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Sverige har hittills varit relativt förskonat från multiresistenta bakterier. Men i stora delar av 
världen är antibiotikaresistenta bakterier vanligare än ickeresistenta som sjukdomsorsak hos 
patienter. Dessa resistenta bakterier, och som förklaras nedan ibland endast resistensbärande 
genetiska elementet, sprids snabbt från land till land, inte minst på grund av globaliseringen. 
Sannolikheten att drabbas av de resistenta bakterierna ökar när man behandlas med 
antibiotika, eftersom de bakterier som är mottagliga för antibiotikan dör, medan de som är 
resistenta får mer utrymme att växa till och infektera. All användning av antibiotika skyndar 
alltså på spridningen av antibiotikaresistens. 
   Den typ av resistens som sprids snabbast just nu kallas ESBL (beta-laktamas med utökat 
spektrum). Denna resistens finns hos bakterier som utvecklat förmågan att producera enzymet 
ESBL, som bryter ner den mest använda antibiotikasort vi har, beta-laktamer, och gör den 
verkningslös. Inom gruppen beta-laktamer ingår många olika antibiotika (till exempel 
penicilliner och cefalosporiner). Det finns flera olika ESBL-enzymer, och de skiljer sig 
genom sin förmåga att bryta ner antibiotika inom gruppen olika bra. Många bakterier som har 
förmågan att producera ESBL har även resistens mot andra typer av antibiotika och är därmed 
multiresistenta. 
   Generna som ger bakterierna förmågan att producera ESBL-enzym sitter i princip alltid på 
en så kallad plasmid. Plasmider är små ringar av DNA som finns hos de allra flesta bakterier 
och ofta bär på gener som ger bakterier konkurrensfördelar (i ESBL-fallet 
antibiotikaresistens), men som inte är livsviktiga. Det är de här plasmiderna som möjliggör 
den mycket snabba spridningen av resistens, eftersom bakterierna kan skicka dem mellan sig 
även om bakterierna kommer från olika arter. Det betyder att varje art inte själv behöver 
utveckla egen resistens mot antibiotika, utan kan få den från en annan art. 
   Det har redan varit flera utbrott av ESBL-producerande bakterier i Sverige, till exempel det 
under sommaren 2009 då tre för tidigt födda spädbarn dog i samband med ett utbrott på 
Centrallasarettet i Västerås. De är också mycket vanligt att ESBL-producerande bakterier 
orsakar urinvägsinfektioner som då blir mycket svårbehandlade, eftersom antalet möjliga 
antibiotikaalternativ minskar radikalt när de infekterande bakterierna kan bryta ner ett av de  
antibiotika som används för att bota urinvägsinfektioner. 
   Ett system för att kunna bevaka ESBL-plasmiderna behövs, dels för att snabbt kunna avgöra 
om det sker en smittspridning på ett sjukhus (om ESBL-producerande bakterier hos patienter 
har kloner av en plasmid, eller olika) och dels för att se hur plasmiderna har spridits i landet 
och om det finns några plasmider som lyckats spridas extra mycket. 
   För att ta reda på det behöver man ett system som gör att man kan känna igen plasmiderna. 
Syftet för mitt projekt har varit att sätta upp en metod för igenkänning av plasmider. I den 
metod som jag arbetat med får man uppgifter om en kombination av egenskaper hos 
plasmiderna; storlek, vilken typ av ESBL de bär på, samt vilket replikon (en egenskap som 
har med plasmidernas förökning att göra) de har. Detta gör att man med ganska god säkerhet 
kan särskilja plasmidkloner och se hur det har spridits. 
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