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Förord 

 

 
Detta projekt har gett oss stor kunskap om bakterier och dess olika egenskaper. Vi skulle 
vilja rikta ett stort tack till Ingegerd Gustafsson mikrobiolog på avdelningen klinisk 
mikrobiologi, länssjukhuset i Halmstad. Även vår handledare Eva Strandell skall ha ett 
stort tack för goda råd och support. 
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Sammanfattning 

 
Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcus 

pyogenes och Bacillus sp. är bakterier som förekommer i vår normalflora eller runt om i 
vår omgivning. De är i de allra flesta fall harmlösa men kan orsaka sjukdom ifall de 
hamnar i t.ex. sår eller kontaminerar mat. Vissa av dessa bakterier har även en tendens att 
utveckla resistens mot antibiotika, infektioner orsakade av resistenta bakterier kan bli 
allvarliga och väldigt svåra att behandla. Detta är det främsta skälet till varför vi har valt 
att undersöka ifall de ovan nämnda bakterierna förkommer på avdelningen SET på 
Halmstad högskola. För att kunna identifiera de bakterier vi fann använde vi oss av en rad 
olika biokemiska tester och resistensbestämningen utfördes bl.a. med hjälp av en PCR 
körning. Vi fann alla de bakterier vi sökte efter förutom S. pyogenes och ingen av de 
funna visade på någon resistens mot antibiotika.    
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1. Syfte 
Vi vill undersöka och se ifall några av våra normalflorabakterier kan överleva på 
allmänna ytor på sektionen SET, Halmstad högskola. De vi har valt ut är Stafylococcus 

aureus, Stafylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes men även 

miljöbakterien Bacillus sp. Vid förekomst av Stafylococcus aureus och Escherichia coli 

skall dessa resistensbestämmas för att kunna utesluta antibiotikaresistens. 

 
2. Inledning 
Studenter använder dagligen allmänna datorsalar och toaletter i skolor. Vid användandet 
av dessa sker regelbunden kontaminering från händerna, vilket då naturligt leder till ett 
bakterieutbyte. Eftersom såpass många olika personer delar dessa utrymmen ökar risken 
att bakterier sprids och hamnar på fel ställen, så som i sår.   

 

Två föremål i datorsalar som man ofta rör vid med händerna är datormöss och 
tangentbord. Toalettljusknappar och toalettdörrhandtag är även de intressanta att 
undersöka då vissa kanske slavar med att tvätta händerna och då för vidare tarmbakterier. 
Toalettutrymmen är även intressanta ur den synvinkeln att det är en naturlig miljö att 
snyta sig i och tvättas då inte händerna efteråt kan svalg och luftvägsbakterier spridas. 
Därför har vi valt ut dessa fyra föremål som testobjekt. 
 
Anledningen till att vi valt att leta efter just dessa fem olika bakterier är för att de i de 
flesta fall är harmlösa mot oss människor men hamnar de på fel ställe och där i för stor 
bakteriemängd kan de leda till mer eller mindre allvarliga infektioner. Framförallt äldre 
och de med nedsatt immunförsvar löper ökad risk att drabbas.  
 
Felaktig antibiotikabehandling t.ex. för kort behandlingstid eller för låg dos kan leda till 
att de mest motståndskraftiga bakterierna överlever. Detta samt överanvändning av 
antibiotika är det som utvecklar bakteriers resistens mot antibiotika.4,7 
Antibiotikaresistens kan medföra att sjukdomar som förr i tiden var dödliga och som idag 
går att bota, om några år återigen kommer att bli dödliga.  
E. coli och S. aureus är två bakterier som har tendenser att utveckla antibiotikaresistens. 
Infektioner orsakade av dessa kan därför bli svårbehandlade. Studier har visat att MRSA, 
methicillin resistenta Staphylococcus aureus blir allt vanligare och antibiotikaalternativen 
färre. Sjukhus är de ställen som för tillfället är hårdast drabbade och det jobbas intensivt 
med att begränsa spridningen mellan sjukhus, dels nationellt men även internationellt.28,29 

E. coli som är vår mest vanliga urinvägspatogen visar, enligt amerikanska och turkiska 
studier, även den ökad resistens mot antibiotika, då främst mot ampicillin.30,31  
En svensk studie visar på att minskad användning av antibiotika kommer att minska de 
resistenta stammarna men resultatet tyder även på att resistensen utvecklas snabbare än 
vad den försvinner.7 
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2. Bakgrund 
Nedan följer en kort beskrivning av de bakterier vi valt att undersöka med avseende på 
deras förekomst, egenskaper och patogenitet.  
 

2.8.1 Stafylococcus aureus 

Stafylococcus aureus är en 
grampositiv bakterie som 
tillhör familjen 
stafylokocker. De är 
fakultativt anaeroba och har 
fått sitt namn från sin 
guldskimrande kolonifärg 
(aureus, latinskt ord för 
guld), se bild 1. De är runda 
kocker som klumpar ihop 
sig i oregelbundna klasar.5, 

16 
 

 
 

Bild 1. Tillväxt av Stafylococcus aureus kolonier på blodagar. 
http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/Atlas-Bld/Staphylococcus%20aureus%20fig4.jpg 
 
De har låga krav på fukt och näring vilket gör att de kan överleva relativt bra utanför 
människans kropp. S. aureus finns i normalfloran hos ca 30-50% av befolkningen 
(vanligare hos sjukhuspersonal) då framförallt i näsan och på huden.5,16  
 
