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Abstract 

Escherichia coli are bacteria found in bowels of warm blooded animals. Most subspecies are 

harmless and part of the normal gut flora. However, E. coli have the ability to exchange 

genetic material with other bacteria, and some E. coli have acquired genes coding for 

virulence factors. VTEC, E. coli with the ability to produce verotoxin are commonly found in 

cattle, but certain types can cause severe disease in humans, known as enterohaemorrhagic E. 

coli, EHEC.  

    In this study, isolates of E. coli and other bacteria in the family Enterobacteriaceae from 

calves were subtyped and clustered using MALDI-TOF. Ten strains were selected for 

experimental competition analysis against E. coli MG1655. 

    The aim of the study was to identify strains of bacteria with the potential to outcompete 

VTEC in the cattle host and decrease the risk of human infections. 

    Three of the bacterial strains were able to outcompete the laboratory strain, and in future 

studies these strains can be analysed when competing against VTEC. The rest of the strains 

were outcompeted. Four known strains of VTEC were analysed competing the laboratory 

strain, showing weak ability to compete. Finally, a highly pathogenic strain of VTEC was 

analysed against Escherichia coli Nissle 1917, known for its ability to outcompete many 

strains of bacteria. Nissle could not outcompete the tested VTEC strain under the tested 

conditions. 

    In conclusion the majority of the bacterial strains isolated from calves were identified as E. 

coli and three of the isolates showed good ability to compete against the laboratory strain. 
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Inledning 

Escherichia coli inom släktet Enterobacteriaceae är en vanligt förekommande tarmbakterie i 

normalfloran hos däggdjur. Bakterien delas in i olika serotyper baserade på vilka ytantigen 

som finns hos bakterien. Som många andra bakterier kan E. coli utbyta gener horisontellt, 

mellan varandra. Detta innebär att bakterierna kan ta upp DNA-sekvenser som gör den 

patogen hos människa. Humanpatogena E. coli är ofta beroende av en eller flera horisontellt 

överförda genetiska element innehållande gener som kodar för toxiner och andra 

virulensfaktorer. Verotoxin eller shiga-liknande toxin är ett exempel på ett toxin som kan 

finnas i humanpatogena E. coli (Johnson, Nolan. 2009). När verotoxin-bildande E. coli 

(VTEC) orsakar sjukdom hos människa kallas de enterohemorragisk E. coli (EHEC). EHEC 

är en välkänd patogen E. coli som kan ge svåra symptom hos människa. Nötkreatur är EHECs 

primära värd och är oftast smittade av EHEC utan att få några symptom (Widgren, Eriksson 

et. al 2013). Om smittan sprids vidare till människa kan den orsaka dödliga komplikationer. 

Då fokus för denna rapport är verotoxinbildande E. coli från kalvar kommer jag hädanefter 

endast att använda mig av uttrycket VTEC för att undvika missuppfattningar. Veroxin är 

identiskt med shigatoxin som hittas hos arter av Shigella och kallas därför ibland för 

shigatoxin eller shiga-liknande-toxin. Genom att binda till receptorn glykosfingolipid 

globotriaosylceramid (Gb3), som hittas på cellers yta, kan verotoxin gå in i celler och 

blockera inbindning av tRNA i ribosomerna och därmed hindra proteinsyntesen (Walsh, Dodd 

et. al. 2013). Celler med fler Gb3-receptorer är mer känsliga för toxinet då risken för 

endocytos av toxinet är högre. Hos människa finns det få Gb3-receptorer i mag-tarm-kanalen, 

men desto fler hos celler i njurarna och hjärnan. Detta är en av anledningarna till att patienter 

med svåra VTEC-infektioner kan drabbas av dödliga komplikationer i njurar och hjärna. 

        Den serotyp av VTEC som flest människor i Sverige och många andra länder blir sjuka 

av är O157:H7. VTEC O157:H7 delas in i 9 klader där klad 8 oftare ger svårare infektioner 
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vid spridning till människa än andra klader (Manning, Motiwala et. al. 2008). Smittdosen är 

mellan 10–100 bakterier och inkubationstiden är 3-4 dagar (Pennington. 2010). Det vanligaste 

symptomet på en VTEC-infektion är vattnig diarré som kan upphöra av sig självt inom en 

vecka. Om symptomen inte upphör kan diarrén bli blodig och andra symptom som magkramp 

och i vissa fall feber uppkomma (Pennington. 2010). Eftersom antibiotikabehandling 

misstänks kunna leda till ökad produktion av verotoxin behandlar man oftast patienterna 

enbart med intravenöst dropp för att motverka uttorkning och näringsbrist samtidigt som de 

monitoreras för allvarligare komplikationer. 

