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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka uppkomst och spridning av 
antibiotikaresistenta bakterier i sjukhusmiljö. Detta problem leder till att samhällets 
kostnader ökar på grund av längre vårdtider, möjligheten att behandla allvarliga 
infektionssjukdomar minskar och högre läkemedelskostnader uppstår osv. Resistenta 
bakterier sprider sig lätt i sjukhusmiljö, t.ex. på intensivvårdsavdelningar(IVA), där 
svaga och gamla människor vistas tillsammans. Eftersom förskrivningen av 
antibiotika på sjukhus oftast är empirisk, innebär det att behandlingen av kritiskt 
sjuka inleds innan smittämnets identitet eller känslighetsprofil är känd och därför 
fylld med potentiella fel. IVA-patienter drabbas mer av olika sjukhusinfektioner för 
de har oftast nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdomar och de har 
ofta invasiva produkter t.ex. urinkatetrar . Bristande hygienrutiner och 
överbeläggning på sjukhus bidrar till smittspridning, men resistenta bakterier sprids 
även utanför sjukhus. Orsaker till att bakterierna blir resistenta är flera t.ex. 
felbehandling, dålig följsamhet, många korta kurer tätt inpå varandra, dålig hygien 
inom vården eller självmedicinering med antibiotika eller att patienten får fel typ 
antibiotika. På IVA-delningar där antibiotika används mycket ges ofta 
bredspektrumantibiotika eller antibiotikakombinationer med risk för infektioner 
med resistenta bakterier eller svamp.  
Slutsatsen blir att spridningen av resistenta bakterier är omfattande på IVA i 
länderna som Iran och Turkiet men något mindre omfattande i Europa och USA. 
Riskfaktorer för att drabbas av resistenta bakterier är sjukvård främst på IVA. Onödig 
användning av antibiotika leder till resistensutveckling, ökad sjuklighet och 
dödlighet. I Europa och USA är resistensläget inte lika allvarligt dels på grund av att 
man har haft regelbunden övervakning och mer restriktiv förskrivning och dels p.g.a. 
högre kunskapsnivån om sjukdomar och antibiotikaanvändning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Antibiotika, Antibiotikaresistens, på intensivvårdavdelningar i Iran, 
USA, Turkiet, Europa. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Infektion 
 
När kroppen angrips av bakterier, virus eller svamp säger man att kroppen drabbats 
av infektion. När kroppen angrips av infektioner försvarar sig den genom att det 
uppstår en inflammation. Området som har blivit inflammerat kan bli rött, svullet 
och varmt. Många infektioner går över av sig självt till exempel förkylning. 
Antibiotika inte verkar på virusinfektioner. Men det finns vissa bakteriella infektioner 
som måste behandlas med antibiotika (1). Vi kände redan i slutet av 1600-talet till 
mikroorganismer, men det tog lång tid innan vi märkte att en del mikroorganismer 
orsakar infektionssjukdomar (2). 
 
Detta är några av de vanligaste orsakerna till bakteriell infektion:  
 
Stafylococcus aureus 
 
Stafylokocker finns på kroppen och är oftast ofarliga men ibland kan de orsaka 
sjukdom eller infektioner (3).  
Meticillinresistenta Stafylococcus aureus (MRSA) kan orsaka svårbehandlade och 
allvarliga infektioner. De har blivit resistenta mot många antibiotika.  
 
Antibiotika alternativ vid behandling av Stafylokocker (4): 
 

 Aminoglykosid  

 Fusidinsyra  

 Isoxazolylpenicillin  

 Klindamycin  

 Linezolid  

 Rifampicin  

 Vankomycin 
 

 
 
Shigella  
 

Shigella är gramnegativa stavformade bakterier som drabbar människor. Det finns 
fyra stammar: Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella 
sonnei. 
Antibiotika alternativ vid behandling av Shigella (4): 
 

 Ceftibuten  
 Ciprofloxacin  
 Trimsulfa=sulfonamid+trimetoprim 

 
Infektionssjukdomar som diarrésjukdomar orsakade av Shigella spp är ett betydande 
hälsoproblem världen över. De står för betydande morbiditet och mortalitet i 
synnerhet i utvecklingsländerna hos såväl barn som vuxna. Förekomsten av Shigella 
spp stiger mest under sommaren i Iran(5). 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Shigella_boydii
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Streptokocker 
 
En del streptokocker kan orsaka infektioner som halsfluss eller andra 
luftvägsinfektioner, inklusive lunginflammation (3).  
Antibiotika alternativ vid behandling av streptokocker(4): 
 

 Isoxazolylpenicillin  

 Fusidinsyra  

 Klindamycin  
 
Haemophilus influenzae 
 
 H. influenzae kan orsaka sjukdomar som luftvägsinfektioner, öroninfektioner eller 
en typ av hjärnhinneinflammation (3).  
Antibiotika alternativ vid behandling av H. influenzae(4): 
 

 Ampicillin  

 Penicillin V  

 Tetracyklin  

 Trimsulfa 
 
Helicobacter Pylori.  
 
H. pylori en gramnegativ bakterie som orsakar magsår. H. pylori infekterar 
slemhinnan i nedre delen av magsäcken och är den enda kända organism som trivs i 
denna sura miljö (6). H. pylori är en världsomfattande smitta som drabbar miljontals 
och medför magkomplikationer. Effektiv behandling kan förhindra dessa 
komplikationer(6). 
Vidbehandling av H. pylori kombineras protonpumpshämmare och ett antibiotikum 
eller två antibiotika (amoxicillin, klaritromycin eller metronidazol) och 
protonpumpshämmare(6).  
 
Escherichia coli  
 
E. coli lever i mag-tarmkanalen hos djur och människor. Bakterien utsöndras med 
avföringen och förorenar livsmedel och vatten. Vissa kan orsaka svår diarré och 
matförgiftning på grund av mat som inte tillagas tillräkligt, men även via vatten(3).  
Antibiotika alternativ vid behandling av E. coli(4): 
 

 Aminoglykosid  

 cefalosporin  

 Kinolon  

 Imipenem, meropenem eller ertapenem  

 Piperacillin-tazobactam  

 Trimsulfa  
 
SalmonelIa  
 
Salmonella finns i livsmedel och orsakar diarré eller andra symtom på 
matförgiftning. Salmonella bakterier finns i infekterade rått ägg, och kyckling som 
orsakar salmonella infektion(3). 
Antibiotika alternativ vid behandling av Salmonella(4): 
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 cefalosporin  

 Imipenem, meropenem eller ertapenem  

 Ciprofloxacin  

 Trimsulfa  
 
Acinetobacter baumannii (karbapenemresistenta A) 
 
A. baumannii är gramnegativa bakterier resistenta mot många antibiotika och 
orsakar inflammation på olika delar av kroppen(19). 
Antibiotika alternativ vid behandling av A. baumannii(4): 
 

 Aminoglykosid  

 Ciprofloxacin  

 Imipenem eller meropenem  

 Piperacillin-tazobaktam  

 Trimsulfa 
 
Icke fermenterande gramnegativa stammar 
 
Icke-jäsande gramnegativa stammar är organismer som tidigare klassificerats inom 
släktet Pseudomonas men nu fördelas de på släktena Pseudomonas, Burkholderia, 
Ralstonia, Comamonas, Brevundimonas och Stenotrophomonas.  De kan oxidera 
glukos och är katalas-positiv.  Icke-jäsande gramnegativa stammar är associerade 
med ett brett spektrum av infektioner främst nosokomial ursprung. Icke-jäsande 
gramnegativa stammar förekommer i en mängd olika miljö-källor och luften(23). De 
orsakar svårbehandlade infektioner(23).  
Antibiotika alternativ vid behandling av S. malltophilia är(4): 
 

 Trimsulfa  
 

1.2 Antibiotika 
 
Antibiotika kommer från grekiskan anti som betyder mot och bios som betyder liv(7).  
Den mest använda gruppen av antibiotika är penicillin. Antibiotika har räddat 
mångas liv och stimulerat utvecklingen inom medicin t.ex. inom området 
transplantationer, men har också biverkningar(8). Antibiotika kan orsaka rubbningar 
i den normala tarmfloran vilket leder till svårbehandlad diarré. Det är bättre att 
använda antibiotika med smalt spektrum för att denna antibiotika riktar sig mot de 
bakterier som har orsakat sjukdomen(7). 
Det finns flera sorters antibiotika för behandling av olika typer av infektioner 
beroende på vilken bakterie som orsakat infektionen(9). 
 
