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De seneste år har der været øget
opmærksomhed på forekomst og
spredning af antibiotika-resistente
bakterier fordi antibiotika-resistens
kan udvikle sig til et problem hvis
sygdomsfremkaldende bakterier
helt eller delvist mister følsomhe-
den over for de stoffer der bruges
til at bekæmpe dem med. Nogle
bakteriearter vil være naturligt re-
sistente mod et antibiotikum, dvs.
have en medfødt evne til at over-
leve i omgivelser der bliver udsat
for det pågældende stof. Resistens
over for antibiotika kan også erhver-
ves af bakterier som ellers til at be-
gynde med er antibiotikafølsomme.
Dette sker især hvis bakterierne ud-

sættes for antibiotika og kan f.eks.
ske ved spredning af antibiotika-re-
sistensgener imellem bakterierne.
Nogle resistensgener bæres af bak-
terien på såkaldte plasmider – små
cirkulære DNA-molekyler som kan
overføres til andre bakterieceller
uafhængig af kromosomet og celle-
delingen. Overførslen foregår ved
direkte kontakt mellem to celler, og
et sådant plasmid kan hurtigt spre-
des mellem bakterier hvis de rette
betingelser er til stede (Figur 1).

Med baggrund i frygten for resi-
stensudvikling har udviklingen af
antibiotika-resistens hos bakterier i
husdyrproduktionen været diskute-
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Figur 1.
Udveksling af re-
sistensplasmider
mellem bakterier.
Plasmidet er et lille
stykke genetisk
materiale som ikke
har forbindelse
med kromoso-
merne (hvor bak-
teriens øvrige gen-
etiske materiale
ligger). En bakterie
kan overføre en
kopi af et plasmid
når der er tæt kon-
takt mellem bakte-
rierne.

Antibiotika-resistens 
hos bakterier fra
danske ferskvandsdambrug

Danmark producerer årligt 40.000 tons fisk i opdræt. I sådanne
opdræt opstår der uvægerligt ind i mellem sygdom hos fiskene,
og antibiotika bruges til at behandle nogle sygdomme. Antibio-
tika har imidlertid den kedelige bivirkning at de gør nogle bakte-
rier resistente, dvs. modstandsdygtige over for medicinen. Ved at
analysere bakterier i og omkring dambrug for resistens har vi
undersøgt problemets omfang.
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ret og undersøgt. I mange lande
med fiskeopdræt har der været pro-
blemer med behandling af bakteri-
elle fiskesygdomme fordi bakteri-
erne er blevet mindre følsomme
over for antibiotika.

I Danmark produceres 40.000 tons
fisk om året i opdræt, og der an-
vendes antibiotika til behandling af
nogle sygdomme. Der har kun væ-
ret få systematiske undersøgelser af
antibiotika-resistens hos de bakte-
rier, der forekommer i fiskeopdræt.
I denne artikel præsenterer vi re-
sultater fra en tre-årig undersøgelse
af antibiotika-resistens hos bakte-
rier i danske dambrug.

Bakterielle fiskesygdomme 
og deres behandling
Undersøgelsen omfattede de bak-
terier der har størst betydning for
bakterielle sygdomme hos regnbue-
ørred: Flavobacterium psychrophilum
(yngeldødelighedssyndrom,YDS),
Yersinia ruckeri (rødmundsyge) og
Aeromonas salmonicida (furunku-
lose). Forekomsten af resistens blev
også undersøgt i en almindeligt
forekommende gruppe af vandbak-
terier, Aeromonas-bakterier. Her-
ved kunne vi vurdere om den na-
turlige bakterieflora blev påvirket
af forholdene i fiskeopdrætsanlæg.

For tiden anvendes fem forskellige
antibiotiske stoffer til behandling
af fiskesygdomme i Danmark. Kun

to af disse, oxolinsyre og et kombi-
neret præparat af sulfonamid og
trimethoprim, er registret til direkte
behandling. De andre tre (oxytetra-
cyklin, amoxycillin og florfenicol)
kræver særskilt dispensation i hvert
enkelt tilfælde og må kun anvendes
mod yngeldødelighedssyndrom.
(Se boks på næste side)

