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Vanlig tarmbakterie som Escherichia coli (E. coli) kan bland annat orsaka 
infektioner i bukhålan och urinvägsinfektioner. Infektioner orsakade av bakterien har 
ofta behandlats med betalaktamantibiotika, som penicilliner och cefalosporiner, 
vilket har resulterat i selektion av antibiotikaresistenta bakterier. Extended-Spectrum 
Beta-Lactamases (ESBL) är enzymer som hydrolyserar 3:e generationens 
cefalosporiner som cefotaxim, ceftazidim och ceftriaxon, men kan även bryta ner 
penicilliner, monobaktamer och övriga cefalosporiner. ESBL förekommer främst hos 
E. coli och Klebsiella pneumoniae. I början utgjordes ESBL-enzymerna av TEM och 
SHV, men idag är CTX-M den vanligaste ESBL-varianten. CTX-M genen finns i 
över 50 olika varianter, vilka delas in i fem subgrupper (CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-
M-8, CTX-M-9 och CTX-M-25). Syfte med arbetet var att utföra en genotypisk 
bestämning av ESBL-producerande E. coli, som isolerats i Kronobergs län 2009, 
med hjälp av realtids-PCR (Polymerase Chain Reaction). För detektion av CTX-M 
användes multiplex-realtids-PCR med vilken de fem olika grupperna kunde 
detekteras under samma PCR-analys. Resultatet visade att den vanligaste ESBL-
varianten bland ESBL-producerande E. coli i Kronobergs län 2009 var CTX-M-1 (88 
positiva av 123), men ett stort antal var positiva både för CTX-M-1 och TEM (41 
isolat). Den minst förekommande varianten visade sig vara SHV (2 isolat). En ökad 
antibiotikaresistens kan leda till svårigheter att behandla vissa vanliga infektioner 
som urinvägsinfektioner och infektioner efter bukoperationer. Med tanke på att E. 

coli är en vanlig tarmbakterie är det viktigt att motverka uppkomst och spridning av 
ESBL. En genotypisk karaktärisering av förekommande ESBL-stammar i Kronoberg 
är därför en viktig del av övervakningen.  
 



 
 

ASTRACT 
 

Escherichia coli (E. coli) is a bacterium commonly found in human intestines. The 
bacterium can cause infections in the abdominal cavity and infection of the urinary 
tract. Infections caused by E. coli have often been treated with beta-lactam-
antibiotics, such as penicillins and cephalosporins. The abuse of these antibiotics has 
led to the development of antibiotic-resistant bacteria. Extended-Spectrum Beta-
Lactamases (ESBL) are enzymes which hydrolyse the third generation of 
cephalosporins, such as cefotaxime, ceftazidime and ceftriaxone, but can also break 
down penicillins, monobactams and other cephalosporins. ESBL are mainly found in 
strains of E. coli and Klebsiella pneumoniae. In the beginning the ESBL enzymes 
derived from TEM or SHV types, but the CTX-M type of ESBL is becoming 
increasingly more prevalent. More than 50 different CTX-M enzymes have been 
described and they are divided into five different groups (CTX-M-1, CTX-M-2, 
CTX-M-8, CTX-M-9 and CTX-M-25). The aim of this project was to accomplish a 
molecular-based detection of ESBL-producing E. coli recovered from patients in 
Kronobergs county during 2009. Detection was made with real-time PCR 
(Polymerase Chain Reaction). Multiplex real-time PCR was used for the detection of 
the CTX-M groups. Our results showed that the most common ESBL type among 

ESBL-producing E. coli in Kronobergs county during 2009 was CTX-M-1 (88 
positive out of 123), with a large number of the isolates positive both for CTX-M-1 
and TEM (41 samples). SHV was only found in 2 of the 123 tested isolates. An 
increased antibiotic resistance can lead to difficulties finding treatments for common 
infections, such as urinary tract infection and infections after abdominal surgery. 
Because E. coli is a commonly found bacterium in the human intestinal tract it is 
important to prevent the development and increase of ESBL. A molecular-based 
detection of the occurring ESBL isolates in Kronoberg is therefore an important part 
of the surveillance of antimicrobial resistance.   
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INTRODUKTION 

Antibiotikans historik och dess verkningsmekanismer 

 
Penicillin är det första antibiotikum som upptäcktes och det upptäcktes år 1928 av 
Alexander Fleming. Vid en bakterieodling av Staphylococcus aureus observerade 
Fleming en uppklarning kring en mögelkoloni, som av misstag hade förorenat 
bakterieodlingen. Möglet tillhörde arten Penicillium notatum och det verksamma 
ämnet erhöll namnet penicillin (1,2). 
 

