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ABSTRACT 

Anaerobe opportunist Clostridium difficile causes the majority of hospital-acquired antibiotic-

associated diarrhea. Infections can be severe because of its ability to withstand many 

antibiotics, to sporulate and to produce toxins (A, B and binary).  

    In Sundsvall Hospital C. difficile is detected with real-time PCR, which targets the 

sequences of toxin B, binary toxin and a regulatory gene deletion seen in the virulent ribotype 

027. All positive samples are stored frozen for one month, available for further analysis or 

outbreak investigation. The aim of this study was to investigate if temperature and 

transportation time may affect the viability of C. difficile, and the PCR-result.  

    Frozen feces samples were cultivated, identified with MALDI-TOF and analyzed with real-

time PCR after at least one month of storage. To simulate the effect of transportation time, 

samples were stored at 4-8°C for three and seven days before cultivation and identification. 

Controls were cultivated after freezing for comparison.  

    Ninety percent of the frozen samples contained viable C. difficile. Discrepancies between 

PCR-results were found for two of the oldest samples collected (six months), which turned 

negative. Fresh samples showed lower amount of viable C. difficile after three days (50 %) 

than after seven days (60 %) of storage, perhaps because of competition with other bacteria 

and sporulation. The frozen control group contained a higher viable amount, 75 %. The results 

indicate that C. difficile tolerates to be stored at low temperatures as practiced today at the 

laboratory. Transportation time seem to affect the outcome of cultivation, but not the PCR-

result.  

 

Keywords: Feces, anaerobe culture, MALDI-TOF, real-time PCR, GeneXpert, Xpert® C. difficile 
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FÖRKORTNINGAR 

AAD – Antibiotika associerad diarré 

BHI-agar – Brain Heart Infusion-agar 

C. difficile – Clostridium difficile 

CCTA – Cell cytotoxicity assay  

CDI – Clostridium difficile infection 

CDT – Clostridium difficile binary toxin 

cdtA och cdtB – Kodande gener för CDT 

Ct-värde – Cykeltröskelvärde   

EIA – Enzyme immunoassay 

GDH – Glutamatdehydrogenas 

HCCA – Alfa-cyano-4-hydroxyinamicsyra 

LID-nummer – Laboratorieidentifikationsnummer 

MALDI-TOF – Matrix-associated laser desorption/ionization time of flight 

MS – Masspektrometer 

NTCD – Non-toxigenic Clostridium difficle 

PaLoc – Patogenitets lokus 

PCR – polymerase chain reaction 

PMC – Pseudomembranös kolit 

TC – Toxigenic culture 

tcdA – Kodande gen för toxin A 

tcdB – Kodande gen för toxin B 

tcdC – Regulatorisk gen för toxin A och B i PaLoc 

TFA – Trifluorättiksyra 

Toxin A – Enterotoxin A 

Toxin B – Cytotoxin B 
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INTRODUKTION 

Clostridium difficile (C. difficile) är en anaerob grampositiv stav som i utsatta situationer kan 

övergå till sporform tills omgivningen åter är gynnsam. Den finns naturligt framförallt i 

vattendrag och jord [1], men bärs även asymptomatiskt i tarmen hos ca 2 -5 % av 

befolkningen. En högre prevalens, uppemot 80 %, observeras hos barn under tre år
1
. Problem 

kan uppstå när en patient genomgår en antibiotika- eller cytostatikabehandling, vilken rubbar 

tarmens normalflora, och själv bär på C. difficile eller blir smittad av en annan inneliggande 

patient. Bakterien är en opportunist som tack vare sin naturliga resistens mot flera antibiotika, 

bl.a. klindamycin, cephalosporiner och fluorokinoloner [2], kan överleva behandlingen och 

snabbt överväxa i tarmen. C. difficile tros ligga bakom ca 30 % av fallen med antibiotika-

associerad diarré (AAD) i Sverige
2
. Symptomen kan debutera redan under antibiotikakuren 

eller upp till sex veckor efter avslutad behandling.  

    C. difficile-stammar har olika grad av virulens, dvs. förmåga att framkalla sjukdom. 

Sjukdomsbilden kan vara alltifrån en självläkande tunntarmsinflammation till en livshotande 

tjocktarmsinflammation kallad pseudomembranös kolit (PMC). Symptom vid PMC är blodig, 

slemmig diarré och plackbildning på tarmslemhinnan pga. epitelnekros
3
. Hur allvarlig 

infektionen blir är beroende av vilka toxin som den specifika stammen producerar och till 

vilken grad. Andra viktiga faktorer är hur resistent stammen är mot antibiotika samt 

patientens underliggande tillstånd. En C. difficile infektion (CDI) drabbar äldre och allvarligt 

sjuka hårdast, med en dödlighet på ca 20 % vid PMC
1
.  

    Hittills är tre typer av C. difficile-toxin beskrivna; enterotoxin A, cytotoxin B samt ett 

aktinspecifikt ADP-ribosyltransferas som kallas binärt toxin eller CDT. Enterotoxin A 

påverkar de täta cellfogarna mellan tarmepitelcellerna, vilket leder till en ökad 

                                                 
1
 Folkhälsomyndigheten.se Clostridium difficile-infektion (internet) 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-

sjukdomar/clostridium-difficileinfektion/   Hämtad 2016-04-08 
2
 Folkhälsomyndigheten, Referensmetodik: Tarminfektioner: Clostridium difficile, 2:a upplagan, 2002 
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genomsläpplighet av vätska och därmed diarré. Cytotoxin B bryter ned epitelcellernas 

cytoskelett så att epitelcellerna tappar form och förlorar funktion. CDT påverkar aktinet i 

cytoskelettet och underlättar bakteriens fasthållning på tarmepitelet med ökad cytotoxisk 

effekt. Studier visar att toxin B-produktion ger en allvarligare infektion med större vävnads-

skador. Detta gäller oavsett om toxin B produceras i kombination med toxin A eller enskilt. 

