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Populärvetenskaplig sammanfattning
Antibiotikaresistens – största hotet mot mänskligheten i vår tid?
Antibiotika är inget nytt påfund av människan utan har förmodligen existerat sedan första bakterien
uppkom på jorden, likaså är antibiotikaresistens minst lika gammal. Bakterier tillverkar antibiotika för att
försvara sig mot andra bakterier, men även mot andra mikroorganismer som svampar.
Förmågan att försvara sig mot antibiotika kan ske på flera olika sätt. Bakterier kan tillverka enzymer som
bryter ned eller deaktiverar antibiotika. Deaktivering av antibiotika kan bakterier även använda för att
skydda sig mot egentillverkat antibiotika, vilket innebär att antibiotikan som tillverkas inuti bakterien inte
är aktiverat förrän utanför bakterien, där kan antibiotikan aktiveras genom exempelvis binda in till bakterier
som har matchande strukturer på sin yta. Bakterier kan även stänga av produktionen av strukturer som
kan binda och föra in antibiotika i bakteriecellen. Likaså kan bakterien ändra sin kemiska struktur, vilket
kan gör dem immuna mot antibiotika. Bakterier kan även börja tillverka proteiner som fungerar som
flödeskanaler för antibiotika, vilket får följden att antibiotika som förs in i bakteriecellen snabbt pumpas ut
och hinner aldrig samlas i tillräcklig mängd som behövs för att döda bakteriecellen.
Spridning av resistensmekanismer kan ske på flera olika sätt. Den mest intressanta är via plasmider.
Plasmider är mindre DNA ringar inuti bakteriecellen som kan bära på olika typer av gener som ger
bakterien en extra fördel. Kopior av gener från andra bakteriers kromosomer kan tas upp i plasmiden,
t.ex. en gen för antibiotikaresistens som på så sätt ligger i plasmiden. Plasmider kan överföras mellan
olika bakteriearter, vilket innebär en betydande risk för spridning av antibiotikaresistens, i synnerhet
multiresistenta former.
Studien syftade till att hitta gener som kodar för en form av antibiotikaresistens som kallas för ampicillinas.
Bakterieproverna kom från Helge Å, Kristianstad. Som detektionsmetod användes en molekylärgenetisk metod som
kallas för realtids-PCR med analys av smältkurvor. PCR som metod kan beskrivas som en kopiator där det som ska
kopieras upp är de gener som man letar efter. För att kunna genomföra analys av smältkurvor, så tillsätts
fluorescerande molekyler som binder in till uppkopierade gener. Den fluorescerande molekylen binder endast in till
dubbelsträngat DNA, vilket innebär att signalen är som starkast innan avsmältningen. Vid smältning av
dubbelsträngat DNA bildas enkelsträngat DNA vilket leder till att fluorescerande molekylen frisätts. När temperaturen
höjs till den grad att hälften av signalen kvarstår uppnås den så kallade smälttemperaturen. Smälttemperaturen
varierar efter kemisk struktur (sekvens) på genen som kopieras upp. Olikheter i smälttemperatur gör det möjligt att
detektera flera gener samtidigt.
Samtliga kliniskt relevanta bakterieprover (79 stycken) uttryckte ampicillinresistens, men bara 27 av 79 kunde
bestämmas till en specifik resistensgen (blaFOX). Av de 27 positiva för genen blaFOX bar 16 bakterieisolat också på
ESBL-gener. Metoden kunde inte analysera flera gener samtidigt, anledningen till detta kan bero på att metoden som
användes för att utvinna DNA:t ur bakterierna var för ospecifik så att även andra molekyler (ex proteiner) fanns med,
vilket kan störa PCR-reaktionen på sådana sätt att förhållandena mellan de olika reagenserna förskjuts.
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Sammanfattning
Inom antibiotikaklassen β-laktamer ingår antibiotika som penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer och
monobaktamer som verkar mot bakterier genom hämning av cellväggssyntesen. Bakterier har utvecklat flera
mekanismer för att undgå effekten av β-laktamer. Att angripa antibiotika med enzymer är ett sätt, vilket bland annat
kan leda till att antibiotikan inaktiveras via hydrolys, uppkomst av strukturförändringar genom kovalenta modifikationer
eller redox reaktion. Bakterien kan även nedreglera uttryck av proteiner som kan binda in till antibiotika. Likaså kan
uppreglering av kanal -och pumpproteiner ske som ser till att antibiotika inte hinner ackumuleras inuti bakteriecellen
i tillräcklig mängd.
Studien syftade till att undersöka förekomsten av tre plasmidburna gener (blaFOX, blaCIT(CMY-2) och blaMOX) för
plasmidburen ampicillinresistans (pAmpC) i bakterieisolat från Helge Å, Kristianstad. För detektion av nämnda gener
användes realtids-PCR med SYBR™Green kemi. Metoden visade sig inte vara tillräckligt robust för att användas som
multiplex, endast resultat för singelplex blaFOX erhölls. 30 av de 96 isolaten var positiva för genen och av kliniskt
relevanta arter var 27 av 79 positiva. Av de 27 isolaten var 16 även bärare av andra resistensgener (13 blaCTX-M, 2
blaOXA, 1 blaTEM och 1 blaSHV). Ett isolat bar på tre resistensgener (blaFOX, blaCTX-M och blaTEM). Merparten av de
positiva isolaten, 20 av 27, kom från vattenprover tagna vid pumpstationen. Fynden antyder att Helge Å, före som
efter reningsverket, fungerar som en reservoar för spridning av resistensgener.
Ämnesord: AmpC, blaCIT(CMY-2), blaFOX, blaMOX, Helge Å, pAmpC, Realtids-PCR SYBR™Green, bakterieisolat från
vatten
Abstract
The antibiotic class β-lactams include drugs such as penicillins, cephalosporines, carbapenems and monobactams
which mechanism of action is to inhibit cell-wall synthesis. Bacteria have developed several mechanisms to counter
β-lactams. Bacteria can defend themselves from antibiotics by releasing enzymes that attack the antibiotic compound
itself by hydrolysis, target alteration or redox reactions. Presence of antibiotics can also trigger a downregulation of
genes coding for antibiotic binding proteins, as well as upregulation of proteins that serves as channel and pump
proteins that ensure no accumulation of antibiotics occurs in the cytosol.
The aim with the study was to investigate the presence of three plasmid-mediated genes (blaFOX, blaCIT(CMY-2) and
blaMOX) coding for ampicillin resistance (pAmpC) in water isolates sampled from Helge River, Kristianstad. The
detection of genes was done according to a previous optimized protocol for Real-Time PCR with SYBR™Green
chemistry (duplex blaCIT(CMY-2)/blaMOX and singleplex blaFOX). The method proved not to be robust for multiplex PCR,
only the singelplex for the gene blaFOX could produce valid results. 30 of 96 isolates were deemed as positive for the
gene, whereas 27 of 79 were considered clinical relevant. Among the 27 isolates, 16 also harbored other genes for
resistance (13 blaCTX-M, 2 blaOXA, 1 blaTEM and 1 blaSHV). One isolate carried on three resistancegenes (blaFOX, blaCTXM och blaTEM). A majority of the positive isolates, 20 out of 27, were sampled near the pumpstation. The findings
indicate that Helge river might be a reservoir for dissemination of antibiotic resistance genes.
Keywords: AmpC, blaCIT(CMY-2), blaFOX, blaMOX, Helge river, pAmpC, Real-Time PCR SYBR™Green, water isolates
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1. Inledning
Antibiotikaresistens är ett naturligt förekommande fenomen hos bakterier som verkar
som försvarsmekanismer mot yttre hot (Larsson 2014).
Den av människan inducerade resistensutvecklingen beror däremot på överanvändning
av antibiotika inom och utanför hälso -och sjukvården samt utsläpp från
tillverkningsindustrin (Folkhälsomyndigheten 2014a; Larsson 2014). I områden där
produktion av antibiotika sker, har höga koncentrationer av den tillverkade antibiotikan
påvisats i vattenreningsverkens utlopp, vilket utgör en betydande risk för
resistensutveckling (Larsson, de Pedro & Paxeus 2007; Murray-Smith, Coombe, Haag
Grönlund, Waern & Baird 2011).
Vattenreningsverk utgör en betydande reservoar för spridning av antibiotikaresistens,
vilket är associerat med mänsklig konsumtion av antibiotika samt avsaknad av metoder
för rening av antibiotika och dess metaboliter i avloppsvatten från hushåll (Ashbolt et al.
2013; Börjesson et al. 2009; Dolejska et al. 2011). Likaså är utsläpp av antibiotika från
sjukhus en betydande faktor för resistensutveckling (Chagas et al. 2011).
Klassifikationen som råder för att bedöma en bakterie som mottaglig eller resistent mot
specifikt

antibiotikum

delas

in

i

tre

kategorier.

