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Abstrakt 

Introduktion: Den 26 december 2004 drabbades kusten längs Indonesien, Sri Lanka, 

Malaysia, Bangladesh, Indien och Thailand av en tsunami. Under svåra förhållanden fick de 

drabbade första hjälpen och därefter större sjukvårdsinsatser. Tsunamioffren uppvisade bl a 

frakturer och hud- och mjukdelsskador. Vid tsunamin skapades förutsättningar för att 

sårskador som uppstått vid tsunamin skulle infekteras. Havsvatten blandades med jord vilket 

gav gram-negativa bakterier såsom jordbakterien Acinetobacter baumannii tillfälle att 

infektera sår.  

Syfte: Denna deskriptiva studie undersökte med hjälp av MALDI-TOF MS vilka gram-

negativa bakterier hemvändande resenärer från Tsunamin i Thailand 2004 hade i sina sår och 

vilka gram-negativa bakterier som återfanns i sår från lokalbefolkningen i Banda Ache, 

Indonesien samt om multiresistens fanns hos dessa gram-negativa bakterier. 

Metod: Sårodlingar från 28 svenska patienter och 22 indonesiska patienter testades med hjälp 

av MALDI-TOF MS samt gjordes antibiotikaresistensbestämning, genom disk-

diffusionsmetoden utifrån EUCASTs riktlinjer om brytpunkter för zon-diameter i mm, på 

utvalda gram-negativa bakterier. 

Resultat: I båda patientgrupper var Enterobacter spp, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp 

och Klebsiella spp exempel på gram-negativa bakterier som kunde påvisas. I indonesisk 

patientgrupp sågs även Stenotrophomonas maltophilia och i svensk patientgrupp Serratia 

marcescens. Viss resistens mot testade antibiotika kunde ses i båda grupper. Exempelvis sågs 

resistens mot ciprofloxacin hos isolat av Pseudomonas mendocina och resistens mot 

ceftazidime hos isolat av Pseudomonas stutzeri hos indonesiska patienter. I indonesisk 

patientgrupp sågs även multiresistens hos ett isolat av S. maltophilia. Hos svenska patienter 

noterades istället resistens i form av multiresistens hos ett isolat av A. baumannii.  

Slutsats: I sårprover hos tsunamipatienter, både svenska resenärer och indonesisk 

lokalbefolkning, återfanns liknande mönster avseende förekomst av de gram-negativa 

bakteriearterna såsom Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, och Enterobacter spp. Det fanns 

enstaka multiresistenta bakterier såsom isolat av S. maltophilia hos indonesiska patienter och 

isolat av A. baumanii hos svenska patienter. Min studie ökar kunskapen om vad patienter som 

drabbas av en naturkatastrof som tsunamin kan ha för typ av gram-negativa bakterier i sina sår 

och i vilken utsträckning dessa kan uppvisa antibiotikaresistens. 
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Förkortningar  

CAZ - ceftazidime 

CIP - ciprofloxacin 

CN - gentamicin 

EUCAST - The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

IPM - imipenem 

MALDI-TOF MS - matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass 

spectrometry 

MEM - meropenem 

MH - Mueller-Hinton II agar 3.8% W/v (BD Diagnostic Systems, Sparks, MD, USA)  

TZP - piperacillin/tazobactam 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning  

Efter Tsunamin 2004 fanns en oro att patienter både i Europa och i Asien som ådragit sig 

sårskador skulle ha infekterats av multiresistenta bakterier som med 2004 års metoder var 

svåra att typa då de var jord- och miljöbakterier. I denna deskriptiva studie används 

instrumentet MALDI-TOF MS som kan typa dessa och mer i detalj klarlägga mikrobiologin i 

sårskadorna. Kunskap kring vilka bakteriearter som kan tänkas finnas vid naturkatastrofer är 

viktigt att känna till för att kunna ge patienter snabb och effektiv behandling.  

 

1.2 Infektioner och sårskador vid naturkatastrofer 

Vid naturkatastrofer såsom tornados, översvämningar och jordbävningar skapas en miljö där 

infektiösa sjukdomar kan få fäste såsom kolera, hepatit A [1] och leptospirosis [1,2].  De 

första dagarna och veckorna efter katastrofen är kritiska för om en infektion ska uppstå i en 

sårskada som tillkommit vid katastrofen. Hur väl en infektiös sjukdom ska få fäste och sprida 

sig beror på vad det har varit för typ av naturkatastrof, hur bra det drabbade områdets hälso-

och sjukvårdsstruktur är samt om det finns möjlighet att övervaka sjukdomen. En 

förutsättning för spridning och smitta är att den infektiösa mikroorganismen finns tillgänglig i 

miljön i det område som drabbats av katastrofen [1]. Förstörda vatten och avloppssystem, 

trångboddhet i evakueringsläger och förstörd eller försämrad infrastruktur är tydliga exempel 

på efterföljande faktorer som påverkar miljön efter en naturkatastrof och kan ge förutsättning 

för infektiösa agens att spridas [1]. Vid naturkatastrofer skadar sig människor lättare och kan 

ådra sig infektioner i samband med sina skador och sår. Ofta slås hälsoprogram t ex i form av 

vaccinationer ut, vilket skapar ytterligare förutsättningar för mikroorganismerna att få fäste 

[1]. Vid naturkatastrofer såsom vid jordbävningen i Marmara regionen i Turkiet 1999 [1,3] 

uppstod infektioner i samband med att personer skadades av fallande föremål och att jorden 

rördes om så att mikroorganismer kom upp [1]. Exempelvis hittades Acinetobacter baumannii 

hos jordbävningsoffer [3], som är en jordbakterie [4]. Vid jordbävningen rapporterades en 

ökad förekomst av infektiösa komplikationer den första veckan efter katastrofen [3].   