   Hemolytisk uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation som drabbar ca. 3-7 % av 

alla patienter som insjuknar av VTEC. Risken för att drabbas av HUS vid ett VTEC-utbrott 

kan stiga upp till 20 % för patienterna, beroende på vilken VTEC-stam som orsakar utbrottet. 

Barn och äldre patienter har högre risk att drabbas (Mead, Griffin. 1998). HUS innebär en 

kombination av mikroangiopatisk hemolytisk anemi, trombocytopeni och akut njursvikt. 

Verotoxin ger en lokal inflammation i vaskulärt endotel, minskad tromboresistans och 

komplementaktivering. Detta leder till att tromber bildas i kapillärer och artrioler vilket leder 

till ischemi. Den hemolytiska anemin uppkommer genom att erytrocyterna fragmenteras i de 

trånga blodkärlen. Om spridningen av verotoxin når hjärnan kan det ge uppkomst till 

symptom som krampanfall, stroke och koma. Detta sker i 25 % av alla fall av HUS och skador 

på hjärnan är den största dödsorsaken hos dessa patienter (Tarr, Gordon et. al. 2005). 20-30 % 

av HUS-patienterna riskerar även följdsjukdomar efter sin VTEC-infektion. De flesta drabbar 

njurarna och kan kräva att patienten får dialys under långa perioder eller njur-transplantation 

(Rosales, Hofer et. al. 2012). I nuläget påbörjar man oftast dialys tidigt i sjukdomsstadiet och 

detta har dragit ner dödsfallen från 30 % till mellan 1 och 4 %. Förutom minskat dödsantal har 

den tidiga dialysen även lett till färre kroniska njurskador (Tarr, Gordon et. al. 2005). 
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    Sedan 1996 görs regelbundna prevalensundersökningar av VTEC hos slakterier i Sverige. 

De senaste 10 åren har prevalensen legat mellan 3,1 - 3,4 % hos nötkreatur.
1
 Mellan 1998-

2000 gjordes en nationell prevalensstudie bland svenska gårdar då VTEC hittades på 8,9 % av 

alla totalt 371 gårdar som testades (Eriksson, Aspan et. al. 2005).  

    Utbrott av VTEC O157:H7 beror oftast på smitta i livsmedel, vanligast från köttprodukter, 

mejeriprodukter och grönsaker, men smittan kan även spridas mellan människor, från vatten 

och miljö eller via direktkontakt med smittade djur. Smittspridning mellan människor sker i 

högre grad mellan yngre barn som inte alltid har lika god handhygien som vuxna.
1
 

    Det är tidigare känt att vissa bakterier har en hämmande effekt för andra bakteriers tillväxt. 

I tidigare studier har olika bakteriers förmåga att hämma tillväxten av VTEC-bakterier 

studerats. Detta har gjorts för att man är intresserad av möjligheten att kunna sätta in andra 

bakteriestammar som probiotika hos patienter drabbade av en VTEC-infektion (Cordonnier, 

Thevenot et. al. 2017). 

    ”Next generation sequencing” (NGS) är en ny metodik som används för 

genomsekvensering, både inom forskning och rutinmässig karaktärisering av bakterier för 

t.ex. smittspårning. I den teknik som ligger bakom Illuminas NGS-metodik fragmenteras 

genomiskt DNA och binds in med kända adaptrar av nukleinsyrasekvenser. I 

sekvenseringsaparaten amplifieras DNA-strängarna och fluoroforinmärkta nukleotider får 

binda in till DNA-strängarna en efter en så att flourescens kan detekteras och strängens 

sekvens bestämmas. Detta sker samtidigt på miljontals olika DNA-strängar.
2
 

    ”Matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight” (MALDI-TOF) är en snabb och 

billig metod för att typa bland annat bakterier och svampar. Det som ska analyseras tillsätts 