Enbart toxin A ger däremot en försvagad patologisk effekt [3]. CDT ökar virulensen oavsett 

om bakterien producerar toxin A, toxin B eller båda två, med ökad risk för en dödlig utgång 

[4]. Uppemot hälften av C. difficile-stammarna tros dock vara icke-toxinproducerande, non-

toxigenic Clostridium difficile (NTCD), och ger därmed inga symptom hos bäraren [5]. 

    Ett utbrott av svåra C. difficile-infektioner med hög dödlighet i Kanada 2003, ledde till att 

en undersökning av insamlade isolat från de berörda sjukhusen utfördes. En ny stam 

upptäcktes som har en ökad virulens pga. en deletion i den regulatoriska genen för produktion 

av A- och B-toxin (tcdC) [6]. Denna deletion leder till att toxiner produceras i kraftigt ökad 

mängd och ger därmed större tarmskador. Stammen benämns ”PCR ribotyp 027” och har 

sedan dess spridits över världen. Ribotyp 027, tillsammans med bl.a. ribotyp 017 och 078, 

räknas idag till de hypervirulenta stammarna som bör bevakas [7]. Virulensen tros öka i takt 

med att de vegetativa cellerna erhåller utökad antibiotikaresistens och ökad sporulerings-

förmåga. Dödligheten vid ribotyp 017, 078- samt 027-infektion bedöms till 23, 25 respektive 

20-26 % [8-9]. I januari 2014 fick Sverige sitt första och hittills enda utbrott på Central-

lasarettet i Växjö, vilket påskyndade en screening för ribotyp 027 bland faecesprover tagna 

med C. difficile-frågeställning i Sverige
3
. 

    C. difficiles sporbildande egenskap är en av orsakerna till varför en CDI är svårbehandlad 

och varför den lätt sprids till mottagliga patienter via hälso- och sjukvården. Endospor är ett 

vilostadium för bakterien och fungerar som ett försvar vid miljöförändringar, såsom närings-

                                                 
3
 Folkhälsomyndigheten.se Utbrott av Clostridium difficile i Växjö (internet) 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/januari/utbrott-av-clostridium-

difficile-i-vaxjo/  Hämtad 2016-04-09 
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brist. Om yttre faktorer aktiverar en sporulering transkriberas spor-mRNA och en kopia av 

kromosomen bildas. Bakterien delar sig därefter i två inom sitt peptidoglykanskal och den 

större delen fagocyterar den mindre. Detta gör att sporen omringas av flera lager av membran 

och innehåller enbart lite cytoplasma med de nödvändigaste proteinerna. Ett tjockt peptido-

glykanlager bildas runt sporen och därefter ett hårt, yttre keratinliknande hölje, innan den till 

sist frisläpps vid lysering av moderbakterien. Sporbildningen tar 6-8 timmar och endosporen 

kan ligga vilande i 100 år innan den aktiveras och återbildar en vegetativ bakteriecell. 

Endosporer är bland de mest tåliga celltyperna som finns och kan stå emot uttorkning, 

strålning, upphettning, kemikalier och antibiotika av olika slag [10]. Detta gör bl.a. att 

sporerna kan överleva vägen via magsäcken ner i tarmen, trots magsyran. Studier visar att 

risken för CDI ökar vid hög ålder och antibiotikabehandling, men även vid intag av 

magsyrereducerande proton-pump inhibitorer [11-12]. Sporbildning möjliggör även att fecal-

oral smitta kan ske indirekt, främst genom sängkläder och toaletter på sjukhus. Patienter med 

CDI bör därför isoleras i enkelrum med egen toalett. Eftersom alkohol inte har någon effekt 

på C. difficile-sporer [13], bör städning ske med tvål och vatten samt helst klorin
4
. Detta är 

viktigt att ha i åtanke även vid laborativt arbete. En studie av Ohja et al. (2015) visar att 

mikrovågor kan hindra sporer att gro, och bör därmed kunna användas på lämpliga ytor [14]. 

    Olika yttre faktorer förutom tillgången på vatten och näring har stimulerande effekt på 

sporernas groning; mekanisk stress på ytterhöljet, pH, värme samt specifikt i C. difficiles fall 

gallsalter och glycin [15]. Det tar ungefär 1,5 timme för sporen att övergå i vegetativ form, 

genom att åter ta upp vatten och frigöra sig från höljet. Studier visar att de C. difficile-

stammar som orsakar de allvarligaste och mest svårbehandlade sjukdomsförloppen har en 

hårdare reglering av sporaktiveringen och kräver mer gynnsamma förhållanden för att gro 

[16].  

                                                 
4
 Department of health (DH), Health protection agency (HPA), Storbrittannien. Clostridium difficile infection : 

How to deal with the problem. 2008.  
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    På grund av den relativt höga andelen av NTCD samt att flera personer är asymptomatiska 

bärare av C. difficile bör detta beaktas vid diagnostisering och tolkning av resultat. Ett positivt 

C. difficile prov innebär inte nödvändigtvis en CDI, utan alla övriga möjliga diarréorsaker bör 

utredas innan denna diagnos kan ställas. Det kan dock ur smittskyddssynpunkt vara intressant 

med en bredare screening för att upptäcka en ”potential C. difficile excreator”[17], dvs. en 

patient som är bärare av en toxigen C. difficile-stam men som inte har en aktiv CDI.  