 

1.3 Tsunami  

Den 26 december [5] 2004 uppstod ett skalv, 9,0 på Richter skalan, nära Sumatra, Indonesien 

[1]. I samband med skalvet uppstod en tsunami som drabbade kusten längs med Indonesien, 

Sri Lanka, Malaysia, Bangladesh, Indien och Thailand hårt [1]. Tsunamin krävde över 

200 000 dödsoffer och flera hundratusen skadades [5]. Under svåra förhållanden bistod de 
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lokala sjukhusen med första hjälpen, patienterna skickades därefter vidare till andra 

sjukvårdsinrättningar och utländska patienter transporterades till hemlandet. Patienterna hade 

olika typer av frakturer, hud och mjukdelsskador och komplikationer från att ha varit nära på 

att drunkna [6]. Infektioner uppstod ffa i samband med att patienterna fick traumatiska 

sårskador [1,7] i hud och mjukdelar genom att de träffades av glas och trärester som följde 

med flodvågen i hög hastighet [7]. Havsvattnet blandades med jord [1,7] och kunde ge 

upphov till aspirations-pneumoni [1] och förorena sårskador, många patienter hade också 

saltvatten i lungorna [7]. Utmärkande för sårskador vid tsunamin var att dessa uppträdde på 

många olika lokalisationer på kroppen, men nedre kroppshalva var mest utsatt och såren var 

ofta förorenade med jord och saltvatten. Även skador på inre organ förekom. Patienter 

uppvisade infektioner med bakterier som var ovanliga. Infektioner kunde sprida sig då det var 

svårt att få bra vård samt att det ofta dröjde med sårbehandlingen [8].   

 

1.4 Gram-negativa bakterier och patientfall vid tsunamin 

Acinetobacter baumannii är en icke-fermentativ, gram-negativ stav som har hittats i jord och i 

hudprover. A. baumannii finns över hela världen. Vissa stammar av A. baumannii är resistenta 

mot många av de antibiotika som finns i bruk idag t ex beta-laktamantibiotika inklusive 

karbapenemer [4]. Burkholderia pseudomallei är en gram-negativ stav som trivs i tropiska 

miljöer i t ex Asien. Den kan hittas i blöt jord, vatten och i risfält. B. pseudomallei orsakar 

melioidos. B. pseudomallei är relativt antibiotikaresistent men är känslig för t ex tetracykliner 

[9]. Pseudomonas aeruginosa är en gram-negativ stav som förknippas med vattenmiljöer [10] 

men som även kan orsaka infektioner hos immunsupprimerade patienter [11]. Produktion av 

biofilm gör också att P. aeruginosa kan få fäste i lungorna [12] och den kan orsaka olika typer 

av infektioner t ex pneumoni och sepsis hos intensivvårdspatienter [13]. P. aeruginosa är svår 

att bli av med när den erhålls just på sjukhus och den utvecklar snabbt resistens mot 

bredspektrum antibiotika [11].  

Från Europa och Asien finns rapporter om patientfall där förekomsten av gram-negativa 

bakterier i sårskador varit utbredd vid och efter tsunamin. Hos dessa patienter har exempelvis 

gram-negativa bakterier hittats såsom P. aeruginosa och Klebsiella spp [14,15] samt 

Escherichia coli och Proteus spp [15]. Dessutom har multiresistenta gram-negativa stavar 

utgjort fynd [5]. Stenotrophomonas maltophilia och A. baumannii har också hittats i sår hos 

tsunamipatienter [7], där både resistent A. baumannii och multiresistent S. maltophilia har 

påvisats [6]. Miljöbakterien B. pseudomallei har också utgjort fynd hos flera patienter 



 
 

6 
 

[7,16,17], även Mycobacterium abscessus och svampen Cladophialophora bantiana har setts i 

samband med mjukdelsinfektioner [18].   

 

1.5 MALDI-TOF MS  

Tidigare har artbestämning av mikroorganismer gjorts med t ex gram-färgning och 

mikroskopering [19]. Gram-negativa stavar har därefter t ex identifierats genom jäsning och 

enzymtester [15]. Då flera av dessa metoder grundar sig på metabola processer hos 

mikroorganismerna kan tiden för inkubation och tillväxt bli relativt lång och dessa metoder 

kan också vara osäkra och svårtolkade [19,20]. Vissa isolat har identifierats genom 16S 

rRNA-gensekvensering efter PCR. Dessa metoder är komplicerade och kostsamma och 

lämpar sig inte för vanliga rutin-prover på ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium [19]. 

Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF 

MS) är en ny teknik som har förenklat identifieringen av bakterier. MALDI-TOF MS är en 

snabb, enkel, träffsäker och kosteffektiv metod för att identifiera bakterier till genus och 

artnivå [19,20]. MALDI-TOF MS genererar ett spektrum baserat på proteiner från bakterierna 

och kan då snabbt identifiera och skilja mellan genus och olika arter. Spektrumet jämförs mot 

ett referensregister för att få fram vilken bakterie det är, det finns olika register [21]. MALDI-

TOF MS kan komplettera eller rent av helt ersätta vissa traditionella fenotypningsmetoder. 

Det är också en bra metod för att identifiera okända bakterier [22]. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att med MALDI-TOF MS beskriva vilka gram-negativa bakterier som återfinns i 

sårskador som kan drabba personer utsatta för naturkatastrofer som Tsunamin i Thailand och 

Indonesien 2004 samt genom resistensbestämning påvisa om multiresistens förekommer hos 

dessa bakterier. 

 Vilka gram-negativa bakterier hade svenska hemvändande resenärer från Thailand i 

sina sår efter tsunamin? 

 Vilka gram-negativa bakterier fanns i sår hos lokalbefolkningen i Banda Ache, 

Indonesien efter tsunamin? 

 Fanns det multiresistenta gram-negativa bakterier i såren? 
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2. Material och metod  

2.1 Urval av sårodlingar och patienter  

I denna studie användes sårodlingar som insamlades under december 2004 och januari 2005 

från svenska resenärer som kommit hem till Örebro län från ffa Thailand samt från 

lokalbefolkningen i Banda Ache, Indonesien.  