                                                           
1
 http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/djurhalsa/zoonoser/infektion-med-ehecvtec-ett-

nationellt-strategidokument-2014-12-17.pdf (2017-04-06) 
2 https://www.illumina.com/technology/next-generation-sequencing.html (2017-04-06) 

http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/djurhalsa/zoonoser/infektion-med-ehecvtec-ett-nationellt-strategidokument-2014-12-17.pdf
http://www.sva.se/globalassets/redesign2011/pdf/djurhalsa/zoonoser/infektion-med-ehecvtec-ett-nationellt-strategidokument-2014-12-17.pdf
https://www.illumina.com/technology/next-generation-sequencing.html
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till en punkt på en platta tillsammans med matrix. Plattan placeras därefter i instrumentet där 

varje punkt på plattan beskjuts med en laser vilket resulterar i att det som ska analyseras 

joniseras och accelereras i instrumentets vacuumfyllda kammare. Beroende på bakterien eller 

svampens uppsättning av peptider kommer olika joner att skapas med olika massa. Jonernas 

flygtid kommer att vara olika och med hjälp av en detektor som mäter flygtiden för varje jon 

kan ett masspektrum skapas för varje bakterie eller svamp. Detta spektrum jämförs därefter 

med kända spektrum för att typa organismen (R. Patel. 2015). På senaste tiden har forskare 

börjat undersöka möjligheten att urskilja bakterier även inom en art med MALDI-TOF. 

 

    Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) är en stam av E. coli som är konkurrenskraftig mot 

andra bakteriestammar. Stammen hittades i en soldat under första världskriget då alla andra 

soldaterna i skyttegraven drabbats av Shigella, men han hade klarat sig från utbrottet. 

Stammen isolerades av den tyska läkaren Nißle 1917 och har sedan dess använts som 

probiotika (under namnet Mutaflor) vid vissa intestinala sjukdomar (Sonnenborn. 2016). 

Tidigare studier har visat att Nissle kan ha en hämmande effekt på VTEC (Reissbrodt, 

Hammes et. al. 2009) och bakteriestammen valdes därför att få konkurrera med en 

högpatogen VTEC klad 8 i detta projekt. 

    I denna studie undersöktes VTEC samt bakteriestammar isolerade från icke koloniserade 

kalvar på VTEC-drabbade gårdars förmåga att konkurrera mot kända bakteriestammar. 

Stammarna subtypades på MALDI-TOF och sekvenserades på SLU:s Illumina-instrument. 

Syftet var att undersöka VTECs förmåga att konkurrera med andra bakterier för att undersöka 

möjligheten att sätta in andra bakteriestammar som probiotika hos nötkreatur för att motverka 

smitta av VTEC till människor. I projektet undersöktes även om subtypning med MALDI-

TOF och sekvensering ger liknande resultat gällande bakteriestammars släktskap.  



7 
 

Metod 

 

Studiematerial 

Materialet som studerades var kända bakteriestammar av olika arter inom släktet 

Enterobacteriaceae samt rektalsvabbar från 12 kalvar på gårdar med påvisad VTEC. 

 

Etik 

Etiskt tillstånd för provtagning av kalvarna har beviljats av Uppsala djurförsöksetiska nämnd 

(diarienummer C85/15). 

 

Utodling av rektalsvabbar 

Svabbarna som skulle analyseras plockades ur -70°C-frysen där de förvarats sedan 

provtagningen. Svabbarna snabbtinades genom att rören sänktes ned i ett vattenbad (55°C) 

tills upptiningsprocessen startat och sedan vändes ett par gånger för att vätskan i rören skulle 

tina helt. Efter upptiningen fick svabbarna stå i rumstemperatur i en timme. Rören med 

svabbarna vortexades i en halv min och vätskan späddes 1:10 och 1:100 med peptonsaltvatten 

(SVA). Spädningarna racklades ut på VRGG-plattor (violettrött-gallglukosagar-plattor, SVA) 

som gynnar växt av Enterobacteriaceae och 1:100-spädningen racklades ut på en TBX-platta 

(Tryptone Bile Agar med X-Glucuronide, SVA) som specifikt gynnar E. coli. Alla plattorna 

odlades i 37°C över natt.  

    Dagen efter valdes 15 bakteriekolonier med olika morfologi från varje provs VRGG platta 

och 15 bakteriekolonier från varje provs TBX-platta. Kolonierna renodlades på 
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hästblodagarplattor (SVA) över natt. För att möjliggöra renodling av enskilda kolonier valdes 

kolonierna från VRGG-plattorna ut från antingen 1:10 eller 1:100-spädningen.  