    Bekräftad CDI behandlas idag med antibiotika, oftast metronidazol eller vancomycin. Vissa 

stammar, som ribotyp 027, har dock visat en större vegetativ uthållighet och ökad resistens 

mot metronidazol [18], medan vancomycin fortfarande har en önskad effekt [19]. Sporer 

överlever dock i många fall och ca 20 % av behandlade patienter får återfall [20]. Oron för att 

driva C. difficile-stammarna mot ökad antibiotika-resistens har gjort att andra 

behandlingsalternativ eftersöks. Flera är inriktade på att återställa patientens normalflora så att 

denna opportunist utkonkurreras. Transplantationsförsök med faecal mikrobiota [21], men 

även utnyttjande av C. difficiles egna egenskaper genom att introducera NTCD-sporer har 

visat sig effektivt [22]. Små molekyler, t.ex. ebselen, som riktar in sig på själva toxinen och 

oskadliggör dem är också under utveckling [23].  

 

Två omdebatterade metoder konkurrerar om att vara referensmetod för C. difficile-detektion; 

cell cytotoxicity assay (CCTA) och toxigenic culture (TC). Med CCTA undersöks den 

cytotoxiska effekten genom att inkubera odlade epitelceller med ett filtrat av faecesprovet i 24 

och 48 timmar. Därefter undersöks andelen celler som tappat sin ursprungliga form och blivit 

rundade pga. apoptos. För att säkerställa att det är C. difficile-toxin som påverkat cellerna 

utförs även parallellt en kontrollcellodling med en tillsats av antitoxinantikroppar från 

Clostridium sordelli. Dessa antikroppar neutraliserar enbart toxin från C. difficile och skyddar 

epitelcellerna från apoptos. [24] 



8 
 

    TC innebär att faecesprovet utsätts för en alkoholchock för att selektera fram enbart sporer. 

Provet odlas därefter anaerobt på C. difficile-specifika agarplattor under 48 timmar. Isolat 

med typiskt morfologiskt utseende analyseras därefter för toxiner för att utesluta NTCD. 

Totalt kan förfarandet ta 4-5 dagar, vilket inte är acceptabelt ur en klinisk synvinkel. [24] 

    CCTA detekterar alltså närvaron av funktionellt toxin i faeces, medan TC detekterar en C. 

difficile-stam som har förmågan att bilda toxin. Metoderna behöver därmed inte erhålla 

samma resultat. [24] 

    Laterala flödestest har tagits fram för att snabbare detektera C. difficile i faeces via 

bakteriens glutamatdehydrogenasantigen (GDH-test). Detta test kombineras oftast med en 

enzym immunoassay (EIA), med antikroppar mot toxin A och/eller toxin B [25]. Dessa 

snabbtester har en lägre sensitivitet än CCTA men indikerar att bakterierna producerat toxin 

vilket är kliniskt relevant, och analystiden förkortas betydligt. Laboratoriemedicin i Sundsvall 

har tidigare använt sig av sådana snabbtest för faeces. Om prov utföll negativt för toxin (EIA) 

men positivt för C. difficile (GDH) odlades provet ut anaerobt innan ett ytterligare toxintest 

utfördes på isolatet. På så vis kunde även bärare av en C. difficile-stam med toxinbildande 

förmåga detekteras.  

    Numera har Laboratoriemedicin i Sundsvall likt flera andra mikrobiologiska laboratorier 

övergått till en betydligt känsligare realtids-PCR-analys. Denna metodtyp detekterar 

förekomsten av toxinkodande gener antingen enskilt (simplex) eller med flera primers och 

prober i kombination (multiplex). Gener som kan eftersökas med denna metod är; tcdA för 

toxin A [26] och tcdB för toxin B [27] som båda finns i C. difficiles kromosomala 

patogenicitet-lokus (PaLoc), samt de två generna cdtA och cdtB som tillsammans kodar för 

CDT [28]. Vissa multiplexa realtids-PCR-analyser kan även detektera olika typer av 

deletioner i den regulatoriska genen tcdC. Alla dessa PCR-baserade analyser, men allra helst 

de multiplexa, har en mycket hög sensitivitet, till och med högre än de omdebatterade 
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referensmetoderna [29-30]. Dock likt TC detekteras enbart förekomsten av C. difficile med 

toxinproducerande förmåga och inte förekomst av producerat toxin. Det går därmed inte att 

skilja på en CDI och en asymptomatisk kolonisation. Det går heller inte att bedöma 

behandlingseffekter genom uppföljande analys av C. difficile, då även DNA-fragment från 

döda bakterier kan ge utslag vid analysen. Den kliniska bilden är därmed central vid diagnos. 

    Laboratoriemedicin i Sundsvall har valt att använda ett kit till ett automatiserat multiplext 

realtids-PCR-system kallat GeneXpert, som detekterar tcdB, cdtA och -B samt en deletion av 

nukleotid 117 i tcdC
5
 direkt från faeces. Detta innebär att misstänkta fall av den virulenta 

ribotypen 027 snabbt kan urskiljas. Faecesprover som erhållit negativt utslag sparas i kyl i en 

vecka, medan positiva prover sparas fryst i en månad innan kassering. Detta för att möjliggöra 

en smittspårning för Smittskyddsenheten eller ytterligare analyser som t.ex. 

resistensbestämning, efter beställarens önskemål. Misstänkta 027-faecesprover delas och 

fryses in i flera portioner; ett rör sparas i frys enligt rutin, ett skickas till Universitetssjukhuset 

i Örebro (USÖ) för ribotypning och det sista förvaras i frys i väntan på resultat från USÖ. Om 

det är en sann ribotyp 027 skickas ett framodlat isolat till Folkhälsomyndigheten för 

helgenomsekvensering. CDI är inte anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen om inget 

allvarligt utbrott skett
1
, dock utförs en frivillig insamling av isolat till den nationella 

övervakningen två veckor om året.  