Vid studiens början fanns 517 sårprover från 76 svenska patienter och 91 sårprover från 30 

indonesiska patienter sparade sedan 2004-2005. Urval av patienter och sårprover har gjorts 

utifrån sårlokalisation på kroppen, i första hand valdes sårodlingar från patienter som hade 

sårskador på nedre kroppshalva då denna grupp patienter var störst till antalet. Därefter 

utökades sökningen av patienter till att inkludera övre kroppshalva, detta för att få en större 

grupp av patienter och därmed fler sårodlingar. Sårodlingar som tagits från ospecifika 

lokalisationer t ex eksem har valts bort. Sårodlingar som tidigare MRSA-screenats eller som 

tidigare uppvisat endast växt av gram-positiva bakterier såsom stafylokocker, streptokocker 

eller enterokocker eller som inte visat växt i odlingen har också valts bort då gram-negativa 

bakterier varit fokus för denna studie. Efter urval användes 22 sårprover från 22 indonesiska 

patienter respektive 46 sårprover från 28 svenska patienter i studien. 

Hos de 22 indonesiska patienterna fanns en sårodling från endast en sårlokalisation på 

kroppen hos varje patient, denna patientgrupp representeras således i studien av ett sårprov 

från en sårlokalisation på kroppen per patient. Hos de 28 svenska patienterna som valdes ut 

för studien fanns 1-4 sårodlingar (median 1) per patient och en eller flera sårlokalisationer 

beroende på antal sårprover (1 prov = 1 sårlokalisation). Denna grupp representerades således 

av patienter med ett sårprov från en sårlokalisation och av patienter med flera enskilda 

sårprover och sårlokalisationer. Vid flera sårprover har i första hand två sårprover valts ut och 

därefter utökats med ytterligare prover om ingen bakterietillväxt sågs. Detta för att öka 

möjligheten att påvisa gram-negativa bakterier. Utökningen av prover har följt samma urval 

för nedre och övre kroppshalva som tidigare prover. 

Sårproverna har förvarats i frysmedium i -70°C på Laboratoriemedicinska kliniken, 

Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro.  

 

2.2 Urval av bakterier och antibiotika för resistensbestämning 

För resistensbestämning valdes isolat av icke-fermentativa gram-negativa stavar 

såsom Acinetobacter spp, Pseudomonas spp och Stenotrophomonas spp och dessutom fynd 

av Serratia marcescens då det är välkänt att dessa kan uppvisa multiresistens, ffa resistens 

mot karbapenemer. Därefter har urvalet för resistensbestämning baserats på morfologiskt 
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utseende hos de enskilda isolaten av varje bakterieart. Vid flera isolat av samma bakterieart, 

med samma färg och form på bakteriekoloni, har ett av dessa isolat använts. Detta för att få en 

variation på isolat från samma bakterieart inom varje patientgrupp. De sex antibiotika som 

användes för resistensbestämning är de som rekommenderas av EUCAST för gram-negativa 

bakterier.  

Antal isolat för resistensbestämning 

Svenska patienter: 3/7 isolat från 2 Acinetobacter-arter från 3/4 patienter 

  2/11 isolat från 1 Pseudomonas-art från 2/4 patienter 

  2/10 isolat från 1 Serratia marcescens-art från 2/3 patienter 

Indonesiska patienter: 3/5 isolat från 3 Acinetobacter-arter från 3/3 patienter 

  5/17 isolat från 3 Pseudomonas-arter från 5/6 patienter 

  2/2 isolat från 1 Stenotrophomonas maltophilia-art från 1/1 patient 

 

2.3 MALDI-TOF MS  

Sårodlingar från båda patientgrupper odlades ut på Drigalski agar (Difco, BD, Sparks, USA) 

och Pseudomonas isolation agar (Difco, BD, Sparks, USA) plattor med hjälp av 

bomullspinnar och platinös. Utodling gjordes i dragskåp för att undvika luftburen smitta av 

Brucella och plattorna inkuberades i 20-24 h i 36 °C aerob miljö. Ett utstryk av varje 

sårodlingsprov gjordes också på Mueller-Hinton II agar 3.8% W/v (BD Diagnostic Systems, 

Sparks, MD, USA) plattor och inkuberades i 36 °C aerob miljö i 1-2 dagar för vidare 

resistensbestämning. Ett par bakteriekolonier från varje Drigalski agar (Difco) och 

Pseudomonas isolation agar (Difco) platta sattes på MALDI-TOF MS-plattans punkter och 

fick torka i rumstemperatur. 1µl matrixlösning, som innehåller 

α-cyano-4-hydroxycinnamic syra (HCCA) (Bruker Daltonics), acetonitrile (Sigma-Aldrich, St 

Louis, USA), PCR-rent vatten (Milliq-vatten), trifluorättiksyra 99% (Sigma-Aldrich), 

tillsattes till varje torkad punkt. Matrixen kristalliserar bakterierna så att MALDI-TOF MS 

lasern kan lysera bakterierna och exponera intracellulära proteiner.  

Bakterieproverna på MALDI-plattan behandlades sedan i en MALDI-TOF mass 

spectrometer från Bruker Daltonics, med tillhörande mjukvara flex control (Bruker 

Daltonics). Information om bakteriernas proteinstorlek, vikt och vandringstid förvärvades. 

Mjukvara från Biotyper (Bruker Daltonics) användes för att analysera informationen vidare 

och på så sätt skapa en logaritmisk skala från 0-3. Poäng 1,70 -1,99 användes för genusnamn 

och för artnamn användes 2,0.  
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Vid poäng ≤ 1,69 har bakteriekolonier från den första MH-plattan satts om på MALDI-

plattan, fått torka och därefter har 0,5 µl myrsyra 70 %, innehållande formic acid 98 % 

(Sigma-Aldrich) och PCR-rent vatten (Milliq-vatten), tillsatts. Punkterna har torkat och 1 µl 

matrixlösning har tillsatts. Myrsyran lyserar bakterierna så att deras proteiner exponeras mer 

och detta ger en större chans till träff av genus eller art på MALDI-skalan.  

 

2.4 Resistensbestämning enligt disk-diffusionsmetoden 

Utvalda sårprover med enskilda bakteriestammar från de första MH-plattorna odlades om på 

nya MH-plattor och inkuberades i 1-2 dagar i 36 °C aerob miljö. Genom användning av en 

densitometer, platinös och vortexplatta späddes bakteriekolonier ut i 2 ml natriumklorid (0,85 

%) till en densitet av 0,5 McFarland. Bakterielösningen sattes sedan på nya MH-plattor. Till 

hjälp användes bomullspinnar och rotationsplatta. Diskdiffusionsmetoden användes, för att 

analysera 6 olika antibiotika, vid resistensbestämningen.  

