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Undersøkelse av antibiotikaresistensgener i miljø

• Antibiotikaresistens øker både globalt og 
nasjonalt.

• Økende forståelse for at mulige kilder til 
smitte også finnes i mat og miljø og ikke 
bare gjennom syke mennesker eller dyr.

• Viktig å se på betydningen av det totale 
økosystemet når det gjelder utvikling- og 
spredning av AB res.



«Alt» henger sammen



Hva vet vi om antibiotikaresistens i miljø?

• Antibiotika og antibiotikaresistente determinanter er et naturlig 
fenomen og har vært tilstede i miljøet lenge før mennesker 
oppdaget og begynte å bruke antibiotika
– Forsvar mot andre mikroorganismer
– Antibiotika som signalmolekyl, f.eks quorun sensing

• Flere ulike miljø kan betegnes som «hot spots» for utvikling og 
spredning av antibiotikaresistens
– Store mengder bakterier, noen allerede resistente
– Rikelig med antibiotika og/eller andre resistensdrivere

Ideelt miljø for utvikling og spredning av antibiotikaresistens
– Eksempler:  biofilmer, sedimenter i nærheten av renseanlegg, material 

før og etter behandling i renseanlegg, steder med farmasøytisk 
produksjon, jord som gjødsles med naturgjødsel……..

• Andre naturmiljø/Wild life
– Ulik eksponering av antibiotika og andre 

resistensdrivende stoffer



Resistens mot et antibakterielt middel kan være 
naturlig eller ervervet. 

Naturlig resistens 

• Innebærer at mikroben i utgangspunktet ikke blir påvirket av 
et antibiotikum da den mangler nødvendige strukturer og 
metabolske mekanismer som middelet virker mot

Ervervet resistens 
• Innebærer at mikrober som primært er følsomme mot et 

antibiotikum utvikler resistens ved at arvestoffet endres. Ervervet 
resistens er nært knyttet til bruk av antibiotika

– Horisontal genoverføring av resistens gener

– Mutasjoner og rekombinasjoner

– Seleksjonspress (AB, tungmetaller, biocider og andre)



Jord Akvatiske miljø
Hundrevis av forskjellige ARGs som koder for motstand 
mot et bredt spekter av antibiotika er funnet i 
mikroorganismer i Sykehusavløp, vann knyttet til 
dyreproduksjon, annen kloakkvann, renseanlegg, 
overflatevann, grunnvann og til og med i drikkevann

Dyr
Ulike pattedyr

Husdyr

Villsvin

Sel 

Aper

Gnagere

Fugler

Insekter

• Et av få kvantitative studier over tid hvor Graham og 
kollegaer har isolert DNA fra jordbruks jord i 
Nederland i periode fra 1940-2008. 

• Ved hjelp av qPCR har de kvantifisert et utvalg av 
antibiotikaresistensgener. 

• Resultatene viser en særlig økning av de ulike gene 
etter 1970 og fram til i dag.



Utfordringer

• Det finnes mange ulike studier med det er vanskelig å sammenligne 
resultatene fordi det brukes veldig mange ulike metoder og tilnærminger for 
å studere resistens i miljø
– Dyrkningsbasert/ikke dyrkningsbasert – ulike begrensninger, valg av medie, valg av antibiotika konsentrasjoner, valg 

av resistensgener, valg av bakterieindikator, valg av primerset

• Miljøovervåkningsstudier i Norge
– I regi av NORN/VET: E.coli fra hhv rødrev, hjortedyr og reinsdyr: indikerer en generell 

lav forekomst av resistens. Noen få forskningstudier har sett på resistens i miljø.

