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Sammanfattning 
Staphylococcus aureus är den viktigaste humanpatogena stafylokocken och är associerad med hög 
dödlighet vid positiv blododling (bakteriemi). Bakterien kan orsaka en rad olika sjukdomar som 
sträcker sig från mindre hudinfektion till livshotande sjukdomar som lunginflammation, meningit, 
osteomyelit, endokardit, toxiskt chocksyndrom (TSS), bakteriemi och sepsis. Denna 
mikroorganism som tillhör grampositiva kocker kan även vara en del av normalfloran. I Sverige 
används i första hand penicillinas-stabila penicilliner vid behandling av S. aureus-infektioner. 
Mutationer i gener för penicillinbindande proteiner (PBP2) i bakteriens cellvägg förhindrar 
effekten av betalaktamantibiotika och är definitionen av så kallad metillicinresistent S. aureus 
(MRSA). Även andra resistensmekanismer förekommer hos S. aureus, och en av dessa är 
penicillinas-produktion vilket är associerat med resistens mot bensylpenicillin (PcG). För att 
kunna detektera penicillinas-produktion hos S. aureus finns det flera metoder men de europeiska 
riktlinjerna rekommenderar diskdiffusion och uppföljande klöverbladstest om zondiametern för 
PcG är minst 26 mm. Det saknas moderna svenska studier över hur stor andel av S. aureus som är 
känsliga för PcG och detta har efterfrågats från infektionsläkare. Syftet med studien var därför att 
undersöka hur stor andel av S. aureus som är känsliga för PcG. 
I detta arbete undersöktes PcG-känslighet för 100 konsekutiva blodisolat av S. aureus isolerade 
under 2012 vid länssjukhuset i Kalmar.  
Diskdiffusionsmetoden visade att 32 % av 90 unika isolat hade en hämningszon-diameter för PcG 
som var ≥ 26 mm i diameter. Samtliga av dessa isolat konfirmerades som PcG-känsliga med 
klöverbladstest. Interna kontroller visade låg variation och externa kontrollisolat visade full 
överensstämmelse med resultat som erhållits i en dansk studie, vilket tyder på att PcG med 
zondiameter ≥ 26 mm i kombination med klöverbladstest kan användas för att detektera 
penicillinkänslighet hos S. aureus. Sammanfattningsvis visar denna studie att nära 1/3 av 
blododlingsisolat av S. aureus från Kalmar är känsliga för bensylpenicillin.   
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Abstract 
Staphylococcus aureus is the most clinically important Staphylococcus species and is 
associated with high mortality in patients with positive blood cultures. S. aureus 
bacteria may cause a variety of disease manifestations ranging from minor skin 
infections to life-threatening conditions such as pneumonia, meningitis, osteomyelitis, 
endocarditis, toxic shock syndrome (TSS) and sepsis. This microorganism belonging 
to the gram positive cocci may also be part of the normal flora. In Sweden, 
penicillinase-stable penicillins are the primary alternatives to treat S. aureus infection. 
Mutations in genes encoding the penicillin binding proteins (PBP2) in the bacteria 
which lead to a lower affinity for the  beta-lactam antibiotics define  methicillin 
resistant S. aureus (MRSA) which is a significant global health problem. Other 
resistance mechanisms of S. aureus are present, and one of these is penicillinase 
production which is associated with resistance to penicillin G. In order to detect 
penicillinase production in S. aureus, there are several methods but the European 
guidelines recommend disc diffusion and the clover-leaf test for follow-up if the zone 
diameter for benzylpenicillin (PcG) is 26 mm or more. There are no modern Swedish 
studies on the prevalence of S. aureus susceptible to PcG and this has recently attained 
interest from infectious disease physicans. Thus, the purpose of this study was to 
investigate the frequency of S. aureus susceptible to PcG from blood cultures isolated 
during 2012 from the Kalmar county. 
   Disc diffusion testing showed that 32% of 90 unique isolates tested had an inhibition 
zone diameter of PcG that was ≥ 26 mm in diameter. All of these isolates were 
confirmed as PcG sensitive with clover-leaf test. Internal controls showed little 
variation and external control isolates showed full agreement with the results obtained 
from a Danish study, suggesting that PcG zone diameter of ≥ 26 mm in combination 
with cloverleaf test can be used to detect penicillin susceptibility of S. aureus. 
   In conclusion, this study shows that nearly 1 /3 of the blood culture isolates of S. 
aureus from Kalmar are sensitive to benzylpenicillin. 
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Förkortningar 
 
PcG: Penicillin G (bensylpenicillin) 
AMC: Ampicillin-klavulansyra  

AMP: Ampicillin   
FOX: Cefoxitin 

IgG: Immunoglobulin G  
Fc-region: Fragment crystallizable region 

TSS: Toxisk Shock Syndrom  
TSST: Toxisk Shock Syndrom Toxin 

MHC: Major histocompatibility complex 
SE-A: stafylokock enterotoxin A 

MRSA: meticillinresistenta Staphylococcus aureus 
SIR: Sensitive, Intermediate, Resistant  

EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 
OD: Optical Density 

MH: Müller-Hinton odlingsmedium 
MIC: Minimum Inhibition Concentration, minsta hämmande koncentration, [µg/ml] 

MALDI-TOF-MS: Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight Mass 
Spectrometry 
PCR: Polymerase Chain Reaction 

SAB: Staphylococcus aureus bakteriemi
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Introduktion  
1.1.1 Staphylococcus aureus  
Stafylokocker är gram-positiva kocker och har fått sitt namn av förmågan att sitta 
samman i grupper som liknar druvklasar. Det finns flera viktiga humanpatogener bland 
stafylokocker som t.ex. Staphylococcus saprophyticus och Staphylococcus lugdunensis 
(1). Staphylococcus aureus är den viktigaste humanpatogena stafylokocken med hög 
dödlighet hos patienter med positiva blododlingar (30-dagarsmortalitet på 20-30 %) (2). 
Denna mikroorganism, som även kallas den gula- eller koagulaspositiva stafylokocken, 
kan också vara en del av normalfloran. Omkring 10-30 % av normalbefolkningen är 
långtidsbärare av bakterien på huden eller i näsan utan att få några kliniska besvär (3, 
4).  
 