Ved sygdomsudbrud hos dam-
brugsfisk skal en dyrlæge stille
en diagnose, og hvis det er en bak-
teriel sygdom, kan dyrlægen ud-
stede en recept på antibiotika til
behandling. Medicinen gives op-
blandet i foderet. Hensigten er
naturligvis at medicinen skal opta-
ges i fisken, men der vil altid være
et spild der spredes til miljøet.
Dels sker der et vist foderspild,
dels vil noget af medicinen ud-
skilles med fiskens afføring. Her-
ved bliver noget af medicinen
frigivet til vandet eller bundfældet
i damme og sedimenteringsbas-
siner, hvor det kan påvirke bak-
teriernes modstandsdygtighed.
De fem benyttede stoffer har
forskellige fysiske og kemiske
egenskaber, og det varierer hvor
hurtigt de bliver nedbrudt eller
inaktiveret i vand eller sediment.
Især oxolinsyre og oxytetracyklin
kan forblive uomsat i dambrugsse-
diment i flere måneder.Tilstede-
værelsen af antibiotika i miljøet
antages at øge risikoen for resi-
stensudvikling.
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Feltforsøg –
indsamling af prøver
Vi har, ca. en gang pr. måned, iso-
leret bakterier fra vand, sediment
og fisk i fire danske dambrug i en
periode fra oktober 1997 til januar
1999. Hver gang blev der indsam-
let prøver fra indløb, damme og
udløb ved de fire udvalgte dambrug,
heriblandt det øverste dambrug ved
åløbet samt et af de sidste dambrug
nedstrøms. På denne måde kunne

vi sammenligne resistensniveauer
før og efter et enkelt dambrug og
samtidig sammenholde opstrøms-
og nedstrøms-resistensforhold.

Undersøgelse for 
antibiotika-resistens 
hos bakterier fra dambrug
Vi undersøgte indholdet af bakte-
rier i prøverne ved at dyrke dem på
bakterie-vækstsubstrater. I vand
og sediment findes en blanding af
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Anvendes i danske 
Antibiotikum Virkningsmekanisme dambrug mod Bakteriel resistens
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oxolinsyre Dræber bakterier ved at F.eks. rødmund- Kromosomal

hæmme deres DNA-gyrase syge og resistens;
furunkulose overføres ikke 

mellem bakterier
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sulfadiazin / Hæmmer bakteriernes F.eks. rødmund- Både kromoso-
Trimetho- DNA-syntese så celle- syge og mal og plasmid-
prim deling forhindres furunkulose båren resistens.

Del af integroner
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oxytetra- Hæmmer bakteriernes Yngeldødeligheds- Både kromoso-
cyclin proteinsyntese syndrom mal og plasmid-

båren resistens
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Amoxicillin Hæmmer bakteriernes Yngeldødeligheds- Både kromoso-

dannelse af cellevæg syndrom mal og plasmid-
båren resistens

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Florfenicol Hæmmer bakteriernes Yngeldødeligheds- Både kromoso-

proteinsyntese syndrom mal og plasmid-
båren resistens

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Integron: En genetisk struktur som kan optage frie resistensgener fra omgivel-
serne. Kan både sidde på bakteriernes kromosom og på f.eks. plasmider.

Kromosom: Arvematerialet (DNA) som hos bakterier er cirkulært. Kan ikke flyt-
tes mellem bakterier, men kan nedarves til næste generation (vertikal overførsel).

Plasmid: Lille stykke cirkulært DNA der ofte kan flyttes mellem bakteriearter
(horisontal overførsel), og som hyppigt koder for antibiotika-resistens.



mange forskellige bakteriearter, og
de enkelte bakterieceller vil vokse
frem som små kolonier på vækst-
substratet; antallet af bakteriekolo-
nier afspejler antallet af bakterie-
celler i prøven. Samtidig blev det
bestemt hvor mange af bakterierne
der kan vokse på vækstsubstrater
tilsat antibiotika, dvs. er resistente
over for det pågældende stof. Resi-
stensniveauet i en prøve beregnes
som forholdet mellem antallet af
resistente bakterier og det samlede
antal bakterier.

Desuden undersøgte vi forskellige
grupper af bakterier der kan for-
årsage fiskesygdom. I de tilfælde
hvor vi fandt ‘erhvervet’ antibiotika-
resistens blandt bakterier der nor-
malt er følsomme over for det på-
gældende stof, blev den genetiske
baggrund for antibiotika-resistensen
undersøgt nærmere. De resistente
stammer blev blandt andet under-
søgt for et eventuelt indhold af
resistensplasmider.

Bakterieniveauer 
og forekomst af 
resistente miljøbakterier
Omkring 5% af bakterier fra vand
viste sig at være resistente over for
oxytetracyklin og sulfonamid/tri-
methoprim, mens 10-17% af bak-
terierne var resistente over for de
andre tre antibiotika (Figur 2).
Disse værdier svarer til resultater
fra andre undersøgelser. Nogle ob-
servationer skal trækkes frem:

•Indholdet af oxytetracyklin-resi-
stente bakterier er tydeligt højere i
vand fra damme og udløb end i
indløbsvand. Dette kan skyldes at
der er forskellige bakteriearter med
forskellig følsomhed i prøverne,

Figur 2.
Procent resistente
miljøbakterier i fire
danske dambrug
(samlet opgørelse).
Stjerne indikerer
at der er statistisk
signifikant forskel
på den angivne
prøve og resten.
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eller at bakterier i damme og ud-
løbsvand har udviklet resistens.

