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ABSTRACT 

Antibiotic resistance is one of the most serious medical problems in the world. To 

counteract the increase in antibiotic resistance, new rapid and effective analytical 

methods are needed. To effectively treat infections in critically ill patients, optimal 

antibiotic dosages are required. DrugLog® is an instrument that uses a 

spectrophotometric method to analyze antibiotics in plasma in the wavelength range 

200-800 nm. The aim of this study was to do a method validation of the instrument 

DrugLog®.   

    The study material that was used was whole blood from healthy donor and routine 

citrate plasma samples from the laboratory. The precision of the method and stability 

of plasma, the best way to filtrate lipids from plasma and four antibiotics 

(meropenem, cefotaxime, vancomycin, piperacillin/tazobactam) were investigated.   

    The precision of the method, measured as CV% was less than 0.62 and stability 

plasma showed a CV% of 135.74 after 24 h in room temperature. The stability for the 

different antibiotics after 24 h in room temperature showed a CV% of 8.11 for 

meropenem, 40.80 for vancomycin, 16.55 for cefotaxime and 2.92 for the 

combination antibiotic piperacillin/tazobactam. It was also determined that bacterial 

filter was the best way to remove lipids from plasma.  

    In conclusion DrugLog® is a suitable instrument to analyze concentration of 

antibiotics in patients during antibiotic treatment, however further validations are 

needed.   

 
 
 
KEYWORDS: DrugLog®, meropenem, cefotaxime, therapeutic drug monitoring, β-
lactam antibiotics. 
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INTRODUKTION 

Antibiotikaresistens har blivit en av de största globala medicinska utmaningarna i vår 

tid då ökad användning av antibiotika har lett till resistens hos många bakterier. För 

att motverka ökningen av antibiotikaresistens behövs snabba och effektiva 

analysmetoder dels för att kunna identifiera bakterierna, men också analyser för att 

bestämma koncentrationen av antibiotika i blodet. Detta skulle göra att effektiva 

antibiotikabehandlingar sker utan en över- eller underanvändning av antibiotika. En 

svensk studie har utvecklat fenotypiska och genotypiska metoder för att snabbt kunna 

identifiera bakteriell infektion och antibiotikaresistens profiler (Mezger et al 2015). 

Än så länge finns det ingen bra metod för koncentrationsbestämning av antibiotika i 

blodet som kan göras tillgänglig på alla sjukhus med svarstider som tillåter att man 

har svaret på antibiotikakoncentrationsbestämningen innan nästa dos ges.  

    Antibiotika är ett samlingsnamn för en mängd läkemedel som används för att 

behandla bakteriella infektioner. På grund av antibiotikaanvändning har en del 

bakterier blivit resistenta mot läkemedlet genom mutationer och genom att byta gener 

med varandra. Detta har lett till att en allvarlig antibiotikaresistensproblematik. 

Antibiotikaresistens är ett allvarligt samhällsproblem som medför stora kostnader 

både i Sverige och i övriga världen. Därför är det viktigt att rätt mängd antibiotika 

ordineras för att undvika överanvändning av antibiotika, både för låga och för höga 

antibiotikadoser kan bidra till ökad resistens.  

    Sedan 1990-talet har antibiotikaanvändningen minskat kraftigt i Sverige, detta som 

en effekt av att organisationen Strategigruppen för Rationell Användning och 

Minskad Antibiotikaresistens, även kallad Strama, bildades 1995. Deras uppgift är att 

bevara en effektiv antibiotikabehandling i Sverige och fungera som en kontakt på 

lokal och nationell nivå. Det finns många Strama-grupper utspridda över hela landet. I 
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grupperna ingår olika yrkeskategorier såsom läkare, apotekare, bakteriologer och 

sjuksköterskor som delar erfarenheter och problemlösningar. Detta har lett till att 

Sverige har en lägre antibiotikaförbrukning jämfört med övriga länder i världen.  

    Andra faktorer till den låga användningen av antibiotika är att det finns en god 

antibiotikaövervakning och reglerad försäljning av läkemedlen. Även svensk sjukvård 

är bra anpassad för att motverka antibiotikaresistensutvecklingen då många 

bakterieodlingar görs och kan rapporteras direkt, samt att det finns laboratorier som 

kan hantera och analysera proverna1.  

    År 2016 rapporterades ca 15 500 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens till 

folkhälsomyndigheten. De mikroorganismer som är anmälningsskyddspliktiga enligt 

smittskyddslagen är ESBL-bildande bakterier, ESBLCARBA-bildande bakterier, 

vancomycinresistenta enterokocker (VRE), meticillinresistenta Staphylococcus aures 

(MRSA) och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP). Enligt 

folkhälsomyndigheten kommer fallen öka till ca 32 000 år 2030 med en 

samhällskostnad på ca 4,3 miljarder kronor och ungefär 70 000 fall till år 2050 med 

en samhällskostnad för antibiotikaresistensen på drygt 15,8 miljarder kronor. Även 

om Sverige har ett gynnsamt läge internationellt vad gäller resistensen, behöver 

utvecklingen gå framåt för att kunna fortsätta använda antibiotika effektivt2.  