Olika klasser av antibiotika(3): 
 

 Penicilliner är en gruppantibiotika som härleds från mögelsläktet Penicillium 
och används mest. 

 Cefalosporiner är besläktade med penicilliner. De används om penicillin inte 
ger effekt. De är verksamma mot många olika bakterier. 

 Tetracykliner är verksamma mot många olika bakterier och kan användas vid 
behandling av akne, underlivsinfektioner och lunginflammation. 

 Aminoglykosider är en typ av antibiotikum som hämmar bakteriers 
proteinsyntes, vilket leder till snabb bakteriedöd och används för behandling 
av flertalet infektioner. 
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 Kinoliner används vid behandling av svåra och alvarliga infektioner och har 
ett brett spektrum. 

 Makrolider de används mest om man är allergiskt mot penicillin och har 
effekter på samma bakterier som penicillin. 

 Trimetoprim används vid enklare urinvägsinfektioner. 
 Trimetoprim+sulfonamider används vid penicillinallergi och svåra 

urinvägsinfektioner. 
 
 

1.3 Antibiotikaresistens 
 
Bakterier har genom anpassning och evolution utvecklat olika sätt att skydda sig mot 
antibiotikan(11). Vi ska använda antibiotika bara när det verkligen behövs för med 
ökad och ofta okontrollerad användning av antibiotika har problemen tilltagit. Det är 
viktigt att använda rätt typ antibiotika och följa ordinationen(10). Bakterier kan bli 
resistenta på olika sätt vilket leder till ökad sjuklighet och ökade kostnader och 
dödsfall(3). 
 

1.4 Det finns flera orsaker till att bakterier blir 
resistenta 

 
Det finns flera orsaker till att bakterier blir resistenta. De vanligaste orsakerna är; 
felaktig behandling, dålig följsamhet, överkonsumering, dålig hygien inom vården, 
självmedicinering med antibiotika och att patienten får fel typ av antibiotika(12). För 
en frisk person är det inte farligt att bli smittad av en resistent bakterie beroende 
både av om bakterien är resistent och hur farligt infektionen är. Det är mest farligt för 
svaga och gamla med dåligt immunförsvar. Resistenta bakterier sprider sig på samma 
sätt som andra bakterier; t.ex. genom direkt eller indirekt kontakt(11). Resistenta 
bakterier sprids mera på sjukhus pga. dålig hygien och att många gamla och svaga 
vistas på samma ställe(11). I en del länder i Europa, t ex Spanien, kan invånarna köpa 
antibiotika receptfritt där har resistens hos pneumokocker varit ett stort problem(2). 
Över 40 procent av alla pneumokocker i Spanien är resistenta och dessa bakterier 
orsakar bl.a. öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation(2). När vi 
reser till Spanien finns det risk att vi tar med oss dessa resistenta bakterier hem till 
Sverige(2).  
Vissa människor kan ha blivit smittade utan att ha några symtom och kan på så sätt 
sprida bakterierna mellan folk(13).  
 

Resistensbestämning av bakterier? 
 
Resistensbestämning av bakterier utförs vid kliniskt bakteriologiska laboratorier(14). 
För att bestämma om en bakterie är resistent används MIC-värde. MIC står för 
”minimum inhibitory concentration” och visar på den minsta koncentration av ett 
visst antibiotikum som behövs för att hämma tillväxten hos en viss bakterie. Det 
finns flera metoder för att bestämma MIC-värdet, till exempel agarspädning. I den 
metoden sätts bakterierna på agarplattor med en bestämd koncentration antibiotika i 
agarn och odlar dem i varm och fuktig miljö under begränsad tid. Sedan beroende på 
odlingsresultatet kan MIC-värdet bestämmas(15). MIC-värdet är alltid definierat till 
bakterie och antibiotika. Den lägsta koncentration av medlet som kan hämma 
bakteriens tillväxt anges som MIC-värde (mg/l)(14).  
 

http://spa.118100.se/bakterien/237720
http://spa.118100.se/bakterien/237720
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1.5 Studerade regioner 
 
Antibiotikaresistens och spridningen är olika i olika regioner och länder och platser, 
t.ex. intensivvårdsavdelningar (IVA)(11). IVA är en exklusiv miljö för uppkomsten av 
olika resistenta patogen(13). IVA-patienter drabbas mer av olika sjukhusinfektioner 
för de har oftast nedsatt immunförsvar på grund av samsjuklighet och de är utsatta 
för olika medicintekniska produkter som intravenös- och urinkatetrar(13). 
 
 
 
 

2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka uppkomst och spridning av 
resistenta bakterier i sjukhusmiljö i Iran, Turkiet, USA och Europa.  
 
 
 

3. Metod 

Först söktes i PubMed på ordet ”antibiotic resistance ” och då erhölls 12259 träffar. 
Därefter begränsades sökningen genom att välja begränsningen limit och Clinical 
trial och artiklar på engelska. Då resulterade sökningen i 289 träffar. Sökningarna 
gjordes även på ”antibiotic resistance in Iran" vilket resulterade i 297 träffar. 
Sökningen skedde mellan 2011-04-03 – 2011-07-20.  Slutligen valdes 10 artiklar ut 
publicerade senare än 2001 och som behandlar antibiotikaanvändning och resistens 
utveckling inom sjukhus miljö och IVA i Nordeuropa och Mellanöstern och Amerika.  
 
 

4. Resultat 

Antibiotikaresistens på lång tid akutsjukhus(18) 
I en studie av långtidakutmultisjukhus i USA (eng. Long-Term Acute Care Hospital, 
LTACH) undersöktes bakteriellantibiotikaresistens och 
antibiotikaanvändningsmönster(17). LTACH-patienter har komplexa medicinska 
tillstånd vilket kräver intensivvård och långvarig sjukhusvistelse. Många patienter 
som blir inlagda på LTACH kommer direkt från IVA och har haft infektioner med 
multiresistenta organismer och löper stor risk för återkommande infektioner. I denna 
studie granskats antibiotikaresistens och antibiotikaanvändningsmönster i 45 
LTACH mellan 2002 och 2003. Uppgifter samlades in från ett företag som hanterar 
LTACH över hela landet. Antibiogram (resultatet av en laboratorietest för 
känsligheten i en isolerad bakteriestam till olika antibiotika), antibiotikadata, inköp, 
och demografiska variabler från 2002 och 2003 samlades in från 45 LTACH.  
Utredarna viste lite om omfattningen av antibiotikaresistens hos dessa LTACH. 
Därför gjordes denna studie för att fastställa effekten av antibiotika på sjukhusnivå 
och prevalensen av antibiotikaresistens bland bakterier inom LTACH. Utredarna har 
även granskat förekomsten av kolonisation med meticillinresistenta S. aureus 
(MRSA) och vankomycinresistenta enterokocker (VRE) hos patienter intagna till en 
LTACH.  
Uppgifter om antibiotikainköp för varje sjukhus har erhållits från det centrala 
apoteket i företaget. Endast köpuppgifter fanns tillgängliga eftersom perioden för 
datainsamlingen var relativt lång (1 år) och konsumtionen av antibiotika var hög.  
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Medelvärdet för vistelsetiden i LTACH var 27 dagar. Medianvärden av resultaten var 
följande: 16 % av patienterna dog (intervall, 4 % -30 % av patienterna), 12 % flyttades 
tillbaka till akutsjukhus, 36 % åkte hem, och resten överfördes till rehabilitering, 
omvårdnad, subakut vård eller andra faciliteter. Median för förekomsten av 
resistenta isolat från LTACH, för flera antimikrobiella organismer var större än 90 %.  
Medelvärdet av förekomsten av meticillinresistens bland S. aureus isolat var 84 %. 
Mer än 60 % av patienterna i en LTACH var infekterade eller koloniserade med 
MRSA och VRE vid intagningen. Förekomsten av antibiotikaresistens bland bakterier 
som togs från patienter i LTACH var extremt högt. 
Data från en LTACH som utförde aktiv övervakning visade att 168 (64 %) av 263 
patienter var koloniserade eller infekterade med MRSA (42 %), VRE (16 %) eller båda 
(6 %) vid tidpunkten för intagningen. Efter aktiv övervakning och upptäckt av 
tidigare okända MRSA - eller VRE- kolonisationer, 26 % (33 av 128) av dessa 
patienter i 45 LTACH var koloniserade eller infekterade under sin tidigare akut 
sjukhusvistelse. 
Detta är den första systematiska undersökningen av antibiotikaresistens i LTACH. De 
fann påfallande höga nivåer av resistens. Förekomsten av antibiotikaresistens bland 
gramnegativa bakterier var också höga men det var mycket varierande mellan olika 
LTACH. LTACH har blivit ett allt populärare hälso- och sjukvårdsalternativ i USA. 
Dessa anläggningar kännetecknas av stora patientgrupper, samsjuklighet, en ökning 
av antibiotikaanvändning och utökad sjukhusvistelse. Därför har dessa patienter 
många kända riskfaktorer för förvärv och utveckling av antibiotikaresistenta 
infektioner men trots det finns bara ett fåtal rapporter om antibiotikaresistens i 
LTACH- anläggningar(18). 
 