 

Avdödning av bakterier samt avdödningskontroll 

Inför transport till SLU och analys med MALDI-TOF plockades en koloni från varje 

häsblodagarplatta genom att en vit ögla (1 µl) doppades i en ren bakteriekoloni och 

slammades upp i 500 µl 70 % etanol. Rören vortexades. En avdödningskontroll genomfördes 

på varje bakterieart genom att 80 µl av etanollösningen racklades ut på en hästblodagarplatta 

och odlades i 37°C över natt. Arbetet utfördes i Laf-bänk med nitrilhandskar inne på EHEC-

laboratoriet på SVA, skyddsnivå BSL-3**. Avdödningen genomfördes för att 

bakteriestammarna riskfritt skulle kunna transporteras ut från EHEC-laboratoriet för MALDI-

TOF-analys på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 

 

MALDI-TOF för artbestämning av Enterobacteriaceae 

För artbestämning av enterobacteriaceae användes kolonier isolerade från VRGG plattor. 

Rören med avdödade bakterier i 70 % etanol centrifugerades i 11000 g i 2 minuter. Efter 

centrifugeringen hälldes så mycket som möjligt av supernatanten av och rören 

snabbcentrifugerades upp till 8000 g. Supernatanten sögs av med en automatpipett och 

pelleten fick lufttorka. En tandpetare doppades i pelleten och bakteriestammen gnuggades i 

duplikat på en MALDI-TOF-platta för flergångsanvändning med 96 punkter. 1 µl matrix 

(Bruker) tillsattes till varje punkt innan plattan analyserades med SLU:s MALDI-TOF-

instrument (Bruker Microflex,). 
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MALDI-TOF  för subtypning av E. coli 

För subtypning av E. coli användes kolonier isolerade från TBX-plattor. Rören med avdödade 

bakterier i 70 % etanol centrifugerades i 11000 g i 2 min. Efter centrifugeringen hälldes så 

mycket som möjligt av supernatanten av och rören snabbcentrifugerades upp till 8000 g. 

Supernatanten sögs av med en automatpipett och pelleten fick lufttorka. Beroende på pelletens 

storlek tillsattes mellan 10-30 µl 70 % (V/V) myrsyra till varje rör som fick inkubera i 2 min 

varpå lika stor mängd acetonitril (ACN) tillsattes. Röret stängdes och blandades genom att 

röret drogs ovanpå provrörsstället (så kallad ”scratch mix”). Rören centrifugerades därefter i 

11000 g i 2 min. 1 µl av supernatanten pipetterades ut på två punkter på MALDI-TOF-plattan. 

Därefter tillsattes 1 µl matrix till varje punkt och plattan analyserades med MALDI-TOF-

instrumentet och data bearbetades i instrumentets mjukvara ”Biotyper Compass explorer” 

(version 1.4) efter Brukers beskrivning ” Strain typing with MALDI Biotyper – Subtyping”.  

PCA Dendrogram utfördes med de förinställda parametrarna. 

 

Kompetitionstest 

Kompetitionsanalyser utfördes på 10 isolerade bakteriestammar. Utöver dessa stammar 

genomfördes även kompetitionsanalyser mot labstammen med fyra kända VTEC-stammar 

med olika virulensnivåer, två lågvirulenta, en mellanvirulent och en högvirulent. Den 

högvirulenta stammen med VTEC fick även konkurrera mot en kloramfenikol-resistent E. coli 

Nissle 1917. 

    Inhibitor- och målstammarna av bakterier odlades ut i 5 ml LB-buljong (Luria-buljong, 

tillverkad av SVA:s substratavdelning) i 50 ml stängda Falconrör, en koloni användes av varje 

stam. Rören odlades i 16-18 h i 37°C värmeskåp under skakning. Målstammen i försöket var 

MG1655 SK620 och inhibitorn var den kliniska stam som skulle analyseras. 
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    1 ml av inhibitorn blandades med 100 µl av målstammen. 20 µl av lösningen odlades ut på 

en förvärmd speciell LA-agarplatta (Luria-agar med 0,2 % glukos och 100mM fosfatbuffer, 

tillverkad av SVA:s substratavdelning) 24 h i 37°C. Lösningen droppades på plattan och läts 

torka in ordentligt innan plattan ställdes in i värmeskåp. 

Resterande av lösningen späddes 1:10 i 8 steg med PBS (tillverkad av SVA:s 

substratavdelning) i en 96-hålsplatta med runda bottnar på brunnarna och odlades ut på två 

fyrkantiga agarplattor, en LA-agar (Luria-agar, tillverkad av SVA:s substratavdelning) och en 

Cam-agar (LA-agar med 12,5 mg/L kloramfenikol, SVA). De olika spädningarna fördelades, 

4 µl av varje spädning på plattorna. Plattorna inkuberades i 37°C i 17 h. Dessa plattor 

representerar tidpunkten 0 h. 

