotikan har baktericidal eller 

bakteristatisk effekt, se bilaga (25). Muller-Hintonagar används även för verifiering av ESBL-

isolat vid synergitest med klavulansyra (26). Vid applicering av colistinsulfat kan 

Enterobacter aerogenes (E. aerogenes) differentieras från Citrobacter spp genom att 

antibiotikat är baktericidalt för E. aerogenes (29). 

Figur 3. Odling av Klebsiella sp 

(längst upp till vänster), E. coli 

(längst upp till höger), Proteus 

vulgaris (längst ner till vänster) 

och Enterobacter sp (längst ner 

till höger) på Uriselect. Foto: 

Johansson, A. 
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2.1.3. Blodagar 

Blodagar innehåller substanser som gynnar mikroorganismers tillväxt. Blodagar kan användas 

för anrikning av rent isolat (7). 

2.1.4. ChromID-ESBL 

ChromID-ESBL används för screening av eventuella 

ESBL-isolat. Mediumet innehåller närinsgsämnen, kromogena 

substrat och en antibiotikamix innehållande bland annat 

cefpodoxim (26, 28). Cefpodoxim tillhör cefalosporinerna (7). 

Då tillväxt sker är bakterierna resistenta mot antibiotikamixen 

(27). E. coli uppvisar då mörkrosa kolonier till följd av β-

glucuronidasproduktion. Klebsiella och Enterobacter 

producerar β-glucosidas och formar grön-blå kolonier (28), se 

figur 4. 

2.1.5. Cystein-Lactose-Electrolyte-Deficientagar (CLED) 

CLED-agar innehåller disackariden 

laktos som fungerar som differentierande substans mellan 

laktosfermenterande och icke laktosfermenterande bakterier. Vid 

fermentering av disackariden sjunker pH och mediet färgas gult, till 

exempel vid tillväxt av E. coli. Tillväxt av K. pneumoniae kan ge 

både pH-sänkning och oförändrat pH-värde, se figur 5. Mediet är 

elektrolytfattigt vilket förhindrar svärmningen av Proteus (29). 

2.1.6. ChromID-VRE 

ChromID-VRE-agar innehåller vancomycin, kromogena substrat för 

differentiering mellan enterokockerna E. faecalis och E. faecium, 

näringsämnen samt en selektiv mix som inhiberar tillväxt av 

enterokocker med normal resistensprofil och de flesta grampositiva 

och gramnegativa bakterier. Genom innehåll av vancomycin tillväxer endast bakterier 

resistenta mot vancomycin. E. faecium bildar mörkrosa kolonier efter nedbrytning av det ena 

kromogena substratet till följd av β-galaktosidasaktivitet. E. faecalis producerar α-glucosidas 

och grön-blå kolonier erhålls (30). 

Figur 4. ChromID-ESBLagar 

innehåller cefpodoxim så endast 

bakterier som är resistenta mot 

antibiotikat överlever.  

Foto:  Hernández, J. (20). 

Figur 5. På övre del av plattan 

växer laktosfermenterande 

bakterier och på undre del av 

plattan växer icke-

laktosfermenterande bakterier. 

Foto: Johansson, A.  
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2.1.7. Arabinos- och esculinagar 

Metabolisering av aldopentosen arabinos sker i tre steg. De tre enzymerna arabinosisomeras, 

ribulokinas och ribulos-5-fosfat epimeras katalyserar de metaboliska stegen. Enterokockerna 

E. faecalis och E. faecium har förmåga till metabolisering av 

arabinos vilket orsakar sänkning av pH. Tillväxt av bakterier med 

förmåga att metabolisera arabinos ger gula kolonier och gult 

medium på arabinosagar (31). När analysen används vid 

artbestämning av ESBL-isolat utförs analysen i flytande medium 

(5). 

För differentiering av 

enterokockerna odlas isolatet på agar 

som innehåller det differentierande 

substratet esculin. Esculin är en 

glykosid som efter hydrolys bildar 

esculetin och dextros (D-glukos). 

Esculinagar innehåller även 

järncitrat och gallsyra. Den bildade 

produkten esculetin komplexbinder järncitrat vilket ger en svart 

fällning, se figur 7. Gallsyra verkar tillväxthämmande mot 

övriga grampositiva bakterier. E. faecium har förmåga att 

hydrolysera esculin (32). 