Känslig/mottaglig

(eng.

sensitive/susceptible, S), vilket innebär att behandling med rekommenderat antibiotikum
i terapeutisk dos förväntas vara positiv. Resistent (eng. resistant, R), vilket innebär att ett
specifikt antibiotikum inte kommer att ha effekt vid behandling. Intermediär (eng.
intermediary, I), vilket innebär att högre koncentrationer av antibiotikumet krävs för
behandling (EUCAST 2016).

β-laktamantibiotika
Gemensamt för β-laktamantibiotika är den kemiska strukturen som kallas för βlaktamring samt dess verkningsmekanism mot bakteriens syntes av cellvägg (Holten &
Onusko 2000). Inom klassen β-laktamer ingår antibiotika som penicilliner (Figur 1a),
cefalosporiner (Figur 1b), karbapenemer (Figur 1c) och monobaktamer (Figur 1d).
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Figur 1a-d: Kemiska strukturer för β-laktamer; a) penicilliner, b) cefalosporiner, c) karbapenemer
och d) monobaktamer. Figur modifierad efter Todar (2008-2012).

1.1.1. Penicilliner
Gruppen penicilliner kan delas upp i naturligt förekommande penicilliner och
syntetiska penicilliner (Holten & Onusko 2000).
Penicillin G (bensylpenicillin) och penicillin V (fenoxymetylpenicillin) används främst
mot grampositiva bakterieinfektioner (smalt spektrum). Enligt Referensgruppen för
antibiotikafrågor (RAF, 2014) bedöms penicillin V vara ett förstahandsval för
antibakteriell behandling av hudskador som förorsakats av β-hemolytiska Streptococcus
spp. Dock finns flertalet resistensmekanismer, varför det ofta är viktigt med
resistensbestämning inför beslut om antibiotikabehandling (Holten & Onusko 2000; RAF
2014).
Ampicillin, är en variant av β-laktamantibiotika som tillhör gruppen aminopenicilliner.
Dessa är verksamma mot flertalet gramnegativa bakterier som Escherichia coil, en vanlig
patogen vid urinvägsinfektioner (Folkhälsomyndigheten 2014b; Holten & Onusko 2000).
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1.1.2. Cefalosporiner
Cefalosporiner delas in i generationer baserat på när de först började användas. Första
generationens cefalosporiner kännetecknas av att främst verka mot grampositiva bakterier
och uppvisa begränsad verkan på arter inom Enterobacteriaceae. Första generationens
cefalosporiner hämmas av bakterier som tillverkar ESBL enzymer (eng. Extended
Spectrum β-Lactamase) och/eller AmpC (eng. Ampicillinase class C) (Buck & Price
1977; Holten & Onusko 2000).
Andra generationens cefalosporiner används främst mot gramnegativa bakterier och
liksom första generationes cefalosporiner hämmas de av ESBL och AmpC enzymer, men
också av metallo-β-laktamaser (Holten & Onusko 2000; Leder & Stier Carson 1997).
Cefalosporiner tillhörandes tredje och fjärde generationerna har potential att verka mot
ett bredare spektrum av bakterier. Som för tidigare generationers hämmas de av ESBL
och AmpC enzymer) (Dancer 2001; Jacoby 2009).
Femte generationens cefalosporiner har snarlik verkan mot gramnegativa bakterier som
fjärde generationens cefepim, men fungerar också på grampositiva bakterier som t. ex.
Staphylococcus aureus (MRSA) (Chen, Hon & Hsu 2017).

Penicillinbindande proteiners roll för cellväggssyntes
Bakteriers cellvägg består av acetyliserade glykaner, N-acetylglykosamin (NAG) och
N-acetylmuraminsyra (NAM), som är polymeriserade genom β 1,4 bindning (Figur 2).
Polymeriseringen av NAG och NAM, transglykosyleringen, utförs enzymatiskt med
penicillinbindande proteiner (PBP) (Sauvage et al. 2008). PBP fungerar även som
karboxypeptidaser, vars syfte är att klyva aminosyran D-alanin från pentapeptidkedjan
hos NAM, vilket resulterar i en tetrapeptidkedja med en D-alanin ände som kan med hjälp
av enzymet transpeptidas (även detta ett PBP) korslänkas med parallella NAM molekyler
(Figur 2) (Ghosh, Chowdhury & Nelson 2008; Sauvage et al. 2008).
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Figur 2: Uppbyggnad av cellvägg hos gramnegativa bakterier. Transglykosylering sker mellan
NAG och NAM. Transpeptidation sker mellan parallella transglykosylerade glykaner (horisontellt
led) efter att karboxypeptidas klyvt bindningen mellan D-alanin-D-alanin. Kvarvarande
tetrapeptidsände med D-alanin binder in till diaminopimelsyra på parallell sidokedja hos NAM.
Figur modifierad efter Kong et al. (2010).

Hos gramnegativa bakterier sker bindingen mellan diaminopelsyra (DAP) och Dalanin, medan hos grampositiva bakterier sker bindingen med pentaglycinbrygga mellan
L-lysin och D-alanin (Kong, Schneper & Mathee 2010; Sauvage et al. 2008). Vid
omstrukturering av cellväggen kan vissa PBP verka som hydrolytiska enzymer,
endopeptidaser klyver korslänkande bindningar (endopeptidation, klyver bindningen
mellan glykankedjorna NAM) (Ghosh et al. 2008; Sauvage et al. 2008).

Verkningsmekanismen för β-laktamantibiotika
β-laktamantibiotika binder in till PBP i cellmembranet, vilket möjliggörs eftersom βlaktamringen påminner om glykanernas D-alanin ände (Figur 3) (Nikolaidis, FaviniStabile & Dessen 2013).
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Figur 3: Kemiska strukturen för peptidoglykaneras D-alanin ände. Figur modifierad efter Kong et
al. (2010).

Verkningsmekanismen för β-laktamantibiotika skiljer sig beroende på om bakterien är
gramnegativ eller grampositiv. Hos gramnegativa bakterier krävs poriner i det yttre
membranet för att β-laktamer ska komma in i det periplasmiska utrymmet (Hawkey
1998). Strukturen hos β-laktamer påminner om den hos glykaners D-alanin ände, vilket
gör det möjligt för antibiotikan att binda in till aktiva säten hos PBP (transpeptidas) och
inaktivera enzymets funktion som kan orsaka baktericid effekt som följd (Figur 4)
(Ghosh, Chowdhury & Nelson 2008). Följden blir en hämning av funktionen hos PBP
som syftar till att verka som transpeptidas (Sauvage et al. 2008; Shaikh et al. 2014). βlaktamer kan även hämma PBP som syftar till att verka som karboxypeptidas, vilket
innebär att pentapeptid kvarstår som sidokedja hos NAM, hämningen bedöms generellt
inte som baktericid (Kong, Schneper & Mathee 2010).
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Figur 4: Verkningsmekanismen för β-laktamer (exempelvis ampicillin) som inhibitor av PBP
(transpeptidas) hos gramnegativ bakterie (Figur: Arponen, O. 2018).