 
1.1.2 Bakteriens cellväggsstruktur  
Grampositiva bakterier har en kraftig cellvägg av peptidoglykan. I den kraftiga 
cellväggen hos S. aureus som utgörs av peptidoglykan ingår teikonsyra som har 
antigena egenskaper (se figur 1). På bakteriens cellyta finns olika proteiner varav 
protein A (som förekommer hos vissa stammar) har unika egenskaper och binder 
Immunoglobulin G (IgG)-molekyler 
genom deras Fc-region (fragment 
crystallizable region) (6). Denna 
mekanism är en virulensfaktor och 
inhiberar opsonisering och fagocytos. 
De flesta S. aureus-stammar bildar 
också en så kallad kapselpolysackarid 
(6, 7). Kapseln ökar virulensen hos 
bakterien genom att förhindra 
fagocytos och att bakterien 
därigenom undkommer värdens 
immunförsvar (8, 9). S. aureus har 
också förmågan att bilda biofilm som 
hjälper bakterien att lättare vidhäfta vid t.ex. 
en skadad hud. Ett typiskt karaktärsdrag hos 
biofilm är att bakteriemassan tillsammans 
med värdcellens vävnad ger skydd mot 
immunceller och kan begränsa penetrans av 
antibiotika (10).   
 
 
1.1.3 S. aureus enzymer och toxiner   
S. aureus bildar ett antal olika enzymer och toxiner. Exempel på enzymer hos S. aureus 
är bland annat koagulas, DNas, proteaser, hyaluronidas, penicillinas och lipas (6, 7). S. 
aureus kan bilda ett flertal toxiner; bland annat alfa-toxin, exofoliatin som kan orsaka 
att epitelceller lossnar från sitt underlag samt hemolysin och leukocidin som kan skada 
vita blodkroppar (4, 7).  S. aureus utsöndrar två toxiner med superantigenaktivitet; 
enterotoxiner och toxiskt chocksyndrom toxin 1 (TSST-1). Av enterotoxiner finns det 
sex antigentyper (så kallade SE-A, B, C, D, E och G) som kan orsaka diarré och 
kräkningar i samband med matförgiftning. När TSST-1 frisläpps systemiskt kan toxiskt 

Figur 1:Cellväggsstrukturen hos S. aureus, 
bakteriens cellvägg består av ett tjockt lager 
peptidoglykan. Lipoteikonsyra som ingår i cellväggen 
har antigena egenskaper. Bilden är modifierad enligt 
referens (7). 
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chocksyndrom (TSS) uppstå, om patienten saknar neutraliserande antikroppar. 
Superantigener binder till klass II MHC-komplexet vilket ger en kraftig aktivering av T-
celler, vilket i sin tur gör att stora mängder cytokiner frisätts som orsakar symptomen 
vid toxisk chock (5, 10).  
 
 
1.1.4 S. aureus-infektioner och -behandling   
S. aureus orsakar flera sjukdomar, allt från lindrigare hudinfektioner som impetigo till 
livshotande sjukdomar som lunginflammation, meningit, osteomyelit, endokardit, 
toxiskt chocksyndrom (TSS) och bakteriemi (4). 
 
Bakteriella infektioner i blodomloppet är förknippat med stor sjuklighet och dödlighet i 
hela världen och detta gäller i synnerhet vid S. aureus-infektioner (11). S. aureus är en 
viktig orsak till bakteriemi med högre sjuklighet och dödlighet jämfört med bakteriemi 
orsakad av de flesta andra patogener. S. aureus bakteriemi (SAB) är associerad med risk 
för infektiös endokardit och nedslag av bakterien i andra organ (10, 12). SAB 
kompliceras därför ofta av sekundära infektioner i leder, hjärtklaffar, skelett, och/eller 
inre organ. Att kunna upptäcka dessa sekundära infektioner är inte alltid lätt, och för att 
kunna läka ut dessa infektioner behövs förlängd antibiotikabehandling och ibland även 
operativa ingrepp (13).  
Frekvensen av infektioner orsakade av stafylokocker ökar stadigt, samtidigt som 
behandling av dessa blir allt svårare på grund av den ökande förekomsten av 
multiresistenta stammar, framför allt i södra delarna av Europa. Under de senaste åren 
har incidensen av SAB, speciellt bakteriemi orsakad av meticillinresistenta S. aureus 
(MRSA) stammar ökat både i USA och i vissa europeiska länder (10).  
 
S. aureus-infektion är en vanlig orsak till sepsis, en sjukdom som är förknippad med 
hög mortalitet. Den kliniska bilden vid sepsis kan vara väldigt varierande. Patienten kan 
ha allmän sjukdomskänsla, illamående, frossa med hög feber och kan befinna sig i 
chock eller hålla på att utveckla en septisk chock. Den allvarligaste komplikationen vid 
sepsis är septisk chock, då detta tillstånd är livshotande och kräver snabb behandling 
med vätska och antibiotika på intensivvårdsavdelning (14, 15). 

Det är flera faktorer som är förknippade med en ökad risk för utveckling av SAB, bland 
annat tidigare S. aureus-infektion, förekomst av centrala venkatetrar, infektioner i 
operationsområdet, injicering av droger, immunsuppressiva tillstånd, användning av 
kortikosteroider och leversjukdom (10). 
 
För behandling av S. aureus-infektioner i Sverige används vanligen 
isoxasolylpenicilliner som Ekvacillin (intravenös behandling) eller Heracillin (per oral 
behandling) i första hand, då MRSA ännu är mycket sällsynt (7). MRSA-infektioner 
kan behandlas med antibiotika som vancomyin och linezolid. Andra antibiotika som 
används vid S. aureus-infektion är klindamycin, ciprofloxacin och rifampicin; särskilt 
vid protesinfektioner som är associerade med biofilmsbildning (12, 16).  
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1.2 Antibiotikas verknings- och resistensmekanismer 
Antibiotika används vid behandling av infektionssjukdomar orsakade av bakterier (17). 
Antibiotika har revolutionerat läkekonsten och är en av de vanligaste och viktigaste 
läkemedelsgrupperna som räddat många liv. Många sjukdomar (t ex lunginflammation 
och blodförgiftning) som tidigare ledde till döden innan antibiotikas tillkomst kan botas 
idag (6). 
 