2.2. Biokemiska analyser 

2.2.1. Svavelväte, Indol och Motilitet (SIM) 

Tre fenotypiska analyser ingår vid odling av 

isolat i SIM-medium. Mediet innehåller 

natriumthiosulfat som vid metabolisering ger 

upphov till gasen divätesulfid. Gasen reagerar 

med järnammoniumcitrat och en svart fällning 

uppstår. Mediumet innehåller även aminosyran 

tryptofan. Bakterier som producerar tryptofanas 

hydrolyserar aminosyran och bildar produkten 

indol och andra metaboliter. Detektion av indol 

sker genom tillsättning av Kovac´s reagens (33) 

som innehåller aldehyder (34) som 

komplexbinder till indol och ett rött färgomslag 

uppstår. Är en bakterie motil uppstår grumlighet 

i hela röret eller utifrån inokuleringslinjen (33). 

Figur 6. Metabolisering av 

arabinos ger lägre pH-värde 

och kolonierna blir gula 

(längst upp) medan 

bakterier som inte kan 

metabolisera arabinos ger 

rosa kolonier (nederst). 

Foto: Johansson, A. Figur 7. Hydrolys av esculin 

ger produkten esculetin som 

bildar en svart fällning med 

järncitrat (längst upp). 

 Foto: Johansson, A. 

Figur 6a och 8b. Biokemiska analyser SIM, Urea 

och ONPG. Till vänster ses E. coli som inte 

metaboliserar natriumthiosulfat, bildar indol och är 

i detta fall motilitetsnegativ. För framkallning av 

indol tillsätts Kovac´s reagens. Bakterien 

producerar inte ureas men hydrolyserar ONPG. 

Till höger ses en bakterie som metaboliserar 

natriumthiosulfat men inte tryptofanas och som är 

motilitetspositiv. Bakterien bildar ureas och 

hydrolyserar ONPG. Foto: Johansson, A. 
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Varken E. coli, K. pneumoniae eller Enterobacter har förmåga till metabolisering av 

svavelföreningen (5). E. coli och vissa stammar av Klebsiella har enzymet tryptofanas. Motila 

bakterier är bland andra Enterobacter och de flesta E. coli-stammarna (33).  

2.2.2. Urea 

Vid enzymnedbrytning av urea till ammoniumkarbonat sker en pH-höjning. pH-höjningen 

leder till ett rött färgomslag genom pH-indikatorn fenolrött. Klebsiella och Enterobacter har 

enzymet ureas och bryter därmed ner urea (35). 

2.2.3. O-Nitrofenyl-β-D-galaktopyranosid (ONPG) 

En bakterie med enzymet β-galaktosidas kan hydrolysera ONPG vilket ger upphov till gult 

färgomslag. E. coli, Klebsiella och Enterobacter producerar hydrolaset (36).  

2.2.4. Ornitindekarboxylas (OD) och lysindekarboxylas (LD) 

OD och LD är dekarboxylaser. Bakterier som producerar dessa kan spjälka aminosyrorna 

ornitin till diamin putrescin (37) och lysin till cadaverin (38). Produkterna har basiska 

egenskaper varför lösningarna erhåller ett lila färgomslag vid dekarboxylering. 

Bromocresollila verkar som pH-indikator. Lösningarna innehåller även dextros. Bakterier som 

inte producerar dekarboxylaserna kommer istället att endast fermentera dextros. Vid 

fermentering sänks pH-värdet i lösningarna varför ett gult färgomslag sker (37, 38). 

Analyserna utförs i separata rör (5). 

2.2.6. Mannitol/gas och sorbitol 

Fermentering av sockeralkoholerna mannitol och sorbitol ger upphov till pH-sänkning i 

medium (7). pH-indikatorn bromtymolblått framkallar därmed gult färgomslag (5). Rör som 

innehåller bakterier som inte har förmåga att fermentera sockeralkoholerna kommer att 

behålla lösningens ursprungsfärg (7). Lösningen med mannitol och lösningen med sorbitol 

behåller mörkblå färg. Analyserna utförs i separata rör (5). 

