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ABSTRACT 

Hard-to-heal ulcers are resource intensive due to the fact that they are difficult to treat and 

especially vulnerable to bacterial invasion. The bacterial culture contaminating these wounds 

often consist of several different bacterial organisms that originate from endogenous sources. 

Necrotic material in ischemic ulcers provide nutrition which support bacterial reproduction, 

increasing the risk of infection. Determining causative pathogen in infected ulcers proves to 

be difficult when culturing swab samples, however Staphylococcus aureus and hemolytic 

streptococci generally act as primary pathogens.  

    The aim of the study was to investigate if the detection rate increased for S. aureus and 

hemolytic streptococci when culturing swab samples from ulcers on Columbia CNA; a media 

selective for gram-positive bacteria. In the experimental procedure the inhibitory action of 

CNA upon gram-negative bacterial growth was evaluated, using simulated ulcer samples 

(n=6) containing bacterial quality control strains in arbitrary concentrations. Additionally, 

patient samples (n=51) were cultured and screened for primary pathogens to investigate 

differences in the detection rate for CNA and the current culture media; Blood agar, 

Chocolate agar, Gentian violet blood agar and CLED agar. 

   Results from simulated ulcer samples showed excellent inhibitory function regarding the 

antibiotic substances of the CNA agar. Culturing patient samples from lower leg- and pressure 

ulcers on CNA, provided indications of diverse circumstances yielding higher respectively 

lower detection rate concerning S. aureus and hemolytic streptococci. Samples containing 

mixed flora with gram-negative bacteria generated higher detection rate and samples 

containing S. aureus yielded a lower detection rate when culturing on CNA, compared with 

that of the routine method.  

 

 

Keywords: Columbia CNA, gram negative inhibition, P. mirabilis, routine diagnostics, S. 

aureus. 
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FÖRKORTNINGAR 

CI – konfidensintervall 

CLEDagar – Cysteine-Lactose-Electrolyte-Deficient Agar  

CNA – Columbia Colistin Nalidixic Acid-agar 

CNA-F – Columbia Colistin Nalidixic Acid-agar med 5 % fårblod 

CNA-H – Columbia Colistin Nalidixic Acid-agar med 5 % hästblod 

GAS – Streptococcus pyogenes 

GBS – Streptococcus agalactiae 

GCS – grupp C streptokock 

GGS – grupp G streptokock  

MALDI-TOF MS – Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight Mass 

Spectrometry  

McF – McFarland 

MIC – ‘Minimum Inhibitory Concentration’ 
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BAKGRUND 

I Sverige beräknas cirka 40 000 patienter lida av svårläkta sår, av vilka bensår och trycksår är 

de vanligaste formerna. På grund av ökande prevalens av diabetes och ökande livslängd hos 

befolkningen antas även förekomsten av svårläkta sår öka1. Ben- och trycksår uppkommer på 

grund av ischemi och är ofta svårläkta och resurskrävande. Etiologin är avgörande för 

behandlingen, men gemensamt för ischemiska sår är deras utsatthet för mikrobiell invasion då 

immunförsvaret och läkningsprocessen påverkas negativt av den försämrade 

blodförsörjningen [1].  

    Sår som uppkommer nedanför knähöjd och inte läker inom 6 veckor definieras som bensår 

och den bakomliggande orsaken till dessa är cirkulatorisk insufficiens. De flesta bensår beror 

på venös insufficiens med undantag för fotsår där orsaken i 48 % av fallen beror på arteriell 

insufficiens. Uppskattningsvis är 25 % av alla som drabbas av bensår diabetiker2. Venösa 

bensår uppstår ofta som en följd av djupa tromboser eller försvagning i de ytliga venernas 

klaffsystem3. Symptom för venös insufficiens är underbenssvullnad (ödem) vilket gör huden 

skör och mindre motståndskraftig för yttre påverkan4. Många patienter med venös insufficiens 

drabbas dessutom av följdsjukdomar som ökar risken för mikrobiell invasion [2]. Arteriella 

bensår uppkommer på grund av arterioskleros på artärernas insida och först när artären har 

minskat i diameter med mer än 50 % uppträder symptom. Ett vanligt symptom är sårbildning 

och utan lyckad behandling leder tillståndet ofta till amputation inom ett år [3]. Trycksår 

                                                 
1Socialstyrelsen.se, (2015). RiksSår (nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår). [Internet] Tillgänglig via: 

http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/rikssarnationelltkvalitetsregi 

[Citerad 13 Maj 2015]. 
2Referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se, (2015). Hud och mjukdelar: Provtagning-praktiskt utförande - 

Referensmetodik för laboratoriediagnostik. [Internet] Tillgänglig via: 

http://referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se/w/Hud_och_mjukdelar:_Provtagning-

praktiskt_utf%C3%B6rande [Citerad 3 Maj 2015]. 
3Vardhandboken.se, (2015). Sårbehandling - Venösa bensår - Vårdhandboken. [online] Tillgänglig via: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Sarbehandling/Venosa-bensar/ [Citerad 4 Maj 2015].  
41177.se, (2015). Bensår – venösa - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster. 

