
 

 

 

Antibiotikaresistens och 
orsaker till dödlighet vid 
infektionssjukdomar 

 

Elisabeth Boudin 

  

 
 
  
Examensarbete i farmaci 15 hp 

Receptarieprogrammet 180 hp 

Rapporten godkänd: xx juni 2012 

Handledare: Jerker Fick



 



 

 

Sammanfattning 

Introduktion: Antibiotikaresistens är ett växande problem runt om i världen, delvis 
beror det på överanvändning och felaktig användning men även på grund av att så få 
nya antibiotika tagits fram de senaste 50 åren. Resistens kan finnas naturligt hos en 
bakterie men kan också uppstå genom mutationer i kromosomala gener eller vid 
plasmidöverföring. Spridningen av antibiotikaresistens är som störst på platser med 
hög antibiotikaanvändning och där många personer med lägre immunförsvar vistas, 
t.ex. på sjukhus och förskolor. Antibiotika är ett viktigt läkemedel, inte bara för att 
bekämpa bakteriella infektioner, men också inom sjukvården som profylax vid 
operationer och transplantationer. Användning av antibiotika skiljer sig mellan olika 
länder, i Sverige är det relativt låg förbrukning jämfört med i Grekland som hade den 
högsta försäljningen av antibiotika bland 30 europeiska länder år 2008. Kostnaden 
för att ta fram ny antibiotika är stor samtidigt som läkemedlet ska användas så lite 
som möjligt, vilket påverkar framtida intäkter. Detta gör att det inte har varit 
attraktivt för läkemedelsbolag att framställa ny antibiotika och de har satsat på 
framtagning av andra läkemedel istället. Bland nya läkemedel under utveckling just 
nu, är mindre än 5 % antibiotika. EU har i ett nytt projekt IMI (Innovative Medicines 
Initiative) meddelat att de ska samarbeta med privata aktörer för gemensam 
finansiering och utveckling av ny antibiotika, där EU och läkemedelsföretag ska dela 
på kostnaden. 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka samband mellan 
antibiotikaresistens och ökad mortalitet i infektionssjukdomar, men även utforska 
vilka andra faktorer som är associerade med ökad dödlighet i infektionssjukdomar.  
 
Metod: Litteratursökningen har gjorts i databasen Pubmed där översiktsartiklar och 
även 10 originalartiklar som använts till resultatdelen funnits. Material har också 
inhämtats från olika hemsidor. 
 
Resultat: Studierna har undersökt i huvudsak relativt sjuka patienter med 
pneumoni och bakteremi. Vissa studier visar på ett samband mellan 
antibiotikaresistens och ökad dödlighet i infektionssjukdomar medan andra studier 
inte funnit ett samband. Faktorer som är associerade med ökad dödlighet i 
infektionssjukdomar och är statistiskt signifikanta är högre ålder, högre SAPS II-tal 
(Simplified Acute Physiology Score) och högre Charlson komorbiditetsindex. 
 
Diskussion: Dessa studier är svåra att jämföra på grund av olika mätverktyg av 
personers hälsa och risk för dödlighet. Patienterna är ofta mycket sjuka och har andra 
samtida sjukdomar vid inläggning på sjukhus. Det kan vara svårt att urskilja en 
variabel ansvarig för dödsfallet när det kan bero på flera samverkande faktorer. 
Studierna visar motsägande resultat angående kopplingen mellan 
antibiotikaresistens och ökad dödlighet i infektionssjukdomar. Från dessa studier 
kan man inte se ett signifikant samband mellan de två variablerna men man kan se 
ett indirekt samband mellan ökad dödlighet och resistens. Det kan bero på olämplig 
antibiotikabehandling eller att inte ha påbörjat medicineringen i tid.  
 
Slutsats: Antibiotikaresistens kommer inte att försvinna i morgon eller nästa vecka, 
mänskligheten kommer mest troligt att få leva med det i decennier, därför behövs 
flera nya antibiotika framställas regelbundet för att mota hotet av framtida 
infektioner och för att kunna driva en effektiv sjukvård. Det nya projektet där EU 
samverkar med läkemedelsföretag för att ta fram ny antibiotika är ett steg i rätt 
riktning.  
 
Nyckelord: antibiotikaresistens, dödlighet, infektionssjukdomar, SAPS II
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1. Introduktion 

Antibiotika är en grupp läkemedel som används vid bakteriella infektioner eller som 
profylax vid t.ex. operationer. Introduktionen av antibiotika är en av de viktigaste 
medicinska uppfinningar vad gäller minskning av människors sjukdomar och 
dödsfall [1]. 
  

1.1 Antibiotikaresistens och fördel/nackdel med antibiotika 
 

En oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning är antibiotikaresistens, som är 
ett växande problem i hela världen. Antibiotikaresistens orsakas av dels en hög och 
felaktig antibiotikaanvändning men även genom spridning av resistenta bakterier 
mellan individer [2]. Antibiotikaresistens kan vara av olika typer, man skiljer mellan: 
 

 Medfödd/naturlig resistens 
 

 Mutationer i kromosomala gener 
 

 Överförbar resistens via plasmider/transposoner  
 

Den vanligaste typen av resistens är plasmid/transposonresistens [3]. I miljöer där 
antibiotikaanvändningen är stor, många sjuka vistas och på förskolor där barn som är 
mer mottagliga för luftvägsinfektioner befinner sig, är risken för spridning av 
resistenta bakterier som störst [4]. Antibiotikaresistens eller inadekvat 
antibiotikaterapi orsakar ökad sjuklighet och dödlighet inom sjukvården och även 
stora kostnader genom dyrare läkemedel och längre vårdtider. Den moderna 
sjukvården är beroende av effektiv antibiotika vid exempelvis operationer, 
transplantationer och cancerbehandlingar [5]. Antibiotika har inte bara positiva 
egenskaper utan kan ge problem som allergi mot antibiotika och den normala 
bakteriefloran förändras vilket kan ha allvarliga konsekvenser. Brister på mikrober i 
tarmen kan vara en orsak till Crohns sjukdom. Möjliga samband kan även finnas 
mellan antibiotikaanvändning och sjukdomar som tjocktarmscancer, autism, 
njursten, bröstcancer och colon irritabile [6]. Forskare som har undersökt den 
långsiktiga effekten av antibiotika på tjocktamens bakterieflora fann att efter en 
behandling av tre antibiotika för en Helicobacter pylori infektion, var vissa personers 
bakterietarmflora förändrad upp till fyra år efter behandlingen. Det framkom också 
att efter en antibiotikabehandling med klindamycin, fanns det resistensgener kvar två 
år efter slutförd behandling hos vissa individer [7]. Det man ska ha i åtanke är att ju 
mer antibiotika man förbrukar, desto större risk att den egna bakteriafloran är 
resistent en dag när man är svårt sjuk och verkligen behöver antibiotikans effekt [8].  
 
 

1.2 Antibiotika och miljön 
 
Ungefär hälften av all antibiotika som ges till djur och människor utsöndras 
oförändrad i aktiv form främst via urinen, se tabell 1. Antibiotikan kommer ut i 
avloppsvattnet, naturgödsel och avrinningsvatten och slutligen hamnar den i utspädd 
form i sjöar, hav och jord där den kan bidra till resistensutvecklingen. 
Rengöringsprodukter för hushåll och bekämpningsmedel som används inom olika 
industrier (spannmålsproduktion, textilindustrin och många fler industrier) gör 
problemet värre [3]. 
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Tabell 1. Andel av antibiotikadosen (hos olika antibiotikaklasser) som utsöndras i 
aktiv form i människans urin. Siffrorna är ungefärliga, de kan variera mellan olika 
ämnen inom samma antibiotikaklass. Omarbetad från tabell 1, referens [3]. 