Antibiotikaresistens
Bakterier kan försvara sig från yttre angrepp genom att: a) tillverka enzymer som bryter
ned antimikrobiella ämnen, b) nedreglera permeabiliteten över cellmembranet och-/eller
cellväggen, c) öka transporten av antimikrobiella ämnen från cytoplasman och d)
strukturellt förändra antibiotikans målmolekyl (Munita & Arias 2016).
1.4.1. Kromosomalt AmpC
Kromosomalt AmpC (cAmpC) finns hos ett flertal arter inom Enterobacteriaceae, men
uttrycks ofta låggradigt, vilket innebär att fenotypiskt kan ingen eller låg resistens påvisas
(Jacoby 2009). Uppreglering av uttryck kan ske vid närvaro (inducerbar uppreglering) av
metaboliter som uppkommit till följd av störningar i syntesen av cellväggen (Vadlamani
et al. 2015). Ampicillinaser (AmpC) delar strukturella likheter med resistensenzym av
underklasserna A, C och D enligt Amblers molekylära klassifikation, det vill säga
motverkar β-laktamantibiotika genom hydrolytisk aktivitet med aminosyran serin i
enzymets aktiva säte (Giske et al. 2009; Jacoby 2009).
Uppreglering av AmpC-uttryck sker efter att ampicillin har bundit in till PBP på
cellmembranet som får till följd att uppbyggnaden av cellvägg hämmas genom inhibition
av PBP (transpeptidas) och korslänkningen för parallella polymerisade glykaner (Nacetylglukosamin (GlcNAc) och N-acetylmuraminsyra (MurNAc)) uteblir (Kong,
Schneper & Mathee 2010; Vadlamani et al. 2015). Följden blir en ansamling av GlcNAc1,6-anhydroMurNAc i periplasmiska utrymmet. Enzymer i det periplasmiska utrymmet
bearbetar

ansamlade

peptidoglykaner

för

transport

in

till

cytoplasman

via

membranproteinet ampicillinas G permeas. I cytosolen aktiveras enzymet β-NAcetylglykosaminidas (NagZ) som klyver bindningen för GlcNAc vilket ger upphov till
tri-, tetra- och pentapeptid metaboliterna av 1,6-anhydroMurNAc. Tri- och pentapeptiden
av 1,6-anhydroMurNAc binder in till repressorn AmpR (ampicillin regulatorprotein) för
transkription av blaAmpC, vilket får till följd att den repressiva funktionen uteblir (Figur 5)
(Munita & Arias 2016; Vadlamani et al. 2015).
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Figur 5: β-laktamasinducerad transkription av blaAmpC och dess reglering. Figur modifierad efter
Ghosh et al. (2008).

Amidbindningen hos 1,6-anhydroMurNAc kan klyvas av amidaset ampicillin D
(AmpD) som resulterar i monosackarider och peptider som bakteriecellen kan använda
till uppbyggnad av cellvägg samt att AmpR återfår sin funktion som repressor för
transkription av blaAmpC (Ghosh, Chowdhury & Nelson 2008; Vadlamani et al. 2015).
Mutationer i genen för AmpD som leder till ackumulering av tri- och pentapeptider av
1,6-anhydroMurNAc har enligt Vadlamani et al. (2015) påvisats orsaka fenotypisk
ampicillinresistens.
1.4.2. Plasmidburen resistens
Bakteriecellen kan härbärgera plasmider som bär på kodande gener för resistensuttryck,
vilket kan innebära att många kopior av samma plasmid bär på samma gen, vilket ger ett
starkt uttryck vid uppreglering alternativt ett konstant resistensuttryck om plasmider även
bär på starka promotorregioner framför resistensgenen (Kong, Schneper & Mathee 2010;
Munita & Arias 2016). Plasmidburen resistens kan överföras mellan bakterieceller inom
samma art och mellan olika stammar och arter, vilket kan ge upphov till multiresistenta
12

bakterier som bär på flera gener för antibiotikaresistens (Munita & Arias 2016).
Plasmidburen AmpC (pAmpC) uppträder ofta i kombination med resistens mot andra
antibiotika, vilket gör pAmpC ytterst relevant att spåra för att kunna vidta förebyggande
åtgärder innan eventuellt massutbrott av multiresistenta stammar (Bradford 2001; Jacoby
2009; Woodford, Turton & Livermore 2011; Ye et al. 2017).
Inom pAmpC finns sex familjespecifika indelningar (Tabell 1) som åtskiljs av olikheter
i uppsättningen av aminosyrasekvenserna i det aktiva sätet hos enzymerna (Philippon,
Arlet & Jacoby 2002). Generna som kodar för AmpC benämns bla (beta-lactamase),
enzymerna är namngivna efter resistens mot särskilda grupper av antibiotika, var enzymet
upptäcktes första gången eller efter bakteriegenus eller art där enzymerna först påvisades
(Philippon, Arlet & Jacoby 2002).
Tabell 1: pAmpC enzymer och deras gener.
Enzym

Gen

Ambler class C (ACC)

blaACC

Cephamycinase-2/Citrobacter spp. (CIT(CMY-2))

blaCIT(CMY-2)

Dhahran hospital in Saudi Arabia-1 (DHA-1)

blaDHA-1

Enterobacter cloacae (EBC)

blaEBC

Cefoxitinase (FOX)

blaFOX

Moxalactamase (MOX)

blaMOX

1.4.3. Spridning av antibiotikaresistens
Kodande gener för resistensmekanismerna kan vara naturligt förekommande hos
bakteriearter och förvärvande av gener kan ske genom: a) konjugering med bakterier som
har R-plasmider, b) transformation genom upptag av fritt DNA som kodar för
resistensmekanism och c) transduktion av bakteriofager som bär på resistensgener
(Munita & Arias 2016).

Konjugation mellan bakterier innebär en tät kontakt mellan bakteriecellerna som syftar
till överföring av en kopia av plasmiderna direkt till mottagarbakterien. För att
konjugation ska kunna ske krävs ett fertilitetspilus för den givande bakteriecellen (Arber
2014).
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Transformation innebär att fritt DNA kan tas upp av vissa bakterier och om homologi
förekommer kan detta DNA genomgår rekombination med bakteriens kromosom eller
plasmid (Arber 2014; Panja, Saha, Jana & Basu 2006).
Transduktion innebär att bakteriecellen infekteras av en bakteriofag som av misstag fått
med bakterie-DNA vid en tidigare infektion (Arber 2014). Bakteriofager kan troligen
spela en betydande roll för spridning av antibiotikaresistensgener mellan kliniskt
relevanta patogener och vanligt förekommande miljöbakterier eftersom hela eller
segment av kodande sekvenser för diverse resistensgener har påträffats hos bakteriofager
som kan infektera flera olika arter av bakterier (Balcazar 2014).
1.4.4. Inaktivering av antibiotika
Inaktivering av antibiotika kan ske med hjälp av enzymer genom att antibiotikan: a)
hydrolyseras, b) förändras i sin kemiska struktur, c) undergår redox-reaktion eller d) klyvs
vid kol-kol, kol-kväve, kol-syre eller kol-svavelbindningar (Wright 2005).
Mottagliga bindningar för hydrolytiska enzymer är bland annat ester- och
amidbindningar, vilket återfinns hos flertalet antibiotika, i synnerhet β-laktamer.
Amidbindningen på β-laktamringen kan klyvas av hydrolytiska enzymer som kallas för
amidaser. Amidasernas aktiva säte är uppbyggda av aminosyran serin och en
hydroxylgrupp, där aminosyran serin verkar som nukleofil gentemot amidbindningen
medan hydroxylgruppen fungerar som stabilisator för nukleofilattacken (genom att binda
in till kvävet) (Figur 6a-d) (Wright 2005).
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Figur 6a-d: Hydrolys av β-laktamantibiotikumet ampicillin med β-laktamas (amidas); a)
amidasets aktiva säte initierar nukleofilattack på ampicillinets amidbindning. b) I närvaro av
tillgänglig vattenmolekyl kommer hydrolysering av amidbindningen att ske vilket innebär att serin
frigörs. c) Väteatom på vattenmolekylen inställer sig gentemot den negativt förskjutna laddningen
på inbundet serin medan hydroxylgruppen binder in till serin. d) Enzymet återgår till ursprunglig
kemisk struktur, ampicillinet har inaktiverats. Modifierad figur från Wright (2005).