[Internet] Tillgänglig via: http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Bensar---venosa/ 

[Citerad 4 Maj 2015]. 
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förekommer vanligtvis över benutskott och sårbildningen orsakas av lokal syrebrist i 

vävnaden då cirkulationen stryps, men kan även uppkomma utav nekros hos muskelceller då 

dessa pressas mot ben5. Bakteriefloran som växer i trycksår är ofta polymikrobiell eftersom 

patienter med denna typ av sår ofta är faecesinkontinenta1.    

 

Alla öppna sår är speciellt utsatta för kontamination av bakterier vilket inte är farligt eftersom 

kontaminerande bakterier inte påverkar läkningsprocessen6. I ben- och trycksår leder 

kontamination ofta vidare till kolonisation på grund av god tillväxt i det nekrotiska material 

som uppkommer vid ischemi [4]. Då kolonisation är normalt förekommande i svårläkta sår 

blir bakterieodlingar svårtolkade eftersom det med metoden inte går att avgöra om bakterierna 

är koloniserande eller infekterande [5]. Därför används odlingar endast som ett komplement 

till de kliniska tecken för infektion som patienten uppvisar6. Dessa tecken består i ökad 

utsöndring av exsudat, smärta, svullna sårkanter, feber, rodnad, ökning av ödem och ökning i 

sårstorlek, [6,7]. Utbrott av infektion förebyggs genom att hålla såret rent, avlägsna dött 

material, öka syresättning och genomblödning i såret och se till att patienten äter näringsriktig 

kost [6].  

 

I den medicinska världen är synen på mikrobiell påverkan på läkningshastigheten i sår som 

inte uppvisar tecken på infektion delad. En del hävdar att antalet mikroorganismer per gram 

vävnad är av prognostiskt värde, andra menar att specifika organismer ska ses som primära 

patogener och en tredje grupp anser att mikroorganismer har liten betydelse för 

läkningsprocessen [1]. 

                                                 
5Vardhandboken.se, (2015). Trycksår - Översikt - Vårdhandboken. [Internet] Tillgänglig via: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Oversikt/ [Citerad 4 Maj 2015]. 
6Moffatt, C. et al (2015). [Internet] Tillgänglig via: 

http://ewma.org/fileadmin/user_upload/EWMA/pdf/Position_Documents/2006/English_pos_doc_2006.pdf 

[Citerad 2 Apr. 2015].  
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    Eftersom odling av sårprover tagna med pinnprov inte är kvantifierbart7, söks 

primärpatogener i de infekterade såren. Enligt ”Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid 

kliniskt mikrobiologiska laboratorier” definieras Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes, grupp C streptokock samt grupp G streptokock som de målorganismer det letas 

efter, eftersom infektion i ischemiska sår i regel främst orsakas av dessa8. Samtliga är 

grampositiva bakterier med flertalet virulenta faktorer som vid djupa infektioner kan vara 

livshotande. Utöver att leta efter specifika mikroorganismer, utförs odlingar av ben- och 

trycksårsprover vid försämrad läkningsprocess och/eller då antibiotikabehandlingen har 

misslyckats. Det gäller även inför behandling av svårläkta sår med hudtransplantation; då är 

det önskvärt att rikta in antibiotikabehandlingen mot β-hemolytiska streptokocker och 

pseudomonasarter, vilka påverkar läkningsprocessen negativt genom frisättning av 

nedbrytande enzymer och exotoxiner. Det är också viktigt att detektera resistenta stammar, 

som till exempel meticillinresistena S. aureus hos inneliggande patienter, i syfte att förhindra 

spridningen av dessa6. 

 

Att en läkningsprocess är försämrad kan, utöver redan nämnd aktivitet hos pseudomonasarter 

och streptokockarter, bero på frisättning av endotoxiner från döda gramnegativa bakterier och 

frisättning av enzymer hos stafylokockarter och anaeroba bakterier6. Dessutom kan närvaron 

av blandflora förhindra läkning genom aktivering av immunförsvaret som leder till en kronisk 

inflammatorisk process9. För att minska utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier 

                                                 
7Referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se, (2015). Bedömning av prov och resistensbestämning - 

Referensmetodik för laboratoriediagnostik. [Internet] Tillgänglig via: 

http://referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se/w/Bed%C3%B6mning_av_prov_och_resistensbest%C3%A4mn

ing [Citerad 15 Maj 2015]. 
8Referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se, (2015). Ischemiska sår - Referensmetodik för laboratoriediagnostik. 

[Internet] Tillgänglig via: http://referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se/w/Ischemiska_s%C3%A5r [Citerad 4 

Apr. 2015].  
9Worldwidewounds.com, (2015). Understanding the effects of bacterial communities and biofilms on wound 

healing. [online] Tillgängllig via: http://www.worldwidewounds.com/2004/july/Percival/Community-

Interactions-Wounds.html [Citerad 6 Apr. 2015]. 
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rekommenderas inte omotiverad användning av antimikrobiella medel. Först när 

läkningsprocessen är uppenbart försämrad ska tillfällig antimikrobiell behandling bestå av 

antiseptiska lokalförband för att förhindra utbrott av infektion. Systemisk antibiotika sätts in 

vid tydliga tecken på infektion.  