Växer bra på näringsagar vid dess optimala temperatur 37°C men kan växa ner till ca 
10°C och upp till ca 42°C. De växer bäst aerobt och deras guldgula pigment bildas endast 
i närvaro av syre. Värmeresistens varierar mellan olika stammar och de mest värmetåliga 
dör först vid 80°C i 10 minuter. Alla stafylokocker växer i 7,5 %:ig NaCl och de 
patogena i 10 %:ig NaCl. De är känsliga för antibiotika men kan lätt utveckla resistens 
vid antibiotikabehandling och under 1980-talet upptäcktes de första fallen av MRSA 
(methicillin resistenta Staphylococcus aureus. Methicillin används traditionellt mot  
S. aureus infektioner och är ett penicillin derivat. MRSA har utvecklat nya sätt att bryta 
ner även de penicillinasstabila penicillinerna. Resistensen mot de penicillinasstabila 
penicilliner beror på att MRSA kan bilda ett nytt penicillinbindande protein PBP 2A, som 
har mycket låg affinitet för alla betalaktamantibiotika, däibland methicillin. Förmågan att 
bilda PBP 2A kodas av genen mecA.27 Dessa bakterier kan enbart behandlas med ett 
fåtal, mycket dyra antibiotika som ger upphov till svåra biverkningar t.ex. 
vancomycin.4,5,10 
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S. aureus är koagulaspositiva, vilket innebär att de har förmågan att bilda enzymet 
koagulas. Koagulas omvandlar fibrinogen till fibrin som bildar en skyddande kapsel runt 
bakterien, detta skyddar dem mot fagocytos.16 
Katalas, teikonsyra och protein A är andra substanser som S. aureus kan producera, dessa 
kan bl.a. försvåra sårläkning och risken ökar att infektionen förvärras eller sprider sig 
djupare i vävnaden.5 
Ca 50-70 % av S. aureus stammarna bildar enterotoxiner (tarmtoxiner) dessa orsakar 
matförgiftning om bakterien råkar hamna i maten och sedan får förökas om maten hålls i 
rumstemperatur. Det krävs ca 100 000 bakterier per gram livsmedel för att toxinhalten 
skall kunna orsaka sjukdomssymtom.21 Vid tillräcklig upphettning dör bakterierna men 
toxinet tål värme och är verksamt även om bakterierna är döda. Inkubationstiden är 
mellan 3-4 timmar och i de flesta fall drabbas man enbart av övergående kräkningar och 
tillfällig diarré men det har rapporterats dödsfall där personerna redan innan har varit 
sjuka eller svaga. Maten kontamineras oftast p.g.a. bristande hygien då bakterierna förs 
över från händer till mat.13,14 

Deoxyribonukleas (DNas) är ett annat enzym, detta bryter ner DNA man ser då på DNas 
plattor en klar zon runt kolonin.24 

S. aureus producerar oftast en typ av hemolysin. Detta är ett enzym som bryter ner och 
förstör hemoglobin, detta kallas betahemolys och ger på blodagar en klar zon runt 
kolonierna. Vissa toxinproducerande S. aureus kan även leda till TSS, Toxic Shock 
Syndrom även kallad tampongsjukan. Detta sker när bakterierna oavsiktligt hamnat på 
tampongen och användningstiden blivit för lång, bakterierna får då gott om tid på sig att 
föröka sig och kan orsaka ett chocktillstånd som i värsta fall kan leda till döden.5 

 

2.8.2 Stafylococcus epidermidis (KNS) 
S. epidermidis är en aeroba 
koagulasnegativa stafylokock som 
grupperar sig i druvliknanade klasar. På 
fasta medier växer de fram med vita 
kolonier, se bild 2. De är opportunistiskt 
patogena och fakultativt anaeroba.5,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bild 2. Vita Stafylococcus epidermidis kolonier framodlade på blodagarplatta. 
http://www.bakteriologieatlas.de/Bakterien/Staphylococcus_epidermidis.htm 
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S. epidermidis koloniserar huden och ingår i normalfloran hos alla människor. Vid öppna 
sår finns dock risken att de orsakar lokala infektioner och hos de med nedsatt 
immunförsvar kan den lokala infektionen utvecklas till sepsis (blodförgiftning).16  
 

Vissa stammar producerar en biofilm (en form av teikonsyra) som hjälper dem att 
vidhäfta till diverse ytor bl.a. annat proteser och katetrar där de kan orsaka infektioner. S. 

epidermidis har i större omfattning börjat utveckla antibiotikaresistens eftersom de ingår i 
normalfloran så kommer de oftare i kontakt med antibiotika.15,16 

De är koagulasnegativa (KNS) i jämförelse mot S. aureus och producerar enzymet 
katalas, som vid biokemiska tester kan användas för att skilja stafylokocker från 
streptockocker.5  
 

2.8.3 Streptococcus pyogenes 

 
Streptococcus pyogenes är en 
grampositiv bakterie som ligger i 
långa kedjor och tillhör familjen 
streptokocker. Streptokocker 
delas in sk. Lancefield grupper 
där de mest 
sjukdomsframkallande ingår i 
grupp A följt av B, C osv. fram 
till och med V. Streptococcus 

pyogenes tillhör de 
betahemolytiska i grupp A 
(GAS), se bild 3. De är orsak till 
90-95 % av alla 
streptokockinfektioner.13,16

 
 
 
 
 

Bild 3. Streptococcus pyogenes kolonier med tydlig betahemlys. 
http://www.nnet.ne.jp/~satatsu/gpc/pyo.html 

 
Streptococcus pyogenes påträffas framförallt i luftvägarna, svalget och mag -och 
tarmkanalen eftersom de till största del är fakultativt anaeroba. Vissa stammar är dock 
enbart anaeroba.16

 

De är uttorkningståliga bakterier som växer bäst i extra näringsrika medier då framförallt 
blodagar eller serum. Optimal tillväxt temperatur är ca 37°C och normalt sätt tillväxer de 
inte över 40°C. De är känsliga mot bacitracin som används vid identifiering av just 
betahemolytiska grupp A Streptokocker. Streptococcus pyogenes har liten benägenhet att 
utveckla antibiotikaresistens. Förstahandsvalet vid infektioner är penicillin.5 
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Streptococcus pyogenes kan producera erytrogent toxin som ger kapillärskada och utslag 
och feber vid scharlakansfeber. 
Streptolysin O (syrekänsligt) och Streptolysin S (syreresistent) är enzymer som 
hemolyserar röda blodkroppar. Vid infektioner av betahemolytiska streptokocker bildas 
det antikroppar mot streptolysin O dock inte mot Streptolysin S. Vid bildandet av 
streptolysin O antikroppar kan dessa detekteras och bekräfta eventuell glomerulonefrit 
(njurinflammation) eller reumatisk feber.5 

Streptokinas är ett enzym som har förmågan att lösa upp fibrin i t.ex. blodkoagel, vilket 
gör att bakterierna lättare kan spridas i kroppen. Hyaluronidas är ett annat enzym som 
underlättar bakteriespridning då det bryter ner hyaluronsyra i vävnader. Detta försämrar 
sårläkningen avsevärt vid till exempel utbredda brännskador. Erysipelas (rosfeber) är en 
hudinfektion som drabbar hudens yttersta skikt och denna infektion kan förvärras av 
hyaluronidas som underlättar bakteriernas spridning till större hudområden.13 