Vid fermentering av sockeralkoholer producerar vissa bakterier gas. Röret med mannitol 

innehåller även ett Durhamrör som är upp- och nedvänt. Bildad gas kommer att ansamlas i 

övre delen av Durhamröret (7).  

2.2.7. Verifiering av isolerade enterokockisolat 

Enterokocker producerar pyrrolidonyl aminopeptidase (PYR) som hydrolyserar 

L-pyrrolidonyl-β-naftylamid. Vid hydrolys bildas en produkt vilken påvisas med ett 
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aminopeptidasreagens. E. coli kan inte producera PYR. Isolat som kan hydrolysera               

L-pyrrolidonyl-β-naftylamid ger upphov till rött färgomslag medan en gul färg uppstår för 

negativa PYR-isolat (39). 

2.3. Isolering och allmän resistensbestämning av E. coli 

Med bomullspinne odlades ursprungsprov ut på en Uriselectagarplatta som inkuberades 

aerobt i 24 timmar i inkuberingsskåp som höll 37°C, 98 % luftfuktighet och 5 % 

koldioxidhalt. Varje prov odlades ut på ½ agarplatta. Rosa kolonier samlades upp med 1 

mikroliter (µL) platinös för renodling på ¼ Uriselectagarplatta som inkuberades enligt ovan. 

En rosa koloni togs för biokemisk analys i SIM-, Urea- och ONPG-rör. Platinösen doppades 

rakt ner i SIM-röret, ströks ut på Urea-agarn och blandades om i ONPG-röret. Rören 

inkuberades enligt ovan (25). Erhållna resultat registrerades i Excelfil.  

Bakteriekolonier samlades upp från Uriselectagarplattan med bomullspinne och slammades 

upp i natriumklorid (NaCl) av 0,9 %. Suspensionerna bereddes med en absorbans på 0,4-0,6 

McFarland med hjälp av avsedd spektrofotometer. Med bomullspinne ströks 

bakteriesuspensionen ut på två Muller-Hintonagarplattor med hjälp av rotorn Retro C80. 

Antibiotikadiskar med nalidixinyra 30 mikrogram (µg) (S≥16, R<16), cefadroxil 30 µg 

(S≥12, R<12), kloramfenikol 30 µg (S≥17, R<17), ampicillin 10 µg (S≥14, R<14), tetracyklin 

30 µg (referensvärden saknas) och streptomycin 10 µg (referensvärden saknas) applicerades 

på den ena plattan och antibiotikadiskar med fosfomycin 50 µg (referensvärden saknas), 

tigecyclin 15 µg (S≥18, R<15), nitrofurantoin 100 µg (S≥11, R<11), mecillinam 10 µg (S≥15, 

R<15) och sulfamethoxazol 25 µg (S≥16, R<13) på den andra. Agarplattorna inkuberades 

enligt ovan varpå diametern på brytningszonerna mättes. Isolat som uppvisar en mindre 

brytningszon och som avviker från övriga isolats anses vara resistenta för tetracyklin, 

streptomycin och fosfomycin. Resultaten sparades i Excelfil. När två lager av bakterietillväxt 

uppvisades på Muller-Hintonagarplattan utfördes de biokemiska analyserna och 

resistensbestämningen på nytt (25). 

Referensstam E. coli ATCL25922 behandlades enligt ovan beskrivna principer (25). 

För frysning av rena isolat av E. coli tillsattes rikligt med kolonier till plaströr med skruvkork 

innehållandes frysbuljong (glycerol, trypton, jästextrakt, K2HPO4, KH2PO4, Natriumcitrat, 

MgSO4
●
7H2O och (NH4)2SO4) som placerades i -80°C. Icke rena isolat renodlades på nytt (5). 

