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Abstrakt 

 

Helgenomsekvensering (WGS) av bakterier innebär att allt DNA hos bakterien fragmenteras 

och sekvenseras, för att senare kunna analyseras. I Finland har THL börjat använda sig av 

WGS, speciellt för övervakning och den epidemiska screeningen. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka huruvida en implementering av WGS i det 

mikrobiologiska laboratoriet minskar spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. 

Arbetet har också besvarat vilka fördelar samt utmaningar det finns med 

helgenomsekvensering för påvisning och analysering av bakterier. 

 

Examensarbetet har besvarat frågeställningarna genom en litteraturöversikt av 

vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes på databaserna: Pubmed, EBSCO, 

Elsevier, Google schoolar och i Tritonias databas. Artiklarna skulle vara gratis, full text, på 

svenska, engelska eller finska och vara utgiven tidigast 2014. Sökord som användes var 

bland annat: WGS, whole-genome sequencing, helgenomsekvensering, AMR, 

antibiotikaresistenta bakterier, multiresistance och microbes. Sökningen resulterade i 16 

artiklar, som kunde relateras till frågeställningarna. 

 

Tolkning av resultatet, baserat på litteraturöversikten, gav svaret att 

helgenomsekvensering för påvisning och analysering av bakterier i dagens läge är för 

kostsamt och att det krävs mera forskning kring resistensgener, för att kunna bedöma 

resistensen hos bakterier. Den största fördelen med WGS kunde man finna vid 

epidemiologiska undersökningar. 
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Abstract 

 

Whole-genome sequencing (WGS) of bacteria means that all DNA of the bacterium is 

fragmented and sequenced, for later analysis. In Finland, THL has started using WGS, 

especially for surveillance and the epidemic screening, the purpose of the thesis is to 

investigate whether the implementation of WGS in the microbiological laboratory reduces 

the spread of antibiotic-resistant bacteria. The work has also answered the advantages and 

challenges of whole-genome sequencing for the detection and analysis of bacteria. 

 

The thesis has answered the questions through a literature review of scientific articles. The 

literature search was done on the databases: Pubmed, EBSCO, Elsevier, Google schools and 

in Tritonia's database. The articles had to be free, full text, in Swedish, English or Finnish 

and be published no earlier than 2014. Keywords used were, among others: WGS, whole-

genome sequencing, AMR, antibiotic resistant bacteria, multiresistance and microbes. The 

search resulted in 16 articles, which could be related to the issues. 

 

Interpretation of the results, based on the literature review, showed that whole-genome 

sequencing for the detection and analysis of bacteria is currently costly and that greater 

research is needed on resistance genes, in order to be able to assess the resistance of 

bacteria. The greatest advantage of WGS was found in epidemiological studies. 
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Language: Svenska Key words: Whole-genome sequencing, AMR, WGS, 
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1 Inledning 

 

Klimatförändringen och antibiotikaresistensen är de största hoten mot mänskligheten och 

djurriket enligt världshälsoorganisation WHO. (THL, 2017a)  Nästan dagligen finner man 

nya artiklar om antibiotikaresistenta bakterier och dess hot mot mänskligheten. Det 

innebär att antibiotikaresistensen ökar och att vi människor blir mer medvetna om det.   

WHO framhåller att vi snabbt borde vidta åtgärder mot antibiotikaresistenta bakterier 

(THL, 2017a) och därför ska detta examensarbete behandla frågan huruvida 

implementering av nya metoder som baserar sig på sekvensering av hela bakteriegenom 

minskar spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. I nuläget använder man sig av 

fenotypiska undersökningar för resistensbestämning. (Murray, et al., 2016) 

Examensarbetet ska undersöka om det är möjligt att byta ut den nuvarande metoden mot 

helgenomsekvensering samt vilka fördelar och utmaningar det finns med WGS för 

påvisning och analysering av bakterier.   

Examensarbetet kommer att göras som en litteraturöversikt. Genom sammanställning av 

relevanta vetenskapliga artiklar kommer examensarbetet svara på frågeställningarna och 

tolka resultatet. 
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2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med examensarbetet är att genom en litteraturöversikt samla information angående 

nyaste forskningen kring påvisandet av antibiotikaresistenta bakterier inom klinisk 

diagnostik. Examensarbetet ska sammanställa en översikt över litteraturen om WGS, för 

påvisning och undersökning av antibiotikaresistenta bakterier.  Arbetet görs för att 

möjligtvis hitta lösningar och förbättringar på den stora spridningen av 

antibiotikaresistenta bakterier. Är implementeringen av helgenomsekvensering för 

rutindiagnostik en förbättrande åtgärd gentemot den ökade spridningen av 

antibiotikaresistenta bakterier? 

Frågeställningarna som arbetet ska behandla och svara på: 

 Vilka är fördelarna med WGS vid påvisning och undersökning av antibiotikaresistenta 

bakterier jämfört med dagens metod? 

 Är det möjligt att implementera WGS i det mikrobiologiska laboratoriet för 

rutindiagnostik av bakterier? 

 Vilka utmaningar skulle förekomma om man inleder WGS som en standardiserad 

undersökningsmetod? 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

Den teoretiska bakgrunden fokuserar på bakterier och de diagnostiska metoderna i ett 

mikrobiologiskt laboratorium.  Den behandlar bakteriernas uppbyggnad, indelning, virulens 

och resistensutveckling.  Den teoretiska bakgrunden informerar även om de nuvarande 

fenotypiska metoderna för diagnostik av bakterieinfektioner samt den bakomliggande 

metoden för helgenomsekvensering. För att få förståelse för den epidemiologiska 

övervakningen i Finland, behandlas insamlingen av påvisade antibiotikaresistenta 

bakterier.  

 

3.1 Bakteriernas biologi 

 

Bakterier är prokaryota, det vill säga organismer uppbyggda av en enda cell.  Prokaryota 

organismer innehåller ingen cellkärna eller kärnmembran till skillnad från eukaryota 

organismer. Eukaryota organismer eller flercelliga organismer, så som människan, 

svampar, parasiter och protozoer är högre utvecklade än prokaryota organismer. (Ericson, 

et al., 2018) Bakteriernas celler skiljer sig från människans celler genom storlek, 

membranuppbyggnad, kromosomer och cytoplasmans struktur. En bakterie kan ha en 

storlek mellan 0,5–3,0m, jämfört med våra celler som är över 5m. Bakterierna saknar 

membran runt kärnan och dess kromosomer består ut av singulärt och cirkulärt DNA, vilket 

endast består ut en uppsättning. De kan också innehålla plasmider, vilket är 

extrakromosomalt DNA. Bakteriernas cytoplasma saknar mitokondrier, golgiapparat samt 

endoplasmatisk retikulum. Bakteriernas ribosomer är uppbyggda med 70s (subenheterna 

50 och 30), vilket skiljer sig från människans celler, som är uppbyggda med 80S (60S+40S). 

Bakterierna förökar sig asexuellt. (Murray, et al., 2016)  
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De flesta bakterierna har en cellvägg, strukturen på väggen kan se olika ut och bakterierna 

kan delas in beroende på hur de färgas i gramfärgningen. (Murray, 2018) En grampositiv 

bakterie har ett tjockt lager av peptidoglykan och färgas lila, medan gramnegativa bakterier 

har ett tunt lager peptidoglykan och färgas röda. De skiljer sig också åt genom att de 

gramnegativa bakterierna innehåller ett yttre membran, lipopolysackarider och endotoxin, 

men saknar teikosyror och sporbildning, egenskaper som grampositiva bakterierna kan 

besitta. (Murray, et al., 2016) 

Bakterierna kan också indelas på andra vis, t.ex. hur de är formade, arrangerade och deras 

specifika växtegenskaper. Formerna kan bland annat delas in i kocker, stavar, spiriller och 

spiroketer och bakterierna kan förekomma som enskilda, i par, kedjor eller hopar. (Murray, 

2018) Bakterier som kräver syre för att växa kallas obligata aeroba, de som inte växer i syre 

kallas obligata anaeroba och de som klarar av att både växa i syre eller vid avsaknad av syre 

kallas fakultativt anaeroba. (Murray, et al., 2016) 

Bakterierna kan benämnas som patogener, vilket innebär att bakterien orsakar sjukdom 

hos människan eller som opportunister, vilket innebär att bakterien är lågvirulent, men 

orsakar sjukdom hos människor med försvagat immunförsvar. Det är dock ingen tydlig 

gräns mellan bakteriernas benämningar, eftersom samma bakterie som är en patogen 

också kan hittas i mikrobiotan, t.ex. bakterien E. coli. (Adlerberth & Wold, 2017) När 

mikrobiotan är upphovet till infektion kallas det endogensmitta, men bakterier kan också 

ha en exogen smittväg. Exogena smittvägar kan vara: kontaktsmitta, luftburen smitta, 

fekal-oral-smitta, blodburen smitta eller genom andra kroppsvätskor samt vektorsmitta. 

Infektionen orsakad av exogen orsak bryter ut när mikroorganismen har trängt sig in i 

vävnaden, koloniserats sig och orsakat en vävnadsskada. (Ericson, et al., 2018)  

 

 

 

 

 



 5 

 

3.1.1 Bakteriens taxonomi 

 

Taxonomi är en klassificering av levande organismer och beskriver en organisms släktskap. 

En klassificering av bakterier sker genom art, släkt, familj, ordning och klass. För att namnge 

en bakterie använder man sig av släkt och art, namngivning är grundad av Carl von Linné, 

som använde den för växter och djur. Vetenskapliga artnamn anges på latin och skrivs med 

kursiv stil. Det är möjligt att förkorta namnet av släktskap, om det är tydligt vilket man 

syftar på. När man inte känner till arten av ett släktskap benämner man arten som sp. (en 

art) eller spp. (flera arter) t.ex. Staphylococcus sp. (Adlerberth & Wold, 2017)  

 

Tabell 1. Exempel på namngivning av bakterier. 

 

 

 

 

 

 

Bakterie Escherichia coli Staphylococcus 

aureus 

Streptococcus 

pyogenes 

Klebsiella 

penumoniae 

Släkte Escherichia Staphylococcus Streptococcus Klebsiella 

Art Coli Aureus Pyogenes Pneumoniae 

Förkortning 

av släktnamn 

E. coli S. aureus Str. pyogenes K. penumoniae 
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3.1.2 Bakteriegenetik 

 

Ett bakteriellt genom innebär bakteriens alla gener, både kromosomerna och bakteriens 

extrakromosomala genetiska element, så som plasmider eller bakteriofager. (Murray, et 

al., 2016) Medelstorleken på bakteriers genom är 3,64 Mb (miljoner baspar), det minsta 

genomet är 0,16 Mb jämfört med det största, vilket är 13,1 Mb. Det sägs att bakterierna är 

uppbyggda med endast en uppsättning av kromosomer med en cirkulärform, men genom 

WGS har man konstaterat att ca 10% av bakteriella genom innehåller flera stora och 

potentiellt nödvändiga replikoner (DNA-molekyler), som kan vara både linjär- samt 

cirkulärformade, dessa kallas flerpartsgenom. (C. diCenzo & Finan, 2017) 

Genomet hos bakterierna är inte slumpmässigt organiserade, utan organiseringen 

reflekterar funktionella och reglerande syften. Kromosomerna innehåller nästintill allt det 

genetiska materialet som finns hos prokaryota organismer och kromosomplaceringen av 

en gen kan påverka genens expressionsnivå. (C. diCenzo & Finan, 2017) Kromosomernas 

struktur upprätthålls med hjälp av polyaminer (aminföreningar som innehåller två eller fler 

aminogrupper), så som spermin och spermidin. De bakteriella generna är oftast 

grupperade i operoner, vilka delar funktion och samordnar kontroll. Bakteriernas 

kromosomer innehåller gener för ribosomalt och transfer RNA (rRNA och tRNA), som 

motsvarar proteinstrukturella gener. (Murray, et al., 2016) 

Bakteriers DNA-molekyler genomgår en så kallad transkription, det vill säga en omskrivning 

av det genetiska minnet, från DNA till mRNA (budbärar-RNA). Framställningen av RNA 

inleds när sigma factor känner igen en specifik sekvens av nukleotider i DNA:t och binder 

till sekvensen. Omskrivningen görs därefter med hjälp av DNA-beroende RNA polymeras. 

(Murray, et al., 2016) 
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De omskrivna sekvenserna genomgår en översättning från mRNA till sekvenser av 

aminosyror, vilket kallas en translation. Varje aminosyra skrivs som kodoner, det vill säga 

en uppsättning av tre nukleotider. Det finns 64 olika kodonkombinationer, som kodar för 

de 20 olika aminosyrorna samt start och stop kodoner. Proteinframställningen sker med 

hjälp av ribosomer och tRNA, vars molekyler innehåller sekvenser med tre nukleotider, 

vilka är antikodoner. Antikodonerna på tRNA:s ena sida är kompletterande till en av 

kodonsekvenserna. På tRNA:s andra sida hittas aimnosyrasekvensen som motsvarar ett par 

av antikodon och kodon. (Murray, et al., 2016) 

Översättningen inleds genom att den 30S ribosomala underenheten bildar ett komplex 

med mRNA:s start kodon (AUG) och formylmetonin tRNA (fMet-RNA). Därefter binds 50s 

ribosom underenheten till komplexet för att påbörja proteinframställningen. Ribosomen 

innehåller två olika bindningsställen för tRNA, dessa benämns som A och P. Bindningen för 

komplexet sker på P-platsen, medan ett motsvarande tRNA till det andra kodonet på mRNA 

binder till varandra på A-platsen. Aminogruppen på aminosyran i A-platsen bildar en 

peptidbindning med karboxylgruppen på aminosyran i P-platsen och den tomma tRNA på 

P-platsen frisläpps från ribosomen. Ribosomen flyttar sig tre nukleotider ner på mRNA, 

vilket förflyttar tRNA med peptiderna på A-platsen till P-platsen och släpper fram följande 

kodon till A-platsen. När den rätta antikodonsekvensen anländer till A-platsen upprepas 

processen. Detta upprepas tills en av de tre stop kodonerna, som inte har någon 

motsvarande tRNA, placeras i A-platsen. När ett stopkodon anländer avslutas 

framställningen och proteinet släpps från ribosomen, som också delar på sig. (Murray, et 

al., 2016) 

För att bakterierna ska kunna dela på sig krävs det en replikering av genomet. Replikeringen 

inleds vid den specifika sekvensen oriC i kromosomen. Enzymet helikas kommer in för att 

nysta upp DNA och enzymet primas syntetiserar primer för att kunna inleda replikeringen. 