Antibiotikaklass Andel av dosen som utsöndras i 
aktiv form i människans urin 

Fluorokinoloner 
 

40 % 

Aminoglykosider 80-90 % 
 

Tetracykliner 
 

40 % 

Penicillin 50 % 
 

Makrolider 20-30 % 
 

Cefalosporiner 
 

70-90 % 

Trimetoprim 
 

50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
     1.3 Utveckling av antibiotikaläkemedel 
 
En av orsakerna till problemet med antibiotikaresistens är att bakterier naturligt 
muterar och förr eller senare blir resistenta mot antibiotika, sammankopplat med att 
så få nya antibiotikaläkemedel har tagits fram de senaste femtio åren (se fig.1). Det 
är inte tillräckligt attraktivt för läkemedelsföretagen att ta fram ett läkemedel som 
ska användas så lite som möjligt för att inte resistens ska utvecklas. Antibiotika 
används en kort tid jämfört med läkemedel mot kroniska sjukdomar som kan 
användas flera år eller årtionden [9]. I en beräkningsmodell för tillverkningskostnad 
och framtida inkomst av läkemedel, ges antibiotika talet 100, cancerläkemedel anses 
mer inkomstbringande på 300 och på 720 ligger neurologiska läkemedel [10]. Bland 
nya läkemedel som är under utveckling just nu, är färre än 5 % antibiotika [12]. 
Det behöver upptäckas fler grundstrukturer för framtagning av nya antibiotika, inte 
bara modifiering genom tillägg eller borttagande av funktionella grupper hos 
existerande antibiotika, om läkemedlet ska vara mer effektivt och fungera en längre 
tid mot resistenta bakterier [9]. Den bristande tillgången på läkemedel i vissa länder 
och även förfalskade mediciner med låg eller ingen aktiv substans utgör en grogrund 
för antibiotikaresistens. I rika länder uppskattas att mer än hälften av antibiotika-
förskrivningen är onödig, mot luftvägsinfektioner som ofta orsakas av virus [13]. I 
vissa länder kan antibiotika köpas som en engångsdos utan recept [12]. EU har i ett 
nytt initiativ IMI(Innovative Medicines Initiative) gått samman med privata aktörer 
för en gemensam finansiering och framtagning av ny antibiotika [14]. 
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            Fig.1 Utveckling av antibiotikaklasser. Hämtat från referens [11]. 
 
 
 
1.4 Resistenssituationen och antibiotikaförsäljning i Sverige och 
Europa 
 
I Sverige och de övriga nordiska länderna är resistenssituationen förhållandevis bra, 
men kan snabbt försämras. I södra Europa används i regel mer antibiotika jämfört 
med norra Europa. Antibiotikaförsäljning i Europa varierar stort mellan olika länder, 
mätt i DDD(Defined Daily Dose) per 1000 invånare, från 45,2 i Grekland, Sverige 
14,6 och i Ryssland 10,2 DDD/1000 inv./dag (se fig.2). 
 
 
 1.5 Föreningarna Strama och ReAct 
 
Det finns två större föreningar som arbetar med antibiotikaresistens och 
antibiotikaanvändning i Sverige. Den ena är Strama (Strategigruppen för rationell 
antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), en frivillig organisation 
som bildades 1995. Inom Strama diskuterar och arbetar experter för en effektiv 
antibiotikaanvändning hos människor och djur. Flera lokala Stramagrupper har 
bildats och statsbidrag finansierar deras verksamhet [16].  
 
ReAct är ett annat nätverk som bildades 2004 i Uppsala. De har en mer internationell 
profil och deras hemsida skrivs på engelska. ReAct utbyter information och expertråd 
om korrekt användning av antibiotika hos djur, människor och växter. De tar inte 
emot pengar från läkemedelsföretag utan finansieras främst av Sida (Swedish 
International Development Cooperation Agency)[17]. 
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        Fig.2 Antibiotikaförsäljning i Europa 2008. Omarbetad från referens [15]. 
 
 
 
 
 
1.6 Antibiotikaresistenta bakterier 
 
 
Det existerar flera olika antibiotikaresistenta bakterier, 4 är anmälningspliktiga i 
Sverige (se fig. 3). De anmälningspliktiga bakterierna ska rapporteras till 
smittskyddsläkare i respektive landsting och till Smittskyddsinstitutet. Den 
vanligaste antibiotikaresistenta bakterien i Sverige för tillfället är ESBL(Extended 
Spectrum ß-lactamase)–producerande tarmbakterier [18]. ESBL är en grupp enzymer 
som produceras hos vissa tarmbakterier, främst Escherichia coli och Klebsiella 
pneumoniae . De kan orsaka lunginflammation, sepsis, urinvägsinfektion och 
bukinfektioner och är resistenta mot penicilliner och de flesta eller alla cefalosporiner 
[19]. MRSA utgörs av meticillin-resistent Stahylococcus aureus, en bakterie som 
återfinns på huden hos 25 -30 % av befolkningen. MRSA är den vanligaste 
sårinfektionen som sprids på sjukhus. VRE(Vankomycinresistenta enterokocker) är 
bakterier som kan orsaka infektioner i urinvägar, blodet och i sår men även meningit, 
tarminflammation eller hjärtklaffsinflammation. PNSP- bakterier(penicillinresistenta 
Streptococcus pneumoniae) kan leda till sjukdomar som lunginflammation, 
urinvägsinfektion, meningit, hjärtklaffsinflammation eller bakteremi hos äldre, barn 
eller de med nedsatt immunförsvar. Pseudomonas aeruginosa är en bakterie som 
mestadels finns i sjukhusmiljöer och är resistent mot de flesta antibiotika, den kan 
orsaka lunginflammation, sepsis, urinvägsinfektion eller njursvikt, främst hos 
personer med nedsatt immunförsvar [20].  
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Fig.3 Förekomst av anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier i Sverige. 
Hämtad från referens [18]. 

 
 
 
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns ett signifikant 
samband mellan antibiotikaresistens och ökad dödlighet i infektionssjukdomar, men 
även att ta reda på vilka faktorer som har ett samband med ökad dödlighet i 
infektionssjukdomar. 
 
 
 

3. Metod 

Materialet till den här litteraturstudien söktes mellan den 13 mars och 26 maj 2012.  
Sökningarna gjordes i PubMed och Cochrane Library med följande Mesh-termer 
enskilt och i olika kombinationer:  
 

 antibiotic resistance  

 drug resistance 

 communicable diseases 

 adverse effects 

 death 

 mortality 

 sepsis 

 pneumonia 

 mrsa 

 escherichia coli 
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Begränsningar som användes för att finna relevanta artiklar var följande:  
 

 English 

 Human 

 clinical trial 

 meta-analysis 

 randomized trial 

 published in the last 3 years 

 published in the last 5 years 

 published in the last 10 years 
 
 
Studien bygger på 15 artiklar som valdes utifrån 42 olika artiklar enligt 
frågeställningen. I möjligaste mån uteslöts artiklar som var finansierade av 
läkemedelsföretag samt de med få deltagarantal. Artiklar med en oberoende 
multivariat analys av faktorer associerade med ökad dödlighet vid infektions-
sjukdomar gavs företräde. Multivariat analys är en statistisk analysmetod som 
samtidigt tar hänsyn till gemensam inverkan av flera oberoende variabler. Vid denna 
analys kan man se olika variablers kopplingsgrad till en beroende variabel. 
Multivariat analys är mer beräkningstungt än univariat analys [21]. Vissa artiklar 
valdes från de utvalda artiklarnas egen referenslista. Sökning efter bakgrunds-
material gjordes under samma tidsintervall som ovan på hemsidorna WHO, 
Läkartidningen, Läkemedelsvärlden, Smittskyddsinstitutet, Strama och ReAct med 
sökorden ”antibiotikaresistens” och ”antibiotic resistance”. Information har även 
sökts i boken Microbiology With Diseases by Taxonomy.  
 

 

4. Resultat 
 

Denna uppsats bygger på 10 originalartiklar. Artiklarna presenteras här i kronologisk 
ordning. 