 

Provmaterial från ben- och trycksår innehåller ofta exsudat bestående av en blandning av 

bakterier från hud- och i vissa fall tarmflora, som endast kontaminerar såret utan att påverka 

läkningsprocessen2. Många av bakteriearterna som finns i den normala tarmfloran är 

gramnegativ, vilket betyder att dessa bakteriers struktur består av två cellhöljen; ett tunt 

peptidoglykanlager och ett yttre membran. Det yttre cellmembranet består till stor del av 

lipopolysackarider och dess funktion är bland annat att skydda bakterien mot den ogästvänliga 

miljön i matsmältningssystemet. Hos grampositiva bakterier finns endast en cellvägg vilken är 

uppbyggt av ett flera lager peptidoglykan. Många av de gramnegativa bakterierna har 

dessutom flageller som gör dem rörliga. Den kanske vanligaste förekommande och mest 

utmärkande flagellerade bakterien på fasta substrat är Proteus mirabilis, som har egenskapen 

att växa snabbt över agar tack vare att den har många flageller och rör sig i grupp10. 

Egenskapen beskrivs som svärmning och är inte önskvärt vid mikrobiologisk odling, då 

identifiering kräver isolerade kolonier [8].  

 

På Laboratoriemedicin Västernorrlands avdelning för mikrobiologi används idag fyra substrat 

vid odling av ben- och trycksårsprover. De fyra substraten utgörs av blodagar, hematinagar, 

CLEDagar och Gentianaagar och av dessa är blodagar och hematinagar ickeselektiva medier. 

Blodagar är det mest frekventa använda mediet vid primärodling i Europa, på vilket de flesta 

                                                 
10Microbewiki.kenyon.edu, (2015). Swarming Motility in Proteus Mirabilis: Causative Agent of UTIs - 

MicrobeWiki. [Internet] Tillgänglig via: 

https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Swarming_Motility_in_Proteus_Mirabilis:_Causative_Agent_of_UTI

s [Citerad 10 Maj 2015]. 
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bakterier växer11. I hematinagar är näringsbasen berikad vilket möjliggör växt av mer 

krävande bakterier så som Haemofilusarter12. CLEDagar och Gentianaagar innehåller båda 

ämnen som verkar hämmande på vissa bakterier. Den selekterande effekten i CLEDagar ges 

av bristen på elektrolyter, vilket hämmar svärmning hos P. mirabilis. CLEDagarn är dessutom 

differentierande för laktosjäsande bakterier tack vare tillsats av laktos och pH-indikerande 

bromtymolblått, vilket får gult färgomslag vid närvaro av laktosjäsande bakterier13. I 

Gentianaagar hämmar tillsats av gentianaviolett växt av stafylokocker vilket i sin tur förenklar 

detektion av hemolyserande streptokocker14.  

    Bortsett från CLEDagarns hämmande effekt på svärmande P.mirabilis verkar inget av 

ovanstående medier hämmande på gramnegativa bakterier. Då blandflora med gramnegativ 

bakterietillväxt är frekvent förekommande i ben- och trycksår, försvåras ofta identifikationen 

av målbakterierna S. aureus, GAS, GCS och GGS. Därför undersöks nu användbarheten av 

det selektiva och differentierande växtmediet Columbia Colistin Nalidixic Acid-agar, kallad 

Columbia CNA. Näringsbasen i CNA-agar utgörs av 3 olika peptider, majsstärkelse och 

vitamin B-berikande jästextrakt. Tillsats av de antimikrobiella medlen colistin och 

nalidixinsyra gör CNA selekterande för stafylokocker, streptokocker och enterokocker. 

Colistin och nalixidinsyra hämmar växt av gramnegativa bakterier genom att förstöra den 

yttre cellväggen respektive att blockera DNA-replikation15.  

    Columbia CNA är ett beprövat substrat som nyttjats i flera decennier. Det har bland annat 

använts vid primärodling av urinprover, där den visat god känslighet för enterokocker i prover 

med mycket gramnegativ växt [9]. Dock har det även konstaterats att stafylokocker känsliga 

                                                 
11Acumedia BLOOD AGAR BASE NO.2 (7266), NEOGEN CORPORATION, Lansing, Michigan, USA 

(package insert). 
12Acumedia GC AGAR (7104), NEOGEN CORPORATION, Lansing, Michigan, USA (package insert). 
13Acumedia CLED AGAR (7122), NEOGEN CORPORATION, Lansing, Michigan, USA (package insert). 
14Laboratoriemedicin Västernorrland, Länssjukhuset Sundsvall – Härnösand. Arbetsbeskrivning, Gentiana, 

agarplattor, lösning, Dokumentnummer 393, utgåva 3. 
15BBLTM Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Becton, Dickinson and Company, Maryland, USA 

(package insert). 
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mot nalixidinsyra kan missas på substratet i samband med urinodling, och att det därför även 

bör odlas på blodagar i kombination med CNA [10]. CNA har också använts vid screening av 

GBS hos gravida, men på senare år har metoden utvecklats; det vill säga CNAagarn är oftast 

utbytt mot nya substrat med högre känslighet för GBS [11]. Vid GBS-screening anses dock 

CNA:s hämmande effekt på P. mirabilis vara av stort värde fortfarande, samt att kostnaden 

för substratet är jämförelsevis låg [12]. Kostnaden för framställningen av CNA vid 

Laboratoriemedicin Västernorrland beräknas vara densamma som för blodagar16.  