    Allt bakteriematerial från den runda LA-agarplattan skrapades upp med en bomullspinne 

och suspenderades i 1 ml PBS. Lösningen späddes 1:10 i 8 steg i en 96-hålsplatta och odlades 

ut på två fyrkantiga agarplattor, en LA-agar och en Cam-agar. De olika spädningarna 

fördelades 4 µ,l av varje spädning. Plattorna inkuberades i 37°C i 17 h. Dessa plattor 

representerar tidpunkten 24 h. 

    Plattorna för 0 h och 24 h lästes av genom att antalet kolonier räknades för de spädningar 

där antalet kolonier låg inom ramen för att räknandet var möjligt (ca. 1-30 kolonier). Det 

kompetitiva indexet (CI) beräknades enligt formeln    
                             

                           
 och anger 

inhibitorstammens förmåga att konkurrera ut målstammen. Målstam 0 h/24 h innebär värdet 

för det beräknade CFU/ml för målstammen vid 0 h/24 h och Inhibitor 0 h/24 h är värdet för 

det beräknade CFU/ml för inhibitorstammen. Detta beräknas med antalet kolonier på 

plattorna, den aktuella spädningsfaktorn samt mängden lösning som tillsattes på plattan av 

varje spädning (4 µl). Antalet kolonier på LA-plattan som bestod av målstammen beräknades 

genom                                                             . Vid ett CI=1 
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sker ingen konkurrens. Vid ett CI över 1 har målstammen konkurrerat ut inhibitorstammen 

medan ett CI mindre än 1 innebär att inhibitorn har konkurrerat ut målstammen. 

 

Statistik 

Programvaran ”R” (version 3.3.1) användes för att utföra Fishers exakta test på antalet 

positiva och negativa djur representerade i de olika klustren av E. coli och Acinetobacter spp 

för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan klustren, d.v.s. om vissa 

kluster var överrepresenterade bland VTEC-positiva eller negativa djur. 

 

Resultat 

 

MALDI-TOF för artbestämning av Enterobacteriaceae 

Av de 180 bakteriestammar som isolerats från VRGG-plattor kunde 178 identifieras med 

MALDI-TOF. Av dessa var 177 av 178 (99,4 %) E. coli och 1 av 178 (0,6 %) Enterobacter 

cloaceae.  

 

MALDI-TOF  för subtypning av E. coli 

Vid subtypning med MALDI-TOF analyserades totalt 178 bakteriestammar isolerade från 

TBX-plattor. MALDI-TOF-instrumentets mjukvara identifierade 150 av stammarna (84,3 %) 

som E. coli och 28 som andra arter. Av dessa identifierades 25 av 28 (89,2 %) som 

Acinetobacter spp, 2 av 28 (7,2 %) som Klebsiella spp och 1 av 28 (3,6 %) som Enterobacter 

cloaceae. Av alla isolerade stammar från TBX-agar var 39 kolonier gulvita och resterande 
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stammar olika nyanser av blågrönt. Av de 39 gula kolonierna kom 27 av dessa från VTEC-

positiva kalvar. Alla stammar som identifierades som Acinetobacter spp kom från gulvita 

kolonier på TBX-agar. 

Med hjälp av MALDI-TOF-instrumentets mjukvara kunde de 150 stammarna som 

identifierats som E. coli delas in i fem kluster. Ett av klustren dominerades av prover från icke 

koloniserade djur, två kluster dominerades ett subkluster av klusteret av prover från negativa 

djur och det andra subklustret av prover från positiva djur. I de sista två  klustren blandades 

prov från positiva och negativa djur utan mönster. Se figur 1. 

 

Figur 1. Figuren visar klustringen av de bakteriestammar som identifierades som E. coli. Majoriteten av 

proverna i det lila klustret kommer från negativa djur. Det ena subklustret av det gula och det gröna klustret 

domineras av negativa djur, medan det andra subklustret dominerades av positiva djur. Det röda och det blå 

klustret bestod av positiva och negativa djur utan mönstrer. Figuren visar ett utvalt spektra från varje 

bakteriestam. 
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Av de 28 stammar som identifierades som andra arter än E. coli vid subtypningen utfördes en 

klustring av de stammar som identifierats som Acinetobacter spp. Dessa delades in i 4 kluster 

där 1 kluster bestod av enbart prover från positiva djur, 1 kluster av bara negativa djur samt 2 

kluster där majoriteten av proverna (87,5 % och 70 %) kom från negativa djur. Se figur 2. 