M-protein har en stor betydelse för Streptococcus pyogenes virulens. Det ökar 
bakteriernas resistens mot fagocytos samt deras förmåga att tränga djupare in i 
vävnader.13 
Förutom scharlakansfeber kan Streptococcus pyogenes upphov till faryngotonsillit 
(halsfluss) en infektion i tonsillerna (de bakre lymfoida körtlarna).13, 16 
Streptokockfasciit (muskelhinneinfektion) är en av de allvarligare infektionerna som 
Streptococcus pyogenes kan ge upphov till. De hela kan börja med ett litet sår som 
fungerar som inkörsport för bakterien. Huden mörknar sedan och ödem utvecklas, risken 
för blodförgiftning är stor samt påverkan på blodtryck och allvarlig feber. Sjukdomen kan 
vara livshotande.13 

 

2.8.4 Bacillus sp. 
 
Familjen Bacillaceae 
indelas i släktena 
Bacillus, de aeroba 
(katalaspositiva) och 
Clostridium, de anaeroba 
(katalasnegativa). 
Bacillus är grampositiva 
stavar som ger stora och 
oftast hemolyserande 
kolonier, se bild 4. De är 
motståndskraftiga p.g.a. 
att de är försedda med 
kapsel och är 
sporbildande.17,18  
 

 
Bild 4. Tydliga hemolyserande Bacillus sp kolonier. 
http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/Atlas-Bld/Bacillus%20species%20fig%206.jpg 
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Bacillus sp. är saprofyter (nedbrytare) som förekommer runt om i naturen i jord, luft, 
vatten och bland grödor. De flesta är apatogena och vissa hemolyserande.5,13 

De växer dåligt under 10°C men vissa stammar kan fortsätta växa enda ner till 4°C. De 
kan överleva svåra förhållanden som t.ex. kokning p.g.a. sin sporbildande förmåga.18  
Bacillus cereus är en av de vanligaste arterna som kan ge upphov till matförgiftning. De 
kan producera två typer av enterotoxiner, ett värmetåligt och ett värmekänsligt.  
Det värmetåliga toxinet orsakar framför allt kräkningar. Det återfinns i bl.a. ris som blivit 
kontaminerat, eftersom toxinet är värmetåligt förstörs det inte vid kokning. Det krävs 
ingen ytterliggare bakterietillväxt utan toxinet verkar direkt.13 

Det värmekänsliga toxinet orsakar framförallt diarréer p.g.a. att det förstör epitelcellerna i 
tunntarmen, vilket leder till vätskeutsöndring. Det är främst kött, grönsaksrätter och 
desserter som är inblandade när det handlar om ”diarrétoxinet”. Det räcker med att få i 
sig en liten mängd bakterier som sedan kan förökas och utsöndra tillräckligt med toxin 
för att man skall insjukna. Varför man drabbas beror i de flesta fall på dålig hantering av 
maten och att den inte blivit tillräckligt upphettad. Vad som gynnar bakterietillväxten är 
mat som blivit upphettad och som sedan inte klys ner tillräckligt snabbt för att sedan 
värmas upp igen och ätas.13,17 

 
2.8.5 Escherichia coli 

 

Escherichia coli är fakultativt 
anaeroba gramnegativa stavar. De 
flesta colistammar har flageller, 
vilket gör dem rörliga. De har även 
s.k. fimbrier dessa binder till 
specifika kolhydratstrukturer på 
epitelcellerna. Fimbrierna och 
förekomst av kapsel ökar deras 
förmåga att vidhäfta till 
slemhinnor. 13, 19 Vid odling 
karakteriseras E. coli av dess blöta 
och slemmiga kolonier, se bild 5. 
 

 

 

 

 

 
Bild 5. Escherichia coli utmärks av blöta ljusgråa kolonier.  
http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/Atlas-Bld/Escherichia%20coli%20fig1.jpg 

 

E. coli är en tarmbakterie som ingår i människans normalflora men påträffas även hos 
djur. Utanför tarmen kan de dock var patogena.13,16 
De växer bra i enkelt sammansatta medier och vissa stammar hemolyserar på blodagar, 
optimal växttemperatur är 37°C. De är relativt värmetåliga och dör först efter 30 minuter 
i 60°C . Det blir allt vanligare att även E. coli utvecklar antibiotikaresistens.5, 16, 20  
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E. coli kan om de hamnar utanför tarmen orsaka bland annat urinvägsinfektion (UVI). 
Deras fimbrier hjälper dem att vidhäfta till urinvägarnas slemhinnor. UVI går i många fall 
över av sig själv men om den inte behandlas med antibiotika vid allvarliga besvär kan 
njurbäckeninflammation utvecklas.23 

Alla gramnegativa stavar producerar endotoxiner, lipopolysackaridproteinomplex (LPS-
toxiner). Detta är bundet till bakteriernas cellvägg och frigörs när bakterierna skadas av 
antibiotika eller vid fagocytos. Endotoxiner är värmetåliga och tål temperaturer upp till 
100°C. I lägre doser uppstår i regel endast feber men högre doser kan leda till en så kallad 
endotoxinchock. Detta ger upphov till en överaktivering av immunförsvaret med 
blodtryckssänkning, kapillärläckage och koagulationsstörningar till följd, vilket i längden 
kan få dödliga konsekvenser.5,13 
ETEC (enterotoxinbildande E. coli) bildar ett värmekänsligt toxin (LT) och ett 
värmestabilt toxin (ST) som ger upphov till s.k. turistdiarréer. De smittar framför allt via 
kontaminerat livsmedel. Infektioner är vanligare i utvecklingsländer och då oftast bland 
turister, därav namnet ”turistdiarré”.13,21 

EHEC (enterohemorragiska E.coli) är en infektion som orsakas av cytotoxinproducerande 
E. coli, vanligtvis av typ O157. EHEC kan återfinnas i de flesta livsmedel så som mjölk 
och köttprodukter. Dessa tillhör dock inte normalfloran och leder till blodiga diarréer, 
magsmärtor och hög feber. Toxinerna kan även orsaka hemolys av de rödblodkropparna 
med njursvikt till följd s.k. hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS).13,22 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av de bakterier vi valt och dess egenskaper. 
 