Antibiotika: Piperacillin/Tazobactam (TZP, 36µg (P 30µg, TZ 6µg)), Meropenem (MEM, 

10µg), Ciprofloxacin (CIP, 5µg), Gentamicin (CN, 10 µg), Ceftazidime (CAZ, 10µg), 

Imipenem (IPM, 10µg) (Oxoid, Basingtoke, UK). Diskarna med antibiotika sattes på MH-

plattorna med en antibiotika-dispensor och inkuberades i 35 °C aerob miljö under 16-24 h. I 

enlighet med EUCASTs riktlinjer lästes plattorna av genom att zon – diametern lästes av i 

mm. Vid avläsningen användes digitalt skjutmått. Bakteriernas SIR (sensitivitet, 

indeterminant, resistent) för de olika antibiotikatyperna bedömdes efter varje bakteriesläktes 

brytpunkter för varje antibiotika:  

Acinetobacter spp; TZP (finns inga brytpunkter för), MEM (S≥ 21, R<15), CIP (S≥21, 

R<21), CN (S≥17, R<17), CAZ (finns inga brytpunkter för), IPM (S≥23, R<17) 

Pseudomonas spp; TZP (S≥18, R<18), MEM (S≥ 24, R<18), CIP (S≥ 25, R<22), CN (S≥15, 

R<15), CAZ (S≥16, R<16), IPM (S≥20, R<17) 

Enterobacteriaceae spp (Serratia marcescens); TZP (S≥20, R<17), MEM (S≥22, R<16), CIP 

(S≥22, R< 19), CN (S≥17, R<14), CAZ (S≥22, R<19), IPM (S≥22, R<16) 

Stenotrophomonas maltophilia; Trimethoprim-sulfamethoxazol är det enda antibiotika som 

det finns EUCAST brytpunkter för.  

 

2.5 Statistik 

Ingen statistik har använts.  
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2.6 Statistisk metod 

Ingen statistisk metod har använts då patientantalet varit för litet för statistisk signifikans.  

 

2.7 Etiska överväganden  

De sårodlingar som använts i denna studie har hämtats från redan avidentifierade patienter 

vars prover sparats i -70°C på Laboratoriemedicinska kliniken, Mikrobiologi, 

Universitetssjukhuset, Örebro och kan inte spåras till någon enskild patient. Endast isolerade 

bakterier analyserades.  
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3. Resultat  

3.1 Artbestämning av bakterier från sårodlingar 

Bakteriearter från 22 sårodlingar hos 22 indonesiska patienter och 46 sårodlingar hos 28 

svenska patienter identifierades med hjälp av MALDI-TOF MS. Resultatet visas i Tabell 1 

och Tabell 2. Hos svenska patienter i Tabell 1 var E. cloacae (18 %), P. aeruginosa (14 %), 

A. baumannii (11 %), K. pneuomoniae (11 %) och S. marcescens (11 %) de vanligaste gram-

negativa bakteriearterna. Hos indonesiska patienter, Tabell 2, var E. cloacae (18 %), P. 

aeruginosa (18 %), K. pneuomoniae (14 %) och M. morganii (9 %) de vanligaste gram-

negativa bakteriearterna.   

 

Tabell 1 Antal (%) svenska patienter med positiva bakterieodlingar från sårskador erhållna i samband med 

Tsunamin 

 
Bakteriearter 

 

Antal 

patienter 

med 

positiva 

prov/er* 

Enterobacter cloacae  5 (18 %) 

Pseudomonas aeruginosa  4 (14 %) 

Acinetobacter baumannii  3 (11 %) 

Klebsiella pneuomoniae  3 (11 %) 

Serratia marcescens  3 (11 %) 

Acinetobacter iwoffii  1 (4 %) 

Citrobacter freundii 1 (4 %) 

Enterobacter kobei  1 (4 %) 

Escherichia coli 1 (4 %) 

Morganella morganii 1 (4 %) 

Pantoea agglomerans 1 (4 %) 

Providencia stuartii 1 (4 %) 

Patienter utan tillväxt i prov eller med tillväxt av gram-positiva 

bakterier eller Mycoplasma spp 

19 (68 %) 

Totalt antal patienter 28 

*Vid flera positiva sårprover för samma bakterieart hos enskild patient redovisas patienten positiv endast för ett prov för den 

bakterien. Vid patientprov med fynd av olika bakteriearter så räknas patienten positiv för varje enskild bakterieart.  
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Tabell 2 Antal (%) indonesiska patienter med positiva bakterieodlingar från sårskador erhållna i samband med 

Tsunamin  

 

Bakteriearter 

 

Antal 

patienter 

med 

positiva 

prov/er* 

Enterobacter cloacae  4 (18 %) 

Pseudomonas aeruginosa  4 (18 %) 

Klebsiella pneuomoniae  3 (14 %) 

Morganella morganii 2 (9 %) 

Acinetobacter baumannii 1 (5 %) 

Acinetobacter calcoaceticus 1 (5 %) 

Acinetobacter junii 1 (5 %) 

Chryseobacterium gleum 1 (5 %) 

Citrobacter amalonaticus 1 (5 %) 

Citrobacter freundii 1 (5 %) 

Enterobacter kobei 1 (5 %) 

Escherichia coli 1 (5 %) 

Escherichia hermanii 1 (5 %) 

Pseudomonas mendocina 1 (5 %) 

Pseudomonas stutzeri 1 (5 %) 

Providencia stuartii 1 (5 %) 

Stenotrophomonas maltophilia 1 (5 %) 

Patienter utan tillväxt i prov eller med tillväxt av gram-positiva 

bakterier eller Mycoplasma spp   

4 (18 %) 

Totalt antal patienter 22 

*Vid patientprov med fynd av olika bakteriearter så räknas patienten positiv för varje enskild bakterieart.  
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3.2 Antibiotikakänslighet enligt EUCASTs riktlinjer för Acinetobacter spp, Pseudomonas 

spp och Serratia Marcescens samt känslighetsmönster för testade antibiotika hos 

Stenotrophomonas maltophilia 

I figur 1 och figur 2 visas antibiotikakänsligheten bestämd med disk-diffusionsmetoden för 