 
4.1 Artikel nr 1 
 

”Impact of antibiotic–resistant Gram–negative bacilli infections on outcome in 
hospitalized patients” [22]. 

 
I den här prospektiva kohortstudien ville författarna undersöka resistenta och icke 
resistenta Gram-negativa bakteriers påverkan på mortalitet hos patienter inlagda på 
ett sjukhus. Datainformation samlades in från Virginias universitets Hälso- och 
Vetenskapscenter i USA mellan december 1996 och september 2000. Alla vuxna 
patienter på kirurgi-, transplantations- och den allmänna avdelningen på 
universitetssjukhuset som hade en Gram-negativ bakteriell infektion, ingick i 
studien. Antibiotikaresistenta bakterier definierades enligt följande, resistent mot en 
eller flera av dessa antibiotika: 

 1) alla aminoglykosider inkl. amikacin 
 2) alla cefalosporiner 
 3) alla karbapenemer 
 4) alla fluorokinoloner. 
 

Under perioden hittades 2616 bakterieinfektioner, varav 924 orsakats av Gram-
negativa bakterier. 203 fall ansågs antibiotikaresistenta, medan ingen antibiotika 
hade en effekt på 7 infektioner. APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health 
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Evaluation, se bilaga1), användes i denna studie som mätverktyg av patienters 
hälsotillstånd. Bakterieinfektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier var 
associerade med en längre sjukhusvistelse och ökad mortalitet jämfört med 
antibiotikakänsliga bakterieinfektioner enligt den endimensionella analysen. Efter 
justering för bakterietyp, ålder på patienten, APACHE II-tal och infektionsställe, 
hade antibiotikaresistens inte ett signifikant samband med ökad dödlighet. (23,6 % 
för antibiotikakänsliga bakterier jämfört med 29,2 %, p= 0,35) Resistenta bakterier 
visade sig dock vara en oberoende indikator för dödlighet, se tabell 2. Detta 
samband var statistiskt signifikant.   

 
Tabell 2. Oberoende indikatorer för mortalitet hos patienter med Gram-negativa   

bakteriella infektioner. Omarbetad från tabell 5, referens [22]. 
Indikatorer Oddskvot Konfidensintervall 

95 % 
P-värde 

Ökande APACHE¹  
II-tal (per tal) 

1,15 1,11-1,20 
 

0,001 

Malignitet 4,58 
 

2,47-8,50 0,001 

Ökande ålder 
(per år) 

1,03 
 

1,01-1,05 0,001 

Leversjukdom 3,26 
 

1,52-7,00 0,002 

rGNR² 2,23 
 

1,35-3,67 0,003 

Samexisterande 
svampinfektion 

2,76 
 

1,37-5,54 0,004 

Lungsjukdom 2,38 
 

1,23-4,60 0,01 

Blodtransfusion 2,14 
 

1,14-4,02 0,02 

Organtransplantation 2,16 
 

1,14-4,10 0,02 

Hemodialys-
beroende 

1,94 
 

1,05-3,59 0,04 

Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk; 95 
% konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet; p-värde, 
sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde, osannolikt 
(fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

1. APACHE, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. 
2. Antibiotikaresistenta Gram-negativa bakterier 
 

 

4.2 Artikel nr.2 
 

“Timing of Antibiotic Administration and Outcomes for Medicare Patients 
Hospitalized With Community-Acquired Pneumonia” [23]. 

 
Syftet med denna studie var att utreda om antibiotikabehandling inom 8 timmar 
efter ankomst till sjukhus minskar dödlighet och sjukhusvistelsens längd för 
patienter med lunginflammation. Databasen för Medicare i USA användes och 
uppgifter samlades in mellan 1 juli och 31 december 1998 och mellan 1 september 
1998 och 31 mars 1999. Totalt fanns det 346 105 patienter med lunginflammation i 
hela landet. 850 fall valdes slumpmässigt från varje stat och det gav ett urval av 
39 242 fall. 
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Kriterium för exkludering var: 

 brist på data av tidpunkt vid antibiotikaintag 

 ingen röntgenbild som bevis för lunginflammation 

 ålder yngre än 65 år 

 personer med nedsatt immunförsvar (steroid- eller cytotoxisk behandling) 

 historia av organtransplantation, leukemi eller lymfom 

 utebliven antibiotikabehandling de första 36 timmarna på sjukhus 

 utskrivning eller dödsfall på ankomstdagen på kliniken 

 sjukhusvistelse på Puerto Rico eller Jungfruöarna 

 inlagd under de 14 föregående dagarna före detta tillfälle. 
 
Patienterna delades in i två grupper, de som fick antibiotika inom 4 timmar (8388  
personer) efter ankomst till sjukhuset, och de som fick antibiotika efter 4 timmar 
(5383 personer). Deltagarna delades också in beroende på om de haft tidigare 
antibiotikabehandling eller ej. Fyra resultat undersöktes:  
1) dödsfall under sjukhusvistelsen 
2) dödsfall inom 30 dagar från ankomst 
3) sjukhusbesökets längd 
4) återbesök inom 30 dagar från utskrivning. 
 
Den grupp av patienter som inte hade någon historia av antibiotikaanvändning och 
som fick antibiotikabehandling inom 4 timmar från ankomst hade färre dödsfall, 
både under sjukhusvistelsen och 30 dagar efter utskrivning från sjukhuset, än de som 
fick antibiotika efter 4 timmar. De individer som hade en historia av tidigare 
antibiotikabehandling och i denna studie tagit antibiotika inom 8 timmar, hade 
signifikant högre mortalitet inom 30 dagar från ankomst jämfört med de patienter 
som fick antibiotika efter 8 timmar i studien. 

 
4.3 Artikel nr.3 

 
“Optimal management therapy for Pseudomonas aeruginosa ventilator 
associated pneumonia: An observational, multicenter study comparing monotherapy 
with combination antibiotic therapy” [24]. 
 
Denna studie var en retrospektiv, observationskohortstudie utförd vid 5 
akutavdelningar på universitetssjukhus i Spanien. Målet med studien var att 
analysera eventuell skillnad i utfall vid antibiotikabehandling med en antibiotika 
jämfört med en kombinationsbehandling med ett flertal antibiotika. Målgruppen var 
patienter med lunginflammation anslutna till en respirator och infekterade med en 
Pseudomonas aeruginosa-infektion. Information samlades in från januari 2002 till 
februari 2006. För att inkluderas i studien krävdes en röntgenbild av ny och 
pågående lungpåverkan och minst 2 av följande kriterier:  
kroppstemperatur > 38 ˚ C eller < 35,5 ˚ C, leukocytos > 12 000 celler/mm³, 
leukopeni < 4000 celler/mm³ eller purulenta bronkiella sekretioner. Monoterapin 

bestod av ß-laktamantibiotika eller fluorokinoloner. Kombinations-behandling 
utgjordes av ß-laktamantibiotika och en aminoglykosid eller en fluorokinolon eller en 
fluorokinolon och en aminoglykosid. All antibiotika gavs intravenöst. 221 patienter 
uppfyllde kriterierna och 67 patienter genomgick behandling med en antibiotika 
medan 116 personer fick en kombinationsbehandling. 34 fall med polymikrobiell 
bakterieinfektion uteslöts från studien, likaså 4 personer där det fanns otillräcklig 
information om empirisk antimikrobiell behandling eller anti-mikrobiell känslighet. 
77 patienter avled under sjukhusvistelsen. Åldern var signifikant högre hos de som 
avled än de överlevande. Dödligheten var signifikant lägre hos traumapatienter än för 
medicin- och kirurgpatienter. Andelen rätt initial behandling var signifikant högre 
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vid kombinationsbehandling med 2 antibiotika jämfört med monoterapi. 
Mortaliteten var då också signifikant högre hos patienter med otillräcklig behandling, 
se tabell 3. Kronisk hjärtsvikt visade sig ha starkast samband med mortalitet. 