Målet med antibiotika är att med selektiv toxicitet inhibera växt av bakterier. 
Penicillin tillhör gruppen betalaktamantibiotika som verkar genom att inhibera 
bakteriernas cellväggssyntes. Bakteriens cellvägg är uppbyggd av peptidoglykan, 
som består av polysackaridkedjorna N-acetylglukosamin (NAG) och N-
acetylmuraminsyra (NAM). Polysackaridkedjorna sammanlänkas av korta 
peptidkedjor som binder samman två NAM enheter. Den funktionella strukturen hos 
betalaktamantibiotika är betalaktamringen som irreversibelt binder till enzymer som 
binder samman NAM enheterna. Detta resulterar i att cellväggen inte blir korrekt 
uppbyggd och att cellen blir allt mindre tolerant för yttre påfrestningar. Förutom 
påverkan av cellväggsyntesen har antibiotika andra verkningsmekanismer som 
inhibition av proteinsyntesen genom bindning till ribosomen och påverkan av RNA- 
eller DNA-syntesen (1).  
 

Antibiotikaresistens 

 
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem som orsakar 
ökad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner. Bakterier erhåller 
resistensmekanismerna genom att arvsmassan förändras och nya egenskaper erhålls 
som påverkar antibiotikans verkan (3,4).  
 

Resistenta bakterier kan producera enzymer som inaktiverar eller förstör det 
antimikrobiella ämnet. Betalaktamaser är exempel på enzymer som har den 
egenskapen genom att enzymerna bryter ner betalaktamringen hos penicillin och 
annan betalaktamantibiotika som cefalosporiner. Denna typ av resistens hos bakterier 
återfinns oftast på plasmider. De flesta betalaktamaser kan inaktiveras av 
betalaktamashämmare som klavulansyra. En annan resistensegenskap bakterier kan 
utveckla är förändring av strukturen i cellväggen, vilket medför att det 
antimikrobiella medlet inte kan ta sig igenom cellväggen och in i cellen. Förändrad 
cellväggskomposition är oftast resultatet av en kromosomal genmutation. Ytterligare 
en resistensmekanism är förändring av receptorn, vilket medför att det verksamma 
ämnet inte kan binda till receptorn och har därmed ingen effekt (1,5).  
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Resistensgenerna kan vara belägna i kromosomerna eller i bakteriernas plasmider. 
Punktmutationer är den vanligaste orsaken till kromosomal resistens och genom 
vertikal spridning överförs egenskapen vidare till nästa generation. Plasmidburen 
antibiotikaresistens kan förutom via vertikal överföring även spridas horisontellt till 
andra bakterier. Horisontell spridning kan ske via transformation, transduktion eller 
konjugation. Vid transformation tar mottagarcellen upp DNA från omgivningen, 
exempelvis DNA från döda organismer. Överföring av DNA från en cell till annan 
via transduktion sker med hjälp av en bakteriofag. Vid konjugation sker spridningen 
med hjälp av konjugationspili, vilket kräver kontakt mellan mottagarcellen och 
givarcellen. Givarcellen tar kontakt med mottagarcellen med hjälp av dess pili och 
cellernas membran sammansmälter, vilket gör det möjligt för givarcellen att föra 
över ena strängen av plasmiden. Mottagarcellen och givarcellen syntetiserar ny 
komplementär sträng och både givarcellen och mottagarcellen kan nu föra vidare 
plasmidburen antibiotikaresistens (1,4).  
 

Extended-spectrum -lactamases 

 
Escherichia coli (E. coli) är gramnegativa bakterier som tillhör familjen 
Enterobacteriaceae och återfinns vanligen i mag- och tarmkanalen hos människor 
och djur. Bakterien har tidigare betraktas som en icke sjukdomsframkallande 
mikroorganism, men det har visat sig att vissa typer av E. coli kan orsaka sjukdom 
hos människa. E. coli kan bland annat orsaka urinvägsinfektioner, 
luftvägsinfektioner, infektioner i bukhålan och blodbanan. Dessa typer av infektioner 
har ofta behandlats med betalaktamantibiotika. Till gruppen betalaktamantibiotika 
tillhör förutom penicilliner och cefalosporiner även monobaktamer och 
karbapenemer. Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBL) är enzymer som 
hydrolyserar 3:e generationens cefalosporiner som cefotaxim, ceftazidim och 
ceftriaxon, men de kan även bryta ner penicilliner, monobaktamer och övriga 
cefalosporiner. Enzymerna inaktiveras av betalaktamasinhibitorer som klavulansyra, 
tazobaktam och sulbaktam. ESBL-generna återfinns framförallt hos den 
gramnegativa Enterobacteriaceae-familjen och resistensen är plasmidburen. ESBL 
förekommer främst hos E. coli och Klebsiella pneumoniae (1,5,6).  
 

De första ESBL-enzymerna utgjordes av TEM och SHV. TEM upptäcktes bland E. 

coli bakterier hos en patient vid namnet Temoniera i Grekland. SHV kommer från 
den kemiska strukturen SulfHydryl Variabel. Generna för TEM och SHV benämns 
som blaTEM respektive blaSHV. Punktmutationer i dessa gener har lett till att det finns 
över 100 TEM varianter och mer än 50 SHV varianter. Den vanligaste genetiska 
varianten av ESBL är idag blaCTX-M. Det finns mer än 50 olika CTX-M 
(CefoTaXimase München) enzymer, vilka är uppdelade i grupperna CTX-M-1, 
CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9 och CTX-M-25 baserat på deras aminosyrasekvens 
(5,7,8). 
 