2.4. Isolering och fenotypning av ESBL-isolat och VRE 

Med bomullspinne samlades provmaterial upp från ursprungsprovet och tillsattes 

anrikningsbuljong ESBL (16 mg/L vancomycin, hjärn-, hjärt- och jästextrakt samt vatten) och 

VRE (16 mg/L vancomycin, aztreonam 10 mg/L, hjärn-, hjärt- och jästextrakt samt vatten) i 

nämnd ordning, genom att bomullspinnen trycktes mot rörens innervägg så att 

överskottsvätska rann av. Rören sattes på skakning i 24 timmar i 37°C aerobt. Rör där 
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grumlighet hade uppstått togs för vidare analyser. Provmaterial från anrikningsbuljong ESBL 

och VRE odlades ut på 1/6 chromID ESBL- respektive chromID VRE-agarplatta genom ett 

mycket tätt primärutstryk med bomullspinne. Sekundärutstryk utfördes med 1 µL platinös. 

ChromID ESBL-agarplattorna inkuberades enligt ovan och chromID-VRE-agarplattorna 

inkuberades i 48 timmar, 37°C, aerobt (5). 

Tillväxt på ESBL-agarplatta i form av brunrosa, blågröna och vitgrå kolonier samlades upp 

för odling på blod-, Uriselect- och CLED-agarplatta samt biokemisk analys i SIM-, Urea- och 

ONPG-rör. Agarplattor och rör inkuberades enligt ovan. En preliminär artbestämning av 

isolaten gjordes med hjälp av biokemiska tester. För isolat som inte kunde artbestämmas 

utfördes utvidgade biokemiska analyser. En koloni togs för analys i rör innehållandes ONPG-, 

arabinos-, sorbitol och mannitol genom att platinösen skakades i vätskan, ströks ut på 

Ureaagar, doppades rakt ner i rör för detektion av SIM, LD och OD (5). Rören inkuberades 

enligt ovan. För differentiering mellan E. aerogenes och Citrobacter sp bereddes en 

bakteriesuspension och odlades ut på en Muller-Hintonagarplatta, princip enligt ovan. 

Agarplattan tillsattes en antibiotikadisk colistinsulfat 25 µg och inkuberades enligt ovan. 

Isolat som uppvisade brytningszon artbestämdes till E. aerogenes och isolat som inte 

uppvisade brytningszon artbestämdes till Citrobacter sp (27). Av renodlade isolat bereddes en 

bakteriesuspension som odlades ut på en Muller-Hintonagarplatta, princip enligt ovan. 

Agarplattan tillsattes en antibiotikadisk 10 µg cefpodoxim (R≤6 mm) samt antibiotikadisk; 1 

µg klavulansyra och 10 µg cefpodoxim. Klavulansyra inhiberar β-laktamas hos 

ESBL-producerande bakterier och cefpodoxim kan verka på bakterien. Brytningszon bildades 

runt antibiotikadisken av klavulansyra och 10 µg cefpodoxim. Tillväxt ända in till 

antibiotikadisk cefpodoxim skedde för ESBL-isolat. För isolat som inte är helt resistenta mot 

cefpodoxim men är ESBL-producerande erhålls en inhiberingsskillnad på 6 mm mellan 

antibiotikadiskarna (27). För frysning tillsattes rikligt med kolonier av rena ESBL-isolat från 

blodagarplatta till ett plaströr med skruvkork innehållandes frysbuljong som placerades i -

80°C. Icke rena isolat renodlades på nytt på blod-, Uriselect- och CLED-agar (5). 

Mörkrosa och blågröna kolonier isolerades från chromID VRE-agarplattan och analyserades 

på ¼ blod-, Uriselect-, Arabinos- och Esculinagarplatta efter inkubering enligt ovan. Av 

erhållna resultat utfördes en preliminär bestämning av isolatets art. Rikligt med kolonier av 

rena enterokockisolat från blodagarplatta tillsattes plaströr med skruvkork innehållandes 

frysbuljong som placerades i -80°C frys. Icke rena isolat renodlades på nytt på blod-, 

Uriselect-, Arabinos- och Esculinagar (5). 

2.5. Verifiering av isolerade enterokockisolat 

0,25 mL 0,9 % NaCl överfördes till sterila rör med 1000 µL pipett och pipettspetsar. Rikligt 

med bakterier togs från blodagarplatta till respektive rör till dess att turbiditeten i rören 

motsvarade turbiditetsstandard McFarland No. 4. Kolonierna var 18-24 timmar gamla. Varje 

rör tillsattes en PYR Diagnostic Tablet Rosco Diagnostic (4-dimetylaminocinnamaldehyd 
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0,015 %, eceticsyra 2,5 %, etanol 60 %, natriumlaurylsulfat och vatten). Rören placerades i 

inkubatorn i fyra timmar (39). 

