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• Shigella kan ikke på nåværende tidspunkt 
skilles fra E.coli med Maldi-Tof MS. 
 

• En rekke biokjemiske tester og serotyping har 
tradisjonelt vært brukt for å skille disse. 

 

• Automatiserte biokjemiske system (f.eks. Vitek2 
og Phoenix) brukes av mange laboratorier. 
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Shigella - «E.coli i forkledning» 

• Fenotypisk deler Shigella og E.coli mange av de 
samme karakteristikkene   

• Genotypisk har de vært ansett som samme 
species 

• Nyttig å skille ut Shigella fra E.coli pga dens 
spesielle patogenitet 
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Enteroinvasive E.coli (EIEC) 

• EIEC er «inaktive E.coli» og er biokjemisk veldig 
lik Shigella og gir ytterligere utfordring for 
diagnostikken 

• Inaktive = ubevegelige, laktose-negative og 
ikke-gassproduserende isolater 

• Kan bli tatt for å være Shigella av automatiserte 
systemer, men ofte med lav sannsynlighet 
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EIEC/ Shigella 

• Nært slektskap  - EIEC er mer i slekt med 
Shigella enn med non-invasive E.coli 

 

• Har mange av de samme virulensfaktorene 
 

• Gir begge det kliniske bildet som dekkes av 
begrepet dysenteri  
 

• EIEC gir som regel et noe mildere forløp. 
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Tradisjonelt skilt ved biokjemiske 
tester 
• Laktose:  

Shigella fermenterer vanligvis ikke laktose, men 
Shigella Sonnei kan fermentere laktose sakte 
(etter 2 døgn).  

• Bevegelighet: 
Shigella er ubevegelig, men det finnes også 
ubevegelige E.coli stammer. 

• Indol: 
Kan variere. Shigella Sonnei er alltid indol 
negativ. 
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Biokjemiske tester 
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Innføring av MaldiTof 
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Oxidase 



• I Molde hadde vi Vitek2 XL  
som backup for MaldiTof MS 
 

• Vi valgte derfor å utfase 3-rørsforgjæring 
og API20E  

– Sluttet med egen medieproduksjon 

– Lite volum av Hajna etter innføring av  
Maldi Tof 
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• Fikk feil på sammenlignbare prøver  

– Vi rapporterte mulig EHEC som var Shigella  
 

• Sendte inn Shigella og fikk svar E.coli og 
omvendt fra FHI 
 

• Stolte vi for mye på Vitek2? 

Problemene oppstår… 
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• Vi prøvde ut agglutinasjonskit «Wellcolex 
Shigella» 

– Mottok stammer fra St. Olavs hospital 

– Ikke egnet til vårt bruk for å skille Shigella fra 
E.coli 

– fikk f.eks. feil species ved innsending til Neqas 
(SLP) 

• Testet de samme stammene på Vitek2  

– Alle ga Shigella group eller Shigella sonnei 
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Hva gjøres rundt om i Norge? 

• 15 kliniske laboratorier har svart på vår lille 
spørreundersøkelse 

• I tillegg 4 laboratorier som ikke har 
Shigelladiagnostikk 

• 5 av 15 laboratorier bruker PCR for å påvise 
tarmpatogene bakterier 
 

• ALLE har MaldiTof! 
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• Fermentering av laktose og 
sukrose – gul farge (koliforme) 

• Salmonella danner H2S fra 
thiosulfat – svart farge 

• Shigella forblir røde  
(obs Shigella sonnei etter 2 
døgn)  

• N4: «Forbedret XLD»Hindrer 
vekst av Citrobacter og Proteus 

 

 

 

 

XLD-agar 
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• DES 

• Hindrer gram positive 
bakterier  

• Baserer seg på 
fermentering av 
laktose 

• Fargeløse kolonier av 
ikke-fermenterende 
Shigella  

• DCL 

• Hindrer gram 
positive bakterier og 
Proteus 

• Fermentering av 
lactose, sukrose 

• Fargeløse kolonier av 
ikke-fermenterende 
Shigella 
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• Laktose – sukrose – urease 

• Baserer seg på fermentering av laktose 
og sukrose 

• Shigella og salmonella er urease 
negative 

LSU 
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• Inneholder laktose som karbohydrat 

• H2S produksjon som gir svarte kolonier av 
Salmonella/Proteus 

• Fargeløse kolonier av Shigella 

SS-agar 
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Fordeling i de ulike 
laboratoriene 
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Biokjemiske tester Komersielle tester Automatiserte  system Agglutinasjon PCR 

Indol, urease, laktose nei Vitek2 ja nei 

3 rørs forgj. nei ja nei 

Oxidase, bevegelighet, 
Urease, LDC, 3 rørs 
forgj. nei Vitek 2 Ja nei 

Forj.: (gass glukose 
xylose) API32E Ja ja 

Oxidase, urea, 
bevegelighet, H2S ID32E Phoenix ja nei 

3 rørs forgjæring, 
Mucat-rør, LDC Wellcolex Shigella Vitek 2 ja nei 

3 rørs forgjæring  Nei Vitek 2 ja nei 

5 rørs forgj (hajna pluss 
lycin og onpg  nei nei ja nei 

Ingen Vitek 2 ja nei 

LDC, ODC, ONPG, OF OF, API 20E ja ja 

Ingen Micre Scan ja ja 

Forgjæringsrekke nei Malditof ja nei 

Ingen ja ja 

Forgjæring nei Vitek2 ja ja 



XLD/LSU Vitek MS 

Ved svar «E.coli» 

Laktose- 

Indol- 

Urease- 

Vitek2 ID GN Agglutinasjon 

• Ingen fasit! 

• Ta tilbake API eller    
3 rørsforgjæring? 

• Vi avventer PCR 

– muligens fra 2017 

Vårt nåværende opplegg 
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