ESBL klassificeras enligt Amblers strukturella klassifikation som klass A och Bush-
Jacoby-Medeiros funktionella klassifikation som grupp 2be. ESBL klass A- 
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enzymerna har aminosyran serin i deras aktiva centrum, vilken har en effekt på 
betalaktamringens amidbindning och orsakar därmed hydrolys av antibiotikan. 
Förutom de klassiska ESBL enzymerna (SHV, TEM, CTX-M) finns i nuläget fyra 
andra typer av enzymer, AmpC, MBL, KPC och OXA.  AmpC är cefalosporinaser 
som inaktiveras av kloxacillin eller borsyra. MBL (metallo-betalaktamaser) är 
karbapenemaser som inaktiveras av EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid). KPC 
(K. pneumoniae carbapenemase) är karbapenemaser som inaktiveras av klavulansyra, 
tazobaktam och sulbaktam. OXA-karbapenemaser omfattar karbapenemaser som i 
varierande grad inaktiveras av klavulansyra, tazobaktam, sulbaktam och EDTA. 
Dessa betalaktamaser tillhör andra struktuella och funktionella klasser, men alla 
dessa kategorier av betalaktamaser bryter ner 3:e generationens cefalosporiner, är 
överförbara och inkluderas i ESBL-begreppet (5,8,9). 
 

Diagnostik av ESBL 

 
ESBL hos Enterobacteriaceae innebär en nedsatt känslighet för samtliga 
cefalosporiner som hämmas av klavulansyra. E. coli eller K. pneumoniae som visar 
nedsatt känslighet för cefpodoxim, cefotaxim eller ceftazidim analyseras med ett 
synergitest med ovannämnda antibiotika och klavulansyra. Ett lämpligt inokulat 
(vanligen 0,5 McFarland) beredes och appliceras på en agarplatta, därefter placeras 
antibiotikalapparna på agarplattan med och utan klavulansyra. En skillnad i 
inhibitionszon på ≥ 5 mm räknas som ESBL (10,11).   
 

Med PCR (Polymerase Chain Reaction)-teknik kan ESBL-generna påvisas. PCR är 
en metod med vilken en specifik DNA-sekvens kan amplifieras till detekterbara 
nivåer. PCR-reaktionen utförs vanligen i 30-40 cykler. En PCR-cykel utgörs av tre 
steg; denaturering, annealing och extension. Vid denaturering höjs temperaturen till 
95°C, för att vätebindningarna mellan basparen ska brytas och DNA:t blir 
enkelsträngat. Temperaturen sänks därefter (till 50-60°C) för att primers (korta 
oligonukleotider) ska binda in till specifik region. Vid reaktionen används två 
primers som binder in till vardera enkelsträng av DNA. Primerna binder 
komplementärt till varsin ände av gensekvensen som ska amplifieras. Vid den sista 
reaktionen, extension, höjs temperaturen till 72°C och DNA-polymeras tillåts att 
syntetisera nya kopior. Antalet kopior av det önskade fragmentet fördubblas vid varje 
PCR-cykel vid optimala förhållanden. För PCR-reaktionen behövs förutom 
ovannämnda delar även nukleotider, dNTPs (deoxynukleosid trifosfaterna dATP, 
dCTP, dGTP, dTTP), buffert och Mg2+, som stabiliserar dNTPs och även fungerar 
som en kofaktor för DNA-polymeras (12). 
 

DNA-fragmenten som amplifierats med PCR kan detekteras på ett antal olika sätt. 
Ett av sätten är användning av gelelektrofores för detektion av PCR-produkt, så 
kallad end-point PCR. DNA-fragmenten separeras efter storlek tillsammans med en 
storleksmarkör och med hjälp av vanligtvis etidiumbromid som binder in mellan 
DNA-strängarna synliggörs banden med ultraviolett ljus. De bildade banden jämförs 
med storleksmarkören och band som motsvarar förväntad storlek räknas som positiva 
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för den sökta genen. Ett annat sätt att detektera PCR-produkt är användning av en 
probe (DNA/RNA fragment) som binder in till målsekvensen. Vid användning av en 
TaqMan® probe så är proben försedd med en reporter-färg och quencher (utsläckare) 
som gör att färgen inte fluorescerar så länge quenchern och reportern befinner sig i 
närheten av varandra. TaqMan® proben hydrolyseras med exonucleas- aktivitet från 
DNA-polymeras när den specifika regionen amplifieras, vilket medför att reporter-
färgen avger ett fluorescerande ljus, eftersom quenchern får en ökad distans från 
reportern. Fluorescensen ökar proportionellt mot antalet prober som hydrolyseras och 
ger därmed en indikation på mängden produkt. Användning av kemikalien SYBR® 
Green är ett annat sätt att detektera den amplifierade sekvensen. SYBR® Green 
binder till dubbelsträngat DNA och emitterar grönt ljus som detekteras. 
Fluorescensintensiteten är proportionell mot mängden SYBR® Green som binder in 
och därmed mot mängden produkt.   Detektion av PCR-produkt med TaqMan® och 
SYBR® Green benämns som realtids-PCR. Med realtids-PCR kan 
provamplifieringen följas under PCR-reaktionen, medan vid end-point-PCR ses den 
endast vid slutet av PCR (13,14,15). 
 