Till varje rör sattes tre droppar aminopeptidasreagens. Inom fem minuter skedde ett 

färgomslag. Suspensioner med PYR-positiva isolat erhöll röd färg och suspensioner med 

PYR-negativa isolat erhöll gul färg. Positiv kontrollstam E. faecium och negativ kontrollstam 

E. coli behandlades enligt samma princip (39). 
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3. RESULTAT 

3.1. Allmän resistensbestämning av E. coli 

259 E. coli isolerades från 300 fekalprover. Erhållna resultat från allmän resistensbestämning 

av dessa visade resistens hos ett isolat mot nalidixinsyra, hos ett isolat mot streptomycin, hos 

sex isolat mot tetracyklin, hos två isolat mot cefadroxil och hos ett isolat mot nitrofurantoin  

och sulfamethoxazol. Åtta E. coli-isolat var resistenta mot ampicillin. Två isolat uppvisade 

resistens mot båda β-laktamantibiotika ampicillin och cefadroxil. Samtliga isolat var känsliga 

för kloramfenikol, fosfomycin, tigecyclin och mecillinam, se figur 9-19. 

Referensstam E. coli ATCL25922 var känslig för samtliga antibiotika. 

 

Figur 9. Brytningszoner vid exponering av 259 stycken analyserade E. coli-isolat för nalidixinsyra 30 µg för. 

Brytningsindex för känslighet för antibiotikat är ≥16 mm, resistens <16 mm. Ett isolat uppvisade resistens mot 

nalidixinsyra (6 mm). 
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Figur 10. Brytningszoner vid exponering av 259 stycken analyserade E. coli-isolat för streptomycin 10 µg. 

Brytningsindex saknas och är under uppbyggnad (5). Ett isolat uppvisade resistens mot streptomycin (6 mm). 

 

 

Figur 11. Erhållna brytningszoner för 259 stycken analyserade E. coli-isolat vid exponering för tetracyklin 30 

µg. Brytningsindex saknas och är under uppbyggnad (5). Sex isolat uppvisade resistens mot tetracyklin (sex 

isolat erhöll 6 mm). 
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Figur 12. Erhållna brytningszoner för 259 stycken analyserade E. coli-isolat vid exponering för ampicillin 10 µg. 

Brytningsindex för känslighet för antibiotikat är ≥14 mm, resistens <14 mm. Åtta isolat uppvisade resistens mot 

ampicillin (två isolat erhöll 6 mm, tre isolat 13 mm och tre isolat 14 mm). 

 

 

Figur 13. Brytningszoner för 259 stycken analyserade E. coli-isolat vid exponering för kloramfenikol 30 µg. 

Brytningsindex för känslighet för antibiotikat är ≥17 mm, resistens <17 mm. Inget isolat uppvisade resistens mot 

kloramfenikol. 
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Figur 14. Brytningszoner vid exponering av 259 stycken analyserade E. coli-isolat för cefadroxil 30 µg. 

Brytningsindex för känslighet för antibiotikat är ≥12 mm, resistens <12 mm. Två isolat uppvisade resistens mot 

cefadroxil 30 µg (6 och 12 mm). 

 

 

Figur 15. Brytningszoner för 259 stycken analyserade E. coli-isolat vid exponering för fosfomycin 50 µg. 

Brytningsindex saknas och är under uppbyggnad (5). Ingen resistens mot fosfomycin erhölls. 
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Figur 16. Brytningszoner för 259 stycken analyserade E. coli-isolat vid exponering för tigecyclin 10 µg. 

Brytningsindex för känslighet för tigecyclin är ≥18 mm, resistens <15 mm. Ingen resistens mot tigecyclin 

erhölls. 

 

 

Figur 17. Brytningszoner för 259 stycken analyserade E. coli-isolat vid exponering för nitrofurantoin 100 µg. 

