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Kolistin

• Kolistin (polymyxin E) är ett polypeptid-antibiotikum

• under många år bara använts för inhalation (CF-patienter) men 
pga av ökande resistens hos gramnegativer ökat iv-bruk under de 
senaste åren

• Resistens mot kolistin finns sedan tidigare men mycket låg samt 
kromosomalt
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mcr-1

• Liu et al rapporterade i november 2015 om en ny plasmidburen
kolistinresistensgen, mcr-1 i Kina (E. coli och K.pn)
Gris 21%

Gris/fågelkött 15%

Sjukhusvårdade människor 1%
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MCR-1 och mcr-1

• MCR-1 enzym som ökar produktionen av modifierat lipid A med en 
lägre affinitet för polymyxin

•mcr-1 lokaliserad på konjugabla plasmider

• Stabil över tiden (till skillnad från tidigare förekomst av 
kromosomal kolistinresistens).
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Bara i Kina?
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Danmark (Hasman et al, 2015)

• Från det nationella antibiotikaresistens-övervakningsprogrammet 
2012-15, 914 helgenomsekvenserade ESBL-stammar

• Sex (0.6%) var mcr-1-positiva
– fem stammar från importerat kycklingkött från Europa (2012, 2013, 2104) 

– en stam från human blododling (2015)

•mcr-1 nu på andra plasmider och möjligen också kromosomalt

2016-05-13



Frankrike (Haenni et al, 2016)

• 8684 Salmonella 2012-2013 från livsmedelsproducerande djur

Fem isolat (0,06%) resistenta med MIC >=4 mg/mL

4 (0,6%) positiva för mcr-1 

• ESBL-positiva E. coli från kalvar med diarré 2005 - 2014

517 isolat screenas för kolistin-resistens

21% var positiva för mcr-1 varav det tidigaste från 2005.

Stammarna från 94 olika gårdar men 100 % identisk sekvens med Kinesiska isolat. 

mcr-1-genen på samma plasmid som blaCTX-M-1 tillsammans med resistensgener för 

sulfonamider och tetracykliner
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Tyskland (Falgenhauer et al, 
2016)

• 577 E. coli från människa, djur och miljö från 2009 - 2015 

0,9 % mcr-1
4 E coli från gris (ESBLA) 1

1 isolat från sårinfektion på människa (ESBLCARBA)
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England

• 24 000 human och djur salmonella, E. coli, Klebsiella spp, 
Enterobacter spp, Campylobacter spp och shigella

 15 (0.06%) isolat var mcr-1 positiva 

 13 isolat från människa, 2 isolat från fjäderfäkött

 12 salmonella (människa och djur), 3 E. coli (människa)
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Nederländerna (Kluytmans-van 
den Bergh et al, 2016)

• 196 prov från kycklingkött i dagligvaruhandeln 2009-2014
– 3 positiva för mcr-1 (1,5%)

• 2 275 kliniska isolat av ESBLA E. coli
• Samtliga negativa för mcr-1
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Sverige, isolat från människa
-två fall av mcr-1

• E. coli i avföringsprover hos två individer som rest i Asien under 2015-
16, båda symptomfria feaces-bärare
Ett fall inom ramen för en särskild rese-studie som genomförts på KI (Giske et al)

Ett fall inom ramen för Folkhälsomyndighetens löpande övervakningsprogram för 

ehec
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Sverige, 
genomgång av nationella ESBL-
kollektioner från människa 2009-2016

• 2095 isolat med ESBLA/M/CARBA från 2009-2016 screenade för 
kolistinresistens
24 isolat med kolistin MIC>2 mg/L (11 K. pneumoniae och 13 E. coli) 

helgenomsekvenserade

 Samtliga negativa för mcr-1
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Sverige – djur (Statens 
veterinärmedicinska anstalt, 2016)

• Inom ramen för Svarm analyseras E coli-stammar från tarm hos 
friska livsmedelsproducerande djur sedan 2011 för 
kolistinresistens. 

• Kolistinresistens analyseras hos alla screeningprov för ESBLA, M och 

CARBA samt Salmonella enterica. 

• isolat med kolistin MIC>2 mg/L kontrollerade med  PCR för 
förekomst av mcr-1-genen. 

Alla stammar var negativa för mcr-1. 
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Sammanfattning
•mcr-1-genen åtminstone i 17 länder (Kina, Thailand, Laos, Japan, 

Vietnam, Kambodja, Malaysia, Danmark, Storbritannien, 
Nederländerna, Frankrike, Portugal, Schweiz, Tyskland, Belgien och 
Algeriet, Sverige)

• I olika arter E coli, Klebsiella, Shigella och Salmonella enterica (in 
vitro också konjugerad till P. aeruginosa)

• I olika djurslag; kyckling, gris och nötkreatur
– 21% av kalvar med diarré i Frankrike bär på isolat med mcr-1

– 21% av grisar i Asien har mcr-1

• I miljön

• En mängd olika plasmider

• Samlokaliserad med andra resistensgener (ESBLA på samma 
plasmid, ESBLCARBA i samma isolat)

• I Kina MDR E. coli från kyckling med mcr-1 och blaNDM-9, fosA3, 
rmtB, blaCTX-M-65, och floR (endast känslig för doxy och tigecyklin)

• Ovanlig i Sverige. Samtliga ehec och ESBLCARBA testas löpande



Skov & Monnet Eurosurveillance, 2016
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Resistensen är multisektoriell och global
-mcr-1 inget undantag

• Inom sjukvården

• Bärarskap “COPs”

• I miljön

• Livsmedel

• Livsmedelsproducerande djur



EMA updaterar sina rekommendationer 
om användande av kolistin till djur

• Aktuell rekommendation från 2013 konstaterar

Fortsatt bruk inom veterinärmedicin acceptabel men:

Endast för behandling av infekterade djur & djur I dess närhet

Ej för profylaktiskt bruk

Stärkt övervakningen av colistinresistens

Omvärdera rekommendationen vid ökad förekomst av colistinresistens

Pågående: EMAs omvärderar nu sin rekommendation

Se; 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/01/news_detail_00245

5.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/01/news_detail_002455.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1


Tack!

• Landets kliniska mikrobiologiska laboratorier

• Petra Edquist och Karin Sjöström, Folkhälsomyndigheten

• Karolina Hedman, ST-läkare Karolinska Universitetslaboratoriet
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