Acinetobacter spp. EUCASTs riktlinjer för brytpunkter gäller för Acinetobacter spp. Hos 

svenska patienter i figur 1 har två isolat av A. baumannii analyserats och dessa uppvisade 

olika resistensmönster för valda antibiotika. A. iwoffii visade känslighet för samtliga 

antibiotika. Hos indonesiska patienter i figur 2 sågs känslighet hos A. baumannii och A. junii 

för valda antibiotika. Hos A. calcoaceticus sågs känslighet för utvalda antibiotika förutom CIP 

där resistens förelåg. I både figur 1 och 2 ses att TPZ och CAZ saknar brytpunkter enligt 

EUCAST riktlinjer för Acinetobacter spp. I figur 1 ses hos svenska patienter en mer uttalad 

minskad känslighet för ett av isolaten av A baumannii för både TPZ och CAZ än för de 

övriga. Hos indonesiska patienter ses en likartad antibiotikakänslighet för alla tre 

Acinetobacter arter, figur 2.  

I figur 3 och 4 visas antibiotikakänsligheten bestämd med disk-diffusionsmetoden för 

Pseudomonas spp. EUCASTs riktlinjer för brytpunkter gäller för Pseudomonas spp. Hos 

svenska patienter noteras att utvalda isolat av P. aeruginosa från två olika patienter visade 

samma känslighetsmönster för alla sex antibiotika, figur 3. I figur 4 kan noteras att hos 

indonesiska patienter uppvisade alla isolat av P. aeruginosa känslighet för samtliga 

antibiotika. Isolat av P. mendocina var känslig mot fem antibiotikagrupper men uppvisade 

resistens mot CIP. Isolat av P. stutzeri uppvisade också känslighet mot fem antibiotikagrupper 

men resistens mot CAZ.  

I figur 5 ses antibiotikakänslighet bestämd med disk-diffusionsmetoden för S. marcescens 

från svensk patientgrupp. EUCASTs riktlinjer för brytpunkter gäller för Enterobacteriaceae 

spp. S. marcescens uppvisade känslighet för alla antibiotikagrupper. S. marcescens har endast 

förekommit hos den svenska patientgruppen.  

I figur 6 ses Stenotrophomonas maltophilia från indonesisk patientgrupp. Här saknas 

brytpunkter från EUCAST för testade antibiotika. Trimethoprim-sulfamethoxazol är det enda  
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antibiotikum som det finns brytpunkter för enligt EUCAST. I figur 6 noteras dock en skillnad 

i känslighet för de två isolaten av S. maltophilia för testade antibiotika. S. maltophilia hittades 

enbart hos indonesisk patientgrupp.  

  

 

Figur 2 Resistensbestämning med disk-diffusionsmetoden för tre Acinetobacter-arter, från tre patienter. Svart 

linje visar brytpunkt enligt EUCAST för resistens och orange linje visar brytpunkt för sensitivitet. TPZ och 

CAZ har inga angivna brytpunkter enligt EUCAST för Acinetobacter spp.  

Figur 1 Resistensbestämning med disk-diffusionsmetoden för två Acinetobacter-arter, från tre patienter. Svart 

linje visar brytpunkt enligt EUCAST för resistens och orange linje visar brytpunkt för sensitivitet. TPZ och 

CAZ har inga angivna brytpunkter enligt EUCAST för Acinetobacter spp.  
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Figur 3 Resistensbestämning med disk-diffusionsmetoden för en Pseudomonas-art, från två patienter. Svart 

linje visar brytpunkt enligt EUCAST för resistens och orange linje visar brytpunkt för sensitivitet.  

Figur 4 Resistensbestämning med disk-diffusionsmetoden för tre Pseudomonas-arter, från fem patienter. Svart 

linje visar brytpunkt enligt EUCAST för resistens och orange linje visar brytpunkt för sensitivitet.  
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Figur 5 Resistensbestämning med disk-diffusionsmetoden för en Serratia marcescens-art, från två patienter. Svart linje 

visar brytpunkt enligt EUCAST för resistens och orange linje visar brytpunkt för sensitivitet.  

Figur 6 Resistensbestämning med disk-diffusionsmetoden för en Stenotrophomonas maltophilia-art, från en patient. 

Det finns inga brytpunkter enligt EUCAST för Stenotrophomonas maltophilia för testade antibiotika. Ursprungligen 

fick isolaten olika träffpunktsnamn vid MALDI-TOF MS, vilket innebär att det ena isolatet tidigare benämndes 

Pseudomonas hibiscicola.  
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4. Diskussion 

4.1 Bakterieförekomst i sårodlingar hos indonesisk och svensk patientgrupp 

Sårodlingar från offer för tsunamin, både från svenska och indonesiska patienter, har 

analyserats med hjälp av MALDI-TOF MS för artbestämning och genom resistensbestämning 

för att påvisa eventuell förekomst av multiresistenta bakterier.  

I båda patientgrupperna var Enterobacter spp, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp och 

Klebsiella spp exempel på gram-negativa bakterier som kunde påvisas. I indonesisk 

patientgrupp sågs även S. maltophilia och i svensk patientgrupp S. marcescens. 

Patientgrupperna uppvisade likartade gram-negativa bakteriearter vilket rimligtvis kan vara ett 

resultat av att båda grupper ådrog sig sina skador i sydöstra Asien och under liknande 

omständigheter. De bakteriearter som kunde påvisas i studiens två patientgrupper var både 

förväntade och rimliga att hitta eftersom de utgör tydliga exempel på just gram-negativa 

bakterier som dels förekommer vid naturkatastrofer [1] och som dels utgjort fynd hos andra 

tsunamipatienter i Europa och Asien [6,7,14,15].  