 
Tabell 3. Variabler oberoende associerade med dödlighet efter Cox multivariat 

analys. Omarbetad från tabell 5, referens [24]. 
Variabler 

 
Justerad 
Oddskvot 

Konfidensintervall 
95 % 

P-värde 

Ålder 
 

1,02 1,01-1,04 0,005 

Kronisk hjärtsvikt 
 

1,90 1,04-3,47 0,035 

Effektiv 
kombinationsterapi 

1   

Monoterapi 
 

0,90 0,50-1,63 0,73 

Otillräcklig terapi 1,85 
 

1,07-3,10 0,02 

Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk; 
95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet;  
p-värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde, 
osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 
 

 
 

4.4 Artikel nr.4 
 
“Resistance in gram-negative bacilli in a cardiac intensive unit in India: Risk 
factors and outcome” [25]. 

 
Den här studien utfördes i Indien, mellan juli 2004 och januari 2005. Där 
anlände 3161 patienter till hjärtkirurgintensiven och bland dessa utvecklade 130 
personer en Gram-negativ bakteriell infektion inom 48 timmar från ankomst. 
Dessa personer ingick i kohortstudien. Huvudsyftet med studien var att jämföra 
riskfaktorer och utfall mellan patienter med redan existerande resistent Gram-
negativ bakteriell infektion och patienter med nytillkommen antibiotikakänslig 
Gram-negativ bakterieinfektion. Personerna delades in i 2 grupper, de med 
antibiotikaresistent infektion och de med antibiotikakänslig infektion. 
Antibiotikaresistens definierades som resistens till minst 2 av de följande 
antibiotika: piperacillin/tazobaktam, imipenem, ceftazidim eller amikacin. 
Dödlighet definierades som dödsfall inom 30 dagar av ankomst. Mortaliteten hos 
patienter med antibiotikaresistent infektion var signifikant högre än de med 
antibiotikakänslig infektion(13,9 % jämfört med 1,8 % ; p=0,013). Sjukhus-
vistelse före kirurgi, besök på akutavdelningen och den totala sjukhustiden var 
signifikant högre hos personer med antibiotikaresistent infektion. 
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     4.5 Artikel nr.5 
 
“The Clinical and Prognostic Importance of Positive Blood Cultures in Adults” 
[26]. 
 
I den här retrospektiva öppna kohortstudien som utfördes på 3 akademiska 
sjukhus i USA mellan 1 januari och 31 december 2004, studerades sambandet 
mellan blodinfektioner och faktorer som påverkar mortaliteten. Personer valdes 
ut som hade minst en bakteriell infektion eller svampinfektion och var 18 år eller 
äldre och inlagd på ett av de valda sjukhusen under studietiden.2269 blodprov 
togs från 1706 vuxna och 1225 patienter utvecklade en blodinfektion, varav 115 
var av polymikrobiell karaktär. Av de som identifierats med en blodinfektion hade 
80 % en annan samtidig sjukdom. Insatt intravenös kateter var den vanligaste 
orsaken till blodinfektion(23 %), därefter urogenitalinfektion(12%) följt av 
luftvägsinfektion(8 %). De flesta (81 %) av blodinfektionerna förvärvades på 
sjukhus eller annan vårdinrättning. Hypotoni var den faktor som hade starkast 
samband med dödlighet efter multivariabel logistisk regression utförts, se tabell 
4. Denna studie saknade ett validerat komorbiditetsindex för att uppskatta 
patienternas hälsotillstånd. 

 
Tabell 4. Faktorer associerade med mortalitet vid blodinfektioner efter 

multivariabel analys. Omarbetad från tabell 6, referens [26]. 
Riskfaktorer 

 
Justerad 
Oddskvot 

Konfidensintervall 
95 % 

P-värde 

Ökande ålder 
(per 1 år) 

1,03 1,02-1,05 < 0,001 

Ökande ålder 
(per 10 år) 

1,41 1,26-1,58 < 0,001 

Hypotoni 
 

4,46 3,14-6,32 < 0,001 

Frånvaro av feber 
 

3,38 2,46-4,65 < 0,001 

Förvärvat på 
sjukhus 

3,50 2,50-4,89 < 0,001 
 

Antal vita blod-
kroppar <4000 

eller>20000/mm³ 

1,59 1,13-2,22 < 0,007 

Malignitet, AIDS 
eller serum 

kreatinin>2mg/dL 

1,74 1,25-2,40 < 0,001 

Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk; 
95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet; 
 p-värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde, 
osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

 

 

4.6 Artikel nr.6 
 
“Bacteremia is an independent risk factor for mortality in nosocomial 
pneumonia: a prospective and observational multicenter study” [27]. 
 
Författarna till denna studie ville kontrollera riskfaktorer, patogener och resultat 
från bakteriell och ickebakteriell lunginflammation förvärvade i sjukhusmiljö.  
Studien var en stor, prospektiv observationsstudie utförd på 27 olika 
akutmottagningar i 9 europeiska länder (Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, 
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Grekland, Irland, Portugal, Italien och Turkiet). Alla deltagande patienter var 
inlagda på grund av en diagnos av pneumoni eller så var patienterna anslutna till 
en respirator längre än 48 timmar. Data samlades in under 6 till 12 månader och 
2436 personer utvärderades. SAPS II (Simplified  Acute Physiology Score, se 
bilaga1), användes som mätverktyg av patienternas hälsa. Bland 689 intuberade 
patienter utvecklade 224 personer sjukhusrelaterad lunginflammation och 465 
personer utvecklade pneumoni som krävde respiratorbehandling. Blodprov togs 
på 479 (69,5 %) patienter och 70 (14,6 %) prov var positiva och visade på en 
bakteriell infektion. Dödsfall bland de patienter med bakteriell nosokomial 
(vårdrelaterad) pneumoni var signifikant högre än de med ickebakteriell 
nosokomial pneumoni (57,1 % kontra 33 %, p<0,001). Multivariat analys av 
riskfaktorer och mortalitet hos patienter med nosokomial bakteriell pneumoni 
visade på starkast samband med att vara en medicinsk patient, se tabell 5.  
 

Tabell 5. Multivariat analys av riskfaktorer associerade med dödlighet vid 
bakteriell nosokomial pneumoni. Omarbetad från tabell 6, referens [27]. 
Variabel 

 
Oddskvot Konfidensintervall 

95 % 
P-värde 

Medicinsk patient 
 

3,71 2,01-6,95 0,02 

Kirurgpatient 
 

2,32 1,10-4,97 0,03 

SAPS II¹ 
 

1,02 1,01-1,03 0,008 

Pneumoni² 
 

1,01 0,98-1,04 0,472 

     Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk;  
      95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet;  
      p-värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde,  
      osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 
       1. Simplified Acute Physiology Score 

2. Pneumoni- uppstod mellan sjukhusankomst och anslutning till respirator   
 

 
 
4.7 Artikel nr.7 
 
“Impact of ureido/carboxypenicillin resistance on the prognosis of ventilator-
associated pneumonia due to Pseudomonas aeruginosa” [28]. 
 
Syftet med studien var att undersöka hur stor del av dödsfallen som hade ett 
direkt samband med piperacillinresistens. Studien var en kohortstudie som 
samlade in data från OUTCOMEREA databas mellan januari 1997 och januari 
2008. Databasen fick information från 12 franska akutmottagningar dagligen om 
iatrogena(sjukvårdsrelaterade) händelser och sjukdomars allvarlighetsgrad. 
Kriterier för medverkan i studien var en bekräftad VAP(Ventilator Associated 
Pneumonia) som orsakats av bakterien PA (Pseudomonas aeruginosa). 2 

       kategorier av patienter jämfördes, de som hade en antibiotikaresistent version av   
       bakterien och de som hade en antibiotikakänslig variant av bakterien. Resistenta 
       bakteriestammar klassades de som var intermediära eller resistenta mot en  
       antibiotika. Av 9985 patienter i databasen, blev 4422 personer anslutna till en 
       respirator i mer än 2 dagar. 223 patienter hade minst en episod av PA-orsakad  
       VAP, av dem var 70 patienter smittade med en resistent bakterie medan 153 
       personer hade en antibiotikakänslig bakteriell infektion. Piperacillinresistens var 
       inte en riskfaktor för mortalitet på akutavdelningen eller på sjukhus men var 
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      däremot associerad med en högre andel av otillräcklig antibiotikabehandling. 
       Efter multivariat analys utförts identifierades riskfaktorer oberoende associerade 
       med dödsfall på akutavdelning(se tabell 6)och sjukhus(se tabell 7). Starkast  
       samband med mortalitet i denna studie, efter justering för störfaktorer, var ett   
       positivt blodprov på bakteriell infektion. 