    Vid enstaka fall har motstridiga resultat visat sig efter ribotypsverifiering, nämligen att 

USÖ funnit en annan ribotyp än 027. Vid ett tillfälle hittades inte ens C. difficile utan en helt 

annan Clostridie-art; C. clostridiformis. Dessa falskt positiva resultat har väckt frågor kring 

rutinmetoden på Laboratoriemedicin samt ifall transporttid och förvaringstemperatur kan 

påverka viabiliteten av vegetativa C. difficile. En ytterligare frågeställning var ifall provets 

nedfrysning kan påverka toxindetektionen med PCR; och därmed ge ett resultat innan och ett 

                                                 
5
 Cepheid, Xpert® C. difficile Kit Insert, 300-9291, Rev. E, November 2012  
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annat efter frysförvaring. Syftet med detta examensarbete var att undersöka effekten av 

temperatur och tid på C. difficile överlevnad samt toxindetektion med realtid-PCR. 

 

MATERIAL OCH METOD 

För att bedöma förvaringstemperaturens effekt på viabiliteten av vegetativa C. difficile 

utfördes en anaerob odling och PCR-analys på faecesprover som frysförvarats (-20°C) i minst 

en månad. Prover återanalyserades även efter tre månader för att undersöka effekten av 

ytterligare förvaringstid vid låg temperatur. 

    För att svara på frågeställningen om transporttidens effekt förvarades en portion av 

faecesprovet i kylrum, 4-8°C i likhet med kyltransport, i tre och sju dagar innan anaerob 

odling utfördes. Den andra portionen frystes in direkt efter PCR-analys och odlades ut efter en 

månad för jämförelse.  

 

Etikprövning 

Proverna som använts i denna studie var kodade med laboratorieidentifieringsnummer (LID-

nummer) utan personuppgiftsmärkning. Regler och rutiner för sekretess och tystnadsplikt på 

Laboratoriemedicin Västernorrland följdes under arbetets gång. Då studiens syfte var att 

utvärdera laboratoriets arbetsrutiner och metoder ansågs det att ingen etikprövning behövde 

utföras för detta studentarbete. 

 

Material 

Provmaterial  

En insamling av faecesprover som påvisat C. difficile-DNA vid rutinanalys på Laboratorie-

medicin i Sundsvall pågick från oktober 2015 till februari 2016. Proverna förvarades frysta i 



11 
 

provtagningsrör utan tillsats
6
. Analysdata från dessa primära analyser låg till grund för 

jämförelser i denna studie. Totalt 80 frysta faecesprover analyserades efter minst en månads 

förvaring i -20°C. På grund av den långa insamlingsperioden varierade förvaringstiden mellan 

minst en och högst sex månader för proverna. Elva stycken prover analyserades både efter en 

och tre månaders frysförvaring. 

    Mellan 25 februari och 30 mars 2016 insamlades successivt 33 färska C. difficile-DNA-

positiva faecesprover. En del av provet överfördes till ett nytt sterilt rör utan tillsats och 

kylrumsförvarades (4-8°C) i tre och sju dagar innan odlingsförsök utfördes. Den andra delen 

frystes in direkt efter PCR-analys enligt rutin, varav 20 stycken odlades ut efter en månad.  

 

Odlingsmaterial, reagens och utrustning 

För odling av prover användes två typer av blodagarplattor; en icke-selektiv Brain Heart 

Infusion-agar (BHI-agar) och en selektiv Difficile-agar. BHI-agarn innehöll en näringsrik 

buljong utvunnet ur hjärna och hjärta från gris eller ko (Acumedia manufacturers Inc, USA), 

vilken var lämplig för odling av alla anaeroba bakterier
7
. BHI-agar receptet utgjorde även 

grunden i Difficile-agarn, men denna hade även en tillsats av en Difficile-buljong 

innehållande cefoxitin och cyclocerin (BD Biosciences advanced biopressy, USA) för att 

selektera fram C. difficile som är resistent mot dessa antibiotika
8
. Båda typerna av agarplattor 

tillverkades av substratavdelningen på Sundsvalls sjukhus, agarpulver tillhandahölls av 

Sigma-Aldrich Co (USA) och hästblodet kom från Håtunalab (Sverige). En växtkontroll per 

batch av Difficileagar-plattor utfördes av urin/faeces-sektionen på avdelningen för 

                                                 
6
 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Provtagningsanvisning F-Clostridium difficile Toxin 

B, DNA, dokumentnr. P875-4 
7
 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, BHIA recept, dokumentnr. 223-4 

8
 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Difficileagar recept, dokumentnr. 320-3  



12 
 

mikrobiologi innan de togs i bruk. För godkänt resultat skulle C. difficile växa medan 

Clostridium perfringens, Bacterioides fragilis samt Escherichia coli skulle inhiberas
9
. 

 

En Matrix-Associated Laser Desorption/Ionization Time of Flight (MALDI-TOF) 

masspektrometer (MS) användes i studien; MALDI Biotyper Microflex LT med mjukvaran 

Biotyper version 3.1. Den var utvecklad i Tyskland av BRUKER Daltonik GmbH. Prover 

applicerades på en MALDI-stålplatta med 96 positioner (BRUKER) och täcktes med en 

matrixlösning (BRUKER) innehållande trifluorättiksyra (TFA), acetonnitril, myrsyra samt 

alfa-cyano-4-hydroxyinamicsyra (HCCA) preparerad enligt handhavande för MALDI 

Biotyper
10

. Matrixlösningen frigjorde bakteriens proteiner för MS-analys. För identifiering 

jämfördes erhållna MS-kurvor automatiskt mot databasen MBT Compass Library 

(BRUKER). Vid varje analystillfälle med MALDI-TOF, användes en Staphylococcus aureus-

referensstam (ATCC 29213) som positiv kontroll och en position med enbart matrix som 

negativ kontroll. 