Bakterieceller skiljer sig från eukaryota celler genom att bakteriernas DNA inte finns i 
en cellkärna, och att bakterier har cellvägg av peptidoglykan. De antibakteriella medlens 
viktigaste egenskap är deras bakteriespecifika effekt, vilket innebär att de hämmar eller 
dödar oönskade mikroorganismer men har liten eller ingen påverkan på 
värdorganismen. Antibiotika verkar på flera olika sätt genom att blockera 
cellväggssyntesen hos bakterieceller och hämma dess uppbyggnad, störa 
bakteriecellernas proteinsyntes eller påverka den bakteriella replikationen och 
transkriptionen av DNA. Andra grupper av antibiotika verkar genom att störa 
cellmembranets funktion eller metaboliska processer (4, 6). 
 
Antibiotika kan indelas på olika sätt, bl.a. efter hur de verkar på bakterierna. De medel 
som dödar bakterier kallas för bakteriocida medan de medel som hämmar bakteriens 
tillväxt kallas för bakteriostatiska. Antibakteriella medel kan även indelas efter hur de 
angriper bakterierna, dvs. om de angriper bakteriernas cellvägg eller strukturer inne i 
bakterien (6, 17). 
 
En bakterie är känslig (S=sensitiv) för ett antibakteriellt medel när det hämmar 
tillväxten eller dödar bakterien, men om bakterien har mekanismer som gör att 
antibiotika inte dödar eller hämmar dess tillväxt, innebär det att bakterien är resistent 
(R=Resistent) mot medlet (5, 17). En del bakterier kan sakna målmolekyl för vissa 
antibiotika och vara naturligt resistenta. Antibiotikaresistens kan också uppstå efter att 
ett antibakteriellt medel har använts en tid, på grund av att några bakterier bildar 
försvarsmekanismer som gör att de inte är åtkomliga för substansen. Mekanismer för 
antibiotikaresistens kan vara försämrad penetration av antibiotika genom cellväggen, 
minskad bindning till målmolekylen och enzymatisk nedbrytning av antibiotika (6, 7).  
 
 
1.2.1 Penicillin 
Penicillin är det första antibakteriella 
medel som upptäcktes 1929 av Alexander 
Fleming. Han upptäckte att en 
mögelsvamp, Penicillium, kunde förhindra 
tillväxten av stafylokocker. Penicillin som 
läkemedel utvecklades först under andra 
världskriget och kunde tas i bruk i kampen 
mot infektioner. Penicillin tillhör gruppen 
betalaktamantibiotika. Gemensamt för 
betalaktamantibiotika är att den 
kemiska strukturen innehåller en 
betalaktamring (figur 2). 
Betalaktamer inhiberar syntesen av 

Figur 2: Den verksamma delen av betalaktamantibiotika är 
betalaktamringen. Den binder till penicillinbindande proteiner 
(PBP) i bakteriernas cellvägg och inhiberar syntesen av 
peptidoglykan, så att bakterien lyserar. Bilden är modifierad 
enligt referens 19.  

!
!
!
!

! !

!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!

!

Beta-laktam-Ring  

!
!

! !

!

! !

!

! !

!

! !

!

!N!

Penicillin  

β$laktam$antibiotika!!

!!S!



  
 

 4 

peptidoglykan som är en del av bakteriens cellvägg. Reaktionen katalyseras normalt av 
membranbundna transpeptidasenzym, så kallade penicillinbindande proteiner (PBP). 
Betalaktamerna binder till PBP och hämmar denna transpeptideringsreaktion. När 
transpeptideringen hämmas, hämmas också korsbindningen av peptidoglykanet och 
bakteriecellväggen blir instabil, vilket leder till att bakterien dör genom bakteriolys (17, 
18). Mutationer i PBP-generna minskar affiniteten för betalaktamantibiotika, vilket i sin 
tur leder till minskad effekt. Flera mutationer bidrar till en höggradig resistens. När det 
gäller meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) så har dessa bakterier bildat 
en helt ny variant av penicillinbindande protein 2A (PBP2a) (4). Meticillinresistensen 
hos MRSA orsakas av mecA-genen som sitter i ett stort (50 kb) DNA-fragment i 
stafylokockkromosomen. mecA-genen leder till produktion av PBP2a-proteinet som har 
mycket låg affinitet för betalaktamer, och gör bakterien resistent mot 
betalaktamantibiotika (18). 
 
 
1.2.2 Penicillinkänslighet hos S. aureus  
När det gäller känslighet för PcG hos S. aureus finns det både resistenta och känsliga 
stammar. Förekomst av enzymet penicillinas (ett beta-laktamas) är associerat till 
resistens mot PcG (18).  
 
Förekomst av penicillinas har ökat sedan antibiotika började användas och idag är 
endast en mindre andel av S. aureus-isolat från Norden (20) åtkomliga för penicillin G-
behandling (4). Penicillinas verkar genom enzymatisk nedbrytning av beta-laktamringen 
i penicillinmolekylen så att penicillinet blir overksamt. Resistens mot penicillin hos S. 
aureus orsakas främst av blaZ-genen, som kodar för produktion av penicillinaset vilket 
klyver betalaktamringen och omöjliggör inbindning till PBP. blaZ-genen kan vara 
placerad i kromosomen men finns vanligen i plasmiden hos bakterien (21). I Sverige 
testar man traditionellt inte S. aureus mot PcG då man har ansett att majoriteten av 
stammarna är resistenta mot preparatet och att andra behandlingsalternativ finns (4, 6).  
 