Genom en primer kan DNA-beroende DNA-polymeras syntetisera nya kopior av DNA i 5´till 

3´riktning. (Murray, et al., 2016) 
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Nytt DNA kopieras av båda strängarna från det ursprungliga DNA:t, den ledande strängen 

kopieras i 5´till 3´riktning, medan den släpande strängen behöver syntetiseras som många 

fragment, med hjälp av RNA-primrar och sedan ligeras ihop med enzymet DNA-ligas. 

Syntetiseringen inleds vid replikeringsgaffeln och avslutas när två replikeringsgafflar möts. 

Inledning av kromosomreplikering inleder också processen för celldelningen, vilket ses som 

en formation av ett septum, som bildas mellan två dotterceller. (Murray, et al., 2016) 

 

 

3.1.3 Bakteriens virulens 

 

Bakterierna har olika virulensmekanismer, vilka gör bakterien patogen för människan. 

Virulensmekanismer kan vara: invasion, toxiner, kapslar, enzymer, adhesion och 

biprodukter av bakteriens växt. Kapseln hjälper bakterien att stå emot fagocytering och är 

uppbyggd av proteinlager eller lösa polysackarider. Bakterierna kan också bilda en biofilm, 

vilket skyddar bakterierna mot bland annat antibiotika. Det krävs tillräckligt många 

bakterier och en bra växtmiljö för att en biofilm ska kunna skapas. För att bakterien ska 

kunna fästa sig använder den sig av pili eller fimbrier, vilka är underenheter av proteiner på 

utsidan av bakterien. Flageller använder bakterien för att ta sig framåt och de hittas på 

bakteriens membran. Bakterierna kan utsöndra exotoxiner, vilka innehåller cytologiska 

enzymer och receptorbindande proteiner. Exotoxiner kan orsaka förändringar i en cell eller 

celldöd.  Gramnegativa bakterier kan vara uppbyggda med endotoxiner i sin cellvägg, t.ex. 

lipid A protein hos lipopolysackarider, vilka kan orsaka inflammatoriska reaktioner. Vissa 

grampositiva bakterier kan bilda sporer. Sporerna innehåller kopior av bakteriens 

kromosomer och gör att bakteriens DNA inte förstörs under dåliga förhållanden. (Murray, 

et al., 2016) 
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3.1.4 Resistensutveckling 

 

Resistens innebär bakteriernas förmåga att utveckla mekanismer som övervinner 

antibiotikans skadeverkning. (THL, 2016a) Bakterier kan ha en naturlig resistens eller en 

förvärvad resistens. Är bakterien naturligt resistent innebär det att den inte påverkas av 

antibiotika på grund av sin struktur, t.ex. glykopeptiderna som inte har effekt på 

gramnegativa bakterier, p.g.a. uppbyggnaden av cellväggen. Mycoplasma är en bakterie 

som är naturligt resistent mot många antibiotikum, eftersom bakterien saknar cellvägg. 

Förvärvad resistens uppkommer hos en bakterie som egentligen är känslig mot ett specifikt 

antibiotikum. (Adlerberth & Wold, 2017)  

Bakterierna anpassar sig till sin miljö för att kunna överleva yttre påverkan, t.ex. under 

antibiotikabehandling kan bakterien förändra sig för att få större motståndskraft och 

utveckla resistensmekanismer. (Ericson, et al., 2018) Resistensmekanismerna kan vara att 

bakterien använder sig av enzymer för att inaktivera antibiotikamolekylen, förändrar 

antibiotikans målstruktur, pumpar ut antibiotikan genom effluxpumpar eller minskar 

permeabiliteten till bakteriecellen. (Adlerberth & Wold, 2017) 

Resistensmekanismerna innebär att bakteriens genom har förändrats, bakterien har 

förvärvat resistensgener genom mutationer eller rekombination. Konjugation, 

transformation och transduktion är exempel på rekombinationer. Transduktion sker 

genom att bakteriell-DNA sprids med bakteriofager (virus), transformation är när bakterier 

tar upp DNA från omgivningen och konjugation innebär att DNA-molekyler överförs mellan 

bakterier. (Adlerberth & Wold, 2017) En mutation innebär en förändring i de genetiska 

egenskaperna. Mutationer kan uppstå spontant eller av yttre påverkan.  En yttre påverkan 

kan t.ex. vara en antibiotikabehandling, om en bakterie överlever behandling och 

genomgår mutation under den kan det leda till resistens mot läkemedlet. (Ericson, et al., 

2018) 
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3.2 Resistenta bakterier 

 

De mest förekommande antibiotikaresistenta bakterierna i Finland är ESBL (extended-

spectrum -lactamase) bildande Eschericia coli, vancomycinresistenta enterokocker (VRE) 

och meticillinresistenta staphyloccocus aureus (MRSA). Under år 2018 förekom det 4601 

fall av ESBL-bildande E. coli, 205 fall av VRE (jämför med 67 fall år 2017) samt 1456 fall av 

MRSA i Finland.  (THL, 2019)  

Mycobacterium tuberculosis är en bakterie vars infektionsbehandling noggrant följs upp, 

eftersom risken för utveckling av resistens är stor. (Murray, et al., 2016) Resistenta 

stammar av M. tuberculosis hittas mer i Östeuropa och utvecklingsländer, men det 

förekommer även fall av dessa i Finland. (THL, 2016a) Enligt THL:s årliga rapport om 

smittosamma sjukdomar var 6 av 231 fall multiresistenta år 2016 i Finland. (THL, 2017c) 

 

 

3.2.1 Resistens hos Mycobacterium tuberculosis 

 

Mycobacterium tuberculosis är en intracellulär patogen. M. tuberculosis komplexet har ett 

monomorfiskt genom, med en storlek på 4,3–4,4 Mb. (Tagini & Greub, 2017) Bakterien har 

en lipidrik cellvägg, vilket ger upphov till många av M. tuberculosis egenskaper, så som 

syrafastande, långsam tillväxt och resistens mot rengöringsmedel, vanliga antibiotikum 

samt värdens immunförsvar.  Väggen gör också gramfärgningen svag hos bakterierna.  

(Murray, et al., 2016) 
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M. tuberculosis kan drabba människans alla organ, men lungorna är de som oftast 

infekteras. Bakterien smittar genom inandning av infektiösa aerosoler. Stora partiklar 

fastnar i svalget och avlägsnas, medan de minsta partiklarna kan nå alveolerna och börja 

föröka sig i makrofagerna. (Murray, et al., 2016)  Bakterierna har en förmåga att överleva 

fagocytos och Tc-cellernas cytotoxiska påverkan, vilket gör att tuberkulos kan finnas latent 

i kroppen. (Ericson, et al., 2018) Replikeringen av bakterien upphör vanligen tre till sex 

veckor efter exponeringen och ca 5% av de infekterade patienterna utvecklar en aktiv 

tuberkulos.  Sannolikheten för att man utvecklar en aktiv tuberkulos beror på mängden av 

bakterier och immunförsvaret. Symtom för sjukdomen är beroende på var infektionen 

hittas, är infektionen i lungorna upplever man oftast illamående, nattliga svettningar, 

viktminskning och hosta. (Murray, et al., 2016) I det latenta skedet förekommer inga 

symtom och sjukdomen smittar inte. (Ericson, et al., 2018) Vid behandling av tuberkulos 

ges flera antibiotikum samtidigt under en längre period (6–9 månader), för att förhindra 

att nya antibiotikaresistenta stammar utvecklas. (Murray, et al., 2016) Vanligast är 

behandling med isoniazid, pyrazinamid, etambutol och rifampicin. (Ericson, et al., 2018)  

Det finns både multiresistenta M. tuberculosis och stammar med hög resistens, kallad XDR 

(extensively drug-resitant). De multiresistenta bakterierna är åtminstone resistenta mot 

både Isoniazid och Rifampicin. XDR i sin tur är en multiresistent stam, som dessutom är 

resistent mot fluorokinoloner och mot åtminstone en av andragenerationens antibiotikum. 

XDR är en potentiellt ej behandlingsbar stam. (Dookie, et al., 2018)  

Rekombinationer förekommer inte hos M. tuberculosis komplexet, utan resistens utvecklas 

genom enbaspolymorfism samt mutationer av gendelationer eller geninsertioner. (Tagini 

& Greub, 2017) 

 

För att Isoniazid ska ha en påverkan behöver läkemedlet aktiveras genom katalas/peroxidas 

enzymer som kodas av katG-genen. När läkemedlet är aktiverat fungerar det som en 

inhibitor för mykolsyrasyntesen (fettceller i cellväggen), genom NADH-beroende enoyl-acyl 

bärarproteinreduktas, som kodas av genen inhA. 
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 En resistens mot isoniazid uppstår vanligen i generna, katG, inhA eller i promotorregionen 

för inhA. Den vanligaste resistensmekanismen är katG S315T mutationen, vilket leder till 

en ineffektiv isoniazid-NAD produkt, vilket hämmar den antimikrobiella effekten av 

isoniazid. (Dookie, et al., 2018) 

 

Rifampicin är effektivt mot aktiva metaboliserande och långsamma metaboliserande 

baciller och är ett av det mest effektiva tuberkulosläkemedlen. Rifampicin binder till -

underenheten av RNA-polymeras, vilket leder till en inhibering av mRNA-elongering. 

Resistensen mot rifampicin utvecklas av mutationer i kodonerna 507–533, hos genen som 

kodar för RNA-polymerasets -underenheten, rpo. Regionen kallas också för rifmapicins 

resistensbestämmande region och står för 96% av rifampicinresistens. (Dookie, et al., 2018) 

 

Pyrazinamid behöver också aktiveras för att ha effekt. Läkemedlet aktiveras genom 

pyrazinamidas/nicotinamidas (PZase) enzymet, vilket kodas av genen pncA. När 

pyrazinamid är aktivt stör pyrazininsyran bakteriemembranenergin, vilket hindrar 

membrantransporten. Den största resistensmekanismen är mutationer i pncA-genen och 

dess promotande region. Det finns många olika mutationer inom genen, i början av 2018 

fanns det 600 unika mutationer i 400 positioner. 

Etambutol har effekt mot aktivt förökande baciller, genom att störa biosyntesen av 

arabinogalaktan i cellväggen. EmCAB-operonet kodar för det mykobakteriella 

arabinosyltransferas-enzymet.  Resistens mot etambutol utvecklas genom mutationer i 

embB-genen och förändringar i kodon 306 av embB-genen är den vanligaste 

resistensmekanismen. (Dookie, et al., 2018) 
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3.2.2 Resistens hos Escherichia coli 

 

Escherichia coli är en gramnegativ stavbakterie. Bakterien växer i fakultativ anaerobisk 

miljö och är oxidas negativ. E. coli hör till familjen Enterobacteriaceae, vilka har en storlek 

på 0,3 – 1,0m X 1,0–6,0m. (Murray, et al., 2016) E. coli har en genomstorlek på 4,6–5,9 

MB, vilket har ett medeltal på 4200–5500 gener. (Tagini & Greub, 2017)  I cellväggen på de 

gramnegativa stavarna hittas LPS (lipopolysackarid), ett endotoxin som kan ge upphov till 

en endotoxisk chock. Bakterien tar sig fram genom dess flageller och fäster till ytorna med 

fimbrier. (Ericson, et al., 2018) 

Bakterien hör till mikrobiotan och man finner den vanligen i mag- och tarmkanalen. Utanför 

tarmen är E. coli vanligen patogen och förekommer vid urinvägsinfektioner, 

hjärnhinneinflammation, sepsis och extraintestinala infektioner. (Murray, et al., 2016)  

ETEC (enterotoxinbildande E. coli), EPEC (enteropatogena E. coli), EHEC 

(enterohemorragiska E. coli), EIEC (enteroinvasiva E. coli) och EAEC (enteroaggregativa E. 

coli) är exempel på E. coli-stammar, som är tarmpatogena och kan ge upphov till 

gastroenterit. (Ericson, et al., 2018) De flesta infektionerna har en endogen smittväg, 

medan gastroenteriterna vanligen uppstår från en exogenkälla, så som förorenat vatten. 

(Murray, et al., 2016) Den största oron för ökad antibiotikaresistens gällande E. coli riktar 

sig främst mot stammarna som producerar -laktamaserna med utvidgade spektrum 

(ESBL) och karbapenemresistenta Enterobacteriaceae. (Reygaert, 2016)  

ESBL (extended-spectrum -lactamase) är ett enzym som möjliggör nedbrytning av 

bredspektrig betalaktamanantibiotika. ESBL-genen som kodar för resistens mot alla 

penicilliner och cefalosporiner förvärvas genom plasmidöverföring mellan mikroberna. 