Bakteriecellen kan som svar på närvaro av antibiotika i cytoplasman frisätta enzymer
som orsakar kovalenta bindningar i antibiotikumets kemiska struktur, vilket leder till
inaktivering. Avlägsnande av uppkomna kovalenta bindningar och återupprättande av
ursprunglig kemisk struktur hos antibiotikumet kräver närvaro av enzym. Bakterier kan
utnyttja samma princip för att leverera ut eget tillverkat antibiotikum från cytoplasma till
den externa miljön, aktivering av antibiotikumet kan ske utanför cytoplasman,
exempelvis inuti cytoplasman hos andra bakterier som innehar motsvarande enzym för
de kovalenta bindningarna (Wright 2005).
Antibiotikumet kan också inaktiveras genom en enzym-assisterad redox-reaktion.
Kritiska strukturer för inbindning hos antibiotikumet blockeras genom oxidation eller
reduktion (Wright 2005). En uppsättning av flera olika molekyler kan verka som
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elektrondonatorer eller elektronmottagare, vilket möjliggör resistensutveckling då redoxinducerad stress som uppkommer hos bakteriecellen påverkar dess förmåga att hantera
genuttryck överlag, vilket även omfattar reparationssystemet för DNA (Dwyer et al.
(2014).
Lyaser är icke-hydrolytiska enzymer som inte kräver närvaro av vatten för att klyva
esterbindningar i antibiotika, produkten som uppkommer kan vara ringslutning av
antibiotikumet eller dubbelbindning där reaktionen skett (Wright 2005).
1.4.5. Nedreglering av permeabiliteten för antibiotika
Nödvändigtvis behöver bakterier ej producera enzymer som bryter ned antibiotika för
att vara resistenta. Tillväxten av bakterien kan fördröjas som svar på närvaro av
antibiotikum genom att proteiner i bakteriens cellmembran som bundit in antibiotikum
kan signalera en negativ feedback för syntes av cellvägg. Kodande gen för
penicillinbindande proteiner minskar i uttryck, vilket reducerar effekten av
antibiotikabehandlingen då antibiotikumets verkan är som störst vid tillväxt (Brauner,
Shoresh, Fridman & Balaban 2017; Brolund et al. 2010; Shaikh et al. 2014). Hos
gramnegativa bakterier kan permeabiliteten för antibiotika sänkas genom ett lägre uttryck
och-/eller strukturella förändringar av poriner i yttermembranet, t.ex. kan hydrofila
antibiotika som β-laktamaser endast transporteras in i gramnegativa bakteriens
periplasmiska utrymme via poriner (Munita & Arias 2016; Nikaido & Pagès 2012).
1.4.6. Effluxpumpar
I bakteriens cellmembran finns effluxpumpar som fungerar som aktiva trnsportproteiner
eller underlättande transmembrana transportproteiner. Ett ökat uttryck av kodande gener
för effluxpumpar kan leda till att antibiotikamolekyler transporteras ut snabbare ut än in,
vilket leder till utebliven antibakteriell effekt av insatt antibiotika (Kapoor, Saigal &
Elongavan 2017; Sun, Deng & Yan 2014).
Kombinationen av nedsatt permeabilitet för antibiotika och ökad efflux av
antimikrobiella

substanser

(inklusive

biocider

som

desinfektionsmedel

och

konserveringsmedel) är en viktig bakomliggande orsak till multiresistens (Nikaido &
Pagès 2012; Romero et. al 2017).
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1.4.7. Förändring av målmolekyl
Subtila strukturella förändringar, som fortfarande fyller ursprunglig funktion hos
bakterien, kan sänka affiniteten för antibiotika till den grad att effekten av antibiotika
uteblir (Cag, Caskurlu, Fan, Cao & Vahaboglu 2016). Förändringen ha uppstått som ett
enzymatiskt svar på närvaro av antibiotika, exempelvis genom metylering förebygga
inbindning av antibiotikamolekyler (Lambert 2005; Munita & Arias 2016).

Realtids-PCR med SYBR™Green kemi
Realtids-PCR omfattar samma steg som konventionell PCR med tilläggen att
detektionen sker efter varje amplifiering (realtid) och att detektionssteg med gelelektrofores ersätts med amplifieringskurvor i realtid. Detta innebär att PCR-produkten
inte behöver lämna reaktionsbrunnen på mikrobrunnsplattan, vilket minskar risken för
kontamination samt frigör arbetstid (Heid, Stevens, Livak & Mickey Williams 1996).
Realtids-PCR grunda sig på att fluorescerande molekyler avger ljussignal när de blir
bestrålade av en laser. Ljussignalen som avges är proportionerlig med mängden
amplifierat DNA (Heid et al. 1996).
Realtids-PCR med TaqMan® kemi grundar sig på användningen av prober med två
olika inbundna molekyler i vardera änden på oligonukleotiden. En av molekylerna är en
fluorescerande reportermolekyl (avger ljussignal) och den andra är en quencher (hindrar
ljussignal). När dessa två molekyler sitter på samma oligonukleotid släcks den
fluorescerande signalen ut av quenchern (Heid et al. 1996). TaqMan®-prober binder in
till templat DNA vid en specifik målsekvens, när DNA-polymeraset elongerar primerarna
klyvs TaqMan®-proben från templat-DNA, vilket innebär att avståndet mellan quencher
och den fluorescerande molekylen ökar, vilket ger en ljussignal (Heid et al. 1996).
Principen för SYBR™Green kemi grundas på att en fluorofor interkalerar med
dubbelsträngat DNA (dsDNA). Eftersom fluoroforen binder in till allt dubbelsträngat
DNA, finns det en påtaglig risk för falska signaler (Bio-Rad 2010; Tajadini, Panjehpour
& Javanmard 2014). Därför kopplas oftast en SYBR Green reaktion till analys av
smältkurvor (High Resolution Melting Curve Analysis, HRM). Temperaturen höjs så att
dubbelsträngat DNA separeras till enkelsträngat, den inbundna fluorescerande molekyler
frisätts och när hälften av amplifierad PCR-produkt övergått till enkelsträngat DNA
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(ssDNA) fastställs den så kallade smältpunkten, TM (Figur 7) (Bio-Rad 2010; Geyer &
Hanson 2014).

Figur 7: dsDNA har interkalerade fluoroforer som avger ljus. När temperaturen höjs till den grad
att hälften av ursprungliga ljussignalen kvarstår, det vill säga dsDNA har övergått till ssDNA, har
smältpunkten (TM) nåtts. Smältpunkten är beroende på antalet GC-bindningar i designade
primers (Figur: Arponen, O. 2018).

Ljussignalen vid TM ger ett värde för den temperatur som krävs för att få dubbelsträngat
DNA att separera (Figur 8), vilket innebär möjligheten att detektera flera gener under
samma körning (multiplex) förutsatt designat skillnader i sammansättningen av
nukleotider (guanin-cytosinbindningar, GC-bindningar) hos primers (Bio-Rad 2010;
Geyer & Hanson 2014).