 
1.3 Artbestämning av S. aureus   
1.3.1 MALDI-TOF-MS 
För artbestämning av mikroorganismer i detta arbete användes Matrix-Assisted Laser 
Desorption/Ionisation Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF-MS) vilken är 
standardmetod på laboratoriet efter att de konventionella testerna nu fasas ut. Prov 
blandas med matrix (α-cyano-4-hydroxikanelsyra HCCA) som är nödvändigt för att 
absorbera energi från den laser som beskjuter provet för att sedan jonisera 
provinnehållet. Analystekniken bygger på masspektrometri, där laserstrålar skjuts på 
prov-matrisblandningen vilket leder till en snabb evaporering av matrixen som gör att 
positivt laddade proteiner från provet frigörs. Jonerna som produceras accelererar efter 
jonisering i ett elektriskt fält och når en massanalysator. Jonerna separeras utifrån 
förhållandet mellan massa och laddning (m/z), där de lättaste jonerna når detektorn 
snabbare än de tyngre jonerna. Det bildas ett mass-spektrum som är artspecifikt vilket 
jämförs med referensdatabasen och ger en score (poängvärde) mellan 0-3. För 
identifiering av bakterier med MALDI-TOF analyseras de endogena proteinerna; 
framförallt de ribosomala proteinerna. Föreslagen art accepteras när MALDI visar ett 
score ≥ 2,0 och resultaten från positiv och negativ kontroll ligger inom standardvärden 
(≥ 2,0 respektive 0) för laboratoriet (22).  
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1.4 Resistensbestämning  
 
För att den behandlande läkaren ska kunna välja rätt antibiotikum är det nödvändigt att 
man känner till om bakterien är känslig för det medel man överväger att använda (6). 
 
 
 
1.4.1 Diskdiffusion  
 
För resistensbestämning av bakterier används på snabbväxande bakterier den kvalitativa 
diskdiffusionsmetoden enligt NordiCast på de flesta kliniskt mikrobiologiska 
laboratorier (23). Denna metod innebär att bakterien som ska undersökas, odlas ut på ett 
fast medium (Müeller-Hinton-agar) i en förutbestämd koncentration vilket kontrolleras 
med lösningens grumlighet eller så kallad optical density (OD). På agarplattans yta 
läggs sedan små filterpapperslappar (diskar) innehållande olika antibiotika. Analys sker 
sedan av zonerna kring dessa lappar efter inkubation i 35°C över natt. Beroende på 
antibiotikakänslighet kommer olika hämningszoner att bildas. Bakterieväxten hämmas 
runt de lappar, som innehåller verksamma antibiotika. Ju större hämningszon, desto 
känsligare är bakterien. Hämningszonens storlek kan relateras till bakteriens Minimum 
Inhibition Concentration (MIC)-värde för medlet. Med MIC-metoden kan man 
bestämma den lägsta koncentrationen av ett antibiotikum som fordras för att hindra en 
mikroorganism att föröka sig, vilket kan utföras både i buljong och på fast medium. De 
bakteriella hämningszonerna tolkas enligt standardiserade tolkningskriterium enligt 
SIR-systemet; SIR (Susceptible/Känslig, Intermediate/Intermediär och 
Resistant/Resistent). Brytpunkter som används i Sverige är fastställda av EUCAST 
(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) (3, 4, 22). 
  
 
 
1.5 Detektion av penicillinkänslighet hos S. aureus 
 
För detektion av penicillinas hos en bakterie finns det olika metoder, bland annat 
klöverbladsmetoden (se figur 3) och Polymerase Chain Reaction-metoden (PCR). PCR 
är en molekylärbiologisk metod som kan detektera blaZ-genen, den gen som är 
associerad till penicillinasproduktion. Klöverblads-metoden kan utföras i ett 
rutinmässigt diagnostiskt laboratorium utan användning av specialiserad teknik och 
utrustning (24, 25,26). 
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1.5.1 Klöverbladstest  
Klöverbladstest är ett kvalitativt β-
laktamastest, som i denna studie användes 
för att tillsammans med diskdiffusion 
undersöka penicillinkänslighet hos S. aureus. 
Metoden bygger på att en känd 
penicillinkänslig referensstam av S. aureus 
(ATCC 25923) stryks över ett fast 
odlingsmedium (blodagar). En PcG-disk 
(1U) läggs i mitten av mediet och de 
stammar som ska testas stryks från disken ut 
till kanten (se figur 3). De stammar som 
bildar penicillinas bryter ner penicillinet från 
disken i mitten, vilket gör att även den 
känsliga referensstammen får möjlighet att 
växa vid sidan av den resistenta stammen och 
ger upphov till en hämningszon som liknar ett 
klöverblad efter en natts inkubation vid 34-36°C. 
Om däremot penicillinasproduktionen saknas hos 
S. aureus-stammen som testas bildas en 
cirkelformig hämningszon runt disken efter 
inkubationstiden (25).  
 
 
1.6 Bakgrunden till studien  
I andra nordiska länder och särskilt i Danmark har det nyligen uppmärksammats att det 
är vanligare med känslighet för bensylpenicillin (PcG) hos blodisolat av S. aureus än 
man tidigare trott (2). I Sverige används i stort sett inte alls bensylpenicillin utan i första 
hand penicillinasstabila isoxasolylpenicilliner för behandling av infektioner orsakade av 
S. aureus (27). På grund av biverkningsprofil och den ibland mycket långvariga 
behandlingen vid S. aureus-infektion är det viktigt att undersöka om bensylpenicillin 
även kan användas på utvalda patienter i Sverige. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv är 
det också viktigt att testa ut en lämplig metod som med hög säkerhet kan bekräfta om 
penicillinkänslighet hos S. aureus föreligger. 
 
1.7 Syfte  
Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka hur stor andel av 
Staphylococcus aureus från blododlingar vid länssjukhuset i Kalmar under 2012 som 
var penicllinkänsliga. Vidare undersöks en kombination av diskdiffusion och 
klöverbladstest som metod för att undersöka förekomst av penicillinkänslighet hos 
dessa bakterier.  
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Klöverbladstest med avseende på 
penicillinasproduktion hos S. aureus 
blododlingsisolat. Den övre delen av bilden 
är penicillinas-negativa S. aureus, medan 
den nedre delen visar penicillinas-positiva 
(A-D). 
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Material och metoder 
Hundra blodisolat av Staphylococcus aureus från kliniskt mikrobiologiska laboratoriet i 
Kalmar undersöktes i detta arbete. Dessa var konsekutiva isolat från positiva 
blododlingar av S. aureus från januari 2012 till september 2012. I projektet ingick 
prover från 53 män och 37 kvinnor med en medianålder på 71 år. Av 100 isolat var 90 
från unika patienter. Tio av isolaten kom från upprepade prover från en del av 
patienterna med 5-30 dagars mellanrum (median 17 dagar).  
 