 

4.2 Resistensmönster hos svensk patientgrupp 

Hos svenska patienter uppvisade de två isolaten av A. baumannii olika resistensmönster för de 

antibiotika som testades vilket skulle kunna tyda på att det är två olika stammar av samma art, 

där den ena stammen är mer resistent. Ett av isolaten av A. baumannii samt A. iwoffii var 

känsligt för samtliga testade antibiotika. Det finns inga brytpunkter för CAZ och TPZ men 

dessa antibiotika skulle rimligtvis kunna användas för behandling eftersom dessa isolat 

uppvisade stora zon-diametervärden vid bestämning med disk-diffusionsmetoden. Här skulle 

komplettering med MIC bestämning med Etest också kunna ge ökad säkerhet för vägledning 

av eventuell behandling. Det resistenta isolatet av A. baumannii uppvisade resistens mot alla 

givna antibiotika inklusive TZP och CAZ vilket visar att det finns multiresistens hos detta 

isolat mot testade antibiotika. För multiresistent krävs att bakterieisolatet uppvisar resistens 

mot tre olika antibiotikagrupper eller fler. Rimligtvis har det multiresistenta isolatet av A. 

baumannii förvärvats i samband med ett vårdtillfälle eller vid kontakt med sjukvården.  

A. baumannii har kommit att bli känd som en vårdrelaterad bakterie som skapat problem 

på sjukhus runt om i Europa i samband med sjukhusvistelser ffa hos immunsupprimerade 

patienter. De isolat av A. baumannii som fått fäste i samband med sjukhusvård har kunnat 

uppvisa multiresistens och har då varit svåra att behandla trots användning av 

kombinationsterapi. Som regel har karbapenemer använts vid behandling av A. baumannii i 



 
 

18 
 

Europa men nu har denna bakterie också börjat uppvisa resistens mot denna typ av antibiotika 

[23].  

De två isolaten av P. aeruginosa hos den svenska gruppen av patienter var fullt känsliga 

för alla sex antibiotikagrupper. Här sågs alltså ingen förekomst av multiresistens och alla 

valda antibiotika kan användas för behandling av dessa isolat. Det är troligt att dessa isolat har 

förvärvats vid skadetillfället och inte vid vårdtillfälle eftersom de är fullt känsliga.  

P. aeruginosa tillhör nämligen de bakteriearter som kan förändra sina försvarsmekanismer 

snabbt och effektivt för att undkomma antibiotika och kan på så sätt utveckla resistens mot t 

ex bredspektrumantibiotika. Exempelvis har karbapenemer fått inta positionen som 

sistahandspreparat vid infektion med multiresistenta P. aeruginosa [11]. 

S. marcescens har endast påvisats hos den svenska patientgruppen och här sågs också full 

känslighet hos båda isolaten för alla sex antibiotikagrupper vilket gör att dessa antibiotika kan 

ges vid behandling. Det är troligt att dessa isolat har förvärvats direkt från miljön och inte vid 

vårdtillfälle eftersom isolaten inte visar antydan till resistens. Det är känt sedan tidigare att S. 

marcescens vid vårdrelaterade infektioner kan uppvisa resistens mot flera antibiotika såsom 

makrolider, pencillin G, clindamycin, ampicillin och vissa cefalosporiner. De flesta stammar 

av släktet Serratia spp är dock känsliga för exempelvis aminoglykosider men även här kan S. 

marcescens uppvisa ett varierat känslighetsmönster [24].  

 

4.3 Resistensmönster hos indonesisk patientgrupp 

Hos indonesiska patienter sågs full känslighet hos A. baumannii och A. junii isolerade från sår 

för testade antibiotika medan A. calcoaceticus uppvisade resistens mot CIP, vilket inte gör 

den multiresistent. Alla tre arter visade mer likartad känslighet för TPZ och CAZ men det var 

ffa A. junii som uppvisade en tydlig tendens till känslighet för TPZ och CAZ. Baserat på stora 

zon-diametervärden skulle TPZ och CAZ rimligtvis kunna användas för behandling av A. 

junii. För de andra två arterna skulle osäkerheten behöva följas upp med MIC-bestämning och 

E-test. Rimligtvis har de känsliga arterna av Acinetobacter spp förvärvats vid skadetillfället 

hos patienterna och inte i samband med vårdtillfälle, däremot kan isolatet av A. calcoaceticus 

möjligen ha erhållits vid ett vårdtillfälle då det uppvisar resistensen mot CIP.  

P. aeruginosa uppvisade full känslighet för samtliga antibiotika medan isolat av P. 

mendocina visade resistens mot CIP och isolat av P. stutzeri visade resistens mot CAZ.  Viss 

resistens ses alltså hos de två sistnämnda arterna men den är inte utbredd och här finns 

möjligheten att välja ett mer fördelaktigt antibiotikum vid resistens. Möjligtvis skulle en 

förklaring till något ökad resistens mot CIP och CAZ kunna tyda på en högre förbrukning av 
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just dessa antibiotika i Indonesien samt att dessa arter kan ha förvärvats i sjukhusmiljö där 

antibiotikakonsumtion är hög.  

För S. maltophilia saknas det EUCAST brytpunkter för de flesta antibiotika men här sågs 

dock en skillnad i zon-diametervärden för testade antibiotikum hos de två isolaten av S. 

maltophilia. Det ena isolatet uppvisade stora zon-diametervärden för alla antibiotika där det 

sågs tydligast för IPM och CIP. Baserat på stora zon-diametervärden finns då rimligtvis en 

möjlighet att använda dessa antibiotikasorter för detta isolat trots att det saknas EUCAST 

riktlinjer. Det andra isolatet visade endast stora zon-diametervärden för CIP vilket visar att 

isolatet förmodligen är multiresistent, vilket är i linje med att det saknas riktlinjer för dessa 

antibiotika. Skillnaden i känslighet mellan isolaten kan bero på att de ursprungligen fick olika 

träffpunktnamn vid MALDI-TOF MS, vilket innebär att det ena isolatet tidigare benämndes 

Pseudomonas hibiscicola. Isolatet räknades alltså tidigare som en annan bakterieart vilket kan 

förklara det påvisade känslighetsmönstret. För behandling av det multiresistenta isolatet bör 

trimethoprim-sulfamethoxazol testas då detta antibiotikum har brytpunkter i enlighet med 

EUCAST riktlinjer för S. maltophilia och är det antibiotikum som det finns klinisk erfarenhet 

av vid behandling.  De olika isolaten kan ha erhållits i olika miljöer vilket också kan bidra till 

de olika resistensmönstren.  

