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Statsrådet och chefen
Jordbruksdepartementetför

bemyndigade regeringenmaj dåvarande chefenbeslut den ll 1995Genom
Winberg,statsrådet Margareta tillkallaJordbruksdepartementet,för att en

med uppdraget sammanställa och redovisa desärskild utredare att
bedömningar betydelse förvetenskapliga fakta och är ettsom av

frågan fortsatt förbud användningenställningstagande till ett mot somom
antibiotika, kemoterapeutika, koccidiostatika ochi fodertillsatser av

tillväxtbefrämjande medel.
förordnade departementschefen den julibemyndigandet 14Med stöd av

generaldirektör, professor Lars-Erik Edqvist ochsärskild utredare1995 som
Christina Greko vetenskaplig sekreterare.laboratorieveterinär som

Antimikrobiella fodertillsatser. TillståndUtredningen antog namnet
Jordbruksdepartementet skriva betänkandetsfråninhämtades 1995-10-30 att

sammanfattningar.engelska med svenskagrundtext på
fodertillsatserantimikrobiella överlämnar härmedUtredningen

fodertillsatser Antimicrobial Additives.Antimikrobiella Feedbetänkandet
slutfört.Utredningsuppdraget därmedär

Lars-Erik Edqvist

/Christina Greko
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Sammanfattning

Sammanfattande bedömning

70/524/EEG vilka kriterierdirektiv, måste uppfyllasartikelI anges som
substanserlantimikrobiellagodkännande fodertillsatser.för Enav som

användandet sådana fodertillsatser måste följaktligenbedömning avav
övervägande huruvida denna artikel uppfylls. Sådanaomfatta ett om

gjorts för varjehar givetvis substans i samband medavvägningar
dock både kunskapgodkärmandet. Sedan dess har och metodik utvecklats

utvärdering därförområdet och förnyad befogad.inom ären
tillförs underAntimikrobiella fodertillsatser lång tid och involverar stora

eventuella riskerBedömningen rörande dessa substanserdjurgrupper. av
därförmåste göras ytterst noggrant.

antimikrobiella fodertillsatser förskadliga effekter djur ochTänkbara av
indelas i mikrobiologiska-, toxikologiska- miljö-hälsa kan ochmänniskors

effekter.
mikrobiologiska effekter hör utveckling resistens antibiotikaTill motav

antibakteriella substanser tillbakterier. Användandet upphovhos av ger
spridas till sjukdomsframkallande andraResistens kan ochresistens.
djurslag, inklusive märmiskan.och mellan Detta kan kommabakterier inom

konsekvenser för människors och djurs hälsa.medföra allvarliga Dennaatt
Några antimikrobiella fodertillsatser genotoxiska,inte försumbar.risk ärär

överhuvudtaget inte användas i djuruppfödning.substanser börsådana
eller tillförs människor eller djur eller miljönSubstanser sättett annatsom

genotoxicitet kan antimikrobiellatoxicitet.ha låg Förutomskall
reaktioner och därmed risk förförorsaka allergiskafodertillsatser utgör en

dessa substanser. Förekomsthar hantera AF Ti sitt arbete att avpersoner som
rubbningar i mikrofloran. Tillgängligövergåendejord förorsakari

dettamiljörisker informationMerinformation AFTs är sparsam. omom
behövs.

1 antimikrobiella innefattar antibiotika,används, substanserterminologiFöljande
Antibakteriella medeltillväxbefrämjande medel.koccidiostatika ochkemoterapeutika,

Koccidiostatika innefattar substanserkemoterapeutika.antibiotika ochinnefattar som
fodertillsatserkoccidios. Antibakteriella AFTförebygga sjukdomenanvänds för att

i låga doser till djur ikemoterpaeutikaantibiotika ochbetecknar som ges
till foderfodertillsatser tillsatsersyfte. Medicinska MFTtillväxtbefrämjande är av

koccidiostatika.sjukdomför förhindraläkemedel att ex.
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decennierhar i och harAFT 4 detta otvivelakti bidragit tillanvänts över
utvecklingen nuvarande produktionssystem med hög djurtäthet.av
Lantbruket måste, liksom alla andra sektorer, hållbarsträva mot en
utveckling. kräver utveckling produktionssystemDetta en av som
tillfredsställer dagens behov hindra kommande generationer frånattutan att
tillfredsställa sina behov. hållbarEn utveckling i huvudsakär en
förändringsprocess där utnyttjandet satsningar ochnaturresurser,av
investeringar, teknologisk utveckling och institutionella förändringar iär
harmoni och ökar både de nuvarande och framtida möjligheterna att
tillfredsställa människors behov och önskningar.

möjliggör djurtäta uppfödningssystemNyttjandet AFT vilket ärav en
fördel synpunkt tveksamt frånekonomisk smittskyddssynpunkt.ärmenur

produktionssystemenhar de intensiva ifrågasätts frånDessutom djurskydds-
synpunkt och etiska skäl. AFT tillhör produktionsmodell därav en

överskattad. utvecklingproduktiviteten En hälsoorienteradeär mot mera
uppenbarligen.djurhållningssystem behövs

det ifrågasättas fortsattMed anledning detta kan beroende AFTav om av
förenligt med långsiktig utveckling animalieproduktionen. Förbudär en av

torde bidra till innovativt och dynamiskt klimatAF T vad gällerettav mer
utvecklandet för uppfödning djur med bibehållen produktivitet.system avav

Utredningens övergripande bedömning fördelarna med inteAFTär att
riskerna. fråga koccidiostatika så används deI specifikt föruppväger attom

förebygga sjukdom och bör därför regleras farmaceutiska specialiteter,som
d.v.s. läkemedel.som

Antibakteriella fodertillsatser har ekonomiska effekter pågynnsamma
tidsperspektiv kan dessa effekterdjurproduktionen. längre ifrågasättasI ett

djurskydd och djurhälsa. Antibakteriellaspeciellt vad fodertillsatseravser
kan i tillåten dosering användas för behandling sjukdom hos djur. Dettaav
strider direktiv 70/524/EEG.mot

Kinoxaliner nitroimidazoler potentiellt genotoxiskaoch och därmedär en
yrkesmässig hälsorisk.

kinoxaliner toxiska för djurslag.Halofuginon och godkända Dettaär är
negativt välbefinnande.för djurs

Risken för ökad resistens på grund generell användningav av
fodertillsatser långt ifrån försumbarantibakteriella och de möjligaär

allvarliga för både djurs och människorskonsekvenserna hälsa.är
idagAntibakteriella fodertillsatser inte används läkemedel inomsom som

veterinännedicin värdefulla kemiska grundskelett förhuman- eller är
framtida läkemedel. Efiersom utvecklandet resistens antibakteriellamotav

allvarligt hot djurs och människors hälsa bör allmedel betraktas ett motsom
medicinska ändamål.användning begränsas tillAF Tav
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så har några tankar kringdet aktuella uppdragetsutanförnågotOm än ram,
förförekommande riskerminimeraåtgärder förmöjliga noteratsatt

övervägande.
förknippade med användning underriskerna AFTmikrobiologiskaDe av

uteslutas. sådan osäker situationmed säkerhet Itid kan inte ärlång en
föredra.försiktighet att

åtgärder tillgängliga.i fråga radriskhantering finns AF TI termer om enav
medicinska produkter, bör dekoccidiostatika,likhet mediEftersom AFT, är

läkemedel. skulle reducera denanvändas enbart Dettaochgodkännas som
i stället för två, regleringssystemeñersom endastbördanadministrativa ett,

ochöka möjligheterna till insynskulle dettaförekomma. Dessutomskulle
skulle behöva tid fördjurproduktionentillmåsteöverblick. Hänsyn attatttas

förbättringar ikunskap nödvändigasåtill situationensig att omanpassa
ändamålsenliga förändringarerhållas ochutfodring kanochdjurhållning

sin användning börrestriktioner i AFTidag harLändergenomföras. avsom
harmoniseras.fullt kantills regleringssystemetdessafå behålla ut

Bakgrund

antibiotikatillsatser till foder användas förbörjade1950-taletbörjan attI av
roll utvecklandet denspelat avgörande idjur. harhos Defrämja tillväxt aven

användningendjurproduktionen. EUInomindustrialiserade är av
och godkännande sådanahelt harmoniseradfodertillsatserantimikrobiella av
de svenska medlemskaps-regelverk. Ienligt EGsfodertillsatser sker

Sverige framövergångsbestämmelser enligt vilkaerhöllsförhandlingarna
vidden lagstiftning gälldefår behålladecember 1998den 31t.o.m. som

antibiotika, kemoterapeutika,fodertillsatsema:föranslutningen
Under övergångsperiodentillväxtbefrämjande medel.koccidiostatika och

användningen dessai eller förbudbegränsningarsåledesgäller mot av
skall beslut enligtövergångsperiodens slutvidfoder. Senasttillsatser i

Sverige kan behålla70/524/EEG, fattasdirektivartikeliförfarandet om
prövningen skall Sverigegrund förfortsättningsvis. Tillsitt förbud även

redogörelser.vetenskapligautförligalämna
kategorierna antibiotika,substansertjugofemtalidagEUInom är ett av

godkändatillväxtbefrämjande medelkoccidiostatika ochkemoterapeutika,
dvs deantimikrobiell verkanharSubstansemafodertillsatser.för bruk som

Enligt direktivettillväxt.förhindrar mikroberselleravdödar om
i tillåtnagodkända substanserskall70/524/EEGfodertillsatser

förebyggandebehandling ellerföranvändaskunnakoncentrationer inte av
enligt direktivetkoccidiostatikafrån dettaUndantagdjursjukdomar. är som

substanser.verksammamedicinsktär
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Verkningsmekanismer antibakteriella fodertillsatserav

under lång tidTrots AFT verkningsmekanismen för denanvänts äratt
tillväxtreglerande effekten helt känd. påverkarAFT mag-tannkanalens
bakterieflora och minskar antalet potentiellt skadliga organismer. Effekten av

djurhälsostatuskorrelerad till och djurensAFT nänniljö. Störstär omvänt
tillväxtbefrämjande effekt har således AFT vid dåligt djurhälsostatus och när
djurmiljön dålig.är

vetenskapliga data visarNyare tillväxt och foderutnyttjande kanatt
relateras på djurs immunstatus.till påverkan djurets immunsystemNärett

smittämne meddelar kroppen detta sända särskildaretas ett att utav genom
budbärarsubstanser, sk cytokiner. Mängden dessa cytokiner i exempelvisav
blodet Ökar. ingår i värddjurets försvar smittämnen.Detta Cytokinemamot
påverkar kroppens hormonsystem, i sin påverkar hela ellertur storasom
delar kroppsfunktionema på olika Genom direkt hjämpåverkan kansätt.av
cytokiner minska aptiten. Vidare påverkar cytokiner proteinmetabolismen

inducera proteinnedbrytande med åtföljande reduktionattgenom processer
muskelmassan. Generellt kan cytokiner förändrar kropps-sägas attav

funktionema på sådant optimalt försvar smittämnensättett att ett mot
mobiliseras.

finns det mycket goda skälSammantaget AFT sinaatt anta att genom
mikrobiologiska effekter undertrycker stimulering immunsystemet. Dettaav

den huvudsakliga verkningsmekanismen för AF T.synes vara
svenskaförhållande styrks de erfarenheterna förbudetDetta motav av

ökadtillväxtantibiotika 1986, då bland förekomst kliniskaannat en av
hos smågrisar ochproblem med hälsostatus slaktkyckling noterades.stört

initialt till användning medicinska fodertillsatserDetta ledde medav
terapeutiska doser antibiotika förändringar i foder-menav genom

förändringarsammansättning, hygienförbättringar och i uppfödningsrutiner
problem åtgärdas antibiotikaförbrukningenoch liknande kunde dessa och

reduceras.

Förebyggande och behandlande effekt antibakteriellaav
fodertillsatser

med djurhälsa sågs etter det svenska förbudetDe ökade problemen motsom
fleraAF T beskrivs i rapporter.

används jämförelsevis låga, lägre vadDe doser AF T är änsom som gesav
Ävenvissa överlappningar förekommer. vid dessa doserför behandling, men

bakterier hos djuret.har effekt påAF T
beskriver förebyggande eller behandlandefinns fleraDet rapporter som en

tillåtna för fodertillsatser. påeffekt givna i de dc-ser ExempelAFT ärsomav
vilka detta beskrivet nekrotiserande enterit påviktiga djursjukdomar för är är
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bakteriella enteriter främst hos svin.och olikasvindysenterifjäderfä, typer av
för behandling specifikarekommenderas ocksåfoderantibiotikaFlera av

rekommenderade dosen i allmänhetfall dock dendessadjursjukdomar. I är
iDock kan konstateras dosskillnadernatillåts för AF T.denhögre attän som

ibland obefintliga.små ochmycketfallvissa är
huvudsakliga positiva effekten dessden AF TfinnerUtredningen äratt av

vissa bakteriesjukdomar. Enligtterapeutiska effekterochprofylaktiska mot
effekter inte tillåten för70/524/EEG sådana AFT.direktiviartikel är7
behandlande effekterförebyggande och/eller AFTDokumentation avom

godkännandeproceduren.inte ihellerutvärderas
verkligasamstämmighet mellan regelverk och denbrist påDenna

påförtroende hos allmänheten byggtägnad skapaintesituationen är att
möjlighet till insyn.ochtydlighet

fodertillsatserantibakteriellaEffekter av

slaktkyckling har förtill svin och EUerhålls AFTtillväxtökningDen som av
iåter skulle användasomkring till 4 %. Om AF Tuppskattats till 3och USA

intesiffra för svin och slaktkyckling troligenmotsvarandeskulleSverige
smågrisproduktionen cirkaför högre, 4%.ochcirka 1,5 %änmervara

till produktiondjunippfödningpå svenskberorSkillnaden anpassatsatt en
och utfodringssidan ochåtgärder på hygien-bl.AFTutan a.genom

innebär dock i dagslägetBeräkningenproduktionsformer.förändrade en
animalieproduktion med mellani svenskproduktionskostnademabesparing av

bruk återkronor årligen AF Tungefär miljonereller 85och %,l0,5 om av
och sannolikainte tänkbarainkluderarberäkningtilläts. Denna

exempelvis minskat konsument-AFT-användningföljdscenarios somav
samhälls-djurprodukter ochefterfrågan påreduceradmedförtroende

och människor.hos både djurantibiotikaresistensökadkostnader för

Resistens

synnerligenkemoterapeutikaantibiotika ochmedelAntibakteriella ärsom
sin effektmänniskor. Debåde djur ochläkemedel förvärdefulla utövar

sigBakteriema försvararbakterier.funktioner hosvitala motstöraattgenom
Bakteriema kanså kallad resistens.motståndskraft,utveckladetta attgenom

färdiga resistensgenerellermutationresistentabli att ta uppgenomgenom
förlorar iantibakteriella medelmedförResistensbakterier.andrafrån att

Ökad dödlighet isjuklighet och ökadökadresistens kaneffektivitet. ses som
Ökad sjukdomsframkallandehosresistenssjukdomar.betingadebakteriellt

samhällskostnader.betydandeinnebärbakterier
påverka känsligatillräcklig förAFTKoncentrationen attärav

resistensutvecklingen.påverkaförväntassåledesoch kanmikroorganismer
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Både experimentella studier och fältobservationer visar bakteriernäratt
för i tillåtna doserAF T uppkomst resistenta kloner ellerexponeras gynnas av

resistenta subpopulationer. Bakterier med naturlig resistens och bakterier
tagit aktuella resistensgener kommer dominera bakteriefloran.attsom upp

Resistens hos djurbakterier uppkommer således både på grund AFT-av
användning och på grund antibiotika används för behandlaattav som
sjukdom. Huvuddelen information finns tillgänglig resistens ochav som om
resistensgener för berör substansgrupperAFT används för behandlingsom

människa. svårtDet jämföra olika studier eftersom undersöktaär attav
variabler starkt varierar och studierna oftast begränsade till fåtalär ett
lättodlade bakterier. Viktig information, exempelvis tidsperspektiv avseende
genöverföring i olika miljöer, saknas.

Resistens hos bakterie kan uppstå mutation i existerandeen genom gener
eller färdiga resistensgener.upptaggenom av

Överföring resistensav

Resistensgener kan överföras till andra närbesläktade tillävenmen
obesläktade bakterier. Liknande eller identiska resistensgener har kunnat
påvisas hos olika bakteriearter. Vidare har samma resistensgener påvisats i
bakterier från olika värddjur, inklusive människa. Detta visar överföringatt

resistensegenskaper mellan olika bakteriearter inte ovanligt. Fråganär ärav
alltså inte överföring resistens sker, hur ofta det sker.utanom av gener

Antibiotikaresistens kan överföras mellan djur och människa direktgenom
överföring resistenta bakterier eller överföring resistensgenerav genom av

Överföringmellan människo- och djurbakterier. från djur som grupp till
människa har beskrivits för antibiotikaresistenta salmonellabakterier ochex.
kampylobakter. dessa fall detI sig dock resistens läkemedelrör motom som
inte fodertillsatser.används som

Mag-tarmkanalens bakterier ofta mycket väl anpassade till sitt värddjur.är
kan därförDe vanligen inte förväntas kolonisera andra värddjur under längre

tidsperioder. Resistensgener däremot uppvisar inte specificitet.samma
Spridning resistensgener har därför betydelse för överföringstörreav av
resistens mellan djur och märmiskor. visatsDetta har i studier behandlatsom
överföring resistens läkemedel. Det studiernamot är värt att notera attav
definitivt visar överföring sker mellan djur- ochatt av gener
människobakterier och resistensgener har också påvisats hos bådesamma
djur och märmiska.

Antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener har påvisats i olika
livsmedel. flesta livsmedel upphettas innan konsumtionDe vilket avsevärt
reducerar antalet bakterier. Livsmedlet kan dock efter tillagning åter smittas

utbyte resistensgener mellan bakterier kan ske påattgenom av
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Risken förlivsmedel.skärbrädor och påpåkökshanddukar, upptagytan av
försumbar.djurbakterier därför intefrån ärgenerav

kortare tidsperioder ochmänniska underkoloniseraDjurbakterier kan
märmiskobakterier. oftadjur och Huröverföras mellankanresistensgener

återstår hur ofta lyckadeFråganokänt.skeröverföringar ärsådana är som
sjukdom.i kliniskresulteraröverföringar

resistensSpridning av

de förför antibiotikamänniskobakterier utsättseller ettdjur-När exponeras
har dåutvecklar resistenshar ellerBakterier störstselektionstryck. som

endast undersöktresistens harstudierflestaöverleva. De överchans att
bara liten delsjukdomsframkallande bakterier. Dessa utgörpotentiellt aven

bakteriefloran.den totala
alltså gradenspridning resistensförriskfaktom ärDen största avav

Antalet bakterierantibiotika.bakterier för ärexponering exponerassomav
bakteriepopulationerantaletviktigareviktigt är som exponeras.men

jämförelseviskommertillförs via utöva stortAntibiotika att ettmunnensom
mängd olikamycketinnehållertannkanaleneftersomselektionstryck storen

allade flesta fall tilltidsperioder och iunder långaVidare AF Tbakterier. ges
resistens uppstå.kommerMed tidenindivider i attgrupp.en

kontakttillfällen mellanantaletavhängigtresistensgenerSpridning ärav
djurtäthet,kommer högdjurproduktionenbakteripopulationer. Inomolika
hygiendjur och bristandehandel medbesättningar,andra attkontakter med

resistensgener.bevarandeochspridningbidra till av

resistensBetydelsen av

antibiotikatrycketomgivningen,finns ibakterier näricke-resistentaOm
försvunnit.selektionstrycketbakterierresistentadessa närupphör kan ersätta
inte längreresistensegenskapen denantagandet närpåbygger attDetta

säkertdock inte heltbakterierna. Dettabelastning för ärbehövs är en
sinnackdelarnakompenserakanbakterierna atteftersom anpassagenom

resistensgenerfleraöverföringskall samtidigVidareämnesomsättning. av
vidmakthållakanfaktorselektion för närvaronmedförvilketbeaktas att en

annan.enav
finnstill människordjurpopulationfrånspridsresistensgenOm somenen

sjukhusmiljö, kananvänds,antibiotikamycketmiljö däri enex.en
utgjorthadjurpopulationenDå kanuppförökning ske. sägasavsevärd en

populationen.humanaför denreservoar
ingeti sig självtdjurmänniskor ellerhos ärresistensgenerNärvaro av

förorsakarmed resistensgenerbakterieruppstårProblemet närproblem.
resistensKonsekvensernaantibiotikabehandling. ärmotstårsjukdom avsom
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uppenbara eftersom del AFT också används för terapi på djur ochen
människor. ökningEn resistensen dessa substanser kan leda tillmotav att
behandling inte lyckas och så småningom reducering den tillgängligaen av
arsenalen effektiva läkemedel. Vidare har del substansklasserav en som
används blivitAFT intressanta för vidareutveckling substanser försom av
humant bruk. kan förväntasDet sådana substanser får kortare effektivatt en
livslängd på grund den resistens och den resistensspridning,av som
uppkommit vid deras bruk AFT.som

Salmonella

Bruk kan påverkaAFT den normala tarmfloran så dess skyddandeattav
effekt reduceras. Många sjukdomsframkallande tannbakterier är av
zoonoskaraktär, dvs de kan förorsaka infektioner hos både djur och
människa. Den i detta sammanhang välkända bakterien salmonella.mest är

Teoretiskt kan AFT-bruk medföra mindre mängdatt en
salmonellabakterier räcker för kolonisera djur, djuratt att ärsom
salmonellakoloniserade utsöndrar fler bakterier och koloniserade djuratt
förblir så under längre tid. Sammantaget leder detta till ökad risk för
salmonellakontaminaiion animala livsmedel.av

Studier effekterAF Ts på salmonellaförekomstöver visar motsägelsefulla
resultat, har brister i studiedesign och de slutsatser dras diskutabla.ärsom
För medlet avoparcin finns dock studier klart visar attsom
salmonellaförekomst ökar med ökande dos avoparcin, likaså den mängdatt
salmonella behövs för djuret skall bli smittat sjunker.attsom

Förutom salmonella, finns flera andra sjukdomsframkallande bakterier i
kampylobakter, yersinia, shigella, klostridier,tarmen ochex.

Ökadenterohemorragisk ColiE. EHEC. resistens hos dessa bakterier kan
medföra framtida terapiproblem och ökade terapikostnader. Kunskaperna om
eventuellt samband mellan och koloniseringAF T med sådana tarmpatogener

bristfälliga.är
finnsDet behov fler, välstrukturerade, studier inom dettaett stort av

område.

Sammanfattande mikrobiologisk bedömning

Vad gäller resistens kan sammanfattningsvis konstateras denatt
huvudsakliga faran i samband med användandet AFT ökad resistensärav
hos sjukdomsframkallande bakterier och bakterier i normalfloran. Det är
troligt resistens AF T kan överföras mellan olika bakterier och mellanatt mot
djur och männska. Användandet AF T ökar poolen resistensgener. Denav av
relativa betydelsen detta för ökad resistens hos sjukdomsframkallandeav
bakterier hos djur och människa kan inte med säkerhet fastställas. Det är
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för terapiproblem på grund detta intebedömning riskenutredningens att av
otillräckliga för säkert fastslåtillgängliga dataDockförsumbar. är attär

storlek.riskens
används idag potentiellasusbstansklasser AFTde ärFlera somsomav

bruk.antibiotika för terapeutisktförkandidater nya
för förekomsten livsmedelsbumaAFT-brukbetydelsenmöjligaDen avav

undersökt. Vad gäller salmonellaorganismer dåligtsjukdomsframkallande är
betydelsefulla områdenAFT-bruk i däreffekternaantas vara merav

pågår. andradär kontrollprogram Försalmonella låg ellerförekomsten ärav
information.saknastarmpatogener

aspekterToxikologiska

antibakteriella medel för terapiochskillnad mellan AF Tväsentlig är attEn
måste frågor avseendetidsperioder. Därförlångaunderförrade ges

särskilt beaktas.långtidseffekter
inte förväntas förorsakabedömning flertalet AFTutredningensDet attär

Oavsiktligttill korrekt djurslag.korrekt användningvidreaktionertoxiska
reaktioner.förorsaka toxiskadjurslag kan däremotandraAFTintag avav

undviks.hanteringen så dettasåledes kravställerAnvändandet AF T attav
i stället maximalkarenstidföreskrivitsinteharAFT utanFör anges en

innebär deltillförs djuret.tillåtet de Dettavilken dettillålder attär att enupp
utfodras med antimikrobiellaslaktsvin, kanslaktkyckling ochfrämstdjur,

bedöms eventuelladettatill slakten. Trotsända framfodertillsatser
inte bör kunnaså låga dei livsmedelAFTrestkoncentrationer attsomav
absorberas frånsubstansereffekter. detoxiska Föruppenbaraförorsaka som

karenstider ändååsättandetarmkanalen bör övervägas.av
deoch nitroimidazolercarbadoxolaquindox,för ärMed undantag

troligenantimikrobiella fodertillsatsereffekternatoxikologiska av
människor.ochför djurbådeförsumbara,

olaquindoxeffekternatoxiska ochoch kändarapporterade mutagenaDe av
medSubstanserförbjuda substansema.tillräckliga förcarbadoxoch attär

för konsumtion.i djurprodukterförekommabör ickeeffektersådana
carcinogenicitetgenotoxicitet ochgrundpåNitroimidazoler har av

livsmedelsproducerande djurveterinärläkemedel förförbjudits genomsom
tillåtna2377/90/EG. dockRådsdirektiv Detill är atti IVde listatsatt annex

samstämmighet mellanpåbristfodertillsats. Dennaanvändas som
allmänhetensför förlustmed riskförknippadocksåregleringar är aven

förtroende.
arbetsmiljöproblem.potentielltfrämstfodertillsatserAntimikrobiella är ett

kinoxaliner,allergi, och förframkallandeaktuellafaror ärDe är avsom
för degäller speciellttoxiska effekterallergi ochförRiskernagenotoxicitet.
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människor yrkesmässigt hanterar antimikrobiella fodertillsatser ochsom
foder med sådana tillsatser i sitt dagliga arbete.

Miljöaspekter

Alla antimikrobiella fodertillsatser till djur kommer utsöndras iattsom ges
oförändrad eller förändrad fonn. Miljöbelastningen kommer således att vara
relaterad till antalet djur erhåller fodertillsatser, tiden de utfodrassom som
med sådana tillsatser, hur fodertillsatsen metaboliseras, hur den utsöndras
och vilka metoder föranvänds sprida gödseln.attsom

Enligt direktiv 70/525/EEG och anvisningarna i 94/40/EG skall
exkretionsstudier och därmed sammanhängande miljöbedömning görasen
för alla antimikrobiella fodertillsatser. Utöver de miljökrav ställs försom
godkännande fodertillsatser bör generell miljöbedömning Engöras.av en
sådan bedömning bör också inkludera sekundära effekter och värderingar av
hela produktionssystem, inklusive tillverkningen antimikrobiellaav
fodertillsatser. viktigtDet miljöbedömningarär i långaatt görs
tidsperspektiv.

Användning AFT medför minskade gödselmängder och minskatav
kväveutsläpp. kanDetta fördel miljösynpunkt. Alla dessases som en ur
positiva effekter kan dock uppnås på andraäven sätt.

Tillgänglig information antyder de flesta AFT brytsatt ned av
jordbakterier. Därmed torde de inte något hot florautgöra större ochmot
fauna i jord och Syntetiska substanser kinoxaliner förväntasvatten. vara

svåmedbrytbara. Information deras nedbrytning har inte hittats.mer om
Förekomst i jord förorsakarAFT övergående rubbningar i mikrofloran.av

Påverkan har också vid biogasutvinning. Mer informationrapporterats om
detta behövs.

Närvaro i miljön kodar för resistens AF inteT primärtärmotav gener som
miljöproblem. Dock kommer sådanaett bidra till utökadattgener en

resistensgener i miljön.reservoar av
Korrekta riskbedörrmingar vad miljöeffekter antimikrobiellaavser av

fodertillsatser försvåras delen informationenstörre tagits framatt deav av av
företag sökt godkännande för substansen i fråga och dessa dataattsom
behandlas konfidentiellt tillverkaren och den tillståndsgivandeav
myndigheten. skulleDet betydande allmänintresse och skulle stärkavara av
tilltron till beslut godkännande denna information allmäntom om var
tillgänglig under sådana former rättmätiga kommersiella intressenatt
skyddades.
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Koccidiostatika

tarminflammation, koccidios,orsakaparasiter kanencelligaKoccidier är som
förebyggande åtgärder kandjur.andra Utanoch mångafjäderfänhos
lidande för djuren i formbetydandeupphov tillfjäderfäkoccidios hos avge

ekonomiska förluster.åtföljandedödlighet medibland högochsjuklighet
kan dödavillkoccidiostatika, detharfemtio år säga ämnenSedan drygt som

syfie till fjäderfä.förebyggandegivits ikoccidier,eller hämma
foderinblandninggodkända förkoccidiostatikafemtontalEUInom är ett

fjäderfä.till
jonoforantibiotika ellerkalladekoccidiostatika såärEn stor grupp

jontransportenrubbaeffektsin överjonoforer, attutövar genomsom
koccidiostatikaandraVerkningsmekanismema hoscellmembran. typer av

varierar.
vissa bakterier. Deockså verksammajonoforerflesta motärDe

Clostridium pedringensbakterientillväxtenblandundertrycker annat somav
slaktkyckling.vaktelsjuka hosenteritnekrotiserandeförorsakar

relativt fria frånkoccidiostatikaanvändaochdoseradeRätt rätt anses vara
har dockkoccidiostatikaandradelJonoforer ochbiverkningar. typer aven

till fjäderfävid överdoseringförgiftningarochsäkerhetsmarginalersnäva
djurslag,inträffat hos andraförgiftningharrapporterade. Dessutomfinns

jonoforerdelkoccidiostatika. Engivitsfelaktigtanledningarolikasom av
ochantibiotikaexempel vissaläkemedel, tillandramedsamverkar

förgiñningsrisken.ökavilket kankemoterapeutika,
påträffats.intemänniska harjonoforintoxikation hosNågra rapporter om
allergiskaslemhinneirritation ochhud- ochförorsakaKoccidiostatika kan

koccidiostatika iinblandningmedarbetarmänniskorhosreaktioner avsom
foder.

ochpå fåglartoxiska effekterhakoccidiostatika kanicke-jonoforadelEn
hållfasthet hoshudensreducerarhalofuginonexempeldjur. Ett ärandra som
samband medliv och ifåglarnashudsår underiresulteravilket kankyckling

slakten.
fjäderfägödselkommeravföringenavgår med attkoccidiostatikaEftersom

kommer,nedbrytningsprodukter. Dessa näroch derassubstansemainnehålla
jord ochtillförasgödningsmedel, vatten.användsgödseln attsom

villdetaerob miljö,ned ijonoforer brytsindikerardataTillgängliga att
har detbiogasanläggningar,såsomanaerobaIi systern,närvarosäga syre.av

negativt.biogasutbytetmonesin påverkarjonoforensigvisat att
substansenvisat sigdetamprolium haricke-jonoforen attförsök medI

tillåterfinnasdärefter kundedär denjordlagreti detabsorberades övre upp
mikrofloranpåvisas pådockkundeeffektdeponeringen. Ingenefterdagar80

och deraskoccidiostatikahurkäntmycket liteövrigtjorden. Ii är om
jord ochnäringskedjor ipåverkarnedbrytningsprodukter vatten.
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Koccidier utvecklar snabbt resistens koccidiostatika. Dettamot gör att
medlen i framtiden kommer lika effektiva.att Utvecklingenvara av nya
medel innebär kostnader. Till detta skall läggasstora allmän och ökandeen
kritik kemiska tillsatser i djurhållningen.mot Därför finns idag ökatett
intresse för utveckla icke kemiskt baseradeatt förebyggasätt koccidios.att
Sådana möjligheter främst förbättradär hygien i djurstallama, genetisk
förbättring djurens motståndskrañ och fortsatt utveckling vacciner.av av

I Sverige koccidiostatikaär registrerade läkemedel försom
veterinärmedicinskt bruk. Detta innebär de får blandas i foder förstatt etter
veterinär receptförskrivning. Vidare utförs i Sverige regelbundet
undersökningar för kontrollera de koccidiostatikaatt att tillsättssom
kycklingfodret har önskad effekt. Dessutom står alla slaktkycklingflockar i
Sverige under veterinär övervakning del kontrollprogrammetsom en mot
salmonella.



1997:133SOU

Inledning1

Uppdraget1.1

anledningutredare medsärskildtillkallabeslutregeringens avAv att en
fodertillsatservissabestämmelserEGsfrånundantagSveriges om

haruppdragUtredningensföljande.framgår1995:71Kommittédirektiv
bedömningarochvetenskapliga faktaderedovisaochsammanställavarit att

förbudfortsattfråganställningstagande tillför ettbetydelse ett omär avsom
kemoterapeutika,antibiotika,i fodertillsatseranvändningen avmot som

sammanställdamedel. Dentillväxtbefrämjandeochkoccidiostatika
skäl föreliggerbaseradevetenskapligtsådanavisabördokumentationen om

efter dengällaområdet kanpåregleringen ävensvenskadeninnehållet iatt
övergångsperioden.nuvarande

deinitierauppdragetförinomhafiharUtredaren attäven ramen
nödvändiga.bedömsstudierochundersökningarkompletterande som

jordbruksverk, Statensmed StatenssamrådahafiharUtredningen att
Sverigeslivsmedelsverk,anstalt, Statensveterinärmedicinska

medLäkemedelsverketochnaturvårdsverk samtlantbruksuniversitet, Statens
och konsumenterna.näringsgrenarberördaförföreträdare

ochkommittéersamtligadirektiv tillregeringensbeaktaskallUtredaren
1994:23.dir.åtagandenoffentligaprövningutredaresärskilda avom

Bilagabetänkandetshelhet ii sinåtergesdirektivUtredningens

Utredningsarbetet1.2

veckovisahaftiUtredningen har1995. stort settinleddesArbetet sommaren
utredningensochtillfällen jagskildavidharsammanträden. Därutöver

utredningensfleraeller experter.medsammanträttsekreterare aven
emeritusprofessorförordnatsharutredningenbiträdaSom attexperter

vetenskapligadeElwingerKlas göraattochThomkeSigvard statsagronom
laboratorieveterinärkapitelförgrundensammanställningar utgörsom

sammanställningen utgörvetenskapligaden somgöraDesirée Jansson att
denVågsholm görauniversitetslektor Ivar attochkapitel 7förbasen

sekreterarevetenskapligaUtredningenskapitelianalysenekonomiska
veterinär SusannabiståndmedharGrekoChristinalaboratorieveterinär av

vetenskapligadeförövergripandehaftSternberg ett ansvar
A-F.Annexochkapiteli samtredovisassammanställningar som
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Tillsammans med utredningens sekreterare har jag genomfört besök och
hafi diskussioner med EG-kommissionen, Statens veterinära
serumlaboratorium i Danmark och Statens veterinärmedicinska anstalt i
Finland.

Under utredningsarbetet har utbyte synpunkter och information skettav
med följande myndigheter: Statens jordbruksverk, Statens veterinär-
medicinska anstalt, Statens livsmedelsverk, Sveriges lantbruksuniversitet och
Statens naturvårdsverk. Utbyte information och synpunkter har skett medav
berörda näringsgrenar LRF, Slakteriforbundet, Svenska djurhälsovården,
Svensk husdjursskötsel, Svensk fågel, Lantmännen, Mejeriema, Sveriges
grisproducenter och med andra berörda.

1 .2.1 Struktur

Utredningen upplagd formi sammanställningär vetenskapliga faktaav en av
analys faror och risker. Kapitlen innehåller3-7samt det vetenskapligaen av

underlaget det vill fakta avseende farorsäga och risker mednyttor,
användandet antimikrobiella fodertillsatser. bilagorI Annex tillA-F denav
engelska versionen betänkandet genomgås de susbstansgrupper ärav som
tillåtna antimikrobiella fodertillsatser inom EU. Enligt Sverigessom
anslutningsavtal medlemskap i Europeiska unionen gäller i fråganom om
antimikrobiella fodertillsatser beslut skall fattas enligt förfarandeatt i artikel

i direktiv7 70/524/EEG. Med denna utgångspunkt i kapitelgörs 8 en
sammanfattande bedömning i riskanalysterrner avseende faror ochnyttor,
risker med användandet antimikrobiella fodertillsatser.av
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Bakgrund2

Introduktion2.1

betydelsefullasannolikt denmedelantimikrobiella är mestUpptäckten av
läkemedel. förstaDevadhistoriamedicinensiupptäckten avser nya

påbörjade användassulfonamidemaläkemedlenantimikrobiella somvar
förbörjade inte användasredan 1929upptäcktesPenicillin1930-talet. men

efter introduktionenl940-talet. Straxförrän påändamålterapeutiska av
behandlinganvändas förbörjade dethumanmedicinenpenicillin i av

antallopp harårensdjur. Underhos ett stortbakteriesjukdomar
mindreutvecklats. Endastmänniskorförläkemedelantimikrobiella en

djur.bruk tillutvecklats förantibiotika harmängd
mikroorganismer ochlevandeproducerassubstanserAntibiotika är avsom

mikroorganismer.avdöda andraellerhämmaverkar attgenomsom
kemoterapeutika. Isulfa kallassubstanser,antimikrobiellaSyntetiska ex.

medel förantibakteriellabenämningenanvänds attsammanställningdenna
koccidios avdödarMedelkemoterapeutika.ochantibiotikabåde motomfatta

fjäderfä. Beteckningenkoccidios påsjukdomenförorsakarprotozoer som
för förebyggaanvändssubstanserinnefattar attkoccidiostatika som

betecknarAFTfodertillsatserAntibakteriellakoccidios.sjukdomen
itill djurlåga doserikemoterpaeutikaochantibiotika gessom

tillsatser tillMFTfodertillsatserMedicinska ärsyfte.tillväxtbefrämjande
sjukdom.förhindraläkemedel förfoder attav

medel iantibakteriellaBetydelsen2.2 av

djuruppfödningen

medel iantimikrobiellaanvändaförhuvudsakliga motivfinns attDet tre
djuruppfödning:

terapi.sjukdomidentifieradbehandlaFör att en
profylax.sjukdomutbrottförhindrai förväg2. För att av en

produktionen.höjaförfodertillsatsSom att
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Antibiotika för terapi och profylax

Vid terapi behandlas enskilda eller begränsade djur.grupper av
Förebyggande behandling kan omfatta hel besättning elleren grupper av
djur. Sådan behandling kan bl. användas vid smittsamma sjukdomar dära.

gjort bedömningen i alla djur kommeratt insjukna.stort sett Vidman att
både terapi och profylax krävs veterinär förskrivning det antimikrobiellaav
medlet användas. Medlet skall tillförs iatt sådan mängd och undersom avses
sådan tid det avdödar infektionsämnet. innebäratt Detta korttidsbehandling
med terapeutiska doser. De sjukdomar aktuellaär i dettamestsom

Ävensammanhang och luñvägsinfektioner.är tarm- åtgärder för attom
begränsa sjuklighet hos djur kontinuerligt vidtas förbättringargenom av
skötsel, stallmiljö, utfodring och liknande så kommer djurproduktionen
fortsättningvis beroende terapi med antimikrobiellaatt medel.vara av

Kemoprofylax vid protozosjukdomar

För protozosjukdomama koccidios och histomoniasis risken för utbrottär av
sjukdom så förebyggande behandlingstor att med kemoterapeutika
regelmässigt genomförs. Koccidios drabbar främst fjäderfä och kanin medan
histomoniasis främst drabbar kalkon.