 

Syftet med studien var att undersöka om känsligheten för målbakterierna S. aureus, GAS, 

GCS och GGS vid odling av ben- och trycksårsprover ökades genom att införa Columbia 

CNA i rutindiagnostik vid Laboratoriemedicin Västernorrland. Substratet tillverkades med två 

blodbaser; hästblod och fårblod. Agarplattornas förmåga att hämma gramnegativ 

bakterietillväxt och selektera fram grampositiva bakterier utvärderades. Därefter jämfördes 

detektionsgraden av målbakterierna hos CNA-H respektive CNA-F med detektionsgraden hos 

de nuvarande rutinsubstraten (blodagar, hematinagar, Gentianaagar och CLEDagar), vilka 

fungerade som referensmetod. 

 

MATERIAL OCH METOD  

Etiskt godkännande 

Inget etiskt godkännande var nödvändigt då studien utfördes på mikroorganismer. 

 

                                                 
16Muntlig källa, Anna-Lena Sundqvist Persson, Laboratoriemedicin Västernorrland, 

annalena.sundqvist.persson@lvn.se 
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 Simulerade sårprover 

Provmaterial 

Stammarna som användes i studien var kända kontrollstammar vilka inkuberats över natt 

innan de användes som provmaterial. Följande 3 stammar var gramnegativa; Escerichia coli 

(ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) och Proteus mirabilis (ATCC 

29245). Följande 7 stammar var grampositiva; Staphylococcus aureus (ATCC 29213), 

Streptococcus pyogenes (ATCC 12344), Streptococcus agalactiae (ATCC 13813), grupp C 

streptokock (CCUG 4211), grupp G streptokock (CCUG 7975), Enterococcus faecalis 

(ATCC 29212) och Corynebacterium striatum (ATCC BAA-1293).  

 

Utförande 

Sex stycken simulerade sårprover gjordes med tanke på att likna riktiga sårprover. Vid 

framtagningen av dessa utgicks det från arbiträra koncentrationer av 6 grampositiva 

bakteriestammar vilka inokulerades med 3 gramnegativa- och ytterligare en grampositiv stam 

som också späddes fram till arbiträra koncentrationer. Vid utförandet användes en steril 

bomullspinne för att slamma upp kolonier till provrör innehållandes 1500 µL NaCl-lösning, 

följt av koncentrationsbestämning genom optisk densitetsmätning (DensiCHEK Plus, 

bioMérieux, Craponne, France). Den optiska koncentrationen angavs i enheten McF, där 1,0 

McF motsvarar 3×108 bakterier/ mL och 0,5 McF motsvarar 1,5×108 bakterier/ mL17. Från 

alla stammar, förutom P. mirabilis, bereddes NaCl-lösningar med bakteriekoncentrationen 0,5 

McF. P. mirabilis bereddes till koncentrationen 1,0 McF. Därefter späddes alla grampositiva 

stammar till koncentrationen 1×106/ mL genom att 10 µL från den första slamningen 

överfördes till ett nytt rör med 1500 µL NaCl-lösning. S. aureus, GAS, GBS, GCS, GGS och 

C. striatum späddes ytterligare en gång till koncentrationen 6,7×103/ mL.  

                                                 
17Laboratoriemedicin Västernorrland, Länssjukhuset Sundsvall – Härnösand. Loggbok, Densimeter, 

Handhavande, Urin/Feces, Dokumentnummer 3304, utgåva 10.  
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    Vid tillblandning av de simulerade sårproverna överfördes 10 µL av respektive slamning 

innehållandes E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa och P. mirabilis till var och en av 

slamningarna S. aureus, GAS, GBS, GCS, GGS och C. striatum.  

    Dessa spädningar och blandningar innebar således 6 simulerade sårprover (se tabell 1) 

innehållandes 2 grampositiva stammar i koncentrationen 6,7×103/ mL, varav en var E. 

faecalis, och 3 gramnegativa stammar där E. coli och P. aeruginosa, hade koncentrationen 

1×106/ mL och P. mirabilis hade en högre koncentration på 2×106/ mL.  

 

Från respektive simulerat sårprov inokulerades 10 µL på 5 replikat av CNA-H respektive 5 

replikat CNA-F (BDTM, Heidelberg, Tyskland).  

    CNA-agarn inkuberades i 35±2 °C och 5-7 % CO2-miljö i två dygn och avläsning gjordes 

varje dag. Resultat angavs som växt eller inte växt för samtliga odlade stammar.  