 

I studien användes GeneXpert XVI som är ett automatiserat multiplext realtids-PCR-

instrument. Det utnyttjar engångskassetter innehållande alla reagens för hela PCR-förloppet 

från extraktion, amplifiering, till den slutliga detektionen. För studien användes kitet Xpert® 

C. difficile (Cepheid, USA) innehållande reagenskassetter samt flaskor med 2 mL 

elueringsbuffert innehållande guanidinium thiocyanate. Denna buffert orsakade cellysering 

och hindrade DNA från att brytas ner av enzymer. Mjukvaran som användes var GeneXpert® 

Dx System (Cepheid, USA). En gång i månaden samt vid batchbyte utfördes en intern 

kontroll av instrument- och kitfunktion av behörig personal. Som positiv kontroll användes en 

027-positiv C. difficile-referensstam och som negativ kontroll användes enbart 

                                                 
9
 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Difficileagar batchprotokoll, dokumentnr. 3068-6 

10
 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Maldi Typbestämning, dokumentnr. 9417-4 
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elueringsbufferten. Varje kassett innehöll även inbyggda kontroller som påvisade ifall PCR-

reaktionen förlöpt på korrekt sätt.  

 

Metod 

Frysta prover 

Frysta prover tinades upp och spreds därefter ut på en BHI- samt en Difficile-agarplatta som 

innan odling prereducerats under 24 timmar i anaerobbox. Detta för att substratet inte skulle 

vara syrerikt och därmed toxiskt för bakterierna. För att kunna utvärdera enskilda kolonier 

morfologiskt; ett primärutstryk med en bomullspinne, samt ett andra och tredje utstryk med 

platinös (figur 1.A). Plattorna inkuberades därefter under 48 timmar i 36°C anaerob miljö 

innan avläsning
11

. Kolonierna bedömdes utseendemässigt och identifierades som C. difficile 

med MALDI-TOF MS
12

. De kolonier som gav positivt utslag för C. difficile gick vidare till 

PCR-analys. Inför denna slammades bakterierna upp i fysiologisk NaCl-lösning till en 

turbiditet på 0,3-0,5 McFarland för att inte övermätta PCR-analysen
13

. Av denna suspension 

överfördes 100 µL till en elueringsbuffertflaska tillhörande Xpert® C.difficile-kitet. Flaskan 

vortexades i 10 sekunder innan allt innehåll överfördes till reagenskassetten och analyserades 

i GeneXpert instrumentet. Resultatet presenterades som positivt eller negativt för 

toxinproducerande C. difficile respektive ribotypen 027, samt angav cykeltröskelvärden (ct-

värde) och slutnivå för kontrollens och provets målsekvenser. 

 

 

 

                                                 
11

 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, C. difficile Odling, dokumentnr. 2544-6 
12

 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Maldi Microflex samt Maldi Biotyper Handhavande, 

dokumentnr. 9440-1 
13

 Lämplig koncentration enligt tidigare studie utförd av laboratoriepersonal på PCR-sektionen Klinisk kemi, 

Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundvalls sjukhus, efter saminråd med GeneXperts återförsäljare Diagentec 

AB. 
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Färska prover 

Färska prover förvarades i kylrum, 4-8°C, i tre dagar innan anaerob odling på prereducerade 

BHI- och Difficile-agarplattor genomfördes. Samma prov förvarades återigen i kylrum tills 

totalt sju dagar gått från provtagningsdatumet, därefter utfördes ytterligare en anaerob odling. 

De 20 delprov som förvarats fryst i originalröret tinades upp och odlades ut efter en månads 

frysförvaring likt det färska delprovet. Plattorna avlästes efter 48 timmar varpå bakterie-

kolonier bedömdes morfologiskt och identifierades med MALDI-TOF MS.  

 

 

Figur 1. A) Schematisk bild över det primära utstryket (vit) utfört med bomullspinne samt det andra och tredje utstryket (blå) 

utfört med platinös, vid odling av Clostridium difficile på BHI- samt Difficile-agarplattor. B) Exempel på C. difficile 

koloniutseende på Difficile-agarplatta efter 48 timmars anaerob inkubering, 36°C. 

 

Resultattolkning och statistik 

C. difficile-kolonier karaktäriseras som oregelbundna och något utflutna på grund av 

bakteriens förmåga att röra sig med hjälp av flageller. De är icke-hemolyserande och har en 

typisk stallukt
14

. Efter 24 timmars inkubering var kolonierna fortfarande genomskinliga men 

gnistrade i ljuset. Efter 48 timmar hade de blivit torrare, vaxartade och grå-gulaktiga (figur 

1.B). Även mörkare gula, genomskinliga och ljust gulvita varianter observerades. Kolonier av 

                                                 
14

 Folkhälsomyndigheten, Referensmetodik: Tarminfektioner: Clostridium difficile: Laboratoriediagnostik, 2:a 

upplagan, 2002 
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denna morfologiska karaktär bedömdes som ”C. difficile-liknande” och gick vidare till 

MALDI-TOF MS-analys.  