• Behov for bredere miljøovervåkningsprogram over tid
– Det per i dag ingen kun en veldig begrenset systematisk overvåkning av resistensgener blant 

bakterier i miljø
– Større langsgående analyser – også over tid
– I tillegg til forskningstudier
– «Pipline» av metoder som kan benyttes, standardisert design

• Dyrkningsbaserte metoder
• Molekylære analyser
• Metagenomanalyser
• Sensitive «moderne» deteksjonsmetoder
• Behov for sammenlikning av data fremskaffet på «tradisjonelt» vis med data framskaffet via helgenomsekvensering

direkte på prøvemateriale for å kunne tyde dataene riktig



Noen viktige kunnskapshull
• Kartlegging av reservoarer
I hvor stor grad finner vi antibiotikaresistente bakterier
(ARB),  antibiotikaresistensgener (ARG) og  
antibiotikaresistens markørgener (ARMG) i ulike miljø?

– Mennesker, landdyr, fisk
– Mat
– Miljø (jord, vann og hav)
– Har GMO betydning for spredning av AMR?

• Smittepotensial fra mat og miljø til mennesker (og 
andre dyr)
– Smitte med resistente bakterier
– Overføring av resistensgener til normalflora
– Smitte til miljøet via f. eks avrenning/gjødsel
– Reise/besøk; spredning av resistens fra land 

med høy forekomst av AMR til land med lav 
forekomst av AMR

• Effekten av ulike resistensdrivere
– Forurensing av antibiotika til ulike miljø
– Forurensing av andre kjente og ukjente 

resistensdrivere i miljø
• Tungmetaller, Biocider, herbicider

• Redusere  forurensingene av resistente bakterier, 
resistensgener og resistensdrivende stoffer til 
naturlige økosystemer



Miljøstudier ved GenØk

Forekomst av 
antibiotikaresistensmarkørgen
hos reinsdyr



Antibiotikaresisistens-markør-gener

• Det mest brukte ARM-genet i transgene planter er nptII-genet 
som gir resistens mot kanamycin (aminoglykosid) 

• Er nptII (og andre ARM-gener) allerede utbredt i naturen? 

• Hvilken betydning har en eventuell horisontal genoverføring
(HGT) av disse markørgenene fra transgene planter til
bakterier for spredning av antibiotikaresistens?

• Mangler fagfelle-vurderte studier som viser at det faktisk
finnes en utbredt forekomst av nptII i ulike miljø

• Vi har studert prøver fra
– jord med hvor ulike type gjødsel har vært brukt, 
– prøver fra grisegårder, 
– begynt å se på prøver reinsdyr

Forekomst av 
antibiotikaresistens-

markørgen hos reinsdyr



Resultater

Prøvene som er testet til nå i dette studiet tyder på at den naturlig 
forekomsten/ bakgrunnen av ARMG i lokale miljøer i Tromsø er svært lav og 
ikke detekterbar. 
Vi konkluderer også med at gitt de lave nivåene av disse spesifikke genene 
kan vi ikke utelukke at innføringen av nye / eksterne kilder til slike gener ikke 
vil øke prevalensnivået over tid.

Litteraturen: 

• Våre resultater er i samsvar med andre studier som også viser lav 
prevalens av nptII (Smalla et al 1993, Leff et al 1993, Gebhard and Smalla 1999, Ma et al 2011, Woegerbauer 2014 and 2015b)

• Woegerbauer et al observerte en positiv sammenheng mellom 
forekomsten av nptIII i jorda og anvendelsen av organiske gjødsel av 
animalsk opprinnelse. Våre studier indikerer ikke det samme.

• Studier har vist at tilstedeværelsen av rekombinant DNA i jord dyrket med 
GM-planter som inneholder nptII-genet (Gebhard og Smalla 1999, Hay et al 2002, Ma et 

al 2011, Bonadei et al 2009). Men studiene kunne ikke si noe om forekomsten før 
og etter dyrkning med GM planter som inneholder nptII.