Brytningsindex för känslighet för nitrofurantoin är ≥11 mm, resistens <11 mm. Ett isolat uppvisade resistens mot 

nitrofurantoin. 
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Figur 18. Brytningszoner vid exponering av 259 stycken analyserade E. coli-isolat för mecillinam 10 µg. 

Brytningsindex för känslighet för antibiotikat är ≥15 mm, resistens <15 mm. Ingen resistens mot mecillinam 

erhölls. 

 

 

Figur 19. Erhållna brytningszoner för 259 stycken analyserade E. coli-isolat vid exponering för sulfamethoxazol 

25 µg. Brytningsindex för känslighet för sulfamethoxazol är ≥16 mm, resistens <13 mm. Ett isolat uppvisade 

resistens mot sulfamethoxazol (6 mm). 

3.2. Isolering och artbestämning av ESBL-isolat 

Från 300 fekalprover från måsfåglar erhölls 20 stycken ESBL-producerande isolat. Tio isolat 

utgjordes av E. coli. Resterande ESBL-producerande isolat identifierades till E. aerogenes 
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(n=6), Citrobacter freundii (C. freundii) (n=2), Citrobacter spp (n=1), Serratia marcescens 

(S. marcescens) (n=1). 

 

Figur 20. Identifierade ESBL-producerande isolat av olika arter ur 300 fekalprover från måsar i Irland. 

3.3. Isolering och artbestämning av VRE 

Ur 300 fekalprover isolerades fem enterokockisolat med resistens mot vancomycin och 

aztreonam. Tre isolat artbestämdes till E. faecium och två isolat till E. faecalis. 
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4. DISKUSSION 

Syftet var att med odling av fekalprover på selekterande och differentierande agarplattor 

analysera det allmänna resistensläget hos Escherichia coli samt analysera förekomst av 

Extended Spectrum β-Lactamases hos enterobakterier och Vancomycinresistenta 

enterokocker i 300 prover från måsar på Irland. För att artbestämma bakterierna utfördes även 

biokemiska analyser. 

4.1. Allmän resistensbestämning av E. coli 

E. coli användes som bioindikatorart för det allmänna resistensläget hos bakterier på grund av 

att den är en vanligt förekommande tarmbakterie hos måsfåglar och människor (4). E. coli 

förekommer som bioindikator i andra vetenskapliga artiklar (6).  

Då referensstammen E. coli ATCL25922 var känslig för samtliga antibiotika är resultaten 

tillförlitliga. Bland E. coli-isolaten från måsar var resistens vanligast mot ampicillin (n=8) och 

tetracyklin (n=6). Den allmänna resistensen hos E. coli var låg mot resterande antibiotika. 

Isolat 42 och 247 var resistenta mot β-laktamen ampicillin och cefadroxil. Prov IR 42 tillväxte 

i ESBL-buljong, på ChromID-ESBL och artbestämdes till E. coli. Men isolatet var inte 

ESBL-producerande. När prov IR 247 analyserades på förekomst av ESBL-producerande 

isolat erhölls tillväxt i ESBL-buljongen men inte på ChromID-ESBL-agar. När provmaterial 

tas från fekalprovet kan vissa material missas då proven inte är homogenaoch efter utodling 

på agar med efterföljande inkubering är valet av koloni avgörande för resultaten. Kanske 

valdes en koloni av E. coli som inte innehar vissa resistensegenskaper medan valet av en 

annan hade gett E. coli med ESBL. Därmed borde isolerade E. coli från prov IR 42 och 247 

analyseras med synergitest med klavulansyra för att utvärdera om de även är ESBL-

producerande isolat eller om de endast producerar β-lactamas mot ampicillin och cefadroxil.  