 

Figur 2. Figuren visar klustringen av de bakteriestammar som vid subtypning med MALDI-TOF 

identifierades som Acinetobacter spp. Det röda klustret innehöll enbart prover från positiva djur. Det 

lila klustret innehöll 87,5 % negativa djur och det gröna 70 % negativa djur. Det turkosa klustret 

innehöll enbart negativa djur. Figuren visar alla 6 spektran för varje bakteriestam. 

 

 

Värdena som användes för den statistiska beräkningen av klusternas uppbyggnad samt de 

beräknade p-värdena av Fishers exakta test redovisas i tabell 1 och 2. Ingen statistisk 

signifikant skillnad fanns mellan de olika klustren med avseende på antalet positiva och 

negativa djur. 
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Tabell 1. Tabellen visar antalet positiva samt negativa djur som fanns representerade i varje kluster 

av de stammar som Identifierades som Acinetobacter spp. Värdena användes för att beräkna Fishers 

exakta test som gav p=0,3571. 

Kluster Antal positiva Antal negativa 

Röd 3 0 

Lila 1 2 

Grön 1 2 

Turkos 0 1 
 

 

Tabell 2. Tabellen visar antalet positiva samt negativa djur som fanns representerade i varje kluster 

av de stammar som Identifierades som E. coli. Värdena användes för att beräkna Fishers exakta test 

som gav p=0,7383. 

Kluster Antal positiva Antal negativa 

Lila 2 5 

Gul 4 4 

Grön 1 4 

Röd 3 4 

Blå 3 2 
 

 

Kompetitionstest 

10 bakteriestammar från icke koloniserade kalvar vars stammar klustrats ihop med andra 

prover från negativa djur i MALDI-TOF-subtypningen valdes ut för kompetitionsanalys. Av 

stammarna hade 7 identifierats som E. coli och 3 som Acinetobacter spp vid subtypningen. 

Medelvärdet för det kompetitiva indexet (CI) för varje kompetitionsanalys visas i figur 3 

tillsammans med de kompetitiva indexen för den positiva och negativa kontroll som utfördes. 
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Figur 3. Diagrammet visar det kompetitiva indexet (CI) för stammarna som kompetitionsanalys 

genomfördes på. Ett CI över 1 innebär att labstammen har konkurrerat ut den kliniska stammen medan 

ett CI under 1 tyder på att labstammen konkurrerats ut av den kliniska stammen. MG1655 är negativ 

kontroll då ingen kompetition skett och Nissle är positiv kontroll då labstammen konkurrerats ut. 

Resultatet för en av kompetitionsanalyserna med en klinisk stam har valts bort då en stor variation 

mellan triplikaten fanns samt att mer bakterieväxt fanns på kloramfenikol-plattan än på LA-plattan. 

Detta gav ett negativt CI-medelvärde som ej går att jämföra med resterande resultat. 

 

 

Diskussion 

Bakterier från svabbarna som användes i projektet odlades ut på VRGG-plattor och TBX-

plattor. VRGG-plattorna skulle främja växt för alla Enterobacteriaceae men resultatet för 

MALDI-TOF visade att 99,4  % av stammarna som identifierades var E. coli. TBX-agar 

användes för utodling av E. coli då den skall ska vara selektiv för arten. Viss växt av andra 
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Enterobacteriaceae kan förekomma men dessa ska vara inhiberade. Vid identifiering med 

MALDI-TOF var 84,3 % av de identifierade stammarna E. coli. Då VRGG-plattorna 

användes för att identifiera Enterobacteriaceae och TBX-plattorna skulle användas för 

uppodling av E. coli var det inte förväntat att fler Enterobacteriaceae skulle hittas på TBX-

plattorna än VRGG-plattorna. Alla bakteriestammar som växer på VRGG-plattorna blir mörkt 

rosa. Detta innebär att vid ett slumpmässigt urval av 15 stammar från varje platta finns en risk 

att alla valda stammar är av samma art. TBX-agar ger olika morfologi på bakteriestammarna. 

Majoriteten av E. coli ger blågröna kolonier på plattan, medan ca. 3-4 % av alla subtyper, 

bland annat O157:H7, istället växer som en ljusgul koloni. Detta beror på att de är 

glukuronidasnegativa (Ratanam, March et. al. 1988). Att 27 av 39 gulvita kolonier kom från 

VTEC-positiva kalvar tyder på att majoriteten av de ljusgula kolonierna består av VTEC 

O157:H7 men att resterande stammar antingen består av andra glukuronidasnegativa E. coli-

stammar alternativt de stammar som identifierades som Acinetobacter spp. Vid isoleringen av 

stammarna valdes 15 kolonier med olika morfologi ut. Detta kan vara anledningen till ett mer 

varierat utfall vid typningen från TBX-agar än VRGG. Samtidigt tyder resultaten på att E. coli 

faktiskt är den vanligaste arten inom Enterobacteriaceae i de aktuella proverna från kalvar. 