 

4.4 Patientfall från Europa och Asien efter tsunamin  

De gram-negativa bakterier som påvisats hos både svensk och indonesisk patientgrupp liknar 

det mönster av funna bakterier som hittats hos ett flertal liknande patientfall både i Europa 

och i Asien.  

Vid kliniska mikrobiologiska laboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm 

visade Källman et al. [15] att hemvändande resenärer hade fler gram-negativa bakterier i 

sekretioner t ex sårsekret än vad som normalt sågs hos befolkningen, vissa av dessa 

bakteriestammar var också resistenta mot tillgänglig antibiotika. Hos 98 av 209 patienter 

hittades gram-negativa bakterier. De vanligaste fynden var P. aeruginosa, E. coli, Proteus 

spp, Klebsiella spp men även mer ovanliga fynd såsom Aeromonas spp hittades i såren. Hos 

tsunamipatienterna var alla gram-negativa bakterier, med undantag för P. aeruginosa, mer 

resistenta för utvalda antibiotika än det svenska referensmaterialet [15]. Enligt Källman kan 

en möjlig förklaring till mångfalden av gram-negativa bakterier hos tsunamipatienterna 

återspegla att såren utsatts för förorenat vatten och jord där gram-negativa bakterier trivs. 

Källman menar också på att gram-negativa bakterier inte har någon större betydelse vid ytliga 

sår men kan få klinisk relevans vid djupare sår. Att de gram-negativa bakterierna är mer 



 
 

20 
 

resistenta tros bero på att patienterna fått dessa i sydöstra Asien som har mer problem än 

exempelvis Sverige med antibiotikaresistens [15].  

Hos en 56-årig australiensisk man, som förflyttades från Sri Lanka till ett sjukhus i Sydney 

för vidare vård av de skador som han ådragit sig när hans strandhydda kollapsade vid 

tsunamin, hittade Andresen et al. [5] initialt känslig P. aeruginosa; Aeromonas hydrophila 

och multiresistenta gram-negativa stavar samt methicillin-resistent S. aureus. Vidare hittades 

den ovanliga zygomyceten Apophysomyces elegans. En svamp som orsakar invasiv 

svampinfektion kallad mucormycosis. Patienten tros ha fått mucormycosis i samband med att 

sårskadorna förorenades med jord och havsvatten vid tsunamin eller vid den initiala vården 

patienten erhöll direkt efter tsunamin [5].  

Hos ytterligare två hemvändande svenska turister från Thailand, med infektioner i 

mjukdelar, hittades mykobakterien Mycobacterium abscessus och den svarta miljö-

mögelsvampen Cladophialophora bantiana. De två organismerna hittades i intakt, lätt rödblå 

hud, 4-6 veckor efter att de primära skadorna uppkommit hos patienterna. M. abscessus kan 

orsaka hudinfektioner och C. bantiana kan orsaka hjärnabscesser samt mjukdelsinfektioner 

hos immunsupprimerade. Troligtvis har dessa två organismer tagit sig via de primära 

sårlesionerna vidare till intakt hud [18].  

Hiransuthikul et al. [14] rapporterade att hos 305 av 396 patienter med hud och 

mjukdelsinfektioner, som skickats vidare till sjukhus i Bangkok från södra Thailand, innehöll 

var och sårprover från hud och mjukdelsinfektionerna bakterier.  Hos 219 av 305 patienter 

fanns en polymikrobiell infektion. Totalt hittades 641 organismer och 612 av dessa var gram-

negativa bakterier. Exempelvis hittades Aeromonas spp (22,6 %), E. coli (18,1%), Klebsiella 

pneumoniae (14,5%) och P. aeruginosa (12 %). Att Aeromonas spp hittades tros ha en 

koppling till att färskvattnet kontaminerats med havsvatten. Ett viktigt problem vid tsunamin 

var att det var många skadade vilket innebar att sårskador inte rengjordes i tid vilket gav 

förutsättningar för att infektion skulle få fäste. Hos de gram-negativa bakterier som hittades 

var mer än 85 % känsliga för t ex imipenem och aminoglykosider. Resistens mot t ex första 

generationens cefalosporiner sågs hos de flesta isolat av P. aeruginosa och Aeromonas spp  

[14].  

Två schweiziska turister [6] kom hem efter att först ha behandlats i Thailand. Den första 

patienten, en 59-årig man, hade behandlats för aspirationspneumoni i Thailand efter att ha 

varit nära att drunkna, då hittades resistent A. baumannii samt E. coli bronkoalveolärt. 

Tillbaka hemma i Schweiz då patienten vårdades för ytterligare komplikationer efter tsunamin 

hittades också svampen Scedosporium apiospermum i paravertebrala prover. Efter att först ha 
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vårdats för sina skador efter tsunamin i Thailand hittade också S. apiospermum i prover från 

en intracerebral abscess hos den andra patienten, en 51-årig kvinna, hemma i Schweiz. I 

mjukdelssår hos kvinnan hittades multiresistenta bakterier i form av A. baumannii och S. 

maltophilia samt hittades resistenta P. aeruginosa  [6].  

Hos studiens sårprover har enstaka multiresistenta bakterier i form av isolat av A. 

baumannii och S. maltophilia påträffats. Båda patientgrupper har fått sina sårskador i 

samband med tsunamin men det är oklart när egentligen patienterna erhöll de resistenta 

bakterierna. Förvärvades bakterierna i samband med skadetillfället då gram-negativa bakterier 

trivs i den typen av miljö eller har de resistenta bakterierna istället erhållits vid senare 

vårdtillfällen i Thailand och Indonesien och då varit mer resistenta pga vårdmiljön? Hos 

indonesiska patienter hittades ett isolat av P. mendocina och ett isolat av A. calcoaceticus som 

uppvisade resistens mot CIP. Kan detta vara ett tecken på att Indonesien har en hög 

förbrukning av just CIP och att det skulle kunna skapa förutsättningar för resistents hos just 

dessa bakterier? Har Indonesien och Thailand ett mer fritt förhållningssätt till 

antibiotikaanvändning och därmed en högre konsumtion, vilket i sådana fall skulle kunna vara 

en grund för att både indonesiska och svenska patienter uppvisar isolat med viss resistens mot 

vanliga förekommande antibiotika och däribland enstaka multiresistenta bakterier? 