Kritiska moment under analys av det allmänna resistensläget hos E. coli är när provmaterial 

tas från fekalprovet. Bakterier sedimenterar varför man alltid ska vara noga med att ta 

provmaterial från botten. När en koloni från Uriselectagar plockas är valet av koloni mycket 

avgörande för resultaten, se ovan. Detta gäller även för övriga analyser. Andra bakteriearter 

uppvisar kolonimorfologi lik E. coli. Tas en sådan koloni men visar sig vara annan art än      

E. coli efter analys med biokemiska tester är bakterieisolatet inte till någon nytta i senare steg 

för den allmänna resistensbestämningen. Ett annat kritiskt moment är utodlingen på 

Muller-Hintonagar. Det gäller för samtliga analyser som innefattar utodling på 

Muller-Hintonagar. Det är viktigt att inte odla för tunt eller för tjockt lager. För lågt inokulum 

försvårar korrekt mätning av bytningszon. För högt inokulum kan ge upphov till en mindre 

brytningszon än vad som är korrekt. 
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4.2. Isolering och artbestämning av ESBL-isolat 

20 isolat var ESBL-producerande och av dessa identifierades 10 isolat som E. coli. Rapporter 

från sjukhus och vetenskapliga studier anger att ESBL framförallt förekommer hos E. coli (6, 

11, 16). Med PCR kan de ESBL-producerande generna undersökas. Att undersöka vilken eller 

vilka gener som orsakar den utvidgade β-laktamresistensen är viktigt för epidemiologisk 

förståelse. Vidare skulle analys av den allmänna resistensen kunna utföras hos ESBL-isolaten 

med diskdiffusionstest. 

Än så länge är resistensen mot karbapenemer inte så utbredd (11). Men när resistensen mot 

denna β-laktamgrupp ökar finns inte längre något skydd mot infektioner som är orsakade av 

ESBL-producerande bakterier. Sjukligheten och dödligheten till följd av en ESBL-infektion 

kommer säkerligen att öka. Det är mycket viktig med fortsatt forskning kring nya antibiotika. 

4.3. Isolering och artbestämning av VRE 

Fem enterokockisolat med resistens mot vancomycin och aztreonam isolerades från 300 

fekalprover. Av dessa var E. faecium vanligast. E. faecalis förekommer i högre grad hos 

människan medan E. faecium uppvisar resistens mot fler antibiotika (22). Dock erhölls inte ett 

tillräckligt stort antal enterokocker för att slutsatser kring den vanligaste förekommande arten 

hos fåglar ska kunna dras. Enterokockerna som isolerades var resistenta mot vancomycin, 

som fanns i anrikningsbuljong och i agarplatta, och mot aztreonam, som fanns i 

anrikningsbuljong. Vidare analyser av isolaten bör göras med PCR för att verifiera att isolaten 

är VRE och DNA-sekvensering av van-A och van-B bör utföras. 

4.4. Allmän diskussion  

Från 300 fekalprover isolerades 259 E. coli-isolat för allmän resistensbestämning, 20 

ESBL-producerande isolat och fem enterokocker med resistens mot vancomycin och 

aztreonam. Flera steg ingår som kan ge upphov till icke korrekta resultat, vilka har nämnts 

tidigare. När fekalproverna insamlades kanske provtagningspinnen inte fick med bakterier 

intressanta för denna studie. Hur homogent är faeces? 

Resultaten som erhölls speglar förekomsten av E. coli, ESBL- och enterokockisolat i 300 

prover. Risken att mer än ett fekalprov kommer från samma fågel finns. Det innebär att 

statistiken som erhålls kan vara missledande. 

Vidare beror erhållna resultat på hur den lokala antibiotikaanvändningen ser ut. Förekommer 

något antibiotikapreparat som ingått i denna studie inom jordbruket eller närliggande hushåll? 

Förekommer antibiotika i vattendrag eller liknande miljöer där fåglar vadar? Provtagning på 

den omkringliggande miljön skulle förklara mycket av erhållna resultat från 

fågelpopulationen. 
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En avgörande faktor för erhållna resultat är hur mycket måspopulationen (den inhemska 

fågelpopulationen) som proverna togs ifrån är påverkad av flyttfåglar? Vilka nya 

bakteriestammar har flyttfåglarna fört med sig? Fekalproverna samlades in under senare del 

av häckningsperioden sommaren 2009 på Irland. Därmed minskar risken att isolaten som 

måsfåglarna bar på kom från flyttfåglarna eftersom det var länge sedan den inhemska 

fågelpopulationen och utländska fåglar var i kontakt med varandra. Isolaten bör därmed 

endast avspegla den inhemska fågelpopulationens tarmflora. 