De medel används profylax och terapi vid sjukdomarna koccidiossom som
och histomoniasis betrakta veterinärmedicinskaär läkemedel.att I storasom
delar världen och inom EU betraktas de fodertillsatser och reglerasav som

sådana.som

Antibakteriella medel tillväxtbefrämjaresom

Antibakteriella medels tillväxtbefrämjande effekt på husdjur upptäcktes i
slutet 1940-talet. Ursprunget utfodring djur medav var av
fermentationsrester från antibiotikatillverkning. Man trodde först denatt
tillväxtbefrämjande effekten berodde på det höga innehållet vitamin B12.av

visadesDet sedermera effekten avhängigt antibiotikaresteratt och intevar
vitamininnehållet.

Tillväxtbefrämjande påeffekt människa

tillväxtbefrämjandeDen effekten lågdosantibiotika prövades på 1950-taletav
på barn i u-länder och på sjukhus. Flera studier rapporterade ökad tillväxt

resultat tillförsel lågdosantibiotika. Fortsatta studier med fokus påsom av av
nutrition och infektionssjukdomar uppmärksammade vikten adekvatav
nutrition i samband med övergången från bröstmjölk till föda.annan
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djurproduktionenTillväxtbefrämjare inom

tillförselkontinuerligbruketanammadesdjuruppfödningenInom avav
förbättrattillväxt ochökadsnabbt. Förutomlågdosantibiotika

kullstorlek hosökadäggproduktion,ökadfoderutnyttjande har rapporterats
bruk AFT.vidmjölkavkastningökadochgris av

lagstiftningEGs2.3

frånoch MFTinkluderande AFT separatfodertillsatserreglerasEUInom
handläggsfodertillsatserGodkännandeläkemedel.veterinärmedicinska avav

reglerar AFTdirektivetgrundläggande ärDetGeneraldirektorat VI. som
artikel96/51/EG. 3Ioch84/587/EEGmed tilläggen70/524/EEG av

måstede kravdirektiv 84/587iartikel 7tidigaredirektivet somanges
godkärmande.föruppfyllas

96/5l/EG, Artikel 3aenligt70/524/EEG, ändratfodertillsatserDirektiv om

meddelastillsatsGemenskapsgodkännandeför omen

artikel 2eflekterde ifoder har någoninblandningvid itillsatsen a,a angessomav

fara förmedför någonanvändningsförhållandena, tillsatsen intebeaktandemedb av
för konsumenternatill skadaochmiljönhälsa eller för intedjurs ärellermänniskors

förändras,animalieprodukternaegenskaperna idärför att

kontrolleraskantillsatsenc

tillsats,egenskapi sin av-

förblandningar,i-

foderråvaror,förekommande fall ifoder eller ii-

förebyggandeellerbehandlinghalten,den tillåtnabeaktandemedd avav
ingårfo"r tillsatser igällervillkor inteuteslutna. Dettadjursjukdomar gruppensomär

substanser,verksammamedicinsktoch andrakoccidiostatika

hälsa måsteeller djursmänniskorsskälbetydelsefulla rörtillsatsen intee somav
användning.ellermedicinsk veterinärförbehållas

tillägget.kallade 5:edet såmedföljerförändringardelEn
ochdefinieradeklarareinblandadealla ärförAnsvarsförhållandena parter

finnas.godkärmanden kommerperiodiska attmöjligheten av



22 Kapitel 2 SOU 1997:133

Enligt direktiv 95/69/EG skall produktionsplats där AFT tillverkas eller
inblandas ha särskilt tillstånd.

Rådsdirektiv 94/40/EEG med ändringar 87/153/EEG revideras för
närvarande. Detta direktiv anvisningar den data skall finnas i deger om som
dossier används i godkännandeproceduren. Eñer hörande kommitténsom av
för foderfrågor och den vetenskapliga kommittén kan kommissionen besluta

godkännande sådana substanser uppfyller kraven i direktivet.om av som
Om information framkommer godkänd substans faraatt utgörny om en en

för djurs och människors hälsa eller för miljön kan medlemsstat temporärten
förbjuda dess användning. Andra medlemsstater och kommissionen skall då

underrättas skälen för förbudet. Kommissionensnarast skall granskaom
skälen och konsultera medlemsstaterna. Kommissionen beslutar sedan och
vidtar nödvändiga åtgärder.

De AFT idag godkända för bruk i framgårEUär tabell 2.I.som av
Flera tillsatser har tagits bort från den ursprungliga listan från 1970 på

grund beslut de skall brukas läkemedel.att Exempel på sådanaav som
tillsatser penicillin, streptomycin ochär tetracykliner.

Koccidiostatika och övriga medicinska fodertillsatser

De koccidiostatika godkända för bruk inomär EU förtecknade i tabellärsom
2.II. delEn koccidiostatika också godkända for brukär på kanin. Jonoforen
monensin också godkänd fodertillsats förär nötkreatur och svin.som

Medel används vid histomoniasis framförallt till kalkon ocksåutgörsom
medicinska fodertillsatser. skallDet här särskilt de fodertillsatsernoteras att

godkända till behandling och profylaxär histomoiasis inom EUsom av
samtidigt förbjudna läkemedel. Tvåär olika toxikologiska prövningarsom en
for godkännade läkemedel och for godkännande fodertillsats harsom en som
alltså resulterats i två olika bedömningar. Eftersom de aktuella substansema
inte godkända läkemedel finnsär de tillgå i Sverige.attsom

2.4 Svensk lagstiftning

Den svenska lagstiftningen reglerar AFT Lag foder frånär 1985som om
SFS 1985:295. Enligt denna får antibiotika och kemoterapeutika bara sättas
till foder för förebygga, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom.att
Tillsatser sådana substanser i tillväxtbefrämjande syfie alltså tillåtet.ärav

Koccidiostatika klassificeras läkemedel och får försäljas endast eftersom
veterinär förskrivning.
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tillväxt- ellergodkändaAntibakteriella fodertillsatserTabell 2.1. som
godkända applikationerflertaletmedel,avkastningsbefrämjande samt

på andraMin/max ExempelMaximalDjurslag ellerSubstans
innehåll,ålder bestämmelserdjurkategori
mg/kg

TIBIOTIKAAN
månader 20-40smågrisar 4Avilamycin

10-204-6slaktsvin
månader

2.5-l0kyckling
15-100värphönsBacitracin

veckor 5-504kalkonzink
veckor 5-2026kalkonbacitracin

undantagna5-20 vissafjäderfä veckor16andra arter
månader 5-50smågrisar 4
veckor 5-50kalvar 16

månader 5-206kalvar
2-5värphönsFlavo-

veckor l-2026kalkonphospholipol
undantagna1-20 vissaveckorfjäderfä 16andra arterflavomycin,

bara mjölkersättningar10-25månadersmågrisar 3bambermycin
månader 1-20slaktsvin 6
månader 6-166kalvar

2-10köttdjur
veckor 5-2026kalkonSpiramycin

undantagna5-20 vissafjäderfä veckor16andra arter
veckor 5-5016kalvar

mjölkersättningarbaramånader 5-806
månader 5-50smågrisar 4

5-20månaderslaktsvin 6
månader 10-404smågrisarTylosin
månader 5-206tylosin-fosfat

20värphönsVirginiamycin
5-20veckor26kalkon

vissa undantagna5-20fjäderfä veckor16andra arter
månader 5-50smågrisar 4

5-20månaderslaktsvin 6
veckor 5-5016kalvar

15-40köttdj ur
10-40köttdjMonensin ur
30-60månadersmågrisar 4Salinomycin

månader 15-306slaktsvin

TILLVÄXTBEFRÄMJARE
dagarkarenstid 2820-50månader4smågrisarCarbadox
dagarkarenstid 2815-50månader4smågrisarOlaquindox

mjölkersättningarbaramånader 50-100smågrisar 4
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Tabell 2.II. Koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser som
godkända fodertillsatserär inom RådsdirektivEU 70/524som

Preparatnamn Dj uslag/kategori ålderMaximal Dos Karens-
mg/kg tid.

dagar
KOCCIDIOSTATIKA
Amprolium fjäderfä äggprod. 625-125start 3

Amprolium värphönskyckling, äggprod.+ 66.5- l 33start 3
ethopabate kalkon, pärlhöns
Arprinocid slaktkyckling 60 5

värphönskyckling, 16 veckor
Decoquinate slaktkyckling, 20-40 3
Diclazuril slaktkyckling 1 5
Dinitolmide fjäderfä äggprod. 62.5- 125start 3
DOT
Halofuginon slaktkyckling 2-3 5

kalkon 12 veckor 2-3 5
Lasalocid slaktkycklin 75- 125 5g

värphönskyckling 16 veckor 75-125 -kalkon veckor12 90-125 5
Maduramicin slaktkyckling 5 5
Meticlorpindol slaktkyckling äggprod. 125start 5

pärlhöns 125 5
kanin 125-200 5

Meticloprindol+ slaktkyckling 110 5
methylbenzoquat värphönskyckling 16 veckor 110 -kalkon 12 veckor l 10 5
Monensin slaktkycklin 100-125 3g

värphönskyckling 16 veckor 100-120 -kalkon 16 veckor 90-100 3
Narasin slaktkyckling 60-70 5
Narasin slaktkyckling+ 80-100 7
nicarbazin
Nicarbazin slaktkyckling 4 veckor 100-125 9

Robenidine slaktkyckling 30-36 5
kalkon 30-36 5
kanin 50-66 5

Salinomycin slaktkyckling 50-70 5

Semduramicin slaktkyckling 25 5

ÖVRIGA MEDICINSKA SUBSTAN SER
Dimetridazol kalkon under äggprod. 100-200 6

pärlhöns under äggprod. 125-150 6
Ipronidazol kalkon under äggprod. 50-85 6
Ronidazol kalkon under äggprod. 60-90 6
Nifursol kalkon 50-75 5



Kapitel 2 25SOU 1997:133

terapi och profylaxmedel förAntibakteriella

djur Sverigefår användas till i godkändaantibakteriella medel ärDe avsom
AntibakteriellaKarenstider Livsmedelsverket.Läkemedelsverket. sätts av

Receptförskrivningveterinär. reglerasförskrivasmedel måste avav
Tillsynsmyndigheten för veterinärer med svenskLäkemedelsverket.

också utfärdar råd och anvisningarJordbruksverket, vilketbehörighet är om
på djur.läkemedelsanvändning

LSFS 1982:43 framgårveterinärinstruktionen,allmänaAv
ochskall väl motiverad. Vid valläkemedelanvändningen vara avav

för restsubstanser i livsmedelläkemedel skall riskernadosering somav
dåvarandebeaktas. Jordbruksverketsärskiltfrån djurhärrör

förskrivning ochockså utfärdat kungörelseharLantbruksstyrelsen om
djursjukvård LSFS 1979:8.samband med Avläkemedel iutlämnande av

läkemedel skall ske medoch utlämnandeörskrivningframgår F storatt av
föreligger. .då uppenbara behovoch enbartåterhållsamhet .

för foder tillsätts läkemedelfinnsregler inom EU ärDe somsom
i Sverige.implementerade

används två, tylosin ochgodkända inom EUde AFTAv ärsom
spiramycin,Sverige och substans,läkemedelsfoder ivirginamycin, ensom

injektionspreparat.används som

läkemedelDistribution av

Apoteksbolagets apotek.distribueras via DettaläkemedelReceptbelagda
i foder administreras apotek. Iläkemedel blandasdeinnebär ävenatt avsom

eller dispensera läkemedel.försäljaveterinärer inteSverige har rätt att

kontrollOfficiell

Jordbruksverket. led iSomövervakasFodertillverkningen över-ettav
kvantiteter bl.statistiksammanställaingårvakningen överatt av a.

läkemedelsfoder.

förbudetsvenska2.5 Det

vetenskapsmändet svenskaländer fannsi andramed situationenlikhetI som
fjäderfä.och Dentill svinrutintillförseln AFTbetraktademed misstro av

resulterade iinitierade debattkomittensengelska Swann rapport enen som
omvärdering AF T.av
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arbetsgruppEn vid dåvarande Lantbruksstyrelsen konkluderade 1977 bl.a.
att vid användning kemoterapeutika finns det principiell risk för ökadav
resistens och resistensutveckling.., å andra sidan att resistensrisken förmen
dessa obetydlig. förklarasDetta med attär de medel används nästansom
uteslutande verksamma grampositiva bakterier, vilkaär bär infektiösmot
resistens. Vidare konkluderas att det föreligger klar positiv tillväxteffekten

har ekonomisk betydelse att den tillväxtbefrämjande effekten harsom men
marginellt ekonomiskt värde. . negativEn attitydett alla tillsatser frånmot.

konsumenternas sida noterades.
Samtidigt märktes ökad tveksamhet bland lantbrukarna oroadeen som var

fortsatt bruköver AFT skulle resultera iatt bristandeav
konsumentförtroende. Lantbrukamas Riksförbund LRF policyantog en

bl.a. deklarerade svensk djurhållning önskade utvecklingattsom moten mer
restriktivt bruk antibiotika och kemoterapeutika. 1984 begärde LRF attav
jordbruksdepartementet skulle förbjuda AF T. I propositionen till foderlagny
hörsammades begäran. Propositionen föreslog antibiotika skulleatt
förbehållas behandling och förebyggande sjukdom. Grunderna för dettaav

risk för ökad resistens risk för mottaglighet hos djur för salmonellasamtvar
och andra sjukdomsframkallande bakterier.

Riksdagen beslöt införa den foderlagen och från den januari1 1986nya
förbjöds användning AFT.av

påEffekter djurhälsan

Wierup 1996 har sammanfattat konsekvenserna för djurhälsan av
antbiotikaförbudet. kalv-,För slaktsvins- och kalkonuppfödningen
rapporterades inga negativa konsekvenser. Värphönsproduktionen berördes

heller förbudet eftersom AFT endast under begränsadanväntsav en
uppfödningsperiod.

Däremot ställdes slaktkyckling- och smågrisproduktionen inför svåra
problem.

Slaktkyckling

Inom slaktkycklingproduktionen användes före förbudet förAF T i förstaatt
hand eliminera problem med nekrotiserande enterit. Efier förbudet fortsatte
antibiotika användas i i omfattning under två år efteratt stort sett samma
förbudet. Under tiden bedrevs intensiv försöksverksamhet för finnaatten

utfodringsforrner och insatser gjordes för förbättrastora attnya
uppfödningsmiljön. Under det tredje året efter antibiotikaförbudet kunde man
med stöd resultaten från försöken ned antibiotikaanvändningen förtrappaav

slutligen upphöra. Viktiga förändringar genomfördes på fodersidanatt som
reducering fodrets proteinhalt, ökad fibennängd och tillsatsvar av av
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och användandet koccidiostatika. befaradeDetyperav nya avenzymer
nekrotiserandeproblemen med enterit, den tidigaresom

fodret förebyggaantibiotikainblandningen i uteblev. Förekommandeansetts
behandlades med riktadsjukdomsutbrott penicillinterapi. behandlingDenna

eftersomidag i upphört koccidiostatika jonofortyphar också harstort sett av
antibakteriella effekter och verkar profylaktiskt nekrotiserande enterit.mot

dock klart den höga hygieniska standard idag finns i svenskDet är att som
slaktkycklingsproduktion hade nåtts de åtgärder vidtogs iutan som

med förbudetsamband AFT.av

Smågrisproduktionen

förbudet behandlades i alla smågrisar med frånAFTFöre stort sett
ålder.avvänjningen och fram till 10-12 veckors Under det första året efter

andelen antibiotikabehandlade avvänjnings grisarförbudet minskade markant.
kliniska problem och hälsostömingar uppstod vilket ledde tillBetydande ett

inblandning antibiotika i fodret läkemedel.behov Underökat av somav en
ökade denna antibiotikaanvändning så denfyraårsperiod 1989 återigenatt

majoritet de uppfödda svinen behandlades.omfattade aven
tid gjordes ansträngningar för sektionera ochUnder denna stora att

förbättradåstadkomma planerad produktion och hygien i de enskildaen
förbesättningama. gjordes modifiera fodret.Insatser Deäven att

huvudsakliga förändringarna sänkt proteinhalt, användandetvar av
fibrer och tillsats aminosyror.vattenlösliga av

till halverades antibiotikaanvändningen varefter fortsatt1993Fram en
följd zink inblandades i fodret.minskning inträdde till attav

Omställningsprocessen dock svår och inte avslutad. denIär ännuvar
besättningen kunde uppkomna kliniska problem sällan förebyggasenskilda

skötselåtgärderprofylaktiska miljö- och oñast krävdesenstaka utangenom
ochomfattande förändringar i produktionsplanering byggnation. Demera

ökad dödlighet förlängdproduktionsminskningar i form ochväsentliga av
inledningsvis registrerades har begränsats underuppfödningstid senaresom

Erfarenheterna antibiotikaförbudet har alltså visatår inte eliminerats. avmen
optimala produktionsbetingelser går med bradet under attatt

både fjäderfä, kalv och svin kontinuerligproduktionsresultat föda utanupp
fodret.antibiotikainblandning i

medel förantibakteriellaFörsäljning2.6 av
bruk i Sverigeveterinärt

medel i Sverige receptbelagda och utlämnasalla antibakteriellaEftersom är
sådana medel. Enligt destatistik förbrukningenapotek finns godfrån över av
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tillgängliga siffrorna har förbrukningen från i början 1980-talet reduceratsav
med cirka Statistiken visar också förbrukningen55%. 1996 till tvåatt

förtredjedelar utgjordes beredningar behandla enskilda djur.attav
granskning enbart totalkonsumtionen kan missvisandeEn eftersomav vara

den biologiska aktiviteten för olika antibiotika varierar. Varjeex.
substansgrupp måste därför bedömas individuellt. tabellI 2.III den totalages

aktiv förantibiotikaförbrukningen i kg substans olika susbstansgrupper.