    Bakteriers resistens har en stor betydelse för morbiditet och mortalitet oavsett om 

infektionen är samhällsförvärvad eller sjukhusförvärvad. Därför är det viktigt, 

speciellt inom intensivvården, att snabb antibiotikabehandling sker, eftersom det ökar 

patienternas chans att överleva svåra infektioner. Det är även viktigt att varje 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8b846784d2f040648905052438067c75/svenskt-
arbete-mot-antibiotikaresistens.pdf  
2 https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e672a15843f04dbbbf0744628a0915b1/framtida-
kostnader-antibiotikaresistens-01229-2017.pdf!!
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avdelning har ett antibiotikabehandlingsprotokoll för säker användning av läkemedlen 

(Walther et al 2002, Gonçalves-Pereira et al 2011).  

    Detta betyder att nya metoder för att snabbt identifiera bakterier och bestämma 

koncentration av antibiotika behöver utvecklas. Nosokomiala infektioner behandlas 

oftast med bredspektrumantibiotika. Denna behandling används inte bara inom 

intensivvården och andra avdelningar på sjukhuset utan även i samhället (Bergeron et 

al 1998). Ett vanligt bredspektrumantibiotika som används är beta-laktamantibiotika, 

och några exempel på denna typ av antibiotika är meropenem, imipenem och 

cefpirom. De används mycket på grund av sina låga toxiska effekter och de är 

effektiva mot infektioner där gramnegativa bakterier är inblandade (Gonçalves-

Pereira et al 2011).  

    Inom intensivvården är allvarlig sepsis och septisk chock två vanliga tillstånd som 

patienterna på avdelningen kan drabbas av. För att klara av dessa tillstånd behövs det 

inte bara tidig och korrekt antibiotikabehandling, utan även optimal dosering av 

antibiotikan för att uppnå en effektiv behandling av både blodbanan och 

infektionsplatsen. Dock är det svårt att ge rätt dosering till patienten. Detta eftersom 

doseringshänvisningarna för intensivvårdspatienter är grundade på farmakokinetiska 

parametrar för friska individer. Detta gör att det inte är säkert att dosen som är 

beräknat ger samma effekt hos intensivvårdspatienter, då tillståndet hos dessa 

patienter skiljer sig ifrån det hos en frisk individ. En faktor är att 

distribueringsvolymen av läkemedlet ökar hos intensivvårdspatienter och detta leder 

till att korrekt dosering av läkemedlet försvåras eftersom inga bra riktlinjer finns. En 

annan farmakokinetisk faktor är njurclearance som man visat att det minskar mer hos 

intensivvårdspatienter än hos friska individer vilket också har betydelse för rätt 

dosering av läkemedel (Taccone et al 2010).  
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    En internationell studie visar att intensivvårdspatienter infekterade med resistenta 

bakterier har en högre mortalitet än övriga patienter. Intensivvårdspatienter har även 

längre behandlingar och vistelse på sjukhuset än patienter som inte är infekterade. De 

bakterierna som orsakar de långa vistelserna är bland annat MRSA och arten 

Pseudomonas. Den vanligaste infektionsplatsen för infektion hos patienterna är i 

lungorna (Vincent et al 2009). På grund av långsamma utsvarningstider begär inte 

läkare koncentrationsbestämning av antibiotika om patienten svarar på behandlingen. 

Om svarstiden var betydligt kortare på mikrobiologen, som hos hematologen och 

klinisk kemi, skulle antibiotikaanvändningen minska dramatisk och behandlingen 

skulle bli mer riktad och effektiv (Bergeron et al 1998).  

    Några av de vanligaste antibiotikumen som dominerar på dagens svenska marknad 

är bland annat meropenem, cefotaxim, vankomycin och piperacillin/tazobaktam. Det 

var även dessa antibiotika som användes i denna studie. Meropenems och cefotaxims 

verkningsmekanism är att binda in sig till penicillin-bindande proteiner (PBP) och på 

så vis hämma bakteriens cellväggssyntes. Detta förhindrar bakterien att skapa 

tvärbindningar mellan peptidoglykaner i cellväggen och resultatet blir att bakterien 

dör.  Detta fungerar på både grampositiva och gramnegativa bakterier, och blir då ett 

så kallat bredspektrumantibiotika. Meropenem ingår i gruppen karbapenemer medan 

cefotaxim ingår i cefalosporingruppen. Antibiotikumen kan användas vid allvarlig 

pneumoni, bakteriell meningit, komplicerade infektioner i huden och invärtes 

infektioner i kroppen för att nämna några områden.  

    Vankomycin används inte lika ofta eftersom för höga koncentrationer av 

vankomycin kan ge skador på njurar och öron. Läkemedlet tillhör gruppen tricykliska 

glykopeptidantibiotika och används framförallt vid infektioner som orsakas av 

grampositiva bakterier. Likt de tidigare nämnda läkemedlen hämmar även detta 
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antibiotikum bildningen av bakteriernas cellvägg men istället för PBP så binder den 

till D-alanyl-D-alanin-terminus i cellväggen. Det gör också att permeabiliteten i 

cellmembranet minskas och RNA-syntes hämmas. Indikationer för användningen av 

vankomycin är bland annat skelett- och ledinfektioner, lunginflammation och 

infektiös endokardit.  

