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Selektion av resistenta bakterier vid  
väldigt låga koncentrationer av antibiotika. 



• Hur påverkas bakterier av de koncentrationer 
av antibiotika som finns i avloppsvatten? 

 

• Var sker egentligen selektion av resistens? 





 
1. Behandling av infektioner inom primärvården samt av  
 sjukhusrelaterade infektioner. 
  
2. Patienter med nedsatt immunförsvar (tex cancer och  

HIV) är helt beroende av antibiotika för att motverka  
och behandla infektioner. 

 
3. Avancerade kirurgiska ingrepp som organtransplantation  
 och proteskirurgi kräver antibiotika för att förebygga och  
 behandla komplicerande infektioner. 

Modern sjukvård är beroende av antibiotika 

Ingen annan klass av läkemedel har varit så viktig för att minska 
mänsklig sjukdom och mortalitet som antibiotika.  

 

Billig, snabb effekt och få bieffekter 

Antibiotika 



En ökande frekvens av bakteriell resistens mot 
antibiotika har blivit ett allvarligt problem för 

medicinsk behandling av infektioner världen över. 

Problemet 



Genetisk variation bland bakterier 
  Spontana mutationer. 
  Horisontell överföring av gener bland arter. 
  Bakterier delar på en universell genpool. 
 
En enorm population: ≈1030 bakterier på jorden. 
 
Selektion av resistenta bakterier 
  Behandlade patienter. 
  Antibiotika i yttre miljön. 
  Genetisk hitchhiking (liftar med andra selekterade gener). 
  Ger upphov till multiresistenta bakterier. 

Problemets genetiska ursprung  



I våra kroppar under behandling? (Hög koncentration) 

 Kanske en bråkdel 

 
 
I den yttre miljön - avfall, mark, vatten osv.? 
 Förmodligen det mesta    (Låg koncentration) 

Var uppstår antibiotikaresistens? 



Medicin 

Sjukhus 

Samhället 

Veterinärmedicin 

Jordbruk 
och 

vattenbruk  

Fodertillsatser 

Skyddsmedel 

Behandling och profylax 

Den yttre miljön 

90% 

10% 

≈1/3 

≈2/3 

Antibiotika i ekosystemet 



 
Spelar det någon roll? Dom späs väl ut? 

Aktiva antibiotika släpps ut i miljön 

Antibiotika utsöndras i urinen 
 

Fluorokinoloner 40% 
Aminoglykosider 80-90% 
Tetracyklin  40% 
Makrolider  20-30% 
Penicilliner  50% 
Cefalosporiner  70-90% 
Trimetoprim  50% 



Är låga antibiotikakoncentrationer selektiva? 

MIC = Minimum Inhibitory Concentration 
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Känsliga Resistenta 

Kostnad för 
resistens 

MSC = Minimum Selective Concentration 

Är låga antibiotikakoncentrationer selektiva? 



Låga antibiotikakoncentrationer är selektiva! 

MICsusc MICres MSC? 

Känsliga 

Resistenta 

Tetracyklin 



Hur mäter man små selektiva skillnader? 

• Kompetitionsförsök med fluorescent märkta 
bakterier vid sub-MIC koncentrationer av antibiotika. 

 

• Mät ratio av resistenta/känsliga över 70 generationer 
med Fluorescent Activated Cell Sorting. 

 

• Snabb mätning, Hög upplösning. 





Ursprungsratio spelar ingen roll 

1/10 1/100 

1/1000 1/10000 



Låga antibiotikakoncentrationer är selektiva! 

Ciprofloxacin 

Kostnad 



Halter i avloppsvatten 

Halterna av fluorokinoloner i avloppsvatten och rötslam i Sverige. 
 
1. Avloppsvatten från UAS har 2 till 14 ng per ml. 
 
 20 - 140 gånger högre än den selektiva koncentrationen (0,1 ng/ml). 
 
 
2. Allmänt avloppsvatten från 0,1 till 0,7 ng per ml. 
 
3. Rötslam från 0,5 till 4,8 mg/kg. 

1 - 140 gånger den selektiva koncentrationen! 

Rapport Akademiska sjukhuset, 2005. 
Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Stockholm Vatten, 2009. 
Läkemedelsrester i avloppsvatten, Uppsala Vatten 2011. 



Selektion av ny resistens vid låga 
antibiotikakoncentrationer 

Känsliga bakterier odlade vid MSC 
1 μg/ml (1/4 MIC) streptomycin. 
 
 
Resistenta mutanter   
uppkommer snabbt och  
anrikas i populationen. 
 
Resistensnivån är mycket 
högre än den selektiva  
antibiotikakoncentrationen!  
 
Klinisk resistens kommer att  
uppstå även vid sub-MIC selektion! 



Men problemet är ännu värre! 

Resistensgener sittar 
ofta på plasmider 

 
Resistens mot  

10 olika antibiotika 
 

 Penicilliner 
 Cefalosporiner 
 Monobaktamer 
 Kinoloner 
 Nitrofurantoin 
 Trimetoprim 
 Sulfametoxazole 
 Tobramycin 
 Tetracyklin 
 Tigecyclin (I) 

 

220822 bp 

Multiresistensplasmid 

ESBL-utbrott vid UAS 

Sandegren et al Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011. 



Horisontell genöverföring! 

Resistens kan lätt 
överföras till olika 

bakteriearter 

220822 bp 

Multiresistensplasmid 

ESBL-utbrott vid UAS 

Sandegren et al JAC 2011 



Inte bara antibiotikaresistens! 

Resistens mot 
flera tungmetaller 

220822 bp 

Multiresistensplasmid 

ESBL-utbrott vid UAS 

Sandegren et al JAC 2011 



Desinfektionsmedel kan selektera 
bakterier med resistens mot antibiotika 

Silver tillsätts i bland annat kylskåp, kläder, strumpor, 
skor och tvättmaskiner för sin bakteriedödande effekt! 
  
Silver läcker till avloppsvattnet via tvättmaskinen. 
 
Resistens mot andra desinfektionsmedel finns också på 
plasmider. (Triclosan, klorhexidin, kvartära ammonium-
produkter). 

Silver 

Multiresistensplasmid 

Selektion för en substans –   
kan ge resistens mot många! 



Vad kan vi göra? 

Utveckla nya antibiotika? 
 
 Måste förhindra en ny snabb utveckling av 
 resistens! 
 
 Bryta selektion och spridningsvägarna! 
       



En bättre morgondag? 

Minska utsläppet av antibiotika (och även andra läkemedel). 
  
 
Genomföra förfaranden vid reningsverken som förstör antibiotika. 
 

  t.ex. vattenrening med ozon. 
 
 Tar bort alla rester av läkemedel samt sjukdomsframkallande 
 bakterier, virus och parasiter. 
  

Minska selektion för resistens! 