(Murray, et al., 2016)  -laktamaserna har två olika klassificeringar, en 

molekylärklassificering från A-D och en funktionell klassificering, som hänvisar till 

aktiviteten mot -laktamashämmare. Den funktionella gruppen 1 motsvarar klass C, grupp 

2 motsvarar klasserna A och D och grupp 3 motsvarar klass B.  ESBL hör till gruppen 2be 

(vilket motsvarar molekylärklass A) och kan hydrolysera penicillin och första generationens 

cefalosporiner, men hämmas av klavulansyra och tazobactam. (Lee, et al., 2018) 
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TEM är en vanlig genotyp av -laktamaserna och hör till gruppen 2b (molekylärklass A), 

vilka också kan hydrolysera penicillin och första generationens cefalosporiner.  Den mest 

kända genotypen av -laktamaserna, som är vanlig bland ESBL-producerande E. coli, är 

CTX-M-15. Genotypen CTX-M-15 hör även den till grupp 2be, den kodas i plasmider och 

överförs horisontellt. OXA-familjens -laktamaser hör till gruppen 2d, klass D och har 

nyligen identifierats i plasmider från E. coli, vilka uppvisar låg resistens mot imipenem (-

laktamantibiotika) och resistens mot ertapenem (karbapenemantibiotika). Klebsiella 

pneumonieae karbapenemas (KPC), som hör till grupp 2f, klass A samt metallo--laktamas 

(MLB), som hör till grupp 3, klass B är viktiga typer av karbapenemaser.  KPC-generna ökar 

snabbt världen över och vanligen rapporteras KPC från K. pneumoniae-isolat, men man har 

också identifierat KPC-producerande E. coli. (Lee, et al., 2018) 

Fluorokionolonerna verkar på bakterierna genom att blockera DNA-replikeringen. En 

resistens mot dessa förvärvas från både kromosomer och plasmider.  Förvärvas resistensen 

kromosomalt minskas upptaget av flurokinoloner. Förvärvad resistens genom plasmider 

kan fås av proteinerna Qnr och Aac(6’)-Ib-cr eller från de plasmidkodade 

utflödespumparna: QepA1 och QepA2. (Lee, et al., 2018) 

Nitrofurantoin är ett antibiotikum, vars aktiva mellanprodukter överförs till bakterierna och 

verkar på ribosomen och DNA:t. Resistens mot läkemedlet kan uppstå genom 

nitroreduktaser, vilka kodas från generna nfsA och nfsB i E. coli. Resistansen mot 

läkemedlet medieras av OqxAB-utflödespumpar. (Lee, et al., 2018) 
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3.2.3 Resistens hos Staphyloccocus aureus 

 

Staphylococcus aureus är en vanlig bakterie som kan hittas på huden och slemhinnor, 

speciellt näsans slemhinnor. Bakterien är en grampositiv kock, med en storlek på 0,5–

1,5m och en genomstorlek på 2,6–3,1 Mb. (Murray, et al., 2016; Tagini & Greub, 2017) 

Det är den enda stafylokocken som är koagulas positiv. Bakterien ses oftast i druvklasar, 

men kan också förekomma skilt för sig eller i par. S. aureus kan växa både i syrerik och 

syrefattig miljö, i en temperatur mellan 18–40 C och den klarar av höga salthalter.  

(Murray, et al., 2016) 

 

Bakterien har många virulensfaktorer, som exempel består det yttersta lagret av en 

polysackaridkapsel, vilket skyddar bakterien från att fagocyteras av polymorfonukleära 

leukocyter. Det har upptäckts 11 olika kapsel-serotyper hos S. aureus. Bakterien bildar 

också en biofilm som hjälper den att fästa i vävnader och främmande föremål, så som 

transplantat och katetrar.  (Murray, 2018) Cellväggen stabiliseras med hjälp av 

peptidoglykan och skyddar bakterien från de fagocyterande cellernas substanser.  

Likaså ytproteinet protein A, teikonsyrorna, katalasen och koagulas skyddar bakterien från 

att fagocyteras. För att öka invasiviteten har S. aureus enzymet hyaluronidas, ett  

fibronektinbindande protein samt ett kollagenbindandeprotein.  Dessutom har bakterien 

toxiner som kan utlösa toxic shock syndrom och staphylococcal scalded skin syndrome. 

(Ericson, et al., 2018) 

 

Staphylococcus Aureus kan bland annat orsaka hud-, ben- och slemhinneinfektioner, 

follikulit, cellulit, impetigo, infektioner efter operationer, matförgiftning och septisk artrit. 

(Ericson, et al., 2018) Bakterien sprids genom kontaktsmitta mellan personer eller via 

förorenade ytor och föremål. Riskfaktorer är kroppsfrämmande föremål, operationer eller 

antibiotika som leder till ett undertryck av mikrobiotan. (Murray, et al., 2016) 
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S. aureus har snabbt utvecklat resistens mot både penicillin och meticillin, vilka benämns 

som PRSA (penicillinresistens s. aureus) och MRSA (meticillinresistens s. aureus). Det 

antibakteriella läkemedlet vancomycin har visat sig vara effektivt vid behandling av MRSA-

infektioner. Dessvärre har resistens mot vancomycin ökat de senaste 20 åren. 

(McGuinness, et al., 2017) 

 

De första PRSA-fallen konstaterades redan på 1940-talet. PRSA utvecklas främst från blaZ-

genen, vilken kodar för -laktamas. -laktamaset inaktiverar penicillinet genom en 

hydrolysering av -laktamanringen hos penicillin. För att bekämpa PRSA-infektioner 

utvecklades meticillin, vilket är ett semi-syntetiskt -laktamantibiotika. Dessvärre 

upptäcktes MRSA-stammar redan två år efter att man inlett användningen av läkemedlet. 

Resistensen för meticillin fås från mecA-genen, vilken kodar för ett 

penicillinbindandeprotein med låg affinitet. En fullständig vancomycinresistens hos S. 

aureus fås från vanA-operonet, som kodas på transposon Tn1546, vilket ursprungligen är 

en del av en konjugativ plasmid från vancomycinresistent enterokock. S. aureus har 

förmågan att förvärva enterokockplasmider genom konjugeringar. (McGuinness, et al., 

2017) 

 

 

3.2.4 Resistens hos Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium 

 

Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium hör till gruppen enterokocker, vilka är 

grampositiva kocker. Enterokockerna är fakultativt anaeroba och kan växa i en temperatur 

mellan 10–45  C och inom ett brett pH-värde. De klarar också av höga koncentrationer av 

natriumklorid och gallsalter. Enterokockerna kan växa som icke-hemolytiska, -

hemolytiska eller -hemolytiska. (Murray, et al., 2016) Enterokockerna har en 

genomstorlek som sträcker sig mellan 2,6–3,4 Mb. (Tagini & Greub, 2017) Enterokockerna 

är enteriska bakterier som hittas i tarmarna och munnen.  Bakterierna är orsaken till många 

vanliga sjukhusinfektioner, främst i urinvägarna. (Melhus, 2010)  
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Risken för infektionerna ökar vid användning av katetrar, bredspektriga antibiotikum och 

förlängda sjukhusvistelser.  (Murray, et al., 2016) Till enterokockernas virulensfaktorer hör 

deras förmåga att fästa vid vävnader och att bilda biofilmer. De har också utvecklat en stor 

antibiotikaresistens, både naturlig och förvärvad. (Murray, et al., 2016)  Enterokockerna 

har en naturlig resistens mot både -laktamer och aminoglykosider. De finns också 

stammar med förvärvad resistans mot exempelvis: kinoloner, tetracykliner och 

glykopeptider, som vancomycin.  (Faron, et al., 2016) 

Enterokockernas resistens mot aminoglykosider kan ha en måttlig eller hög nivå av 

resistens. En måttlig resistens uppstår p.g.a. cellväggens låga permeabilitet för 

aminoglykosidernas stora molekyler, vilket är en naturlig resistensmekanism för 

enterokockerna.  En hög resistens utvecklas genom modifieringar i det ribosomala 

bindningsstället eller genom produktion av aminoglykosidmodifierande enzymer. Båda 

mekanismerna kodas från specifika gener, som vanligen bärs av plasmider. (Faron, et al., 

2016)  

En naturlig resistens mot -laktamer skapas genom överproduktion av penicillinbindande 

proteiner med låg bindningsaffinitet för -laktamer, främst PBP 4 och PBP 5. E. faecium 

har vanligtvis 4–16 gånger större resistens mot -laktamer i jämförelse mot E. faecalis. 

(Faron, et al., 2016) 

 

Glykopeptider fungerar genom att binda till den sista D-alanyl-D-alanin (D-Ala-D-Ala)  

pentapeptiden. Bindningen blockerar transpeptidasbindning av cellväggskomponenter, 

vilket resulterar i att sammanhållning av cellväggen hos bakterien minskar och bakterien 

dör. Resistensen kommer från vanocmycinresistans(Van)-operonet, vilket bärs 

kromosomalt eller extra-kromosomalt på en plasmid. Det finns 9 olika variabla ligasgener 

av operonet, generna VanA, VanB och VanC är de vanligast förekomna. VanA-genen är 

den dominerande vancomycinresistenta enterokock (VRE)-varianten hos E. faecalis och E. 

faecium. VanA-resistens utvecklas genom att D-ala-D-ala peptiden med hög affinitet byts 

ut mot D-Ala-D-Lac, vilket minskar affiniteten till pentapeptiden med 1000-faldigt för 

vancomycin. (Faron, et al., 2016) 
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3.3 Antibakteriella läkemedel  

 

Antibiotika är ett läkemedel som används i behandling mot bakterier. Läkemedlet angriper 

direkt mot bakterierna och skadar sällan kroppens egna celler.  (Adlerberth & Wold, 2017) 

Genom att antibiotika siktar in sig mot bakteriernas egenskaper, d.v.s. har en selektiv 

effekt, så drabbas inte våra celler. (Melhus, 2010) Ett antibakteriellt spektrum anger hur 

många bakterier ett antibiotikum har effekt på, ett brett spektrum innebär många bakterier 

och vise versa. (Carlson & Linder, 2012) Indelningen av antibiotikum sker oftast enligt 

verkningsmekanism, olika antibiotikum angriper olika funktioner hos bakterierna. 

Antibiotika kan också indelas i baktericida eller bakteriostatiska, dvs. antibiotika som dödar 

bakterien helt eller antibiotika som enbart hämmar tillväxten hos bakterierna. (Adlerberth 

& Wold, 2017) 

 

Verkningsmekanismerna kan indelas enligt: 

❖ Hämmande av cellväggsuppbyggnaden och peptidoglykansyntesen 

❖ Hämmande av proteinsyntesen 

❖ Hämmande av nukleinsyrasyntesen 

❖ Störning av metabolismen  (Ericson, et al., 2018) 
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3.4 Fenotypisk diagnostisering  

 

En fenotyp är en samling av de observerbara kännetecknen hos en bakterie, så som 

utseende, lukt eller produktion av enzym. Den anger också kemiska- och beteendesärdrag.  

Fenotyperna reflekterar interaktionen mellan miljön och bakteriens gener. (Bruns, et al., 

2007) När man undersöker bakteriernas morfologi, metaboliska aktivitet, resistens och 

antigen kallas det att fenotypa. (Melhus, 2010). Fenotyping innebär en observerbar 

reaktion av en organism, t.ex. reaktionen mot antibiotika. (Bruns, et al., 2007) Odling och 

mikroskopering av bakterier är en av de viktigaste och mest använda metoderna i det 

mikrobiologiska laboratoriet och kommer att beskrivas nedan. (Murray, et al., 2016) 

 

3.4.1 Preanalytik 

 

För att ett bakterier ska kunna påvisas och infektioner diagnostiseras är det viktigt med en 

god preanalytik och en bra kvalitet på proverna. Till preanalytiken hör bland annat: val av 

prov som ska insamlas, provinsamling, förvaring, transport och hantering av proverna. 

(Sánchez-Romero, et al., 2017) Provet behöver vara representativt för att kunna påvisa 

bakterier med odling. För att uppnå en god preanalytik vid mikrobiologisk diagnostisering 

krävs det att man undviker kontaminationer av koloniserade bakterier från närliggande 

områden av det område som ska undersökas. Kontamineringar kan undvikas genom 

desinficering av huden och material för provinsamling, genom att använda skyddade och 

förpackade insamlingsmaterial eller genom att samla in proverna under operationer. 

(Baron, 2015) 
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Valet av prov som ska insamlas görs beroende på var infektionen är och egenskaper som 

den misstänkta bakterien besitter. Enligt detta väljs också material för insamlingen. Swab-

stickor kan exempelvis användas då det krävs liten mängd av provet, t.ex. vid provtagning 

från svalg, varifrån endast en koloni av Streptococcus pyogenes behövs för att det ska vara 

kliniskt relevant för diagnostiken. (Baron, 2015) Misstänks anaeroba bakterier väljer man 

anaerobisk förvaring. Det är också viktigt att tänka på provtagningens tidpunkt, mängd och 

förvaring. Bakterieprover ska tas före en antibiotikakur inleds, för att undvika att 

bakterierna förändras eller försvinner före provet har tagits. Tidpunkten har också 

betydelse vid exempelvis sputumprover eller urinprover, både upphostning av sputum och 

urinprovtagning ska helst göras direkt på morgonen, då bakteriemängden är som störst. 

Mängden av provmaterialet har betydelse för att provet ska kunna vara representativt. Det 

kan också behövas flera prover från ett och samma ställe, för att kunna utföra olika 

undersökningar. Förvaringen behöver vara rätt för att bakterierna ska preserveras, 

proverna kan exempelvis torka ut, vilket leder till att bakterierna inte kan påvisas.  I 

preanalytiken ingår också tydlig märkning av proverna, från vem provet är taget, från vilket 

område provet är taget och när provet är taget.  (Baron, 2015) Viktigt är att 

provtagningsstället och varför undersökningen görs skrivs ut tydligt, för att man i det 

analytiska skedet ska kunna veta den kliniska relevansen för bakterierna. (Miller, et al., 

2018) 

 

 

3.4.2 Bakterieodling 

 

Odling av bakterier används för att kunna diagnostisera infektionssjukdomar. För att en 

bakterie ska kunna växa behöver den energikällor och näring, därför använder man sig av 

odlingsmedier som innehåller näringslösningar. Ett odlingsmedium kan delas in i olika 

klasser beroende på dess odlingssubstrat och väljs enligt vilken bakterie som misstänks. 

(Ericson, et al., 2018)  
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Ett icke-selektivt odlingsmedium kan användas som ett allmänt odlingsmedium och för att 

odla bakterier som inte behöver specialtillsatser, det kan t.ex. vara en blodagar som består 

av häst- eller fårblod. (Adlerberth & Wold, 2017) De selektiva odlingsmedierna används för 

att kunna odla en specifik bakterie. Ett selektivt odlingsmedium innehåller ämnen som 

gynnar tillväxten av specifika bakterier och samtidigt inhiberar tillväxten av andra bakterier. 