•Resistensniveauet er højere i dam-
brug 2 og 3 end i dambrug 1 og la-
vest i dambrug 4 (Figur 3) .Tallene
angiver dambrugenes rækkefølge –
dambrug 1 ligger længst opstrøms,
og dambrug 4 længst nede ad åen.
For oxytetracyklin, oxolinsyre,
amoxycillin og florfenicol er der sta-
tistisk forskel på resistensniveauet i
dambrug 4 og dambrugene 2 og 3,
mens der for oxytetracyklin er tale
om signifikant forskel på dambrug
4 og dambrugene 1 og 2 (Figur 3).

Resistens hos 
bevægelige Aeromonas
(almindeligt forekommende
vandbakterier)
Bevægelige Aeromonas-bakterier
var, som forventet, meget udbredt
i de undersøgte vandmiljøer. Som
vist i Figur 4, er der også i denne
gruppe en høj forekomst af anti-
biotika-resistente bakterier. Amoxy-
cillin-resistensen er ‘medfødt’, og
ligger dermed forventeligt på 100%,
mens modstandsdygtigheden mod
de andre stoffer er erhvervet. Der
var markant flere resistente Aero-
monas (målt i procent) i udløb fra
dammene end i indløbene. Der var
en høj andel af resistente stammer
over for både oxytetracyklin, sulfo-
namid/trimethoproim og oxolin-
syre (Figur 4). Næsten halvdelen
(48%) af isolaterne er multiresi-
stente; dvs. at stammerne er resi-
stente over for tre eller flere anti-
biotika på én gang. De relativt høje
sulfonamid/trimethoprim- og mul-
tiresistensniveauer som blev påvist
i det øverst beliggende dambrug
(1), var også markant højere sam-
menlignet med fundene i de øvrige
dambrug.

Figur 3.
Procent resistente
miljøbakterier for-
delt efter oprin-
delse i fire danske
dambrug. Stjerne
indikerer at der er
statistisk signifikant
forskel på den an-
givne prøve og an-
dre af prøverne.

Figur 4.
Procent resistente
bevægelige Aeromo-
nas-bakterier i fire
danske dambrug.
Stjerne indikerer
at der er statistisk
signifikant forskel
på prøver fra ind-
og udløb.
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Resistens hos bakterier 
der kan give fiskesygdom
Flavobacterium psychrophilum. Hos
de isolerede flavobakterier fandt vi
at hele 71% var oxytetracyklin-resi-
stente, 50% amoxycillin-resistente
og 100% oxolinsyre-resistente.
Alle stammer var resistente over
for sulfonamid/trimethoprim, hvil-
ket synes at være en naturlig egen-
skab hos denne bakterieart. Alle
bakteriestammerne var følsomme
over for florfenicol. 72% af bakterie-
stammerne var resistente over for
to eller flere forskellige antibiotika
samtidigt. Som for aeromonaderne
blev der fundet markant flere oxy-
tetracyklin-resistente flavobakterier
i udløbsvand end i indløbsvand.
Samme tendens ses for amoxycillin-
og multiresistens, men uden at der
kunne påvises statistisk forskel. Der
var flere oxytetracyklin- og multi-
resistente stammer i de to øverst be-
liggende dambrug (1 og 2) sammen-
lignet med de nedstrøms dambrug.

Oxytetracyklin har været brugt i
danske dambrug tidligere, men i
de senere år er stoffet kun blevet
anvendt i yderst begrænset omfang
og i små mængder i det pågældende
vandløb. Derfor var det overras-
kende at se den høje fraktion af
oxytetracyklin-resistente isolater.

Amoxycillin har kun været anvendt
til bekæmpelse af  YDS siden 1993,
så den hurtige udvikling af resistens
bør give anledning til bekymring.

Florfenicol har lejlighedsvis været
brugt siden 1996, og vi har ikke
fundet florfenicol-resistente
Flavobakterium psychrophilum.

Oxolinsyre er et ‘gammelt’ antibio-
tikum som har været anvendt i

danske dambrug siden 1986, men
ikke mod yngeldødelighedssyn-
drom idet flavobakterier er resi-
stente.

Aeromonas salmonicida. Der blev
ikke isoleret furunkulosebakterier i
nogen af dambrugene under hele
indsamlingsfasen.