    Som kontroller inokulerades 10 µL av respektive spädd bakteriestam (i renkultur) på 

KROM-U-agar (BDTM, Heidelberg, Tyskland) och CLEDagar (Acumedia Manufacturers, 

Baltimore, USA). Kontrollsubstraten inkuberades aerobt i 35±2 °C över natt.  

 

Tabell 1. Sex simulerade sårprover genererades utifrån 10 kända kontrollstammar. Vilken 

bakterie som ingick i respektive simulerat prov, och dess koncentration, anges med ”x”. 

Bakterie Koncentration 

i prov 

Simulerade sårprover 

1 2 3 4 5 6 

P. mirabilis 2×106/ mL x x x x x x 

E. coli 1×106/ mL x x x x x x 

P. aeruginosa 1×106/ mL x x x x x x 

E. faecalis 6,7×103/ mL x x x x x x 

S. aureus 6,7×103/ mL x      

GAS 6,7×103/ mL  x     

GBS 6,7×103/ mL   x    

GCS 6,7×103/ mL    x   

GGS 6,7×103/ mL     x  

C. striatum 6,7×103/ mL      x 
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Avläsning simulerade sårprover 

På CNA-H och CNA-F identifierades olika isolat genom makroskopiska skillnader hos 

bakteriernas kolonimorfologi. På substrat med växt av S. aureus användes katalastest (3 % 

H2O2) för identifiering av stafylokockarter. Vid identifiering av GAS, GBS, GCS och GGS 

användes latexagglutination (Streptex Remel Europe Ltd. Dartford, Storbritannien).  

    Kontrollsubstraten avlästes kvalitativt där godkänd kontroll innebar växt i renkultur av den 

inokulerade spädningen. 

 

Patientprover 

Provmaterial 

I studien ingick 51 avidentifierade ben- och trycksårsprover, vilka inkom till 

Laboratoriemedicin Västernorrland mellan den 19 mars och den 13 april 2015.  

 

Utförande 

Vid patientprovernas ankomst till laboratoriet utfördes primärodling på rutinsubstraten 

hematinagar, blodagar, CLEDagar och Gentianaagar. Hematinagar inkuberades i 5-7 % CO2-

miljö i 35±2 °C i 2 dygn och avlästes varje dag. Blodagar, CLEDagar och Gentianaagar 

inkuberades aerobt i 35±2 °C över natt. Samtliga substrat levererades från Acumedia 

Manufacturers, Baltimore, USA. 

    Parallellt primärodlades patientproverna även på CNA-H och CNA-F följt av inkubation i 

35±2 °C i 5-7 % CO2-miljö över natt. 
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Avläsning patientprover 

Avläsning av patientproverna gjordes av erfarna biomedicinska analytiker vid 

Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus. Prover med växt av målbakterierna 

S. aureus, GAS, GCS och GGS konstaterades positiva för växt av patogener. Identifiering av 

kolonier skedde genom morfologiska iakttagelser, biokemiska metoder och masspekrometrisk 

analys med MALDI-TOF MS (Bruker Daltonic GmbH, Bremen, Tyskland). De biokemiska 

metoderna bestod av gramfärgning, katalastest och oxidastest (Becton Dickinson and 

Company, Maryland, USA) och latexagglutinationstest.  

 

Bearbetning av resultat och statistiska analyser 

Prevalens av målbakterierna S. aureus, GAS, GCS och GGS hos de 51 patientproverna 

beräknades i procent utifrån identifieringsresultat hos samtliga substrat. Därefter observerades 

hur många patientprover som var positiva för växt av respektive målbakterie hos CNA-H, 

CNA-F och referensmetoden. 

Statistiskt beräknades hur mycket känsligare metoden för odling av ben- och trycksårsprover 

blev vid inkludering av CNA som rutinsubstrat, gällande detektion av S. aureus, GAS, GCS 

och GGS. Ökningen av detektionsgraden för respektive målbakterie beräknades i procent och 

95 % CI med Clopper-Pearsons exakta metod. 

 

RESULTAT 

Simulerade sårprover 

Sex simulerade sårprover innehållandes 3 gramnegativa bakterier och 2 grampositiva 

bakterier inokulerades på CNA-H och CNA-F i 5 uppsättningar vardera. Avläsning gjordes 

efter 1 samt 2 dygns inkubation. Resultat avlästes kvalitativt som växt eller inte växt av 

grampositiva- och gramnegativa bakterier. Växt av olika stammar på CNA-substraten skiljdes 



14 

 

åt genom skillnader i kolonimorfologi och hemolyserande egenskaper. Därefter identifierades 

de olika isolaten med hjälp av katalastest och latexagglutination. 

 

Ingen av agarplattorna (n=60) hade gramnegativ bakterietillväxt; det vill säga ingen växt av P. 

mirabilis, E. coli eller P. aeruginosa observerades. För några av de grampositiva stammarna 

var hemolys beroende av blodagarbasen i agarn och hos 3 av de 60 CNA-substraten saknades 

växt av inokulerad grampositiv bakteriestam (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultat efter inkubation över natt för simulerade sårprover. Antal agarplattor 

positiva för bakterietillväxt och hemolys för respektive bakteriestam på CNA-H respektive 

CNA-F anges. 