 
Tabell 6. Multivariat analys av faktorer associerade med dödsfall på 

akutavdelning. Omarbetad efter tabell 4, referens [28]. 
Mortalitet på 

akutavdelning 
Oddskvot Konfidensintervall 

95 % 
P-värde 

Minst en kronisk 
sjukdom 

2,47 1,24-4,92 
 

0,01 

Flourokinolon-
behandling innan 

VAP¹ 

2,45 0,91-6,63 
 

0,08 

Positivt blodprov 5,11 1,16-22,6 
 

0,03 

LOD² 2 dagar före 
infektion(per poäng) 

1,17 1,01-1,37 
 

0,04 

SAPS II³ vid 
ankomst(per poäng) 

1,03 1,00-1,05 
 

0,04 

PRPA-VAP4 0,73 0,32-1,69 
 

0,46 

     Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk;   
      95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet;  
      p-värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde, 
      osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

1. Ventilator-associerad pneumoni 
2. Logistisk organdysfunktion(se bilaga 1) 
3. Simplified Acute Physiology Score 
4. Resistent Pseudomonas aeruginosa-infektion, ventilator-associerad pneumoni 
 
 

Tabell 7. Multivariatanalys av faktorer associerade med dödsfall på sjukhus. 
Omarbetad efter tabell 4, referens [28]. 

Mortalitet på sjukhus Oddskvot Konfidensintervall 
95 % 

P-värde 

Minst en kronisk 
sjukdom 

2,29 1,16-4,54 0,02 

Flourokinolonbehandling 
innan VAP¹ 

2,89 1,04-8,04 0,04 

Positivt blodprov 
 

4,58 0,96-21,9 0,05 

SAPS II² vid ankomst 
 

1,04 1,01-1,06 0,01 

PRPA-VAP3 

 
0,87 0,38-1,99 0,74 

Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk; 
95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet;  
p-värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde, 
osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

1.Ventilator-associerad pneumoni 
2.Simplified Acute Physiology Score 
3.Resistent Pseudomonas aeruginosa-infektion, ventilator-associerad pneumoni 
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4.8 Artikel nr.8 
 
“Increased mortality associated with meticillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) infection in the Intensive Care Unit: results from the EPIC II study” [29]. 

 
I denna kliniska studie ville författarna undersöka om det fanns någon skillnad i 
antal dödsfall mellan patienter med MRSA(Meticillin Resistant Staphylococcus 
Aureus)-bakterieinfektion eller MSSA(Meticillin Sensitive Staphylococcus 
Aureus)-bakterieinfektion. Studien var en EPIC II(European Prevalence of 
Infection in Intensive Care) kohortstudie som utfördes den 8 maj 2007. Data 
samlades in, 13 796 vuxna (> 18 år) patienter från 1265 akutavdelningar i 75 olika 
länder deltog. 7087 personer ansågs ha en bakterieinfektion, 494 hade en MRSA - 
infektion och 505 patienter led av en MSSA-infektion. I denna studie gjordes 
ingen skillnad på var infektionen hade inträffat, på sjukhus, akutavdelningen eller 
hemma. Personer med MRSA-infektion var lite äldre, hade längre vistelse på 
akutavdelningen innan studiens början och det var vanligare att de led av 
sjukdomar som cancer och kronisk njursvikt jämfört med de patienter som hade 
en MSSA-infektion. De med MRSA-infektion kom vanligtvis från en 
sjukhusavdelning medan de med MSSA–infektion hade varit inlagda på 
akutmottagningen. Mortalitet bland de med MRSA- och MSSA- infektion på 
akutmottagningen var 29,1 % respektive 20,5%(p<0,01). Dödlighet bland de på 
allmänna delen av sjukhuset var 36,4 %(MRSA) och 27,0 %(MSSA, p<0,01). Efter 
multivariat analys var genomförd, var vissa faktorer oberoende associerade med 
mortalitet, se tabell 8. 
 

Tabell 8. Oberoende variabler associerade med en ökad risk för mortalitet på 
sjukhus. Omarbetad från tabell 5, referens [29]. 

Variabler 
 

Oddskvot Konfidensintervall 
95 % 

P-värde 

Ålder 1,01 1,00-1,03 0,01 

Medicinsk 
avdelning 

1,70 0,91-3,19 0,10 

Akutavdelning 1,52 0,87-2,65 0,14 
Traumaavdelning 1,46 0,52-4,11 0,48 

Via ambulans 0,50 0,28-0,88 0,02 

Sjukhusavdelning 0,96 0,57-1,60 0,87 

Annan 
sjukhusavdelning 

0,82 0,46-1,47 0,51 

SAPS II-tal¹ (per 
poäng) 

1,05 1,04-1,07 < 0,001 

Kronisk njursvikt 1,84 1,16-2,94 0,01 

Pseudomonas 
bakterieinfektion 

1,73 1,09-2,74 0,02 

Acinetobacter 
Bakterieinfektion 

2,63 1,34-5,17 < 0,01 

MRSA² 
Bakterieinfektion 

1,46 1,03-2,06 0,03 

Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk; 
95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet;p-
värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde, 
osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

 1.Simplified Acute Physiology Score 
 2.Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus 
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4.9 Artikel nr.9 
 
 “Mortality and associated risk factors in consecutive patients admitted to a UK 
NHS trust with community acquired bacteraemia“ [30]. 

 
Målet med denna kohortstudie var att analysera utfall och riskfaktorer 
associerade med dödlighet hos patienter med bakteremi. Data samlades in mellan 
september 2007 och augusti 2008 från 2 sjukhus i England, Queen´s Hospital 
och King George´s Hospital. Pitt score(se bilaga1)och Charlson 
komorbiditetsindex (se bilaga 1) användes som mätverktyg på personers hälsa. 
108 339 patienter lades in under studietiden. Blodprov togs på 10 987 personer 
inom 48 timmar av ankomst. 681 patienter hade bakteremi.  
De vanligaste infektionsställena : 
 
 1. Urinvägsinfektion (20,4 %) 
 2. Infektion i gallvägar (9,1 %) 
                                                            
De mest förekommande bakterierna vid infektioner var:  
 
1. Escherichia coli (34,7 %, varav ESBL 8,8 %) 

       2. Staphylococcus aureus (12,2 %, varav MRSA 16,7 %) 
3. Streptococcus pneumonia (5,8 %). 
 
Det fanns ett signifikant samband mellan antibiotikaresistens och fördröjning i 
antibiotikabehandling (p < 0,001). En stor del av patienterna som fick vänta 4 
eller fler dagar för att få adekvat läkemedelsbehandling hade infektioner med ett 
flertal antibiotikaresistenta bakterier. Variabler signifikant associerade med 
mortalitet inom 30 dagar (p<0,001) och faktorer mindre associerade med 
dödlighet(p<0,05), se tabell 9. Den enda indikatorn för mortalitet inom 30 
dagar var fördröjning av adekvat antibiotikabehandling.  
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Tabell 9. Endimensionell och multivariabel analys av faktorer vid dödlighet 
inom 30 dagar. Omarbetad från referens [30]. 