    Piperacillin är ytterligare ett bredspektrumantibiotikum som hämmar bakteriernas 

cellväggssyntes, och som oftast används i kombination med antibiotikan tazobaktam. 

Tazobaktam är ett antibiotikum som liknar pencilliner, men har en hämmande effekt 

på många beta-laktamaser. Dessa två tillsammans gör så att piperacillins spektrum 

utökas så att även beta-laktamasproducerande bakterier kan bekämpas. Vissa 

bakterier har uppvisat resistens mot bara piperacillin och därför är en kombination av 

antibiotika ett bra alternativ. Vanliga indikationer för användning av läkemedlet är 

svår pneumoni, urinvägsinfektioner, samt hud- och mjukdelsinfektioner.  

    Antibiotika har varit ett svåranalyserat ämne då det inte finns många analyser 

uppsatta på Sveriges olika sjukhus. Därför har företaget Pharmacolog AB utvecklat 

instrumentet DrugLog®, som använder en spektrofotometrisk metod för att snabbt 

kunna analysera olika sorters antibiotika. Principen för metoden är att en kyvett med 

plasma och NaCl belyses med en xenonlampa och transmittansen mäts i 

våglängdsintervallet 200-800 nm. Detta kan då avgöra om plasman innehåller ett 

läkemedel som exempelvis antibiotika genom att transmittansen i våglängdsintervallet 

200-400 nm minskar och då kan antibiotikakoncentrationen i patientens blod 

bestämmas. Då kan rätt dos ges till patienten som blir behandlad med läkemedlet 

vilket leder till att infektionen kan övervinnas utan att över- eller underanvändning av 

antibiotika sker.  



! 8!

    Pharmacolog AB har gått in i ett samarbete med Akademiska sjukhuset för att 

validera instrumentet DrugLog® som har som syfte att senare kunna användas 

patientnära på bland annat intensivvårdsavdelningar och andra avdelningar, så att 

snabba resultat erhålls och att rätt antibiotikadoser uppnås.  

    Syftet med denna studie är att göra en metodvalidering på instrumentet DrugLog®. 

Målet är dels att lösa frågan om hur lipider i blodet kan tas bort så det 

spektrofotometriska fönstret inte påverkas och att utvärdera stabilitet och precision i 

plasma, samt utvärdera om de vanligaste antibiotikumen vankomycin, meropenem, 

cefotaxim och piperacillin/tazobaktam kan analyseras via den spektrofotometriska 

metoden och undersöka deras stabilitet.  Avslutningsvis testas metodiken i en 

simulering av ett realistiskt scenario.  

 

MATERIAL OCH METOD 

Studiematerial 

Provmaterial till delen i studien om lipider i blodet, samt antibiotika i helblod bestod 

av 10 blodfyllda citratrör från en frivillig, frisk individ inför varje delförsök. Övrigt 

material till de andra delarna av studien användes citratplasma från avdelningen för 

klinisk kemi och farmakologi (KKF) på Akademiska sjukhuset, där proverna hade 

blivit avidentifierade.  

 

Etik 

Etikstillstånd att använda avidentifierade prover från Klinisk kemi och farmakologi på 

Akademiska sjukhuset, godkändes av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté 

år 2001. Diarienummer för det etiska tillståndet är Ups 01-367. För blodet från en 

frivillig, frisk individ behövdes ej ett etiktillstånd.  
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Filtrering av lipemiska prover med bakteriefilter 

Helblod från samma givare pipetterades ner i centrifugeringsrör. Därefter tillsattes 

näringslösningen Numeta G19E (Baxter Medical AB) i förhållandet 0,0, 0,1, 0,2, 0,4, 

0,6 och 0,8 vol% ner i rören för att få olika lipidkoncentrationer motsvarande vad en 

intensivvårdspatient kan ha i blodet. Dubbletter av varje lösning gjordes. Därefter 

tillsattes 0,9 % NaCl i varje rör så spädningsfaktorn blev 1:2. Rören centrifugerades i 

4°C vid 2110 x g i 10 min. Efter centrifugeringen togs 500 µl av mittfraktionen av 

plasman och fördes över till en UV-kyvett. Mätningarna gjorde i instrumentet 

DrugLog® (Pharmacolog AB). Detta gjordes för att undersöka hur lipider i plasma 

påverkar det spektrofotometriska fönstret. Efter mätningarna togs plasman från 

kyvetterna till nya rör och mer plasma från mittfraktionen tillsattes. Plasman sögs upp 

för att sedan låta varje uppsättning av dubbletterna gå igenom ett bakteriefilter där 

hälften av proverna filtrerades med storleken 0,22 µm och den andra delen filtrerades 

med storleken 0,45 µm. Sedan mättes resultatet på nytt i DrugLog®. Referensen för 

analysen var dubbletter med plasma där ingen näringslösning hade blivit tillsatt. 

Resultaten för de filtrerade proverna jämfördes med resultaten från ofiltrerade prover 

från samma patient. 