Förekomst av meticillinresistens Staphylococcus aureus 
och Acinetobacter baumannii på en LTACH(19) 
 
Den 20 december 2005 genomfördes en endagsstudie på ett universitetssjukhus med 
180-säng platser . Sjukhuset var anslutet till LTACH anläggningar i Baltimore i USA. 
Studien genomfördes för att bedöma förekomsten av MRSA och 
karbapenemresistenta bakterier från de främre näsborrarna, det perirectala området, 
sputum och sår. Förekomsten av MRSA på olika platser var 30 % och för A. 
baumannii 28 %. Bland olika platser hade de främre näsborrarna högst andel 
resistenta bakterier med 86 %. Antal mätningar som gjordes: Perirectal (n=9), 
Sputum(n=10), Sår (n=32), Total(n=51) (se tabell 1). Studien gjordes som initiativ för 
kvalitetsförbättringar samt ökad infektionskontroll inom Maryland universitetets 
medicinska system. Vid tidspunkten för studien behandlades 147 patienter vid 
anläggningen. Medelåldern var 52 år och 61 % av de intagna var män. Diabetes 
mellitus, hjärtsvikt och njursjukdomar var de vanligaste sjukdomarna. Patienter med 
positiva kliniska kulturer för MRSA, VRE eller multiresistenta gramnegativa 
bakterier, samt patienter med kända positiva kulturer från tidigare intagning, 
placerades inte på sjukhuset och vid kontakt med patienterna användes handskar och 
kappor av personalen. I denna studie samlade personalen prover från främre 
näsborrarna och perirectum från patienter i anläggningen. Data samlades in från 
patienter som bodde på anläggningen under studiedagen med en elektronisk databas 
som innehöll administrativa laboratoriska och farmaceutiska uppgifter. Denna 
databas har använts för ett flertal epidemiologiska studier.  
Resultatet av de utvärderade 147 patienterna visade en hög förekomst av kolonisering 
av både MRSA (28 %) och A. baumannii (30 %). Av A. baumannii-isolat var 90 % 
känsliga för imipenem och 92 % var känsliga för ampicillin/sulbaktam (är en 
kombination av penicillin och sulbaktam). Inga isolat var resistenta mot både 
imipenem och ampicillin sulbaktam. Den höga förekomsten av resistens i denna 
studie stöder behovet av ökad övervakning av patienter i LTACH miljö. Det faktum 
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att dessa patienter ofta överförs till tertiär omsorg stöder också behovet av 
samordning och samarbete mellan anläggningar inom hälso- och sjukvården i ett 
bredare geografiskt område. 
 
Tabell 1 Förekomsten av methicillinresistenta Staphylococcus aureus och resistenta 
Acinetobacter baumannii på olika platser (19). 
 
 

Organism Förekomst på 
flera lokaler 

näsborrarna  Perirectal Sputum Sår 

MRSA 30 % 86 % 5 % 23 % 7 % 

A 
baumannii 

28 % - 22 % 68 % 22 
% 

 
 
 
 
 

Antibiotika behandling på svenska 
intensivvårdsavdelningar(20) 
 
Förskrivningen av antibiotika på sjukhus är oftast empirisk. Det innebär att 
behandlingen med antibiotika inleds innan smittämnets identitet eller 
känslighetsprofil är känd. Detta gäller speciellt för kritiskt sjuka och därför kan 
behandlingen vara behäftad med potentiella fel. Mot bakgrund av detta analyseras 
användningen av antibiotiska på IVA i Sverige i denna studie. I en perspektivstudie 
undersöktes antibiotikabehandling bland 393 patienter inlagda på 23 IVA 
avdelningar under 2-veckors period i november 2000.  Syftet med denna studie var 
att undersöka varför och i vilken utsträckning antibiotikaterapi är föreskriven i 
svenska IVA, samt resultaten av denna behandling . Frågeformulär användes för att 
beskriva typ av infektion och förfarandet med antibiotikarecept. Alla recept på 
antibiotika registreras tillsammans med typ och platsen för infektionen, 
svårighetsgrad av sjukdom och inflammatoriska och infektionsrelaterade 
laboratoriumparametrar.  
 
Antibiotikaförbrukningen var högre bland IVA patienter med en median på 84 % av 
patienterna som använde antibiotika jämfört med patienter vid sekundärsjukhus (67 
%, intervall 35-93 %) och primärsjukhus (patientens första kontakt med sjukvården) 
(38 %, intervall 24-80 %). Sammanlagt 68 % av patienterna fick antibiotika under sin 
vistelse på IVA jämfört med 65 % vid intagningen. Cefuroxim var den mest förskrivna 
antibiotika före och under intagningen (28 % respektive 24 % av recept). Det 
empiriskt valda antibiotikumet visade sig vara aktivt in vitro mot patogen som finns 
hos 55 av 58 patienterna. Denna studie visade att en stor andel av IVA-patienter får 
antimikrobiella medel och som väntat, är empirisk terapi vanligare än 
bakteriekulturbaserad terapi. Antimikrobiell behandling var vanligare bland 
patienter inlagda på IVA av flera skäl. Infektion som leder till organsvikt är den 
vanligaste orsaken till intagning och en stor andel av patienterna förvärvar 
infektioner under sin behandlingstid på IVA, i samband med insättande av kärl och 
urinkatetrar, mekanisk ventilation och tidigare antibiotikabehandlingar. Dessutom 
ökar svår samsjuklighet, såsom diabetes mellitus och immunosuppression, risken för 
sjukhusinfektioner. Förskrivning av antibiotika på IVA var mycket högt med en 
median på 84 %. Många patienter ordinerades antibiotika mer än en gång, eller i 
kombination. De 393 patienter som studerades fick sammantaget 329 recept. Innan 
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intagningen var cefuroxim den vanligaste antibiotikan och efter ankomsten var 
karbapenemer den mest förskrivna antibiotikan. Receptförskrivningen fördubblades 
efter ankomsten. Resultaten i den aktuella studien visade att så många som 74 % av 
IVA-patienterna behandlades med antibiotika. Bara 30 % av det initiala 
behandlingsbesluten grundade sig på positiva mikrobiologiska data. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att även om de flesta beslut om 
antibiotikaförskrivning var empiriska och cefuroxim var den vanligaste förskrivna 
antibiotikan, visade sig detta vara adekvat i 95 % av bakteriemiska infektioner enligt 
ett antibiogram. Resultatet i denna studie speglar det lyckosamma läget på svenska 
IVA och sjukhus. Riktlinjer, datoriserade beslutsstöd och snabb återkoppling från 
mikrobiologiskt laboratorium kan förbättra antibiotikaanvändningen. Om läkaren får 
snabb uppgift om resistensnivån på vårdavdelningen och vilken typ av infektion det 
är som ska behandlas har detta visat sig förbättra antibiotikaurvalet, minska 
antibiotikakostnaden och bromsa resistensutvecklingen, samt minska negativa 
resultat på grund av dålig empirisk behandling.  
   Denna studie visar att en stor andel av svenska IVA-patienter behandlas med 
antimikrobiella läkemedel. I blododlingarna som gjordes hittades resistenta bakterier 
i 95 % av undersökta fallen. Resistensnivåerna för cefalosporiner var mycket låga och 
det är dessa antibiotika som används mot många infektioner inom vården för att 
undvika onödig antibiotikabehandling (20). 
 