Koccidiostatika

Förbrukningen koccidiostatika i Sverige väl relaterad till antaletärav
figurslaktkycklingar produceras 2.1. Förbrukningen cirka 13är tonsom

aktiv substans år.per

bakterieresistens2.7 Förekomst av

Förekomst resistens hos olika bakterier reflekterar bakteriemasav
exponering för antibakteriella medel. Indirekt blir resistensförekomst måttett
på konsumtionen antibakteriella medel.av

Zoonotiska agens

sådana mikroorganismer överförsZoonotiska mellan djur ochäragens som
människa eller Två viktiga sådana salmonella ochtvärtom. äragens
kampylobakter.

På irekommendation från WHO Sverige resistensbestämning på allagörs
salmonellaisolat. resistenta salmonella har minskatAntalet tid. Detöver
jämförelsevis låga antalet resistenta salmonellabakterier förklaras sannolikt

förekomst dennaSveriges generellt goda läge vad bakterie samtav avser av
antibakteriella medel används för behandla fall salmonellos.att att av

isolerade från kyckling uppvisar också lågKampylobakter mängden
resistenta isolat vilket sannolikt förklaras antibakteriella medelattav

lite i den svenska slaktkycklingproduktionen.används jämförelsevis
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Djurpatogener

förorsakarmikroorganismerhör sådanakategorin djurpatogenerTill som
djur.sjukdom hos

Resistens-hos gris.viktigasteKolibakterier den tarmpatogenenär
femtonårsperiod visar ingabakterieför dennautvecklingen över atten

perioden.uppkommit underresistenslägetiförändringarmarkanta
juverinflammationbl.a. förorsakarbakterierStafylokocker är somgruppen

varierar från till förpenicillin 5 25%Resistensförekomstmjölkkor.på mot
stafylokocker.olika grupper av

Djurkommensaler

djur.sjukdomsframkallande bakterier hosickeDjurkommensaler är
från kyckling visade ingaenterokockerResistensundersökning att varav

inomviktigt antibiotiukmvancomycin ärresistenta ettmot som
resistentaenterokockemaandelhumanmedicinen. Däremot stor avvar en

förhållande känt.till dettaOrsakernatetracyklin. ärmot senare
kolibakterier från smågrisar.ochför enterokockerocksåfinnsResistendata

förolika strategibesättningar medfrånmaterial härrörDetta senare
för litet för säkraenskildi varjeMaterialetsjukdomskontroll. ärgrupp

slutsatser.

Sammanfattande kommentar2.8

för djur ochläkemedel bådevärdefullasubstanserAntibakteriella är
läkemedel ochbådeAntibakteriella substanser,människor. somsom

intensivautvecklingen dagensbidragit tilldeltillharfodertillsatser stor av
djurproduktion.

till djur klassadeantibakteriella substanserallaSverigeI är somsom ges
antimikrobiellaFörbudettillgängliga påbaraläkemedel och motrecept.är

i vissa produktions-djurhälsanmedinnebar problem1986fodertillsatser
och dagens förbrukningkorrigeratsdelhar tillproblemDessa stor avsystem.

50% lägreveterinärmedicineninom avsevärtsubstanser ärantibakteriella
iförbrukningen återspeglaslägreförbudet. Denföredenvad enän var

antibiotikaresistens hos de flestavad gällersituationjämförelsevis gynnsam
iförändringarvisarerfarenhetensvenska attdjurbakterier. Den

djuruppfödningenkunnaförnödvändiga attproduktionssystemen är anpassa
sådanaocksåfodertillsatser,antimikrobiella attproduktiontill utan menen

resistenslägebättrei formbetala sigoch kanmöjliga ettanpassningar är av
djurbakterier.ochbakterierzoonotiskabland

2 17-1332
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Verkningsmekanismer och effekter3 av

antibakteriella fodertillsatser

Verkningsmekanismer3.1

behandlar effekterantal publikationerfinnsDet stortett avsom
Information verkningsmekanismerfodertillsatser AFT.antibakteriella om

mindre väl belyst.är
mag-tarmkanalens bakterieflora.och förändrar IpåverkarAFT

har tillväxthämmande effekt påfinns normalt bakterierbakteriefloran ensom
enterokocker och klostridier.på sådana bakterierExempeldjuret. är

djurens närmiljö.beror djurhälsostatus ocheffekt AFTGraden avav av
vid dåligt djurhälsostatus ochtillväxtbefrämjande effekt har AF TStörst när

dålig.djurrniljön är
tillväxt och foderutnyttjande kanvetenskapliga data visarNyare att

immunsystempåverkan på djurs immunstatus. Etttillrelateras ett retassom
detta sända särskildameddelar kroppensmittämne att utett genomav

Cytokinema förmedlar således värddjuretssk cytokiner.budbärarsubstanser,
effekt där hela eller delarsmittämnen.reaktion på Detta är stora aven

olika involverade. ocksåkroppsfunktionema på Detsätt är attanses
hjärnan.upphov till minskad aptit påverkakancytokiner attgenomge

frisättning katabola hormoner reducerarstimulerar i sinCytokiner tur av som
muskelmassan.

effekten carbadox, på grisarundersökning AFT,I över ettav varsen
för olika grad kronisk retning eller belastningimmunsystem utsatta avvar

belastade, degrisar, immunsystemkonstaterades de mestatt var var somvars
finns andra belägg förcarbadox,svarade på tillsatsen Detbäst även attav

effekter minskar retningenmikrobiologiskasinaAFT avgenom
immunsystemet.

sannolikhet tillskrivaseffekten kan medtillväxtbefrämjandeDen stor
subklinisk sjuklighet och därmedklinisk ochreduktionantibiotikans av

minskadimmunsystemet.minskad retning Ensammanhängande av
antaletfoderutnyttjandet blir högre ochsjuklighetförekomst gör attattav

reduceras.viktminskningarinfektionsorsakademedperioder
sjukdom, sker lättare ioch subkliniskbåde klinisk tätaSpridning av

risken det existerandedålig ökardjurrniljönOmpopulationer. är att
kliniskförsvarskapacitet och vi fåröverskrider immunsystemetssmittrycket

sjuklighet.subkliniskeller



34 Kapitel 3 SOU 1997:133

AFT påverkar mag-tarmkanalens bakterieflora och reducerar antalet
potentiellt skadliga grampositiva organismer.

Störst tillväxtbefrämjande effekt har AFT vid dåligt djurhälsostatus och när
djurmiljön dålig.är

huvudsakligaDen verkningsmekanismen för AFT de minskarattsynes vara
retningen immunsystemet undertrycka vissa bakteriegrupper.attav genom

3.2 Antibakteriella fodertillsatser och djurhälsa

Det finns flera beskriver förebyggande effekt antibiotikarapporter som en av
givna i de doser tillåtna för fodertillsatser. Exempel på viktigaärsom
djursjukdomar för vilka detta beskrivet diarrésjukdomen vaktelsjukaär är
nekrotiserande enterit hos fjäderfä, svindysenteri och vissa andra typer av
bakteriella enteriter hos svin. Flera AFT-substanser används också i högre
doser för behandla specifika djursjukdomar. Dock kan konstaterasatt att
dosskillnadema i vissa fall mycket små och ibland obefintliga.är

IAF lharT förebyggande effekt på flera djursjukdomar.

pâ3.3 inverkan tillväxt och foderutnyttjande hos
svin och slaktkyckling

Effekten påtagligAFT hos hos äldre djur.är än Denav mer unga
rapporterade tillväxtökning erhålls användsAFT till svin ochnärsom
slaktkyckling varierar kraftigt mellan olika studier kan för ochEU USAmen
uppskattats till den ungefärliga storleksordningen 3 till 4 %. För
foderutnyttjandet siffran något lägre. hygienenOm god och smittrycketär är
lågt effekten skall de flesta uppgifterDet finnsär sämre. noteras att attsom
tillgå kommer från utfördastudier industrin och få oberoende studieratt ärav
genomförda.

skulle återintroduceras iOm AFT Sverige uppskattas effekten mätt som
tillväxtökning och foderutnyttj ande för slaktsvin och slaktkyckling cirkavara

smågrisproduktionen siffran högre cirka1.5%. För 4 %. Dessaär
jämförelsevis lägre siffror beror på svensk djuruppfödningatt anpassats

bl.a. åtgärder hygien- och utfodringssidan och förändradegenom
produktionsformer där i tillväxtbefrämjande syfte uteslutna.AF T är
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till svin och slaktkycklinganvändandet AF TTillväxtökningen vid angesav
tillomkring 3 4 %.internationellt till

vid bruk för slaktsvin ochtillväxtökningen AF TSverige uppskattasI att av
cirkaskulle 1.5%.slaktkyckling vara

fodertillsatserantibakteriellatillAlternativ3.4

probiotika ocksåi form ochfodertillsatserAnvändandet av enzymer gerav
Enzymtillsatser till foderfoderutnyttjandet.och förbättrari tillväxtökningar
fjäderfä cirkagrisar och med 3-4%.foderutnyttjandet hoskan förbättra unga

och hälsa hos smågrisar. Verkanförbättrar tillväxtprobiotikadelEn av
ochforsknings-belagd verkan AFT. Merprobiotika änär sämre av
ochavseende och probiotikadock bådebehövsutvecklingsarbete enzymer

verkningsmekanismer.deras
förbudet tillväxtantibiotikaerfarenheternasvenskaDe motav

ochfodrets sammansättningförbättringarklartdokumenterar att av
alternativ till användandetutfodringsrutiner till viss delförändrade är av

AFT.

med kan också erhållasden erhålles AF TmotsvarandeTillväxtökning som
andra fodertillsatser.användandet avgenom

kostnaderochavseende vinsterAnalys3.5

och äggproduktion skullefläsk-, slaktkyckling-i svensktillåtnaAFTOm var
produktionskostnaden med mellan 0.5besparingdirektdet innebära aven

beräkningårligen.miljoner kronor Dennaungefär 85elleroch 1%,
T-användningsannolika följdscenarios AFtänkbara ochinkluderar dock av
efterfrågan påmed reduceradkonsumentförtroendeminskatexempelvissom

antibiotikaresistens hos bådeökadsamhällskostnader förochdjurprodukter
människor.djur och

börinomekonomiska AFT EUdenbedömningVid ettnyttan avaven
värderasfaktorer ingå ochbör fleradettahelhetsperspektiv tillämpas. I ex.

markand, risk för resistens,inreWTO, CAP,GATT,effekterna av
behandla enbarthar tenderatTidigare studierkonsumentförtroende m.fl. att

perspektiv.iekonomiska vinstenmöjliga snävtden ett

med ungefär 85besparinginnebäraSverige skulleiAFTBruk enav
minskatkostnad förinkluderarbeloppmiljoner. Detta

ökad antibiotikaresistens.samhällskostnad förkonsumentförtroende eller
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aspekterMikrobiologiska4

Introduktion4.1

effekt livsviktiga funktionerAntibakteriella medel sin störautövar attgenom
koncentrationsberoende. Vid koncentrationereffekthos bakterien. Deras är

hämmande koncentrationen MIC kommerden lägstahögre än
upphöra eller bakterien avdödas. Bakteriemabakterietillväxten attatt

motståndskraft,detta utveckla d.v.s. resistens.försvarar sig attmot genom
selektionstryckantibakteriella medelMan utövarsäger ettatt som gynnar

utveckla resistens mutation ellerbakterier. Bakteriema kanresistenta genom
Överföringfrån andra bakterier.färdigaatt ta avgenergenom upp

vanlig företeelse och naturligtmellan bakterierresistensgener är är etten
bakteriers evolution.inslag i

Ökadantibakteriella medel förlorar i effektivitet.innebärResistens att
och ökad dödlighet i bakteriellt betingademedför ökad sjuklighetresistens

medför betydande samhällskostnader. Risken försjukdomar, vilket att
antibakteriella fodertillsatser leder tillAFTanvändning av

bakterier skadliga för människor och djur harresistensutveckling hos ärsom
Med molekylärbiologisk metodik har insikterunder lång tid.debatterats nya

området erhållits.inom
förändrar mikroflora.antibakteriella effekten AFTDen tarmensav

förhindra kolonisering medfunktion blandMikroflorans är annat att
bakterier.sjukdomsframkallande

antibakteriella fodertillsatserEffekten4.2 av

koncentrationtillåts i foder högre denkoncentration AFTDen är änav som
hurtarmbakterier. oklartpåverka normalt känsliga Detbehövs för ärattsom

effekterförhåller sig.i olika delar Dekoncentrationema AFT tarmenavav
hardet faktum AFTmikroflora beskrivits,på samt atttarmens ensom

koncentrationema idockeffekt visarsjukdomsförebyggande äratt tarmen
bakterier.för hämmatillräckligafullt att
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effekt bakterier iAFT på huvudsak någon följandeutövar genom av
mekanismer:

hämning proteinsyntesen0 av
hämning bakteriens cellväggssyntes0 av
hämning DNA-syntes0 av
påverkan på cellmembranet0

Tillgänglig information resistens och resistensgener berör i huvudsakom
substanser också används för humanterapi. Flera substanser, ellersom
likartade godkändasubstanser, användsAF T också för terapi iärsom som
human- och veterinärrnedicin. Exempel på sådana substanser spiramycinär
och bacitracin. del idag inteEn AFT används läkemedel inomsom som
human- eller veterinärmedicinen kan värdefulla kemiska grundskelettvara
för framtida läkemedel.

i tillåtna koncentrationer hämmar naturligtAF T känsliga tarrnbakterier.

Många identiska med, eller liknar,AFT antibakteriella substanser,är som
används för terapi.

del har värdefulla grundskelettEn AFT kan utnyttjas för framtidasom
läkemedel.

fodertillsatser4.3 Antibakteriella och
resistensutveckling

Som tidigare framhållits koncentrationen tillräcklig förAF T påverkaär attav
mottagliga mikroorganismer. Användandet kan såledesAFT förväntasav

ileda till resistensutveckling exponerade bakteriepopulationer. Såväl
fältobservationerexperimentella studier visar så fallet.ärattsom

visarDanska undersökningar samband mellan användandetett av
vankomycinresistentaavoparcin och förekomst enterokocker VRE hosav

djur. VRE kunde påvisas i 16 20 slaktkycklingbesättningar och i 8 12av av
svinbesättningar använde avoparcin. besättningarI inte användesom som
medlet VRE-förekomsten väsentligt lägre, 2 18 slaktkyckling-var av
besättningar och svinbesättningar. Varken i2 10 Sverige eller USAav
används avoparcin och har hittills inte påvisats hos djurVRE i dessa länder.

avoparcin inte används således förekomsten hosNär VRE djur i deär av
flesta fall mycket låg.

anförs ofta resistens hos djurbakterier konsekvensDet äratt atten av
läkemedel. Tylosinantibiotika används och spiramycin används inomsom
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Danmarkläkemedel.endast IFinlandoch iSverigeiveterinärmedicinen som
veterinärmedicinskaochAFTbådesubstansemaanvänds somsom

resistensförekomstenvisarländerna ärmellanjämförelse attläkemedel. En
Danmark.jämförelse medFinland ioch iSverigeilägreväsentligt

olikamed jämförasvårigheternaframhållas de attsärskiltskall storaDet
resistens varierar.definitionochmetodikUrvalskriterier,studier. av

Majoritetenbakterier.lättodladefåtaltillbegränsade ettStudierna avär
totaltienbartbakterierd.v.s.anaeroba, växertarmfloranibakterierna är som

information,Avgörandesvårodlade.demvilketmiljö,syrefri gör mer
förekomstochmiljöeri olikaresistens t.o.m.överföringexempelvis avav

saknas.djurslagolikahosresistens

BÅde bakteriervisarfältstudierochstudier närexperimentella att exponeras
eller resistentaklonerresistentauppkomstdosertillåtnaiför AF T avgynnas

bakterier tagitochresistensnaturligmedBakteriersubpopulationer. uppsom
bakteriefloran.dominerakommerresistensgeneraktuella att

resistensförvärvochUtveckling4.4 av

existerandemutation iuppståkanbakteriehosResistens genergenomen
detbakterier.från andra Ifärdiga resistensgenereller upptag avgenom

muteradetill denbegränsasresistensegenskapen attfallet kommerförsta
bakterieklonenberoenderesistenssådan attärSpridningklonen. avav

fallet kandet andravärdar. Iinfekterarochuppförökas nya
till andraochbakterieklonerandratillspridasresistensegenskapen

optimerasochmodifierasi sinkanResistensgener turbakteriearter. genom
mutation.

överföring tilltillförmågakopplade tillfallflestadeiResistensgener är
ellerÖverföringen plasmiders.k.hjälpmedskerbakterier.andra av

dekonjugativ d.v.s.oftaoch typ,Plasmider ärtransposoner avtransposoner.
slutföraochinitieraförbehövskodernödvändiga attdeockså påbär som

värdar.tillÖverföringen nya
olikapåvisats hosharresistensgener,identiskaellerLiknande,

mellanresistensegenskaper.överföringantyderbakteriearter. Detta att av
identiska resistensgener,ellerLiknande,ovanligt.intebakteriearter ärolika

olika djurarter.frånbakterieriockså påvisaskan
denefterresistensgenendenkanellerplasmid taEn transposon enaupp

fleraöverförs kommersedanellerplasmidsådan transposonandra. När en
bloc.överförings.k.samtidigt,överförasresistensgener att en

dethur oftaskerresistensgeneröverföring utanalltså inteFrågan är avom
sker.
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Resistensmekanismer och resistensgener i första handär undersökt för AF T
också innehåller läkemedel.ur grupper som

Beskrivna resistensgener i allmänhet lokaliseradeär till överförbara element.

Överföring resistens mellan olika bakterier har experimentelltarterav av
visats både i fált- och i laboratorieförsök.

Liknande eller identiska resistensgener finns i bakterier från olika värdar.

Överföring4.5 resistens mellan olika värddjurav

Det finns två teoretiskt möjliga överföravägar antibiotikaresistensatt från
bakterier hos djur till bakterier hos människa, direkt överföring resistentaav
bakterier eller överföring resistensgener mellan människo- ochav
djurbakterier. Den överföring diskuterats har varit den från djurmestsom
som grupp till människa. Sådana överföringar har beskrivits för ex.
antibiotikaresistenta salmonellabakterier och kampylobakter.

Med undantag för zoonotiska bakterier så uppvisar de flesta bakterier i
mag-tarrnkanalen värdspecificitet och kanstor inte förväntas kolonisera
andra värddjur. Resistensgener uppvisar inte specificitet, och kansamma
därför förväntas ha betydelse förstörre överföring resistens mellanav
mikrofloroma hos djur och människor. Detta har visats i flera studier. Dessa
studier har dock behandlat överföring resistenta bakterier ochav
resistensgener resistens medel användsmot AF T. Detsom ger som som
skall dock understrykas studierna klart visaratt överföring skeratt av gener
mellan djur- och märmiskobakterier och resistensgener har påvisatssamma
hos både djur och människa.

