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Pulsfältgelelektrofores,
PFGE, är en ny metod som möj-
liggör klonal identifiering av
bakteriestammar. Den har visat
sig vara ett värdefullt epidemio-
logiskt verktyg vid kartläggning
av meticillinresistenta stafylo-
kockers smittvägar. Dessa bak-
terier utgör ett stort nosokomi-
alt problem i stora delar av väst-
världen. PFGE-metoden, som
bygger på restriktionsenzyma-
nalys av bakteriernas kromos-
omala arvsmassa, har prövats
med framgång i Umeå.

Antibiotika med förmåga att motstå
bakteriernas nedbrytande enzymer
(beta-laktamaser) introducerades vid
mitten av 1960-talet. Kort därefter påvi-
sades stafylokocker med resistens mot
samtliga antibiotika i betalaktamgrup-
pen, t ex penicilliner och cefalosporiner
(s k meticillinresistenta stafylokocker,
MRSA). Stafylokocker har i varierande
grad även blivit resistenta mot andra,
icke-betalaktamantibiotika såsom ami-
noglykosider, tetracykliner, erytromy-
cin, tienamyciner och kinoloner.

Det första större utbrottet av nosoko-
miala infektioner orsakade av MRSA
rapporterades från Barcelona, Spanien
1989 [1]. Därefter har MRSA spritt sig
och förekommer numera endemiskt vid
många sjukhus i stora delar av Västeu-
ropa och USA, där de utgör ett betydan-
de nosokomialt problem [2-4].

I Sverige har hitintills de flesta
MRSA-stammarna isolerats från pati-
enter eller personal som på något sätt
haft kontakt med sjukhus eller sjukvård
utomlands, där de smittats av dessa bak-
terier. Vid några tillfällen har smittöver-
föringen till sjukvårdspersonal och
medpatienter kunnat påvisas, vilket
krävt betydande och kostsamma sjuk-
hushygieniska insatser för att kunna eli-
minera fortsatt smittspridning.

Kartläggning
av smittvägen
Eftersom kliniska infektioner med

dessa multiresistenta bakterier är svår-
behandlade försöker man på olika sätt

att identifiera och isolera asymtomatis-
ka smittbärare liksom patienter med kli-
niska infektioner. För att förebygga yt-
terligare nosokomial spridning kart-
läggs spridningsvägar både inom och
utom sjukhusen.

För detta ändamål krävs möjligheter
att typbestämma olika isolat av MRSA
och därigenom säkerställa bakteriernas
ursprung och eventuella släktskap med
andra isolat. Vid typning av MRSA-
bakterier har man hittills fått förlita sig
på metoder med låg specificitet och dis-
kriminationsförmåga, t ex biokemisk
typning, fagtypning, antibiotikaresi-
stensmönster och serologisk typning.

På senare år har metoder som analy-
serar bakteriernas DNA-innehåll såsom
bestämning av plasmidmönster intro-
ducerats i detta syfte. Tyvärr har även
den senare metoden visat sig ha låg spe-
cificitet för att påvisa bakteriestammar
med identiskt genetiskt ursprung, s k
klonal specificitet. Avsaknaden av typ-
ningsmetoder som med stor säkerhet
identifierar en klonal bakteriespridning
i populationen har försvårat möjlighe-
terna till säkra epidemiologiska utred-
ningar av spridningsmönster för
MRSA.

Ny lovande metod
En ny metod, pulsfältgelelektrofores

(PFGE), har visat sig vara en lovande
metod för identifiering av bakteriestam-
mar. Med denna metod kan DNA-frag-
ment upp till 50Mb (50 000 000 baspar)
separeras. Äldre gelanalysmetoder av
restriktionsenzymbehandlad arvsmassa
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har kunnat separera DNA-fragment i
storleken endast upp till 50kb (50 000
baspar) [5, 6], vilket medför svårigheter
att tillförlitligt kunna särskilja de mön-
ster som erhålls vid gelelektrofores av
olika bakteriestammar, då upplösning-
en på gelen är för låg. PFGE är en möj-
lig lösning av detta problem och möjlig-
gör klonal identifiering av bakterie-
stammar [5, 6].

Restriktionsenzymanalys
av bakteriernas arvsmassa
PFGE-metoden bygger på restrik-

tionsenzymanalys av bakteriernas kro-
mosomala arvsmassa (DNA). Arvs-
massan behandlas med restriktionsen-
zymer, vilka sönderdelar DNA i låg fre-
kvens och därigenom lämnar »stora»
DNA-fragment.

Efter applicering på gel separeras
DNA-fragmenten med hjälp av en kon-
tinuerlig datorstyrd manipulation av det
elektriska fältets polaritet [7]. Resulta-
tet blir specifika DNA-mönster som
möjliggör differentiering av olika bak-
teriekloner. Dessa unika mönster kan
liknas vid bakteriernas kromosomala
»fingeravtryck».