 

Bakterie 

Substrat 

CNA-H CNA-F 

Hemolys Antal 

agarplattor med 

bakterietillväxt 

Hemolys Antal 

agarplattor med 

bakterietillväxt 

E. faecalis β-hemolys 29/30 Ingen 29/30 

S. aureus β-hemolys* 5/5 β-hemolys 5/5 

GAS β-hemolys** 5/5 β-hemolys 5/5 

GBS Ingen 5/5 Ingen 4/5 

GCS β-hemolys 5/5 β-hemolys 5/5 

GGS β-hemolys 5/5 β-hemolys 5/5 

C. striatum Ingen 5/5 Ingen 5/5 

*Svag β-hemolys 

** Något svagare β-hemolys jämfört med det andra substratet 

 

 

Ingen tillväxt av gramnegativa bakterier tillkom efter 2 dygns inkubation och resultaten var 

likvärdiga som vid inkubation över natt. Skillnaden som observerades var att samtliga 

hemolyserande kolonier hade större hemolyserande zon efter 2 dygns inkubation.  
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    Positiva kontroller inokulerade på KROM-U- agar och CLEDagar, vilka inkuberats aerobt i 

35±2 °C, avlästes kvalitativt där växt av renkultur resulterade i ”godkänd” och ingen växt 

resulterade i ”icke godkänd”. Alla kontroller bedömdes som ”godkänd”. 

 

Patientprover 

Avidentifierade patientprover (n=51) från ben- och trycksår odlades på referensmetoden som 

bestod av rutinsubstraten; hematinagar, blodagar, Gentianaagar och CLEDagar. Samma 

prover odlades också på CNA-H och CNA-F. Resultat från referensmetod, CNA-H och CNA-

F jämfördes med hänseende på antal patientprover innehållandes målbakterierna S. aureus, 

GAS, GCS och GGS. 

    Prevalensen av S. aureus i de 51 patientproverna var 58,8 %, respektive 15,7 % för GGS 

och inget av proverna innehöll GAS eller GCS (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Antal patientprover, av totalt 51, med växt av målbakterierna S. aureus, GAS, GCS 

och GGS på referensmetod, CNA-H och CNA-F. 

Målbakterie  

(totalt antal isolat) 

Referensmetod CNA-H CNA-F 

S. aureus (30) 29 30 30 

GAS (0) 0 0 0 

GCS (0) 0 0 0 

GGS (8) 7 7 7 

 

 

Hos 2 av de 51 proverna observerades avvikande resultat gällande målbakterierna hos de olika 

metoderna. I prov ”A” missades växt av GGS på CNA-H respektive CNA-F, på grund av 

överväxt av S. aureus. I prov ”B” detekterades S. aureus och GGS på CNA-H och CNA-F, 

men inte med referensmetoden på grund av överväxt av blandflora med grampositiv- och 

gramnegativ bakterietillväxt (se tabell 4).  
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Tabell 4. Resultat för de patientprover där metoderna skiljde sig åt gällande detekterade 

målbakterier.  

Patientprov Referensmetod CNA-H  CNA-F 

A S. aureus 

GGS 

E. coli 

S. aureus 

 

S. aureus 

 

B Enterokock 

Blandflora med grampositiva 

och gramnegativa bakterier 

Enterokock 

GGS 

S. aureus 

Enterokock 

GGS 

S. aureus 
 Avvikande fynd hos metoderna 

 

 

Liksom vid odling av simulerade sårprover visade denna del av studien god hämmande effekt 

på gramnegativa bakterier hos de båda CNA-substraten. Gramnegativ bakterietillväxt hos 

referensmetoden sågs inte som avvikande fynd på grund av att endast grampositiva bakterier 

växte på CNA. I tabell 2 anges växt av gramnegativa bakterier hos referensmetoden endast för 

visualisering av provets sammansättning och hur avläsningen påverkas för respektive metod 

av kontaminerande bakterier; så som blandflora.  

 

Statistik analys av patientprover 

Med inkluderande av CNA till rutinsubstraten hittades ytterligare ett isolat S. aureus och ett 

isolat GGS vid odling av patientprover. Ökningen i känsligheten beräknades för respektive 

målbakterie genom att dividera antalet nya isolat som detekterats på CNAagarn med totala 

antalet detekterade isolat. För S. aureus ökades metodens känslighet med 3,3 % (95 % CI, 0,1 

– 17,2 %) och för GGS ökades metodens känslighet med 12,5 % (95 % CI, 0,3 – 52,6 %).  

 

DISKUSSION 

Patienter med svårläkta sår är speciellt utsatta för bakteriell invasion, vilket kan förhindra 

läkningsprocessen bland annat genom frisättning av toxiner och enzymer5. För att undvika 

utveckling av antibiotikaresistens hos dessa ofta resurskrävande patienter görs bakteriella 
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odlingar [7]. I studien undersöktes om det selektiva substratet Columbia CNA ökade 

känsligheten för S. aureus, GAS, GCS och GGS vid odling av ben- och trycksårsprover. 