    Subtypning med MALDI-TOF är en teknik som endast används inom forskning och 

därmed används mer sällan jämfört med MALDI-TOF för artbestämning som används inom 

diagnostiken vid vissa mikrobiologiska laboratorier. Eftersom antalet användare är lägre och 

tekniken är mindre beprövad är den svårare att tillämpa och tolka. Eftersom MALDI-TOF är 

en snabb och billig metod har den dock förslagits som ett alternativ för snabb subtypning 

inom arter t.ex. under VTEC-utbrott (Christner, Trusch et. al 2014). Metoden valdes därför att 

jämföras med sekvensering av vissa bakteriestammar för att utvärdera resultaten. På grund av 

en misslyckad bibliotekspreparation kunde ingen sekvensering utföras i projektet, vilket var 

planerat. Att preparationen misslyckades kan bero på ett flertal olika anledningar. Förutom 
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den mänskliga faktorn kan misslyckandet ha berott på fel vid amplifieringen av provernas 

DNA. På grund av preparationens upplägg upptäcktes inte felet förrän provernas DNA-mängd 

skulle mätas innan poolning av prover inför sekvenseringen. Att bestämma i vilket steg som 

felet uppstått i är därmed inte möjligt. På grund av tidsbrist i slutet av projektet fanns ingen tid 

för att preparera om alla prover för sekvensering och metoden uteslöts därför. 

    De stammar som identifierades som Acinetobacter spp delades in i 4 kluster (se figur 2) 

med varierande antal positiva och negativa djur i varje kluster. Antalet positiva och negativa 

djur i varje kluster (tabell 1) jämfördes med Fishers exakta test som inte gav någon signifikant 

skillnad av uppdelningen positiva och negativa individer i de olika klustren (p=0,3571). De 

stammar som identifierades som E. coli delades in i 5 kluster (se figur 1), även där med 

varierande antal positiva och negativa djur i varje kluster. Antalet positiva och negativa djur i 

varje kluster (tabell 2) jämfördes med Fishers exakta test som inte gav inte heller i detta fall 

någon signifikant skillnad av uppdelningen mellan klustren (p=0,7383). Anledningen till att 

ingen signifikant skillnad fanns kan bero på det låga antalet positiva och negativa kalvar i 

varje kluster eller så finns det ingen signifikant skillnad mellan klustren. Klustringen utfördes 

med de spektra som erhölls vid MALDI-TOF-subtypningen. Utan sekvenseringsresultat kan 

vi inte vara helt säkra på vilka stammar som isolerades och användes i studien och vi kan 

därmed inte veta vilka av stammarna som är VTEC O157:H7 och vilka som är andra E. coli-

stammar. Detta innebär att vi kan säga att de stammarna som hamnar nära varandra i 

klustringen troligtvis är nära släkt med varandra, men vi kan inte vara helt säkra på exakt hur 

nära besläktade de är. Vi kan heller inte säga vilka av stammarna från positiva djur som var 

normalflora respektive VTECO157:H7, men kolonimorfologin kan ge oss en vink om vilka 

stammar som borde vara VTECO157:H7 då dessa borde vara gulvita på TBX-agar.  

    Kompetitionsanalyserna genomfördes mot en känd labstam med resistens mot antibiotikan 

kloramfenikol. Kloramfenikol användes i försöket då det är en typ av antibiotika som inte 
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förekommer särskilt ofta och därmed ger ett bra resultat då kliniska stammar mycket sällan 

har bildat resistens mot antibiotikan. Blandningen av bakteriestammarna kunde därmed odlas 

ut på två sorters agarplattor, en med kloramfenikol och en utan, och antalet kolonier på 

plattorna kunde jämföras för att få ut antalen av de olika stammarna. Detta genomfördes före 

och efter en 24 h inkubation då stammarna fick konkurrera med varandra. Stammarnas 

kompetitiva index kunde därefter beräknas och jämföras med varandra. En positiv och en 

negativ kontroll analyserades. Den negativa kontrollen innebar att en icke kloramfenikol-

resistent variant av labstammen fick konkurrera med den kloramfenikol-resistenta varianten. 