Differentierade odlingsmedium gör det lättare att särskilja bakteriekolonierna, exempelvis 

genom att skapa färgförändringar hos kolonierna. (Carlson & Linder, 2012) 

En odling görs oftast på ett fast medium (en agar) eller i ett flytande medium (en buljong). 

Patientprovet odlas ut på odlingsmedium och får sedan växa i ett värmeskåp i atomsfärluft, 

alternativt i ett koldioxidskåp eller i anaerob miljö för att underlätta tillväxten för vissa 

bakterier. En odling får vanligtvis växa i 36–37C och avläses oftast inom två dagar. (Ericson, 

et al., 2018) För att göra en kvantitativ odling kan man späda ut proverna och därefter räkna 

hur många kolonier som uppstår på agarplattan, och då anger man mängden i 

kolonbildande enheter (CFU). (Adlerberth & Wold, 2017) 

 

 

3.4.3 Identifiering av bakterier 

 

Identifiering av bakterierna görs med hjälp av bakterieodling. Genom att studera 

kolonierna från odlingen kan man få information om vilka bakterier som växer. Kolonierna 

granskas enligt deras utseende, färg och lukt. Även remissen är till hjälp för att identifiera 

bakterier. (Ericson, et al., 2018) För att få en bättre bild av bakterien kan man använda sig 

av gramfärgning och mikroskopering eller biokemiska tester. (Adlerberth & Wold, 2017) 

Många laboratorier använder sig av MALDI-TOF för att identifiera bakterier, vilket görs med 

metoden masspektrometri. (Ericson, et al., 2018)  
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För att kunna säkerställa att man undersöker rätt bakterie kan man göra en renodling. En 

renkultur får man genom att suspendera bakteriekolonierna från en odling och odla ut dem 

på en ny agar enligt ett visst mönster. När renodlingen har lyckats kan man fortgå med 

resistensbestämning. (Carlson & Linder, 2012) 

 

 

3.4.4 Resistensbestämning 

 

En resistensbestämning görs för att kunna identifiera bakteriens antibiotikakänslighet och 

vägleder vid valet av läkemedel och koncentrationsmängd för antibiotikabehandling. 

(Carlson & Linder, 2012) Även om metoderna ständigt utvecklas ger resistentbestämningen 

endast svar på antibiotikans effekt mot bakterien i ett visst tillstånd, vilket innebär att 

behandlingen kan ha ett annat resultat inne i kroppen. Det finns ett par standardiserade 

tester för resistensbestämning, t.ex. agar diffusionsmetod och spädningsserie i buljong. 

(Murray, et al., 2016) En agar diffusionsmetod kan göras med diskar eller remsor 

impregnerade med antibiotika.  (Murray, et al., 2016) Vanligaste metoden är 

diskdiffusionsmetoden. (Ericson, et al., 2018) 

Resistensbestämningen görs genom att en suspension av bakteriekolonierna drejas jämnt 

ut på en agarplatta, och därefter placeras diskar med olika sorters antibiotikum ut på 

plattan. Bakterierna får växa i sin optimala miljö och resistensbestämningen görs ett dygn 

senare. Det skapas en inhibitionszon runt antibiotikan, om bakterien är känslig, och ju 

större zonen är desto känsligare är bakterien. Är bakterien däremot resistent växer den tätt 

intill disken.  (Ericson, et al., 2018)  

Diffusionsmetoden är standardiserad av EUCAST (European committee on antimicrobial 

susceptibility testing), vilket gör det möjligt att avläsa resistensen med MIC-värdet. MIC-

värdet anger det minsta koncentration av antibiotika som behövs för att hämma 

bakterieväxt. MIC-värden är också kalibrerade av EUCAST. (Matuschek, et al., 2013) 
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För att avläsa MIC-värdet mäter man inhibitionszonerna med närmaste millimeter. 

(Matuschek, et al., 2013) Värdet kan sedan anges med SIR-systemet, som anger tre olika 

nivåer av känslighet: känslig, intermediärt känslig eller resistent. (Ericson, et al., 2018)  Det 

finns även remsor varifrån man kan avläsa MIC-värdet. Remsorna är designade så att 

antibiotikakoncentrationens grad står på remsan, värdet avläses då därifrån växten möter 

remsan. (Murray, et al., 2016) Utöver diffusionsmetoden går det också att undersöka 

resistensen med hjälp av spädningsserier. Spädningsserierna innebär mycket jobb, men 

nuförtiden kan arbetet utföras automatiserat, (Murray, et al., 2016) t.ex. med maskinen 

Vitek 2 som är framställd av BioMérieux. (BioMérieux, u.å.) 

 

 

3.5 Undersökningsmetoder 

 

Under undersökningsmetoder behandlas serotypning, pulsfältsgel-elektrofores, PCR samt 

MALDI-TOF. Dessa är metoder som används för att lättare diagnostisera och indela 

bakterier och kan användas vid sidan om fenotypisk diagnostisering. Som tidigare nämnts 

används t.ex. MALDI-TOF för att identifiera bakterier efter odling. (Ericson, et al., 2018) 

 

3.5.1 Serotypning 

 

Serotypning görs för att påvisa och identifiera olika ytantigen hos bakterier. (Melhus, 2010) 

Det kan användas för att särskilja stammar och diagnostisera bakterier. En serotypning 

baserar sig på användandet av antikroppar för att påvisa antigen.  En metod som används 

är agglutination, vilket görs genom att man blandar framställda antikropparna med 

bakterierna som ska undersökas. (Willey, et al., 2008) 
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Ett immunkomplex uppstår om antikropparna stämmer överens med ytantigenen och en 

agglutination bildas. Andra metoder som används är bland annat: ELISA (Enzymkopplad 

immunadsorberande analys), RIA (radioimmunanalys) och Western blot. (Willey, et al., 

2008) 

 

 

3.5.2 Pulsfältsgel-elektrofores  

 

Pulsfältsgel-elektrofores (PFGE) är en metod som kan användas för att typa bakterier och 

fastställa olika bakteriers DNA-mönster. (Ericson & Ericson, 2009) Metoden möjliggör en 

separering av större DNA-fragment, med en storlek upp till 2 x 103 kb. (Hofmann & Clokie, 

2018) 

Det är en metod som använder sig av elektrofores i agarosgel, men med ett elektroniskt 

fält från olika vinklar, istället för en vinkel. Det inleds med en spänning i det första elektriska 

fältet, vilket får molekylerna att sträckas ut horisontellt och vandra längs gelen. (Hofmann 

& Clokie, 2018) Efter en viss tid ändras vinkeln på spänningen och fragmenten tvingas byta 

riktning. Ju mindre fragmenten är, desto fortare anpassar de till den nya riktningen och får 

möjlighet att vandra vidare. De större fragmenten har svårare att omstrukturera sig, vilket 

leder till en separering enligt storlek. Genom att utföra PFGE får man ett mönster som är 

unikt för en viss stam, vilket kan jämföras och användas för exempelvis epidemiologisk 

utredning. (Hofmann & Clokie, 2018)  
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3.5.3 PCR 

 

PCR eller polymeras kedjereaktion blev utvecklat i början av 1980-talet av Kary Mullis. 

Denna metod används för att syntetisera mängder av kopior av specifika DNA-fragment, 

vilket kan användas för experimentellt och diagnostiskt syfte. (Willey, et al., 2008) För 

syntetiseringen av DNA-fragment behövs: värmestabilt DNA-polymeras, deoxynukleotider 

av alla baser (A, T, C, G) målsekvensen och primer, vilka är komplementära till ändorna av 

det DNA-segment som ska kopieras. (Bruns, et al., 2007)  

PCR består av repeterande reaktioner, så kallade cyklar. Varje cykel består av tre steg och 

detta utförs på en thermocykel, ett programmerbart värmeblock. (Willey, et al., 2008) I det 

första steget denatureras DNA-fragmentet i över 90C, vilket gör att dubbelsträngat DNA 

skiljer sig åt och blir enkelsträngat. Därefter följer andra steget och temperaturen sänks till 

40–60C, då kan primerna, som finns i överskott, påkopplas till DNA-fragmentets båda 

sidor. Under tredje och sista steget förlänger polymeraset (vilket oftast är av enzymet Taq) 

primerna med hjälp av deoxynuklotiderna, och syntetiserar kopior av målsekvensen för 

båda strängarna. Detta görs oftast i en temperatur runt 70C. Därefter repeteras stegen 

och om effektiviteten av varje cykel är optimal dubbleras antalet av sekvenserna efter varje 

cykel.  (Bruns, et al., 2007) 

Det är möjligt att amplifiera DNA-fragment som är under 100 baspar till flera 1000 baspar 

långa och det krävs endast 1-105 DNA kopior per 100l. (Willey, et al., 2008) Genom 

elektrofores på agarosgel och fluorescerande ämnen, kan man undersöka om 

syntetiseringen har lyckats. Även real-time PCR, med fluorescerande ämnen kan påvisa 

amplifierat DNA. PCR kan användas för att skapa mer DNA-fragment för att kunna utföra 

genetiska undersökningar, men det kan också användas för att direkt påvisa en specifik 

DNA-molekyl. (Brändén, 2010) 
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3.5.4 MALDI-TOF 

 

MALDI-TOF är förkortning på ’’ Matrix-assisted laser desorption ionisation, time-of-flight’’. 

MALDI-TOF utförs genom att man blandar provet med en lösning innehållande matrix, 

vilket ska finns i överskott i jämförelse med provmängden. Provet tillsätts i en brunn, på en 

MALDI-stålplatta. Plattan placeras i maskinen och en UV-laser riktas mot provet för 

desorption. Matrix-molekylerna fångar upp laserpulserna, vilket leder till snabb 

upphettning och elektronisk spänning av matrixen. Jonerna från matrixen och provet, som 

ska analyseras, slungas in till ett högt vacuum, vilket utvecklar gasprotonerade molekyler. 

Jonerna analyseras i en massanalysator kallad TOF. (Murray, et al., 2016) 

En time-of-flightmasspektrometer är en massanalysator, som har en oändlig massvidd.  

Jonerna accelererar fram genom ett elektriskt fält och får samma energirörelser.  Jonerna 

flyger därefter genom ett rör och separeras enligt dess massa.  Röret kan bestå av ett enkelt 

rör med en detektor i slutet. Där detekteras jonerna vid olika tillfällen, beroende på deras 

mass-/laddningsförhållanden.  Lättare joner kommer snabbare fram till detektorn än de 

tyngre jonerna. Jonernas flygtider blir sedan konverterade till ett masspektrum. (Hofmann 

& Clokie, 2018) Ett masspektrum kan används för att identifiera mikroorganismer genom 

att jämföra spektrumet med en referensdatabas med artspecifika peptiders och proteiners 

massa. (Murray, et al., 2016) 
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3.6 Whole-genome sequencing 

 

Whole-genome sequencing innebär att hela genomets DNA blir fragmenterat och 

sekvenserat. Sekvenserna läses av och ett utkast av genomet framställs med hjälp av 

dataresurser.  (Hofmann & Clokie, 2018) WGS och programvaran, för att kunna framställa 

sekvenserat data till ett helt genom, utvecklades i slutet på 1990-talet av J. Craig Venter, 

Hamilton Smith och deras medarbetare. Den första bakterien vars hela genom blev 

sekvenserat är Haemophilus influenzae, och efter detta har flera hundratals genom blivit 

sekvenserat. (Willey, et al., 2008) I mars 2016 kunde man hitta 4 541 genom från 1 708 

olika bakteriearter i NCBI:s genomdatabas. (C. diCenzo & Finan, 2017) I Finland har THL 

börjat använda sig av WGS, speciellt för övervakning och den epidemiska screeningen. År 

2017 använde man WGS på bakterier som: MRSA, MDR-tuberkulos samt CPE och planen är 

att metoden ska bli en rutin för många bakterier. (THL, 2017b) 

 

Tillvägagångssättet för WGS varierar beroende på vilken sekvensapparatur man använder. 

Beskrivningen nedan följer ett standard tillvägagångssätt vid användandet av företaget 

Iluminas apparatur och tillbehör.  Beskrivningen görs enligt Iluminas Nextera XT DNA 

Library Prep samt sekvensapparaturen Miseq system. Denna metod har använts i flera 

vetenskapliga undersökningar för identifiering av antibiotikaresistenta bakterier, bland 

annat i: McDermott, P. F. m.fl.:s undersökning ’’DNA library normalization for NGS: why 

and how?’’ ,  Zhao, S. m.fl.:s  “Whole-Genome Sequencing Analysis Accurately Predicts 

Antimicrobial Resistance Phenotypes in Campylobacter spp.” samt i Köser, C. U. m.fl:s 

“Rapid whole-genome sequencing for investigation of a neonatal MRSA outbreak.” . 

(McDermott, et al., 2016; Köser, et al., 2012; Zhao, et al., 2015) 
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3.6.1 DNA-extraktion och preanalytik 

 

För att kunna utföra helgenomsekvensering av bakteriens genom behöver man extrahera 

DNA. Extraktionen kan antigen utföras  från en odling av provet eller direkt från patientens 

prov, t.ex. direktextraktion från avföring.  Extraktion från odling är mer förekommande, 

eftersom risken för kontaminationer är mindre. Dessvärre begränsas extraktion vid 

svårodlade prover, och de visar endast en bråkdel av den bakteriella mångfalden som kan 

finnas i proverna samt att initialsteget tar längre tid då man behöver vänta åtminstone ett 

dygn för odlingen. (Bachmann, et al., 2018) Preanalytik för mikrobiologisk provtagning kan 

läsas under rubriken fenotypisk diagnostisering.  