 

 

 

Bakterie Förekomst Toxiner/enzymer 

Kan ge upphov 

till: Resistens 

Stafylococcus 

aureus näsa, hud 

Enterotoxiner, DNas, 
hemolysin, koagulas,  
katalas, teikonsyra, 
protein A TSS, variga sår 

Förekommer, 
mest känt MRSA 

Stafylococcus 

epidermidis hud 
Teikonsyra (biofilm), 
katalas 

Infektioner i 
samband med 
proteser och 
katetrar Allt vanligare 

Streptococcus 

pyogenes svalg, luftvägar 

Erytrogent toxin, 
streptolysin O,  
streptolysin S, 
streptokinas, 
hyaluronidas 

Muskelhinneinfek
tion, 
scharlakansfeber, 
halsfluss Ovanligt 

Bacillus sp. miljö, natur Enterotoxiner Matförgiftning Ovanligt 

Escherichia coli tarmkanal 

Endotoxiner, 
enterotoxiner, 
cytotoxiner 

UVI, 
matförgiftning, 
EHEC (HUS) Allt vanligare 
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4. Metod/Utförande 
En pilotstudie utfördes där det testades om NaCl-indränkta (0,9 %) tops gav mer tillväxt 
av bakterier på agarplattor än torra tops. Ingen skillnad i bakterietillväxten kunde ses 
mellan de olika topsen. Vi valde att använda torra autoklaverade tops då risken för 
kontaminering minskar ju färre ställen topsen kommer i kontakt med. 
 

Halmstad Högskola består av fler olika avdelningar/hus. Vi valde att leta efter  
Stafylococcus aureus, Stafylococcus epidermidis, Escherichia coli, Streptococcus 

pyogenes och Bacillus sp. i sektionen SET (ekonomi och teknik). Husen O, N och T ingår 
i sektionen och från varje hus togs det tre prover från tre olika datormöss, tangentbord, 
toalettljusknappar och toalettdörrhandtag (insidan). Totalt togs det 36 prover. 
 

4.1 Blodagarplatta 
Dessa 36 prover ströks ut på blodagarplattor och 
inkuberades 42 timmar i 35°C. Blodagarplattan är 
en variant av agarplattor som är berikad med sterilt 
hästblod, se bild 6. Detta är ett ickeselektivt 
odlingssätt som uppfyller det optimala förhållandet 
för bakterietillväxt. Bakterier med förmågan att 
hemolysera röda blodkroppar är lätta att identifiera 
då det blidas en klar hemolysring kring 
bakteriekolonierna.6,25 
 
 
 
 
 

Bild 6. Blodagarplatta. 
http://www.microbelibrary.org/microbelibrary/files/ccImages/Articleimages/Atlas-Bld/Typticase%20soy%20agar%20fig1.jpg 
 
 

4.2 CLED-platta 
De prover som togs från toalettljusknapparna och toaletthandtagen ströks även ut på 

CLED-plattor detta resulterade i totalt 18 CLED 
utstryk som inkuberades 42 timmar i 35°C. CLED 
(Cystein Lactose Electrolyte Deficient) innehåller 
cystein, laktos samt bromtymolblått (BTB), som 
fungerar som en pH indikator, se bild 14. Alla 
urinvägspatogener bl.a. E. coli växer ut på CLED-
plattor, dessa är laktosjäsande bakterier som ger 
färgomslag från blå/grönt till gult (lågt pH) p.g.a. 
bildandet av syra, se bild 7. Mediet saknar 
elektrolyter och hämmar därför svärmningen av 
proteusbakterier. Med svärmning menas att bakterier 
som inte har avgränsande kolonier växer ut 
(svärmar) över hela odlingsplattan. Detta leder då till   

Bild 7. Gula zoner visar på laktosfermen-   att andra bakterier får svårt att växa fram.25 
             terande bakterier på CLED-platta. 
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4.3 DNas-platta 
De misstänkta S. aureus kolonierna 
som växt fram på blodagar –och 
CLED-plattorna ströks med en steril 
plastögla ut på DNas plattor. Dessa 
inkuberades i 36°C i ca 24h.  
Genomskinliga zoner kring kolonier 
på plattan bekräftar S. Aureus 
närvaro. KNS (S. epidermis) ger inte 
upphov till dessa zoner. 
DNas-plattan är en vanlig agar med 
tillsats av DNA, se bild 8. Används 
för differentiering av S. aureus vilka 
producerar enzymet DNas som 
bryter ner DNA:t i agarn.25 
 
 
 

Bild 8. DNas-platta indelad i sex likadana zoner. 
 

4.4 Jäsning 

Misstänkta E. coli kolonier från blodagar -och CLED-plattorna testades med hjälp av en 
9-rörs jäsning här ingår även ett test på CLED-platta. Jäsningen och CLED-plattan testar 
vilka olika energikällor bakterierna utnyttjar beroende på vilka enzymer de producerar. I 
referensrören odlades en känd E. coli koloni och i provrören våra misstänkta E. coli. 
Jäsningsrören inkuberades ca 24h i 36°C. Efter det tillsattes det i varje rör fem droppar 40 
%:ig KOH (Kovac´s) och två droppar 5 %:ig alfa-naftol som reagenser. Färgomslaget 
kunde ses efter en minut. 
 
E. coli ger vid de olika testerna följande resultat, se tabell 1: 
 
Tabell 1. (v) för varierande, (+) för positivt och (-) för negativt resultat (bilaga 1) 

Art 

lac 

(CLED) vp ld od on in/hs ur cit ad ar 

E.coli v   - 

 

+   v   +   +/-    -    -    -   +  
 
 
Man jämför sitt resultat (färgomslag) med referensrörens färgomslag. Stämmer de 
överens i alla nio rör är det den bakterie man söker, i detta fall E. coli. 
 
För att närmare förstå vad som händer i de olika testerna se bilaga 2. 
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4.5 Oxidastest 

Oxidastestet utfördes på de från början misstänkta E. coli kolonierna men som helt avvek 
från referenserna i jäsningen. Oxidastestet gav svar på ifall bakterierna överhuvudtaget 
var enterobacter. Detta genom att ta reda på om cytokrom c finns hos bakterierna. 