Som förväntat konkurrerade inte den ena eller andra av dessa stammar ut varandra. I den 

positiva kontrollen fick E. coli Nissle 1917 konkurrera mot labstammen. Nissle är känd för att 

konkurrera ut många andra bakteriestammar och därmed också labstammen. Se figur 3. 

    Tre av de kliniska stammarna som kompetitionsanalys utfördes på gav högt positiva 

resultat då stammarna lyckats konkurrera ut labstammen. Detta tyder på att de är 

konkurrenskraftiga mot andra bakteriestammar, men behöver nödvändigtvis inte betyda att 

stammarna skulle konkurrera ut VTEC. Detta skulle behöva testas i kommande försök i den 

fortsatta forskningen. I resten av försöken har ingen konkurrens skett eller så har labstammen 

konkurrerat ut det kliniska isolatet. Att labstammen har konkurrerat ut de kliniska isolaten kan 

bero på att labstammen odlats i generationer och därmed är bättre anpassad vid att växa på en 

agarplatta medan de kliniska isolaten inte är det. En av analyserna med de kliniska proverna 

gav väldigt varierande värden och ett negativt CI-medelvärde. Resultatet gick inte att tolka 

och valdes därför att plockas bort. Anledningen till detta fel kan bero på att bakterielösningen 

inte var ordentligt blandad eller på pipetteringsfel. 

    I tidigare studier (Reissbrodt, Hammes et. al. 2009) (Rund, Rohde et. al. 2013) (Mohsin, 

Guenther et. al. 2015) har det visats på att Nissle har en hämmande effekt på VTEC. I denna 

studie gjordes ett försök där en kloramfenikol-resistent Nissle fick konkurrera mot en 
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högvirulent O157:H7 klad 8. I detta försök vann VTEC över Nissle, men får inte ett lika högt 

CI som den positiva kontrollen. Studier har visat att O157:H7 klad 8, som legat bakom flera 

utbrott i Sverige 2016–2017, orsakar HUS mycket oftare än andra typer av VTEC O157:H7 

som finns i Sverige (Söderlund, Jernberg et. al. 2014) och det är en stam kopplad till ett 

sådant utbrott som Nissle fått konkurrera mot i denna studien. Till skillnad från tidigare 

studier som gjorts där Nissle framgångsrikt konkurrerat ut VTEC-stammar såg vi dålig effekt 

mot svensk klad 8. Detta kan bero på att försöksmetodiken skiljer, eller att klad 8 har andra 

egenskaper än de andra VTEC som testats och därmed är mer resistent mot Nissles 

konkurrensförmåga. De stammar av konkurrenskraftig E. coli som hittats i den här studien 

kan alltså vara bättre kandidater att i framtiden användas som probiotika mot VTEC O157:H7 

klad 8 i kalvar, och de bör testas i direkt konkurrens mot VTEC-bakterier som nästa steg i 

forskningsprojektet. Dessa stammar har även fördelen att de är anpassade för att kolonisera 

kalvar, medan Nissle ursprungligen isolerades från en människa. 

    Studiens resultat tyder på att normalfloran av Enterobacteriaceae i tarmen hos kalvar består 

till majoriteten av E. coli. Det var förväntat att en majoritet av bakteriestammarna skulle 

identifieras som E. coli då bakterien är vanligt förekommande i tarmen hos varmblodiga djur, 

men det var inte förväntat att majoriteten skulle vara så stor som 99,4 % på VRGG-plattorna. 

Isolaten plockades slumpmässigt och alla stammarna hade samma utseende på plattorna, 

vilket borde innebära att urvalet är representativt. För att få ett säkrare resultat över 

normalflorans uppbyggnad skulle alla bakteriestammar på en hel platta behöva plockas, med 

tanke på att TBX-agar ska vara selektiv för E. coli. Anledningen till detta kan som tidigare 

nämnts vara att koloniernas utseende varierade vilket ledde till att fler bakteriearter isolerades 

från plattan. Sammantaget har alltså oväntat nog VRGG-plattorna sannolikt gett en mer 

varierad panel E. coli och kunde kanske varit bättre att utnyttja för subtypning, medan de 

teoretiskt mer E. coli-specifika TBX-plattorna gett ett större urval av Enterobacteriaceae som 
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inte är E. coli. Fynden från TBX är dock knappast representativa för den totala variationen i 

kalvarna eftersom den selektivt gynnar specifika grupper av Enterobacteriaceae som inte är 

E. coli.  
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