 

Filtrering av lipemiska prover med LRA 

Försöket med att se hur det spektrofotometriska fönstret påverkades med 

näringslösningen gjordes om enligt de instruktionerna från ovanstående protokoll och 

analyserades i DrugLog®. Istället för bakteriefilter användes i detta försök lipidlösaren 

Lipid Agent Removal (LRA, Sigma Aldrich). LRA löstes upp med 0,9 % NaCl till 

slutkoncentrationen 40 mg/ml. LRA/NaCl lösningen tillsattes till helblod med 0,0, 

0,1, 0,2, 0,4, 0,6 och 0,8 vol% näringslösning i, till spädningsfaktorn 1:2. Dubbletter 
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av varje koncentration av näringslösning gjordes. Rören centrifugerades enligt samma 

protokoll som för försöket med bakteriefilter. Därefter togs mittfraktionen av plasman 

från varje rör, och mätning i DrugLog® skedde. Även citratplasma (n=3) från KKF 

analyserades för att se om resultatet skilde sig mellan helblod och plasma. Plasma 

med näringslösning späddes 1:2 med LRA/NaCl lösningen. Proverna centrifugerades 

som tidigare och mittfraktion togs till mätningen. Även EDTA tillsattes i LRA/NaCl 

lösningen, där 3 ml av LRA/NaCl lösningen pipetterades i ett EDTA-rör. Plasma 

(n=3) pipetterades i två rör, där det ena röret fungerade som referens med NaCl med 

spädningsfaktorn 1:2 och där det andra provet pipetterades 0,8 vol% av 

näringslösning och späddes ut med LRA/EDTA/NaCl lösningen i förhållandet 1:2. 

Rören centrifugerades som vanligt och mittfraktion togs till mätning i DrugLog®. 

Även försök med att tillsätta 1 ml av LRA/NaCl lösningen till ett EDTA-rör gjordes, 

för att se om högre koncentration av EDTA gjorde skillnad på plasmaproverna (n=3). 

 

Stabilitet och precision för plasmaprover 

Plasmaprover från citratrör (n=5) pipetterades i centrifugeringsrör som sedan späddes 

med 0,9 % NaCl enligt förhållandet 1:2. Proverna centrifugerades enligt tidigare 

protokoll. Mittfraktionen av plasman togs och tillsattes i kyvetter. Mätningar gjordes 

tre gånger på varje kyvett i följd och en mätning på varje kyvett gjordes vid samma 

tid i tre dagar. Proverna förvarades mörkt i rumstemperatur. 

 

Antibiotikamätning och dess stabilitet 

Antibiotikumen Vancomycin Hospira 500 mg (5 mg/ml, aktiva substansen 

vankomycin, Hospira Enterprises), Meronem® 500 mg (5 mg/ml, aktiva substansen 

meropenem, AstraZeneca), Cefotaxim Sandoz 1 g (5 mg/ml, aktiva substansen 
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cefotaxim, Sandoz GmbH) och Piperacillin/Tazobactam 4 g/0,5 g (30 mg/ml, aktiva 

substansen piperacillin/tazobaktam, Fresenius Kabi AB) användes till försöken för att 

mäta antibiotika i plasma. Samtliga antibiotikum förbereddes enligt FASS 

rekommendationer. Plasma tillsattes i centrifugeringsrören där sedan olika 

koncentrationer av de olika antibiotikumen tillsattes. Vid mätning av vankomycin 

användes koncentrationerna 0 µg/ml, 10 µg/ml, 30 µg/ml, 40 µg/ml och 50 µg/ml. För 

meropenem användes koncentrationerna 0 µg/ml, 15 µg/ml, 20 µg/ml, 25 µg/ml, 30 

µg/ml och 35 µg/ml. För antibiotikan piperacillin/tazobaktam användes följande 

koncentrationer: 0 µg/ml, 150 µg/ml, 180 µg/ml, 225 µg/ml, 270 µg/ml och 300 

µg/ml. Till sist gjordes mätningar på antibiotikan cefotaxim med koncentrationerna 0 

mg/ml, 5 mg/ml, 11 mg/ml, 22,5 mg/ml, 45 mg/ml, 90 mg/ml och 180 mg/ml. Dessa 

koncentrationer valdes ut efter deras kliniska relevans vid en antibiotikabehandling. 

Efter tillsättning av de olika koncentrationerna av antibiotikumen späddes proverna 

med 0,9 % NaCl enligt förhållandet 1:2. Proverna centrifugerades sedan i 4°C vid 

2110 x g i 10 min. Därefter togs mittfraktionen av plasman och mätningar utfördes i 

DrugLog®. Stabilitetsmätningar gjordes på alla koncentrationer förutom proven där 

ingen antibiotika hade blivit tillsatt, och förvarades mörkt i rumstemperatur med en 

mätning per dag i tre dagar.  