Det finns tre olika utmaningar vid direktextraktion: 1) Kontamineringar från mikrobiotan 

eller DNA från andra mikroorganismer. 2) Litet cellantal av målpatogenen. 3) Förekomst av 

DNA-amplifieringsinhibitorer. (Bachmann, et al., 2018) Om inhibitorer förekommer kan det 

påverka enzymatiska reaktioner, så som PCR eller ligering av adaptrar. Inhibitorer kan 

komma från provmaterialet, t.ex. hemoglobin eller från extraktionsmaterialet, t.ex. EDTA 

och heparin. (Illumina, inc., 2018a)  De olika provmaterialen har unika och specifika 

utmaningar för direktextraktion, detta beror på deras matris, koncentrationen av 

målpatogenen och mikrobiotan som hittas i provmaterialet.  Urin- och swabprover har lågt 

antal målpatogener, vilket gör det svårt att få en hög koncentration av genomiskt DNA. 

Avföringens utmaning är dess komplexa matris med fibrer, enzymer och osmälta delar, 

vilka behöver avlägsnas under extraktionen. (Bachmann, et al., 2018) 

På senare tid har man fokuserat på att utveckla tekniker som möjliggör direkt sekvensering, 

metoder som minskar kontamineringar och anrikningsmetoder för ett lågt cellantal. DNA-

separering från patientproverna kan göras på olika vis, med hjälp av kemiska, fysiska, 

fysikalisk-kemiska eller biologiska mekanismer.  (Bachmann, et al., 2018) 
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Ett exempel på en metod är separering med hjälp av magnetiska kulor täckta av 

antikroppar, vilka binder till specifika bakterieceller och möjliggör avlägsning av celler från 

värden. Ett annat exempel är att genom kemiska medel lysera celler från värden och bryta 

ned exponerat DNA och därefter extrahera de bevarade bakteriernas DNA. (Bachmann, et 

al., 2018)  Som avlsutning av extraktionen är det viktigt att man kvantifierar mängden DNA 

(en fluorometriskmetod rekommenderas) samt kontrollerar dess renlighet. För 

provförberedelsen krävs endast 1ng DNA.  (Illumina, Inc., 2019) 

 

 

3.6.2 Provförberedelse 

 

Efter extraheringen sker en fragmentering och märkning av DNA, detta görs genom en 

enzymatisk reaktion med hjälp av transposomer. Transposomerna klipper av DNA och 

märker fragmenten med adaptrar, detta sker i ett enda steg. Den optimala längden på 

fragmenten är mellan 400 baspar till 1,2 kilobaspar. (Illumina, Inc., 2019)  Fragmenten 

genomgår en begränsad PCR-cykel och amplifieringen görs med hjälp av adaptrarna. Under 

PCR-cyklarna tillsätts sekvenser som behövs för klustersekvensering samt index-adaptrar i 

båda ändorna av DNA. (Illumina, Inc., 2019) 
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Figur 1. Fragmentering och märkning av DNA samt amplifiering. A) Transposomerna binder 

till ett genomisk DNA och bildar en längd på ca 300 bp. B) Transposomerna har fragmenterat 

DNA:t och märker fragmenten med adaptrar. C) Fragmenten genomgår PCR-cyklar. Resultatet är 

enkelsträngade DNA-fragment, med index- och sekvens-adaptrar. (Illumina, Inc., 2019) 

 

DNA-biblioteken städas upp med hjälp av singel-sided bead purification.  Detta görs genom 

att magnetiska kulor blandas med supernatant i brunnar. Genom magnetism binds 

fragment av rätt storlek till kulorna och små DNA-fragment, överblivna primers, 

nukleotider, enzymer och salter kan tvättas bort.  (Beckman Coulter, Inc., 2016) Därefter 

frigörs fragmenten från kulorna och 50 mikroliter av supernatant överförs i en ny brunn. 

Efter städningen kan man kontrollera kvalitén på biblioteken, t.ex. med hjälp av en 

bioanalysator, vilket ger en möjligheten att se storleken på fragmenten som finns i 

brunnarna. Fragment från 250 bp upp till 1500 bp kan sekvenseras. (Illumina, Inc., 2019) 
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Figur 2. Singel-sided bead purification. På bilderna ses rör med supernatant, de sprialformade 

figurerna motsvarar DNA-fragement. Magnetiska kulor tillsätts till provet och fäster till fragment av 

rätt storlek, med hjälp av en magnet bibehålls kulorna och fragmenten kvar i röret, medan resterna 

tvättas bort. (Beckman Coulter, Inc., 2016) 

 

 

Under det följande steget normaliseras biblioteken, det vill saga mängden och 

koncentrationen i de olika biblioteken jämnas ut. (Illumina, Inc., 2019) Detta kan göras med 

en bead-based metod, vilket fungerar genom att en given volym av kulor kan binda en jämn 

mängd av nukleinsyremolekyler. Metoden gör att en lika stor andel av fragment kommer 

bindas till kulorna och resterande lösa fragment tvättas bort.  Utjämningen förhindrar att 

en del prover blir överrepresenterade medan andra blir underrepresenterade under 

sekvenseringen. (Tesin, 2019)  Efter normalisering är det möjligt att sammanslå 

normaliserade bibliotek med varandra, detta görs med en 1:1 koncentration. Biblioteken 

denatureras och är därefter färdiga att sekvenseras. (Illumina, Inc., 2019) 
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Figur 3. Normalisering av bibliotek. De olikfärgade prickarna motsvarar bibliotek med olika 

koncentrationer. Efter en normalisering ses alla bibliotek med samma koncentration och kan då 

sekvenseras. (Illumina, Inc., 2019) 

 

3.6.3 Sekvensering 

 

Sekvensering på en Miseq följer metoden sekvensering genom syntetisering (sequencing 

by synthesis). Apparaturen utför klustergenerering, sekvensering samt dataanalysering. 

(Illumina, Inc., 2018b) Sekvenseringsprocessen inleds med en klustergenerering, vilket 

innebär en isotermisk amplifiering av DNA som ska sekvenseras. Klustergenereringen sker 

i en flowcell och dess mål är att skapa hundratals likadana DNA-strängar. Botten av 

flowcellen är täckt med två olika sorters oligonukleotidsekvenser. Dessa passar ihop med 

adaptersekvenserna på DNA-fragmenten. När DNA-fragmenten placeras i flowcellen 

hybridiserar de ihop med en sort av oligonukleotidsekvenserna. Ett polymeras vandrar 

längs fragmenten och skapar en komplementär DNA-sträng. (Illumina, Inc., 2016) 
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DNA-strängarna denatureras och originalsträngen tvättas bort. Den klonade strängen böjs 

och adapteränden av strängen hybridiserar med en komplementär oligonukleotidsekvens 

som finns på flowcellen. Polymerasen vandrar längs den komplementära strängen och 

skapar en ny sträng, vilken liknar originalet. Bron med de dubbla DNA-strängarna 

denatureras och bildar två skilda strängar, en reverse-sträng och en forward-sträng. Detta 

sker ett flertal gånger och bildar många kloner av fragmenten. När kloningen är klar tvättas 

reverse-strängarna bort och endast forward-strängarna lämnas kvar.  Ändorna på 3’ är 

blockerade för att undvika oönskade kloningar.  (Illumina, Inc., 2016) 

 

 

Figur 4. Klustergenerering.  DNA-fragmenten med adaptersekvenser har fäst till 

oligonukleotidsekvenser på flowcellen och går igenom cyklar av broamplifiering, vilket 

resulterar i många kloner av originalfragmenten. (Illumina, Inc., 2016) 

 

Från detta steg är fragmenten klara för sekvensering, vilket görs med metoden 

sekvensering genom syntes. Det inleds med att en primer fästs till forward-strängen och 

med hjälp av polymeras tillsätts fluorescerande nukleotider, vilket bildar en ny DNA-sträng 

enligt mallsekvensen. Endast en nukleotid tillsätts åt gången, nukleotiderna har en 

reversibel terminator på sig, som gör att det inte tillsätts flera åt gången. De fyra 

nukleotidgrupperna har varsin fluorescerande färg, som läses av efter varje nytt tillskott 

och visar vilken nukleotid som sätts till. Strålningens våglängd och intensitet anger kvalitén 

på läsningen.  (Illumina, Inc., 2016) 
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Antalet cyklar som har angivits bestämmer längden på läsningen, d.v.s. antalet baspar per 

sekvens. Efter att apparaten har läst av alla nukleotider tvättas den nya strängen bort. 

Därefter tillsätts en primer till det första indexet och nukleotider tillsätts till den på samma 

vis som DNA-strängen samt tvättas bort efteråt. Strängen böjs och 3’-änden fästs till en 

oligonukleotidsekvens på flowcellen. Efter att strängen är hybridiserad sker samma sak 

med det andra indexet. DNA-strängen polymeras och bildar en dubbelsträngad bro. Bron 

denatureras och forward-strängen tvättas bort, därefter sekvenseras reverse-strängen på 

samma vis som forward-strängen. Detta är andra läsningen och leder till en pair-end 

sequencing, d.v.s. läsningar från båda ändorna av fragmenten. (Illumina, Inc., 2016) 

 

 

 

 

Figur 5. Sekvensering genom syntetisering.  Nukleotiderna med bestämda fluorescerande 

färger tillsätts samtidigt till flera DNA-fragment och avläses av en detektor. Alla nukleotider 

från samma kluster sammanslås till sekvenser. (Illumina, Inc., 2016) 
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Sekvenser från sammanslagna bibliotek åtskiljs genom index-adaptrarna, vilka fungerar 

som identifiering för olika sekvenser. (Illumina, Inc., 2016)  Sekvenseringen sparas som 

obearbetad data, oftast i filformatet FastQ. FastQ data visas som fyra olika rader: den första 

med namnet på sekvenseringen, den andra med självaste sekvensen, den tredje är endast 

ett mellanrum och den sista visar kvalitén på läsningen för varje nukleotid. (Illumina, Inc., 

2013) Kvalitén på läsningen ges från sekvenseraren och dess programvara, i Miseqs fall är 

det genom realtidsanalys.  (Illumina, Inc., 2018b) 

 

 

3.6.4 De novo sammanställning och dataanalysering 

 

Efter sekvensering återstår en sammanställning av nukleotider och sekvenserna. De 

följande stegen sker med hjälp av bioinformativa programvaror. Det finns mängder av olika 

programvaror att välja mellan och valet görs beroende på vad man har för mål med 

sekvenseringen, budget samt sekvensapparatur. Före sammanställningen ska den 

obearbetade datan städas upp och trimmas, det innebär en reducering av kontamineringar, 

adaptrar, för korta läsningar och läsningar med låg kvalitet som kan utgöra felaktigheter. 

(Gladman, U.Å.) 

Vid WGS av bakterier görs sammanställningen oftast de novo, vilket innebär att man saknar 

information om källan och sammanställningen görs utan anpassning till en 

referenssekvens.  Målet med en sammanställning är att få flera långa contig (överlappande 

DNA-segment), som sedan kan paras ihop, för att bilda scaffolder eller supercontiger. 

Scaffold är en sammanställning av contiger där man vet deras placeringar och avstånd, 

medan supercontiger tillåter mellanrum mellan sekvenserna. Mellanrummen benämns 

oftast med bokstaven N. (Illumina, Inc., 2010) Sammanställningen kan jämföras med ett 

pussel med mängder av bitar, pusslet innehåller dessvärre också bitar som är 

malformerade, bitar som saknas och bitar från andra pussel, dvs. kontamineringar. 

(Hofmann & Clokie, 2018)  
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Sammanställningen av contiger görs på olika sätt beroende på programvaran, men ett 

exempel är enligt De Brujin Graph algoritmen.  De Brujin Graph görs genom att man bryter 

ner fragmenten till små sekvenser, så kallade k-merer (K står för längden av sekvensen) och 

slår ihop överlappande sekvenser enligt längden k-1. Resultatet fås i en graf, som visar i 

vilken ordning k-mererna kommer. Längden på K-mererna bestäms enligt längden på 

läsningarna och felfrekvensen. (Illumina, Inc., 2010) 

 

 

 

Figur 6. Ett exempel på en De Brujin graf. Nukleotidsekvensen som ses i första raden bryts 

ner i 3-merer och en graf skapas för att kunna se i vilken ordning k-mererna kommer. 

(Illumina, Inc., 2010) 

 

För att uppnå en högkvalitativ sammanställning krävs en stor täckning av genomet och ett 

högt antal felfria läsningar. Användandet av par-ändade (pair-ended) läsningar ger större 

täckning än enskilda läsningar. Det rekommenderas också att man använder sig av ett 

bibliotek med långa läsningar i kombination med ett bibliotek med korta, men högtäckande 

läsningar.  Kvalitén av contigernas längd och täckning kontrolleras efter 

sammanställningen.  (Illumina, Inc., 2010) 
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Följande steg är att analysera sekvenssammanställningen, t.ex. att utsäga generna i 

genomet. (Willey, et al., 2008) Ett program för detta är BLAST (The Basic Local Alignment 

Search Tool), vilket hittar regioner av likheter vid jämförelser av sekvenser. Programmet 

jämför nukleotid- och proteinsekvenser mot sekvenserade databaser och räknar ut statistik 

enligt matchningar.  BLAST kan användas för att dra slutsatser om funktionella och 

evolutionära förhållanden mellan sekvenser och hjälpa till att identifiera medlemmar i 

genfamiljer.  (National Center for Biotechnology Information, U.Å.)  

Genom olika analysering av genomet kan man ta reda på proteinstrukturen och funktionen, 

den fysiska strukturen, så som förekomsten av överförbara element, operoner, och 

upprepande element. Analyserna kan också ge information om fylogenetiskt släktskap 

mellan mikrober. Analyserna görs beroende på vilken information man vill få ut av 

genomet. (Willey, et al., 2008) 

 

3.7 Fylogenetik 

Fylogenetik är en del av bioinformatiken och baserar sig på studier om evolutionen och 

släktskapet mellan organismer. Fylogenetik använder sig vanligen av nukleotid- och 

aminosyrasekvenser. Släktskapen ritas upp med hjälp av diagram, så kallade fylogenetiska 

träd. (Hofmann & Clokie, 2018) Ett fylogenetiskt träd ritas upp med hjälp av dataprogram. 