Elektrontransportkedjan är en serie av reaktioner 
där det sista steget katalyseras av enzymet 
cytokrom oxidas. Cytokrome c, som finns hos 
vissa bakterier, är det sista steget i 
elektrontransportkedjan. Det oxideras här av 
cytokrom oxidas vilket reduceras syre till vatten. 
För att kunna påvisa cytokrom c krävs en 
reducerande kemisk reagent. Denna reagerar inte 
direkt med cytokrom oxidas utan med den 
oxiderade formen av cytokrom c. Därefter 
oxideras den reducerade reagenten av             
cytokrom c och ett postivt resultat fås.24 
 
 

Bild 9. Oxidastest, ruta 1= negativt resultat    
                                 ruta 2= positivt resultat                                            

http://www.mc.maricopa.edu/~johnson/labtools/Dbiochem/quiz6.html 
 
Testet utförs med Kovács reagens, finns då cytokrom c som oxiderar Kovács reagensen 
fås ett positivt resultat inom 10 till 15 sekunder. Ett positivt resultat utmärks med ett 
färgomslag från färglöst till mörklila färg, se bild 9. E. coli ger ett negativt resultat.24 
 

4.6 Agglutinationstest 

Misstänkta S. aureus kolonier som gav ett diffust resultat på DNas plattorna extratestades 
med hjälp av ett agglutinationstest detta används för att snabbt kunna identifiera   

S. aureus och för att utesluta misstanke om 
KNS. Vid en agglutinationsreaktion reagerar  
protein A på S. aureus yta med sina 
motsvarande antikroppar, detta kan man se 
som små klumpar (cellagglutinat),  
se bild 10.5                                                                                                 
 

Bild 10. Agglutinationstest. T.v. ses positivt               
              resultat.                                                            
http://www.cdc.gov/groupBstrep/lab/slides/thumb4.htm                                                                                
                                                                                   
 

4.7 Gramfärgning 

Bacillus sp. kolonierna är utmärkande och de bekräftades enbart genom gramfärgning.  
Bacillus sp. syns i mikroskop som grampositiva (blåa) stavar.5 
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4.8 Iso-Sensitest 

För att kunna identifiera eventuella MRSA-stammar utfördes ett separat utstryk på 
Cefoxitin-plattor. Dessa inkuberades i ca. 24h i 36°C.  
Cefoxitin är i viss mängd ingjutet i agarn. Sker tillväxt på dessa plattor är stammarna 
antibiotikaresistenta mot Cefoxitin och klassas de även som MRSA.  
 
4.9 Agardiffusionsmetoden 

Agardiffusionsmetoden användes för att resistensbestämma S. aureus -och E. coli 
stammar. Denna anger bakteriernas känslighet för olika antibiotika m.h.a. 
hämningszoner, se bild 11. Känsliga stammar har större hämningszon och mindre 
känsliga stammar har mindre hämnningszon. Graden av känslighet indelas i ett SIR-
system. Resultatet anges med beteckningarna S, I eller R.1,2,3 
 
S - Sensitive   
I - Intermediärt känslig (måttligt känslig)    
R - Resistent  
 

Bakterier togs från påvisade E. coli och S. 

aureus kolonier med en steril plastögla 
och slammades upp i 0,9 %:ig NaCl. 
Agarplattor sattes i en Retro C80 (Biodisk 
AB, Solna). Denna roterar plattorna så att 
man med en tops, doppad i 
bakterielösningen, enkelt kan stryka ut 
sina bakterier jämt över hela agarplattan. 
Efter det placerades antibiotikalapparna ut 
på agarplattan. Detta med hjälp av en disc 
dispencer (Oxoid, UK) som fördelar 
lapparna med jämna avstånd. Plattorna 
inkuberades i ca. 24h med temperaturen 
36°C.  

Bild 11. Mätning av en hämningszon. 
 
Efter detta mättes eventuella hämningszoner. För varje bakterie finns det normalvärden 
för vad som betecknar en S (sensitive),  
I (intermediärt känslig) och R (resistent) bakterie för varje antibiotika. Dessa värden finns 
samlade i ett dataprogram.  
 
 
För närmare beskrivning av de antibiotika som E. coli och S. aureus testades för se bilaga 
3 och 4. 
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4.10 PCR 

För att genotypiskt kunna art –och resistensbestämma S. aureus utfördes en PCR körning. 
Tre olika S. aureus kolonier testades för nuc -och mecA gen.  
Metoden PCR (Polymerase chain reaction) spelar en viktig roll vid genanalyser. Man kan 
med hjälp av PCR skapa ett stort antal kopior av ett specifikt DNA fragment. PCR 
metoden kan användas vid identifiering av bakterier och virus genom att påvisa en eller 
flera gener som bara finns hos just den mikroorganismen. Ett exempel är nuc-genen som 
bara finns hos S. aureus. PCR metoden är även användbar vid resistensbestämning av 
bl.a. MRSA som då påvisar förekomsten av mecA-genen.26,27 
PCR reaktionen består av tre steg: denaturering av dubbelsträngat DNA till enkelsträngat, 
primerbasparing och DNA syntes. Dessa tre steg sker vid olika temperaturer och 
upprepas i sk. temperaturcykler. För varje temperaturcykel ökar antalet DNA fragment 
exponentiellt. Till de specificka DNA fragmenten binds även ett fluorescerande ämne 
som bara binder till just det fragmentet. När UV ljus träffar det fluorescerande ämnet och 
det börja fluorescera registreras detta och man vet att den eftersökta genen finns. Denna 
metod kan även användas för att kvalitativ bestämning. Detta för att avgöra i vilket 
infektionsstadie patienten befinner sig i och ifall eventuell antibiotikabehandling bör 
sättas in.   
Resultatet kommer sedan ut i form av grafer, se bild 12, där man kan avläsa ifall den 
eftersökta genen finns och i vilken mängd.26,27 

 

 
             Bild 12. Exempel på positivt (närvaro av den sökta genen) 
                                               och negativt resultat från en PCR körning. 

 

 

 

 



 17 

5. Resultat 
Resultaten från de biokemiska testerna följer nedan.  
 
Tre stycken S. aureus kolonier gav positivt resultat på DNas-plattan. Se bild 13 för ett 
exempel på positivt resultat. De kolonier som inte gav klara zoner på DNas-plattan är 
koagulasnegativa stafylokocker (KNS). 
 
Efter att ha mätt hämningszonerna i agardiffusionsmetoden fann vi att de tre S. aureus 
kolonierna visade inte på någon antibiotikaresistens, se bild 14. Det syntes heller ingen 
bakterietillväxt på Cefoxitin plattan, alla klassades därför som känsliga (S) mot de sex 
olika antibiotikan, se tabell 2.  
 

Bild 13. DNas positiv S. aureus koloni från O-hus,         Bild 14. Tydliga hämningzoner av S. aureus mot  
  ljusknapp.                                                                         olika antibiotikum.                       
 
