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Tillverkningen av antibiotika förändrade den medicinska världen radikalt. Infektiösa 
sjukdomar som alltid varit livshotande blev endast ett mindre problem. Under 
bakteriernas tre och en halv miljard långa år på jorden har de varit tvungna att snabbt 
anpassa sig till nya förändringar i sin miljö, till exempel giftiga ämnen, ett oräkneligt 
antal gånger. Vi har underskattat denna förmåga att snabbt anpassa sig hos bakterierna då 
vår bekväma situation med antibiotika har förändrats. Man har sett en snabb utveckling 
hos bakterier av olika arter att bli motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Resistens 
är som allt annat skapat av en uppsättning av olika gener. Dessa gener medför att en 
bakterie kan tillverka ett ämne som i sig kan bryta ned antibiotika. 

Det finns en mängd olika grupper av antibiotika som används idag. Den 
vanligaste antibiotikagrupp som används kallas för beta-laktamantibiotika; hit hör t ex 
penicillin. Beta-laktamantibiotika står för cirka 50% av all antibiotikakonsumtion världen 
över. De senaste åren har antalet bakterier resistenta mot denna grupp antibiotika ökat 
radikalt, speciellt inom sjukvården.  

Under sommaren år 2005 hade Akademiska sjukhuset i Uppsala ett utbrott av 
bakterien Klebsiella pneumoniae med utökad resistens mot beta-laktamantibiotika (sk 
ESBL-bakterier) där mer än 300 patienter påverkades. Detta utbrott är idag under kontroll 
men istället ser man en ökning av bakterien Escherichia coli (E. coli) med ESBL-
resistens mot beta-laktamer. En hypotes är att Klebsiella bakterien har fört över generna 
för resistensen till E. coli bakterien. Det är känt att bakterier har olika så kallade mobila 
element. Dessa element kan röra sig från ett ställe till ett annat i DNAt och bär på gener. 
Olika studier har också visat att gener för resistens ofta sitter på dessa mobila element.  
Ett mobilt element är integronen som kan röra sig från ett ställe till ett annat inne i 
bakterien. Ett annat mobilt element är plasmiden som kan kopiera sig och ta sig till en 
annan bakterie. Om en bakterie då har gener för resistens och dessa sitter i en integron 
kan denna föra över resistensgenerna till en plasmid som i sin tur förflyttar över 
resistensen till en annan bakterie.  

I detta projekt har jag gjort försök för att se om det är gener för ESBL-resistens 
som sprider sig mellan bakterier och på detta sätt är en orsak till den snabba spridningen 
av multiresistents hos bakterier. Detta har gjorts genom att undersöka plasmider och 
integroner hos bakterier resistenta mot beta-laktamantibiotika och se om de bär på samma 
gener.  
 Resultaten tyder på att det finns en spridning av resistens mellan bakterier och 
därmed också mellan patienter på sjukhuset. 
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