 

MALDI-TOF MS-resultaten bedömdes utifrån handhavande
15

, vilket innebar att matchningar 

med ett poängvärde över 2,00 (grön färgkod) av totalt 3,00 möjliga, indikerade identifiering 

till artnivå. Poängvärden mellan 1,70 och 1,99 (gul färgkod) innebar lägre säkerhet och trolig 

identifiering till släkte. Poängvärden under 1,69 (röd färgkod) innebar en osäkerhet i 

identifikationen och presenterades som ”no reliable identification”. Den negativa kontrollen 

samt positioner där analysmaterial ej detekterades av instrumentet presenterades som ”no 

peaks found”. Enbart stammar som identifierats till C. difficile med grön färgkod gick vidare 

för analys på GeneXpert.  

 

Vid GeneXpert-analysen krävdes det att alla de eftersökta målsekvenserna (toxin B, CDT 

samt tcdC-deletion) var detekterade för att påvisa toxigen C. difficile ribotyp 027. För att 

påvisa toxigen C. difficile behövdes enbart toxin B vara detekterad. För ett helt negativt 

resultat krävdes att toxin B ej detekterats samt att kassettens interna kontroll var positiv. 

Mängden DNA i provet vid utgångsläget indikerades av ct-värdet; dvs. antalet PCR-cykler 

som krävdes innan en målsekvens amplifierats i tillräcklig hög mängd så att dess signal 

överskred tröskelvärdet för bakgrundsbrus. Ju lägre ct-värde desto mer DNA innehöll provet. 

Inga standardkurvor med känd mängd DNA användes dock så därmed kunde inte den 

absoluta mängden DNA beräknas, bara om det var mer eller mindre.  

Andelen (%) av proverna som visat sig innehålla viabla C. difficile beräknades. Andelarna 

(%) beräknades även för undergrupperna som studerats efter en respektive tre månaders 

                                                 
15

 Laboratoriemedicin Västernorrland, Sundsvalls sjukhus, Handhavande: Acceptanskriterier för identifiering av 

mikroorganismer, dokumentnr. 9934-6 
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frysförvaring samt grupperna som studerats efter tre och sju dagars kylförvaring samt dess 

frysta kontroll. 

    PCR-resultatet (påvisat eller ej påvisat) för målsekvensen från samma prov jämfördes före 

och efter infrysning samt mellan en och tre månaders frysförvaring för att se om de 

överensstämde. Ct-värden för prover innan nedfrysning samt för uppslammade kolonier 

framodlade från dessa prov efter nedfrysning jämfördes med ett parat t-test. Ett t-test 

användes för att jämföra ct-värden från den initiala PCR-analysen innan nedfrysning, för 

faecesprover som gav upphov till kolonier vid odling samt de som inte innehöll viabla C. 

difficile. För att undersöka om ct-värdena för utgångsprovet, en månad och tre månaders 

frysförvaring skiljde sig åt utfördes en tvåvägs-ANOVA med parvis gruppjämförelser enligt 

Tukey. T-test och parat t-test utfördes i Excel (Microsoft Office 2007), och ANOVA utfördes 

i Minitab (Minitab Inc.). 

 

RESULTAT 

Frysta prover 

Av de frysta odlade proverna gav 90 % (72/80) upphov till viabla C. difficile identifierade 

med MALDI-TOF. De prover som odlats både efter en och tre månaders frysförvaring, hade 

en viabilitet på 90,9 % (10/11) respektive 81,8 % (9/11) (figur 2). Skillnaden låg i ett enda 

prov som växte fram med svag växt efter en månad men som inte växte efter tre.  

 

 

Figur 2. Cirkeliagram över andel viabla C. difficile efter frysförvaring under en och tre månader. 

1 och 3 månader 
(81,8%) 

Enbart efter 1 månad 
(9,1%) 

Ingen växt (9,1%) 
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    Av de framodlade C. difficile-kolonierna erhöll den största andelen, 97,2 % (70/72), samma 

utslag på PCR-analysen före och efter infrysning. Resterande 2,8 %, totalt två prover, gav ett 

positivt utslag för toxin B vid rutinanalysen men återanalysen efter infrysning gav ett helt 

negativt resultat för toxigen C. difficile. Dessa två prover tillhörde de tidigast insamlade 

proverna med nästan sex månaders frysförvaringstid. Inga skillnader i PCR-utslag sågs hos de 

elva prover som analyserats innan infrysning, samt efter en och tre månaders frysförvaring.  

    Ct-värdena var dock signifikant lägre vid analys av uppslammade kolonier jämfört med 

faecesanalys (p < 0,05). De faecesprover som varit negativa vid odling hade signifikant högre 

ct-värden (p < 0,05) jämfört med de prover som gav upphov till C. difficile-kolonier. 

    Bland de C. difficile-negativa proverna var vissa Difficile-agarplattor helt utan 

bakterieväxt. Andra hade svag påväxt av svamp (Candida) och/eller någon av de två arter av 

Lactobacillus som klarade antibiotikaselektionen; L. rhamnosus och L. paracasei. I ett fall 

blev en Clostridium-liknande koloni identifierad med MALDI-TOF enbart till släktesnivå (gul 

färgkod) med bästa matchning mot Clostridium chauvoei.  

 

Färska prover 

Av de färska proverna som odlades gav totalt ca 76 % (25/33) upphov till viabla  

C. difficile, dock överensstämde inte provens utslag mellan dagarna fullt ut. Till exempel 

kunde ett prov som inte bildade kolonier efter tre dagar kunde göra det efter sju dagar och 

tvärtom (figur 3).  