 

Antibiotika i helblod 

För att utvärdera hela processen avslutades studien med att använda helblod och 

tillsätta näringslösning och antibiotika som sedan filtrerades med bakteriefilter för att 

se om antibiotika kunde detekteras från helblod. Detta för att efterlikna ett scenario 

om det skulle vara en intensivvårdspatient. Helblod från citratrör pipetterades i 

centrifugeringsrör (n=13) med 0,5 vol% näringslösning Numeta G19E. Två 



! 12!

antibiotika användes: Meronem och Cefotaxim, i samma koncentrationer som vid 

antibiotikamätningen. Proverna späddes med spädningsfaktorn 1:2 med 0,9 % NaCl, 

som sedan centrifugerades enligt samma protokoll ovan. Mittfraktionen av plasman 

togs upp och filtrerades genom 0,20 µm bakteriefilter ner i kyvetterna. Mätningarna 

gjordes i DrugLog®.  

 

Statistik 

Resultat utgick från grafer från datorprogrammet DrugLog® 4.4.1 UAS Plasma. Där 

graferna mättes vid den våglängd där den största förändringen fanns och som var 

relevant för antibiotikaintervallet mellan 200-400 nm. I Excel beräknades den 

procentuella förändringen, medelvärde, standardavvikelse och variationskoefficient.   

 

RESULTAT 

Filtrering av lipemiska prover med bakteriefilter 

Näringslösningen Numeta G19E, som används på intensivvårdspatienter, användes 

för att visa hur det spektrofotometriska fönstret påverkas när det finns högre halter av 

lipider i blodet. Storlekarna 0,22 µm och 0,45 µm användes för att se vilken storlek 

som var bäst lämpad för filtrering av lipiderna.  

    Resultatet visade att transmittansen i proverna ökade efter filtreringen, där 

storleken 0,22 µm gav en bättre filtrering av proverna än med storleken 0,45 µm. 

Dubbletten av provet med 0,8 vol% näringslösning fick båda filtreras med 0,45 µm 

pga. för få bakteriefilter av typen 0,22 µm. Resultatet av dubbletten räknades därför ut 

som ett medelvärde först innan den procentuella förändringen i transmittansen och är 

anledningen varför inget resultat kunde utläsas vid storleken 0,22 µm. Transmittansen 
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mättes vid våglängden 320 nm. Resultatet över bakteriefilterna och dess filtrering kan 

ses i tabell 1.  

Tabell 1. Sammanställda värden på den procentuella förändringen av hur mycket 

transmittansen ökade efter filtreringen vid våglängden 320 nm av de två storlekar av 

bakteriefilter: 0,22 µm och 0,45 µm. Där resultatet visar hur mycket transmittansen ökade 

från innan till efter filtrering med de olika koncentrationerna av näringslösningen Numeta 

G19E. Ingen mätning kunde göras på provet med 0,8 vol% med storleken 0,22 µm.  

Filtrering med 

bakterierfilter  

0,0 vol% 0,1 vol% 0,2 vol% 0,4 vol% 0,6 vol% 0,8 vol% 

0,22µm 15,36 % 47,70 % 103,74 % 262,68 % 397,65 % - 

0,45µm 8,85 % 34,01 % 74,70 % 98,83 % 211,16 % 308,19 % 

 

Filtrering av lipemiska prover med LRA 

Filtrering av lipider gjordes även med Lipid Removal Agent som löstes upp med 

NaCl. Efter centrifugering var proverna mycket hemolyserade och många av dem var 

svåra att pipettera på grund av gelbildning. På grund av gelbildningen kunde endast 

10 av 12 prover mätas i DrugLog® och samtliga påverkade det spektrofotometriska 

fönstret totalt då inga grafer kunde ses mellan våglängderna 200-435 nm. Försöket 

gick vidare med att analysera hur ren plasma skulle reagera med LRA/NaCl 

lösningen. Även här fick samtliga 3 prover gelbildning i plasman och kunde ej 

analyseras i DrugLog®. Försöket gick då vidare med att tillsätta 2 olika 

koncentrationer av EDTA i LRA/NaCl och se om detta kunde upphäva gelen i 

plasman. Plasmaproverna (n=6) gjordes, där tre prover ingick i varje koncentration. I 

de proven med högst koncentration av EDTA fick samtliga gelbildning och kunde 

inte analyseras. De proven med lägre koncentration av EDTA kunde två av tre 

analyseras, även om de hade viss gelbildning i rören. Transmittansen mättes vid 

våglängden 320 nm. För de två proven innan LRA hade blivit tillsatt gav det en 
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transmittans på 3,66 % samt 4,14 %, efter att LRA hade blivit tillsatt blev transmittans 

3,39 % respektive 1,29 %. Detta gav en procentuell minskning i transmittansen på 

7,19 % samt 68,84 % för de två proverna med den lägsta koncentrationen av EDTA.  

 

Stabilitet och precision för plasmaprover 

Stabilitetmätningar gjordes för att se plasmans hållbarhet över tre dagar, samt 

undersöka metodens precision på tre mätningar i följd. Mätningarna över stabilitet 

transmittans gjordes vid våglängden 313 nm. Stabilitets medelvärde står för hur 

mycket transmittansen minskade i procent mellan de olika dagarna. Resultatet för 

stabilitetsmätningarna presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av plasmaproverna (n=5) stabilitet över tre dagar, där 

medelvärdet ± standardavvikelsen (CV%) visas. Medelvärdet står för minskningen i 

transmittansen efter 24 tim och 48 tim och CV% är beräknat på minskningen av 

transmittansen. 