  Tabell 2. De tre S. aureus koloniernas hämningszoner och  SIR-klassificering.  

             
 
En av de DNas positiva kolonierna hade en avvikande kolonifärg jämfört med de två 
andra. Den var mer vitaktig. Ett agglutinationstest gjordes där ingen agglutination kunde 
ses, den ena kolonin var då ingen S. aureus. 
 
 
 

Antibiotika Koloni 1 

SIR-

klassificiering Koloni 2 

SIR-

klassificiering Koloni 3 

SIR-

klassificiering 

Erytromycin 15 µg 31mm S 33mm S 37mm S 

Klindamycin 15 µg 42mm S 41mm S 48mm S 

Gentamicin 30 µg 30mm S 29mm S 41mm S 

Fusidinsyra 10 µg 38mm S 40mm S 42mm S 

Vankomycin 5 µg 17mm S 18mm S 20mm S 

Cefoxitin 4 mg/l ej tillväxt S ej tillväxt S ej tillväxt S 
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För att genotypiskt kunna art och resistensbestämma de två bekräftade  S. aureus kördes 
en PCR. Den koloni som gav negativt resultat i agglutinationstestet kördes även den i 
PCR:n, detta för att genotypiskt kunna visa på att den saknade nuc genen.  
Ingen av kolonierna, 1, 2 och 3, gav positivt resultat för mecA genen. Positivt resultat 
hade setts som grafer i diagrammet, se positiv kontroll i bilaga 5. Avsaknad av mecA-gen 
innebär att de inte är MRSA. 
Koloni 1 och 3 gav som förväntat positivt resultat för nuc genen, se graf 6 och 8 i bilaga 
6. Koloni 2, graf  7, ses som negativt resultat. 
 
Det fanns inga misstänkta Streptococcus pyogenes kolonier på varken blodagar -eller 
CLED-plattor. Bacillus sp. hittades däremot på fler än hälften av både CLED –och 
blodagarplattor. Dessa gramfärgades och det bekräftade förekomsten av grampositiva 
stavar. Inga fler biokemiska tester utfördes på Bacillus sp. 
 

Sex misstänkta E. coli kolonier hittades och för att med säkerhet kunna bekräfta ifall 
någon av kolonierna var E. coli gjordes en jäsning, se tabell 3 för resultat. Koloni tre och 
fyra gav rätt resultat jämfört med referensen för E. coli, förutom i rör 8 (ad) sett från 
vänster i bild 15 där resultatet blev felaktigt positivt.  
 
Tabell 3. Jäsnings-resultat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bild 15. Jäsningsresultat för E. coli. Referensrören och provrören är uppställda                                                
              bredvid varandra två och två. Provröret är till höger och dess referens till  
              vänster. Resultatet stämde överens med referenserna förutom i rör åtta sett  
              från vänster.  

Koloni lac  vp ld od on in/hs Ur cit ad ar 

1 - - - - - -/- - - - - 

2 - - - - - -/- - + - - 
3 + - + + + +/- - - + + 
4 + - + + + +/- - - + + 
5 - - - - - -/- + - - - 
6 - - - - - -/- - - - - 
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E. coli Kolonierna tre och fyra klassades som 
känsliga (S) mot fem olika antibiotikum, se 
bild 16. Mot Cefadroxil visade båda på 
intermediär känslighet (I), se tabell 4.  
Detta bekräftar med säkerhet att de båda 
kolonierna är E. coli trots det missvisande 
jäsningsresultatet i rör 8.   

 

 

 

 

 
Bild 16. Tydliga hämningzoner av E. coli mot  
 olika antibiotikum. 

 
  
Tabell 4. De två E. coli koloniernas hämningszoner och  SIR-klassificering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antibiotika Koloni 1 SIR-klassificiering Koloni 2 SIR-klassificiering 

Cefadroxil 30 µg 20mm I 24mm I 

Trimetoprim 5 µg 32mm S 38mm S 

Trimetoprim sulfonamid 5 µg 33mm S 37mm S 

Nitrofurantoin 100 µg 24mm S 29mm S 

Nalidixinsyra 30 µg 29mm S 35mm S 

Mecillinam 10 µg 36mm S 41mm S 
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6. Diskussion 
 
Vi hittade fyra av våra fem sökta bakterier, Stafylococcus aureus, Stafylococcus 

epidermidis, Escherichia coli och Bacillus sp, den enda som uteblev var Streptococcus 

pyogenes, detta kan ha flera orsaker. En av dem är att de kan ha svårigheter med att 
överleva en längre tid utanför människokroppen eftersom de är fackultativt anaeroba eller 
enbart anaeroba. En annan orsak kan vara att de fanns men att vi helt enkelt inte lyckades 
odla fram dem.  
S. epidermidis är en vanligt förekommande bakterie i vår normalflora och påträffas ytligt 
på huden. Detta medför att risken för spridning ökar och att vi då fann den på flertalet av 
våra odlingsplattor är inte förvånande. Även om S. epidermidis är en relativt harmlös 
bakterie så kan den orsaka allvarliga infektioner hos personer med nedsatt immunförsvar, 
i samband med operationer eller i öppna sår. S. epidermidis har enligt studier visat på 
ökad antibiotikaresistens mot flera olika antibiotikum men spridningen av dessa är 
fortfarande låg.32,33 Av detta kan slutsatsen dras att även om S. epidermidis sprids 
förhållandevis lätt från de utvalda testobjekten så är risken att bli allvarligt sjuk liten om 
man för övrigt är frisk.  
 

Bacillus sp. fanns ca 75% av odlingsplattorna både från toalettmiljön och datorsalarna, 
men denna matförgiftningsbakterie krävs i stora mängder för att ge upphov till några 
symptom. Får man i sig bakterien endast genom att t.ex. slicka sig på fingret är risken att 
insjukna liten. Det är först när bakterien får föröka sig och utsöndra tillräcklig mängd 
med toxin som den ger symptom. Detta kan ske ifall man råkat kontaminera sin mat och 
bakterierna där får tid på sig att tillväxa. 
Därför bör man alltid vara noga med att tvätta händerna innan man tillreder sin mat då 
Bacillus sp överlever höga temperaturer vid matlagning. 
 