Programmet jämför sekvenser och anger hur stor likhet och skillnad det är mellan 

sekvenserna. (Brändén, 2010) Trädet består av grenar som sammanför noder, vilka 

motsvarar arter eller gener.  Längden på grenen mellan två noder motsvarar antalet 

molekylförändringar som skett mellan två arter/gener, d.v.s. avger sekvensernas olikheter. 

Ett träd kan vara både rotat och orotat. (Willey, et al., 2008) 
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Det orotade trädet visar bara släktskapet mellan sekvenser och inte den evolutionära 

vägen, medan det rotade trädet också visar ursekvensen. (Willey, et al., 2008) Träden är 

viktiga för att få kunskap om händelser som inträffat under evolutionen samt för att 

strukturera klassificeringar. (Baum, 2008) 

 

 

 

 

 

Figur 7. Ett fylogenetiskt träd. Trädet är baserat på WGS av Neisseria meningitidis. 

Serogruppen MC 58 användes som referens för kartläggning. (Reuter, et al. 2013) 

Längden på grenarna mellan två noder, motsvarar antalet molekylförändringar som skett 

mellan generna. (Willey, et al., 2008) 
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3.8 Övervakning av antibiotikaresistenta bakterier 

 

Övervakningen av antibiotikaresistenta bakterier leder till ökad övervakning av 

resistensutveckling, effektivare kontrollåtgärder samt möjligheten att identifiera nya hot i 

tid.  (THL, 2017b) Enligt 4 kap. 28 § i lagen om smittsamma sjukdomar (2016/1227) är läkare 

och tandläkare skyldiga att anmäla en allmänfarlig och övervakningspliktig smittsam 

sjukdom till institutet för hälsa och välfärd (THL). Likaså laboratorium är anmälningsskyldiga 

vid mikrobfynd av allmänfarlig och övervakningspliktig smittsam sjukdom eller andra 

anmälningspliktiga mikrobfynd. Det finns ca 70 stycken olika patogena mikrober som ska 

anmälas och på THL:s sidor kan man hitta en mikrobförteckning som guidar laboratorierna 

med anmälningarna. Alla anmälningar som görs kommer till registret över smittsamma 

sjukdomar. Till de anmälningspliktiga mikroberna hör bland annat antibiotikaresistenta 

bakterier eller bakterier med nedsatt känslighet mot vissa antibiotikum. (Institutet för hälsa 

och välfärd, 2019) Lagen om smittsamma sjukdomar (2016/1227) säger också att 

samkommunerna är skyldiga att föra ett register över bärare av mikrober som är resistenta 

mot läkemedel, detta för att förhindra spridning och kunna ge god vård. (4 kap. 37§) 

 

FiRe, är en finsk grupp som står för antibiotikaforskning. De har som uppgift att ge ut data 

och forskning om de 15 viktigaste bakterierna i Finland. Statistiken och informationen fås 

från alla finska mikrobiologiska laboratorier. (Institutet för hälsa och välfärd, 2017) 

Finland deltar även i GLASS, vilket är WHO:s övervakningssystem och i EARS-Net, vilket hör 

till ECDC. (THL, 2017b) GLASS bildades år 2015 för att förstärka kunskapen om 

antibiotikaresistens och det vänder sig till alla länder. Den eftersträvar och stödjer ett 

standardiserat förfarande för insamling, analysering samt delning av antibiotikaresistent 

data på en global nivå.  GLASS uppgifter är bland annat att kontinuerligt analysera och 

rapportera om antibiotikaresistent data och identifiera växande resistens och den 

internationella spridningen. (WHO, u.å) EARS-Net är en europeisk insamling som fokuserar 

på antibiotikaresistens hos sju olika bakterier. (ECDC, u.å) 

 

 



 40 

 

Övervakningssystemet grundades år 1998, men förflyttades till ECDC år 2010, då det också 

fick sitt nuvarande namn. EARS-Net liksom GLASS analyserar och rapporterar om 

antibiotikaresistens. De finns till för att väcka uppmärksamhet om antibiotikaresistens 

inom politiken, vården, forskningen och i samhället.  (ECDC, u.å) 

 

 

4 Metod 

 

Examensarbetet gjordes som en litteraturöversikt. Genom att utgå från frågeställningarna 

gjordes litteraturöversikten och en sammanställning av resultatet. Frågeställningarna 

begränsar sökningen bland annat genom att fokusera enbart på WGS av 

molekylärbiologiska undersökningar samt att samla litteratur från och med år 2014. 

Arbetet behandlar enbart antibiotikaresistenta bakterier inom klinisk diagnostik, det 

utesluter med andra ord antibiotikaresistenta bakterier som kan hittas hos andra däggdjur 

än människan.  För att hitta all relevant litteratur användes sökord kopplade till 

frågeställningarna.  

Sökord: Whole-genome sequencing, AMR, bacteria, multiresistance, WGS, 

antibiotikaresistens, bakterier, mikrober, microbes, helgenomsekvensering, antibiotic 

resistance, NGS 

Forskningen kring antibiotikaresistenta bakterier är stor, och det krävde att sökorden var 

snäva för att kunna hitta relevanta artiklar som svarade på frågeställningarna. Det gick 

alltså inte att enbart söka på AMR, utan det krävdes att whole-genome sequencing var med 

som sökord. Samtidigt som det inte gick att söka enbart på WGS, eftersom metoden också 

används i andra undersökningar än påvisning av bakterier.  Sökningen fokuserade också på 

artiklar som behandlade helgenomsekvenseringens fördelar och dess användbarhet i det 

mikrobiologiska laboratoriet, inte övrig användning av WGS. Sökningen gjordes på Pubmed, 

EBSCO, Elsevier, Google schoolar och i Tritonias databas.  



 41 

 

Begränsningar som användes var: 

❖  Artikeln ska finnas gratis, som full text. 

❖  Artikeln ska enbart behandla forskning av människans bakterier. 

❖ Artikeln ska vara utgiven tidigast 2014. 

❖ Artikeln ska vara på engelska, finska eller svenska. 

 

Efter att begränsningarna hade gjorts valdes artiklarna ut genom att undersöka rubrikernas 

och abstraktens relevans till arbetets frågeställningar. De artiklar som hade valts ut lästes 

igenom och några eliminerades, p.g.a. för liten relevans. Slutligen blev det 16 artiklar kvar, 

vilka noggrant lästes igenom och den text som kunde svara på frågeställningarna 

sträckades under. Därefter gjordes tabeller med likheter och olikheter, vilket underlättade 

sökningen av information i texterna. En sammanfattning av resultatet från 

litteratursökningen sammanställdes. 

5 Etiskt övervägande 

 

Forskningsetiska delegationen uppger utgångspunkter för god vetenskaplig praxis såsom: 

’’ Forskningen planeras, genomförs och rapporteras och insamlade data lagras på det sättet 

som kraven på vetenskapliga fakta förutsätter’’ 

’’ I forskningen iakttas de förfaringssätt som forskningssamfundet erkänt, dvs. hederlighet, 

allmän omsorgsfullhet och noggrannhet i forskningen och dokumenteringen och 

presentationen av resultaten samt i bedömningen av undersökningar och 

undersökningsresultat.’’ (Forskningsetiska delegationen, u.å.) 
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I examensarbetet kommer inga personuppgifter att behandlas, arbetet är en 

litteraturöversikt och kräver inga intervjuer eller observationer, vilket innebär att inga 

samtycketillstånd krävs. För att uppnå en god vetenskaplig praxis ska examensarbetet 

uppge alla källor och inte plagiera. Det är viktigt att välja trovärdiga källor till 

examensarbetet och kunna hänvisa till källan. Arbetet har planerats, svarat på 

frågeställningarna och behandlat syftet.  Resultatet som fås ska redovisas korrekt och inte 

snedvridas.  
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6 Resultat och tolkning av litteraturstudien 

 

I detta kapitel behandlas litteratursökningen. Sökningen är indelad enligt fördelar och 

enligt vad som krävs för att implementera WGS i det mikrobiologiska laboratoriet, vilket 

behandlar möjligheterna samt utmaningarna kring implementeringen. Litteraturöversikten 

är en sammanställning enligt artiklarnas bedömning kring ämnet och en tolkning av 

resultatet ges under sista rubriken.   

 

6.1 Potentiella fördelar med WGS  

 

Följande underrubriker behandlar fördelarna med helgenomsekvensering i det 

mikrobiologiska laboratoriet och jämför med nuvarande metoder. Det ger information om 

exempelvis: WGS för att påvisa gener, epidemiologiska utredningar med hjälp av WGS, 

kostnaderna och analystiden för WGS. 

 

6.1.1 Påvisning av antibiotikaresistenta-, patogena- och virulensgener 

 

Den ökade incidensen av antibiotikaresistens är ett stort hot mot folkhälsan idag och är en 

övertygande orsak för att tillämpa WGS. (Punina, et al., 2015) WGS av bakterier kan 

användas för att påvisa mikrobresistenta gener eller gener associerade med virulens och 

patogenes. WGS används också för att identifiera och beskriva nya arter. Genom att 

jämföra de olika arternas genom med varandra kan man överkomma den begränsade 

taxonomiska resolutionen, som fås från sekvenseringen av 16S rRNA-genen för vissa 

bakteriesläkten. (Rossen, et al., 2017)  
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Mikrobiologisk WGS har potential att förbättra diagnostiken inom mikrobiologi. Det har ett 

stort värde i att beskriva och förbättra vår förståelse för bakteriens evolution, 

sjukdomsutbrott och spridning. (Hasman, et al., 2014)   

WGS är ofta överlägsen andra metoder som används i nuläget, t.ex. indexen för indelning 

av WGS-baserad typning är mycket högre än andra metoder. Dessutom kan WGS generera 

sådan data som vanligen kräver flera olika metoder. (Rossen, et al., 2017)  Det finns i 

praktiken ingen metod som ger så god upplösningsförmåga som WGS, detta tack vare att 

man genererar den hela genomiska informationen genom sekvenseringen. (Jalava & 

Lindholm, 2018) 

 

WGS har också potential för resistensbestämning. Genom sekvenserat data kan man 

identifiera närvarande resistensgener eller kromosomala mutationer, vilka bidrar till 

resistens. I en undersökning som Quainoo, m.fl. nämner har man konstaterat att WGS-

baserad prediktering av antibiotikaresistenta fenotyper kan vara mer än 95% 

överensstämmande med fenotypiska tester för Enterobacteriaceae och S. aureus. 

(Quainoo, et al., 2017) Punina, m.fl. behandlar också detta, men med fokus på 

multiresistent S. aureus, Clostridium difficile, Escherichia coli och Klebsiella penumoniae och 

anser att statistiken är densamma, d.v.s. > 95%. (Punina, et al., 2015).  

 

WGS-baserad metod kan hjälpa till att förstå och förbättra den fenotypiska 

resistensbestämningen. För vissa läkemedel är det tekniskt utmanande att mäta 

känsligheten, som på något vis är betydelsefullt för resultatet av behandlingen. Om WGS-

data kunde korrelera direkt med resultatet, skulle det hjälpa till att skapa förbättrande 

kriterier för att tolka fenotypiska data. (Ellington, et al., 2017) I dagens läge finns det ingen 

rutin på att undersöka hur stor sjukdomsalstrande potential ett patogent isolat har. Detta 

skulle vara möjligt genom att använda sig av information från WGS, för att länka patogena 

determinanter till kliniska resultat. Metoden kan ha en stor påverkan på 

antibiotikabehandling, t.ex. kan man identifiera de som har högre risk att få komplikationer 

av infektioner, de som kräver aggressivare eller kombinerad behandling eller en förlängd 

intravenös behandling av antibiotika. (Ellington, et al., 2017) 
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Likaså omvänt, att identifiera de patogener som är potentiellt lågt sjukdomsalstrande och 

tillåter en kortare behandling, en oralbehandling istället för intravenöst, en mindre intensiv 

övervakning av patienten, mindre utredningar och möjligtvis tidigare utskrivningar. 

(Ellington, et al., 2017)   

 

WGS erbjuder möjligheten att få information om prover som inte är odlade eller från svårt 

odlade bakteriestammar. I Hasman, m.fl.:s studie undersökte man 17 renodlade urinprov 

med WGS. Resultatet gav samma art- och kloninformation som den fenotypiska 

undersökningen, likaså var den förväntad resistensbestämningen densamma. I 

undersökningen gjorde man också WGS-analyser direkt på det kliniska provet och fick 

samma resultat. Det avvikande var att man fann fler arter med WGS, än vad man kunde 

identifiera från odlingen. De förutspår att i framtiden kan användning av WGS leda till 

större detektering av krävande urinvägspatogener och multimikrobinfektioner, vilket kan 

leda till större förståelse för infektionssjukdomar och nya sätt att definiera patogener. 