1.8 Odling av blodisolat   
Hundra S. aureus-isolat odlades ut på blodagar, genom att med en bomullspinne ta från 
det frysta blodisolatet och stryka på märkta blodagarplattor (5 % hästblod). 
Odlingsplattorna inkuberades sedan vid 35-37 ºC i aerob miljö över natt (22).  
 
1.8.1 Artbestämning  
Artbestämning av bakterien utfördes med hjälp av MALDI TOF MS. Av isolat som 
skulle artbestämmas på MALDI-TOF togs en koloni från plattan och applicerades på en 
bestämd plats på MALDI-TOF plattan. Därefter tillsattes 1 µl matrix (α-cyano-4-
hydroxy-kanelsyra; C10 H7 NO3, HCCA) till alla platser där man hade applicerat prov. 
Matrixet lufttorkades och provet analyserades i MALDI-instrumentet. Resultaten 
accepterades när MALDI visade ett värde som var ≥ 2,0, vilket är ett standardvärde för 
laboratoriet. I samband med artbestämning av bakterien med MALDI utfördes också en 
positiv och en negativ kontroll (n= 10). Som positiv kontroll användes en känd stam av 
Streptococcus dysgalactiae grupp C och som negativ kontroll användes endast matrix. 
Kontroller behandlades på samma sätt som prover. Körningen accepterades om den 
positiva kontrollen visade ett värde på ≥ 2,0 och den negativa kontrollen var negativ 
(22).  

1.8.2 Resistensbestämning med diskdiffusion 
Resistensbestämning av bakterier utfördes genom att först lösa upp bakteriekolonier 
med samma utseende i 1,5 ml 0,85 % steril fysiologisk NaCl-lösning. Suspensionen 
justerades så att en standardiserad bakteriesuspension med en täthet mellan 0,48 - 0,52 
McFarland erhölls, genom att tillsätta mer NaCl eller flera bakterier. Celltätheten i 
suspensionen mättes med en densitometer (Densichek) som mäter grumligheten i 
lösningen (OD). Därefter ströks en Müeller-Hinton-platta med denna 
bakteriesuspension med en bomullspinne. Sedan applicerades olika antibiotikadiskar 
(penicillin G (1U), cefoxitin (30µg), ampicillin (2µg) och amoxicillin- klavulansyra 
(30µg) över plattan och den inkuberades i en aerob inkubator vid 34-36°C under 18h ± 
1h. En positiv (S. aureus ATCC 15915) och en negativ (S. aureus ATCC 25923) 
kontrollstam med avseende på penicillinasproduktion togs med vid varje 
resistensbestämningstillfälle. Efter inkuberingen mättes hämningszoner med skjutmått. 
Alla resultat dokumenterades i dataprogrammet Excel (version x). Enligt NordiCast kan 
S. aureus-stammar med zondiameter för PcG (1 U) ≥ 26 mm och suddig zon-kant 
betraktas som penicillinkänsliga. Stammar med PcG ≥ 26 mm testas vidare med 
klöverbladstest (22, 23). 
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1.8.3 Klöverbladstest  
Isolat med PcG ≥ 26 mm analyserades vidare med hjälp av klöverbladstest. 
Klöverbladstestet utförs genom att en referensstam (S. aureus ATCC 25923) som är 
känt penicillinkänslig löses i steril fysiologisk NaCl-lösning till en täthet på 0,50 
McFarland. Från denna suspension styrktes med en bomullspinne över hela ytan av en 
agarplatta (5 % blodagar) därefter placerades en PcG disk (1U) i mitten och fyra 
stammar som skulle testas stryktes från disken och ut till kanten (se figur 3). I samband 
med klöverbladstesten analyserades alltid en positiv (S. aureus ATCC 15915) och en 
negativ (S. aureus ATCC 25923) kontrollstam med avseende på känslighet mot PcG. 
Plattorna inkuberades i en inkubator vid 34-36°C under 18h ± 1h.  
 
1.8.4 Interna och externa kontroller 
Som externa kontroller analyserades 15 penicillinkänsliga och resistenta S. aureus-
stammar från ett referenslaboratorium vid Statens Seruminstitut i Danmark (Robert 
Skov). Dessa S. aureus-stammar blindtestades och var ”okända prover” för studenten. 
De interna kontrollerna bestod av en positiv kontroll med penicillinasproduktion (S. 
aureus ATCC 15915) och en negativ kontroll utan penicillinasproduktion (S. aureus 
ATCC 25923). De interna kontrollerna analyserades vid samtliga försök både när det 
gäller resistensbestämning med diskdiffusionsmetod och klöverbladstest. Samtliga 
zondiametrar för isolat ≥ 26 mm lästes av två avläsare; en erfaren BMA och studenten 
(se bilaga 1 och 2). 
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Resultat 
1.9 Artbestämning  
Resultaten från artbestämning med MALDI-TOF visade att samtliga testade isolat var S. 
aureus med en score >2.0. Resultatet av den negativa och positiva kontrollen utföll vid 
alla körningar (n=10) inom acceptabelt intervall för laboratoriets 
kvalitetskontrollsystem.  
 
1.9.1 Screening för känslighet mot PcG med diskdiffusionsmetod   
Andelen unika isolat som hade PcG zon ≥ 26 mm var 32 % (29/90) (se figur 4 och 5). 
Av totalt hundra testade isolat hade 31 % (31/100) PcG zon ≥ 26 mm.    
 
 

 
Figur 4: Sceening med bensylpenicillin (PcG 1U) av unika blododlingsisolat av S. 
aureus (n=90) från 2012 med diskdiffusionsmetod; 32% (29/90) av isolaten har en 
zondiameter för PcG ≥ 26 mm.  
 