Molekylär diagnostik och antibiotikaresistensmönster av 
Shigella spp. isolerade från patienter med akut diarré i 
Teheran, Iran (21) 
 
I en studie undersöktes antimikrobiella känslighetsmönster från olika sjukhus i  
Teheran i Iran. Totalt togs 1120 avföringsprov från patienter med akut diarré från 
maj 2003-maj 2005 . Identifiering av isolaten utfördes enligt standardiserade 
metoder. Provtagningen utfördes från sex olika sjukhus i Teheran. Proverna odlades 
direkt på olika agar medier och intuberades vid 37° C över natten. Syftet var att 
utvärdera antibiotikaresistensmönster av Shigella i proverna från patienter med akut 
diarré i Teheran, Iran. Resultatet visade att Shigella  hittades hos 14 % av de 
undersökta. Enligt tester var 88 (56,1%) identifierades som S. sonnei och48(30,6%) 
som S. flexeneri och 13(8,3%) som S. boydii och 8(5,1%) som S. dysenteriae. S. sonnei 
var vanligast bland isolaten.  De andra 44 % var de andra tre subarterna av shigella. 
Av alla isolat upptäcktes ca 66 % hos patienter yngre än 5 år.  Resultatet visade att 
alla isolat var resistenta mot minst ett antibiotikum och 91,7 % var multiresistenta. 
Shigella stammar visade hög motståndskraft mot tetracyklin (95,5 %) och 
sulfamethoxazol trimetoprim (91,7 %). Det konstaterades även att 143 (91 %) 
stammar var resistenta mot tre eller fler antibiotikum fördelade på 25 olika mönster. 
Av dessa var 6 stammar som är resistenta till 6 antibiotika.  
Alla Shigella dysenteriaestammar var resistenta mot tetracyklin. Dessutom var 
isolaten känsliga mot ceftriaxon, ceftazidim, nalidixinsyra, gentamicin, ciprofloxacin, 
kloramfenikol och ampicillinsulbaktam (100 %). 
Liksom i andra länder stiger förekomsten av Shigella spp under sommaren.       
Sammanfattningsvis kan man säga att isolerade Shigella arter uppvisar en hög grad 
av resistens mot vanliga antibiotika.  Uppkomsten av multiresistent motstånd kräver 
kontinuerlig kontroll av känslighetsmönster av Shigella isolat. I denna studie, 
rekommenderas nalidixinsyra som val mot Shigella för både vuxna och barn. 
Resultat visade att Shigella var motståndskraftiga mot många läkemedel i regionen. 
Fortsatt vaksamhet av livsmedelssäkerhet, hälsoundervisning av livsmedelsarbetare, 
och stor uppmärksamhet åt hygien och sanitära förhållanden kan ge en effektiv skydd 
mot spridning av Shigella-infektioner. Den förändrade motståndskraften mot vanliga 
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antimikrobiella medel i Iran visar att utformning av ett övervakningssystem för 
antimikrobiell resistens och införandet av integrerade riktlinjer för lämplig 
användning av antibiotika är mycket angeläget (21).  
 
 
 

Övervakning av antimikrobiell känslighet hos 
bakterieisolat från IVA patienter på en tertiär enhet vid 
ett universitetssjukhus i Iran (13) 
 
Detta är en tvärsnittsstudie som utfördes på en medicinsk och kirurgisk IVA i Masih 
Daneshvari sjukhuset i Teheran, Iran. 
Totalt togs 606 isolat från 456 patienter mellan mars 2006 och mars 2009. Denna 
studie genomfördes för att fastställa antimikrobiella känslighetsmönster bland 
vanliga patogener på IVA på ett universitetssjukhus i Iran All information om 
patienter samt rapporter från antimikrobiella resistensmönster erhölls från 
sjukhusets informationssystem . 
I Iran är bredspektrumantibiotika vanligt och används i IVA. Det finns få uppgifter 
om antibiotikaresistens på IVA. I likhet med andra länder i mellanöstern, är de 
vanligaste patogenenerna som hittas i urinprov gramnegativa bakterier. De vanligaste 
organismerna som hittades var A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli och Klebsiella 
spp. I studien var mer än hälften av alla bakteriella prover från luftvägarna. Andra 
källor var urin, blod och sår. De vanligaste grampositiva organismerna som hittades 
från IVA var S. aureus, koagulasnegativa S. och S. epidermidis, respektive. Bland 
dessa gjorde MRSA 96,2 % av alla S. aureusisolaten . Alla MRSA- isolaten var 
känsliga för vankomycin (VAN) och trimetoprim-sulfametoxazol (SXT) fortfarande 
kan användas som en godtagbar empirisk behandling för mild och mellaninfektioner 
orsakade av MRSA på intensivvårdsavdelningar i denna studie. Många av isolaten 
uppvisade multiresistents (MDR). A. baumannii var vanligaste arten som uppvisade 
resistens mot alla antibiotika som testades mot: amikacin (AMK), cefotaxim (CTX), 
ceftazidim (Caz), ciprofloxacin(CIP), trimetoprim-sulfametoxazol SXT, gentamicin 
(GEN), imipenem (IPM) och cefepim (FEP) (90-100 %). 
 I studien var piperacillin-tazobaktam (TZP) det mest effektiva medlet mot P. 
aeruginosa (33 % känsliga) och Klebsiella spp (55,6 %). Av detta skäl bör behandling 
med TZP övervägas som ett alternativ till empirisk terapi vid institutionen. För P. 
aeruginosa stammen, var det mycket högre motståndsnivå till andra antibiotika 
(CIP, Caz och aminoglykosider) jämfört med resistensen i många andra länder . 
Olämplig användning av antimikrobiella preparat har lett till uppkomsten av MDR-
arter som är mycket svåra att behandlas . I denna studie var nivån för multiresistenta 
bakterier för hög. Den höga resistens nivåer motiverar behovet av att upprätta snabba 
infektionsstrategier för kontroll på sjukhus och särskilt på denna IVA. 
Enligt författarna bör det utvecklas riktlinjer för antibiotikabehandling för varje 
sjukhus och justeras för varje enhet inom sjukhuset eftersom olika patogen kan vara 
inblandade beroende på enheten och känslighetsmönster. Kunskap om aktuella 
lokala resistensmönster och dessa riktlinjer kan vara till hjälp för kliniker att välja 
lämpligare antibiotika för effektivare behandling och förhindra uppkomsten av 
resistens. Det måste även allvarligt övervägas att införa strategier för kontroll av 
MDR-infektioner så att antibiotika används på ett klokare sätt. Härigenom skulle 
överföring och spridning av smitta reduceras (13).  
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Antibiotikaresistens av Helicobacter pylori i 
Mazandaran (6) 
I en studie togs H. pylori prover från magbiopsier från 132 patienter intagna för övre 
gastrointestinal endoskopi vid Tooba Medical Center, Sari, Iran, från 2007 till 2010. 
Ingen av deltagarna i denna studie hade använt antibiotika under de senaste 8 
månaderna. H. pylori identifierades med morfologi former och biokemiska tester för 
katalas, oxidas och ureas aktivitet. Bakteriers resistent mot metronidazol, 
klaritromycin, amoxicillin och tetracyklin undersöktes med hjälp av epsilometertest. 
Resistens definierades med hjälp av MIC-värdet och resistentnivån visade > 0,5 
mg/L för amoxicillin (AMX), > 4 mg/L för tetracyklin (TET), > 8 mg/L för 
metronidazol (MTZ), och > 1 mg/L för klaritromycin (CLR). Stammar samlades in 
från 132 patienter med en medelålder på 45,8 år. Antalet kvinnor i undersökningen 
var 52 (39 %). Patienterna hade olika diagnoser: gastrit 42 (31,8 %), duodenal sår 45 
(34 %), magsäckscancer 15 (11,3 %) eller magsår 30 (22,7 %). Prevalensen av 
resistens av H. pylori stammar isolerade från patienter var 73,4 % för MTZ, 30 % för 
CLR, 6,8 % för AMX, och 9 % för TET. 28 (21,2 %) var dubbelt resistenta mot MTZ-
CLR, 16 (12,1 %) visade trippel resistens mot MTZ-CLRA-MX, och 8 (6 %) var 
resistenta mot alla fyra testade antibiotika (MTZ-CLR-AMX-TET).  
Resistent nivån för H. pylori var hög mot MTZ och CLR i Iran. Enkel åtkomst och 
frekvent användning av antibiotika i Iran har komplicerat behandlingen. Prevalensen 
av H. pylori i norra Iran har rapporterats vara större än 85 %. Studien visade att 
resistens mot metronidazol i norra Iran var extremt hög . Det är oklart om detta 
avspeglar geografiska skillnader i antibiotikaanvändning och höga nivåer av 
antibiotikaresistens i Iran . Det höga motståndet skulle kunna bero på användning av 
antibiotika utan recept av läkare enligt utredarna. De höga antibiotikaresistenserna 
på denna IVA poängterar det brådskande behovet av att genomföra strategier för 
förebyggande och kontroll av MDR- infektioner. Dessutom bör antimikrobiella 
resistensmönster övervakas och kontrolleras av sjukhus och hälso- och 
sjukvårdssystem. Annars kan mer potenta och giftiga antimikrobiella medel som 
polymyxiner (kolistin eller polymyxin B), tigecyclin och VAN vara de enda 
alternativen för att behandla svårt sjuka patienter på denna IVA tycker utredarna i 
denna studie. Resultatet i denna studie tyder på att varken metronidazol eller 
klaritromycin bör användas mot H. pylori i denna region i Iran (6). 
 