Figur 8: Multiplex HRM med 3 målsekvenser (triplex, 3 olika primerpar). Högre GCsammansättning ger högre T M (Figur: Arponen, O. 2018).
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Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight
(MALDI-ToF)
Analysprincipen utgår från olikheter i ribosomala proteiner som ger artspecifika
masspektrum. Utifrån ett artbibliotek med kända masspektra jämförs dessa med provets
i instruments mjukvara (Bruker Daltonics 2014). Bakteriekolonier tillsätts till en
metallskiva, därefter tillsätts en matrixlösning som består bland annat av organiskt
lösningsmedel som syftar till att fragmentera cellstrukturer och reagens som underlättar
jonisering när laser beskjuter provdisken (Bruker Daltonics 2014). Laddningen som
uppkommer vid joniseringen av biomolekylerna står i direkt proportion med deras
molekylära vikt, vilket innebär att ju tyngre och mer laddat, desto snabbare färdas det i
detektionskolonnen (konstant spänningsskillnad). Varje prov får därmed ett specifikt
fragmenteringsmönster som jämförs med fragmenteringsmönster i artbibliotek (Bruker
Daltonics 2014).

Syfte och frågeställning
Syftet var att utifrån ett optimerat metodprotokoll för realtids-PCR med SYBR™Green
kemi, utforma och genomföra en kvalitativ analys av bakterieisolat för att undersöka
förekomsten av pAmpC gener hos bakterier isolerade från Helge Å, Kristianstad
kommun.

2. Material och metod
Vattenprover från Helge Å, Kristianstad kommun (före och efter vattenreningsverket)
samlades in under April 2014 till och med September 2016. Insamling och upparbetning
av vattenprover utfördes vid ett tidigare skede. Isolering av bakterier genomfördes med
pumpning av insamlade vattenprover genom ett storleksseparerande filter 0,2 µm (Pall
Corporation, U.S.A.). Filtret placerades sedan på odlingsmediumet ChromID-ESBL
(CHROMagar, Frankrike) vid 37 °C i 18-24 h (Persson 2014). Visade screeningen
positivt utfall (färgförändring) för ESBL-producerande bakterie, plockades dessa
bakteriekolonier upp och renodlades på Trypton Glukos Extrakt Agar (Oxoid Ltd,
Storbritannien) och inkuberades vid 37 °C i 18-24 h (Persson 2014).
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Dubbel diskdiffusionstest (MAST-test) hade tidigare utförts med ESBL+AmpC
detection (Mast Group, Storbritannien) för att påvisa ESBL- och AmpC-producerande
gramnegativa bakterier samt urskilja dem från varandra (EUCAST 2017).
Artbestämningen av isolaten utfördes med masspektrometrisk analysmetod MALDIToF. Relevanta isolat gick vidare till frysförvaring (-20 °C). Från uppodlingen plockades
med platinös bakterier till ett 1,5 ml mikrotub innehållandes 1 ml Mueller-Hinton
katjonjusterad buljong (Oxoid Ltd., Storbritannien) eller Brain Heart Infusion buljong
(Oxoid Ltd., Storbritannien) med en tillsats av steril 15 % glycerol.

Kontrollisolat
Tre positiva och ett negativt kontrollisolat från Culture Collection University of
Gothenburg (CCUG) användes i studien (Tabell 2) enligt upprättat metodprotokoll
(Brolund et al. 2010; Persson 2014).
Tabell 2: Kontrollisolat från Culture Collection University of Gothenburg.
Art

Genotyp

ESBL

Kontroller

CCUG 58543

ID

Eschierchia coli

CIT (CMY-2)

AmpC

+

CCUG 59412

Klebsiella
oxytoca
Escherichia coli

FOX

AmpC

+

MOX

AmpC

+

-

-

-

CCUG 58538
CCUG 10785

Klebsiella
pneumoniae

Bakterieisolat
I studien analyserades 96 bakterieisolat från vattenprover tagna från Helge Å,
Kristianstad (före och efter reningsverket) under April 2014 till och med September 2016
(Figur 9). I Tabell 3 redovisas påvisade arter samt deras antal.

20

Figur 9: Provtagningsplatserna (sampling stations) före (1) och efter (2 och 3) reningsverket.
Karta modifierad efter Google ©2017.
Tabell 3: Bakteriearter och antalet för varje detekterad art i de 96 vattenisolaten.
Art

Antal

Acinetobacter spp.

9

Chrysobacterium gleum

1

Citrobacter freundii

2

Enterobacter absuriae

1

E. cloacae

18

E. cobei

2

E. hormaechei

1

Escherichia coli

35

Klebsiella pneumoniae

10

Moraxella sg Moraxella osloensis

1

Ochrobactrum intermedium

15

Serratia marcescens

1
Totalt
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96

DNA extraktion
Nedfrusna bakterieisolat tinades upp, vortexades och med platinös plockades 10 µl
bakterier till förmärkta odlingsplattor innehållandes Mueller-Hintonagar (Oxoid Ltd.,
Storbritannien), Trypton Glukos Extrakt agar (Oxoid Ltd., Storbritannien) eller Brain
Heart Infusion-agar (Oxoid Ltd., Storbritannien). Bakterieisolat som inte tillväxte eller
uppvisade riklig blandflora odlades upp på ChromID-ESBL (CHROMagar, Frankrike)
för att endast tillåta tillväxt av ESBL-producerande bakterier. Bakterieisolat som
uppvisade svårigheter att tillväxa trots byte av odlingsmedium genomgick förbehandling
inför dygnsinkubation. Från bakterieisolat pipetterades 200 µl till ett 1,5 ml eppendorfsrör
innehållandes 400 µl Mueller-Hinton katjonjusterad buljong (Oxoid Ltd., Storbritannien),
därefter placerades eppendorfrören på skakaren VWR® Mini Shaker (VWR, Frankrike)
med inställningarna 500 rpm under inkubering i värmeskåp vid 37 °C i 90 minuter,
efterföljande steg enligt tidigare redovisat förfarande.
Efterkommande dag artbestämdes uppodlade bakteriestammar med MALDI-ToF
instrumentet Bruker LT Microflex (Bruker Daltonics, Tyskland) med tillhörande
mjukvara Microflex version 4.1 (Bruker Daltonics, Tyskland) och artbiblioteket MBT
Compass Library DB-5989 (Bruker Daltonics, Tyskland) enligt tillverkarens
instruktioner. Förutsatt att artbestämningen blev godkänd, tillsattes en full 1 µl
platinösögla av bakterier till 150 µl sterilt vatten i ett 1,5 ml mikrocentrifugrör, därefter
vortexades suspensionen. Bakteriesuspensionen värmdes på värmeblock vid 95 °C i 10
minuter, därefter centrifugering vid 12000 rpm i 2 minuter med centrifugen mini-Spin
plus (Eppendorf, Tyskland).

Realtids-PCR med High Resolution Melting Analysis (HRM)
Detektion av AmpC-generna blaCIT(CMY-2), blaFOX och blaMOX genomfördes uppdelat på
ett duplex blaCIT(CMY-2)/blaMOX och ett singelplex blaFOX. Uppdelningen grundas på att
målsekvensernas TM bör ligga tillräckligt långt ifrån varandra för att ge tydliga positiva
utfall. Sekvenserna för primerparen (Tabell 5) är hämtade från Pérez-Pérez & Hanson
(2002) samt Brolund et al. (2010).
Tabell 5: Primers för AmpC-gener.
Gen

Primersekvens (5´-3´)
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TM (°C) primer

CIT(CMY-2)