 

  
Figur 5: Histogrammet visar distribution av zondiametrar för PcG 1U hos blodisolat av 
S. aureus från 2012. Av totalt antal (n=100) testade S. aureus-isolat hade 31 isolat en 
zondiameter ≥ 26 mm.  
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1.9.2 Resultat av klöverbladstest  
Resultaten från klöverbladstesten bekräftade att samtliga S. aureus-stammar (n=31) med 
zondiameter ≥ 26 mm var känsliga för PcG enligt NordiCasts riktlinjer (23), dvs. alla 
(100 %) av S. aureus stammar som hade en hämningszondiameter ≥ 26 mm med 1U 
PcG var negativa i klöverbladstest.  
 
I hela materialet om 100 stammar var förekomst av penicillinkänslighet med NordiCast 
metod 31 %. Om isolat från patienter med flera stammar togs bort från materialet och 
endast unika isolat analyserades var penicillinkänsligheten 32 %.  
 
1.9.3 Distribution vid diskdiffusionstest för andra β-laktamantibiotika    
Då laboratoriet har ett intresse av zondiameterdistribution hos andra 
betalaktamantibotika testades även cefoxitin, ampicillin och ampicillin med 
klavulansyra. Beträffande cefoxitin hade 68 % av S. aureus-isolaten en hämnings-
zondiameter ≥ 22 mm, vilket inkluderar samtliga PcG-känsliga S. aureus-stammar (se 
figur 6). Andelen isolat vad gäller ampicillin med zondiameter ≥ 18 mm var 49 % (se 
figur 7) till dessa hörde också samtliga PcG-känsliga S. aureus-stammar. Samtliga 
testade S. aureus-isolat visade en hämningszon som var ≥ 14 mm i diameter vid försök 
med amoxicillin-klavulansyra (se figur 8). 
  
 
 

  
Figur 6: Histogrammet visar hämningszon-diameter för cefoxitin (30 µg). Spridningen är 
8 - 32 mm i diameter för blodisolat av S. aureus (n=100). Zonbrytpunkt för känslighet S 
≥ 22 mm. 
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Figur 7: Histogrammet visar hämningszon-diameter för ampicillin (2 µg). Spridningen 
är från 6 - 32 mm i diameter för blodisolat av S. aureus (n= 100). Zonbrytpunkt för 
känslighet är S ≥ 18mm.   

 

 
 
 
 

 
Figur 8: Histogrammet visar hämningszon-diameter för amoxicillin-klavulansyra (30 
ug). Zonstorlekens variation är 14 - 40 mm i diameter för olika S. aureus blodisolat (n= 
100). Något bestämd zonbrytpunkt för känslighet för denna antibiotika finns ej. 
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1.10 Interna kontroller  
Den positiva kontrollen (n = 8) hade en hämningszon för PcG som varierade mellan 14-
16 mm i diameter och för negativa kontrollen (n= 8) var hämningszonen för PcG mellan 
27-30 mm i diameter (se figur 9 och 10). Samtliga kontroller; negativ (ATCC 25923) 
och positiv (ATCC 15915) både vid diskdiffusion (n=8) och klöverbladstest (n=6) 
avlästes av person A och B. PcG-zonvariation för negativa kontrollen var mellan 27-30 
mm för A och 27-31 mm för B (medianskillnad = 1 mm) (se figur 9) och dito för 
positiva kontrollen mellan 14-16 mm (medianskillnad = 0,5 mm) (se figur 10). 
Klöverbladstest visade negativa respektive positiva resultat som förväntat (se figur 3 i 
introduktionen).    
 
 

 
Figur 9: Negativ kontroll (ATCC 25923) (n=8) resultaten avlästa av två individer (A och 
B). A’s resultat för PcG hämningszoner varierar mellan 27-30 mm i diameter och B’s 
resultat från 27-31 mm (medianskillnad = 1 mm).    

 
 

 
Figur 10: Positiva kontrollen(ATCC 15915) (n=8) resultaten avlästa av två individer (A 
och B). Både A’s och B’s resultat för PcG hämningszoner varierar mellan 14-16 mm i 
diameter (medianskillnad = 0,5 mm).    
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Resultatet för samtliga isolat med PcG-zondiameter ≥ 26 mm (n =31) avlästes av två 
olika individer (person B och A). Resultaten visade att en skillnad mellan 0-4 mm i 
diameter förekom (medianskillnad= 2 mm) vid avläsning av samma isolats zon mellan 
person A och B (se bilaga 2).  
 
Isolat med PcG zondiameter mellan 24-27 mm i första omgången analyserades om med 
diskdiffusion och klöverbladstest då de låg nära brytpunkten för PcG (26 mm) och en 
viss variabilitet kan förväntas. Ett S. aureus-isolat med 24 mm hämningszon för PcG 
bekräftades som penicillinresistent med positivt klöverbladstest medan stammar med 
zondiameter mellan 25-27 mm visade sig vara penicillinkänsliga (se tabell I).   
 
 
Tabell I: S. aureus-isolat med hämningszon för PcG mellan 24-27 mm i diameter 
resultaten från försök 1 och 2 visas i tabellen nedan. EU=Ej utfört, NEG=negativ. 

Isolat  PcG diameter 
(mm) omgång 1 

klöverblad 
omgång 1 

PcG diameter 
(mm) omgång 2 

klöverblad 
omgång 2 

1 24 EU 24 POS 
2 25 EU 25 NEG 
3 26 NEG 26 NEG 
4 26 NEG 26 NEG 
5 27 NEG 27 NEG 

 
 
 
1.11 Externa kontroller  
Resultaten från kontrollisolat (tidigare utvärderade S. aureus från Statens Seruminstitut 
(SSI) i Danmark (n=15) med diskdiffusionsmetod och klöverbladstest visade att 33 % 
av testade S. aureus-stammar var känsliga mot PcG (hämnings-zondiameter ≥ 26 mm 
och negativt klöverbladstest). Resultaten visade en total överensstämmelse med 
resultaten som erhållits i Danmark.  
 
 

 
Figur 11: Andelen isolat med zondiameter för PcG ≥ 26 mm bland externa kontrollisolat 
från Danmark var 33 % (n=15). Zonvariation för PcG är från 18 – 31 mm. 
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Diskussion 
 
Målsättningen med detta projektarbete var att undersöka hur stor andel av S. aureus 
bland blodisolat i Kalmar under januari-september 2012 som var känsliga mot 
bensylpenicillin. Med diskdiffusion med en gräns för PcG-känsligheten vid ≥ 26 mm i 
diameter och klöverbladstest kunde 32 % av 90 unika S. aureus-isolat konfirmeras vara 
penicillinkänsliga.  
 