Multiresistenta bakterier som isolerats från 
patientprover från IVA-enheter i Iran (22) 
 
I en studie analyserades 812 prov av blod, cerebrospinalvätska (CSF) och urin från 
553 patienter på åtta IVA avdelningar i Iran, från juni 2006 till mars 2007. 
En, två eller tre olika prover togs från varje patient, beroende på infektionen. 
Patienterna var mellan 20 och 40 år gamla på denna IVA. Kriterierna i denna studie 
var observerade infektionssymptom efter minst 48 timmar efter införsel. De 
patienter som hade behandlats med antibiotika tidigare tenderade att ha mer 
resistenta bakterier(87,5 %) än patienter som inte behandlades med antibiotika (81 
%, p = 0,022).  Många av isolaten i denna studie var multiresistenta mot många 
antibiotika. In vitro-utvärdering av antibiotika mot grampositiva och gramnegativa 
bakterier visade att de flesta penicillin, cephalosprin och klindamycin inte skulle vara 
effektiva mot infektioner för dessa IVA. Bland karbapenemer, var imipenem mest 
effektiv mot grampositiva bakterier, medan meropenem hade högst aktivitet mot 
gramnegativa bakterier (50 % till 94 %). Koagulasnegativa stafylokocker (CNS) var 
isolerade från 66,7 % av blod- och 36,5 % av CSF-proverna. CNS -isolaten visar oss 
att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att kontrollera spridningen av dessa 
opportunistiska bakterier hos IVA patienter. Lämplig antibiotikabehandling och 
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kontrollåtgärder måste vidtas för att förhindra korskontaminering av multiresistenta 
bakterier från IVA-patienter. Enterokocker är också vanliga patogener hos patienter 
på IVA särskilt med tanke på den ökande frekvensen av resistens mot vankomycin. 
Bland isolaten var bara 10,5 % enterokocker resistenta mot vankomycin och 
fortfarande kan vankomycin fungera som ett antibiotikum för att kontrollera CNS 
och streptokock infektioner och är relativt lämplig för enterokocker. Streptokocker 
var känsliga för vancomaycin, ampicillin och piperacillin-tazobaktam. Det är säkert 
därför ampicillin användes för att bekämpa streptokock infektioner.  
Sammantaget kan vankomycin effektivt kontrollera grampositiva kocker, medan den 
höga bakteriellaresistens mot cefalosporiner och klindamycin innebär att dessa 
läkemedel inte bör användas på dessa IVA-avdelningar. Dessutom var imipenem 
överlägset meropenem för behandling av grampositiva bakterier. De arter av 
gramnegativa bakterier som isolerades från urin- blod- och CSF- prover var 
varierade. I urinprovet, var E. coli vanligare, medan det i blod och kroppsvätskor var 
det Acinetobacter och Enterobacter som dominerade. Som förväntat var E. coli det 
vanligaste smittämnet i urinvägarnas system. Dessutom är Enterobacter spp också 
ett vanligt patogen som ofta isoleras från patienter på IVA. A. baumani var isolerad 
från CSF- prover med en relativt hög frekvens (18,2 %) jämfört urin- (13,4 %) och 
blod- (10,6 %) proven.  
Särskilt oroande är ökningen av multiresistensgenen av A. baumani isolerade  
från dessa IVA. A. baumani visade resistent mot imipenem med 16,7 % i dessa IVA . 
Meropenem har visat sig vara mer effektivt mot gramnegativa bakterier än 
imipenem. I studien ingick flera patienter mellan 20-40 år .  
Sammanfattningsvis kan den höga frekvensen av multiresistenta bakterier i dessa 
IVA motivera klokare användning av breddsspektrumantibiotika i syfte att minska 
trycket på känsliga stammar. Detta kan vara fördelaktigt för att skydda IVA patienter 
och förhindra spridningen av resistenta bakterier på dessa vårdavdelningar. Det 
verkar som en kombination av vacomycin med meropenem eller imipenem kan 
effektivt behandla de flesta av dessa IVA- patienter som har bakteriella infektioner 
när empirisk terapi måste övervägas (22). 
 