Hur länge kan fåglar vara bärare av viss bakteriestam? Den faktorn har stort inflytande på 

epidemiologin bakom ESBL och VRE samt allmän resistens. en studie har visat att 

antibiotikaresistens finns i avlägsna platser där folkmängden är obefintlig eller mycket låg (3). 

Proverna samlades in i ett område som verkade som häckningsområde för en viss måsfågelart. 

Inga andra fågelarter ansågs ha vistats där (5). Proverna kan därmed sägas endast komma från 

måsfågelpopulationen. Proverna togs från marken och är därmed kontaminerade. Men då 

bakterierna som ingick i analyserna lever i mag- tarmkanalen har kontaminanterna ingen 

avgörande roll.  

ESBL- och VRE-buljongen selekterar bort bakterier som inte är resistenta mot ingående 

antibiotikum. Dock överlever bakterier som har naturlig resistens. Grumlighet uppstod i 283 

rör innehållandes ESBL-buljong, men bara 47 isolat överlevde på ChromID-ESBLagar. Av 

dem var 20 stycken ESBL-producerande. E. coli, grampositiva bakterier och bakterier som 

tillväxer i VRE-buljong, till exempel VRE, överlever och tillväxer i ESBL-buljong. Troligen 

var det dessa bakterier som tillväxte i rören. För att konfirmera denna hypotes kan stickprover 

utföras där rörens innehåll odlas på Uriselectagar och Muller-Hintonagar på vilken ett 

synergitest med klavunatsyra utförs. Kolonimorfologi, till exempel typisk för E. coli, och 

brytningszoner runt antibiotikadiskarna som inte tyder på ESBL-isolat styrker hypotesen och 

utesluter felaktigheter i materialet. Kanske kunde ytterligare selekterande substanser kunna 

tillsättas i buljongerna?  

Konjugering är det vanligaste sätt för gramnegativa bakterier att förvärva nya egenskaper 

(19). Vi vet dock inte hur vilken roll bakteriofager har för spridningen av antibiotikaresistens. 

Det är intressant att studera förekomsten av resistenta bakterier i naturen eftersom frekvensen 

av zoonoser följer tätheten mellan djur och människa i det aktuella området (2). Måsfåglar har 

visats bära på E. coli-stammar identiska med mänskliga isolat. Vissa E. coli var 

ESBL-producerande. Det visar att måsfåglar kan verka som reservoarer för E. coli med 

ESBL-enzymer, vilket förklarar spridningens epidemiologi och att bakteriestammen kan 

recirkulera mellan mänskliga och fågelpopulationer (6). 

4.5. Slutsats 

300 prover är ett för lågt antal prover för att kunna avgöra hur stor förekomsten av allmän 

resistens hos E. coli, ESBL-producerande bakterier och VRE är på Irland. Detta arbete är en 
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viktig del för kartläggningen över resistensen i olika länder och resistensens epidemiologi. 

Resultaten kan ge indikationer på hur viktigt det är med restriktioner av 

antibiotikaanvändning och att forskning kring nya antibiotikum är behövlig. Analysen av 

dessa 300 prover visar att det allmänna antibiotikaresistensläget är lågt men att ESBL och 

VRE förekommer hos måsfåglar på Irland.
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6.1. Bilaga  

Tabell II. Antibiotika och koncentration på antibiotikat, antibiotikagrupp och verkningseffekt för allmän 

resistensbestämning hos E. coli med diskdiffusionstestet (42-52). 

 

 

 

 

Antibiotika och  

koncentration (µg) 

Grupp Effekt 

Nalidixinsyra 30  Kinolon Bakteristatisk 

Cefadroxil 30 Cefalosporin Baktericidal 

Kloramfenikol 30 Bredspektrumantibiotikum Bakteristatisk och baktericidal  

Ampicillin 10 Penicillin Baktericidal 

Tetracyklin 30 Tetracyklin Bakteristatisk 

Streptomycin 10 Aminoglykosid Baktericidal 

Fosfomycin 50  Bredspektrumantibiotikum Baktericidal 

Tigecyclin 15 Tetracyklin  Bakteristatisk 

Nitrofurantoin 100  Övriga Baktericidal 

Mecillinam10  Penicillin Baktericidal 

Sulfamethoxazole 25  Sulfonamid Baktericidal 
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