Variabler 
 

Oddskvot Konfidens-
intervall 

95 % 

Justerad 
oddskvot 

Konfidens-
intervall 

95 % 
Ålder(år) 

 
1,91 1,53-2,38** 2,17 1,54-3,06** 

Kvinna 
 

0,90 0,64-1,27 1,26 0,78-2,02 

Man 
 

1,11 0,76-1,57 1,35 0,85-2,15 

Akutavdelning 
 

5,36 2,17-13,21** 2,84 0,87-9,30 

Medicinsk 
avdelning 

2,43 1,17-5,05 1,61 0,65-4,00 

Annan avdelning 
 

0,80 0,20-3,17 1,08 0,33-3,55 

Pitt score 
 

1,60 1,46-1,76** 1,49 1,32-1,67** 

CCI¹ 
 

1,27 1,19-1,37** 1,21 1,10-1,34** 

Odefinierat 
Infektionsställe 

3,22 2,19-4,74* 2,05 1,19-3,53* 

Urinvägsinfektion 
 

0,48 0,31-0,74* 0,26 0,14-0,48* 

Gallvägsinfektion 
 

0,83 0,46-1,52 0,87 0,42-1,81 

Annan infektion 
 

0,72 0,50-1,05 1,84 1,02-3,33* 

Fördröjning av 
adekvat a.b.² 

1,14 0,93-1,40 1,35 1,05-1,75* 
 

Antibiotika-
känslig bakterie 

0,59 0,05-6,58 0,22 0,02-2,63 
 

Delvis resistent 
bakterie 

0,82 0,07-9,40 0,24 0,02-3,17 

Multipel resistent 
bakterie 

0,74 0,07-8,36 0,28 0,02-3,44 

Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk; 95 
% konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet; p-värde, 
sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde, osannolikt 
(fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

1.Charlson komorbiditetsindex 
2. Antibiotikabehandling (dagar)     
 * p < 0,05 
** p < 0,001 
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4.10 Artikel nr.10 
 
”The impact of multidrug resistance in healthcare-associated and nosocomial 
Gram-negative bacteraemia on mortality and length of stay: cohort study“ [31].  
 
Huvudsyftet med denna observationsstudie var att utforska samband mellan 
Gram-negativ bakteremi och sepsis med mortalitet och längd på sjukhusvistelse. 
Det primära utfallet var mortalitet inom 30 dagar. Studien utfördes på de två 
största allmänna sjukhusen i Singapore, Singapore General Hospital och Tan 
Tock Seng Hospital mellan 1 januari 2007 och 31 juli 2009. Kriterium för 
medverkan i studien var att ha en sjukvårdsrelaterad bakteremi och sepsis, 
orsakad av de Gram-negativa bakterierna Enterobacteriaceae, Pseudomonas 
aeruginosa och/eller Acinetobacter baumannii. Det var bara den första 
infektionen som togs med för varje patient. Multipel antibiotikaresistens 
definierades som resistens till all antibiotika som testats i tre eller fler 
antibiotikaklasser. Underliggande sjukdomars allvarlighetsgrad mättes med 
APACHE II-tal och Charlson komorbiditetsindex(se bilaga 1).675 deltagare ingick 
i studien, varav 301 personer hade en antibiotikaresistent infektion. Multivariat 
analys visade flera faktorer som hade ett samband med mortalitet inom 30 dagar 
(se tabell 10.) Skydd mot dödlighet var faktorerna kirurgpatient och samtidig 
urinvägsinfektion. Adekvat antibiotikabehandling minskade också risken för 
dödsfall för de patienter som överlevt 72 timmar efter bakteremin konstaterats. 
 
Tabell 10. Variabler associerade med mortalitet inom 30 dagar vid multivariat 

analys. Omarbetad från tabell 4, referens [31]. 

      Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk;   
       95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet;  
       p-värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde,  
       osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

      1. Charlson komorbiditetsindex 
      2. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
      3. För de patienter som överlevt 72 timmar efter diagnosen bakteremi 
 

Variabler 
 

Oddskvot Konfidensintervall 
95 % 

P-värde 

Man 
 

1,75 1,11-2,77 0,016 

Kirurgpatient 
 

0,27 0,14-0,54 < 0,001 

Högre C.c.i.¹ 
 

1,24 1,15-1,33 < 0,001 

Högre APACHE II-tal² 
 

1,07 1,04-1,11 < 0,001 

Samtidig pneumoni 
 

1,86 1,08-3,22 0,025 

Samtidig urinvägsinfektion 
 

0,44 0,25-0,77 0,005 

Inlagd på 
akutmottagningen 

10,98 5,02-24,00 < 0,001 

Adekvat empirisk 
antibiotikabehandling 

0,87 0,55-1,38 0,544 

Adekvat definitiv 
antibiotikabehandling³ 

0,13 0,05-0,37 < 0,001 

Antibiotikaresistens 
 

1,05 0,64-1,72 0,835 
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4.11 Tabell över faktorer som har samband med ökad dödlighet 
 
Oberoende faktorer som har samband med ökad dödlighet i infektionssjukdomar i en 
sammanfattande tabell, se tabell 11. De faktorer som förekommit i minst 3 studier 
har tagits med. 
 
Tabell 11. Jämförande tabell från studierna på faktorer associerade med ökad 
mortalitet vid infektionssjukdomar. 

Faktorer  
         

Oddskvot Konfidensintervall 
95 % 

P-värde 

Högre ålder 
(per år) 

    

 
Artikel 1 

  
1,03 

 
1,01-1,05 

 
0,001* 

 
Artikel 3 

  
1,02 

 
1,01-1,04 

 
0,005* 

 
Artikel 5 

  
1,03 

 
1,02-1,05 

 
<0,001* 

 
Artikel 8 

  
1,01 

 
1,00-1,03 

 
0,01* 

 
Artikel 9 

  
2,17 

 
1,54-3,06 

 
<0,001* 

Högre SAPS II-
tal(per poäng) 

    

 
Artikel 6 

  
1,02 

 
1,01-1,03 

 
0,008* 

Artikel 7 
(akutavdelning) 

  
1,03 

 
1,00-1,05 

 
0,04* 

 
Artikel 7 (sjukhus) 

  
1,04 

 
1,01-1,06 

 
0,01* 

 
Artikel 8 

  
1,05 

 
1,04-1,07 

 
<0,001* 

 
Medicinsk patient 

  
 

  

 
Artikel 6 

  
3,71 

 
2,01-6,95 

 
0,02* 

 
Artikel 8 

  
1,70 

 
0,91-3,19 

 
0,10 

 
Artikel 9 

  
1,61 

 
0,65-4,00 

 
>0,05 

 
Akutpatient 

    

 
Artikel 8 

  
1,52 

 
0,87-2,65 

 
0,14 

 
Artikel 9 

  
2,84 

 
0,87-9,30 

 
>0,05 

 
Artikel 10 

  
     10,98 

 
5,02-24,00 

 
<0,001* 

Oddskvot, skattning av relativ risk. Värden under 1, minskad risk. Värden over 1, överrisk;   
 95 % konfidensintervall, 95 % sannolikhet att sanna resultatet finns inom intervallet;  
 p-värde, sannolikheten att observerade värden uppstår endast av en slump. Lågt p-värde,  
 osannolikt (fast fortfarande möjligt) att resultatet uppstod av en slump. 

1. Simplified Acute Physiology Score 
* Statistiskt signifikant, p<0,05 
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5. Diskussion 
 
Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen, medan behovet av nya 
antibiotikaläkemedel blir större. Man har trott att bakterier som bär på 
resistensgener har en högre energiåtgång jämfört med andra bakterier, men de 
kan snabbt mutera och anpassa sig till omgivningen och resistens behöver inte 
vara en börda för dessa bakterier. I Kronobergs län genomfördes en studie för att 
undersöka om minskning av antibiotikaförskrivning skulle gynna de icke 
resistenta bakterierna och förbättra deras tillväxt och därigenom konkurrera ut 
de resistenta bakterierna. Användning av trimetoprimläkemedel minskades med 
85 % under en tvåårsperiod men reversering av trimetoprimresistens  hos E. coli-
bakterier var bara marginell. Författarna räknade ut att det skulle ta 12 år att 
minska resistensnivån från 12 % som mättes i början av studien, till 8 % som den 
låg på 1991 [32]. 
 