 

Förekomsten av antibiotikaresistenta Acinetobacter 
baumannii i tertiärvårdssjukhus i Teheran (23) 
 
Icke fermenterande gramnegativa stammar (bacill) (eng. nonfermenting gram-
negative bacilli, NFGB) finns överallt. NFGB har framstått som en viktig orsak till 
vårdrelaterade infektioner.  Syftet med denna studie var att fastställa prevalens av 
antimikrobiell känslighet för NFGB på ett iranskt sjukhus.  
 Under studietiden från juli 2005 till november 2006 hade totalt 88 stammar av A. 
baumannii isolerade från kliniska prover från patienter på ett tertiärt sjukhus med 
1000-sängar i Tehran.  Konsekutiva icke-dupliceringsstammar NFGB hämtades från  
olika patienter som lades in på sjukhus  i mer än 48 timmar.  Prov som togs kom från 
luftvägarna,  urin, blod, sår och andra kliniska prover . 
Det mest effektiva antibiotikum mot Pseudomonas aeruginosa och A.  baumannii 
var imipenem följt av tobramycin. Fluorokinoloner hade måttlig effekt mot P.  
aeruginosa. De flesta isolat av A.baumannii var multiresistenta.  Effekten av 
ticarcillinclavuanic, ofloxacin och ceftazidim på S.  maltophila var 96 %, 94 % och 81 
%, respektive.  33 % av  isolaten var resistenta mot trimetoprim och 
sulfamethoxazole. 
Den aktuella studien visade uppgifter om andelen antimikrobiell resistens som 
observerats i NFGB på Miladssjukhuset. Totalt hade A.  baumannii isolaten en hög 
frekvens av resistens mot vanliga antibiotikum. Tidigare användning av antibiotika, 
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längre sjukhusvistelse och mekanisk ventilation var de stora riskfaktorerna för 
resistens förvärv i P.  aeruginosa och A. baumannii.  
I denna studie var imipenem mycket effektiv mot P. aeruginosa och A. Baumannii.  
78,9% respektive 59,5% isolat av dessa organismer var känsliga mot  imipenem. 
Lägre motstånd bland NFGB mot imipenem  kan bero på att imipenem borjade att 
användas år 2001  på sjukhuset och detta antibiotikum används ofta för att behandla 
infektioner orsakade av multiresistenta stammar  av gramnegativa bakterier, särskilt 
P.  aeuroginosa och A.  baumannii.   
 Denna studie visade att 65 % av P.aeruginosa isolaten var känsliga mot 
ciprofloxacin. Aminoglykosider och tobramycin var måttligt verksamma mot P.  
aeuginosa och A.  baumannii - isolat i denna studie och 53,4 % av dessa organismer 
var känsliga för tobramycin. I denna studie var ceftazidim det mest effektiva 
antibiotikum i jämförelse med andra och tredje generationens cefalosporiner.  
Cefepim var som enda fjärde generationens  cefalosporiner, effektiv endast i 58,7 % 
av P. aeruginosaisolaten.  
 Majoriteten av A.  baumannii-isolaten var MDR. Den mest effektiva antibiotikan 
mot A.  baumannii  var imipenem och tobramycin.  Nästan 90 % av A. baumannii-
isolaten i denna studie var resistenta mot cefalosporin som ceftazidim, cefotaxim och 
ceftriaxon.   
 Liksom andra icke-fermentorer var S. Maltophilia resistent mot många vanliga 
antibiotika. I denna studie var nästan 98 % av S. maltophilia isolaten resistenta mot 
imipenem.  Studien visade också att ciprofloxacin och ofloxacin är de mest effektiva  
antibiotikum mot S.  maltophilia.  Trimsulfa används för behandling av infektioner 
orsakade av S.  maltophilia men 33 % av isolaten var resistenta mot kuren (bestående 
av trimetoprim och sulfamethoxazole).   
Bland de viktigaste  riskfaktorerna för förvärv av resistens i  stammar av P.  
aeruginosa och A.  baumannii ingår;  tidigare användning av antibiotika, längre 
vistelse på sjukhus eller på intensivvårdsavdelningar, akut operation, total  parenteral 
nutrition, som har en central venkatet,  endotrakealtub och urinkateter eller 
nasogastriska  rör (23). 

 

Antibiotikaresistens mönster hos en kirurgisk IVA-enhet 
på ett universitetssjukhus i Turkiet (24) 

 
I en studie som publicerades 25 oktober 2006 analyserades totalt 871 kliniska prover 
från 615 vuxna patienter.  
Undersökningen genomfördes under en period av tolv månader på ett 
tertiärvårdsuniversitetssjukhus som ligger i den sydöstra delen av Turkiet, Gaziantep. 
Syftet med denna studie var att se över patogener associerade med nosokomiala 
infektioner i en kirurgisk IVA avdelning på ett universitetssjukhus i Turkiet och att 
sammanfattade nivån av antibiotikaresistens i de vanligaste patogenerna. Från 871 
kliniska prover identifierades 771 bakterier och svampisolat. Data samlades in från 
vuxna patienter på sjukhusets kirurgiska IVA. Under minst en månad följdes alla 
patienter som hade nosokomiala infektioner upp. Typ och plats av nosokomiala 
infektioner analyserades. Infektioner ansågs vara IVA-associerade om de utvecklats 
på IVA inom 48 timmar efter införsel eller inom 48 timmar efter utskrivning från 
IVA. Alla prov togs och överfördes till laboratoriet omedelbart och inokulerades på 
rätt kulturmedia inom två timmar. Resultatet i denna studie visade att de vanligaste 
isolerade mikroorganismerna var P. aeruginosa (20,3 %), Candidaarter (15 %) och S. 
aureus (12,9 %). 
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Bland de gramnegativa mikroorganismerna var P. aeruginosa den mest resistenta 
mot tredje generationens cefalosporiner (71,3-98,1 %), medan A. baumannii var 
resistenta i alla fall mot piperacillin, ceftazidim och ceftriaxon.  
Isolat av S. aureus var de mest resistenta mot penicillin, ampicillin, och metillicin 
(82-95 %), medan koagulasnegativa stafylokocker var till 98,6 % resistenta mot 
meticillin och i samtliga fall mot ampicillin och tetracykliner (24). 
 

Frekvens av isolering och antimikrobiell resistens i 
gramnegativa och grampositiva bakterier från patienter 
på IVA avdelningar på 25 europeiskauniversitetssjukhus 
(25) 

 
I en studie som publicerades den 15 september 2001 samlades in totalt 3 981 isolat 
från patienter som behandlades på IVA avdelningar på 25 europeiska 
universitetssjukhus under 1997 och 1998. De 25 deltagande europeiska sjukhusen 
ombads skicka de första 20 blodomloppsinfektionsisolaten varje månad och upp till 
100 isolat från nosokomial pneumoni, 100 isolat från luftvägsinfektioner (endast S. 
pneumoniae, H. influenzae, och Moraxella catarrhalis), 50 isolat från hud och 
mjukdelsinfektioner, och 50 isolat från urinvägsinfektioner under 1997 och 1998. 
Endast ett isolat per patient var tillåtet. 
Isolaten odlades på blodagar och lagrades vid -70° C med Microbank (Oxoid, UK) i 
väntan på vidare testning. MIC av en rad antibiotika fastställdes med en 
microdilution metod (Sensititre, USA) samt standardiserade metoder definieras av 
den nationella kommittén för Clinical Laboratory Standarder. 
Frekvensen av isolering (%)och rangordning av de mest inblandade 15 bakteriearter i 
IVA infektioner är listade i tabell 2. S. aureus (n = 639), P. aeruginosa (n = 499), E. 
coli (n = 436), och koagulasnegativa stafylokocker (CNS) (n = 417) svarade för cirka 
hälften av de erhållna isolaten från patienter på IVA. 
Bland de 15 vanligaste bakteriearterna hos IVA patienter var cirka en tredjedel av 
isolaten grampositiva bakterier. De översta fyra arterna från blodisolaten var också 
grampositiva bakterier. Grampositiva bakterier står för över hälften av all blodisolat. 
Bland de nosokomiala isolaten utgjorde lunginflammationer och sårinfektioner, S. 
aureus, P. aeruginosa och E. coli står för ungefär hälften av isolaten, medan urin-
och-luftvägsinfektioner, E. coli, P. aeruginosa, och Enterococcus faecalis utgjorde 
mer än hälften av isolaten. 3 % av de erhållna isolaten från IVA-patienter tillhörde 
släkten Candida. Bakteriemi och nosokomiala pneumoni var de vanligaste 
infektionerna på dessa IVA. 
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Tabell 2 Frekvensen av isolering (%)och rangordning av de mest inblandade 15 
bakteriearter i IVA infektioner(25). 
 

