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Intresset för mykobakterieinfektio-
ner har ökat avsevärt de senaste åren,
huvudsakligen på grund av den upp-
märksamhet som epidemisk spridning i
USA av multiresistent tuberkulos (TB)
har fått [1]. Samtidigt har man i många
i-länder under det senaste decenniet no-
terat en viss ökning av antalet nya TB-
fall, vilket har satt TB i fokus och lett till

kraftigt ökade forskningsinsatser. Ett
betydligt större men inte lika uppmärk-
sammat problem är den dramatiska ök-
ningen av TB i många låginkomstländer
[2].

Ökningen i tredje världen är i stor ut-
sträckning relaterad till HIV-pandemin
[3]. En tredjedel av jordens befolkning
är infekterad med tuberkelbakterier,
och  samtidig infektion med HIV leder
till reaktivering eller reinfektion med
TB hos 5–10 procent per år [4]. Detta
utgör ett mycket stort hot mot folkhäl-
san och är det främsta skälet till att
Världshälsoorganisationen (WHO) för
första gången har betecknat en sjuk-
dom, nämligen tuberkulosen, som »glo-
bal emergency».

Nya diagnostiska möjligheter
Molekylärbiologisk metodik har re-

volutionerat mykobakteriediagnostiken
under 1990-talet. Mykobakteriologin
har i många fall varit ledande i utveck-
lingen av molekylära metoder för bak-
teriologisk diagnostik eftersom vinster-
na, i relation till traditionella metoder,
har varit särskilt påtagliga. Gemensamt
för mykobakterier är nämligen deras
mycket långsamma tillväxt, vilket gör
att det oftast tar minst två veckor innan
de kan påvisas med odling.

Metoder för amplifiering av DNA el-
ler RNA från mykobakterier direkt från
patientprov (t ex genom polymerasked-
jereaktion, PCR), liksom molekylära
metoder för artbestämning av de vanli-
gast förekommande mykobakterierna,
används numera rutinmässigt vid de
flesta TB-laboratorier i industriländer-
na. Sekvensering av ett fragment av ge-
nen för 16S rRNA möjliggör artidenti-
fiering av alla mykobakterier, och har
under de senaste åren lett till karakteri-
sering av minst fyra nya humanpatoge-
na arter. Metoder för molekylär typning
av enskilda isolat av tuberkelbakterier
har öppnat nya möjligheter för smitt-
spårning och andra epidemiologiska
studier. Molekylära metoder har ut-
vecklats för att snabbt påvisa resistens
mot rifampicin, vilket har betydelse för
att hindra spridning av de mycket svår-
behandlade multiresistenta stammarna
[5].

Molekylärbiologiska metoder kom-

mer att spela en allt större roll inom my-
kobakteriediagnostik, och flera kom-
mersiella test baserade på molekylärge-
netiska metoder har redan introduce-
rats.

Artidentifiering vid
snabbodling av mykobakterier
Det tidiga påvisandet av mykobakte-

rieväxt är särskilt meningsfullt när det
kombineras med snabbtest för artidenti-
fiering, t ex 16S rRNA-hybridisering.
Så fort signifikant växt i Bactec-buljong
påvisats i form av CO2-produktion, och
syrafasta stavar setts vid mikroskopi,
kan 16S rRNA-hybridisering för arti-
dentifiering utföras.

16S rRNA utgör  huvudbeståndsde-
len av ribosomerna hos bakterier, och
består av växelvis höggradigt konserve-
rade och variabla områden. Varje my-
kobakterieart har sin speciella sekvens i
det variabla området, kallat signatur-re-
gionen. Kunskap om 16S rRNA
(rDNA)-bassekvenser har gjort det
möjligt att etablera artspecifika prober
som kan användas för identifiering vid
hybridisering [6]. När märkta prober
tillsätts en lösning med lyserade myko-
bakterier kommer de att hybridisera om
det finns komplementära artspecifika
nukleinsyrasekvenser. Hybridiseringen
tar ungefär två timmar, och med prober
för M tuberculosis-komplexet, M avi-
um/intracellulare-komplexet och M
gordonae täcker man i Norden över 95
procent av de isolerade mykobakterier-
na från kliniskt material.