En undersökning förekomstöver vankomycinresistensgen iav en
enterokocker från kalkoner fått avoparcin visar hög förekomstsom av samma
resistensgen hos bakterien från kalkoner och kalkonskötare väsentligtmen
lägre förekomst hos stadsbor. Studier genomförda med modern
molekylärbiologisk metodik vankomycinresistensgenen hos enterokockerav
isolerade från både djur och människor uppvisar så likheter vadstora avser
resistensgenen det talar för spridning mellan djur ochatt människa.en

Antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener har påvisats i olika
livsmedel. De flesta livsmedel upphettas innan konsumtion vilket avsevärt
reducerar antalet bakterier. Graden bakteriell återkontaminering dockärav
inte försumbar. Utbyte resistensgener mellan bakterier kan ske i iav vatten,
jord, på kökshanddukar, på skärbrädor och på livsmedel.ytan av

Det känt djurbakterierär kan kolonisera människaatt i varje fall under
kortare tidsperioder, och resistensgener kan överföras mellanatt djur och
människobakterier, det inte känt hur ofia detta sker.ärmen
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överförbarabakterier ochantibiotikaresistentaförMänniskan exponeras
olika födoämnen.viaresistensgener

Överföring olika värddjur.mellanbakterier skerresistentaav

Överföring olika miljöer.och sker iskekanresistensgenerav

känt.klinisk sjukdomiresulterar äröverföringarlyckadeoftaHur

Resistensensepidemiologi4.6

haruppkomst resistensochantibiotikabruketmellansambandEtt avav
förbakterierExponeringmänniskobakterier.ochdjur-bådeförpåvisats av

bakterier harmedför deselektionstryck attinnebärantibiotika ett somsom
överleva.chansharresistensutvecklar störst atteller

antibakteriellabåde denkräverresistens närvaroSpridning avav
och förekomstbakterietillväxthämmarmängd densådanisubstansen att av

undersöktendastharresistensstudierflestaDe överresistensgener.
delbara litenbakterier. Dessasjukdomsframkallande utgörpotentiellt aven
då deproblem förstorsakarResistensgenemabakteriefloran.totaladen

ochOmfattningenbakterier.sjukdomsframkallandetillöverförs
detta sker.oftagen-poolen huravgörtillgängligheten reservoarenav

selektionstryck.existerandeberoenderesistensgenerMängden är av
tid, gradberoendebakteriepopulationerresistens i ärSpridning avavav

populationerdeoch antaletstorlekriskfaktorer,förexponering samt somav
exponeras.

exponeringgradenresistensspridningförriskfaktom ärDen största avav
definierasuppstår kanselektionstryckantibiotika. Detbakterier för somav

Antalet bakterierexponeringstid.ochexponeringsdosprodukten somavsom
antaldetviktigarebetydelse, ärännuär menavexponeras

tillförs viaAntibiotikabakteriepopulationer munnensomexponeras.som
selektionstryck eftersomförhållandevis stortkommer utöva ettatt

ochbakterierolikamängdmycketinnehållertarrnkanalen storen
långaunderAFTskallbakterier. Det attsubpopulationer noteras gesav
tidenMedindivider iallafall tillflestai detidsperioder och grupp.en

resistens.utvecklas
berorbakterietlororindividersmellan olikaresistensgenerSpridning avav

bakteripopulationema.mellankontakttillfallenindirektaellerdirektaantalet
andrakontakter meddjurtäthet,högkommerdjurproduktionenInom

spridningtillbidrahygienbristandeochmed djurhandel attbesättningar,
resistensgener.bevarandetoch av

antbiotika inteförsvinnaskallbakteriepopulation närresistentFör att en
tillgängliga.bakterier finnsresistenta,ickeandra,används krävslängre att
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Bakterier i omgivningen spelar här betydande roll. Det har antagits atten
resistensegenskaper sådan belastning for bakterienutgör den i frånvaroatten

antibiotika skulle få svårt konkurrera. dockDetta inte heltatt är säkertav
eftersom bakterierna kan sig så resistensen inte lägre blirattanpassa en
belastning. Vidare skall överföring genpaket med resistens flera olikamotav
medel beaktas vilket medför selektion för faktor kan vidmakthållaatt en
närvaron av en annan.

Användningen antibiotika inom viss population, inomt.ex.av en en
sjukhusmiljö eller i djurbesättning den viktigaste faktornutgör fören
uppforökning resistens i just den populationen. Olika populationer dockärav
inte isolerade från varandra. Om resistensgen sprids från bakterier ien en
djurpopulation till bakterier hos människor finns i miljö där mycketsom en
antibiotika används, sjukhusmiljö, kan avsevärd uppförökningt.ex. ske.en
Då kan djurpopulationen ha utgjort försägas den humanaen reservoar
populationen.

Bakterier i normalfloran och bakterier i miljön kan förvara reservoarer
resistensgener.

I antimikrobiella medel kommernärvaro bakterier resistentaär motav som
medlet ha fördel.att en

Effekten selektionstryck på bakteriepopulationer beroende dos,ärav av
exponeringstid på storleken den populationsamt av som exponeras.

Om icke resistenta bakterier finns i omgivningen kan dessa resistentaersätta
bakterier selektionstrycket försvunnit.när

Anpassning resistenta bakterier kan de kvarstår efter detgöra att attav
selektionstrycket försvinner.

Faktorer påverkar användningen antibakteriella medel och/ellersom av
spridning infektionsagens påverkar utvecklingen resistens.av av

Djur kan resistensgenreservoar för människa och vicevara versa.

4.7 Effekter ökad resistensav en

Närvaro resistensgener hos människor eller djur i sig självt ingetärav
problem. Problemet uppstår bakterier med resistensgener förorsakarnär
sjukdom motstår antibiotikabehandling.som

För substanser till djur används både AF och läkemedelT ärsom som som
konsekvenserna resistens för djuren uppenbara.av
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ellerliknar,del substanser äranvändshumanmedicinenInom somen
resistensökningAFT. Enanvändssubstanserdemedidentiska, avsomsom

såbehandling ochresultat viduteblivettillledakansubstanserdessamot
effektivaarsenalentillgängligadenreduceringtillsmåningom avaven

blivitanvänds AFTdel substansgrupperharVidareläkemedel. somsomen
bruk. kanhumant Detläkemedel förvidareutvecklingförintressanta av

inomlivslängdeffektivkortarefårläkemedelsådanaförväntas att en
resistensspridning,och denresistensdengrundpåsjukvården somav

T.bruk AFderasuppkommit vid som

motstårsjukdomförorsakarbakterierproblemblir närResistens ett som
antibiotikabehandling.

människor.på djur ochterapiockså föranvändsdel AFTEn

utvecklingförblivit intressantaharAFT-substansklasserdel nyaEn av
antibiotika.

kliniska problem.förorsakaÖkad småningomkan såAF Tresistens mot

på mikrofloraneffekterAndra4.8

ochtilloskadlig ochtarmfloranormal ärharmänniskorochDjur somen
individenskyddarTarmfloraneffekt. motskyddandekan hamed en

deniStörningartarmbakterier.sjukdomsframkallandemedkolonisering
Brukbakterier.sjukdomsframkallandeförbanakannormala floran väg av

effektskyddandeså desstarmflorannormaladen attpåverkakanAFT
zoonotisktarrnbakteriersjukdomsframkallande ärMångareduceras. av

människa.djur ochhos bådesjukdomförorsakade kand.v.s.karaktär
salmonella.välkända ärsammanhang tannpatogenendettai mestDen
salmonella-påinflytandet AFTbelysaförgjortsharstudierFlera att av

ibristerharstudiermotsägelsefulla. FleraofiaStudiernakolonisering. är
författaredeldiskutabla. Endrasde slutsatser ärochstudiedesign som

salmonellautsöndringsalmonellakolonisering ochökarAFThävdar att
flestaför dedragfallet. Ettså inte gemensamthävdarandra ärmedan att

statistiskaför hållbaraför lågtingårdjurantal ärdetstudierna är att som
beräkningar.

mängdmindremedföraAFT-bruk attkanTeoretiskt en
djurdjur, ärkoloniseraförräcker attsalmonellabakterier att som

djurkoloniseradeochbakterierflerutsöndrar attsalmonellakoloniserade
ökadtilldettalederför sigellertid. Sammantagetlängreunderförblir så var

livsmedel.animalasalmonellakontaminationförrisk av
infektionsdosenmåste noggrantriskernavärderakunnakorrektFör att

infektionsdoserdos/svar-förhållande. Deetablera ettbestämmas attgenom
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har ofta så högaanvänts är sjukdom framkallassom att hos alla djur
inklusive kontrollgruppen. Detta det svårt bestämmagör skillnaderatt i
mottaglighet för infektionen. En enda studie berör dos/svar-experiment.
Denna visar ökande dos AFT,att avoparcin, ökarett utsöndringenav av
salmonella. En studie visar den mängd salmonella-bakterierattannan som
behövs för djuren skall bli smittade sänksatt avoparcin. Genom detta kanav
fler djur bli sjuka.

Förutom salmonella finns flera andra sjukdomsframkallande bakterier i
kampylobacter,tarmen yersinia, och enterohemorragisk E. coli EHEC.ex.

Man mycket lite hur AFT påverkarvet kolonisering och utsöndringom av
Ökaddessa bakterier. resistens hos dessa bakterier kan dessutom medföra

framtida behandlingsproblem och ökade behandlingskostnader.

AFT förorsakar förändringar i den normala tarmfloran vilket kan leda till
ökad kolonisering med sjukdomsframkallande tarrnbakterier.

AF kanT påverka koloniseringen med salmonella.

Kunskaperna AFT och kolonisering med andra salmonellapatogener änom
bristfälliga.är

Publicerade studier berör sällan betydelsen AFT för kontamineringav av
animala livsmedel med zoonotiska tannbakterier.

finnsDet behov fler, välstrukturerade,ett stort studierav

4.9 Sammanfattande kommentar

Användandet AFT upphov till resistensutveckling AFT ochav ger mot
närbesläktade substanser. Resistens AFT kan överförasmot mellan olika
bakterier och mellan olika värddjur, inklusive märmiskan. Användandet av
AF T ökar poolen resistensgener. Den relativa betydelsen detta för ökadav av
resistens hos sjukdomsframkallande bakterier hos djur och människa kan inte
med säkerhet fastställas. Flera de susbstansgrupper enskilda AFTav som
tillhör, idag potentiella kandidaterär läkemedel.som nya

Den möjliga betydelsen T-brukAF för förekomsten livsmedelsbumaav av
sjukdomsframkallande organismer dåligt undersökt.är Vad gäller salmonella

effekterna AFT-brukantas betydelsefulla i områden därav vara mer
förekomsten salmonella låg eller där kontrollprogramär pågår. För andraav

saknas information.tarmpatogener
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aspekterToxikologiska5

Introduktion5.1

Karenstid denkarenstider.fastställs ärtillförs djurläkemedelFör som
tillsläkemedeldjuretslutatfrån detförflytaskalltidföreskrivna gemansom

utnyttjas förkanmjölk/äggprodukterdessellerköttdjuretdess att
tillåtnaför högstavärdenfastställdapåbaserasKarenstidenkonsumtion.
kunnaLimits.Residue FörMaximumMRL-värden attskretskoncentration

och dessläkemedletskännedomfordrasvärderingardessagöra om
djurslagaktuellahosfarmakokinetikochtoxicitctnedbrytningsprodukters

bestämmaförmätkänslighetmedanalysmetodik atttilltillgång storsamt
restkoncentrationer.

för värderaerfordrasläkemedelförkrävs attinformationSamma som
skillnad mellan AFTväsentligför AFT. Enrestsubstanseravseenderisker

långaunderde förraterapiförmedelantibakteriella är attoch ges
djuretackumulering iavseende noggrantfrågorDärför måstetidsperioder.

mängdermycket lågaimedelEgenskaper gör ettvärderas. att som gessom
mutagenicitet,carcinogenicitet,människorför ärfarakan utgöra

reaktioner.allergiskaframkallaförmågaochteratogenicitet att
tylosin,Andra,tarmkanalen.fråndåligtabsorberasMånga AFT som

grad eftervarierandeiabsorberascarbadoxocholaquindoxspiramycin,
föreskrivennågoninteAFTde flestahardettavia foder. Trotstillförsel

tillförsdetillåtetdettill vilkenmaximal ålder är attkarenstid utan uppen
kanslaktsvin,ochslaktkycklingfrämstdel djur,innebärdjuret. Detta att en

till slakten.framändafodertillsatserantimikrobiellamedutfodratsha
kapitelidiskuteraskoccidiostatikavadaspekterToxikologiska avser

antibakterielladjurslagdeförToxicitet5.2

avsedda förärfodertillsatser

reaktionertoxiskaAFTanvändningkorrektförorsakarundantagMed få av
för.avseddadedjurslagdehos är

hosbinjurebarkskadorkanolaquindox,ochcarbadoxsubstanserTvå ge
effekttillväxtbefrämjande dos. Denna ärisubstansema merfåttsvin som

olaquindox.förcarbadoxförpåtaglig än

toxiskaförorsakainteförväntasAFTde flestaanvändningKorrekt av
för.avseddadedjurslagde ärhosreaktioner
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Olaquindox och speciellt carbadox binjurebarkskador hos svin fåttger som
substanserna i tillväxtbefrämjande dos. Detta hotär djurensett mot
välbefinnande.

5.3 Toxicitet för övriga djurslag

Antimikrobiella fodertillsatser kan förosaka toxiska reaktioner de tillnär ges
fel djurslag. Sådana situationer kan uppkomma förväxlarnär ellerman ex.
kontaminerar foder vid foderfabriken. Andra rapporterade tillfällen är
användandet hönsgödsel fodermedel.av som

Oavsiktlig utfodring kor med låga doser tylosin kanav ge mag-
tarmstömingar och nedsatt mjölkproduktion.

Nyttjandet AFT ställer krav både på djuruppfödaren och påav
foderfabrikanten, för förhindra tillförsel tillatt AF T andra djurslag deänav

avsedda för.är

Oavsiktlig tillförsel AFT kan förorsaka toxiska reaktioner. Användandetav
AF T ställer därför krav på hanteringen så detta undviks.attav

5.4 Restsubstanser och bieffekter hos människa

Om restsubstanser förekommer i kött, lever eller njurar hos slaktdjur leder
detta till oavsiktligt intag dessa hos människa. Koncentrationenav av
eventuella AFT i livsmedel bedöms dockrester i flertalet fall så lågav vara

de inte bör kunna förorsaka uppenbaraatt toxiska effekter. De doser som
används för fodertillsatser jämförelsevis låga.är Substansema absorberas i
varierande grad, några inte alls från och börtas därför intetarmenmen upp
kunna upphov till några restsubstanser i kött. Substanser kange som ge
upphov till allergiska reaktioner, eller har genotoxiska egenskaper kan vara
skadliga i låga koncentrationer. Olaquindoxäven och carbadox kan ha
genotoxiska effekter. Spår sådana substanser bör överhuvud intetagetav
förekomma i djurprodukter avsedda för human konsumtion.

Människor för AFT de framställs,även när de blandas inärexponeras
foder och fodret till djur. Allergiskanär reaktioner har efterrapporteratsges
yrkesmässig exponering för substansema tylosin, spiramycin, bacitracin och
olaquindox. Speciellt allergiska reaktioner makrolider och olaquindoxmot är
inte ovanliga hos djuruppfödare. Sådan exponering kan också långsiktigtex.

upphov till toxiska effekter. Riskerna med kontinuerlig långtids- ochge
lågdosexponering för genotoxiska behöver utredasämnen bättre. Sådana
effekter förväntas inte upptäckas hos djur deras relativt kortap.g.a. av
levnadstid.
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restsubstansproblematikenbehandlasläkemedelantibakteriellaFör av
deAdditives, JECFA. FörFoodCommitteeFAO/WHO ExpertJoint on

finns intefodertillsatseranvändsuteslutandemedelantibakteriella somsom
tillgängliginformationMycket literegelverk. ärochmotsvarande organ

fodertillsatser.för dessa Dettarestsubstanserfannakokinetik ochavseende
restsubstansproblem.eventuellabedömninginteunderlättarförhållande aven

låga de inte börsålivsmedel bedömsiAFT attRestkoncentrationer somav
effekter.toxiskauppenbaraförorsakakunna

substanser börgenotoxiska. SådanapotentielltcarbadoxochOlaquindox är
djur.livsmedelsproducerandetillanvändasintenormalt

för flera AF T.exponeringefterharreaktionerAllergiska rapporterats

exponering böryrkesmässigvideffektergenotoxiskaochallergiförRiskerna
utredas bättre

Läkemedelsinteraktion5.5

ochfinns beskrivenläkemedelandraoch vissajonoforermellanInteraktion
ochbehandlingsresultatuteblivetellerintoxikation,i sämreresulterakan

få interaktionerellerövrigt ingakapitel 7. I ärsidoeffekter seoväntade
beskrivna.

JInformation begränsad.andra medelochmellan AFT ärinteraktionerom

Sammanfattande kommentar5.6

aktuellafarorarbetsmiljöproblem. De ärpotentielltfrämstAFT somutgör ett
förgenotoxicitet. Riskernakinoxaliner,och förallergi,framkallandeär av

yrkemässigtmänniskorför despecielltgällereffektertoxiskaallergi och som
arbete.dagligai sittAF Thanterar

svin.binjurebarkskador hosdessutomförorsakarTAFKinoxaliner som
välbefinnande.djurenshotDetta är motett
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Miljöaspekter6

Introduktion6.1

bedöma miljöbelastningenförintressefaktorerFlera attär avav
mängdenviktiga faktorerSådanaAFT.fodertillsatser ärantibakteriella

måste beaktas effekterEffekteri miljön. är:deponerasnår ochAF T somsom
organismer. Säkerhetenakvatiskaalger ochmaskar,jordmikroorganismer,på

också beaktas.måstevilda faunanför den
mängdi denkommeri djuretAFTde flesta stort settEftersom tas upp

såledesMiljöbelastningen kommeravföringen.med attavgå varaattgessom
utfodrastiden defodertillsatser,erhållerantalet djurtillrelaterad somsom

utsöndrashur denmetaboliseras,fodertillsatsenhurtillsatser,med sådana
innehållergödseldenför deponeraanvändsmetoderoch vilka att somsom

AF T.
skalli 94/40/EGanvisningarnaoch70/524/EEGdirektivEnligt

miljöbedömningsammanhängandedärmed görasochutsöndringsstudier en
fodertillsatsgodkännandeställs förmiljökravdeför alla AF T. Utöver avsom

ocksåbedömning börsådanmiljöbedömning Engenerell göras.bör en
Såproduktionssystem.helavärderingarocheffektersekundärainkludera av

högttillverkningen AFTsjälvafrånavfall ettexempelvishar av
viktigtskadliga Detinnehållaockså är attkan ämnen.kväveinnehåll och

långsiktigt.miljöbedömningar görs

antibakteriellamiljön förExponering6.2 av
fodertillsatser

frånursprungligenkommerAFTanvändsantibiotikaflestaDe somsom
dejord. Frånned ide brytsförväntasåledesjordbakterier. attDet är att
deijord kan konstaterasnedbrytning attAFTspubliceratsstudier översom

20°C.veckor vidhalveringstid på 2-3harsubstansemaundersöktaflesta en
ljus ochBådenedbrytningstider.allmänhet längreiLägre temperatur ger
resultat.generaliseringförsvårarvilketnedbrytningenpåverkar avtemperatur

har ingensubstanser,syntetiskakinoxaliner,beträffar ärVad som
hittats.nedbrytningavseende derasinformation

området.inomsaknasstudierstandardiseradePublicerade större
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flestaDe AF har halveringstiderT i jord på cirka 2-3 veckor vid 20 grader.