    Vid utvärdering av Columbia CNA-agar användes resultat från odlingar på 6 simulerade 

bensårsprover, som vardera innehöll 3 gramnegativa bakterier och 2 grampositiva bakterier. I 

utvärderingen ingick även odling av 51 ben- och trycksårsprover från patienter. Antal 

patientprover med växt av målbakterierna S. aureus, GAS, GCS och GGS hos CNA-F 

respektive CNA-H jämfördes med motsvarande antal hos referensmetoden, vilken utgjordes 

av Gentianaagar, hematinagar, blodagar och CLEDagar. 

 

Resultat för de fabricerade sårproverna verifierade fabrikatets produktbeskrivning genom att 

hämma all gramnegativ bakterietillväxt. Även efter 2 dygns inkubation fanns ingen tillväxt av 

de gramnegativa bakterierna, trots att dessa förekom i en betydligt högre koncentration 

(1×106/ mL respektive 2×106/ mL) i förhållande till de grampositiva bakterierna (6,7×103 

/mL). Vid odling av kontrollsubstrat visades att P. mirabilis växer på CLEDagar, dock med 

hämmad svärmningsförmåga. Detta gör att kontamination av P. mirabilis i vissa fall kan 

komplicera detektion av målbakterier även på CLEDagar16. För att testa motsvarande förmåga 

hos CNA dubblades koncentrationen av P. mirabilis i de simulerade sårproverna. Samtliga 

CNAagarplattor (n=60) resulterade i ingen växt av P. mirabilis eller någon av övriga 

gramnegativa stammar. Resultatet bekräftas av tidigare studier där nalixidinsyrans och 

colistins MIC-värde bestämts; det vill säga den minsta koncentrationen av ett antimikrobiellt 

medel som hämmar växt vid inkubation över natt18. Barry et al. visar att nalixidinsyra har god 

hämmande effekt på E. coli (MIC 8 µg/mL) och P. mirabilis (MIC 8 µg/mL) samt flera andra 

gramnegativa stammar, med undantag för P. aeruginosa (MIC >128 µg/mL) [13]. I en 

nyligen publicerad studie från Taiwan bestäms MIC för colistin på 403 isolat av P. 

                                                 
18Andrews, J. (2001). Determination of minimum inhibitory concentrations. Journal of Antimicrobial 

Chemotherapy, 48(utgåva 1), s.5-16. 
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aeruginosa, där samtliga visar MIC ≤8 µg/mL [14]. Dessutom har colistin även visat god 

effekt mot multiresistenta gramnegativa stammar [15]. Koncentrationen av colistin (10 

µg/mL) och nalixidinsyra (10 µg/mL) i CNAagarn ger därför en god hämmande effekt på de 

gramnegativa bakterier som ofta kontaminerar prover från ben- och trycksår. 

    Stammarna som ingick i de simulerade sårproverna valdes eftersom de antingen definieras 

som primärpatogener (S. aureus, GAS, GCS GGS) eller ofta förkommer i sårprover (GBS, C. 

striatum, E faecalis, P. mirabilis, E. coli och P. aeruginosa) och försvårar detektionen av 

målbakterierna. Genom att inkludera P. mirabilis, E. coli och P. aeruginosa i de simulerade 

sårproverna testades den hämmande effekten hos båda antibiotikasubstanserna i substratet. 

 

De hemolytiska reaktionerna för samtliga grampositiva bakterier på CNA-H respektive CNA-

F, för de simulerade sårproverna, var samstämmiga med fabrikatets beskrivning15. 

Att använda kända kontrollstammar vid utvärdering av substratet var nödvändigt för att 

verifiera att CNAagarn följde den standard som tillverkaren beskrivit; det vill säga att 

hemolysinproducerande bakterier växer med hemolys på agarn. I sårprover är egenskapen 

kliniskt relevant och viktig att detektera då infektion av hemolyserande streptokocker kan 

orsaka allvarliga komplikationer med dödlig utgång för patienten [16]. 

    För de simulerade sårproverna kvantifierades inte bakterietillväxten på substraten eftersom 

olika bakterier har olika generationstider, vilket gör att de olika stammarna trots samma 

inokulerade mängd får olika många kolonier på agarmediet [17]. Därtill var slumpen för hur 

många bakterier som inokulerades på respektive substrat en bidragande faktor till koloniantal 

efter inkubation. Slumpen antas alltså vara orsaken till utebliven växt av E. faecalis vid två 

tillfällen och utebliven växt av GBS vid ett tillfälle. 

 



19 

 

Resultat för odling av patientprover på rutinsubstraten och odling på CNA visade för- och 

nackdelar hos båda metoder. Provsvaren var överensstämmande hos 49 av de 51 proverna och 

utifrån de avvikande resultaten gavs indikationer över tillfällen då odling på CNA var 

fördelaktigt respektive ofördelaktigt. För prover med gramnegativ bakterietillväxt och prover 

med blandflora (grampositiv- och gramnegativ bakterietillväxt) förenklas detektionen av både 

S. aureus och streptokocker tack vare substratets hämmande effekt på gramnegativa bakterier. 

Däremot framkom att provmaterial innehållande S. aureus kan orsaka överväxt av denna på 

CNA och medföra risk att missa kliniskt viktig bakterietillväxt; vilket i detta fall bestod av 

GGS.  