    De 20 kontrollprover som frysts direkt efter rutinanalysen sågs ge upphov till fler viabla  

C. difficile än de färska delproven gjort; 50 % (10/20) efter tre dagar, 60 % (12/20) efter sju 

dagar och 75 % (15/20) efter frys. Även här överensstämde inte provens utslag mellan 

dagarna (figur 4).   
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    Bland de C. difficile-negativa proverna sågs Difficile-agarplattor helt utan växt eller med 

växt av Candida och/eller Lactobacillus. Vissa Clostridium-identifierade kolonier gav som 

bästa matchning (gul färgkod) C. innocuum, C. symbiosum eller C. hathewayi. 

 

 

Figur 3. Cirkeldiagram över andel viabla C. difficile efter kylförvaring under tre och sju dagar. 

 

 

Figur 4. Cirkeldiagram över andel viabla C. difficile efter kylförvaring under tre och sju dagar samt frysförvaring. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella effekter av låg förvaringstemperatur och 

transporttid på C. difficile viabilitet. För att simulera transport förvarades prover i 4-8°C 

liksom vid kyltransport mellan sjukhusen eller vårdcentraler och sjukhus i Västernorrlands 

län.  

3 och 7 dagar (63,6%) 

Enbart efter 3 dagar (3,0%) 

Enbart efter 7 dagar (9,1%) 

Ingen växt (21,2%) 

3 och 7 dagar samt fryst (45%) 

7 dagar och frys (15%) 

3 dagar och frys (5%) 

Enbart frys (10%) 

Ingen växt (25%) 
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    När effekten av låg förvaringstemperatur på C. difficile-överlevnad åses tyder resultaten i 

stort på att det är en relativt robust bakterie som klarar både infrysning och långvarig 

förvaring. Hos de frysta proverna innehöll 90 % viabla bakterier i olika mängd efter en 

månad. Detta bekräftar tidigare studier på ämnet som fått liknande resultat, men med andra 

analysmetoder, både med faecesprover löst i PBS [31] och rena sporer [32] som 

utgångspunkt.  

    Då ingen odling utfördes direkt vid insamlingstillfället är det svårt att veta hur många av 

proverna som verkligen innehöll levande C. difficile från början. Den enda indikationen är att 

alla prover innehöll C. difficile-DNA vid den ursprungliga PCR-analysen. Vissa av de 

odlingsnegativa proverna kan ha varit prover tagna som uppföljning efter en insatt 

antibiotikabehandling mot CDI, trots att denna metod ej kan utvärdera en behandling. Att 

enstaka prover tagits på samma patient vid upprepade tillfällen inom kort tid indikerar detta. 

Även att prover tagits på formbar faeces upptäcktes vid utodling, vilket ifrågasätter orsaken 

till att provet tagits över huvud taget. Andra odlingsnegativa prover kan ha innehållit 

bakterier, men i sådan liten mängd att de inte överlevde förvaringen eller tiden. Det innebar 

svårigheter att ta isolat från rena kolonier från vissa agarplattor då små Lactobacillus-kolonier 

täckte en stor del av ytan, vilket ledde till utslaget ”no reliable id” vid MALDI-TOF-analys. 

Ibland gick det dock att få fram ett resultat till artnivå efter omkörning, medan identifieringen 

enbart kunde göras till släkte i enstaka fall. Handhavandet kan därmed påverkat resultatet i 

detta kritiska skede.  

    Viabilitetsjämförelsen mellan en och tre månaders frysförvaring är osäker på grund av det 

låga antalet prover som ingick i delstudien. Fler prover var planerade att reanalyseras men 

blev av misstag kasserade enligt rutin. Andelen prov med viabla C. difficile skiljer enbart i ett 

enda prov mellan en och tre månaders frysförvaring och det kan vara en ren tillfällighet att det 
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inte växte fram kolonier. Faecesprovet i fråga var relativt formbart och bara enstaka kolonier 

växte ut vid odlingen efter en månads frysförvaring.  

    Effekten av låg förvaringstemperatur på PCR-utslag, och därmed identifiering av 

misstänkta toxigen C. difficile och ribotyp 027, tycks vara liten utifrån dessa resultat. De två 

prover som erhöll ett helt negativt resultat efter återanalys var bland de först insamlade 

proverna och hade förvarats över sex månader i frys. Ingen skillnad iakttogs bland prover 

förvarade under en kortare period. I Freeman och Wilcox studie från 2003 [31] observeras 

däremot att upprepad infrysning och upptining har en skadlig effekt på mängden fritt toxin i 

provet, vilket kan påverka en EIA eller liknande test. Det är därmed viktigt att tänka på 

orsaken till varför man sparar provet i första hand; vilka ytterligare analyser som kan komma 

att utföras och vad de metoderna egentligen mäter [24].  

    De resulterande ct-värdena visar föga förvånande att faecesproverna i allmänhet innehöll en 

lägre mängd C. difficile-DNA än de preparerade uppslamningarna av kolonier. Mer intressant 

var dock att ct-värdena visade att de faecesprover som inte gav upphov till kolonier kunde 

bekräftas innehålla signifikant lägre mängd C. difficile-DNA än de som prover som hade 

viabla bakterier. Ett högt ct-värde kan därmed indikera att det inte finns viabla bakterier i 

faecesprovet. 