Uppgifter halveringstider för syntetiska AFT kinoxaliner harom
påträffats.

På grund de mycket komplexa mikrobiella förhållandena råder i jordav som
svårtdet förutsäga substansemas vidare öden.är att

6.3 Miljöeffekter antibakteriella fodertillsatserav

flesta ekosystemDe karakteriseras komplexa mikrobiella interaktioner.av
Jord heterogent med blandad mikrofloraär och påtagligaatt lokalasystem
variationer. Mikrofloran nödvändig förär växtnäring, stimulerad
växtutveckling, kontroll och god jordstruktur.växtpatogener Störningar iav
dessa kan få allvarliga konsekvenser.system

påverkarAFT mikrofloran i miljön. Spillvatten från djurhållningen kan
behandlas med mikrobiella vilka sannolikt kan lågastörasprocesser av
mängder AFT. Gödsel och biologiskt avfall kan genomgå anaeroba

Ämnenmikrobiella i samband med biogasutvinning. med effektprocesser
anaeroba bakterier skulle kunna detta förlopp.mot störa Moderna

biogasanläggningar bygger på strikt styrd Med tanke på denen process.
forskning och de läggs ned på utveckling sådanaresurser som av
anläggningar det viktigt utreda huruvidaär AFT i gödsel skulleatt noga
påverka effektiviteten. Visserligen kan de flesta rubbningar mikrofloranav
förväntas övergående, de bör ändå beaktas.vara men noga

medAntibakteriella fodertillsatser förbättrar tillväxt och foderutnyttjande
åtföljande reduktion näringsämnesförluster via djurspillning. Dettaav
förhållande gäller generellt för alla fodertillsatser förbättrarsom
näringsupptaget, och probiotika. Fodrets kväveinnehåll påverkarex. enzymer
mängden kväve utsöndras med avföring och urin. En gris medsom en
foderstat innehåller 14% protein kommer inte utsöndra kväveatt änsom mer

gris på foderstat innehåller 18% protein plus AFT. Omen en som
proteingivan sänks och kombineras med essentiella aminosyror kan
minskningen kväveutsöndringen bli den erhållesstörre medän AF T.av som

detta sammanhangI det väl oorganiskaär värt gödselmedelatt notera att
innehåller mängder kväve. Utvecklandet bättre metoder förstora att taav
tillvara kväveinnehållet i gödsel kan reducera behovet oorganiskav
kvävegödsel och bidra till total reduktion kvävebelastningen.en av

likaledes iDet svenska foderstater förär värt svin ochatt notera att
slaktkyckling, under 1980-talet och efter förbudet AFT, harav
proteininnehållet reducerats. har iDetta första hand skett för minimeraatt
tarmstörningar också för reducera miljöbelastningen. Detta har varitattmen
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kristallinisk form tillitillgängligaaminosyrorflera ärmöjligt attgenom
acceptabla priser.

mikrobiellapåverkar denavfallsvattenochgödseliAFTnedbrutna
övergående börförväntaspåverkanmiljön. Dennaiaktiviteten menvara

beaktas.

mednäringsämnesförlusterallmänhetireducerarAFTAnvändandet av
generellt förför AFTenbartgäller inte utandjurspillning. Detta

näringsupptaget.förbättrarutfodringsstrategier som

miljöochReistensgener6.4

bakterier bär påinte barainnehållererhåller AFTdjurfrånGödsel somsom
substansen.också självasubstansenresistensförkodar utanmotsomgener

medoch bakterierselektionstryckAF T utövarKombinationen somsomav
i miljön.hamnakommeröverlevaförsökerresistensmekanismer attolika

måste bakterierresistensgenermiljöpooleneffekt påFör utövaatt aven
i jordytanmiljön. Bakterieröverlevnad ivisshareistensgenerpåbär ensom

strålning frånultraviolettinverkanundersnabbtsannoliktförsvinner av
väsentligen bättre.överlevnadendockjordlagerdjupare ärsolen. I

till jord- ochöverföraskandjurbakterierhosResistensgener
vattenbakterier.

inte bara iskeroch virulensgenerbåde resistens-ÖverföringSamtidig av
Frånväxtbakterier.hosmänniskor ettoch ävendjurbakterier hos utan

selektionstryck föruteslutetdet inteperspektiv att ettteoretiskt är
skullei miljön,släppssubstanserantibakteriella utviaresistensgener, som

dockinformation finnsIngenhosvirulensenöka växtpatogener.kunna om
möjligthuruvida detta är

miljön.iöverföraskanResistensgener

nå djur ochde kanriskenökarmiljöni attresistensgenerSpridning av
djur.vildaochgrödorviamänniskor

teoretiskt ökakanvirulensgenerochresistens-överföringSamtidig av
börtill dettaMöjligheterna närmarebakterier.ofarligahosvirulensen

undersökas.

kommentarSammanfattande6.5

nedbrytsicke-syntetiska AFTantyderinformation attTillgänglig av
ochflorahotnågotinte större mottorde dessaDärmed utgörajordbakterier.
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fauna i jord och För syntetiska AFT saknasvatten. uppgift öde i miljön.om
Förekomst AFT i jord kan förorsaka övergående rubbningar i mikrofloran.av
Mer information behövs eventuella effekter på biogasutvimming.om
Närvaro i miljön kodar för resistens AF T inte primärtmot ärav gener som ett
miljöproblem. Dock kommer sådana bidra till utökadattgener en reservoar

resistensgener i miljön.av
Korrekta riskbedömningar vad miljöeffekter försvårasAF Tavser attav av

delen informationenstörre tagits fram de företag söktav av som
godkännande för substansen i fråga och dessa data behandlasatt
konfidentiellt tillverkaren och den tillståndsgivande myndigheten. Detav
skulle betydande allmänintresse och skulle stärka tilltron till beslutvara av

godkännande denna information allmänt tillgänglig under sådanaom om var
former rättmätiga kommersiella intressen skyddades.att
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kaKoccidiostati7

Introduktion7.1

tarminflammation hosorsakakanparasiterencelligaKoccidier är som
koccidios.Sjukdomen kallas Utandjur.andraoch mångafjäderfän

upphov till betydandefjäderfänkoccidios hosåtgärder kanförebyggande ge
dödlighet. Koccidiosoch ibland högsjuklighetformdjuren ilidande för av

för fjäderfäuppfödama. deförluster Iekonomiskaockså medförakan stora
förökasmed hög djurtäthetfjäderfáuppfödningamamodernastora,

sjukdomen. Sedan drygtlättdrabbasoch fåglarnasnabbtparasitema av
kan döda eller hämmadet villkoccidiostatika, ämnenfemtio år har säga som

Än användsfjäderfän. idagsyfte tillförebyggandeigivitskoccidier,
fjäderfaproduktionen.modernafodret i denkoccidiostatika i

sjukdomenochParasiten

förökar sig ilever ochencelliga parasiterorsakasKoccidios somav
koccidiearter kan infekteraolikaMångatarmslemhinna.värddjurets

förmågasjukdomsframkallandeartspecifika och derasKoccidierfjäderfän. är
kallademikroskopiska sådenparasitstadietsmittsammavarierar. ärDet

infekterade fåglar. Smittanfrånmed avföringen ärutsöndrasoocystan som
motståndskraft ochvärddjuretskoccidieart,påsjukdom berorGradenoral. av

i sig.fåglarna fårinfektivaantalet oocystor som
passivasjukdomen eftersom denförmottagligafåglarUnga är mer

motståndskraft.tillräckligmedförinteöverförs viaimmuniteten äggetsom
litet antalexponering medupprepadbästutvecklasImmunitet genom

andrainte immunitetmedförkoccidieartImmunitet motparasiter. mot en
arter.

slaktkycklinguppfödningen därinomproblemKoccidios främstär ett man
ekonomiska förlusterdegrundbeläggningsgrad. Påhög storahar somaven

slaktkycklingarprincip allaikoccidiosmedförknippadeär ges
iFåglarsjukdomen.förhindra utbrottföri fodretkoccidiostatika att av

också infekteradeoftabeläggningsgrad utsättsmed låg ärbesättningar men
möjlighet byggadärigenomoch harsmittryck större attmindreför uppett

immunitet.
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Prevention och kemoprofylax

de flesta länder inklusiveI Sverige används koccisidostatika regelmässigt i
fodret till slaktkyckling. Av tabell framgår2.III de koccidiostatika ärsom
godkända för användning inom EU. Av dessa två godkändaär även som
fodertillsats i tillväxtbefrämjande syfte till nötkreatur respektive svin. I
Sverige koccidiostatika registrerade läkemedelär försom
veterinärmedicinskt bruk till fjäderfä. Detta innebär de först efteratt
veterinär förskrivning kan blandas i foder.

Sverige utförs regelbundet undersökningarI för kontrollera deatt att
koccodiostatika tillsätts fodret till kycklingama effektiva. Resultatenärsom
från dessa undersökningar grunden för beslut eventuella bytenutgör om av
koccidiostatika. stårDessutom alla slaktkycklingflockar i Sverige under
veterinär övervakning del kontrollprogrammet salmonella.motsom en

Koccidios parasitsjukdom förorsakad koccidier specielltär inomen av som
slaktkycklinguppfödningen förorsakar förluster.stora

Koccidioststika används regelmässigt i slaktkycklingfoder för kontrolleraatt
koccidios.

7.2 Mikrobiologiska aspekter

Moderna koccidiostatika, så kallade jonoforantbiotika eller jonoforer, utövar
sin effekt koccidier rubba jontransporten cellmembran.mot att övergenom
Verkningsmekanismen hos andra koccidiostatika varierar. Resistenstyper av
hos koccidier finns beskriven alla förekommande koccidiostatika. Manmot

dock lite de bakomliggande mekanismema.vet ytterst om
flesta jonoforer verksammaDe både aeroba och anaerobaär mot

grampositiva bakterier. De undertrycker bland tillväxtenannat av
Clostridium perfringens den bakterie förorsakar nekrotiserandeärsom som
enterit hos slaktkyckling.

flesta jonoforer aktivaDe grampositiva bakterier.är mot

Flera jonoforer undertrycker tillväxten Clostridium perfringensav som
förorsakar nekrotiserande enterit hos slaktkyckling.

Toxikologiska aspekter7.3

Koccidiostatika relativt fria från biverkningar förutsatt deattanses vara
doseras korrekt och används till djurslag. Jonoforer och del andrarätt en

koccidiostatika har dock säkerhetsmarginaler ochsnävatyper av



55Kapitel 71997:133SOU

rapporterade. Dessutomfjäderfän finnshosöverdoseringvidförgiftningar
gris,får,exempel nötkreatur,tilldjurslag,andrahosintoxikation ägthar rum

koccidiostatika.felaktigt givitsanledningarolikakatt,ochhundhäst, som av
måste iakttagasaktsamhetochjonoforerförkänsliga storsärskiltHästar är

ocksåtyckskontamineras. Katterhästfoder intesåfoderframställning attvid
ochskelett-främstomfattarpåverkanToxiskkänsliga.mycketvara
tillläkemedel,med andrasamverkarjonoforerdelEnhjärtmuskulatur.

ökavilket kankemoterapeutika,ochantibiotikavissaexempel
förgiñningsrisken.

påpåvisade effekterexperimentelltjonoforemasgrundPå av
spekuleratshar detdosering,lågviddjurslagflerahoshjärtverksamheten

skulle kunnalivsmedelisubstansersådanarestkoncentrationerhuruvida av
jonoforintoxikationpåvisarNågrahälsa.människors rapporterpåverka som

påträffats.dock intemänniska harhoskycklinkonsumtionefter
ingaeñerlevs bördessakarenstider. OmåsattaharkoccidiostatikaAlla

svenskaenligt detkoccidiostatika harNågrai kött.förekommarestsubstanser
Detföreskrivet inom EU. ärvadkarenstider äränkortareregelverket som

användsdemedharrnoniseraskarenstidemasvenskadeönskvärt somatt
EU.inom

hud-förorsakakanicke-jonoforochjonoforkoccidiostatika typBåde av
arbetarmänniskorhosreaktionallergiskochslemhinneirritation somoch

foder.koccidiostatika iinblandningmed av
fjäderfänpåeffektertoxiskakan hakoccidiostatikaicke-jonoforadelEn

hållfasthethudensreducerarhalofuginonexempel ärdjur. Ettandraoch som
sambandiliv ochfåglarnasunderhudsåriresulterakanvilketkycklinghos

fisk.toxiskt fördessutomHalofuginonslakten. ärmed

säkerhetsmarginaler.toxikologiskaharonoforer snävaJ

fjäderfä.djurslagandratillförs ändetoxiskamycketkanonoforerJ omvara

denökavilket kanläkemedelandramedsamverkarjonoforerdelEn
risken.toxikologiska

allergiskochslemhinneirritationkanjonoforerickedelochJonoforer geen
människor.hosreaktion

miljöaspekter7.4

tjäderfágödselkommer attavföringenmedavgårkoccidiostatikaEftersom
kommer, närnedbrytningsprodukter. Dessaderasochsubstansemainnehålla

jord ochtillföras vatten.gödningsmedel, attanvändstjäderfäträcken som
nedbrytningsprodukterderasochkoccidiostatikahurkäntliteMycket är om
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påverkar till jordmikrober,exempel insekter, maskar, vattenlevande
organismer och växtlighet.

Tillgängliga data indikerar jonoforer bryts ned i aerob miljö,att det vill
i anaerobasäga Inärvaro såsom biogasanläggningar,system, har detav syre.

visat sig jonoforen monesin påverkar biogasutbytetatt negativt. Flera studier
beskriver också monensin påverkar äppelpollen negativt.att

försökI med icke-jonoforen amprolium har det visat sig substansenatt
absorberades i det jordlagret där denövre därefter kunde återfinnas tillupp
80 dagar efter deponeringen. Ingen effekt kunde dock påvisas på sigvare
respirationen eller mikrofloran i jorden.

Eftersom del koccidiostatika och deras nedbrytningsprodukter löses ochen
i det viktigttransporteras derasär effektervatten iutröna den akvatiskaatt

miljön, detta speciellt med tanke på den toxiska effekt exempelvis lågasom
doser halofuginon har på fisk.av

Koccidiostatika och deras metaboliter utsöndras med avföringen.

Jonoforer nedbrytningsbara i aeroba miljöer.är

Jonoforen monesin påverkar effektiviteten i anaeroba behandlingssystem
negativt biogasutvinnig.ex.

7.5 Alternativ till koccidiostatika

På grund koccidiema snabbt utvecklar resistensatt koccidiostatikaav mot
minskar behandlingseffekten. Utvecklingen koccidiostatika ärav nya
kostnadskrävande. finnsDet allmän och ökande kritik kemiskamoten
tillsatser i djurhållningen. Dessutom kan koccidiostatika-användningen
medföra potentiella faror för arbetare i fodennedelsindustrin. Därför finns
idag ökat intresse för utveckla icke kemisktett baseradeatt förebyggasätt att
koccidios. Sådana möjligheter främst förbättradär hygien i djurstallama,
genetiska förändringar djuren och fortsatt utveckling immunologiskaav av
metoder, till exempel vaccinering.

Hygienförbättringar

Ett huvudskälen för hålla fjäderfä på nätgolv eller i burarattav är att
fåglarna från koccidieinnehållande avföring och därmed förhindraseparera

smittspridning. God hygien och bra desinfektionsmedel reducerar antalet
koccidier eliminerar sannolikt inte helt risken för sjukdomen.men
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koccidierresistensGenetisk mot

parasiten. Gradenimmunitetupphov tillkoccidierExponering för mot avger
Åldervärddjuret.såväl parasitenfaktorer hosflerapåberorimmunsvar som

såledesbetydelse. finnsDetegenskapergenetiskavärddjurets äroch enav
genetiskafokuseras detdagslägethos djuret. Iresistenskoppladgenetiskt

respektiveslaktkycklingamahostillväxtenhöjapåarbetet att
utveckla genetisktför försökaiställetvärphönsenhosäggproduktionen att

andra infektionsämnen. Detochkoccidiermotståndskraftbetingad mot
ökadfjäderfä medfå framinriktasböravelsarbetetframtida mot attmer

sjukdomar.motståndskraft mot

kontrollImmunologisk

tillgängliga.koccidier blivit Delevande vaccinerår harUnder motsenare
tillföreträdesvisslaktkycklinguppfödningeninte inomdock utananvänds

nackdelengoda. Denerfarenheterna ärsvenskaavelsdjur. är storaDe
inom främstanvändningderasbegränsarvilketprisvaccinemas

slaktkycklingproduktionen.
vaccineratsslaktkycklingarsigvisatdet motförsök harVid att som

koccidiostatikaföds medslaktkycklingarkoccidios änsämreväxer uppsom
vaccineratsSlaktkycklingari fodret.lågdosantibiotika motoch/eller som

lågdosantibiotika haroch/ellerkoccidiostatika ävenfårinteochkoccidios
troligeni vilketperfringensClostridium ärbakterienantal tarmen,högre av

Ökad riskenperfiingens ökarmängd C.tillväxten.till denorsaken sämre av
påinriktasforskningenterit.nekrotiserande Merutbrottför somav

ochkoccidiosbådebeaktarvaccinationsstrategierutveckling somnyaav
nödvändig.enteritnekrotiserande är

koccidios tveksam.kontrollkemiskperspektivhållbartlångsiktigt ärI avett

koccidiosförekomsten.reducerakanhygiensidanpåFörbättringar

i avelsarbetetproduktionsegenskaperpåfokuseringenstarkanuvarandeDen
sjukdomsresistens.förmed avelbör ersättas

koccidiosfram vaccinerfåförutveckling behövs motforskning och attMer
enterit.nekrotiserandeoch
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7.6 NitroimidazolerAddendum
Histomoniasis sjukdom förorsakas encellig parasit ochär en som av en som
drabbar hönsfåglar. Kalkon mottaglig för sjukdomen.är mest

flera förebyggandeI länder används kemoterapi för förhindra utbrottatt
hos kalkon. I svensk kalkonuppfödning har histomoniasis inte varit ett
problem under den sista tioårsperioden och förebyggande kemoterapi
används

förDe medel används terapi 5-nitroimidazoler.ärsom ur gruppen
Nitroimidazoler eñerabsorberas väl oral tillförsel till enkelmagade djur.

finnsDe dokumenterade genotoxiska och carcinogena effekter 5-av
nitroimidazoler. bedömts såDessa har allvarliga de får användasatt som
läkemedel för djur inom dock fortfarandeEU. De tillåtna tillsats iär som
foder. Beaktande de genotoxiska och carcinogena effekterna 5-av
nitroimidazoler de på grund detta förbjudna läkemedelärsamt att terav som
sig deras fodertillsatsanvändande högst märklig. Det utredningensärsom
uppfattning 5-nitroimidazoler bör förbjudas fodertillsats.att som

5-nitroimidazoler föranvänds preventiv kemoterapi protozosjukdomenav
histomonisasis främst drabbar kalkon.som

5-nitroimidazoler har dokumenterad genotoxisk och carcinogen effekt och är
på grund härav förbjudna läkemedel märkligt tillåtnaärsom men nog som
fodertillsatser.