Med multiplex realtids-PCR kan CTX-M genotyperna detekteras i ett och samma rör 
under samma PCR-analys. Fyra prober med olika reporter-färger används för att 
detektera CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-9 och CTX-M-8/25. Under körningen sker 
sedan kontinuerlig avläsning i fyra olika kanaler som detekterar den specifika 
fluorescensen för varje probe. TEM och SHV klassificeras med DNA-sekvensering 
efter detektion med realtids-PCR. (4,7).  
 

Antibiotikarekommendationer  

 

Det finns ett tydligt samband mellan hög antibiotikakonsumtion, framför allt 
användning av cefalosporiner med utvidgat spektrum och utvecklingen av ESBL-
resistens. Allmänna förebyggande åtgärder är till exempel noggranna hygienrutiner i 
vårdmiljöer. Antibiotikarekommendationer (enligt Strama, Samverkan mot 
antibiotikaresistens) är minskning av cefalosporinanvändning till förmån för 
piperacillin/tazobaktam och karbapenemer, men det är framförallt resistensmönstret 
som styr behandlingen. ESBL-producerande Enterobacteriaceae är 
anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (4,16). 
 

Syfte 

 
Syfte med arbetet var att utföra en genotypisk bestämning av ESBL-producerande E. 

coli, som isolerats i Kronobergs län under 2009, med hjälp av realtids-PCR och 
sekvensanalyser på utvalda stammar. 
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MATERIAL OCH METODER 
 

Odling av ESBL-bildande E. coli 

 
Frysta ESBL-bildande E. coli som isolerats i Kronobergs län under 2009 odlades från 
frysbuljong till uriselect-agar (kromogent substrat, BIORAD 64694) och blodplatta. 
De flesta E. coli hade isolerats från urinprover och proverna tilldelades ett specifikt 
provnummer, vilket gav ett skydd mot spridning av personuppgifter. Proverna 
behandlades enligt gällande etiska regler. E. coli växer med rosa kolonier på 
uriselect-agar, då E. coli fermenterar laktos med beta-galaktosidas, vilket ger ett 
färgomslag. Den näringsrika blodagarn innehållande hästblod är ett allmänt substrat 
för odling av patogena och icke patogena bakterier. Totalt odlades 123 isolat, som 
efter uppodling frystes ner (-70°C) i nya buljongrör för eventuellt framtida bruk. 
Frysbuljongen innehöll hästserum, bactopepton (BD211677), Lab Lemco powder 
(oxoid L29) och glukos (BDH).  
 

DNA-preparation 

 
DNA preparerades från E. coli-stammarna genom kokning inför PCR-analys. Med 
bomullspinne utfördes 3 stryk på den odlade uriselectplattan. Bakterierna 
resuspenderades i 1 mL PBS (fosfatbuffert), därefter överfördes 10 µL från PBS-
lösningen till ett rör med 1 mL avjoniserat vatten. Rören med spädd kultur kokades 
90°C i 15 minuter (värmeblock) och centrifugerades i 8000 rpm i 5 minuter. Rören 
förvarades frysta (-20°C), tills DNAt skulle analyseras med PCR.   
 

PCR-analys för detektion av CTX-M 

 

Samtliga PCR-analyser utfördes på PCR-instrumenten RotorGene 3000 och 
RotorGene 6000 (Corbett). För samtliga PCR-protokoll se tabell 1. 
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Tabell 1. PCR-protokoll för CTX-M, TEM och SHV. 
PCR-protokoll för CTX-M 

 
PCR-protokoll för TEM PCR-protokoll för SHV 

Hold 1: 50°C i 2 minuter 
Hold 2: 95°C i 15 minuter 
Cycling: 95°C i 10 sekunder, 
därefter 58°C i 1 minut 
Antal Cykler: 45 

Aquire på grön, gul, röd och 
orange kanal vid 58°C 
 

Hold 1: 95°C i 10 minunter 
Cycling: 95°C i 30 sekunder, 
därefter 56°C i 40 sekunder 
och 72°C i 1 minut. 
Hold 2: 72°C i 7 minuter 
Melt: Ökning 1°C/min, från 
50°C till 99°C. Vid första 
steget är det uppehåll på 1 
minut och därefter 5 
sekunder uppehåll vid varje 
steg. Antal cykler: 40 
Aquire på grön kanal vid 
56°C 

Hold 1: 95°C i 10 minuter 
Cycling: 95°C i 30 sekunder, 
därefter 55°C i 40 sekunder 
och 72°C i 1 minut. 
Hold 2: 72°C i 7 minuter 
Melt: Ökning 1°C/min, från 
50°C till 99°C. Vid första 
steget är det uppehåll på 1 
minut och därefter 5 
sekunder uppehåll vid varje 
steg. Antal cykler: 40 
Aquire på grön kanal vid 
55°C 

 

CTX-M generna detekterades med multiplex TaqMan® realtids-PCR, se tabell II för 
CTX-M prober och primers.  
 