(Hasman, et al., 2014) 

 

 

6.1.2 Övervakning och kartläggning av antibiotikaresistenta bakterier 

 

En viktig hörnsten i kontrollhanteringen av infektioner är övervakning. (Köser, et al., 2014) 

WGS ger förmågan att övervaka uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta 

bakterier och är potentiellt utbytbar mot de traditionella metoderna. (Alghoribi, et al., 

2018) WGS har en större resolution och sensitivitet än de traditionella metoderna, så som 

MALDI-TOF, PCR och PFGE. (Nadon, et al., 2017) Genom insamlandet av den genomiska 

informationen, ges möjligheten att framhäva upprepande mönster av spridning och 

uppkomst av antibiotikaresistenta bakterier. Informationen kan hjälpa till att förutse 

spridningen och förebygga den. (Baker, et al., 2018) Fördelarna med WGS är en möjlighet 

för molekylär övervakning samt att kunna spåra spridningen av infektionssjukdomar i 

realtid. (Balloux, et al., 2018)  
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Att kunna analysera data i realtid är en fördel i kliniska situationer. Snabb detektering av 

specifika mutationer kan ge epidemiologisk information, så som släktskap mellan stammar 

som har brutit ut, resistens och virulenta gener. Denna information kan direkt påverka 

hanteringen av sjukdomsutbrott inom sjukhusen. (Quainoo, et al., 2017)  Genom en 

transparent och standardiserad delning av den genomiska informationen är det möjligt att 

identifiera det geografiska ursprunget av en patogen eller antibiotikaresistens. (Balloux, et 

al., 2018) Det kan också hjälpa till att detektera nya gener och ge en uppskattning på hur 

länge genen har cirkulerat. (Su, et al., 2019)  

 

WGS kan uppdaga vilka isoleringar som ingår i stammar som orsakar sjukdomsutbrott, och 

genom att slå ihop epidemiologisk information med fylogenetisk information kan man 

detektera sannolika överföringsmoment. (Balloux, et al., 2018) 

WGS har varit till stor nytta i flera sammanhang: Köser, m.fl. nämner en händelse som 

skedde på en barnavdelning, där WGS användes för att identifiera en MRSA-spridning och 

genom att screena alla vårdare kunde man finna källan till spridningen.  Vårdaren fick 

behandling och vidare smittspridning kunde förhindras. (Köser, et al., 2014) I en annan 

studie som undersökte den multiresistenta bakterien Acinetobacter baumannii, som var 

orsaken till ett långvarigt sjukdomsutbrott i England, fann man ett nytt isolat. Tack vare 

WGS kunde man hitta isolatet, vilket inte kunde upptäckas med de traditionella metoderna. 

Med hjälp av studien såg man att spridningen skedde genom vårdbaserad kontakt och 

kontaminering av miljön i sjukhusen. Den nya informationen ledde till förbättrad 

dekontaminering på avdelningarna och noggrannare infektionskontroller för att undvika 

vidare smittspridning. (Punina, et al., 2015) Likaså vid detekteringen och spårningen av 

multiresistenta M. tuberculosis har WGS konstaterats vara till hjälp. Vid en undersökning 

av ett tuberkulosutbrott i Storbritannien gav WGS återigen noggrannare resultat än 

traditionella metoder. Endast genomiskt data kunde ge en klarläggande bild av den 

genetiska mångfalden och detektera nära besläktade mykobakteriella genotyper, vilka 

orsakade utbrotten. (Punina, et al., 2015)  
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En studie gjordes i Honolulu för att undersöka ett VRE-sjukdomsutbrott bland tre olika 

patienter på en intensivvårdsavdelning. Genom undersökningen fick man djupare 

förståelse för spridningen av bakterien och den tidigare bedömningen av spridningen 

stämde inte överens med studiens resultat. Användandet av WGS skulle då möjligen ha 

kunnat förbättrat responsen av vårdåtgärderna. Studier visar därmed att WGS erbjuder 

större resolution för att koppla samman sjukdomsutbrott i jämförelse med de traditionella 

undersökningarna. (Quainoo, et al., 2017) 

 

 

6.1.3 Turn around time och kostnader 

 

En ökad hastighet för diagnostisering har identifierats som ett sätt att förbättra 

övervakningen av mikrobresistans och behandling för patienter. Den självklara fördelen 

med WGS gällande antibiotikaresistens är den ökade hastigheten för informationsflöde, 

även om man än idag behöver använda sig av ett initialt odlingssteg. (Ellington, et al., 

2017) En kort turn around time (tiden från att man tar provet tills man får ett svar) för 

WGS skulle göra det möjligt att screena för resistens- och virulensmarkörer i ett 

patientprov, och bestämma släktskapet mellan isolat från olika patienter. Litteraturen 

säger att TAT för WGS är under fem dagar, vilket är jämförbart eller till och med mindre 

än de konventionella metoderna. Dessutom ger WGS djupare information. (Quainoo, et 

al., 2017) 

 

Det finns två olika grupper av apparater för sekvensering. Den första är relativt långsam, 

men med hög produktionstakt och låg kostnad. Den andra har högre kostnad, men kan 

sekvensera flera genom under ett dygn. Den andra klassen är så kallade ’’benchtop 

sequncer’’, dessa har blivit så pass snabba att de lämpar sig bättre som ett primär 

diagnostikredskap än ett verktyg för studier och retrospektiva övervakningar. (Köser, et 

al., 2014)  
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En av de snabbaste på marknaden är PacoBios sekvenserare som använder sig av SMRT-

sekvensering, vilket ger resultat efter 0.5-4h. Denna teknologi är värdefull vid analysering 

av sjukdomsutbrott, eftersom snabb identifiering leder till snabbare behandling och 

möjligen en reducering av kostnader och förluster av patienter. (Quainoo, et al., 2017) 

 

Studien från Honolulu (Quainoo, et al., 2017) gav inte enbart ett bättre resultat gällande 

resolutionen, utan även analystiden var kortare. Tiden för analyserna var 48h med WGS, 

medan man konstaterade i artikeln att traditionella metoder skulle ha tagit flera dagar, 

ända upp till veckor. (Quainoo, et al., 2017) För den långsamtväxande M. tuberculosis är 

WGS en fördel. Artikeln skriven av Quainoo, m.fl. nämner att en WGS-baserad 

diagnostering och en databaserad resistensbestämning är 7% biligare och 21 dagar 

snabbare än traditionell fenotypisk diagnostiering. (Quainoo, et al., 2017) En studie gjord 

av Van Beek, J. m.fl.  i Finland undersökte om det är möjligt att byta ut fenotypiska 

undersökningar mot WGS gällande resistensbestäming av M. tuberculosis.  

Den långsamma diagnostiken av M. tuberculosis kan leda till att patienten måste vara 

isolerad en lång tid och att ett alternativt antibiotika sätts in i väntan på 

resistensbestämingen. Detta är dyrt och kan leda till utveckling av ny antibiotikaresistens. 

Ett av resultaten av denna studie var att den traditionella metoden (mycobacteria growht 

indicator tuber) tog 19 dagar, samtidigt som WGS var klart på 5 dagar. Genom att 

använda WGS påstår de att man kan reducera analystiden med 14 dagar, vilket leder till 

att man kan sätta in korrekt behandling tidigare, minskad risk för spridning och kortare 

isolering, vilket i sin tur reducerar kostnader. (Van Beek, et al., 2018) 

 

Många påstår att WGS är en dyr metod, men den erbjuder en möjlighet att minska på 

kostnaderna indirekt. En studie som Mellmann m.fl. utförde, visade att WGS var bättre på 

att exkludera största delen av bakteriella isolat vid sjukhusinfektioner, vilket ledde till en 

stor minsking av isoleringar under en 6 månaders tid. Minskningen av isoleringar 

reducerade sjukhuskostnader med ca 230 000 dollar. (Quainoo, et al., 2017) Likaså om 

man reducerade analystiden med hjälp av WGS skulle isoleringstiden minskas. (Van Beek, 

et al., 2018) 

 

 

 



 49 

 

6.2 WGS i det mikrobiologiska laboratoriet 

 

WGS i det mikrobiologiska laboratoriet behandlar utmaningar man kan stöta på vid 

implementering av WGS, om det är lönsamt och möjligt. Det ger en överblick över 

kostnaderna kring WGS, vad som krävs av laboratorierna för att implementera metoden 

samt huruvida resistensbestämningen är användbar eller inte. 

 

 

6.2.1 Validering och kvalitetsövervakning av metod 

 

Före det är möjligt att implementera WGS-baserade tester i rutindiagnostik är det ytterst 

viktigt med validering. (Nadon, et al., 2017) Både det våta och det torra laboratoriearbetet 

borde vara validerat. En utmaning för valideringen är att WGS fungerar på alla kända 

mikrobarter och därför borde man använda sig av flera olika mikrobarter till 

undersökningar för validering. (Rossen, et al., 2017) Genom att skapa standardiserade 

förfaranden för validering och verifiering av WGS-data kan implementeringen av WGS-

teknologin försnabbas. (Punina, et al., 2015) Ellington, M. J. m.fl. rekommenderar en 

internationell överenskommelse för de mest lämpliga och effektiva principerna, för att 

underlätta tidig standardisering och harmonisering av det analytiska förfarande och 

tolkningskriterier för WGS-baserad resistensbestämning. (Ellington, et al., 2017) När 

Quainoo, S. m.fl. skrev sin artikel fanns det endast en studie där man hade använt sig av 

samma arbetsförfarande på olika laboratorium, vilket förevisar ett stort behov för en 

standardisering. (Quainoo, et al., 2017) En annan utmaning för implementeringen av WGS 

är bristen på tillgängliga standardiseringar på bioinformativa datahårdvaror, tekniska 

förfaranden samt referensdatabaser. (Patel, 2016)  
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För extern validering borde man inkludera potentiella tester av isolat från alla laboratoriers 

rutinundersökningar. Med hjälp av detta är det möjligt med regelbundna utvärderingar och 

kontinuerlig förbättring. (Nadon, et al., 2017) Ellington M. J. m.fl. anser att det borde 

utvecklas en enda databas för alla kända resistensgener och mutationer. Databasen skulle 

säkerställa en jämställdhet för analyserna och underlätta mätningen av jämförande 

noggrannhet mellan olika system och bioinformatiska vektyg. Databasen borde uppdateras 

regelbundet och måste ha strikta minimala standarder för inkulsionen av nya 

resistensgener och mutationer. En viktig del i en centraliserad databas vore att kontrollera 

resistensgenernas nomenklatur. (Ellington, et al., 2017) 

Ellington M. J. m.fl. rekommenderar också en överenskommen kvalitetskontroll för WGS-

baserad resistensbestämning. De anser att endast data som har passerat kvalitetskontroller 

ska användas för resistensbestämningen, för att undvika att resistenta gener eller 

mutationer utelämnas i sekvenseringen p.g.a. dålig kvalitet. Kvalitetskontrollerna gäller 

bland annat: bedöma kvalitén och kvantiteten för rådata, försäkra att man täcker tillräckligt 

av bakteriens genom, bedöma kvalitén av de novo sammansättningarna och detektera 

potentiellt kontaminerat DNA. År 2017 fanns det inga internationella standardiseringar för 

kvalitetskontroller. (Ellington, et al., 2017) Avsaknaden av etablerade kvalitetskontroller 

gör det svårare för implementeringen av WGS. (Patel, 2016) Rossen J. W. A. m.fl. föreslår 

att man kan tillsätta interna kontroller till proverna för att undersöka hela proceduren. De 

förslår också att man använder sig av en markör, t.ex. basgener, som en intern kontroll för 

kvalitén av WGS-data. De anser dock att det är svårt att utforma standardiserade externa 

kontroller, eftersom det krävs att man kontrollerar DNA-extraktionen, förberedelsen av 

biblioteket, sekvenseringsreaktionen och analysen av bioinformatiken. (Rossen, et al., 

2017)  

Det är viktigt att upprätthålla bakåtkompatibilitet mellan WGS och nuvarande metoder, 

eftersom övergången till WGS-baserad typande är stegvis, speciellt på en global skala. Fram 

till att genomiska markörer är identifierade och validerade kan upprätthållande av 

bakåtkompatibilitet hjälpa till att bedöma och meddela risker, speciellt åt de som inte är så 

skickliga inom WGS. Det finns också stora lagringar av nuvarande typprogram, för 

jämförelse av stammar och för nationell eller internationell övervakning.  (Rossen, et al., 

2017) 
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Genom att upprätthålla bakåtkompatibilitet säkerställer man möjligheten att jämföra nya 

sekvenserade stammar med redan existerande och historiska stammar. 

Bakåtkompatibilitet kan ha en negativ effekt på implementeringen av WGS ifall man blir 

alltför beroende av den och det leder till krav på stora resurser, vilket kan få aktörer att 

inte våga ta sig an WGS. (Rossen, et al., 2017)  

 

 

6.2.2 Analysverktyg och bioinformatik 

 

Analysen av WGS är beroende av bioinformatiska analysverktyg och bearbetning. 

(Oakeson, et al., 2017) För implementeringen av WGS finns det ett behov av utveckling av 

instrument, effektiv datahantering, användbara analysverktyg som inte kräver 

specialiserade bioinformatörer och snabba tolkbara svar. (Su, et al., 2019) Verktygen som 

används i nuläget saknar många egenskaper som krävs för klinisk användning. (Köser, et 

al., 2014) Det kan vara en utmaning att välja rätt sammanställning av verktyg p.g.a. många 

olika variabler under sekvenseringen, så som: isoleringsmetoder för DNA, 

genombiblioteksframställning, utförande av sekvensering och tillbehör för den. Likaså 

applikationsspecificiteten och den stora mängden analysverktyg gör det näst intill omöjligt 

att identifiera ett WGS-arbetsflöde som lämpar sig för alla sjukhus och alla situationer. 

Detta problem gör det svårt för implementeringen av WGS, eftersom en validering blir svår 

att göra. (Quainoo, et al., 2017)  

Behovet för speciella analyssteg kräver avsevärda mängder av datorresurser, så som 

datorer med flera kärnor och flera hundra gigabyte av RAM-minne eller tillträde till 

datakluster.  Många offentliga sjukvårdslaboratorier har inte bioinformatiska resurser för 

att analysera data genererat från sekvensering och har inte möjlighet att utnyttja WGS till 

dess fullo. (Oakeson, et al., 2017) Det finns paket av programvaror för analyser, vilka kan 

arbeta på en användarvänlig grafik och kan vara optimala för klinisk användning. Paketen 

kräver lite eller ingen bioinformatisk kunskap. (Quainoo, et al., 2017) 
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Vissa paket klarar av att utföra endast en del av WGS-analysen, medan andra klarar av att 

utföra alla steg. Ett paket som kan utföra alla steg vore lättast att använda, men de har 

däremot stor kostnad. En risk med paketen är att man enbart lär sig hur man använder dem 

och missar hur den underliggande algoritmen och metoden fungerar, vilket kan leda till 

feltolkning av resultat eller otillförlitliga analysresultat, p.g.a. bristande kompetens i 

felsökning och systemhantering. (Quainoo, et al., 2017)  

Det finns tre olika val för bioinformatiska verktyg: interna analysverktyg, nät- eller 

molnbaserade tjänster och utlokaliserade tjänster.  De offentliga arkiven tar bort 

lagringskostnader för laboratorium, och även de kommersiella molnbaserade tjänsterna 

kan vara billigare än intern lagring, då man betalar per gigabyte av lagring. (Nadon, et al., 

2017) För att kunna hantera spridningen globalt är det viktigt att WGS-data kan förvärvas, 

lagras och delas konsekvent. (Quainoo, et al., 2017) Mikrobpopulationen respekterat inte 

politiska gränser och därför krävs det att resistensdata delas internationellt mellan olika 

sektorer. (Baker, et al., 2018) Nackdelen med nätbaserade tjänster är om det uppstår 

problem vid värdsidan, eller om stora odokumenterade ändringar görs på servern, blir 

tjänsten oanvändarbar. Vid fel kan resultaten bli försenade, om laboratorium är beroende 

av tjänsten, vilket kan leda till ökade kostnader för sjukhusen och möjligtvis påverka 

patientens utkomst. En annan nackdel med nätbaserade tjänster är sjukhusens ovilja att 

dela patientdata med andra grupper, vilket är en förutsättning för uppdaterade databaser. 