Yersinia ruckeri. Rødmundsygebak-
terien er meget udbredt i danske
ferskvandsdambrug, og mange
mere eller mindre alvorlige syg-
domsudbrud opstod i de fire dam-
brug i forsøgsperioden. Udbrud-
dene blev fortrinsvis behandlet
med sulfonamid/trimethoprim
eller oxolinsyre.Trods denne be-
handling blev der ikke isoleret en
eneste sulfonamid/trimethoprim-
resistent Y. ruckeri. Oxytetracyklin-
resistens blev heller ikke påvist i
nogen af dambrugene. Derimod
var 30% af de indsamlede bakte-
riestammer resistente over for oxo-
linsyre – en resistens der findes på
kromosomet, og som kun kan ned-
arves til nye generationer, ikke over-
føres mellem bakterier. Lignende
fund er blevet beskrevet fra udlan-
det hvor der på trods af massiv
brug af antibiotika sjældent optræ-
der overførbar resistens og resi-
stensplasmider hos rødmundsyge-
bakterier.

Konklusion
Det var ikke muligt at etablere en
entydig sammenhæng mellem me-
dicinering og resistens hos de ind-
samlede bakterier. Årsager og virk-
ninger i et komplekst miljø er of-
test sammensatte og indirekte og af
praktiske grunde umulige at under-
søge på samme tid. For eksempel
bliver nogle antibiotika produceret
af mikroorganismer især i jord, så-

Antibiotika-resistens hos bakterier fra danske ferskvandsdambrug
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ledes at resistens hos nogle bakte-
rier kan forekomme som forsvars-
mekanisme over for andre bakterier.
Det vil sige at det er en naturlig
mekanisme for at overleve i naturen.
Bakterier fra udledning af byspilde-
vand og gylle fra tilstødende mar-
ker kan også bidrage med resistens-
gener.

• Det enkelte dambrug har en ef-
fekt på niveauet af resistente miljø-
bakterier. Der optræder statistisk
set flere antibiotika-resistente bak-
terier ved udløbet sammenlignet
med indløbet. En årsag kunne være
at der på grund af lavere strømhas-
tighed, gode vækst- og kontakt-
muligheder og høj bakterietæthed
generelt er gode muligheder for
udveksling af gener imellem bakte-

rierne.Tilstedeværelse af antibio-
tikarester kan muligvis fremme
udvekslingen af antibiotika-resi-
stensgener.

• Bakterier isoleret fra dambru-
gene længst nedstrøms havde ofte
lavere resistensniveauer end bak-
terier fra de to øverst beliggende
dambrug (1 og 2). Det ser altså ud
til at den effekt der ses over det
enkelte dambrug er ret lokal, da
man ellers kunne forvente at resi-
stensproblemerne blev større jo
længere nede ad åløbet dambruget
var placeret.

• Forskellige bakteriearter som
forekommer i samme åsystem eller
i samme dam på et dambrug og
måske endda udsættes for de sam-
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me påvirkninger og antibiotika,
kan påvirkes vidt forskelligt når det
gælder udviklingen af antibiotika-
resistens. Mens én sygdomsfrem-
kaldende bakterie stort set bibehol-
der sin følsomhed over for de an-
vendte stofgrupper, optræder der
udbredt resistens hos en anden.

De resistente bakterier er i projek-
tet blevet analyseret yderligere, og
der er blandt andet lavet forsøg med
overførsel af resistens mellem miljø-
bakterierne og til colibakterier. Be-
vægelige Aeromonas-bakterier kunne
både give og modtage plasmider
med resistensgener, også under til-
nærmede naturlige betingelser.Vi må
derfor betragte det som muligt at

antibiotika-resistens kan overføres
mellem bakterier i danske dambrug,
men det bør undersøges nærmere.

Uanset om nogle af de tilgrundlig-
gende mekanismer er uklare, så er
det vigtigt at tilråde begrænset og
målrettet anvendelse af antibiotika
samt tilskynde forebyggelse af fiske-
sygdomme frem for behandling.
Ingen af de undersøgte bakteriear-
ter er i dag direkte farlige for men-
nesker, og forholdene i et dansk
ferskvandsdambrug er ugunstige
for overlevelse af langt de fleste
bakterier som er sygdomsfremkal-
dende hos mennesker, som kunne
tænkes at modtage eller udvikle lig-
nende antibiotika-resistensgener. �
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Forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i danske dam-
brug har kun været undersøgt sporadisk. Derfor blev der i
1997 igangsat et projekt under det såkaldte Veterinære Miljø-
forskningsprogram. Projektets formål var at vurdere, om der
var problemer med antibiotika-resistente bakterier i danske
ferskvandsdambrug, og om der var tegn på, at resistente bak-
terier eller de af bakteriernes gener, der styrer udviklingen af
resistens, kunne spredes i ferskvandsmiljøer. Der blev ansat to
ph.d.-studerende, Morten S. Bruun og Anja S. Schmidt, med
seniorforsker Inger Dalsgaard (DFU) og professor Jens Lau-
rits Larsen (KVL) som vejledere.
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