Enligt tidigare rapporter anger man att mer än 90 % av kliniska isolat av S. aureus 
uttrycker enzymet penicillinas och är penicillinresistenta men en geografisk variation 
förekommer sannolikt (4, 29). Denna studie, liksom en nyligen utkommen dansk 
rapport (22 % penicillinkänsliga) som utfördes på 501 S. aureus-isolat (2), visar att 
penicillinkänsligheten är högre. Att vi fann att en högre andel av S. aureus-isolat vara 
penicillinkänsliga i denna studie jämfört med den danska studien kan bero på olika 
faktorer. En möjlig faktor kan vara att Sverige är ett av de länder som konsumerar minst 
antibiotika och därmed förekommer långsammare resistensutveckling. 
Resistensutvecklingens hastighet ökas med stigande konsumtion av antibiotika där mer 
antibiotika-användning ger snabbare resistensspridning. För att minska 
resistensutveckling är det viktigt att på alla möjliga sätt försöka begränsa 
antibiotikaanvändningen till nödvändig medicinsk behandling av patogener (17).  
En annan möjlighet är att många av patienterna hade fått sin S. aureus-infektion utanför 
sjukvården där förekomst av antibiotikaresistens generellt ofta är lägre än hos 
sjukhusstammar. Ytterligare en sak som måste tas i beaktande är att studien kan ha 
överskattat andelen penicillinkänsliga isolat. Men den kan också ha underskattat 
andelen penicillinkänsliga isolat för ett isolat med zondiameter på 25 mm som bedömts 
som penicillinresistent, blev känsligt vid klöverbladstest. För att få en klar bild av hur 
stor andel av svenska isolat som är penicillinkänsliga skulle fler stammar behöva testas 
och helst också från olika delar av Sverige. Urvalet av stammar kan påverka andelen 
penicillinkänsliga och det kan också förklara skillnader i studier mellan länder. Det kan 
förekomma skillnader i tid liksom ifrån vilken lokal stammarna är framodlade. Vi valde 
blododlingsisolat då dessa rutinmässigt sparas på laboratorier och ofta används när 
resistensepidemiologi skall jämföras mellan länder. Dessutom förekommer skillnader i 
metodik för att konfirmera penicillinkänslighet. Dock tycks en trend vara att 
penicillinkänslighet är vanligare i nordiska länder än i USA och Sydeuropa (28).  
 
Resultaten från samtliga klöverbladstest som utfördes på S. aureus-stammar med en 
hämningszon för PcG ≥ 26 mm i diameter var negativa. Dessa isolat kunde därmed 
konfirmeras som penicillinkänsliga enligt NordiCast. Detta tyder på en bra 
överensstämmelse mellan de två metoderna men enligt NordiCast skall båda 
kombineras då penicillinresistenta stammar förekommer bland isolat med hämningszon 
för PcG ≥ 26 mm. I denna studie kunde ingen diskrepans mellan stammar med PcG ≥ 
26 mm och klöverbladstest påträffas men det kan bero på att inte tillräckligt många 
stammar testades. I den positiva och negativa kontrollen samt mellan avläsare finns 
dock en känd variation i zondiameter vid avläsning vilket gör att isolat nära 26 mm för 
PcG kan behöva analyseras om. I denna studie analyserade stammar mellan 24-27 mm 
valdes att analyseras om och även om zondiametrarna överensstämde vid jämförelse 
påträffades en skillnad där en stam med zondiameter på 25 mm var negativ i 
klöverbladstest. Det viktiga i metoden är dock att inte överskatta penicillinkänsligheten 
då detta kan få allvarliga kliniska konsekvenser.  
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En hög specificitet (100 %) och sensitivitet (100 %) för att påvisa penicillinkänsligheten 
hos S. aureus med en kombination av PcG-hämningszon (diskdiffusion) och 
klöverbladstest visade också en studie från SSI i Danmark (20). I en annan studie från 
Finland jämfördes sex olika metoder, bland annat enzymatiska analysmetoder, PCR-
metod och klöverbladstest för att undersöka penicillinkänslighet för 175 isolat av olika 
stafylokockarter varav 95 S. aureus. Detektion av blaZ-genen som kodar för penicillinas 
användes som referensmetod (20). Även här visade dock klöverbladstesten 100 % 
sensitivitet men specificiteten var 96 %. Valet av referens vid metodjämförelser har stor 
betydelse och från SSI har man tidigare visat att även PCR mot blaZ kan ge falskt 
positiva reaktioner och att man ibland kan behöva sekvensera produkten som slutlig 
kontroll (29, 30). 
 
Resultaten från interna och externa kontroller visade överlag mycket bra 
överensstämmelse. NordiCast metod att konfirmera isolat med zondimeter PcG ≥ 26 
mm med klöverbladstest tycks med en hög säkerhet kunna bekräfta penicillinkänslighet 
och det verifierades med full överensstämmelse i en panel med 15 isolat med okända 
egenskaper för studenten. De externa kontrollerna rekvirerades från SSI i Danmark, de 
bestod av ett antal S. aureus-isolat där man har gjort flera olika tester (PCR mot blaZ, 
MIC-testning av PcG och klöverbladstest) för att påvisa penicillinkänslighet.    
 
Styrkan med diskdiffusionsmetod och klöverbladsmetoden är att metoderna är relativt 
kostnadseffektiva och enkla att utföra och avläsa. Svagheten kan vara att det inte sker 
någon direkt detektion av betalaktamas som vid biokemiska tester och PCR mot blaZ 
(den penicillinaskodande genen hos S. aureus) och att analysen tar längre tid jämfört 
med PCR.  
 