Andra mykobakteriearter, som inte
reagerar på proberna, kan identifieras
med 16S rDNA-sekvensering. Då ut-
förs en detaljerad kartläggning av nu-
kleinsyraföljden i signaturregionen [7].
Detta tar mellan två och tre dagar bero-
ende på metodiken. Den DNA-sekvens
man finner jämförs med kända 16S
rDNA-sekvenser i databaser. När man
ser en identisk sekvens har man den ex-
akta artdiagnosen. Ibland finner man ej
tidigare beskrivna sekvenser; då har
man hittat en ny art eller underart.

Mykobakterier
i patientprov
Det slutliga målet är att direkt kunna

påvisa mykobakterier i kliniskt prov-
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Många viktiga framsteg har
gjorts inom mykobakteriedia-
gnostiken under senare år. Mo-
lekylära metoder har drama-
tiskt ökat snabbheten i t ex tu-
berkelbakteriediagnostiken; så
påvisas nu TB-bakterier på någ-
ra timmar, vilket på 1970-talet
kunde ta mer än två månader.
Resistensgener mot tuberkulos-
medel hos TB-bakterier kom-
mer att kunna påvisas lika
snabbt. Den ökade snabbheten i
diagnostiken har stor relevans
för adekvat behandling av pati-
enterna.
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material. För att uppnå detta är en för-
stärkning av mykobakteriespecifika nu-
kleinsyror den bästa möjligheten. Mel-
lan en och tio mykobakterier i ett kli-
niskt prov kan vara tillräckligt för att
dessa skall kunna påvisas inom fem till
sex timmar. 

Den vanligaste metoden för förstärk-
ning av nukleinsyror är polymerasked-
jereaktionen (PCR) [8]. Vid PCR-på-
visning av M tuberculosis i sputum och
bronksköljvätska var sensitiviteten 93–
97 procent och specificiteten 98–100
procent [9, 10]. Sensitiviteten är dock
lägre – mellan 60 och 70 procent – för
extrapulmonala prov som likvor, biop-
sier, var och körtlar. Det finns flera mo-
lekylära metoder med något annorlunda
teknik men ungefär samma prestanda,
t ex transkriptionsmedierad amplifie-
ring [11].

De nya genteknologiska metoderna
för direktpåvisning av mykobakterier är
snabba, känsliga och specifika, men bör
förbättras ytterligare så att ännu bättre
sensitivitet, specificitet och reproducer-
barhet kan uppnås för rutinändamål.
Hittills är de både arbetskrävande och
dyra, varför man måste prioritera bland
proven. De är ett värdefullt komple-
ment till diagnostiken, men odling är
nödvändig som referensmetod och kan
inom överskådlig tid inte ersättas av
molekylära metoder.

Screening
för resistensmutationer
Ökad förekomst av läkemedelsresi-

stenta stammar av M tuberculosis, lik-
som svårigheten att effektivt behandla
de patienter som insjuknar i resistent tu-
berkulos, ställer ökade krav på tuberku-
loslaboratoriet att snabbt kunna identi-
fiera isolat med nedsatt antibiotika-
känslighet. Optimal terapi bidrar till pa-
tientens tillfrisknande och kan hindra
vidare spridning av resistenta stammar.

Traditionell resistensbestämning av
tuberkelbakterier är tidskrävande. Od-
ling på fast substrat och kvantifiering av
tillväxthämning med antibiotika kräver
tre till fyra veckor. Under 1980-talet in-
fördes en snabbmetod baserad på od-
ling i 14C-märkt buljong och mätning av
bildad 14CO2 som avspeglar den häm-
mande effekten av tillsatt läkemedel.
Bactec-systemet [12] visade sig pålit-
ligt och möjliggjorde resistensbestäm-
ning inom en vecka. Det är idag rekom-
menderad standardmetodik för resi-
stensbestämning av M tuberculosis i
Sverige.

Molekylärgenetiska metoder är in-
tressanta alternativ för att snabbt påvisa
läkemedelsresistent tuberkulos. Da-
gens metoder tar åtta timmar eller mind-
re att utföra. Screening för i första hand
rifampicinresistens kommer att kunna
göras direkt på sputumprov, på liknan-

de sätt som PCR- eller RNA-amplifie-
ring idag används för att påvisa myko-
bakterier [13, 14].

