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Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakterieinfektionerna och drabbar 40-50% av 
alla kvinnor. Infektionen orsakas oftast av Escherichia coli och behandlas med 
antibiotika. Fluorokinoloner är de antibiotika som används flitigast som behandling mot 
urinvägsinfektion i Västeuropa och Nordamerika. Resistens mot antibiotika ökar runt om 
i världen och så även för fluorokinoloner.  
 
För att kunna påverka denna framtidsbild måste man förstå hur resistens uppkommer och 
vad som driver denna utveckling. Utvecklingen av resistens mot fluorokinoloner 
involverar ackumulering av flera mutationer i olika gener. En stark korrelation mellan 
antalet mutationer, som är associerade med resistens och en hög generell 
mutationshastighet har påvisats. Hög generell mutationshastighet kan vara till fördel när 
det gäller att anpassa sig till en ny miljö. Mutationer är slumpmässiga och leder inte alltid 
till något bättre utan kan ge sämre förutsättningar.  Frågan är om den generella 
mutationshastigheten har en mätbar påverkan på fluorokinolonresistensutvecklingen i 
urinvägsinfektions relaterade Escherichia coli.  
 
I det här arbetet har jag låtit flera oberoende kulturer av sex stycken E. coli stammar, med 
känd mutationshastighet, växa i näringsmedium med successivt högre 
fluorokinolonkoncentration. De kulturer som inte generera ”rätt” mutation(er), som 
stödjer tillväxt i nästa fluorokinolon koncentration förväntades dö ut. För varje stam 
analyserades förhållandet mellan fluorokinolonkoncentrationen och antalet utdöda 
kulturer. Den fluorokinolonkoncentration där 50 % av kulturerna hade dött ut jämfördes 
mellan stammarna. Resultaten visade att en hög generell mutationshastighet ökar 
sannolikheten att en stam ska utveckla hög fluorokinolonresistens, alltså att de E. coli 
stammar som förändras väldigt snabbt lättare utvecklar en hög resistens mot 
fluorokinoloner. Bakterie stammar med en något högre mutationshastighet än normalt 
verkar inte ge någon märkbar effekt på utvecklingen av fluorokinolonresistens. Detta 
måste testas vidare om man ska kunna säga hur viktig mutationshastigheten är för 
resistensutvecklingen och i så fall hur hög mutationshastigheten måste vara för att ge en 
effekt.  
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