5-nitroimidazoler bör förbjudas fodertillsatser.som
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användandetBedömningar8 avav

fodertillsatserantimikrobiella

Introduktion8.1

förfarandeenligtfodertillsatser ärgodkänns etttidigareSom nämnts som
vilkaartikel70/524/EEG. 3aIfodertillsatser,direktivetibeskrivet angesom

bedömninggodkännande. Enföruppfyllasmåstekriterier avsom
omfattaföljaktligenmåstefodertillsatserantimikrobiella ettanvändandet av

avvägningar harSådanauppfylls.artikeldennahuruvidaövervägande om
Sedan dessgodkärmandet.samband medisubstansvarjeförgivetvis gjorts

förnyadområdet ochinommetodik utvecklatsochkunskapbådedockhar en
andra slutsatser.idärmed resulterakanutvärdering

96/51/EG, Artikel 3aenligt70/524/EEG, ändratfodertillsatserDirektiv om
meddelasför tillsatsGemenskapsgødkännande omen

al,artikeleflekter 2de ifoder har någoninblandningvid itillsatsena som angesav

förfaramedför någontillsatsenanvändningsförhållandena, intebeaktandeb med av
skadaför konsumenternatillochmilhälsa eller ön inted ärellermänniskors urs ör

förändras,animalieprodukternaegenskapernadärför iatt

kontrolleraskantillsatsenc

tillsats,egenskapi sin av-

förblandningar,i-

fall foderråvaror,förekommande iellerfoder ii-

djursjukdomarförebyggandeellerbehandlinghalten,tillåtnadenbeaktandemedd avav
koccidiostatikaingår igruppenför tillsatsergällervillkor inteuteslutna. Detta somär

substanser,verksammamedicinsktandraoch

hälsa måstedjursellermänniskorsskälbegydelsefllla rörtillsatsen intee somav
användning.medicinsk eller veterinärförbehållas

fodertillsatsereflek1er1 specificerasdirektivdettaartikel 2I avgynnsammaav



60 Kapitel 8 SOU 1997. 133

det följandeI kommer de understrukna diskuteras utförligare.satsema att
har förutsättsDet metoder för kontroll förekomst i foder finnsatt av

tillgängliga för alla registrerade substanser.
Frånvaro inverkannegativ har tolkats det säkerhet. Dåav som samma som

obefintliga risker inte kan förväntas i någon situation, säkerhet betraktaär att
risk acceptabel storlek. ochAF T koccidiostatika tillförs under långsom en av

tid och involverar djurgrupper. Bedömningen eventuella riskerstora av
rörande dessa substanser måste därför göras ytterst noggrant.

Säkerhetsfrågor hanteras ofta med de instrument står till buds isom en
riskanalys. Frågan huruvida substanser ska förbehållas medicinska eller
veterinära ändamål hör ihop med säkerhetsaspekten, åtgärdas i denmen
procedur kallas riskhantering.som

Frågan profylaktiska eller terapeutiska effekter inte säkerhet,rör utanom
regleringsmässiga frågor.snarare

Nedan bedömning användandet antimikrobiellapresenteras en av av
fodertillsatser, baserat på den bakgrund i kapitel 3-7 och A-F.som ges annex

berördaDe substansema naturligtvis mycket olika. Dock har, förär att
förenkla diskussionen viktiga principiella frågor, horisontelltettom
tillvägagångssätt valts.

Något8.2 riskanalysom

Riskanalys den vetenskap hanterar riskbedömning och beslutär rörsom som
risker. Dessa del det dagliga livet, i komplexaärprocesser aven men
situationer med ständigt ökande krav på kontinuitet, flexibilitet, insyn och
åskådlighet behövs formell hantering riskfrågor.en av

Riskanalys inom medicinen baseras till del på epidemiologi ochstor
statistik, skild från dessa vetenskaper. Riskanalyser omfattarärmen
projektioner och förutsägelser framtiden baserade på antaganden ochom
analyser historiska och samtida data. Vetenskaper görav som
framtidsbedömningar aldrig perfekta. förutsägelseNär inte längreär en
verkar hållbar måste därför de data den baseras på återigen kritisktsom
granskas och riskanalysmodellen En värderingomprövas. noggrann av
förutsägelsema och justeringar riskanalysmodellen bidrar till säkraav mer
analyser.

Viss oenighet råder nomenklaturen inom riskanalys, delvis för detattom
och snabbt område,växande och delvis för den involverarär ett nytt att ett

flertal vetenskapliga discipliner och använder orden på sitt sätt.som var en
Ingen enhetlig nomenklatur finns försök har gjorts definieraännu, attmen
några ofia används i riskstudier Ahl al., 1993 Enligt dessatermer etsom
definitioner inkluderarriskanalys riskbedömning,är process somen
riskhantering och riskkommunikation. Riskbedömning procedurär en som
identifierar fara utvärderar risken med fara, ioch denna absolut och relativen
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inkluderar skattningar osäkra faktorer.vilket Riskhanteringbemärkelse, av
väljer och genomdriver de åtgärder ska vidtasbeslutsprocessdenär som som

minimera risken och riskkommunikation utbyteför är öppetettatt av
åsikter risk mellan olika i samhället,information och ägnat attom grupper ge

förståelse och bättre riskhantering.ökaden
eller företeelser potentiellt skadliga, vadhändelser dvs.Faror ärär som

dettafel och hur skulle kunna hända. Begreppet risk bestårkan avsom
konsekvensernasannolikheten och storleken avdelkomponenter;två av en

dvs. mått på sannolikheten för skada, och effektenhändelseskadlig ett
ekonomisk eller miljömässig den skadliga händelsen.biologisk, av

nivå vid vilken risker acceptabla och alltsådenSäkerhet är ettär anses
mått på riskacceptans.subjektivt

flertal modeller för hur riskanalys kan genomföras. DefinnsDet ett en
identifiering faran, dvs. de skadliga företeelsema ochmedflesta börjar en av

vilka skulle kunna skadliga. åtföljsförutsättningar under de Dettade vara av
kvantifiering hur farlig företeelsen t.ex.ochbeskrivning är genomaven

bedömning hur exponeringen djurdos-responsförhållanden, storen av av
de ekonomiska konsekvenserna och hälsoriskemamänniskoroch är samt av

risken med hjälp deexponeringen. Slutligen uppskattasföljer på avsom
kvantitativt mått på sannolikheten för,vilkettidigare analyserna ettger

på de eventuella skadorna.och storlekenkaraktären av
utsträckning möjligtriskvärdering bör i såRiskbedömning och stor som

för intressekonflikter och missförstånd.för minska riskenhanteras attseparat
ömsesidigmellan dessa två delar för påverkan,kontaktDock behövs

utvärdering.informationsutbyte och
riskhantering osäkerheten i riskvärderingen.faktor beakta iviktiEn ärattg

kvantitativt estimat kan det felaktigaprecisionen iskenbaraDen ett ge
det erhållits fråndetta det endaintrycket är svaret, trots attatt ensanna

skattning givenflera möjliga resultat och barautvärdering är av enav en
grund detta detmöjliga Miller al., 1993 Påmångautgång bland äret av

så möjligt börriskbedömningen möjlighet till insyn. Närviktigt äratt ger
osäkerheten, dvs.numerisk bestämningåtföljasriskestimatet enen avav

försiktigareestimat kräver oftamycket osäkertsensitivitetsanalys. Ett en
riskhantering.

kvantitativa eftersom deobjektiva eller heltvarken heltRiskanalyser är
moraliskasociala ochantaganden vilka oftast påverkaspå osäkrabaseras av

helt enkelt förutsträckning tiden,resultaten ipåverkasval. Dessutom stor av
Exempelvis kantiden Albanese, 1992.statistik påverkashistoria ochatt av

grundförändras påhälsoproblemfördelningenstatistiskaden ett av enav
data ochpå grunddiagnostiska metoderna ellerdeförändring i attav

tillsäkerhet knutitsriskelement medSå länge inte allakunskap växer. en
längreförändras med tiden. Juvärderingen demmätbar orsak kommer attav
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risk sträckerin i framtiden förutsägelser sig, desto osäkrare de. Trotsärom
nödvändigt med långtidsprognoser.detta det oftastär

Sammanfattningsvis och något förenklat kan riskvärderingsägas att
följande frågor.försöker besvara

felVad kan gå
sannolikt det detta skerHur är att

skulle konsekvenserna bli det gick felVilka om

information pålitlig och utförligtillgänglig för åtminstoneOm är attnog
på dessa frågor, kan vidare med riskhanteringantyda ochmansvaren

riskkommunikation.
fördelarnade ekonomiska med fodertillsatser hörDiskussionen hemmaom

försökerriskhanteringsproceduren, då besluta vadi rimligärman som en
risken.eliminera eller minska Riskkommunikation frågakostnad för iatt om

inkluderar information till allmänheten så konsumenternasfodertillsatser att
animalieprodukter inte skadas.förtroende för

människorsSäkerhet för och djurs hälsa8.3

effekter för djur och människors hälsa kanTänkbara skadliga AF T indelasav
toxikologiska kemiska aspekter. tabelli mikrobiologiska och I 8.1 återfinns

tänkbara risker och deras konsekvensersammanställning för olikaaven
dessa potentiella risker också i ritklinjernatill för denHänsyn tasgrupper.
tillhandahållas, i direktiv 94/40/EG.information skasom

faror och konsekvenser bruk för djur ellerTabell Tänkbara AF T8.1. av av
djur för; icke måldjurmänniskor måldjur betecknar AFT är avsettsom

oavsiktligt får AFTbetecknar djur som
på:Huvudsaklig ApplicerbarFara

Måldjurkonsekvens Människa Icke
måldjur

Mikrobioløgisk
Ökad terapisviktresistens

neJ’sjukdom upptäcks nejUndertryckande av
patogener
Ökad livsmedels- nej nejmed ökningkolonisering av

buma infektionertarmpatogener
Kemisk

nejtoxiska och allergiskai djur-Restsubstanser
reaktioner, resistens-produkter
utveckling

nej nejallergiska reaktionerexpositionUpprepad
organfunktion nej nejnedsattSkada kroppsorganpå

l för handen risk kan uppkomma vidgenerell riskbetecknarParentes är attatt men
speciella omständigheter
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bedöma tidigt, vid tillfället försvårareMikrobiologiska risker är att
resistens ska utvecklas någonifråga. isubstansen Förgodkännande attav

faktorer; den antimikrobiella substansentvåkrävsgradhögre närvaro av
resistensgeneringa finns blandresistensdeterminanter. Omfärdigaifråga och

detbakteriepopulationema sannolikt ingeningåendei experimentet ärde att
sådana lägen inte experimentellaiakttas.resistensutveckling kommer I äratt

framtiden. väl resistensgenerförutsägelser Närstöd försäkertdata något om
snabbt förändras.kan bildenbakteriepopulationen Tyvärrin ikommer

mikrobiologiska riskerutvärdering vid AFT-kontinuerligförsvåras av
komplexa skeendeninformation och debristen påanvändning ärsomav

inblandade.
etablerad och bygger på olikakemiska risker välUtvärderingen ärav

innefattar i dessa fall ofta fastställandeRiskhanteringstudier.toxikologiska
karenstider.daglig konsumtionförgränsvärden samtav

till riskanalys, med tyngdpunktenförsökföljande har gjortsdetI ett en
bakgrundsinformationTillgänglig harmikrobiologiska aspekterna.på delagd

kapitel och A-F.i 4-7presenterats annex

Ökad resistens8.3.1

de för selektionstryckför medförbakterier AF TExponering utsättsatt ettav
och ibland andraresistens AFTökadtillskapa även motmotatt

kapitel Andelen resistenta bakterierse 4.antimikrobiella substanser
sigbakterier inte i problem. FöljdernaResistens hosöka. ärkommer ettatt

eller substansförlorad effekt substanseni formdet,däremot är av gruppenav
användandet specifik tillsatsalltså påKonsekvenserna berorifråga. av enom

antibakteriella substanserpotentiellaresistens hostillbidrar motpatogener
dessa bakterier. såinfektioner orsakade Ombekämpaföranvänds att avsom

omedelbart.konsekvensernakommeri måldjuret,sker att synas
måldjurets bakterier bakterieröverföras mellan ochocksåkanResistensgener

sådanaSannolikheten för överföringar ochmänniskor.djur ellerhos andra
behöver utredaskonsekvenser närmare.deras

människor på många olikadjur ochspridas mellankan sätt.Resistensgener
möjliga spridningsvägar.förenklad sammanställningfigur över8.1I ges en

så. Djur, djurfoder,komplextgivetvissamhället änmoderna ärDet mer
mellan olika regioner,frånavfall djurochdjurprodukter transporteras

föda kommer från mångavår dagligavärlden ochhelamänniskor överreser
enkel veckomatsedel frånanvändesdettaillustreraolika områden. För att en

innehållandevecka 29, 1997 5http://www.ica.se/skafferiet/index.htm,
konsekvent val deeñerrätt. Vidfrukt tillplusmiddagar, ettenrätters aven

Obs här-rördesnabbköp ICAi 2alternativenbilligaste större resp.

3 17-1332
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ingredienserna från olika11-15 länder. Undersökningen gjordes sommartid,
då andelen inhemsk frukt och grönsaker jämförelsevis högär

uppskatta till vilken gradFör användande i djurproduktionenAFTatt av
bidrar till ökad resistens hos humanbakterier, behövs beräkningen av
överföringsfrekvensen mellan djur- och människobakterier och dess effekt på
populationsnivå.

Vid diffusa risker och bristande tillgång på nödvändig information
använder riskanalyser oñast antaganden för uppskatta riskens storlek.att

manure~ - ‘effluentss
ENVIRONMENT:

‘ ‘stable xm feed
water

pasture‘
‘offals

FO 0 D
waste-

WILDLIFEwaterhandling WATER}
slaughtering sou

‘ fiv-gm:processing PLANTS incl. CROPS-,‘ packing vegetables‘ .preparation SpicesIN 7 Ågameutensils -
equipment I lfittings I I

+
Iwater

I
,’H MANS I

/sewagezl I‘n—:j I
I’ENVIRONMENT: a

utensils
hygiene facilities
fittings

för resistensgener inom och mellanspridningsvägarNågraFigur 8.1.
människobakterier.ochpopulationer djur-av
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överföring resistensgenerSannolikhet för av

spridningsvägama i figur den från djur tillillustreras 8.1.,följandedetI en av
scenario diskuteras överföringlivsmedel. detta xxxAmänniska via I av genen

antibiotikum via konsumtionresistens X,kodar för mot avsom
gjorts baserat på tillgängligFöljande antaganden haranimalieprodukten Y.

glykopeptidresistens, ochglykopeptider, enterocockerinformation om
kycklingkött:

låg, definierade dygnsdoserantibiotikum X 100konsumtionen ärav0
på konsumtioneninvånare och år baserat10 000DDD avper

humanmedicinsvensk 1995glykopeptider inom
hög, den konsumeras 50 dagar årprodukt Ykonsumtionen är perav0

kg individårskonsumtion 12,5individ motsvararoch peren av
i/på produkt 50% Kruse, 1995xxxA Yförekomsten ärav genen0

produkt innehåller bakterier bär påg Y 250 000måltid 250 somaven0
1995Kruse,xxxAgenen

610människobakterierfrån djur- tillöverföringen xxxA ärav genen0
givarbakterie.per

överföringsförhållandena inte kända,optimaladå de ärDessutom,
modellen enligt följande:begränsades

individen har kontakt med produkt ochöverföring sker endast Yom0
med antibiotikumbehandlas X.samtidigt

individ behandlas med antibiotikum X,Sannolikheten P för att somen
åtminstone gång år 365 dagar kanmed produktkontakt Yhar en per

uttryckas som:

11p365P

dessutomdet att:antas

pkd

där:

slumpmässigtmed produkt påha kontakt Yförsannolikhetenk attär en
utvald dag

med anitbiotikum påbehandlad Xför blisannolikhetend attär en
utvald dagslumpmässigt
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Tabell för8.IIa. Sannolikhet kontakt med produkt innehållandeY genen
samtidigt behandling medxxxA antibiotikum skerX antaganden ochsom -

beräkningar
Beräknat Resultatsom

Human konsumtion antibiotikum Xav
Definierade dygnsdoser DDD 10000 individer 100per
och år

Konsumtion animalieprodukt Yav
Antal dagar/år produkt konsumerasY 50som
Prevalensen i/på produktxxxA Y 0,5av genen
Konsumtion produkt innehållandeY xxxA, 0,550 25av
dagar/âr

Förekomst och överföring xxxAav genen
Antal bakterier med xxxA/g produkt Y 1000av
Antal ixxxA 250g Y 250 000av
Frekvensen överföring xxxA/givarbakterie 10-6av
Totalantal överföringar 250g produkt Y O-6 0,25per av 250 000 1

Sannolikheter
Sannolikheten för behandling med d l00/l0000365X 0,00003en
slumpmässigt utvald dag

Sannolikheten för kontakt med produkt k 25/365Y 0,07
innehållande slumpmässigt utvald dagxxxA en

med samtidigSannolikheten for kontakt Y under pkd 0,000002p
behandling med X

åtminstone kontakt medSannolikheten för P P11p365 0,0007en
behandlingprodukt innehållande xxxA under medY

under dagarX 365

överföring vidSannolikheten för lyckad xxxA P0,25 0,0002av
behandlingkontakt och samtidig

sannolikheten P innebär detMed 0,0007 under ården attantagna ett
ha åtminstone kontakt med produktkommer individer 10 0007 Yatt enav

behandling med antibiotikum Eftersom antalet lyckadesamtidig X.under
bakterier i måltid produkt kommeröverföringar från Y 0,25 såattav varaen

beräknas 1/4överföringar xxxA ske vid alla kontakter,kommer lyckade av av
individer år.000dvs. hos 2 10 perav

modellen visar genöverföringsfrekvensen,sensitivitetsanalysEn attav
antibiotikakonsumtionen och förekomsten resistenta bakterier i produktenav

för resultatet. Antibiotikakonsumtion och förekomstbetydelsehar störst av
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variera mellan olikafaktorer förväntasbakterier de tvåresistenta är mestsom
tidpunkter.och olikaregioner

den ökar tillexemplet låg. Om 10 000 DDDAntibiotikaförbrukningen i är
lyckade överföringarantalet 2individer och år kommer00010 att varaper

konsumtionssiffra inte mycket högreår.individer och Denna100 är änper
i nordiska ländernahumanmedicinen deinommakrolidkonsumtionen

1997.DANMAP, 1997; MAF,Apoteksbolaget, 1996;
Överföringsfrekvensen transferrnekanismema hos resistensgenenberor av

och mottagarbakterie.givar- Enkombinationenifråga, liksom avav
106 inte särskilt hög se kapitel 4.generelltpåöverföringsfrekvens är, sett,

förmåga överföraha xxxA. Närprodukt Ybakterier iAlla attantas
fallet, påsannolikt så beroendeintedetprodukten konsumeras ärär att
i exemplet i ställetantalet bakteriertillagning Omvärmebehandling vid etc.

lyckade överföringarkommer antaletmåltidsportionminskas till 250 attper
detta något särskiltår. Dock inte hellerindividerpå 10 000 000 är2 pervara

Överföring kräverlivsmedelsbumatroligt resultat. zoonoser som enav
106-109 uppvärmning.bakterier skerpåinfektionsdos oavsett

förutsättningar förhygienrutiner skaparbristandeochRekontaminering
i/på produkten finns andramikroorganismer. Förutomuppförökning av

kan självaköksutrustning Dessutomöverföringsmöjligheter, på genenmm.
lyckad överföringSannolikheten föruppvärmning. ärmöjligen klara en

krävs för koloniseringbakteriemängdsvårbedömbar. Densåledes enavsom
okänd.enterokockerexempelvis resistentamedindivid är

resistensöverföring bara skerdetförutsattesberäkningarnaI att omovan
aktuella antibakteriella substansen.med denbehandlassamtidigtindividen

exempelviskoloniserade medindividerFörekomsten ärsomav
medha varit behandladeenterokocker VREvankomycinresistenta attutan

al., 1996.fallet deralltid Van Auweraså intevankomycin visar är etatt
musmodellfrånresultatexperimentellavisarDock atten

medför etablering kolonisationviktig faktorvankomycinbehandling är aven
i modellen motiveradtycks restriktionenDärföral., 1996.WhitmanVRE et

risken.överskattaför inteatt
enkelmedsannolikheten,såSammanfattningsvis är en

resistensgen via 2överföringförprobabilitetsberäkning, maten perav en
på mellan 2/ 000 000storleksordning 10variation imedindivider,00010 en

räknatsiffra har inteihåg i dennakommabör2/ Dockoch 100. att manman
människor.sekundärsmitta mellanmed

resistensöverföringEffekt av

läkemedlet låg.konsumtionendetberäkningarnaI attantogs varavovan
vanligen baraspeciella situationer,ianvänds oftast barasubstanserSådana

Därför det troligtquinpristin-dalfopristin.vankomycin, ärsjukhuspå ex.
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individerna i exemplet befinner sig på sjukhus den effektiva kontaktenatt när
inträffar.