Meticillinresistens är som tidigare
nämnts ofta kopplad till resistens mot
ett flertal andra antibiotika. Arvsmas-

san som kodar för denna resistens (mec
A-genen) kan idag påvisas med DNA-
amplifiering, s k polymeraskedjereak-
tionsteknik (PCR). Metoden bygger på
specifik amplifiering/kopiering av den
kromosomalt medierade mec A-genen
och visualiseras efter elektroforetisk se-
paration [8, 9].

Handläggningsdirektiv
från Smittskyddsinstitutet
Direktiv för handläggning av patien-

ter med MRSA-bärarskap har utgivits
av SMI [Smittskyddsinstitutet, pers
medd  95 02 23]. Kring varje patient
görs smittutredning (bakteriella odling-
ar) av omgivningen; personal och med-
patienter. Normalt isoleras patient med
MRSA på infektionsklinik. Handlägg-
ningen sker i samråd med infektions-
specialist, bakteriologiskt laboratori-
um, sjukhushygieniska enheten och
smittskyddsläkare. Smittfrihet från
MRSA definieras som patient med in-
takt hud och negativa odlingar under tre
konsekutiva dagar i frånvaro av antibak-
teriell behandling.

FALLBESKRIVNINGAR
Vi presenterar här fem patientfall där

MRSA isolerades under 1994 vid Norr-
lands Universitetssjukhus, Umeå, där
PFGE har bidragit till den epidemiolo-
giska kartläggningen. Flera fall låg nära
varandra i tiden, och initialt misstänktes
ett samband mellan patienterna.

Patient 1
Gosse född 1991. I samband med

sårinfektioner på ett finger gjordes sår-
odling, varifrån MRSA isolerades. Poj-

ken hade nyligen hemkommit från vis-
telse i Sydamerika. Ingen säker kontakt
med patienterna 2–4 kunde påvisas.

Patient 2
Man född 1912. Mannen var diabeti-

ker och sökte på grund av cervikal insta-
bilitet, som åtgärdades operativt med
dekompression. Han behandlades per-
och postoperativt med flukloxacillin.
Postoperativ sårinfektion utvecklades
med initial växt av E coli, varefter pati-
enten behandlades med cefuroxim, me-
tronidazol och klindamycin.

Vid förnyad sårodling påvisades
växt av MRSA.

Patient 3
Man född 1902. Mannen kom till

sjukhuset på grund av streptokocksep-
sis. Han vårdades samtidigt på samma
sal som patient 2. I samband med smitt-
spridningsutredning av patient 2 togs
näsprov från patient 3, vilket visade
växt av MRSA.

Patient 4
Man född 1972. Patienten skadades

under FN-tjänstgöring i Mellanöstern.
Efter operativ åtgärd, antibiotikabe-
handling och en månads sjukhusvistel-
se i Israel överflyttades han för vård i
Sverige. Han behandlades initialt på
plastikkirurgiska kliniken i Umeå. Sår-
odlingar efter ankomst visade växt av
MRSA.

Patient 5
Kvinna född 1906. Kvinnan som var

diabetiker opererades i januari 1994 för
nageltrång i en tå på höger fot. I efter-
förloppet var sårläkningen dålig, och
hon behandlades därför med cirkulär-
gips. Från ett skavsår under höger knä
isolerades MRSA vid ett provtagnings-
tillfälle.

RESULTAT
I Figur 1 ser man resultatet av PFGE-

analys av de MRSA-stammar som iso-
lerades från våra fem patienter. Av Fi-
gur 1 kan följande slutsatser dras: rad
2 a, 2 b är material från samma patient
vid två olika provtagningstillfällen.
Denna bakteriestam har troligen över-
förts till patient 3, som delade rum med
patient 2. Resultatet tyder på en sprid-
ning av samma bakterieklon. Övriga
bakteriestammar visar sinsemellan ing-
et gemensamt DNA-mönster, vilket ty-
der på att dessa bakteriestammar är av
olika ursprung.

Provtagning på berörda vårdavdel-
ningar visade ingen spridning av
MRSA till vårdpersonal eller övriga pa-
tienter. Klinisk utläkning förelåg i samt-
liga fall utom för patient 2, hos vilken
man sex månader efter den primära od-
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Figur 1. Kromosomalt DNA från
isolerade meticillinresistenta
stafylokocker (MRSA) behandlade med
restriktionsenzym (Sma 1) och
pulsfältgelelektrofores (PFGE).
Kommentar: Rad 1 = patient 1. Rad 2 a,
2 b = patient 2. Rad 3 = patient 3. Rad 4
= patient 4. Rad 5 = patient 5. Rad 6 =
patient 6. Rad 7 = kontroll, känd MRSA-
stam från Strasbourg. Rad 8 = S aureus,
ej MRSA. Rad 9 = kontroll DNA från
Streptomyces cerviciae.

1 2 a 2 b 3 4 5 6 7 8 9



lingen fortfarande kunde påvisa
MRSA.