Stabiliteten i ren 

plasma 

Minskningen i 

transmittansen efter 24 tim 

Medelvärde ± SD (CV%) 

Minskningen i 

transmittansen efter 48 tim 

Medelvärde ± SD (CV%) 

Plasmastabiliteten 6,24 ± 8,47 (135,74) 10,40 ± 9,32 (89,55) 

 

 

Resultatet över precisionen visade en standardavvikelse på 0,10, 0,12, 0,06, 0,11 och 

0,07 för de fem olika proverna med tre mätningarna i följd. Det ledde i sin tur till 

CV% -värdena på 0,40, 0,52, 0,62, 0,50 och 0,48 för de fem prover efter tre mätningar 

i följd. Detta beräknades från transmittansen vid våglängden 313 nm.   
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Antibiotikamätning och dess stabilitet 

Antibiotikumen meropenem, vankomycin, cefotaxim och piperacillin/tazobaktam 

användes för att se om de olika läkemedlen kunde analyseras i plasma med en 

spektrofotometrisk metod. Samtliga antibiotikum kunde detekteras med DrugLog®, 

varje antibiotika visade de olika koncentrationerna genom att transmittansen 

minskades vid intervallet 200-400 nm, ju högre koncentration det var i provet desto 

större blev sänkningen i grafen. Dock så var antibiotika piperacillin/tazobaktam något 

svårare att urskilja de olika koncentrationerna utifrån graferna.  

    Resultatet visade att meropenem kunde ses mellan intervallet 310-340 nm genom 

att graferna hade som störst skillnad där mellan de olika koncentrationerna, där den 

största skillnaden var mellan 318-322 nm. Stabilitetsmätningarna för meropenem 

transmittansen gjordes vid våglängden 320 nm.  

    För antibiotikan vankomycin kunde koncentrationerna ses i intervallet 310-380 nm, 

där den största skillnaden mellan de olika koncentrationerna var mellan 310-312 nm. 

Transmittansen mättes vid våglängden 312 nm. Cefotaxim kunde ses mellan 

intervallet 310-340 nm i plasman där den största intervallskillnaden var mellan 319-

330 nm. Transmittansen mättes vid våglängden 325 nm.  

    Kombinationsantibiotikan piperacillin/tazobaktam hade som intervall 317-340 nm, 

den största skillnaden mellan de olika koncentrationerna låg mellan 338-342 nm. 

Stabilitetmätningen för piperacillin/tazobaktam transmittansen gjordes vid 

våglängden 340 nm. Resultatet över antibiotikumens stabilitet efter 24 tim och 48 tim 

finns sammanställda i tabell 3. Där resultatet visar minskningen i transmittansen och 

antibiotikumens CV% efter 24 tim och 48 tim.  
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Tabell 3. Sammanställda resultatet över de fyra antibiotikumen över deras stabilitet, där 

medelvärdet ± standardavvikelsen (CV%) visas. Medelvärdet står för minskningen i 

transmittansen efter 24 tim och 48 tim och CV% är beräknat på minskningen av 

transmittansen.  

Stabiliteten av 

antibiotikumen i plasma 

Minskningen i 

transmittansen efter 24 tim 

Medelvärde ± SD (CV%) 

Minskningen i 

transmittansen efter 48 tim 

Medelvärde ± SD (CV%) 

Meropenem 11,51 ± 0,93 (8,11) 20,13 ± 3,31 (16,42) 

Vankomycin 3,10 ± 1,27 (40,80) 8,60 ± 0,88 (10,20) 

Cefotaxim 4,28 ± 0,71 (16,55) 7,43 ± 1,60 (21,54) 

Piperacillin/Tazobaktam 4,25 ± 0,12 (2,92) 2,22 ± 0,28 (12,66) 

 

Antibiotika i helblod 

Näringslösningen Numeta G19E och cefotaxim tillsattes i helblod och filtrerades med 

ett 0,20 µm stort bakteriefilter för att se om filtret klarade av att filtrera bort lipiderna i 

blodet för att sedan kunna detektera antibiotikan med DrugLog®. Samma gjordes med 

antibiotikan meropenem. Efter filtreringen kunde båda antibiotikumen och de olika 

koncentrationerna ses i de olika graferna, se figur 1.  
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Figur 1. Figur 1A visar antibiotikan cefotaxim i helblod efter filtrering, medan Figur 1B 

visar antibiotikan meropenem i helblod efter filtrering. Y-axeln visar transmittansen i procent 

och x-axeln visar våglängd. De röda linjerna mellan kurvorna betyder där den största 

skillnaden finns mellan de olika kurvorna.    
 

Cefotaxim hade störst förändringarna mellan våglängdsintervallet 310-340 nm, medan 

meropenem visade ett våglängdsintervall på 310-325 nm för de olika 

antibiotikakoncentrationerna.   

 

DISKUSSION 

En studie som gjordes på Karolinska universitetssjukhuset visade det sig att 

plasmakoncentrationen hos intensivvårdspatienter varierade kraftigt vid 

standarddosering med antibiotikumen meropenem och piperacillin/tazobaktam. Det 

bevisades också att i många fall så nådde patienterna inte upp till den optimala 

koncentrationen i blodet. Dessa skillnader syntes även då patienterna hade likvärdiga 
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njurfunktioner (Petersson et al 2016). För att uppnå en optimal antibiotikadosering 

med en lätt och enkel teknik som kan användas patientnära utvecklades DrugLog®.  