Förutom denna studie finns det även andra studier som visar hög sensitivitet och 
specificitet för klöverbladsmetoden men trots att den rekommenderas av NordiCast går 
det inte helt att utesluta att den i sällsynta fall kan felklassificera penicillinkänslighet. 
Detta behöver undersökas med ett större urval av isolat för att säkert kunna bedömas. 
Där kan komplettering med PCR-analys övervägas för att påvisa förekomst av blaZ-
genen hos S. aureus. Det är möjligt att resistensgenen blaZ kan förekomma hos vissa S. 
aureus-isolat trots att resultaten från diskdiffusionsmetod och klöverbladsmetod visar 
penicillinkänslighet. För att komplicera bilden ytterligare kan det bero på problem med 
PCR-metoden i sig och man har vid SSI i Danmark påvisat att PCR mot blaZ kan ge 
falska positiva resultat då inte rätt produkt amplifierats (2, 20). Det är av mycket stor 
vikt att metoden man använder på ett säkert sätt inte ger några falskt negativa resultat, 
dvs. sensitivitet måste vara hög. Detta för att undvika att patienter med allvarliga 
infektioner med S. aureus får penicillin trots att stammen är resistent.   

Förutom PcG användes också andra betalaktam-antibiotika vid resistensbestämning av 
S. aureus i denna studie. Detta för att kontrollera zondistributioner hos S. aureus mot 
andra belalaktam-antibiotika. Samtliga PcG-känsliga S. aureus-isolaten visade relativt 
stora zondiametrar för cefoxitin (30µg), ampicillin (2 µg) och amoxicillin- klavulansyra 
(30 µg) och bedömdes känsliga för dessa medel. 
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Resultaten från samtliga PcG-känsliga isolat och positiv och negativ kontroll avlästes av 
två individer (person A och B) där en zonvariation från 0-4 mm i diameter förekom vid 
jämförelse av As och Bs resultat.  Individ B angav som regel större zondiameter jämfört 
med individ A. En möjlig faktor till denna förklaring kan vara att olika individer avläser 
på olika sätt och en variation på 1-2 mm i diameter är relativ vanlig. En annan möjlig 
bidragande faktor i denna studie är att individ A avläste hämningszoner direkt efter 
inkubationstiden och individ B avläste dessa upp till 2-3 veckor senare. Med tanke på 
den långa tiden som proverna sparades i kylskåp i väntan på avläsning, så är det möjligt 
att det bildats större hämningszoner. Mätningsskillnaden, när det gäller resultaten från 
kontrollerna mellan A’s och B’s resultat är endast 1 mm (positiv kontroll 
medianskillnad 0,5 mm och negativ kontroll medianskillnad 1 mm mellan A och B) 
(figur 9, 10). 
För PcG-känsliga stammar var medianskillnaden 1,5 mm mellan A och B. 
 
För patienter med positiva blododlingar med S. aureus påbörjas vanligen empirisk 
behandling med bredspektrumantibiotika som cefotaxim eller piperazillin-tazobactam. 
Blododlingssvaret kommer vanligen först 1-2 dygn efter att behandling påbörjats. Det är 
därför liten risk och ovanligt att patienter med S. aureus i blododling behandlas med 
endast bensylpenicillin. S. aureus är dock en viktig patogen vid sekundär pneumoni hos 
patienter med influensa och där kan i enstaka fall patienter få behandling med 
bensylpenicillin. Med tanke på att 2/3 av isolaten är penicillinresistenta om resultaten 
från denna studie kan generaliseras bör man dock initialt ge en bredare behandling till 
resistensbestämningsresultaten finns tillgängliga. Ur ett kliniskt perspektiv kan 
kännedom om resistensbestämningsresultat för penicillin främst vara viktigt efter att art- 
och resistensbestämning finns vilket oftast tar 2-3 dygn efter att patienten kommit till 
sjukhus. Vid okomplicerad S. aureus bakteriemi kan man då ge uppföljande behandling 
med penicillin vilket är ett vältolererat preparat och bra ur ett ekologiskt perspektiv då 
det inte selekterar för resistens som andra bredare antibiotika. Hos patienter med 
hudinfektioner, endokardit och protesinfektioner är S. aureus en vanlig orsak och dessa 
infektioner drabbar ofta äldre, biverkningsbenägna patienter och kräver långvarig 
behandling. Vid dessa tillfällen kan förekomst av penicillinkänslighet leda till att man 
kan erbjuda patienterna penicillin som behandling. I detta perspektiv är också resultaten 
från en dansk studie viktiga där man tydligt visar att penicillinkänsliga stammar av S. 
aureus är associerade med lägre mortalitet (2, 4).  

Det är viktigt att begränsa konsumtion av antibiotika för då kommer man också 
motverka en snabb resistensutveckling. Behandlingstiden för antibiotika ska vara den 
kortast möjliga för att minska kostnaderna och risken för biverkning och 
resistensuppkomst, men inte så kort att en ökning sker av kliniska eller bakteriologiska 
återfall av infektionen (27).   
 
1.12 Slutsats  
Sammanfattningsvis visar studien att nära 1/3 av blodisolat av S. aureus från det 
mikrobiologiska laboratoriet vid länssjukhuset i Kalmar 2012 var känsliga mot 
penicillin och att den använda metoden med hög säkerhet kan avgöra detta när den 
kliniska frågeställningen finns.   
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Bilaga I 
 
 
Tabell 1: PcG-zondiameter uppmätta av individ A och B, en skillnad mellan 0-4 mm i diameter förekom 
vid avläsning av samma isolat mellan individ A och B. 

Antal isolat  PcG zondiameter (mm) uppmätta av 
individ A 

PcG zondiameter (mm)uppmätta av 
individ B 

1 29 30 
2 29 30 
3 30 29 
4 32 34 
5 26 28 
6 26 25 
7 30 27 
8 30 30 
9 30 32 

10 28 32 
11 28 31 
12 29 28 
13 30 29 
14 32 28 
15 32 29 
16 29 30 
17 29 31 
18 29 29 
19 27 30 
20 28 30 
21 32 29 
22 30 29 
23 30 30 
24 30 28 
25 30 32 
26 31 30 
27 30 28 
28 30 28 
29 30 31 
30 30 29 
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Bilaga II 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12: PcG-zondiameter uppmätta av individ A och B, en skillnad mellan 0-4 mm i diameter förekom 
vid avläsning av samma isolat mellan person A och B. 
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