Användandet av dessa tjänster har en ständig risk för att kompromettera data på osäkra 

servrar och därför kan det leda till att sjukhus väljer interna tjänster istället för nätbaserade.  

(Quainoo, et al., 2017) Väljer man en extern tjänst kräver det också att 

internetuppkopplingen har en tillräcklig stor bandbredd för att lagra all data (Nadon, et al., 

2017) 
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6.2.3 Kostnader  

 

För att WGS skall kunna implementeras i rutindiagnostik behöver det vara 

kostnadseffektivt. För att uppnå kostnadseffektivitet krävs det att fler bibliotek 

sekvenseras samtidigt, vilket är lättare att uppnå vid större referenslaboratorium med 

större omsättning av prover. (Balloux, et al., 2018) Även om kostnaden sjunker om flera 

prover körs parallellt, finns det en risk för att kvalitén av sekvenseringen försämras. 

(Rossen, et al., 2017) Förberedelsen av biblioteksammanställningen tar upp största 

kostnaden för mikrobsekvensering. (Balloux, et al., 2018)  MinION är en apparatur vars 

reagenskostnad är låg och prepareringen är snabb och är en av dagens billigaste val för 

WGS. (Quainoo, et al., 2017)  

Man har ännu inte forskat i kostnaden för rutindiagnostik med WGS, balanserat mot 

potentiellt kostnadsparande som kan fås från förebyggande av smittspridningar eller 

klinisk påverkan. (Quainoo, et al., 2017) Om WGS skulle utvecklas till att kunna ge 

patogenidentifiering och förutsäga antibiotikakänsligheten för vanliga patogener inom 8 

timmar av inledande odling, skulle det kunna ha tillräckligt med påverkan på mätningen 

av patientens utfall och användandet av antibiotika för att rättfärdiga högre kostnader 

inom laboratoriet.  Ju längre tid det tar för information att bli tillgänglig, desto mindre 

påverkan har det på utfallet. (Ellington, et al., 2017) Artiklarna skrivna av Quainoo, S m.fl., 

Ellington M. J. m.fl,  Su, M. m.fl., och Balloux, F. m.fl., för att nämna några anser alla att 

kostnaden för WGS är i nuläget är för högt för att kunna implementera WGS i 

rutindiagnostik. (Quainoo, et al., 2017; Ellington, et al., 2017; Su, et al., 2019; Balloux, et 

al., 2018) Su, M m.fl. uppger att det kostar minst 80 dollar per genom, priset utgår från en 

veckas turn around time samt att man har kört ett parti av prover. Detta pris anses allt för 

högt för rutindiagnostik. (Su, et al., 2019) 
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Det är också möjligt att få svaren inom 24 timmar, med få körda prover, men detta ökar 

priset ännu mera. (Su, et al., 2019). Jalava och Lindblom menar att 

sekvenseringskostnaderna för ett genom har sjunkit från tiotusentals euro till ett tiotal 

eller upp till hundra euro i dagens läge. (Jalava & Lindholm, 2018) Van Beek J. m.fl. anser 

också att WGS har blivit mer prisvärd och förväntar sig att reagenskostnaderna ska sjunka 

ännu mera. (Van Beek, et al., 2018)  

 

 

6.2.4 Resistensbestämning 

 

Ellington, M. J. m.fl. menar att kunskapen kring WGS i anlsutning till resistensbestäming är 

minimal eller bristande och att det inte finns något bevis som stöjder användandet av WGS 

för kliniska beslutfattningar. (Ellington, et al., 2017) En av de kritiska frågorna är sambanden 

mellan genotypiska och fenotypiska drag. Förekomsten eller avsaknaden av en resistent 

gen betyder inte alltid fenotypisk resistens eller känslighet till en specifik antibiotika. 

(Rossen, et al., 2017) MIC eller mätning av zondiameter reflekterar mer än förekomsten 

eller avsaknaden av en resistent gen, dessa värden återspeglar komplexa samspel mellan 

olika system, så som: cellulär permabilitet, tillströmning och utflöde, möjligheten att nå 

eller binda till målgruppen samt enyzmatiska expressionnivåer och aktivitet. (Ellington, et 

al., 2017) Det är också oklart hur mycket WGS-data korrelerar med virulensen hos en 

patient. (Balloux, et al., 2018) Däremot är det relativt lätt att hitta gener som inverkar på 

sjukdom och virulensen, men det krävs mer kunskap för att generna skall vara användbara. 

(Jalava & Lindholm, 2018)  
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Vid implementeringen av WGS borde man tänka över hur man presenterar resultaten av 

analyserna. Det kan hända att man förflyttar sig från de nuvarande kategorierna, känslig, 

intermediärt känslig och resistent till att uttrycka sannolikheten hur känslig eller resistent 

ett isolat är. Det är viktigt med bra utbildning, eftersom det är svårt att veta hur förskrivare 

förhåller sig till sådana svar. (Ellington, et al., 2017)  

Den största andelen identifiering och resistensbestämningen som görs utgår från 20 olika 

bakteriearter samt ett begränsat antal antibiotikum, detta innebär att det finns möjlighet 

att man till en början fokuserar på ett begränsat antal antibiotikum för varsin patogen och 

därefter tillsätter information med tiden. (Su, et al., 2019) 

En nackdel med WGS är risken för falska positiva svar, detta kan orsakas p.g.a. att 

sekvenseringsfel uppkommer i individuella läsningar eller DNA kontaminering från andra 

organismer. Vid en refernsbaserad sammansättning är detekteringen av enskilda nukelotid 

polymorfismer mindre exakta, ju större avstånd det är mellan ett isolat och dess referens.  

Detta förkommer inte vid de novo-sammansättnigar av DNA sekvenser, däremot kan det 

hända att en resistensgen missas om den bryts mellan flera överlappningar. Genom att 

använda längre läsningar som indata för sammansättningar kan man överkomma avbrutna 

upprepningar.  Dessa fel kan också överkommas genom att täcka mera av sekvenserna, 

men mer data leder till större kostnad och långsammare beräkningstid. (Su, et al., 2019) En 

annan nackdel är också att många resistens- och virulensegenskaper hittas i bakteriernas 

plasmider, vilka kan vara svåra att upptäcka vid användningen av andra generationens 

sekvenserare. Däremot är det lättare med tredje generationens sekvenserare. (Jalava & 

Lindholm, 2018) 
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6.3 Tolkning av resultat 

 

Litteraturöversikten har behandlat frågan om det är möjligt att implementera WGS i det 

mikrobiologiska laboratoriet och om det ger en fördel till kampen mot antibiotikaresistenta 

bakterier. De flesta artiklarna är överens om en sak, WGS i dagens läge kräver mer forskning 

och information samt att kostnaderna behöver sänkas för att en implementering ska vara 

lönsam. Däremot är utvecklingen på god väg.  Jämför man de äldre artiklarna med de nyare 

ser man där en betydlig prisskillnad, och åsikterna kring kostnaderna varierar. Likaså är 

sekvenseringsapparaturer och programvarorna är ständigt under utveckling, något som 

artiklarna är måna att kommentera. 

Den största fördelen med WGS fås vid de epidemiologiska utredningarna. WGS ger en 

större upplösning än dagens metoder och ger mera data. Detta underlättar för att hitta de 

rätta smittspridningarna och kunna avgöra vilka stammar bakterierna tillhör. Genom att 

motverka smittspridningar minskar man också på antalet antibiotikaresistenta fall. Det kan 

också bidra till minskad analystid, åtminstone för bakterien Mycobacterium tuberculosis, 

som har en lång odlingstid. En kortare analystid genererar i en kortare isoleringstid och 

snabbare insättning av rätt antibiotika.  I och med minskad isoleringstid kan också 

kostnaderna reduceras. De ser också en potential i att kunna använda WGS för att avgöra 

hur stor sjukdomsalstrande egenskaper en mikrob besitter.  

För att utföra resistensbestämningen med WGS är kunskapen för liten, det finns ännu för 

liten forskning kring hur stor effekt en resistensgen har mot antibiotika.  I detta fall är 

fenotypisk resistensbestämning mera användbar än WGS. Man behöver forska mer i 

sambanden mellan fenotypiska och genotypiska egenskaper för att få större förståelse. 

Analysering med WGS för också med sig risken med falska positiva svar, bland annat p.g.a. 

kontamineringar som kan förekomma vid extrahering av DNA, vilket kan leda till större 

felaktig antibiotikaanvändning, vilket i sin tur kan leda till resistensutveckling.  
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Det som man borde fokusera på för att implementera WGS i det mikrobiologiska 

laboratoriet är ett standardiserat arbetssätt för att underlätta validering och att reda ut ett 

arbetssätt för kontroller. Det finns mängder av olika apparaturer och programvaror och att 

välja rätt kan vara en utmaning för laboratorium. Kontrollerna är också en utmaning i och 

med den mängd olika bakterier som skulle behöva kontrolleras samt de olika stegen för 

WGS.  Ett av de största argumenten mot implementeringen är framförallt att fördelarna 

som WGS bär med sig lämpar sig bättre för forskningslaboratorium och 

referenslaboratorium, så som THL istället för rutindiagnostik.  

Det finns visserligen fördelar med WGS i det mikrobiologiska laboratoriet, men för att detta 

ska överväga nackdelarna och utmaningarna behövs en större forskning och billigare 

kostnader. En implementering av WGS för rutindiagnostik ses troligtvis inte i första taget. 
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7  Diskussion 

 

Syftet med arbetet var att ta reda på om helgenomsekvensering är bättre än de fenotypiska 

metoderna vid påvisning och resistensbestämning av bakterier. Arbetet skulle behandla om 

implementering av WGS bidrar till en minskning av resistensproblemet och om det i sådana 

fall vore möjligt att ta i bruk WGS i det mikrobiologiska laboratoriet.  För att svara på 

frågeställningarna gjordes en litteraturöversikt, som sammanställdes på basis av de 

vetenskapliga artiklarna.  

Jag tycker att arbetet svarar på frågeställningar genom att man får reda på fördelar som 

WGS för med sig, men också de motgångar och utmaningar som skulle förekomma om man 

implementerade WGS i det mikrobiologiska laboratoriet. Det som man skulle kunna 

komplementera är mera ingående hur man bedömer de resistenta generna som fås genom 

WGS och vilken nytta man har av dessa. Likaså om något mikrobiologiskt laboratorium 

(utöver referenslaboratorium) har tagit i bruk WGS i deras arbetsrutin.  

Den teoretiska bakgrunden för arbetet bygger upp information, för att få en bättre 

förståelse kring diagnostiseringen av bakterier vid ett mikrobiologiskt laboratorium. Det 

mest utmanande var metodbeskrivningen av helgenomsekvensering, p.g.a. att firmorna 

som säljer apparatur och tillbehör använder sig av olika metoder. Litteraturen och pålitliga 

källor var också svår att hitta, då metoden är så pass ny och inte används i så stor 

utsträckning när det kommer till helgenomsekvensering av just bakterier. Litteraturen som 

jag stötte på kunde beskriva WGS för människans genom, vilket har ett annat 

tillvägagångsätt då människans genom är mycket större.  

För att hitta artiklarna till litteraturöversikten var begränsningskriterierna och sökorden till 

nytta. Till en början var det svårt att finna artiklar som hänvisade till bakteriediagnostik, 

men ju snävare sökorden blev desto lättare blev det att hitta relevanta artiklar. Det var 

också viktigt att artiklarna inte skulle vara för gamla, eftersom metoden ständigt utvecklas 

och förbättras. 
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Att sammanställa litteraturöversikten var en utmaning på så vis att det var svårt att veta 

hur man skulle bena ut texterna och vilka indelningar som var lämpliga. Det underlättades 

med understreckningar och tabeller som kategoriserade jämlikheter och olikheter.  

Arbetet ska kunna gynna personalen vid det mikrobiologiska laboratoriet, men likaså 

personal från andra avdelningar. Genom arbetet får man en inblick i en potentiell metod 

för rutindiagnostik och vad som krävs för att implementera denna och om det är en metod 

som är värd att satsa på. Det ger också information om fördelarna och vikten av att 

identifiera smittspridningen hos bakterier. Den teoretiska bakgrunden ger en bra inblick i 

arbetet och metoderna som används på ett mikrobiologiskt laboratorium.  Det ger också 

en inblick i antibiotikaresistenta bakterier. 

Arbetet har gett mig en större förståelse för de olika mikrobiologiska diagnostikmetoderna, 

främst molekylärbiologiska metoder. Det har också gett mig en repetition kring 

bakteriernas uppbyggnad och funktion samt hur resistensen uppkommer. En fortsättning 

på arbetet skulle kunna vara att sammanställa ett standardiserat arbetssätt för WGS i 

rutindiagnostiken, men möjligen först när WGS har blivit lönsamt och forskningen kring 

resistensgenernas betydelse är bredare.  
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