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 GASTROENTERITPANEL BAKTERIER (SALMONELLA, 
SHIGELLA, YERSINIA, CAMPYLOBACTER, EHEC, E. COLI) 

 

 
 

MEDICINSK BAKGRUND 

 

Faecesprov i eSwab analyseras först i molekylär panel som påvisar DNA 
från; 

 Salmonella spp. 

 Shigella spp. /EIEC (enteroinvasive E. coli) 

 Yersinia 

 Campylobacter 

 EHEC (enterohemorrhagic E. coli) 

 EAEC (enteroaggregative E. coli) 

 EPEC (enteropathogenic E. coli) 

 ETEC (enterotoxigenic E. coli) 

 

Prover som utfaller positivt i PCR för Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia 
och EHEC kommer att odlas vidare för försök till verifiering och 
resistensbestämning (vid behov). Campylobacter spp. utförs endast på 
särskild begäran. 

 

Övriga enteropatogena, icke anmälningspliktiga E. coli har inte tidigare 
detekterats i Region Skåne, men står för en betydande del av tillfällen med 
bakteriell gastroenterit internationellt, och kan förväntas särskilt efter 
utlandsresa. Man kan också vara bärare av dessa patotyper utan att ha 
symptom. Analysen kommer att svaras efter DNA-påvisning av ETEC, 
EPEC, EIEC eller EAEC. Dessa sjukdomstillstånd antibiotikabehandlas inte 
normalt. 

 

Se även;  

 Smittskyddsblad (för respektive tarmpatogen) från Smittskydd Skåne 
(https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/#85800) 

 

 Samlad samt information om de olika patotyperna av 
enteropatogena E. coli. 
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/smittsamma-sjukdomar/escherichia-coli-infektioner-i-
tarmen/) 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/#85800
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/escherichia-coli-infektioner-i-tarmen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/escherichia-coli-infektioner-i-tarmen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/escherichia-coli-infektioner-i-tarmen/
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METOD/ANALYSPRINCIP 

 

Prover inkomna före kl 9 analyseras samma dag efter DNA-extraktion i 
PCR-panel (Amplidiag Bacterial-GE) vars målgener är; 

invA (Salmonella) 

ipaH, invE (Shigella/EIEC) 

rumB, virF (Yersinia) 

campj, campc (Campylobacter) 

stx1, stx2 (EHEC) 

eae (EHEC/EPEC) 

est, elt, estlab/estA2 (ETEC) 

aggR (EAEC) 

 

Prover positiva i PCR-panelen för Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia och 
EHEC sätts ut till medier, i form av plattor, som är selektiva och 
differentierande för eftersökta tarmpatogener. För att säkerställa detektion 
av Salmonella spp. och EHEC används även anrikning. Efter inkubering 
avläses plattorna och om misstänkta bakteriekolonier hittas görs 
konfirmerande tester för att art- (MALDI-TOF, enstaka biokemiska tester, 
agglutination, mikroskopi) och resistensbestämma bakterien. 
Campylobacter spp. odlas och resistensbestäms endast på begäran. 
Metoden är kvalitativ och anger eventuell förekomst av tarmpatogener. 
Förväntade svarstider framgår av tabell nedan. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SVAR/TOLKNING 

 
Positivt fynd av Salmonella, Shigella och EHEC telefonbesvaras till alla 
beställare samt till Smittskyddsenheten i Skåne. Fynd av Salmonella, 
Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC och toxinbildande Vibrio cholerae 
(kolera) är anmälningspliktiga fynd enligt Smittskyddslagen. Alla isolat av 
Salmonella från inhemsk smitta skickas för typning till 
Folkhälsomyndigheten. 

PCR-panel 

+/-odling 

PCR-resultat dygn 1 Odling klar dygn 2 Resistensbestämning dygn 3 

Negativt resultat 

alla agens (ca 75%) 

Slutsvar     

Salmonella prelsvar prelsvar Slutsvar 

Shigella/EIEC prelsvar prelsvar Slutsvar 

Yersinia prelsvar prelsvar Slutsvar 

EHEC   prelsvar/slutsvar På begäran 

EAEC, ETEC, EPEC Slutsvar     

Campylobacter Slutsvar   På begäran 
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Metoden påvisar DNA även från bakterier som är döda eller av andra skäl 
inte kan växa i efterföljande odlingsförsök. Om så är fallet slutsvaras 
påvisat bakterie-DNA med uppmaning att upprepa provtagning ifall odling 
är önskvärd för typning i smittspårningssyfte eller för resistensbestämning. 
 
Vid pos PCR för eae i frånvaro av stx1/stx2 svaras analysen: EPEC-DNA 
PÅVISAT. Då även EHEC kan ha eae-genen, kommer eventuell samtidig 
förekomst av EHEC och EPEC i provet inte att kunna skiljas från förekomst 
av enbart EHEC, och det senare att anges i svaret. 
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