En principiellt viktig skillnad före-
ligger mellan odlingsbaserade testme-
toder och molekylärgenetisk teknik. De
förra visar graden av tillväxthämning av
en testad stam vid en viss koncentration
av läkemedel. De senare påvisar en ge-
netisk resistensmarkör, t ex en punkt-
mutation eller deletion i en gen som vi-
sat sig avgörande för bakteriens käns-
lighet för visst antibiotikum. Ett antal
krav måste uppfyllas för att molekylär-
genetiskt direktpåvisande av resistens
skall vara möjligt. Verkningsmekanis-
men måste vara känd för varje preparat
som skall testas, liksom den genetiska
bakgrunden för resistens. För att det
skall vara möjligt att utnyttja moleky-
lärgenetiska metoder måste resistensen
hos en mycket stor andel av stammarna
orsakas av mutationer inom en eller
kanske två till tre olika gener.

Rifampicin och isoniazid är de vik-
tigaste preparaten vid tuberkulosbe-
handling. Snabbt påvisande av resis-
tens mot dessa hos TB-bakterier direkt
i provmaterial skulle vara kliniskt och
epidemiologiskt värdefullt. Rifampicin
utövar sin antibakteriella aktivitet ge-
nom att binda till enzymet RNA-poly-
meras och därigenom blockera trans-
kriptionen. Resistens hos M tuberculo-
sis orsakas av mutationer i den gen som
kodar för en del av RNA-polymeraset.
Dessa mutationer har påvisats hos mer
än 97 procent av studerade resistenta
isolat [14].

Därför lämpar sig molekylärgenetis-
ka metoder ovanligt väl för snabbdiag-
nos av rifampicinresistens. Eftersom
denna oftast förekommer hos stammar
som är resistenta även mot isoniazid
skulle man snabbt kunna identifiera pa-
tienter som löper stor risk för multire-
sistent tuberkulos.

Isoniazid (INH) stör tuberkelbakte-
riers cellväggssyntes, och resistens or-
sakas oftast av mutation i eller deletion
av katalasgenen. Ett stort antal punkt-
mutationer kan fördelas över stora delar
av genen, vilket minskar möjligheten
att utveckla ett molekylärgenetiskt
snabbtest med hög sensitivitet [14]. För
många INH-resistenta M tuberculosis-
stammar har inga mutationer kunnat på-
visas i vare sig katalasgenen eller andra
kända resistensgener, varför ytterligare
mekanismer för INH-resistens måste
förekomma. Detta gör det svårare att ut-
veckla molekylär diagnostik av INH-re-
sistens.

Behovet av snabbtest för resistens
mot streptomycin, pyrazinamid eller
etambutol, liksom mot övriga preparat,
kan ifrågasättas. Det är inte heller tro-
ligt att dagens konventionella  resistens-
bestämningar av tuberkelbakterier

överlag kommer att ersättas med mole-
kylärgenetiska tekniker. Undantaget ut-
görs av resistensgenen för rifampicin,
som är en markör inte bara för rifampi-
cinresistens utan även för multiresi-
stens.

Kraftfullt
epidemiologiskt verktyg
Möjligheten att skilja mellan olika

isolat av M tuberculosis är en förutsätt-
ning både för att smittkedjan vid mind-
re utbrott av TB skall kunna fastställas
och för att grundläggande epidemiolo-
giska studier av sjukdomen skall kunna
göras. RFLP (restriction fragment
length polymorphism), eller DNA-
»fingeravtryck», är en molekylärbiolo-
gisk teknik som gör det möjligt att sär-
skilja olika isolat av M tuberculosis.
Vid RFLP analyseras förekomsten av
repetitiva DNA-sekvenser i genomet
hos tuberkelbakterier. Den DNA-se-
kvens som utnyttjas är ett mobilt gene-
tiskt element (IS6110) som förekom-
mer hos nästan alla stammar av M tu-
berculosis.