DISKUSSION
Under en relativt kort tidsperiod

identifierades ovanstående fem patien-
ter med MRSA vid vårt sjukhus. Efter
typning av bakterien påvisades mec A-
genen med PCR-teknik. Likartat anti-
biotikaresistensmönster förelåg för tre
(fall 2, 3, 4) respektive två isolat (fall 1,
5). Vid PFGE var två isolat identiska
(fall 2, 3), resterande tre isolat visade
ingen identitet sinsemellan vid gelelek-
trofores. Likartat gelelektroforesmöns-
ter förelåg emellertid hos patient 1 och
5. PFGE är speciellt lovande vid
MRSA, då äldre metoder endast i myc-
ket liten grad kan bidra till subtypning
av bakterier [F Espersen, Statens Se-
ruminstitut, Köpenhamn, pers medd,
1995].

PFGE-analys kan med fördel använ-
das vid epidemiologiska studier, där
man kan ta till vara metodens snabbhet,
enkelhet och höga diskriminationsför-
måga. Våra preliminära undersökning-
ar tyder på att metoden har högre diskri-
minationsförmåga än undersökning
med plasmid- och antibiotikaresistens-
mönster.

PFGE har även visat sig vara an-
vändbar för typning av andra nosoko-
miellt spridda bakterier, t ex Clostridi-
um difficile och vankomycinresistenta
enterokocker [10]. Vid vår institution
har vi även haft god erfarenhet av PFGE
för typning och epidemiologisk utred-
ning av infektioner orsakade av stafylo-
kocker, streptokocker och stomato-
kocker [M Granlund och M Nordgren,
Umeå, pers medd, 1996].

För närvarande kan PFGE inte an-
vändas för artbestämning av bakterier.
Fortsatt forskning i förening med data-
behandling av analysresultaten kan i
framtiden kanske möjliggöra att PFGE
används rutinmässigt för typning och
även artbestämning av bakterier.

Referenser
1. Dominguez MA, de Lencastre H, Linares J,

Tomasz A. Spread and maintenance of a 
dominant methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus (MRSA) clone during an out-
break of MRSA disease in a Spanish hospi-
tal. J Clin Microbiol 1994; 32: 2081-7.

2. Brumfitt W, Hamilton-Miller J. Methicil-
lin-resistant Staphylococcus aureus. N Engl
J Med 1989; 320: 1188-96.

3. Maple MAC, Hamilton-Miller JMT, Brum-
fitt W. World wide antibiotic resistance in
methicillin-resistant Staphylococcus au-
reus. Lancet 1989; 1: 537-40.

4. Voss A, Milatovic D, Wallrauch-Schwarz
C, Rosdahl VT, Braveny I. Methicillin-re-
sistant Staphylococcus aureus in Europe.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1994; 13:
50-5.

5. Schwartz DC, Cantor CR. Separation of

yeast chromosome-sized DNA’s by pulsed
field gradient gel electrophoresis. Cell
1984; 37: 67-75.

6. Chu G. A Companion to Pulsed-field gel
electrophoresis: theory and practice. Meth-
ods Enzymol 1990; 1: 129-42.

7. Arshad MF, Dunn FJ, Vega R, Valvano JW,
Serwer P. Progress in developing improved
programs for pulsed fields agarose gel elec-
trophoresis of DNA. Electrophoresis 1993:
14: 344-8.

8. Murakami K, Miniamide W, Wada K, Na-
kamura E, Terakoa H, Watanabe S. Identifi-
cation of methicillin-resistant strains of
staphylococci by polymerase chain reac-
tion. J Clin Microbiol 1991; 299: 2240-4.

9. Hedin G, Löfdahl S. Detecting methicillin-
resistant Staphylococcus epidermidis-disc
diffusion, broth breakpoint or polymerase
chain reaction? APMIS 1993; 101: 311-8.

10. Miranda AG, Singh KV, Murray BE. DNA
fingerprinting of Enterococcus faecium by
pulsed-field gel electrophoresis may be a
useful epidemiologic tool. J Clin Microbiol
1991; 29: 2752-7.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  30–31  •  1996 2687

MEDICINENS
SPRÅK

Särtryck ur
Läkartidningen

1990–93
Läkartidningens språkspalt in-
nehåller både stort och smått,
både dagsländor och ”eviga”
sanningar  – om nu sådana
över huvud taget finns i språket
och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artik-
lar från fyra år har samlats i det-
ta 32-sidiga särtryck, som togs
fram i anslutning till arbetet med
”Förslag till skrivregler för medi-
cinska termer”.

Pris 48 kr. Vid 11-50 ex 43 kr,
vid högre upplagor 40 kr/ex.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställ här

.......... ex Medicinens språk

...............................................
Namn

...............................................
Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Sändes till Läkartidningen, Box
5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet ”Medici-
nens språk”.

Beställning per fax:
08-20 76 19