I jäsningsserien gav de två E. coli kolonierna rätt resultat jämfört med referensen förutom 
i det åttonde röret. I agardiffusionsmetoden visade dock kolonierna på intermediär 
känslighet mot Cefadroxil och detta är karakteristiskt för just E.coli. De två kolonierna 
påträffades endast på två toalettljusknappar. Att de hittades i denna miljön är inte 
förvånande då de är tarmbakterier. Antalet fynd tyder på att spridningen och 
infektionsrisken av E. coli på SET är låg. Inga av kolonierna var antibiotikaresistenta. 
Att E. coli är intermediär känsliga (I) mot Cefadroxil är inget bekymmer då det inte är 
förstahandsvalet mot E. coli infektioner.  
 

Stafylococcus aureus hittades även den på två ställen, toalettljusknapp och datormus. Att 
vi överhuvudtaget hittade S. aureus var överraskande då den endast ingår i normalfloran 
hos ca 30-50% av befolkningen.34 Dessa två kolonier testades för antibiotikaresistens och 
MRSA men ingen resistens påvisades.  
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Att varken S. aureus eller E. coli uppvisade någon antibiotikaresistens är endast positivt, 
då dessa stammar inte bör spridas och är betydligt mer svårbehandlade, än icke resistenta, 
vid infektioner. Risken att drabbas av en S. aureus eller E. coli infektion på avdelningen 
SET är liten då förekomsten av dessa bakterier var sällsynt men detta bör inte 
nonchaleras. Dessa bakterie kan, även fast de i de flesta fall inte är resistenta, orsaka 
allvarlig sjukdom.   

 
För att med säkert kunna avgöra att infektionsrisken är låg på avdelning SET bör man 
göra en större studie. Intressant hade också varit att göra studien över hela Halmstad 
Högskola för att få en större uppfattning om huruvida förekomsten av bakterierna är 
vanlig. Vi tror att vårt resultat där förekomsten var låg hänger ihop med att studien inte 
var mer omfattande.  
Liknande undersökningar har gjorts i USA där man undersökt vilka bakterier som 
återfinns på allmänna ytor så som t.ex. telefonautomater ute i stan. Efter att ha läst 
artikeln fick vi en relativt klar bild över vilka bakterier vi kunde förvänta oss att finna på 
de allmänna ytorna på avdelningen SET. Jämförelsevis fick vi inget speciellt avvikande 
resultat utan de bakterierna vi letade efter omnämndes i den amerikanska artikeln, 
förutom S. pyogenes som var vanligt förekommande i den amerikanska studien. Vår 
studie är baserad på den kunskap vi har idag och att dra för stora paralleller med större 
vetenskapliga studier kan vara missvisande. 
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8. Bilagor 

 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Test 1 (utöver rören): Laktostest (lac).  
Här testas bakterierna på CLED-platta. Vid laktosfermentation sker färgomslag från grön 
till gult, se bild 18.33  
 
Rör 1 (från vänster): Voges-Proskauer (VP) test.  
Detta rör innehåller glykos och pepton. Alla enterobacter oxiderar glukos för 
energiutvinning, slutprodukten kan variera beroende på bakteriens enzymer. Voges-
Proskauer test används för att fastställa vilka slutprodukter som bildas efter 
glykosfermenteringen.23,25  
Inkuberingstid: 24h 
Temperatur: 36°C 
Ett positivt resultat med färgomslag till ljusrött tyder på acetoin-(acetylmetylkarbinol)-
producerande bakterier.32,34 
 
Rör 2: Lysindekarboxylas-test (ld).  
Testar bakterierna förmåga att utnyttja aminosyran lysin som energikälla. 
Lysindekarboxylas bryter ner bindningen mellan karboxylsyragruppen (-COOH) och 
resten av aminosyran. Detta leder till en pH höjning och ger färomslag till violett vid 
positivt resultat medan det vid pH sänkning ger färgomslag till gult. Det är viktigt att 
testet utförs anaerobt, därför täcks översta delen av provet med steril olja.8,34 
Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C  
 
Rör 3: Ornitindekarboxylas-test (od).  
Testar bakterierna förmåga att utnyttja ornitin som energikälla Ornitindekarboxylas 
bryter ner bindningen mellan karboxylsyragruppen (-COOH) och resten av aminosyran. 
Detta leder till en pH höjning och ger färomslag till violett vid positivt resultat medan det 
vid pH sänkning ger färgomslag till gult. Det är viktigt att testet utförs anaerobt, därför 
täcks översta delen av provet med steril olja.34 
Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C 
 
Rör 4: ONPG-test (on).  
Det här testet påvisar bakteriens förmåga att bilda enzymet beta-galaktosidas, med hjälp 
av ONPG (Ortho-nitrophenyl-b-D-galactopyranoside). Detta enzym produceras endast i 
närvaro av laktos och ger ett positivt färgomslag till gult.34 
Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C 
 
Rör 5: Indol/H2S-test (in/hs).  
Detta är ett kombinationstest.  
Överst i röret finns L-tryptofan och för att bakterierna ska kunna utnyttja det som 
energikälla krävs det att de producerar enzymet tryptofanas.  
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Detta bryter ner aminosyran L-tryptofan till bl.a. indol, pyruvat och ammoniak. Positivt 
resultat påvisas med ett färgomslag till rosa/röd färg.23,25 
Nedtill i röret testar man bakteriernas förmåga att utnyttja svavelhaltiga aminosyror som 
energikälla. Enzymet desulfuras frisätter H2S vid oxidation av dessa aminosyror. Positivt 
resultat ses som ett svartnande färgomslag i mediet.32,34 
Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C  
 
Rör 6: Ureas-test (ur).  
Vissa bakterier producerar ureas, vilket spjälkar urea till ammoniak och koldioxid. 
Mediet innehåller urea och en pH indikator (fenolrött). Bildandet av ammoniak höjer 
pH:t vilket leder till ett positivt resultat med ett rosa-rött färgomslag, vid negativt resultat 
sker inget färgomslag. Detta test används för att skilja proteusarten från andra 
enterobacter.32,34 
Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C 
 
Rör 7: Citrat-test (cit).  
Testar bakteriernas förmåga att utnyttja citrat som enda kol –och energikälla. Citrat kan 
användas av bakterier som producerar enzymet citras. Mediet innehåller pH indikatorn 
bromtymolblått som vid positivt resultat ger ett blått färgomslag och bakterietillväxt, 
negativt test ger grönt färgomslag och ingen bakterietillväxt.32,34 
Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C 
 
Rör 8: Adonitol-test (ad).  
Testar bakteriernas förmåga att utnyttja adonitol som energikälla. Vid fermentation av 
adonitol bildas sura slutprodukter. Mediet innehåller en pH indikator som då ger ett 
färgomslag från rött (basiskt) till gult (surt).  
Rött eller organge färgomslag avläses som negativt resultat medan minsta tecken på gult 
färgomslag tolkas som ett positivt resultat.35 

Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C 
 
Rör 9: Arabinos-test (ar). 
Testar bakteriernas förmåga att utnyttja arabinos som energikälla. Vid fermentation av 
arabinos bildas sura slutprodukter. Mediet innehåller en pH indikator som då ger ett 
färgomslag från rött (basiskt) till gult (surt).  
Rött eller organge färgomslag avläses som negativt resultat medan minsta tecken på gult 
färgomslag tolkas som ett positivt resultat.24 

Inkubationstid: 24h 
Temperatur: 36°C 
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Bilaga 3 

 
Nedan följer de olika antibiotika som E. coli testades för i resistensbestämningen 
Följande antibiotikum används främst vid UVI. 
 