Arter Tot
al 

Blod 
infekti
on 

Luftvägsinfek
tion 

Noskomi
ala 
pneumo
nia 

Sår 
infekti
on 

Urinvägsinfek
tion  

S. aureus 16.7 
(1) 

17.2 
(2) 

- 22.2 (1) 17.8 
(2) 

3.0 (11) 

P. 
aeruginos
a 

12.5 
(2) 

8.2 (4) - 22.1 (2) 18.7 
(1) 

10.8 (2) 

E. coli 11.0 
(3) 

12.8 
(3) 

- 8.3 (3) 10.2 
(3) 

32.5 (1) 

CNS 10.
5 
(4) 

19.4 
(1) 

- 0.8 (17) 7.1 (5) 2.4 (12) 

Enterobac
ter spp. 

5.7 
(5) 

5.0 (6) - 8.2 (4) 8.0 (4) 4.8 (6) 

H. 
influenzae 

5.3 
(6) 

0.6 
(21) 

47.2 (1) 3.0 (9) - 0.0 (–) 

S. 
pneumoni
ae 

4.9 
(7) 

1.6 
(14) 

38.5 (2) 2.5 (11) - 0.0 (–) 

E. faecalis 4.1 
(8) 

5.7 (5) - 1.3 (15) 7.1 (6) 10.2 (3) 

Acinetoba
cter spp. 

4.1 
(9) 

4.5 (7) - 4.9 (5) - 1.8 (13) 

K. 
pneumoni
ae 

3.8 
(10
) 

4.3 (8) - 4.1 (6) - 6.6 (4) 

Candida 
spp. 

3.0 
(11) 

3.5 (9) - 2.6 (10) - 6.6 (5) 

Serratia 
spp. 

2.3 
(12) 

2.1(11) - 3.6 (7) - 0.0 (–) 

P. 
mirabilis 

2.1 
(13) 

2.4 
(10) 

- 2.2 (12) - 4.7 (7) 

S. 
maltophili
a 

1.6 
(14) 

1.1 (15) - 3.0 (8) - 0.0 (–) 

K. oxytoca 1.4 
(15) 

1.0 
(16) 

- 2.2 (13) - 3.6 (8) 

 89.
0 

89.4 85.7 91.0 68.9 87.0 

 
De tre mest framträdande grampositiva bakterierna inblandade i infektioner hos IVA 
patienter var S. aureus, koagulasnegativa stafylokocker, och Enterococcus faecalis. 
39 % av alla S. aureus isolaten från patienter i IVA var resistenta mot oxacillin 
(MRSA). 
MRSA visade högre nivåer av samtidig resistens än meticillinkänsliga S. aureus 
(MSSA). Cirka 95 % av MSSA isolat var känsliga för gentamicin, men bara en 
fjärdedel av MRSA isolat var känsliga för detta antibiotikum. 
Karbapenemer (bredspektrum antibiotika) var mest effektiva mot Enterobacter spp. 
(98,7 % känslighet), följt av amikacin och cefepim. Typ och frekvens av infektioner 
utvecklas bara inte över tid, de varierar också från land till land. 
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De data som presenteras här visar att det fortfarande finns tillräckliga 
behandlingsalternativ för infektioner i IVA orsakade av de vanligaste bakteriearterna. 
Men situationen för IVA-patienter med infektioner orsakade av P. aeruginosa är 
kritiska(25). 
 
 
 

5. Diskussion 

De genomgångna studierna har olika utformningar, vissa har varit 
multisjukhusstudier (19,22,25) och vissa studier har varit hälsoplanbaserade 
(21,23,24) medan andra har varit prospektiva studier (20) och större undersökningar 
av bakterieisolat insamlade på sjukhus (20) eller tvärsnittsstudier (13). 
Gemensamt för de flesta studierna har varit att författarna försökt spåra 
antibiotikaanvändning och resistensutveckling på grund av hög konsumtion av 
antibiotika, alltså ett samband mellan antibiotikaanvändning och resistensutveckling. 
Tänkbara felkällor är infektionsbekämpning, brist på koloniseringsuppgifter och 
sjukdomens svårighetsgrad. Resultaten vid ett enda sjukhus kan inte generaliseras 
(18,19). Även frågeformuleringar användes i en av studierna, patienterna var tvungna 
att svara på frågeformuleringar. Det är möjligt att minnesfel uppstår för patienter 
som behandlats på sjukhus och att informationen inte helt överensstämmer med 
verkligheten. Studierna har många begränsningar i sina undersökningar, varav de 
flesta var relaterade till tillgången på uppgifter.  Författarna hade inte data gällande 
antagningsdatum för varje patient eller kliniskt prov. För det andra var patientens 
demografiska information, såsom ålder och historia samt enskild 
antibiotikakonsumtion, inte tillgänglig för utredarna (13).  
Studien som undersökte antibiotikaresistensmönster av Shigella spp i Iran (21) 
genomfördes för att fastställa känslighetsmönster bland vanliga bakterier och 
resultatet visade högt antal multiresistenta isolat. Liksom i andra länder förekommer 
Shigella spp. mest på sommaren (21).  
Sjukhusinfektioner och förvärvat multiresistenta A. baumannii, särskilt de som 
uppvisar komplett antibiotikaresistens, utgör en verklig utmaning för sjukhusen. 
Särskilt oroande är ökningen av multiresistenta A. baumanni isolerade från ett av 
sjukhusens IVA (22). Det finns begränsade uppgifter om resistensmönster av A. 
baumannii i Sverige (23). Som rapporterats i andra studier, kan en minskad 
användning av antibiotika leda till lägre bakterieresistens enligt utredarna i denna 
studie(23). 
De studier som undersökte IVA visade att antalet resistentabakterier är omfattande. 
Även multiresistenta bakterier finns i flera länder världen över. 
 

 Resistensnivåerna mot cefalosporiner är låga och det är denna antibiotika 
som används mot många infektioner inom vården i Sverige(20). 

 Inga isolat var resistenta mot både imipenem och ampicillin-sulbaktam på 
IVA i USA(18). 

 I Iran är bredspektrumantibiotika vanliga och används på IVA (13). In vitro 
utvärdering av effektiviteten för antibiotika mot grampositiva och negativa 
bakterier visar att de flesta penicillin, cephalosprin och 
klindamycinpreparaten inte skulle vara effektiva mot infektioner hos dessa 
intensivvårdspatienter (22). 