I denna uppsats undersöktes om det fanns ett samband mellan 
antibiotikaresistens och ökad dödlighet i infektionssjukdomar men även vilka 
faktorer som påverkar mortaliteten vid allvarliga bakteriella infektioner. Det var 
svårt att jämföra studierna på grund av att olika mätverktyg användes för att 
bedöma deltagarnas hälsa. Index som använts var SAPS II, LOD, Charlson 
komorbiditetsindex, Pitt score och APACHE II. (Det skulle behövas ett 
internationellt erkänt mått som alla använder för att göra det enklare att jämföra 
olika studier.) Studierna hade också relativt låga deltagarantal vad gällde 
antibiotikaresistenta infektioner. Det är en komplicerad uppgift att avgöra 
specifik dödsorsak eftersom dessa människor är allvarligt sjuka och ofta lider av 
flera andra sjukdomar samtidigt. Det kan vara flera faktorer som samverkar och 
orsakar ett dödsfall.  
 
5.1 Antibiotikaresistens och dödlighet i infektionssjukdomar 
  
Raymond DP et al såg i sin studie att efter justering för organism, ålder, APACHE 
II-tal och infektionsställe, fanns det inte en signifikant skillnad i dödlighet mellan 
patienter med antibiotikaresistenta eller antibiotikakänsliga infektioner[22]. 
Denna studie visade dock att antibiotikaresistens var en oberoende indikator på 
mortalitet. Författarna menar att det kan ha att göra med att det var helt andra 
bakteriestammar hos de resistenta bakterierna jämfört med de som är känsliga 
för antibiotika, alltså inte de ”vanliga” bakterierna som har fått en resistensgen. 
De multiresistenta infektionerna var förknippade med många fler sjukdomar och 
allvarligare hälsotillstånd, så det är svårt att veta om de dog av den antibiotika-
resistenta infektionen eller med den, skriver författarna. I deras studie hade de 
patienter som blivit infekterade med de resistenta bakterierna oftare infektioner 
som lunginflammation eller venkateterinfektion medan de med antibiotika-
känslig infektion oftare led av urinvägsinfektion eller mag-tarminfektioner. 
Raymond et al spekulerar att dessa antibiotikaresistenta bakterier har en större 
virulensfaktor än andra bakterier eller kanske indikatorn på dödlighet beror på 
att patienterna inte fick effektiv antibiotikabehandling direkt. Detta kan ha lett till 
den ökade dödligheten i denna grupp. Denna studie skiljde på om infektionen var 
sjukhusförvärvad eller samhällsförvärvad, vilket är viktigt eftersom vissa 
bakterier med hög resistens är vanligare på sjukhus än i samhället.   
 
I en annan studie skriven av Mandakini P et al visades att mortaliteten var 
signifikant högre för de patienter med antibiotikaresistenta infektioner jämfört 
med de som hade en infektion som gick att behandla med antibiotika [25]. I 

       studien hade inte en multivariat analys utförts för att finna faktorer kopplade till 
       mortalitet samt eliminera störfaktorer vid dödlighet. När man granskar table 1 i  
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     artikeln om patienterna som ingick i studien, så ser man att de med   
     antibiotikaresistent infektion är äldre, har haft fler tidigare operationer, mer 
     underliggande sjukdomar som t.ex. astma, diabetes, högt blodtryck och 
     APACHE II-talen var högre än för den andra gruppen. De med resistent infektion 
     hade också tidigare använt mer antibiotika, vilket i vissa studier visat ett samband 
     med dödlighet. Denna studie hade inte så hög intern validitet och några 
     definitiva slutsatser kan därför inte dras från den. 

 
     I studien av Magret M et al är mortalitet associerat med bakteremi och 
    svårighetsgrad av sjukdom men inte med antibiotikaresistens, efter multivariat 
    analys var utförd [27]. Bakteriestammarna MRSA och Acinetobacter baumannii 
    var oberoende associerade med bakteremi och därmed indirekt associerade med 
    dödlighet. Författarna påpekar att Staphylococcus aureus–bakterier är kända för 
    att ha en benägenhet att orsaka bakteremi på grund av att de har bättre 
    vidhäftning än andra bakterier och påverkar samspelet mellan 
    fibrinogenbildande protein och plasmafibrinogen. Det leder till klumpbildning 
    som ger en mer invasiv sjukdom. Dessa klumpar leder till en ökad inflammation  
    och aktivering av neutrofiler. S.aureus har också en förmåga att utsöndra  
    enterotoxin som kan modifiera olika inflammatoriska celler och kan leda till 
    inflammation i de övre och nedre luftvägarna. A.Baumanni har en hög  
    antibiotikaresistens men en låg virulensfaktor enligt tidigare studier. Styrkan 
    i denna studie var det breda deltagandet, från nio olika länder. Svagheten låg i att   
   det var en observationsstudie så det saknades matchande kohorter och när  
   blodprov skulle tas bestämdes av de lokala sjukhusen och inte universellt. Inga    
   intressekonflikter deklarerade i denna studie.         
 
   I en annan studie skriven av Kaminski et al sågs heller ingen skillnad i mortalitet     
   mellan patienter med antibiotikaresistent infektion och de med antibiotikakänslig 
   infektion efter multivariat analys var gjord[28]. I denna studie framkom att  
   piperacillinresistens hade ett samband med en högre andel av inadekvat 
   antibiotikaterapi. Författarna menar att frånvaron av en ökad mortalitet vid 
   antibiotikaresistens pekar på att de resistenta bakterierna har en mindre 
   virulensfaktor än de andra bakterierna. Svagheten i studien var att ingen    
   information fanns om MIC(minimum inhibitory concentration), d.v.s. den lägsta 
   koncentrationen av antibiotika som hämmar bakterietillväxten, samt det låga    
   deltagarantalet. De bestämde inte heller bakterienivån i blodplasman, men överlag   
   verkade studien noggrant utförd. Författarna uppgav att de inte hade några 
   intressekonflikter. 
 
  En omfattande studie med 505 patienter med MSSA-infektion och 494 personer   
  med MRSA-infektion visade efter multivariat analys att det fanns en oberoende      
  association mellan dödsfall på sjukhus och Acinetobacter-, Pseudomonas- och 
  MRSA-infektion [29]. På akutavdelningen fanns det ett samband mellan mortalitet  
  och Acinetobacter- och Pseudomonas-infektion men ej med MRSA-infektion.  
  Fördelen med den här studien var det stora deltagarantalet. Forskarna kunde inte  
  kontrollera om inadekvat antibiotikaterapi inverkade på utfallet och inte heller om  
  rätt antibiotikadoser administrerats, detta kan ha påverkat resultatet. Denna studie    
  hade inga sponsorer men en person, Jordi Rello, deltog som en konsult för 
  läkemedelsföretaget Pfizer. 
 
 Hounsom L et al gjorde en studie på 681 patienter med bakteremi och de delade upp  
 bakterier som inte resistenta, delvis resistenta och multipelresistenta och vid 
 multivariat analys framkom att det inte fanns ett oberoende samband mellan någon 
 av bakterierna och dödsfall inom 30 dagar [30]. Nackdelen med den här studien var  
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det låga deltagarantalet, 93 fall av multipelresistens. Upplägget på studien skiljde inte 
heller på om infektionen var samhällsförvärvad eller sjukhusförvärvad. Tidigare 
studier har visat att sjukhusförvärvade infektioner oftare är kopplade till vissa 
bakterier, resistens och användandet av medicintekniska procedurer som 
respiratoranvändning och anslutning till kateter. Tidspann mellan ankomst och 
blodprov, blodprov och empirisk antibiotikabehandling och mellan empirisk och 
definitiv behandling hade inte antecknats och kan ha haft en betydelse för utfallet. 
Empirisk behandling är ofta en standardbehandling med  bredspektrumantibiotika 
som sätts in innan man vet vilken bakterie som orsakat infektionen. Studien verkade 
i övrigt välgjord och författarna uppgav att de inte hade några intressekonflikter. 
 