    Frågan om transporttidens effekt på överlevnaden visade större variation bland 

odlingsresultaten. Till skillnad mot vad som kan förväntas växte det fram en lägre andel 

kolonier efter tre dagar än efter sju. Eventuellt kan detta förklaras av att nedbrytnings-

produkter från bl.a. mat och mediciner i faeces kan påverka tillväxt av den bakterie som 

eftersöks. Till exempel har en studie visat att ämnen från vitlök kan ha inhibitorisk effekt på 

Helicobacter pylori [33]. En annan orsak kan vara att C. difficile inte klarar konkurrens med 

övriga tarmbakterier under de nya aeroba förhållandena. Faecesstruktur och provmängd kan 

då eventuellt spela in här, genom variation i syretillgång. Sporulering kan vara sista utvägen 
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och stammarna är olika benägna att gro när de väl försatt sig i detta viloläge [16]. Senare när 

de känsligaste bakterierna dött ut kan C. difficile vinna mark, då sporerna bättre klarar 

extrema förhållanden [10]. Att de frysta kontrollerna innehöll fler viabla bakterier än de 

färska kan innebära att fler bakterier selekterats bort av de svåra förhållandena i -20°C och 

lämnat ett friare spelrum för C. difficile. Ytterligare studier behövs dock för att utreda den 

verkliga orsaken till detta utfall. Det hade även här varit intressant att undersöka andelen prov 

med viabla C. difficile direkt efter rutinanalys för att ha möjlighet att jämföra med 

utgångsläget. 

    Laboratoriets rutin att frysa positiva prover direkt efter PCR-analys och spara dem en 

månad verkar utifrån resultaten i denna studie vara tillfredsställande för att bevara både viabla 

C. difficile samt dess DNA. Om laboratoriet istället övergår till analyser som ska detektera 

mängden fritt toxin bör dock en ny studie utföras för att hitta den optimala förvaringsmetoden 

för dessa. Eventuellt kommer ett snabbtest införas som ett första steg i rutinen vid analys av 

C. difficile för att sålla bort negativa prover, innan den betydligt dyrare PCR-analysen. 

Transporttidens effekt simulerad genom kylförvaring är svårtydd men i och med att 

rutinanalysen är PCR-detektion av C. difficile-DNA spelar det i detta fall ingen egentlig roll. 

Tidigare studier har visat att transporttid och temperatur har knappt någon effekt på detektion 

av C. difficile GDH-antigen och toxin med PCR [34] eller för utfallet vid olika odlings-

tekniker [35].  

    Under studiens gång påträffades flera prover tagna under förhållanden som strider mot 

rekommendationen. Vissa prov var tagna på barn under tre år, och vissa på formbar faeces 

istället för diarré. För att räknas som diarré måste patienten, enligt definitionen, ha lös 

avföring minst tre gånger under ett dygn. Provtagningsanvisningen
6
 kunde därmed förbättras 

så att informationen om detta blir tydligare. Där står heller ingenting däri om att analysen ej 

rekommenderas för uppföljning av behandling, vilket är viktigt att pointera.  
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    Vid beställning kallas analysen numera ”F-Clostridium difficile toxin B DNA”, men några 

beställare kan eventuellt missat att laboratoriet övergått till PCR-analys. Därmed kan det vara 

en idé att infoga en kommentar till provsvaret så att resultatet ej tolkas som slutgiltigt. 

Kommentaren kan handla om att kolonisation ej kan särskiljas från infektion, men även att 

känsligheten gör att DNA-fragment från döda bakterier kan ge utslag, så att uppföljning av 

behandling ej kan ge några konstruktiva svar. Detta för att förhindra att beställaren förlitar sig 

helt på provsvaret och ej ser till den mycket viktiga kliniska bilden vid diagnos. Den här PCR-

metoden är väldigt specifik och kan detektera mycket små mängder C. difficile-DNA [29-30], 

men detta ställer som tidigare nämnts högre krav vid tolkning av resultat jämfört med de 

tidigare analysmetoderna. Möjligheten att snabbt kunna sålla fram eventuella ribotyp 027-

infektioner är dock mycket fördelaktigt. Vid utbrott är tiden en mycket viktig faktor och att 

enstaka fall av falskt positiva prover som skickas vidare för mer utförlig analys är ingen större 

förlust i längden. Det är inte särskilt förvånande heller med tanke på faeces provernas 

komplexa sammansättning och att den känsliga PCR-metoden är särskilt utsatt om prover 

innehåller inhibitorer eller kombinationer av närsläktade bakterier som kan ge utslag. Ett 

exempel på detta är att Helocobacter pylori-detektion med PCR kan inhiberas av 

polysaccarider från grönsaker i födan [36].  

    Delprov av de falskt positiva proverna som uppkommit på Laboratoriemedicin i Sundsvall 

har skickats till kit-tillverkaren på deras inrådan, för att undersöka vad som kan ha orsakat den 

oönskade reaktionen. Utvecklingen går därmed framåt och analysmetoden förbättras ständigt.  

    Problematiken kring C. difficile är ett väldigt hett ämne inom forskningen just nu och redan 

har stora framsteg skett på flera plan. Det kommer att bli spännande att följa denna utveckling 

och se vilka rekommendationer som i framtiden kommer ges angående diagnos, analys och 

behandling. 
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    Denna studie indikerar att faecesprov innehållande C. difficile kan förvaras vid låg 

temperatur under den period som är rutin på laboratoriet idag. Transporttiden kan eventuellt 

ha en större effekt på odlingsresultatet men påverkar inte i längden rutinanalysen som är 

detektion av C. difficile-DNA med PCR-analys. 

 

FÖRFATTARENS TACK 
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som instruerat, samlat ihop prover och gett mig svar på frågor. Tack till Substratavdelningen 

som fixade mina fina agarplattor. Tack ska ni ha i skrivargruppen, Claudia och Madelen för 

era fräscha ögon. Tack även till Dan Bylund för statistikhjälp. Tack Tessa för sällskapet under 

praktikdagarna. Tack mor och far för tröst, hundvakt och god mat när man minst anar det. 

Tack till min Jorge för ditt stöd och att du orkar med mig, i alla fall de flesta dagar. 
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