 

4.5 Burkholderia pseudomallei hos patientfall i Europa och Asien efter tsunamin 

En bakterieart som inte har hittats i studiens sårodlingar är den gram-negativa bakterien B. 

pseudomallei. Detta är en bakterieart som skulle varit oroväckande att hitta i sårodlingarna 

eftersom den kan ge svåra komplikationer i form av abscesser hos patienter. Den är också 

viktig att känna igen för laboratoriepersonal då den ska hanteras speciellt vid fynd.  

Hos flera patientfall med sårskador efter tsunamin, i både Europa och Asien, har just denna B. 

pseudomallei hittats. 

 En svensk turist, som ådragit sig skador vid tsunamin, återvände hem från Thailand till 

Göteborg. Patienten visade sig ha fått melioidos efter tsunamin, orsakad av B. pseudomallei 

[17]. Miljöbakterien B. pseudomallei lever i tropiska klimat [16] och återfinns naturligt i 

risfält, vatten och jord [17]. Organismen orsakar allt från hudinfektioner till den potentiella 

livshotande melioidos [16]. Sjukdomen melioidos förekommer ofta i Thailand och är en svår 

kronisk infektion. Melioidos kan visa sig genom att bilda abscesser hos tarmarna, lungorna 

och huden [17]. B. pseudomallei är mycket ovanlig i Europa [16] och i Sverige finns det inte 

så mycket kunskap kring sjukdomen [17]. Vid kontakt med förorenat vatten eller jord är 

risken större för att smittas av B. pseudomallei [17]. Bakterien infekterar genom att 



 
 

22 
 

kontaminerad jord hamnar i hudsår [16]. Vid tsunamin utsattes människor för extrema 

förhållanden som inte tillhör vardagen i Thailand vilket ökade risken för att smittas av B. 

pseudomallei [17].  

Hos 3 hemvändande finska turister från Khao Lak i Thailand hittades också B. 

pseudomallei i sår och blodprover. Hos en av patienterna bekräftades melioidos [16]. På 

Rajavithi sjukhuset i Bangkok, Thailand, behandlades 37 tsunamipatienter vilka alla hade 

förorenat saltvatten i lungorna och mjukdelsinfektioner. Hos dessa hittades gram-negativa 

bakterier i form av P. aeruginosa, S. maltophilia och A. baumannii. Två patienter testades 

också positiva för B. pseudomallei från lungorna, båda patienterna uppvisade melioidos [7].  

 

4.6 Begränsningar 

Vid val av patienter till denna studie fanns prover sparade från två patientgrupper som skadats 

i tsunamin 2004 på liknande sätt men i två olika länder. Den ena patientgruppen var svenska 

turister som skadats ffa i Thailand och den andra gruppen var indonesisk lokalbefolkning. De 

svenska patienterna hade fler individuella sårprover vilket gjorde att sökningen efter bakterier 

utökades hos de patienter där möjlighet fanns. Detta för att öka chansen att hitta gram-

negativa bakterier. Detta var inte möjligt hos den indonesiska patientgruppen då det fanns en 

begränsning i antal sårprover per patient. Tanken var från början att jämföra dessa 

patientgruppers bakteriefynd men då urval av sårodlingar för respektive grupp skilde sig åt 

och svensk patientgrupps möjlighet till bakteriefynd kunde påverkas, genom tillägg av 

sårprover, valdes att inte göra en jämförelse. Istället gjordes valet att titta på varje grupps 

enskilda bakteriefynd.  

Valet av bakteriekolonier som analyserades med MALDI gjordes i första hand utifrån 

morfologi avseende koloniutseende för att försöka få med variationer på storlek och färg på 

kolonierna. Valet att gå efter koloniutseende gjorde att färre bakteriekolonier kördes i MALDI 

från varje platta. Ett alternativ för att möjligtvis få fler bakterieartsträffar eller se ett annat 

bakteriemönster hade varit att istället slumpvis ta t ex 30-40 kolonier från varje agarplatta och 

göra MALDI analys på dessa. Att slumpmässigt välja ett större antal kolonier kunde 

rimligtvis ha breddat sökningen genom att fler kolonier då använts och därmed ökat chansen 

att få fler bakterieartsträffar. Vid fler kolonier kunde dessutom risken att missa någon 

bakteriekoloni ha minskat. Vid slumpmässigt urval kunde den individuella subjektiva 

bedömningen av färg och form på kolonierna också minskat vilket förmodligen skapat 

utrymme för att fler kolonier skulle ha tagits med och inte valts bort. Möjligtvis skulle ett 

resultat med ett mer varierat mönster av fler bakteriearter då ha kunnat ses.  
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En begränsning gällande valet av bakteriekolonier från odlingsplattorna har också varit hur 

riklig växt det varit på agarplattorna. Det har ibland varit svårt att få fram enskilda kolonier 

som var lätta att fånga upp. Här skulle en extra utstrykning på ny platta med spädning av 

ursprungsprovet förmodligen ha kunnat vara till hjälp men tiden var en begränsande faktor. 

Undersökta antibiotika används i kliniken som standardbehandling vid just dessa gram-

negativa bakterier utifrån EUCAST riktlinjer och därför valdes just dessa antibiotika i studien. 

Hos Stenotrophomonas maltophilia saknades dock riktlinjer för val av antibiotika förutom 

Trimethoprim-sulfamethoxazol vilket innebar en begränsning.  

 

5. Slutsats 

I sårprover hos tsunamipatienter, både svenska resenärer och indonesisk lokalbefolkning, ses  

liknande mönster avseende förekomst av de gram-negativa bakteriearterna såsom 

Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, och Enterobacter spp. Det finns enstaka multiresistenta 

bakterier såsom isolat av S. maltophilia hos indonesiska patienter och isolat av A. baumanii 

hos svenska patienter. Min studie ökar kunskapen om vad patienter som drabbas av en 

naturkatastrof som tsunamin kan ha för typ av gram-negativa bakterier i sina sår och i vilken 

utsträckning dessa kan uppvisa antibiotikaresistens.  

 

Tack till Simon Gepertz på Barnkliniken USÖ för insamling av sårproverna från Banda Ache, 

Indonesien. 
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