    S. aureus anses vara en primärpatogen på grund av dess många virulenta egenskaper; 

enterotoxiner, toxic shock symdrome toxin-1, exfolitativa toxiner och cytotoxiner [18]. I de 

fall S. aureus missats på referensmetoden riskerar man att behandla patienten med fel 

antibiotika, eftersom resistensbestämning alltid ska utföras på samtliga funna S. aureus-

stammar. Anledningen till detta är dess bevisade förmåga att utveckla resistens [19]. Att 

behandla med fel antibiotika leder framför allt till ett lidande för patienten eftersom tillståndet 

riskerar att förvärras, och även eventuell utveckling av resistens hos bakterier19. I samma prov 

missades även GGS på referensmetoden. GGS delar många virulenta egenskaper med den mer 

virulenta GAS, vilken vid invasiva infektioner är känd för att orsaka flertalet livshotande 

tillstånd. Till skillnad från GAS är allvarliga infektioner av GGS ovanligt, men för patienter 

med bakomliggande sjukdomar har infektion av β-hemolyserande GGS visats kapabel till att 

orsaka nekrotiserande fasciit; en livshotande mjukdelsinfektion med snabb progression och 

hög dödlighet [16].  

                                                 
19Mayoclinic.org, (2015). Antibiotics: Misuse puts you and others at risk - Mayo Clinic. [Internet] Tillgänglig 

via: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/antibiotics/art-20045720 [Citerad 16 

Maj 2015]. 
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    Hos ett av patientproverna missades växt av GGS på båda CNAsubstraten på grund av 

överväxt av S. aureus. Observationen visar att Gentinanaagarns hämmande effekt på 

stafylokocker är nödvändigt vid odling av ben- och trycksårsprover. 

    Ingen skillnad mellan CNA-H och CNA-F uppvisades gällande detektionsgrad vid odling 

av patientprover. På avdelning för mikrobiologi i Sundsvall är de substrat som tillåter växt av 

S. aureus baserade på hästblod. Därför torde CNA-H vara att föredra på det aktuella 

laboratoriet eftersom kolonimorfologin av S. aureus är bekant på hästblod, vilket därför 

underlättar detektionen. 

 

Studien visade att känsligheten ökades med hjälp av CNA, men fortfarande finns inneboende 

svagheter i odling som metod vid ben- och trycksårsprover. Den huvudsakliga orsaken till 

detta är att koloniserande bakterier som bildar biofilm är svåra att odla in vitro, vilket ger 

falskt negativa provsvar eller provsvar innehållande endast lättodlade bakterier [20]. Med 

molekylära metoder har man visat att den mikrobiella sammansättningen i ischemiska sår 

generellt underskattas vid odling. Trots en hög sensitivitet hos molekylära metoder kan man 

dock inte avgöra vilken eller vilka bakterier som infekterar och därmed behöver 

antibiotikabehandlas [21]. 

 

Inkludering av CNA vid rutinodling gav en ökning av detektionsgraden för S. aureus med 3,3 

% (95 % CI, 0,1 – 17,2 %) och 12,5 % för GGS (95 % CI, 0,3 – 52,6 %). Att ökningen i 

detektionsgraden var betydligt högre för GGS tyder på att GGS missas lättare på de 

nuvarande rutinsubstraten jämfört med S. aureus. Dock är siffran osäkrare på grund av den 

låga prevalensen av bakterien i studieunderlaget (8 isolat), vilket visas med ett brett 

konfidensintervall. Den observerade svagheten hos mediet framkom i prover med mycket 
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växt av S. aureus och då bakterien förekom i mer än hälften av patientproverna (58,8 %) 

betonas behovet av Gentianaagarns hämmande effekt på stafylokocker.  

    För att avgöra om CNA resulterade i en signifikant förbättring av detektionsgraden krävs 

vidare studier med utökat antal patientprover. Dels för att erhålla data för GAS och GCS då 

inget av proverna innehöll dessa samt för att få snävare konfidensintervall. Att utöka antalet 

substrat vid rutinodlingar måste även vägas mot nackdelarna; metoden blir dyrare, fler 

substrat kräver mer utrymme per prov samt mer arbete för personalen. 

 

Utvärderingen bekräftade robustheten hos Columbia CNA gällande hämmande av 

gramnegativ bakterietillväxt. Studien visade även att detektionsgraden för S. aureus och 

hemolyserande streptokocker ökar i prover innehållande mycket gramnegativa bakterier. 

Genom att inkludera CNAagarn som ett av rutinsubstraten vid odling av ben- och 

trycksårsprover blir metoden känsligare; det vill säga risken för att missa kliniskt relevant 

bakterietillväxt minskar. 

 

Tack till Anders Nyberg och Anna Lena Sundqvist Persson och all personal vid avdelning för 

klinisk mikrobiologi för handledning vid laborativa moment samt vägledning i den skrivande 

processen. Sist men inte minst vill jag tacka för all den hjälp jag fått av min skrivgrupp; Ann 

och Sandra. 
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