FOX

MOX

CMY-2-F:TGGCCAGAACTGACAGGCAAA

70,1

CMY-2-R:TTTCTCCTGAACGTGGCTGGC

70,7

FOX-F: AACATGGGGTATCAGGGAGATG

65,8

FOX-R: CAAAGCGCGTAACCGGATTGG

72,1

MOX-F: GCTGCTCAAGGAGCACAGGAT

68,0

MOX-R: CACATTGACATAGGTGTGGTGC

65,2

Blandning av realtids-PCR reagensmix, tillsättning av mix-lösning och bakterieisolat
utfördes på is för att reducera risken för icke specifik PCR-produkt (primer-dimer). Varje
PCR-reaktions slutvolym var 20 µl (18 µl realtids-PCR reagensmix och 2 µl DNA). PCRreaktionen bestod utav 10 µL SYBR™Green PCR Master Mix (Thermo Fischer Scientific,
Storbritannien), 0,6 µL 10 µM av primer (se Tabell 5) (Sigma® Life Science, U.S.A.) och
resterande volym sterilt vatten CHROMASOLV® (Fluka® Analytical, Schweiz). Blandad
realtids-PCR mix tillsattes till 96-mikrobrunnsplatta MicroAmp® (Applied Biosystems,
Singapore), därefter DNA från antingen positiv kontroll eller prov. Mikrobrunnsplattan
centrifugerades med centrifugen Optima LE-80K (Beckman Coultier, U.S.A.) i 2 minuter
vid 500 rpm innan den sattes i realtids-PCR instrumentet. PCR-programmet utfördes
enligt följande på instrumentet 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems,
Sverige) med mjukvaran 7500 Software version 2.0.6 (Applied Biosystems, Sverige):
uppvärmning vid 50 °C i 2 minuter följt av denatureringssteget vid 95 °C i 10 minuter
och amplifieringssteget utfördes i 40 cykler med 95 °C i 15 sekunder och 63 °C i 1 minut.
HRM-steget utfördes enligt följande: 95 °C i 15 sekunder följt av temperaturökning om
0,2 °C per 30 sekunder med start på 60 °C och avslutande steg vid 95 °C under 15
sekunder (Brolund et al. 2010; Persson 2014).

Gel-elektrofores
Agarosgeler tillverkades genom att tillsätta 60 ml 1X buffertlösning som bestod av 40
mM Tris-Bas, 20 mM ättiksyra och 1 mM etylendiamintetraättiksyra (TAE) (Thermo
Scientific, Litauen) till 0,8 g NuSieve® 3:1 agarose agar (BioWhittaker Molecular
Applications, U.S.A.). Lösningen kokades i mikrovågsugn vid 750W i 90 sekunder.
Agarlösningen fick svalna till ~50 °C vid rumstemperatur, därefter tillsattes 1 µL
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GelRed™Nucleic Acid Gel Stain 10000X (Biotium, U.S.A.). Gellösningen fick svalna i
geltråg, därefter tillsattes 1X TAE-buffert till markeringen på geltrågen.
Från amplifierad PCR-produkt pipetterades 10 µL och blandades med 3 µl
laddningsbuffert ThermoScientific 6X DNA Loading Dye (Thermo Scientific, U.S.A.),
därefter tillsattes 10 µl av tillblandad produkt till gelbrunnar. 6 µl av DNA-stegen
ThermoScientific GeneRuler DNA Ladder Mix ready-to-use (Thermo Scientific, U.S.A.)
tillsattes till två brunnar för att säkerställa korrekt amplifierad produkt (blaCIT(CMY-2) 462
baspar och blaMOX 520 baspar). Positiva och negativa kontroller var samma som för
realtids-PCR.
PCR-reaktionen på 25 µL utgjordes av 2 µL DNA-templat, 12,5 µL Taq PCR Master
Mix (Qiagen, Tyskland), 0,5 µL av varje primer (samma primerpar som för realtids-PCR)
och resterande 8,5 µL analytiskt renat vatten (samma som för realtids-PCR). DNAtemplat, primers och mastermix tillsattes till PCR-rör som centrifugerades med
centrifugen Mini Star (VWR, Sydkorea) i 90 sekunder vid 6300 rpm inför PCR-körning.
PCR-programmet utfördes på instrumentet Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied
Biosystems, U.S.A.) enligt följande: denaturering vid 94 °C i 10 minuter, därefter
amplifiering som genomfördes i 30 cykler (94 °C i 40 sekunder, 57 °C i 40 sekunder och
72 °C i 40 sekunder) därefter avslutande steg i 7 minuter vid 72 °C. Gelen kopplades till
100V strömkälla under 30 minuter. Avläsning av geler utfördes med Molecular Imager®
Gel Doc™ XR+ Imaging System (Bio-Rad, U.S.A.).

Dataanalys
Tolkningen av smältkurvor utfördes med hjälp av mjukvaran 7500 Software version
2.0.6 (Applied Biosystems, U.S.A.). Granskningen av geler utfördes i mjukvaran Image
Lab™ version 3.0 (Bio-Rad, U.S.A.). Bearbetning av rådata och sammanställning av
resultat utfördes med Microsoft® Excel® 2016 (Microsoft, U.S.A).

Säkerhet -och miljöaspekter
Bedömning av risker för smitta, smittspridning och miljöpåverkan vid hantering av
biologiska agens utfördes enligt fastställda direktiv från Arbetsmiljöverket (AFS 2005:1).
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Etiska överväganden
Laborativa arbetet utfördes enligt Arbetsmiljöverkets (AFS 2005:1) direktiv vid
hantering av mikrobiologiska agens. Etiskt tillstånd krävdes ej.

3. Resultat

Realtids-PCR med HRM
Vid körning av realtids-PCR kunde endast singelplex blaFOX bedömas (Figur 10),
smältpunkten för positiva kontrollen varierade från 86,2 °C till 86,6 °C för nämnda gen.
Enligt Brolund et. al (2010) fastställdes smältpunkten för PCR-produkten av blaFOX till
84,8 °C och i optimeringsstudien av Persson (2014) till 86,5 °C. Smältpunkterna för de
positiva

kontrollerna

för

duplex

blaCIT(CMY-2)/blaMOX

varierade

i

följande

temperaturintervall; 84,9-85,5 °C för blaCIT(CMY-2) och 74,0-84,5 °C för blaMOX.
Smältpunkten för PCR-produkten av blaMOX avviker från fastställda smältpunkter från
tidigare studie av Brolund et al. (2010) (87,3 °C) och optimeringsstudien av Persson
(2014) (88,3 °C). Avvikelse från erhållna smältpunkter för genen blaCIT(CMY-2) påvisades
likväl från tidigare studier av Brolund et al. (2010) (83,7 °C) och Persson (2014) (84,5
°C). PCR-produkterna överensstämde således inte med smältpunkterna, blaCIT(CMY-2) (462
baspar) och blaMOX (520 baspar) enligt tidigare studier (Brolund et al. 2010; Pérez-Pérez
& Hanson 2002). Likaså förekom ospecifika signaltoppar för duplexparet i
temperaturintervallet 71-73 °C, således redovisas inte resultat från duplex blaCIT(CMY2)/blaMOX

(Figur 11). Samtliga isolat var enligt MAST positiva för AmpC.
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Figur 10: Bakterieisolat som påvisades positiv för genen blaFOX.

Figur 11: Bakterieisolat som analyserades för generna blaCIT och blaMOX.

För singelplex blaFOX påvisades förekomst av genen hos 27 av de 79 relevanta
isolaten. Hos Escherichia coli, den vanligaste förekommande arten bland isolaten, hade

26

en tredjedel genen (Tabell 6). Bland övriga vanligt förekommande arterna påvisades
blaFOX i 5 av 22 Enterobacter spp. och 5 av 10 Klebsiella pneumoniae (Tabell 6).
Tabell 6: Förekomst av blaFOX i de kliniskt relevanta bakterieisolaten.
Art

Antal

blaFOX

Acinetobacter spp.