I de flesta fall har en stam mellan fem
och femton kopior av IS6110 lokalise-
rade på olika ställen i genomet [15],
men enstaka stammar är beskrivna, spe-
ciellt från Asien, som helt saknar
IS6110. En sådan stam påvisades nyli-
gen i Sverige och härrörde från en viet-
namesisk invandrare.

IS-element kan förflyttas inom ge-
nomet och antalet kopior kan också för-
ändras, vilket ger upphov till en hög
grad av polymorfism. Dessa föränd-
ringar sker mycket långsamt; en stam
bibehåller ett specifikt RFLP-mönster
under överskådlig tid. Vid RFLP-analys
klyvs mykobakterie-DNA med restrik-
tionsenzymer och fragmenten separeras
elektroforetiskt. Efter överföring av nu-
kleinsyran till nitrocellulosamembran
(Southern blot) kan IS6110 visualiseras
med hjälp av en märkt gensond, och an-
talet kopior samt deras läge kan bestäm-
mas (Figur 1).

Ett flertal studier har visat att
IS6110-fingeravtryck är ett mycket
kraftfullt epidemiologiskt verktyg. Me-
toden kan användas för att spåra smitt-
källor vid samhällsförvärvad eller no-
sokomial TB och har vid populations-
baserade undersökningar gett ökad
kunskap om transmissionen av TB. Re-
sultat från flera RFLP-undersökningar
[16-18] har visat att aktiv smittsprid-
ning är betydligt vanligare i länder med
låg TB-prevalens än man tidigare anta-
git.

Identifiering av patientgrupper med
identiska RFLP-mönster har vid flera
tillfällen lett till att man har upptäckt
hittills okända smittkällor. RFLP-ana-
lyser kan utnyttjas för att påvisa labora-
toriekontamination, och är därför vär-
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defulla för kvalitetssäkringen inom la-
boratoriet [19].

TB-epidemiologin i Danmark
I Danmark är diagnostiken av TB

centraliserad till Statens Serum Institut
i Köpenhamn, där man sedan början av
1995 med RFLP rutinmässigt analyse-
rar ett isolat från alla nya TB-patienter.
Retrospektivt har isolat från 1992 ana-
lyserats [18], en analys av alla isolat
från 1993 och 1994 pågår. Detta stora
material har gett värdefull information
om TB-epidemiologin i Danmark och
på Grönland. Ca 43 procent av alla iso-
lat uppvisar ett RFLP-mönster som är
identiskt med isolat från en eller flera
andra patienter, vilket talar för en aktu-
ell smittspridning. De övriga isolaten
har unika mönster, vilket talar för reak-
tivering av latent infektion.

Vid analys av resultaten från RFLP-
undersökningar har ett par stora smitt-
kedjor inom Danmark upptäckts. En
smittkedja med ursprung på Grönland
har gett upphov till ca 80 fall av TB
främst i Köpenhamnsregionen. En an-
nan smittkedja fanns primärt i Köpen-
hamn med omnejd och omfattar nu ca
90 patienter, merparten relativt unga
personer med hög smittsamhet (stort
antal bakterier i sputum vid direktmik-
roskopi). En tredje smittkedja med
spridning av tuberkelbakterier resisten-
ta mot isoniazid och streptomycin har
också påvisats.

Ett standardiserat protokoll för ana-
lys av M tuberculosis-isolat med RFLP
[20] gör det möjligt att jämföra resultat

från olika laboratorier. Ett flertal länder
deltar i ett EU-projekt som syftar till att
etablera en internationell databas för
RFLP-mönster. De enskilda laboratori-
erna överför datorbearbetad informa-
tion till en central databas, som för när-
varande rymmer resultat från över
6 000 undersökningar. Målsättningen
är att databasen på sikt skall kunna ge
information om den globala spridning-
en av TB.
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Figur 1. Exempel på DNA-fingeravtryck
på isolat av M tuberculosis.
Bandmönstren uppvisar generellt en stor
polymorfi. Isolat nr 1 och 2 är identiska.
Endast ett enstaka band skiljer mellan
isolat nr 3 och 4 samt mellan isolat nr 9
och 10. Isolat nr 19 är en referensstam.