Tabell II. Använda prober med respektive fluorokromer och primers för detektion av 
blaCTX-M. Reporterfärger är JOE, Cy5, ROX och FAM. Tillhörande quencher är BHQ 
och NFQ.  
Primer/Probe                                                      Nukleotidsekvens 
Forward CTX-M-primer                        5´-ATG TGC AGY ACC AGT AAR GTK ATG GC-3´ 
Reverse CTX-M-primer                        5´-ATC ACK CGG RTC GCC XGG RAT-3´ 
CTX-M-1                                               Joe-CCC GAC AGC TGG GAG ACG AAA CGT-BHQ-1 
CTX-M-2                                               Cy5-CAG GTG CTT ATC GCT CTC GCT CTG TT-BHQ-3 
CTX-M-9                                               ROX-CTG GAT CGC ACT GAA CCT ACG CTG A-BHQ-2 
CTX-M-8/25                                          6-FAM-CGA CAA TAC NGC CAT GAA-MGB-NFQ                                        
CTX-M-8/25 är probe för alla grupper utom grupp 1  
K =G/T; N =T/C; R =A/G; Y =C/T; X =A/T/C/G 
 

PCR MasterMix förbereddes genom att blanda i ett eppendorfrör 12,5 µL qPCR 
MasterMix (NO ROX, Eurogentec, San Diego, CA), 1,25 µL primermix (CTX-
Mfor+CTX-Mrev 10µM av vardera), 0,25 µL probe CTX-M1 (5µM), 0,25 µL probe 
CTX-M2 (5µM), 0,25 µL probe CTX-M9 (5µM), 0,25 µL probe CTX-M-alla (5µM) 
och 5,25 µL H2O. Till ett prov för analys tillsattes 20 µL mastermix och 5 µL DNA. 
Som positiv kontroll användes DNA extraherat från positiva CTX-M-grupper (CTX-
M1, CTX-M2, CTXM8 och CTXM9). Negativ kontroll var NTC (Non Template 
Control, H2O tillsattes istället för DNA) (7).  
 

Resultatet erhölls som en exponentiell amplifieringskurva och prover som passerade 
före ett angivet tröskelvärde angavs som positiva (17). 
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PCR-analys för detektion av TEM 

  
För detektion av blaTEM användes SYBR® Green realtids-PCR, se tabell III för 
använda primers. 
 

Tabell III. Använda primers för analys av blaTEM. 
Primer Nukleotidsekvens 
TEM for 5´-TCG GGG AAA TGT GCG CG-3´ 
TEM rev 5´-TGC TTA ATC AGT GAG GCA CC-3´ 
 

Till mastermixen blandades 0,3125 µL TEM for (4µM), 0,3125 µL TEM rev (4µM), 
SYBR Master mix (Applied biosystems) 12,5 µL och 6,875 µL H2O. Till ett rör 
applicerades 20 µL mastermix och 5 µL DNA. Som positiv kontroll användes positiv 
stam för TEM (E. coli UKNE 7630). Använda negativa kontroller var E. coli 25922 
och NTC (18).  
 

Med hjälp av en smältkurva kunde positiva och negativa prover skiljas åt. En 
smältkurva erhålls efter PCR-reaktionen, genom att temperaturens höjs och 
dubbelsträngat DNA med bundet SYBR® Green övergår till enkelsträngat, vilket 
leder till en minskad fluorescens. Fluorescensen mäts kontinuerligt medan 
temperaturen ökar och ett diagram erhålls där fluorescensen avsätts gentemot 
temperaturen (dF/dT). Den temperatur som krävs för att DNAt ska denaturera är 
produktens smälttemperatur och för att säkerställa att rätt produkt har erhållits 
jämförs provet med en känd kontroll (19). 
 

PCR-analys för detektion av SHV 
 
SHV generna detekterades med SYBR® Green realtids-PCR. Se tabell IV för SHV 
primers. 
 

Tabell IV. Använda primers för analys av blaSHV.  
Primer Nukleotidsekvens 
SHV for 5´-CAC TCA AGG ATG TAT TGT G-3´ 
SHV rev 5´-TTA GCG TTG CCA GTG CTG G-3´ 
 

Till mastermixen blandades 0,9375 µL SHV for (0,15 µM), 0,9375 µL SHV rev (0,15 
µM), SYBR Master mix (Applied biosystems) 12,5 µL och 5,625 µL H2O. Till ett 
rör applicerades 20 µL mastermix och 5 µL DNA. Som positiv kontroll användes 
positiv SHV-stam (K. pneumoniae ATCC 700603). Negativa kontroller var E. coli 

25922 och NTC (18).  
 

Resultatet analyserades med hjälp av en smältkurva. 



8 
 

Gelelektrofores 

 
Ett antal prover undersöktes med gelelektrofores för att kontrollera PCR-
produkterna. De negativt laddade DNA-molekylerna vandrar i ett elektriskt fält mot 
anoden och separeras efter storlek. Större fragment vandrar långsammare, eftersom 
de har svårare att vandra genom gelporerna än de mindre fragmenten (13). 
 