    Syftet med denna studie var att börja med en metodvalidering som dels undersökte 

filtrering av lipider i blodet och dels på hur stabil plasman var och metodens 

precision. Sedan undersöktes även om de vanligaste antibiotikumen kunde analysera 

med en spektrofotometrisk metod och om de var stabila över tiden. Avslutningsvis 

testades hela analysförloppet så det liknar en patient som ligger inlagd på en 

intensivvårdsavdelning. Detta gjordes eftersom det idag inte finns någon publicerad 

studie för att analysera antibiotika med en spektrofotometrisk metod, däremot finns 

det många vetenskapliga studier som använder bland annat HPLC som en metod för 

att kunna analysera antibiotika i blodet.  

    Filtrering av lipiderna genom bakteriefilter med storlekarna 0,22 µm och 0,45 µm 

visade att ju mindre storlek på filtret desto bättre blev filtreringen av proverna. Prover 

som hade filtreras med 0,22 µm filter hade graferna ökat avsevärt jämtemot prover 

som bara hade filtreras med 0,45 µm, detta gör att mer förändringar kan ses i graferna, 

vilket leder till att det spektrofotometriska fönstret öppnar upp sig. Ju högre 

transmittans det är i graferna desto mer förändringar kan ses och det är det som menas 

med att det spektrofotometriska fönstret öppnar upp sig. Genom detta vis kan 

antibiotika och andra läkemedel påvisas eftersom de påverkar det spektrofotometriska 

fönstret vid ett visst våglängdsintervall genom att graferna minskar. Genom 

mätningarna kunde man även se att filtrering med 0,22 µm med näringslösning i gav 

liknande genomsläpplighet som provet utan någon näringslösning som hade blivit 

filtrerad med 0,22 µm. Däremot hade proverna med 0,1 vol% och 0,2 vol% 

näringslösningen i samma genomsläpplighet som det prov som inte hade någon 

näringslösning i. Filtrering med 0,45 µm gav större variation av genomsläppligheten 
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av de olika koncentrationerna av näringslösningen efter filtreringen. Vilket betydde 

att ett mindre filter ger mer liknande resultat oavsett koncentration av lipider i blodet. 

Bakteriefiltret visade också att proverna med 0,0 vol% näringslösningen gav även de 

en ökad genomsläpplighet i provet eftersom att graferna i DrugLog® ökade, detta 

beror på att det finns naturligt lipider i blodet som då kunde filtreras bort med filtret. 

Båda bakteriefilter var lika lätta att utföra, där inget motstånd uppstod. Däremot fick 

man se till att tillräckligt mycket med plasma togs upp vid filtreringen eftersom 

mycket plasma stannade kvar i filtret.   

    Försöket gick vidare för att testa om LRA kunde vara ett potentiellt alternativ till 

bakteriefiltret, eftersom själva processen från provtagning till resultat skulle förenklas. 

Efter tillsättning av LRA i NaCl och centrifugering av helblod, kom alla prover ut 

hemolyserande, samt ingen filtrering av lipider hade skett från LRA. Detta gjorde att 

det spektrofotometriska fönstret fortfarande var utsläckt av både lipider och hemolys 

och därmed kunde inga förändringar ses. Anledningen till varför alla prover blev 

hemolyserade tros bero på att LRA bundit in till erytrocyternas membran där det finns 

lipider på ytan och som då vid centrifugeringen gjorde att membranet på erytrocyterna 

gick sönder och proverna blev hemolyserade. Därför gick försöket vidare med att 

testa om en ren plasma var bättre. Det visade sig att plasman fick olika grader av 

gelbildning av LRA och inte heller någon bra filtrering av lipiderna hade skett i 

proverna. Detta kunde bero på att LRA aktiverade fibrinogen i plasman och det var 

därför proverna blev svåra att pipettera.  

    Därför gick vi vidare med att tillsätta EDTA som då kunde ha effekten att 

inaktivera bildningen av fibrinogenet och där med få en plasma utan gel i. Efter att två 

olika koncentrationer av EDTA i LRA/NaCl lösningen hade gjorts visade sig att det 

fortfarande var gel i proverna. På de prover som kunde analysera visade att 
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spektrofotometriska fönstret minskade med LRA/EDTA/NaCl lösningen och där med 

konstaterade vi att det tillsvidare var bäst lämpat att använda någon typ av 

bakteriefiltrering för att få bort eventuella lipider i blodet som kunde störa analysen.  

    Plasmans stabilitet under de första 24 tim blev mätningarna minst stabila, vilket 

kunde ses på stabilitetmätningens CV% -värde. Detta innebär att plasman inte är 

stabil under de första dagarna. Plasman var heller inte färsk utan togs från prover som 

hade stått över 8 tim. Detta innebär att plasman ändrar sin egenskap över tid vilket är 

en biologisk process som sker naturligt.  