Cefadroxil (CFR 30µg) – Är ett betalaktamantibiotika och påverkar cellväggsyntesen hos 
streptokock pyogenes (GAS), pneumokocker och stafylokocker. Antibiotikan verkar bäst 
på grampositiva bakterier medan den har sämre effekt på gramnegativa bakterier. E. coli 
hämmas med lägre aktivitet av detta antibiotika och bakterier som är resistenta kan 
syntetisera ett stort antal betalaktamaser.36 

 

Trimetoprim (W 5µg) – Detta antibiotika verkar på bakteriens folsyrasyntes med god 
aktivitet på stafylokocker, streptokocker, pneumokocker, enterokocker och E. coli. 
Resitensmekanismen mot trimetoprim kan via plasmider spridas mellan bakterier och 
sker främst hos E. coli där resistensen är vanlig med mer än 10 %.36 
 
Trimetoprim och sulfonamid (Trimsulfa, SXT 25µg) – Detta är ett 
kombinationsantibiotika som blockerar syntes av folsyra. Här ger kombinationen bättre 
resultat då antibiotikan kan blockera två på varandra följande steg i folsyrasyntesen. 
Trimsulfa verkar bra på både grampositiva och gramnegativa bakterier som t.ex. 
stafylokocker, streptokocker, E. coli, Klebsiella, Proteus och Salmonella. Främst hos  
E. coli förekommer resistens med mer än 10 % mot detta antibiotika och oftast sprids det 
via plasmider där olika enzymer verkar.36 

 
Nitrofurantoin (F 100µg) -  Detta hämmar olika bakteriella enzym och kan orsaka skador 
på DNA:t i bakterien. Det har ett brett spektrum som omfattar gramnegativa och 
grampositiva bakterier med god verkan på t.ex. E. coli, enterokocker och stafylokocker. 
Resistens förekommer med 1-10 % hos E. coli och sprids via plasmider.36 

 

Nalidixinsyra (NA 30µg) – Tillhör gruppen kinoloner och verkar genom att blockera två 
mekanismer som är verksamma i replikationen och transkription i bakterien. Resistens 
mot kinoloner uppkommer oftast genom spontana mutationer i bakteriekromosomen och 
har ökat bland gramnegativa bakterier, speciellt hos E. coli.40  

 
Mecillinam (MEL 10µg) – Har god aktivitet mot enterobacter t.ex. E. coli, proteus, 
salmonella och shigella. Den verkar med att hämma cellväggssyntesen genom bindning 
till PBP 2’. Bakterier som producerar betalaktamaser blir resistensta mot mecillinam och 
det finns ca 5 % resistenta E. coli bakterier.36 
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Bilaga 4 

 
Nedan följer de olika antibiotika som S. aureus testades för i resistensbestämningen 

 

Erytromycin (E 15µg) – Är ett makrolidantibiotikum som har god aktivitet mot 
stafylokocker, streptokocker, pneumokocker och en rad andra bakterier. Den verkar 
hämmande på bakteriers proteinsyntes genom att binda till ribosomerna och därför 
stoppar bakteriernas tillväxt. Oftast kommer verkningen igång efter två till fyra timmar 
på grampositiva bakterier. Bakterier som bildat resistens mot erytromycin kan bära på 
generna ermB och mefA. Resistens hos S. aureus förekommer med 1-10 %.36  
 
Klindamycin (DA 15µg) – Är ett antibiotika mot framförallt anaeroba bakterier men har 
även en god verkan på bl.a. stafylokocker och streptokocker. Den verkar hämmande på 
bakteriers proteinsyntes genom att binda till ribosomens 50S-enhet och förhindrar då 
bildning av peptidkedjor. Bakterier kan, via plasmider, sprida resistens mot klindamycin 
och förekommer hos S. aureus med 1-10 %.36 

 
Gentamicin (CN 30µg) – Är en aminoglykosid och påverkar bakteriers proteinsyntes. 
Den har en god aktivitet på bl.a. S. aureus, koagulasnegativa stafylokocker och 
enterobacter. Resistens mot gentamicin kan spridas via plasmider eller att det finns en 
kromosomal defekt hos bakterien. Resistens mot detta antibiotika förekommer hos  
S. aureus med <1% och klassificeras som sällsynt.36  
 
Fusidinsyra (FD 10µg) – Är ett steroidliknande antibiotika och hämmar bakteriers 
proteinsyntes med god aktivitet mot bl.a. aeroba och anaeroba grampositiva bakterier och 
stafylokocker. Resistens kan uppstå under behandling med fusidinsyra eller genom 
mutation i delar som involverar i bakteriens proteinsyntes. Med 1-10 % förekommer det 
resistens hos S. aureus.36  
 

Vancomycin (VA 5µg) – Är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som hämmar 
grampositiva bakteriers cellväggssyntes. Den verkar bra på bl.a. S. aureus, 
koagulasnegativa stafylokocker, streptokokcer och enterokocker. Det är många gener 
som samverkar i resistensutvecklingen mot vancomycin (vanA, vanB, vanC, vanD, vanE, 
vanG). Resistens mot detta antibiotika förekommer hos S. aureus med <1% och 
klassificeras som sällsynt och förekommer även i sällsynta fall bland MRSA.36 

 
Cefoxitin (4mg/L) – Tillhör gruppen cefamyciner och är aktiv mot grampositiva kocker, 
stafylokocker samt enterokocker. S. aureus som är cefoxitin resistent är med stor 
sannolikhet meticillinresistent och klassas då till MRSA. Resistensen kodas av genen 
mecA.36 
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