För en 1,5 % agarosgel blandades 1,35 g agaros (VWR International) med 90 mL 
1xTBE (Tris/Borate/EDTA)-buffert. Agarosen smältes i ungefär 1,5 minut i 
mikrovågsugn. Efter svalning i rumstemperatur tillsattes 45µL GelStar (Lonza 
Rockland, INC, Rockland, ME) och lösningen fick stå 45 minuter i rumstemperatur. 
Separering utfördes i 90V i ungefär 1 timme, efter att gelen gjutits och proverna 
tillsammans med storleksmarkörer applicerats i brunnarna. Gelen visualiserades på 
ultraviolett-ljusbord, samt fotograferades.  
 

DNA-sekvensering 
 
DNA-sekvensering utfördes på utvalda TEM (10 prover) och SHV (2 prover) 
positiva isolat. DNA-produkterna tillsammans med använda primers skickades till 
Eurofins MWG för sekvensering. DNA-sekvensering liknar en PCR-reaktion, 
förutom att vid sekvensering används en primer och ddNTPs (dideoxynukleotider), 
vilka är fluorokrommärkta med olika färger. Då en primer används utförs 
sekvensering av ena DNA-strängen. Primer binder in till templatets 3´-ände och nya 
nukleotider (dNTPs) inkorporeras med hjälp av DNA-polymeras. Under reaktionen 
sker en slumpmässig inkorporering av de fyra ddNTPs (ddATP, ddTTP, ddGTP och 
ddCTP). De fluorescerande nukleotiderna (ddNTPs) saknar en 3´ hydroxyl grupp, 
vilket leder till att syntesen stannar när någon av de fyra ddNTPs inkorporeras. 
Inkorporeringen av ddNTPs leder till ett antal DNA-fragment som har en 
fluorescerande ddNTP bunden vid kedjans 3´-ände. Fragmenten separeras med 
gelelektrofores och under separationen bestrålas de märkta fragmenten med en 
laserstråle, vilket gör att de fluorescerar. Fluorescenssignalen detekteras sedan efter 
varje cykel. Signalerna omvandlas till ett kromatogram och med hjälp av 
kromatogramet kan sekvensen bestämmas (13).  
 

Innan proverna skickades iväg för sekvensering utfördes en rening av PCR-
produkterna. Reningen utfördes för att avlägsna överskott av nukleotider och 
primers. För ändamålet användes Wizard SV PCR reningssystem (Promega). 
Membranbindande lösning applicerades till PCR-prov. SV minikolumn placerades i 
ett uppsamlingsrör och PCR-lösningen tillsattes. Kolumnen centrifugerades 16000g i 
en minut och därefter applicerades 700 µL membran-tvättlösning (innehållande 
etanol) för att återigen centrifugeras enligt tidigare. Efter centrifugering tillsattes 500 
µL membran-tvättlösning och kolumnen centrifugerades 16000g i 5 minuter. Provet 
centrifugerades återigen i en minut, men med centrifuglocket öppet för att avlägsna 
eventuella etanolrester. Kolumnen överfördes till en ren mikrocentrifugtub och 50 
µL nukleas-fritt vatten tillsattes. Kolumnen centrifugerades och DNA eluerades ut. 
DNA förvarades fryst (-20°C) tills det sändes för sekvensering.  
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För analys av sekvenserna användes databasen GenBank vid NCBI (National Center 
for Biotechnology Information), där programmet BLAST (Basic Local Alignment 
Search Tool) användes för att söka efter nukleotidsekvenserna. Om den sökta 
sekvensen avvek något från referenssekvensen översattes den till proteinsekvens och 
jämfördes med referenssekvens från Lahey studies, som är en sammanställning av 
aminosyrasekvenser för generna blaTEM, blaSHV, blaCTX-M (http://lahey.org/studies/). 
Sekvenserna översattes till aminosyrasekvenser för att kontrollera om 
nukleotidförändringen innebar en förändring av proteinet. För använda datorprogram 
under sekvensanalysen se referenser 22, 23, 24 och 25.  
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RESULTAT 
 

Detektion av blaCTX-M, blaSHV och blaTEM med realtids-PCR 

 

 Av de 123 ESBL-isolaten var 47 stycken positiva för enbart blaCTX-M-1, dock var 41 
stycken av E. coli stammarna positiva för TEM och CTX-M-1. Detektion av blaCTX-

M9 resulterade i 24 positiva isolat, varav 14 var positiva för CTX-M-9 och TEM. En 
liten andel var positiva för blaSHV och 6 isolat var positiva för enbart blaTEM. 
Resultatet är sammanfattat i tabell V och figur 1 och 2 visar amplifieringskurva 
respektive smältkurva.  
 

Tabell V. Resultat från analys av blaCTX-M, blaSHV och blaTEM med realtids-PCR. 
Antal stammar CTX-M-1 CTX-M-9 TEM SHV 

47 + - - - 
41 + - + - 
10 - + - - 
14 - + + - 
6 - - + - 
2 - - - + 
3 - - + + 

Totalt positiva 
prover 

88 24 64 5 

 

 

 
Figur 1. Positiva prover och kontroll (röd) för CTX-M-1. Negativa prover gav 
värden under threshold (markerat som röd linje).  
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Figur 2. Smältkurva för analys av blaTEM. Positiva prover är belägna över den 
horisontella linjen (tröskelvärdet) tillsammans med positiv kontroll (gul). Negativ 
kontroll ses under tröskelvärdet (röd).  
 