Singapore var platsen för en kohortstudie där mortalitet hos patienter med bakteremi 
undersöktes [31]. I denna studie hade antibiotikaresistens en liten association med 
dödlighet inom 30 dagar, men inte ett signifikant samband. Bland dessa patienter 
hade bara en mindre andel höga APACHE II-tal eller kom från akutavdelningen och 
detta kan ha påverkat resultatet. De kan ha haft bättre hälsa och en större fysiologisk 
reserv. En annan nackdel kan vara att de använt en heterogen mix av Gram-negativa 
bakterier och analyserat dem kollektivt. De olika bakterierna kan ha varierande 
virulensfaktorer, resistensnivåer och slutdiagnos. Denna studie hade också utelämnat 
resultat av antibiotikabehandling mellan 24 och 48 timmar efter blodprov tagits. 
Vissa sjukdomar som bland annat hypotension, njurproblem, organtransplantation 
och lungsjukdom som kräver respiratoranvändning, reflekteras kanske inte i 
beräkningen av APACHE II-tal och Charlson komorbiditetsindex. En positiv 
egenskap med studien var att relativt många personer med antibiotikaresistent 
infektion deltog. En av författarna, D.C. Lye, hade huvudansvaret för artikeln och han 
hade mottagit sponsring av flera läkemedelsföretag. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att från dessa 10 artiklar finns det delade resultat 
vad gäller ett samband mellan antibiotikaresistens och ökad dödlighet i 
infektionssjukdomar. Vissa bakteriestammar har visat ett samband med bakteremi 
[27] eller dödlighet [26,29] medan i en studie var antibiotikaresistens en oberoende 
indikator av mortalitet [22]. I två andra studier var otillräcklig antibiotikaterapi en 
faktor associerad med ökad dödlighet. Otillräcklig behandling kan ha varit att 
behandlingen inte påbörjades i rätt tid eller att ”fel” antibiotika gavs innan provsvar 
visade vilken eller vilka bakterier de infekterats med och behöver inte vara kopplat till 
antibiotikaresistens [24,30]. Man kan inte dra en slutsats att antibiotikaresistens har 
ett direkt samband med ökad dödlighet i infektionssjukdomar, men den har mest 
troligt ett indirekt samband med mortalitet vid bakteriella sjukdomar. Vissa 
bakteriestammar verkar ha en naturlig resistens eller en hög virulensfaktor, vilket 
ställer till problem inom sjukvården och onödigt lidande när antibiotika inte fungerar 
direkt. Bakterien Acinetobacter baumanni har i tidigare studier visat ha en hög 
antibiotikaresistens och koppling till dödlighet men en låg virulensfaktor. Kopplingen 
till dödlighet kan bero på att bakterien orsakar en svårare, mer invasiv sjukdom, 
olämplig antibiotikabehandling eller kanske fel antibiotika använts.  
 
5.2 Andra faktorer och dödlighet i infektionssjukdomar 
 
Andra faktorer med association av ökad mortalitet i infektionssjukdomar som har 
påvisat ett samband i minst tre studier är högre ålder, medicinsk patient, akutpatient 
och högre SAPS II-tal. Högre ålder hade ett samband med dödlighet i 
infektionssjukdomar i fem av studierna, vilket är en stor andel [22,24,26,29,30]. Alla 
fem studier redovisade en statistisk signifikans för sambandet, en pålitlig koppling. 
(Statistisk signifikans var när p<0,05) Människor har en viss livslängd så det är ett 
naturligt samband. Medicinsk patient innebär att man blivit inlagd på sjukhus på 
grund av en kronisk sjukdom eller har en åkomma av ej brådskande karaktär, alltså 
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inte som kirurg-, trauma- eller akutpatient. Kopplingen mellan medicinsk patient och 
ökad mortalitet sågs i tre av studierna [27,29,30]. Bara i en artikel fanns det en 
statistisk signifikans för medicinsk patient och det är därmed inte ett övertygande 
samband. Högre SAPS II-tal identifierades i tre studier som faktorer relaterade till 
ökad mortalitet och det fanns en statistisk signifikans mellan högre SAPS II-tal och 
dödlighet i alla dessa studier, ett klart samband. Samtida sjukdomar och lägre 
fysiologisk reserv påverkar med all trolighet livslängden. Akutpatient var en annan 
faktor som förekom i tre olika studier men sambandet var statistiskt signifikant i bara 
en av de tre olika studierna, ett osäkert samband [29,30,31]. Faktorn Charlson 
komorbiditetsindex förekom i 2 studier och i bägge studierna hade högre indextal en 
statistisk signifikans, det visar på ett troligt samband [30,31]. En annan variabel som 
fanns med i två studier var manligt kön men den faktorn var bara statistiskt 
signifikant i den ena studien så det behövs fler studier för att säkerställa sambandet 
mellan de två variablerna. Bias kan eventuellt finnas i mitt urval av dessa artiklar, 
sponsring från läkemedelsföretag försöktes i möjligaste mån undvikas och artiklar 
valdes inte slumpmässigt ut. Det kan ha inneburit ett urvalsfel och en snedvriden 
representation av gruppen som skulle studeras. Det behövs fler nya antibiotika för att 
klara av resistenssituationen som uppstått, dels för att hjälpa sjuka patienter men 
också för att minska de stora kostnaderna i sjukvården som uppstår när vissa typer av 
antibiotika inte längre kan användas. 
 
 

6. Slutsats 
 

Ökad dödlighet i infektionssjukdomar kan inte direkt kopplas samman med 
antibiotikaresistens utifrån denna studie men ett indirekt samband är troligt. 
Faktorer som identifierades att ha ett statistiskt signifikant samband med ökad 
mortalitet vid infektionssjukdomar var högre ålder, högre SAPS II-tal och högre 
Charlson komorbiditetsindex. Sammanfattningsvis behövs det ny antibiotika i 
framtiden för att hjälpa de mest sjuka men även för att sjukvården ska vara så 
effektiv som möjligt. EU:s nya forskningsinitiativ IMI(Innovative Medicines 
Initiative) där privata och offentliga aktörer går samman och satsar 224 miljoner 
euro på utvecklingen av ny antibiotika är ett steg i rätt riktning.   
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Bilaga 1 ordlista 
 
 
 
APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) II: ett verktyg 
som används för att mäta sjuklighet hos patienter.12 fysiologiska variabler, ålder och 
tidigare hälsotillstånd tas med i beräkningen. Poängskalan varierar mellan 0 och 71, 
ett högre tal indikerar större risk för dödsfall [33]. 
 
 
SAPS II (Simplified  Acute Physiology Score): används för att bedöma 
personers hälsotillstånd och risk för dödsfall. Variabeln SAPS II är ett mått som 
påvisar sannolikhet av mortalitet på sjukhus och inkluderar 17 variabler:12 
fysiologiska variabler, ålder, orsak till inläggning på sjukhus och tre underliggande 
sjukdomar [34].  
 
 
Pitt score: ett mätverktyg som beräknar en persons hälsostatus. Mellan 0 och 4 
poäng ges för bland annat feber, hypotension, respiratoranslutning och 
medvetandegrad [35]. 
 
 
Charlson komorbiditetsindex: ett index som bedömer en persons hälsa och 
förutspår risken för dödsfall, där varierande poäng ges för olika sjukdomar. 19 
sjukdomstillstånd ges siffran 1, 2, 3 eller 6. [36]. 
 
 
LOD: logistisk organdysfunktion. Poängsystem som används för att ställa diagnos 
och beskriva graden av multiorgandysfunktion. Poäng mellan 1 och 5 ges för 6 olika 
organsystems funktion. LOD har en god korrelation med mortalitet [37]. 
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