S E N T E R F O R B I O S I K K E R H E T

Forekomst av antibiotikaresistente bakterier og 
resistensgener knyttet til renseanlegg

Kartlegge forekomsten av ARB og ARG i norske naturmiljøer 
for å øke kunnskapen om mangfold og prevalens av AMR 
utenfor kliniske miljøer

• Renseanlegg i Tromsø 
– Kloakk fra sykehus og husholdning
– “Prøvene ble tatt fra 3 ulike renseanlegg
– Mekanisk rensing

• Renseanlegg i Bergen
– Kloakk fra sykehus og husholdning
– Prøvene ble tatt i Byfjorden, utenfor tre ulike renseannlegg
– Mekanisk-, biologisk-, og kjemisk rensing

• Ulike typer metoder
– Dyrknings baserte metoder
– Molekylære metoder
– Metagenomanalyser



S E N T E R F O R B I O S I K K E R H E T

Table 1:  Selected antibiotics used in this study, their mechanisms of action and resistance mechanisms 

Class  Examples Target Resistance mechanisms 
Β-lactams 

 

Ampicillin (AMP) 
Amoxicillin (AMX) 

Targets: Penicillin binding 
proteins (PBPs). Inhibition of 
cell wall synthesis.                 
Bactericidal. 

Beta-lactamases, modification of penicillin 
binding proteins (PBPs), efflux pumps and 
membrane impermeability. 

Β-lactamase 
resistant 
penicillin 

Dicloxacillin (DCX) Targets: Penicillin binding 
proteins (PBPs). Inhibition of 
cell wall synthesis. 
Dicloxacillin is stable against 
hydrolysis by a variety of 
beta-lactamases.                                  
Bactericidal. 

Modification of penicillin binding proteins 
(PBPs), efflux pumps and membrane 
impermeability. 

Aminoglycosides Kanamycin (KM)  
Streptomycin (STP) 

Targets: Binding of 30 
ribosomal subunit.Disrupts 
translation, inhibits protein 
synthesis.                    
Bactericidal. 

Modification of antibiotic by acylation, 
phosphorylation or adenylation. 

Tetracycline’s Tetracycline (TET) Target: Binding of 30 
ribosomal subunit. Inhibits 
protein synthesis. 
Bacteriostatic. 

Efflux, ribosomal protection and enzymatic 
inactivation. 

Fluoroquinolones Ciprofloxacin (CIP) Targets the GyrA subunit of 
DNA gyrase, and 
topoisomerase IV. Inhibition 
of DNA synthesis.  
Bacteriicidal. 

Target modification, efflux pumps. 

Macrolides Erythromycin (ERI) Targets: 50S ribosomal 

subunit. Inhibits protein 

synthesis.                 

Bacteriostatic. 

Target modification, mutations in 23S rRNA, 

efflux pumps and enzymatic inactivation. 

Phosphotransferases: phosphorylation of 

hydroxyl group. Glycotransferases: 

glycosylation of hydroxyl group. Esterases: 

hydrolyzation of lactone ring. 

Trimethoprim Trimethoprim (TMT) Targets: dihydrofolate 
reductase (DHFR). Inhibits 
folate synthesis. 
Bacteriostatic. 

Resistant forms of the DHFR enzyme. 
Mutations in gene promoter and upstream 
genetic elements lead to overexpression of 
intrinsic DHFR enzyme. 

Sulfonamides Sulfamethoxazole 
(SMX) 

Targets: dihydropteroate 
synthase (DHPS). Inhibits 
folate synthesis. 
Bacteriostatic. 

Resistant forms of DHPS enzymes, mutations 
in dhp gene. 

                 



Resultater
De viktigste resultatene og konklusjonene som kan trekkes fra vår studie er:

• Bakterier dyrket fra prøvene fra renseanleggene viste seg å være fenotypisk resistente mot de
ulike typene av antibiotika

• Noen av bakteriene viste seg å være positive ved PCR for resistensgener. Disse skal videre
sekvenseres.

• Resultatene fra metagenom analysene indikerer at det er en mye høyere forekomst av
antibiotikaresistens- og antibiotikaresistenslignende-lignende gener i de ubehandlede prøver
fra Tromsø sammenlignet med metagenomanalysene fra Byfjorden.

• Bruken av de ulike metodene i denne studien, dyrkningsbasert eller ikke dyrkningsbasert, viser
klart fordeler og ulemper for hver metode. Dette viser viktigheten av å kombinere forskjellige
verktøy for å karakterisere ARB og ARG i forskjellige miljøer.





Takk for oppmerksomheten!
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