Detektion av PCR-produkter med gelelektrofores 

 

Utvalda TEM- (4 isolat) och SHV- (2 isolat) PCR-produkter detekterades med 
gelelektrofores för kontroll av fragmentstorlek. Se figur 3 för gelbild.  
 

 

 
Figur 3. Detektion av TEM- och SHV-produkter från PCR-analys. I brunn 1 och 8 
återfinns storleksmarkör (100 bp stege). Brunn 2-5 visar PCR-produkter från 
detektion av blaTEM (~900 bp), medan brunn 6 och 7 visar band av blaSHV (~850 bp).  
 

 

1      2       3      4      5      6       7     8 
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Sekvensering av TEM och SHV 

 
Samtliga 10 TEM isolat som sekvenserades bar gener som stämde överens med 
sekvensen för TEM-1. Ett av SHV isolaten bar SHV-5 och det andra isolatet bar en 
SHV-gen som stämde överens med referenssekvensen SHV-12. För jämförelse av 
aminosyrasekvenser hänvisas till bilaga 2. 
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DISKUSSION 
 

Infektioner som orsakats av E. coli har ofta behandlats med betalaktamantibiotika 
(penicilliner och cefalosporiner), vilket har resulterat i uppkomst av 
antibiotikaresistens. Antibiotikaresistenta bakterier producerar enzymer 
(betalaktamaser) som kan bryta ner exempelvis penicillin. ESBL är enzymer som kan 
bryta ner tredje generationens cefalosporiner, inhiberas av klavulansyra och 
associeras med överförbar antibiotikaresistens (plasmidmedierad). De första ESBL-
bildande bakterierna utgjordes i början av 1980-talet av varianterna TEM och SHV, 
men den vanligaste ESBL-varianten är idag av typen CTX-M (4). 
 

Syftet med arbetet var att utföra en genotypisk bestämning av ESBL-producerande E. 

coli, som isolerats i Kronobergs län under 2009, med hjälp av realtids-PCR. I detta 
arbete har de vanligast förekommande ESBL-enzymerna detekteras (TEM, SHV och 
CTX-M). De flesta av isolaten var isolerade från urinprover och hade tilldelats ett 
specifikt provnummer, som följt provet under diagnostiseringen.   
 

Detektion av blaCTX-M utfördes med multiplex realtids-PCR, vilket ger en möjlighet 
att detektera de fem olika subgrupperna. Analysen utfördes med TaqMan® probe, 
vilken är specifik för målsekvensen. Detektion av blaTEM och blaSHV utfördes med 
SYBR® Green, vilken binder till allt dubbelsträngat DNA vilket gör användningen 
av SYBR® Green något mindre specifik än TaqMan® probe. För specifik genetisk 
bestämning av TEM och SHV skickades PCR-fragment från utvalda stammar för 
sekvensering. Innan proverna skickades för sekvensering utfördes gelelektrofores 
som en kontroll på PCR-produkter och en rening av PCR-materialet, för att avlägsna 
överskott av primers och nukleotider. Med tanke på att det finns RNAser och 
DNAser i vår omgivning så har allt arbete utförts DNAas- och RNAs-fritt. Fördelar 
med realtids-PCR jämfört med end-point PCR är att metoden är känsligare och 
mindre tidskrävande, då PCR-produkterna inte behöver detekteras med 
gelelektrofores (12). 
 

Av de 123 isolat som analyserades var de flesta positiva för CTX-M grupp 1 (88 
prover), eftersom CTX-M är den vanligaste ESBL-varianten idag, så var detta ett 
förväntat resultat. Ett högt antal isolat (41 stycken) var positiva för CTX-M-1 och för 
TEM. Minst antal stammar var positiva för SHV (2 prover), dock var tre stammar 
positiva för både SHV och TEM. Analys av sekvenserna visade att TEM isolaten var 
positiva för TEM-1 och SHV sekvenserna för SHV-5 och SHV-1. En liknande studie 
utfördes i Stockholm (2007) och även där var CTX-M den vanligast förekommande 
gruppen, följt av TEM, vilket stämmer överens med mina resultat (11,20).  
 
Fortsatta studier med arbetet är att utföra sekvensanalyser på CTX-M stammar, samt 
fortsatt sekvensering av TEM och SHV-gener.  
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För att förebygga spridning av ESBL, framförallt i vårdmiljöer, är det viktigt att följa 
basala hygienrutiner. Antibiotika ska användas rationellt för att minska riskerna för 
antibiotikaresistens. Resistens leder till svårigheter att behandla vissa infektioner och 
med tanke på att E. coli är en vanlig tarmbakterie är det viktigt att motverka 
uppkomsten av ESBL. Smittskyddsinstitutet (SMI) arbetar med övervakning av 
resistenta bakterier och Strama arbetar lokalt och nationellt med arbetet mot 
antibiotikaresistens (1,21).  
 