9

2

Citrobacter freundii

2

1

Enterobacter absuriae

1

0

E. cloacae

18

3

E. cobei

2

2

E. hormaechei

1

0

Escherichia coli

35

13

Klebsiella pneumoniae

10

5

Serratia marcescens

1

1

79

27

Totalt

Positiva fynd av blaFOX
I tabell 7 redovisas andra resistensgener funna hos de 27 kliniskt relevanta isolaten som
bar på blaFOX. Av de 27 isolaten hade 20 isolerats från vatten tagits vid pumpstationen, 3
från Tivoliparken, 3 från Nyehusen och 1 från reningsverkets utlopp.
Tabell 7: Förekomst av andra resistensgener bland de 27 isolaten positiva för blaFOX enligt
tidigare analyser. P indikerar positivt
ID

Art

Provtag.
datum

Provtag.
plats

M
A
S
T

F
O
X

270

2014-04-29

P

2014-06-16

Utg. renat
vatten
Pumpstation

AmpC

336

Enterobacter
cloacae
Escherichia coli

AmpC

P

344

Escherichia coli

2014-06-30

Tivoli

AmpC

P

398

Escherichia coli

2014-07-14

Tivoli

P

619

Enterobacter cobei

2014-09-22

Pumpstation

AmpC
+
ESBL
AmpC

639

Enterobacter
cloacae
Klebsiella
pneumoniae

2014-11-10

Tivoli

AmpC

P

P

2014-11-10

Pumpstation

P

P

Escherichia coli

2014-12-22

Pumpstation

AmpC
+
ESBL
AmpC

654

693
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S
H
V

T
E
M

O
X
A

C
T
X
M

P

P

P

P

694

Citrobacter freundii

2014-12-22

Pumpstation

P

P

Pumpstation

AmpC
+
ESBL
AmpC

725

2015-01-27

731

Enterobacter
cloacae
Serratia
marcescens
Acinetobacter spp.

P

P

2015-01-27

Pumpstation

AmpC

P

2015-01-27

Pumpstation

P

P

Acinetobacter spp.

2015-01-27

Pumpstation

P

P

735

Escherichia coli

2015-01-27

Pumpstation

739

Enterobacter cobei

2015-01-27

Pumpstation

AmpC
+
ESBL
AmpC
+
ESBL
AmpC
+
ESBL
AmpC

732

744

Escherichia coli

2015-01-27

Nyehusen

P

747
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Gel-elektrofores för duplex blaCIT(CMY-2)/blaMOX
För duplexparet blaCIT(CMY-2)/blaMOX genomfördes även vanlig PCR amplifiering med
efterföljande gel-elektrofores, i Figur 12 redovisas en av de tio gelerna. Förväntad storlek
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på PCR-produkterna var blaCIT(CMY-2) 462 baspar och blaMOX 520 baspar. Längst till
vänster ses banan för DNA-stegen (S) (500 respektive 1000 baspar är utmärkta). De två
efterkommande banorna utgörs av de positiva kontrollerna för nämnda gener. Negativ
kontroll utgörs av negativ kontrollstam (dvs inget uttryck för resistens), därefter
blankkontroll (endast PCR-reagenser). Efterföljande banor utgörs av prover i duplikat
Svårigheter med att tolka gelerna på grund av snarlik storlek (otydlig separation, se
stegen) och överladdade banor innebar att inga resultat kunde erhållas från körning med
gel-elektrofores.

Figur 12: Gel-elektrofores efter amplifiering av duplexparet blaCIT(CMY-2)/blaMOX.

4. Diskussion
Realtids-PCR med SYBR™Green kemi anses tillräckligt selektiv, sensitiv och snabb.
Enligt Brolund et al. (2010) kan analysmetoden genomföras på 2 timmar medan
konventionell PCR med gel-elektrofores genomförs ~4 timmar, förutsatt att triplex kan
genomföras (Volkmann, Schwartz, Bischoff, Kirchen & Obst 2004).

Metoddiskussion
4.1.1. DNA extraktion
Extraktion av DNA utfördes genom kokning och centrifugering vilket kan anses som
en trubbig metod. I supernatanten återfinns såväl kromosomalt som plasmidburet DNA,
men också andra cellrester som cellvägg och proteiner, vilket både kan störa PCR
reaktionen och orsaka otydliga smältkurvor vid HRM. Det kan också orsaka svaga band
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och-/eller oförväntade produkter (med eller utan förekomst av primer-dimers) vid gelelektrofores som följd av korshybridisering mellan kromosomal och plasmidburna gener
(Sesma, Sundin & Murillo 1998; Volkmann et al. 2004). Förekomst av cellkomponenter
som proteiner och lipider påverkar renheten hos erhållen mängd DNA, vilket innebär att
mängden DNA som genomgår PCR-reaktion, och koncentrationer av primers samt
SYBR™Green PCR Master Mix inte blir optimalt (Dashti, Jadaon, Abdulsamad & Dashti
2009; Queipo-Ortuño et al. 2008; von Wintzingerode, Göbel & Stackebrandt 1997).
Enligt Dashti et al. (2009) kan kokning och centrifugering av bakterier för att extrahera
DNA anses ge tillräcklig mängd och godtagbar renhet för PCR-baserade analyser.
Kompletterande mätning av mängden DNA och dess renhet inför PCR-körning kan ge
indikationer om det förekommer inhibitorer för PCR-reaktion som följd av otillräcklig
extraktion av DNA (förekomst av RNA och proteiner). Normalisering av mängd DNA
för kontroller och prover kan vara aktuellt vilket kan genomföras med spädning. Både
mängden DNA och dess renhetsgrad skulle kunna ha bestämts spektrofotometriskt,
exempelvis med instrument som NanoDrop av tillverkaren Thermo Scientific (Brewster
& Paoli 2013; Volkmann et al. 2004; von Wintzingerode et al. 1997).
4.1.2. Metodprotokoll för realtids-PCR med HRM
Primerpar som designats för detektion av blaAmpC med multiplex PCR gelelektrofores i en studie av Pérez-Pérez & Hanson (2002) användes i studien av Brolund
et al. (2010) för att upprätta ett multiplex protokoll för realtids-PCR med HRM. Primerpar
för generna blaCIT(CMY-2), blaMOX och blaFOX som tidigare använts vid optimering av
metodprotokollet testkördes på realtids-PCR med kontrollisolat. Enligt Brolund et al.
(2010) är fördelen med SYBR™Green kemi möjligheten till HRM eftersom det resulterar
i tydligare skillnad mellan genvarianter inom AmpC gruppen i jämförelse med
konventionell PCR och gel-elektrofores. Där föreligger risk för korshybridisering mellan
kromosomala och plasmidburna gener som kan orsaka diffusa band. Dessutom, PCRprodukters snarlika storlek kan göra det svårt att urskilja produkterna från varandra
(Brolund et al. 2010).
Resultatet uppvisade oregelbundna utfall som visade på dysfunktionella primers som
trolig felkälla (ospecifika produkter). För att undersöka om primerparen var problemet
utfördes en vanlig PCR analys med efterföljande gel-elektrofores. Snarlika
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produktstorlekar, överladdade banor, skuggband och primer-dimers innebar tekniskt
underkända undersökningar med gel-elektrofores. Separeringen kunde ha blivit bättre om
man använt 2 % agarosgeler istället för 1 %, dock utgjorde ospecifik selektivitet en stor
orsak till underkännandet. Förmodligen på grund av frånvaron av otillräcklig extraktion
för att få enhetlig renhet hos proverna samt säkerställa att antagna koncentrationer av
PCR-reagenserna stämmer (Pérez-Pérez & Hanson 2002; von Wintzingerode et al. 1997).
Detektion av AmpC gener genomfördes uppdelat på ett duplex (blaCIT(CMY-2)/blaMOX)
och ett singelplex (blaFOX). Uppdelningen gjordes enligt resonemang av Persson (2014),
men där smälttemperaturerna för primerpar inte överensstämde med erhållna
temperaturer enligt Brolund et al. (2010). För undersökning vid klinisk verksamhet hade
uppdelningen inneburit en betydande faktor inför beslut om att använda metodprotokollet
eller inte, eftersom längre tid för analys med ökad kostnad som följd leder till sämre
kostnadseffektivitet och på sikt kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten på grund av
längre analystid (Brolund et al. 2010; Geyer, Reisbig & Hanson 2012). Uppdelning till
singelplex hade förmodligen inneburit en mer känslig och selektiv analys, dock hade det
samtidigt inneburit en 33 % ökning av analystiden med följande ökade materialkostnader.
Övervägande av TaqMan® över SYBR™Green kemi kan vara aktuellt med prover som
kräver hög selektivitet, då TaqMan® kemi dubblerar den specifika detektionen (primers
och prober) (Geyer et al. 2012).
För att en metod ska bedömas som robust, bör utfallen bli tillräckligt lika oavsett vilket
instrument som används (Roschanski, Fischer, Guerra & Roesler 2014). Metodprotokoll
för multiplex PCR som anses tillräckligt pålitliga baserat på utfall vid användning av flera
olika instrument kan anses vara lämpade som screeningmetod, om de kan verifieras med
singelplex metod. Fördelen med multiplex PCR som screeningmetod i jämförelse med
fenotypiska antibiotikatester är att orsaken till uppvisad resistens kan påvisas efter
genotyp. Positiva utfall för resistens vid manuella tester kan orsakas av andra mekanismer
än enzymer, falska negativa utfall kan ha sin orsak som följd av att bakteriecellen bär på
flera resistensmekanismer vars uttryck blir svagare än för bakterieceller med endast en av
dessa resistensmekanismer. Likaså kan närvaron av tillsatt antibiotika uppreglera uttryck
för en eller några av resistensmekanismerna, medan övriga nedregleras (Japoni-Nejad,
Ghaznavi-Rad & van Belkum 2014; Roschanski et al. 2014). Genotypiska metoder syftar
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till detektion av målsekvens, oavsett om aktuell sekvens finns i viabel bakteriecell eller
inte. Å andra sidan kan genotypisk metod inte påvisa om aktuell målsekvens uttrycks eller
om den till exempelvis är inducerbart eller ständigt uttryckt.
Smälttemperaturen hos PCR-produkten för genen blaMOX hos positiva kontrollisolat
varierade mellan 74,0-84,5 °C, vilket innebar ett tekniskt underkännande av analysen.
Primer-dimer bildning vid körning av duplex blaCIT(CMY-2)/blaMOX påvisades frekvent
inom temperaturintervallet 71-73 °C, vilket även syntes på kontrollisolat för duplexparets
positiva kontroller, vilket förmodligen påverkade positiva toppar för blaCIT(CMY-2) genom
att tappa amplitud och få flackt utseende.
Enligt Persson (2014) uppkom toppar i intervallet 71-73 °C för duplexparet blaCIT(CMY2)/blaMOX