 En jämförelse mellan studien som genomfördes i Turkiet och den studien som 
gjordes i IVA avdelningar i 25 europeiska länder visar att resistensnivån för 
de vanligaste mikroorganismerna på turkiska sjukhus hade högre nivå än de 
på de 25 europeiska sjukhusen. De 15 vanligaste bakteriearter listade i tabell 2 
(24)(25).  
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IVA anses allmänt vara ett epicenter för antibiotikaresistens och en av de främsta 
källorna till utbrott av multiresistenta bakterier. En av de vanligaste riskfaktorerna är 
överdriven konsumtion av antibiotika som utövar selektivt tryck på bakterier.  
Patienter som vårdas på IVA är mer benägna än andra att koloniseras eller bli 
smittade med en antimikrobiell resistent patogen. Därför är antibiotikaresistens 
betydligt högre hos patienter som vårdas på IVA avdelning än hos icke-IVA 
patienter(24). Ett antal faktorer bidrar till uppkomsten av antimikrobiellt motstånd 
på IVA, sjukdomens svårighetsgrad, anlag för nosokomiala infektioner, överföring av 
resistenta bakterier från andra vårdområden inom sjukhuset och användningen av 
invasiva produkter, utökad sjukhusvistelse. Den utbredda användningen av 
profylaktiska och terapeutiska anti-infektiösa medel (24). Infektioner som leder till 
organsvikt är en vanlig orsak till att människor blir inlagda på IVA och en stor andel 
av patienterna förvärvar infektioner under sin vistelse på sina IVA (20). Även initial 
antimikrobiell behandling på IVA är oftast empirisk vilket innebär att behandlingen 
inleds innan identitet eller känslighetsprofilen av smittämnet är känd. 
Underbemanning av personal och ansamling av patienter är andra faktorer som ökar 
överföring av resistenta organismer på sjukhus. Underbemanning leder till sämre 
följsamhet till handhygienregler vid ökad arbetsbelastning och personalen blir 
tvungen att hjälpa till där behoven är som störst, fler omflyttningar av patienter och 
personal leder till spridning av resistenta bakterier mellan patienter.  
Sammanfattningsvis talar befintliga data för en hög antibiotikaresistens på IVA. 
Spridningen av antibiotikaresistens är högre i vissa regioner och länder t.ex. i 
Mellanöstern än i Europa och variationerna skiljer sig mellan olika länder och 
platser, troligen beroende på individuella antimikrobiella mönster. Patienter som 
tidigare behandlats med antibiotika hade mer positiva kulturer än de som inte hade 
blivit det enligt en studie (22). Detta resultat är förenligt med vissa andra rapporter 
som visat att tidigare antibiotikaterapi kan gynna uppkomst av antibiotikaresistens 
(22). I en studie undersöktes uppkomst och spridning av resistenta bakterier i 
LTACH i USA. I studien påvisades höga nivåer av resistens (18). Median för 
förekomsten av resistens bland kliniska isolat av flera vanliga organismer var över 90 
%. Förekomsten av antibiotikaresistens bland gramnegativa bakterier var också höga 
(18). Många patienter som tas in för LTACH kommer direkt från IVA och har haft 
infektioner med multiresistenta organismer och löper stor risk för återkommande 
infektioner(18). 
De vanligaste bakterierna som hittades på IVA i Iran var gramnegativa bakterier, A. 
baumannii, P. aeruginosa, E. coli och Klebsiella spp. Resistensnivåerna var höga och 
resultaten påminde om de som redovisades från de andra utvecklingsländerna i 
Mellanöstern (13) jämfört med studien som genomfördes i Europa, där bland de 15 
vanligaste bakteriearterna hos IVA patienter var cirka en tredjedel av isolaten 
grampositiva bakterier. De översta fyra arterna från blodisolaten var också 
grampositiva bakterier S. aureus rapporterades som den mest gemensamma följt av 
P. aeruginosa och E. coli (25). De vanligaste grampositiva organismerna som 
hittades från denna IVA var S. aureus, kogulasnegativa Staphylococcus och S. 
epidermidis (24). Bland dessa organismer utgjorde MRSA 96,2 % av alla S. aureus 
isolat. Många av isolaten visade MDR i likhet med resultat från andra länder i 
Mellanöstern (24). Gramnegativa bakterier var de vanligaste bakterierna som togs 
från urinprov (24) . Högre bakterieresistens påvisades på IVA i Iran och Turkiet 
jämfört med IVA i Europa och USA (13). Jag upplever det som att kunskapen om 
resistens inte är lika spridd i dessa länder som exempelvis i Europa och USA.  
Resistensens nivåer var mycket lägre i USA och Europa men nästan lika höga i Iran 
och Turkiet (13).   
I en studie undersöktes antibiotikabehandling på svenska IVA. Denna studie visade 
att en stor andel av IVA-patienterna fick antibiotika och, som väntat, empirisk terapi 
är vanligare än kulturbaserad terapi (20). 
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I den aktuella studien behandlades så många som 74 % av IVA-patienterna med 
antibiotika. Beslutet om antibiotikabehandling grundade sig bara i 30 % av fallen på 
mikrobiologiska data. Slutligen, även om de flesta beslut om antibiotikaförskrivning 
var empiriska i svensk IVA och cefuroxim var mest använd antibiotika och den visade 
sig vara verksam i 95 % av fallen (20). Resultaten i denna studie visar att 
resistensläget i Sverige inte upplevs som katastrofalt(20) Sverige har haft en gynnsam 
position när det gäller antibiotikaresistens (16). I Sverige har man varit mycket 
sparsam med antibiotika (16) vilket medfört ökat lidande och fördröjda eller 
uteblivna behandlingsresultat. Risken med antibiotikabehandling måste värderas 
men när patienten behöver behandlas med antibiotika så ska hon/han behandlas. 
Det behövs fler studier på området och för att korrekt behandling skall ges. Vi måste 
vara uppmärksamma på att kontrollera spridningen av dessa bakterier hos IVA 
patienter samt tillämpa lämpliga antibiotikabehandlingar och kontrollsåtgärder som 
kan vidtas för att förhindra korskontaminering av multiresistenta bakterier (22). För 
att undvika onödig antibiotikabehandling behövs utveckling av snabba 
mikrobiologiska diagnosmetoder och bättre verktyg för att kunna skilja mellan feber 
orsakad av infektion och feber av andra orsaker. Dessutom behövs riktlinjer för 
antibiotikabehandling och bestämda datum för omprövning av antibiotikaterapi i alla 
IVA.  
Nackdelen med bredspektrumsantibiotika är att de kan vara skadliga för den normala 
bakteriefloran i tarmen, samt att de lättare selekterar fram resistenta bakterier.  Ökad 
användning av bredspektrum antimikrobiella medel utöver det framväxande 
motståndet bland bakterier är ett hot mot folkhälsan genom att det ökar morbiditet 
och mortalitet samt kostnaderna för samhället (13).  
Vi bör begränsa antibiotikaanvändningen för att minska den onödiga 
överanvändningen av livsviktiga läkemedel världen över och därmed avstå från 
behandling med antibiotika så mycket som mojligt för att minska antibiotikaresistens 
och spridning av densamma. Vi ska undvika att använda antibiotika i onödan men 
samtidigt tänka på att behandla patienter som verkligen behöver behandlas med 
antibiotika för att förhindra risken för lidande. Det är viktigt hur mycket, hur ofta och 
vilken typ av antibiotika vi konsumerar för att förebygga resistensutvecklingen (10). 
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6. Slutsats 

Det är viktigt att inte använda antibiotika i onödan för ju högre förbrukningen är 
desto större är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. 
En ytterligare anledning till att problemet ökar är spridningen av resistenta bakterier 
inom vården och ute i samhället vilket lett till ökande sjuklighet, dödlighet och 
kostnader för samhället som blivit ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan.  
I dagens läge är resistensutvecklingen i Europa och USA inte lika stor som i Iran och 
Turkiet. En trolig förklaring till detta kan vara regelbunden övervakning och mer 
restriktiv förskrivning. I Mellanöstern, t.ex. Iran och Turkiet, finns ingen 
regelbunden övervakning och i t.ex. Turkiet kan man köpa de flesta antibiotika som 
används mot t.ex. urinvägsinfektion eller annan antibiotika direkt på apotek utan 
recept. Befolkningen kan även ha lägre kunskap om sjukdomar eller mediciner som i 
länder, som Sverige och USA. I Iran behandlas de flesta infektionssjukdomar med 
antibiotika, till och med små infektioner, och användning av 
bredspektrumantibiotika är vanligt. Multiresistenta bakterier  är nu vanliga i Iran. 
IVA patienter löper hög risk för sjukhusinfektioner, särskilt nosokomiala 
infektionssjukdomar, p.g.a. underliggande sjukdomar, immunsupprimerade 
patienter och om det finns främmande material i kroppen, t.ex. urinkateter.  
Den höga bakterieresistensen på IVA, sjukhus och i patientprover i Iran och andra 
delar av världen visar att det finns ett behov av att förebygga och kontrollera MDR- 
infektioner. För att minska uppkomsten och spridning av antibiotikaresistenta 
patogener på IVA behövs övervakning och utvecklingen av snabba mikrobiologiska 
diagnosmetoder samt bättre verktyg för att skilja mellan feber orsakad av infektion 
och feber av andra orsaker och minska antibiotikaanvändning på sjukhus. 
Det behövs samarbete för att minska den onödiga överanvändningen av antibiotika 
genom att förbättra informationen till såväl läkare som patienter.  
 
 
 
 
 
 
 

7. Tack 
 
Jag vill ge ett stort tack till mina barn som visade tålamod under den långa perioden 
jag skrev mitt arbete. Jag vill också passa på tacka Stefan som hjälpt mig med 
språket. 
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