    Metodens precision var därmed hållbar, där metodens systematiska fel är litet och 

som visade att plasman och själva resultatet inte ändrar sig vid upprepande mätningar 

i följd. Detta visade att lampans bestrålning inte bryter ner plasman, samt att 

kyvettens hållbarhet klarar av ett visst antal mätningar innan den ändrar absorptionen. 

Detta kan jämföras med en studie där de kollade på precisionen för olika antibiotika i 

plasma med en HILIC-baserad metod. Där de inom samma serie fick ett CV% på max 

4,7, medan här så låg CV% på under 0,6 vilket gör att denna metod har en högre 

precision (Abdulla et al 2017).  

    Till skillnad från stabiliteten i plasman blev stabiliteten i de fyra antibiotika bättre 

genom att jämföra de olika CV% -värdena. Detta indikerar att plasma blandat med 

antibiotika blir ett stabilare ämne och den biologiska nedbrytningen blir inte lika 

markant. I en stabilitetstudie från 1996 visades att antibiotikan meropenem är stabilt i 

4°C, men att det blir en viss degradering i rumstemperatur efter 24 tim (Elkhaili et al 

1996). Dock gjordes studien på serum och inte plasma, men det antyder ändå att det 

kan bli en degradering i provet när den har funnit sig i rumstemperatur. Ytterligare 

tester måste göras för att se om det är någon skillnad mellan de olika 
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förvaringsmetoderna. Här testades bara provets stabilitet i rumstemperatur eftersom 

det ger bäst tillgänglighet när instrumentet finns ute på avdelningar.   

    I en annan studie testades antibiotikan vankomycins stabilitet i plasma i 24 tim vid 

rumstemperatur visade det ett CV% -värde på under 3,32 (Usman et al 2016). Detta 

skiljer sig från denna studie där CV% -värdet låg på 40,80 för vankomycin, dock 

använde de en HPLC-metod till studien vilket kan ha betydelse. De antibiotikumen 

som var enklast att urskilja ur graferna var meropenem och cefotaxim då dessa 

antibiotika visade tydliga förändringar i graferna från analysinstrumentet i 

förhållandet till koncentrationerna. Det var anledningen varför de valdes ut till den 

sista delen i studien. Piperacillin/tazobaktam var som sagt svårare att urskilja de olika 

koncentrationerna i graferna, antibiotikan hade en högre koncentration som skulle 

tillsättas till plasman, samt koncentrationen från början var även den högre än övriga 

antibiotika. Detta kan då bero på pipetteringsfel eftersom små volymer skulle tillsättas 

i varje prov.  

    I den sista delen av studien simulerades hela förloppet från intensivvårdspatient till 

analys med hjälp av färskt helblod. Därför användes prover som innehöll 

näringslösning tillsammans med antibiotika. Meropenem och cefotaxim användes 

eftersom de olika antibiotikakoncentrationerna var lättast att urskilja vid försöket med 

antibiotikamätning. Eftersom det inte längre fanns tillgång till 0,22 µm filter användes 

ett filter på 0,20 µm. Bakteriefiltret hade lyckats med att filtrera bort lipiderna men 

inte filtrerat bort antibiotikan. Ju högre koncentration av antibiotikan som fanns i 

plasman desto mer sänktes grafen och det spektrofotometriska fönstret minskade sin 

genomsläpplighet. Därmed drogs slutsatsen att bakteriefilter är bäst lämpad för att få 

bort lipider i blodet men samtidigt inte påverka detektionen av antibiotika.  
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    Mer behöver göras innan DrugLog® kan komma ut på marknaden. Det första är att 

kolla metoden på riktiga patienter som blir behandlade med antibiotika under en 

tidsperiod och jämföra resultaten mot en redan uppsatt metod, för att säkerställa att de 

två metoderna är jämförbara mot varandra. I en studie för en metodvalidering på en 

LC-MS metod kunde de analysera femton olika antibiotika med samma analysteknik 

för att på så vis kunna analysera ett prov oberoende av vilken antibiotika som 

användas. Där kunde man detektera ett receptfel eftersom svaret blev negativt på det 

antibiotika som man trodde hade gett till patienten, men gav istället ett positivt 

resultat på ett annat antibiotikum (Lefeuvre et al 2017).  

    Samma princip ska tillämpas i DrugLog® där tanken är att man bara ska kunna sätta 

in ett prov i instrumentet och snabbt få ut ett resultat över antibiotikakoncentrationen 

och vilken antibiotika som patienten behandlats med. Detta görs genom att sätta upp 

olika kataloger med flera sorters antibiotika och även andra läkemedel så snabba 

resultat över vilken typ av läkemedel patienterna har fått kan erhållas.   

    Sammanfattningsvis är DrugLog® ett enkelt och litet instrument som får plats på 

olika laboratorium och sjukhusavdelningar, där det finns ett behov av att snabbt kunna 

analysera olika antibiotikakoncentrationer på ett snabbt och smidigt sätt utan långa 

svarstider. Där effektiva antibiotikabehandlingar utan över- eller underkonsumtion av 

läkemedlet kan ske. Däremot behöver instrumentet fortsätta med sin validering så att 

ett stort antal antibiotikum kan analyseras och ge ett säkert svar i framtiden.  
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