som förmodligen orsakades av primer-dimer bildning, vilket innebar

svårtolkade smältningskurvor. Följaktligen genomfördes gel-elektrofores för att verifiera
utfallen vid körning av realtids-PCR. Gel-elektrofores av duplex blaCIT(CMY-2)/blaMOX var
svåra att tolka på grund av DNA-fragmentens snarlika storlek (blaCIT(CMY-2) 462 baspar
och blaMOX 520 baspar), dessutom kan varianter av nämnda gener ge upphov till
ytterligare variation i storlek (Brolund et al. 2010; Pérez-Pérez & Hanson 2002).
Otillräcklig rening av extraherat DNA kan ha gett upphov till otydliga band, skuggband
och primer-dimers då antagna koncentrationer av primers och polymeras kan skilja sig
avsevärt från prov till prov. Likaså frånvaron av normalisering av prover, koncentration
av DNA och dess renhetsgrad, påverkar detektionen på liknande vis. Bestämning av
mängd DNA och dess renhetsgrad bör ha utförts inför detektion med realtids-PCR.
Upprättande av standardmetod som screening är av yttersta vikt för undersökning av
kliniska isolat, medan för miljöisolat kan explorativa metoder och tillämpningar
användas. Resultat vid undersökning av miljöisolat kan skilja sig mycket ifrån kliniska
isolat trots att samma sorts instrument, reagenser och extraktionsmetoder används (ElHady & Adel 2015; Volkmann et al. 2004). Körning av duplex till blaCIT(CMY-2)/blaMOX
på både realtids-PCR och gel-elektrofores uppvisade otydliga utfall, vilket gör att oavsett
metod kan resultaten som erhölls i studien inte säkerställas.
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Resultatdiskussion
4.2.1. Förekomst av blaFOX
Studien utfördes på 96 isolat varav 79 bedömdes som relevanta ur ett kliniskt perspektiv.
Av dessa 79 isolat, bedömdes 34 % som positiva för blaFOX, varav 59 % av de positiva
bar även ytterligare resistensgener (13 blaCTX-M, 2 blaOXA, 1 blaTEM, 1 blaSHV). Ett isolat
bar på tre resistensgener (blaFOX, blaCTX-M och blaTEM). 74 % av de positiva isolaten (20
av 27) för genen blaFOX kom från vattenprov tagna intill pumpstationen, inklusive isolaten
som bar på tre resistensgener. Isolat positiva för genen blaFOX påvisades både före och
efter reningsverket, vilket antyder att Helge Å fungerar som en reservoar för spridning av
antibiotikaresistens. Troligtvis på grund av otillräckliga metoder hos reningsverken för
att kunna förhindra utsläpp av resistensgener i utgående vattenflöde.
I en studie av Egervärn et al. (2017), som syftade till att kartlägga förekomsten av ESBLproducerande bakterier i ytvatten som används för dricksvatten, påvisades att samtliga
isolat som screenats genotypiskt positiva för resistens mot cefalosporiner (27 av 98) bar
på flera gener för antibiotikaresistens, varav 74 % av isolaten bar på 3 gener eller fler.
Vidare nämner Egervärn et al. (2017) att multiresistenta bakterier överensstämmer med
stammar påträffade i kliniska isolat, vilket kan innebära att avloppsvatten från sjukhus
och hushåll för med sig multiresistenta bakterier genom reningsverket (Chagas et al.
2011). I en studie av Stange et al. (2015), som syftade till att kartlägga förekomsten av
gener associerade med antibiotikaresistens och virulens hos 100 koliforma isolat
provtagna från floden Rhen, påvisades genotypisk resistens för ampicillin hos 43 % av
isolaten. Den fenotypiska resistensen för isolat som bedömdes genotypiskt positiva för
AmpC-gen, kunde endast påvisas hos 9 isolat (20,9 %). Isolat med ESBL-gener
uppvisade fenotypisk resistens mot ampicillin, vilket enligt Stange et al. (2015) kan
innebära att plasmider bärandes på AmpC-gener kan även härbärgera ESBL-gener.
Flertalet bakteriestammar med pAmpC har isolerats från miljöprover samt från boskap
och husdjur (Böckelmann et al. 2009; Börjesson et al. 2016). Spridningen till människan
kan ske genom otillräcklig avfallshantering inom djurhållningen, exempelvis genom
spridning av spillning och slaktavfall till närliggande färskvattenreservoar (Böckelmann
et al. 2009).
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Ansamling av bakterier bärandes på plasmidburna resistensgener kan därmed utgöra ett
betydande hot för ökad spridning av antibiotikaresistens före, under och efter reningsverk
vilket har påvisats i flertalet studier (Chagas et al. 2011; Dolejska et al. 2011).

5. Slutsats
Resultat kunde endast erhållas för singelplex med genen blaFOX, 34 % (27 av 79 isolat)
av undersökta isolat bedömdes bära på resistensgenen. 59 % (16 av 27) av de isolat som
var positiva för genen blaFOX bar på flera resistengener varav 1 isolat bar på 3
resistensgener. Fynden antyder att Helge Å kan verka som reservoar för spridning av
resistensgener.
Metoden för detektion av plasmidburna AmpC-gener anses inte vara tillräckligt
optimerad för multiplex analys, förmodligen behöver metodprotokollet grundligen
revideras vilket inkluderar re-design av primers.
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