 CTX-M och TEM var de vanligaste ESBL-varianterna i Kronobergs län 2009, vilket 
stämmer med tidigare utförda studier. Antibiotikaresistens orsakar ökad sjuklighet i 
bakteriella infektioner och medför ökade kostnader för sjukvården, därför är det 
viktigt att motverka uppkomst och spridning av ESBL. En genotypisk karaktärisering 
av förekommande ESBL stammar i Kronoberg är därför en viktig del av 
övervakningen. (3,21).  
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Bilaga 1 
TEM1ref         MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

66462           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

69100           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

76006           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

75672           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

79574           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

84122           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

86247B          MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

86752           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

29733           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

87920           MSIQHFRVALIPFFAAFCLPVFAHPETLVKVKDAEDQLGARVGYIELDLNSGKILESFRP 60 

 

TEM1ref         EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

66462           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

69100           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

76006           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

75672           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

79574           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

84122           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

86247B          EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

86752           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

29733           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

87920           EERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQLGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVREL 120 

 

TEM1ref         CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

66462           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

69100           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

76006           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

75672           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 



 

79574           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

84122           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

86247B          CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

86752           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

29733           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

87920           CSAAITMSDNTAANLLLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTM 180 

 

TEM1ref         PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

66462           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

69100           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

76006           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

75672           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

79574           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

84122           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

86247B          PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

86752           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

29733           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

87920           PAAMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFIADKSGAGERGS 240 

TEM1ref         RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGASLIKHW 286 

66462           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

69100           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIG------- 279 

76006           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

75672           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

79574           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

84122           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

86247B          RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

86752           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

29733           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

87920           RGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAEIGA------ 280 

Figur 4. Jämförelse av aminosyrasekvenser för TEM-positiva isolat med referenssekvens (TEM-1).  



 

21599           SLLATLPLAVHASPQPLEQIKLSESQLSGRVGMIEMDLASGRTLTAWRADERFPMMSTFK 60 

SHV1            SLLATLPLAVHASPQPLEQIKLSESQLSGRVGMIEMDLASGRTLTAWRADERFPMMSTFK  

 

21599           VVLCGAVLARVDAGDEQLERKIHYRQQDLVDYSPVSEKHLADGMTVGELCAAAITMSDNS 120 

SHV1            VVLCGAVLARVDAGDEQLERKIHYRQQDLVDYSPVSEKHLADGMTVGELCAAAITMSDNS 120 

 

21599           AANLLLATVGGPAGLTAFLRQIGDNVTRLDRWETELNEALPGDARDTTTPASMAATLRKL 180 

SHV1            AANLLLATVGGPAGLTAFLRQIGDNVTRLDRWETELNEALPGDARDTTTPASMAATLRKL 180 

 

21599           LTSQRLSARSQRQLLQWMVDDRVAGPLIRSVLPAGWFIADKTGASKRGARGIVALLGPNN 240 

SHV1            LTSQRLSARSQRQLLQWMVDDRVAGPLIRSVLPAGWFIADKTGAGERGARGIVALLGPNN 240 

 

21599           KAERIVVIYLRDTPASMAERNQQIAGIGAALIEH 274 

SHV1            KAERIVVIYLRDTPASMAERNQQIAGIGAALIEH 274 

Figur 5. Jämförelse av aminosyrasekvenser för SHV-positivt isolat med referenssekvens (SHV-1). Avvikelser markerade med grått 
stämmer överens med SHV-5 enligt http://lahey.org/studies/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2430_SHV        -------XYISLLATLPLAVHASPQPLEQIKQSESQLSGRVGMIEMDLASGRTLTAWRAD 53 

SHV1            LMRYIRLCIISLLATLPLAVHASPQPLEQIKLSESQLSGRVGMIEMDLASGRTLTAWRAD 60 

 

2430_SHV        ERFPMMSTFKVVLCGAVLARVDAGDEQLERKIHYRQQDLVDYSPVSEKHLADGMTVGELC 113 

SHV1            ERFPMMSTFKVVLCGAVLARVDAGDEQLERKIHYRQQDLVDYSPVSEKHLADGMTVGELC 120 

 

2430_SHV        AAAITMSDNSAANLLLATVGGPAGLTAFLRQIGDNVTRLDRWETELNEALPGDARDTTTP 173 

SHV1            AAAITMSDNSAANLLLATVGGPAGLTAFLRQIGDNVTRLDRWETELNEALPGDARDTTTP 180 

 

2430_SHV        ASMAATLRKLLTSQRLSARSQRQLLQWMVDDRVAGPLIRSVLPAGWFIADKTGASKRGAR 233 

SHV1            ASMAATLRKLLTSQRLSARSQRQLLQWMVDDRVAGPLIRSVLPAGWFIADKTGAGERGAR 240 

 

2430_SHV        GIVALLGPNNKAERIVVIYLRDTPASMAERNQQIAGIGAALIEHCP--- 279 

SHV1            GIVALLGPNNKAERIVVIYLRDTPASMAERNQQIAGIGAALIEHWQR-K 288 

Figur 6. Jämförelse av aminosyrasekvenser för SHV-positivt isolat med referenssekvens (SHV-1). Avvikelser markerade med grått 
stämmer överens med SHV-12 enligt http://lahey.org/studies/. 
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