Sannolikheten för sekundär spridning resistenta bakterier iav
antibiotikatäta omgivningar sjukhus hög Salyers, 1995. falletIärsom ex.
med VRE, finns flertal beskrivningar spridning till både patienter ochett av
sjukhuspersonal inom vårdavdelningar för översikt Woodford al.,eten se
1995. Exempelvis rapporterade Wade Wade, 1995 patienter110 påatt en
vårdavdelning smittades med underVRE 22-månadersperiod. Fem olikaen
ribotyper förstod 78% isolaten. Sjukhusvistelsens längd den endaav var
oberoende förriskfaktom VRE-smitta i denna studie. Liknande resultat
ifråga sjukhusspridning rapporterades Garber Garber, 1989,om av som
fann inte bara de patienter behandlats med ampicillin andraatt ävenutansom
patienter på avdelning hade risk för infektion medstörresamma
ampicillinresistenta bakterier.

Överföring påföljande koloniseringoch med resistenta bakterier inte iär
sig sjukdomproblem. Däremot orsakad resistenta bakterierärett ettav
problem. faktorer predisponerarFlera för infektioner med VRE, men
kolonisering föregår de flesta infektioner Edmond al., 1995. Iet en annan
epidemiologisk studie VRE Montecalvo al., 1995, andelenöver et var
koloniserade patienter16,6 1000 patient-sjukhusdagar. Koloniseringenper
kvarstod i minst veckor och varade ibland7 ända till l år.upp
Kolonsieringsgraden så hög infektionsgraden.10,6 Omvar ggr som man
använder siffroma från scenariot skulle detta betyda 2/1000attovan -
2/100 individer kan förväntas bli kliniskt000 000 sjuka till följd av
kontakten med produkt Y. inberäknar inte de individer blirDetta sjukasom
till följd sekundärspridning.av

Kontroll sjukhusinfektioner baseras främst på isolering smittadeav av
hygienåtgärder. Upprepade nyintroduktioner smitta skulle isamtpersoner av

de allra flesta fall försvåra sådana kontrollåtgärder.avsevärt

sjukvårdskostnaderKonsekvenser för hälsa och

Hälsokonsekvenser och ekonomiska kostnader för antibiotikaresistenta
bakteriella infektioner svåra uppskatta. Bedömningen måste baseras påär att
sjukdomskonsekvensema eftersom bärande resistenta bakteriestammar iav
sig någon direkt kostnad. Dock de tvåinte medför naturligtvisär

eftersom ökad förekomst bärare ökar sannolikhetensanunanlänkade, aven
för sjukdom med resistenta bakterier. patienter infekteradeHos med
antibiotikaresistenta bakteriestammar antalet dödsfall, sannolikheten förär
sjukhusvård och längden sjukhusvistelse åtminstone dubbelt så storav
jämfört med motsvarande infektioner med antibiotikakänsliga
bakteriestammar Holmberg al., 1987.et
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Tabell sammanställningI 8.III negativa effekter ökadges en av av
resistens hos human- och djurpatogener modifierad från Salyers, 1995.

Tabell Negativa effekter8.III. ökad resistens hos human- ochav
djurpato gener
MÄNNISKA DJUR

Korttidseffekter Korttidseffekter
Patientlidande Djurlidande

antibiotikaKostnader för Kostnader för antibiotikanya nya
Ökade Ökadediagnostikkostnader diagnostikkostnader
laboratoriekostnader laboratoriekostnader

sjukdomsförlopputdraget utdraget sjukdomsförloppMer Mer
för läkarkonsultationerkostnader Högre kostnader för veterinärkonsultationerHögre

Långtidseffekter Långtidseffekter
Irreversibel skada inre Irreversibel skada inrepåorgan organ
Ökad sjukfrånvaro Produktionsförluster
Kostnader för alternativa åtgärder för Kostnader för alternativa åtgärder för

och förebyggande kontrollkontroll och förebyggande
Minskat förtroende för läkarkåren och Minskat förtroende för veterinärkåren och
deras råd och anvisningar deras råd och anvisningar förebyggandeom om
förebyggande åtgärder åtgärder

skyddaSärskilda åtgärder för att
sjukvårdspersonal

för antibiotika förlivslängd Kortare livslängd antibiotikaKortare nya nya
Ökade Ökadekostnader för följa kostnader för följaatt att
resistensutveckling resistensspridning resistensutvecklingoch och resistensspridning

Förlust konsumentförtroendeav
Påfrestningar på patientens familjeliv

har hävdats med användande adekvat diagnostik korrektDet att av som
identifierar infektionsorsakande mikroorganismens antibiotikakänslighet,den
så erhålla behandling och resistens intekommer patienten rättatt att vara

problem. kommer dock medföra längre tidsintervall mellannågot Detta att
fastställande klinisk diagnos och insättande behandling, liksom ökadeav av
diagnostikkostnader. resistenta bakterier introduceras i sjukhusmiljöOm

patienter kommerkommer de sannolikt spridas snabbt och fler behövaatt att
läkemedel.behandlas med alternativa

antibiotika kan till gånger dyrarealternativaNyare änvara sexupp
Quintiliani,antibiotika Nightingale and 1997.motsvarande äldre Nyare

och ofia fördelaroña mindre biverkningseffekter andraantibiotika har dock
behandlingskostnaden.medföra viss reduktionvilket kommer att av

på brukför ökad antimikrobiell resistens grundSamhällskostnaden avav
Samhällsförlusten påberäknats Phelps 1989.antibakteriella medel har av

förväntad förlust iantibiotikabruk produktengrund antogs vara avav
effekten på bakteriell resistens. USAden proportionella Iterapivärde gånger
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årliga förskrivningarantalet antibiotika miljoner150är recept.av ca
Phelps beräkning varierarKostnaden enligt mellan 0.35 miljarder dollar och

dollar. det lägre resultatet förväntades35 miljarder I inga dödsfall medan den
siffran innehåller dödsfall på grund resistenshögre l infekterade1000av per

kostnad för förtida dödpatienter, till miljon dollar.l Beräkningarnaen av
bygger på del på okända antagandena baraävenparametrar ärstor men om
delvis visar beräkningarna dessa kostnader höga. Kritiskaärattsanna

proportionen infektionerpunkter i analysen på behandling,är som svarar
den numeriska relationen mellan antibiotikaanvändande och

tid och proportionen bakteriellaresistensutveckling infektioneröver
bakterier tillförorsakade resistenta leder dödsfall. Ytterligare analyssomav

behövs för få tillförlitliga skattningardessa områden ianvändaatt attav
riskkommunikation. har anförts infektionerriskhantering och i Det medatt

vankomycinresistenta enterokocker förorsakar förtida dödsfallett per en
inom Baquero, 1996.miljon invånare EU

frånrelativa inflytandet resistensgener djur på de samhällskostnaderDet av
på det proportionella användandetdiskuterats beror respektivesom ovan, av

olika populationer djur och människor.substanser inom substansFörav en
utsträckning inom humanmedicinen kommeranvänds i denstor extrasom

djursidan troligen jämförelsevis liten.påverkan från För resistensatt vara
quinpristin-dalfopristin streptograminer,substanser nyligenmot som som

börjat användas i utsträckning inom humanmedicinen, situationenstörre är
annorlunda. Till följd användandet liknande substanser virginiamycinavav

finns redan resistensgener inom djurpopulationen.AF T reservoar avsom en
förkortasmedicinemas livslängd kan därmedDe Dettaavsevärt. är ännunya

bara under utveckling för humantuttalat för substanser ännu ärmer som
lovande kandidat för humanmedicinsktbruk. Eveminomycin bruk.är en ny

inom humanmedicinen,Substansen tillhör klass ännu använtsen som
klass hör också fodertillsatsen avilamycin och deortosomyciner. Till denna

mycketstrukturellt lika. understrykerbåda substansema Dettaär sett att
kan värdefulla basstrukturersubstanser används förAFT varasom som

mediciner. Dock kan förvänta sig korsresistensutvecklande manav nya
och dessa substanser.mellan AFT nyare

kostnaden för antimikrobiell resistens hos djur harstudier avseendeInga
tiamulin. Kostnaden förtylosin används istället dethittats. Vid resistens mot

jämfört med det äldretiamulin ungefär två gånger högreläkemedlet ärnyare
läkemedelsfoder givet iJämförelsen baseras påläkemedlet tylosin. ett ton

sarmolikt intekoncentration åt svin. denrekommenderad terapeutisk Detta är
dödsfall ochproduktionsförluster inkluderandeenda kostnaden eftersom

karenstider sannolikt Med ökadökadekonsekvenserna är större.av
i grisproduktionen. Wallgren 1994ökade kostnadersjuklighet följer

högre dagligproduktionsresultat i formp0,05rapporterade bättre av
foderkonsumtionoch lägre idödlighet, kullartillväxt, lägre större
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medjämförtPathogen FreeSpecificmed SPF-systemsvinbesättningar
påberoddeSkillnadenuppfödning.konventionellmedbesättningar

infektionsförekomst.skillnader i
tilluppskattatsAustralien harsvindysenteri iföljdtillFörlustema av

1991. DennaHampson,grisproduktionenårligatotaladenungefär %2.5 av
läkemedelterapeutiskadetmedicinkostnaden, dvs attantasinkluderarsiffra

Resistensutvecklingför givet. motdetta intekanPå sikttillgängliga. tasfinns
användandetförbudellerhyodysenteriae mottylosin, hosochtiamulin av

ändamålterapeutiskaveterinärmedicinskaförläkemedelpleuromutilin som
föreslagitsredanharsituationen. Det attförändrasnabbt kunnaskulle

al.,Jacob-Reitsmaomvärderasdjur börtill etkinoloneranvändandet av
förutvecklasprimärtantibiotikasigförväntaintekan att1994. Man nya

substansernyutveckladesådanaändamål ellerveterinärmedicinska att
inommotiveradeekonomisktdebilligaså ärskullenödvändigtvis attvara

djurproduktionen.

patogenerHämning8.3.2 av

hakananvändandet AFTindikerarvetenskapliga att enFlera rapporter av
ochhyodysenteriaeSerpulinautsöndringenpåeffekthämmande av

and Jensen,Ronnediagnostiskakänsligheten testerminskadärigenom av
utföraingårsvindysenterikontrollendet i att1996. OmFellström,1992; av

testningupphöra innanvissa AFTanvändandetbördiagnostiska tester av
såsombakterier,gramnegativaeffekt påharkan AFTTeoretisktgörs. som

exempelvisutsöndringenhämmaflavomycin,möjligenochkinoxaliner av
denkontamineringeneftersomfördelkansalmonella. Detta avsom enses

kontrollprogramsidanandraåOmbli lägre.kommerproduktenslutliga att
falsktantaletkommersalmonella såförekomstenminimeraförpågår att av

identifieringenvidproblemochöka utgöra ett avnegativa atttester
förkostnadenpåverkaskulleDettabesättningar.infekterade

bekämpningsprogram.

tarmpatogenerGynnande8.3.3 av

hälsa,människorshotpåtagligasjukdomar motlivsmedelsbuma ärAlla
EU1996. InomWHO,samhälletekonomi ochfamiljers motochindividers

livsmedelsbumaflestadekampylobakterochsalmonellaförorsakar
deväxtgroddaroch ärÄgg, köttprodukterochköttkyckling,infektionema.

coliVerotoxinproducerande E.isalmonellos EU.förkällornahuvudsakliga
Andraallvarlig tarmpatogen.framträtttidpåhar en nysomsenare

Listeriabetydelse monocytogenesärlivsmedelsbuma zoonospatogener av
enterocoloitica.och Yersinia
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Vissa AFT har ökar sannolikt tarmkoloniseringen och utsöndringen av
zoonotiska Vetenskapligatarmpatogener. källor beskriver detta harsom
endast återfunnits vad beträffar salmonella se kapitel 4.

Rapporterade studier har i huvudsak fokuserats på prevalensen av
salmonellautsöndring tidöver indikator på möjlighetensom en att
individuella djur utsöndrar salmonella vid slakt Gustafson, 1983. Ett
dosrelaterat för salmonellautsöndring hos slaktkycklingsvar fåttsom
tillväxtantibiotikumet avoparcin har beskrivits Barrow 1989. Liknandeav
studier för andra AF harT inte återfunnits.

I de flesta publicerade studier antaletär ganska lågt. Studierprover
designade för upptäcka små skillnaderatt i dessa avseenden måste
oundvikligen innefatta djur. I tabellstora 8.IV har de antalgrupper av prover

behövs för upptäcka små skillnaderatt med 95% konfidensintervallsom typ
I-fel på 0,05 och tillåtet II-fel på 0,2 beräknats.ett typ Detta förutsätter
givetvis alla djur i varjeatt provtas.grupp
Tabell 8.IV. Antal krävs för upptäcka skillnader iatt prevalensprov som
mellan djur vid olika utgångsprevalensgrupper av

Detekterbar Antal krävs utgångsprevalensvidprover som en av:
skillnad:

25% 50% 75%
1% 30 000 39 000 29 000
5% l 300 1 600 1 100
10% 300 400 300

Studier denna storlek kan opraktiska. För mindre studierav börvara
information minsta detekterbara skillnad detektionsnivå inkluderas.om
Alternativt kan för ochgränserna I II-feltyp typ se kapitelsättas tvärtom 4

En lika viktig mindre studerad fråga, den relateradäven tillmen
exponering konsumenterna, AFT påverkarär sannolikheten forav om att en
flock överhuvudtaget kommer bli infekteradatt djuren för ettom exponeras
litet antal mikroorganismer. Den epidemiologiska enheten intresse härärav
flocken och inte det individuella djuret. En reducering antaletav
salmonellaorganimser behövs for kolonisera kyckling haratt visats vidsom
avoparcinutfodring Smith and Tucker, 1980. En sådan reducering skulle
innebära risken för flocken infekterasatt ökar.att

I länder investerat i kontrollprogram for salmonella kommersom resurser
varje effekt i form ökad sannolikhet för kolonisering djur negativtav attav
påverka benefit/cost ratio.programmets

Jämförelser mellan utsöndringsfrekvenser kanske inte det bästaär sättet att
undersöka effekterna AF T på konsumenternas exponering för salmonella.av
Intensiv uppfödning slaktkyckling där tusentals kycklingar hållsav
tillsammans befrämjar spridning salmonella och andra zoonotiskaav

Överföring salmonellapatogener. mellan fåglar sker underav transport,
mellan slaktkroppar och under hanteringen på slakteriet. Inokulering av
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spridninggradhögvisatharslaktkycklingkropparibakteriermärkta avaven
citerad1965,Stewart,slaktkycklingkropparandrabakterier till avdessa

antallitetomständigheter kanUnder sådana ett1995.Doyle,andBryan
ochandra djurmångatillbakterierspridadjurinfekterade patogena

slakttillfälletÄven låg vidflockprevalensen inom ärdjurprodukter. enom
kontaminerade.blislaktkroppamaflertaletsåledeskan av

slutligai densalmonellaprevalensenundersökerstudierInga som
ökadeffektenmöjligaundersöka denhittats. Förharprodukten att av en

ökningenresulterandedenanimalieprodukter harsalmonella iförekomst av
BeräkningarnaTabell 8.V.beräknatshumanfallinsjuknadeantaletav

följer:utfördes som

produktPiNiprevalensenökninginsjuknadeantaletökning avav

där:

produktinfekteradmedkontaktefterinsjuknaförsannolikhetenPi att

000.100populationsstorleken,N

exponeradeårundergångnågonpopulationen ettalla iDet varattantogs
insjuknadeberäknade kvoten1996HarwigochToddprodukten.för

förmänniskorantaletmänniskor exponerassomgenom
ungefär 1%.ellerl/80,tillkycklingproduktersalmonellakontaminerade

såledesPiundersökning.kanadensisk antogspåsigbaserarsiffraDenna en
1%.vara

ochEngvallberäknadessalmonellafallKostnaden rapporterat avper
000 SEK. Dettatill cirka 14förhållandensvenskaunder1994medarbetare

rapporteradeförmedelvärdetberäknadedödsfall. Detinbegriperbelopp
ökarbruk AF TOmSEK.8 000fallrapporteradeickeoch avca.var

försannolikhetenochmed 5%slutprodukteniprevalensen tarmpatogenerav
ytterligareresultera i 50dettakommer1%,exponering attvid ärinsjuknaatt

000 SEK.400sarnhällskostnadtillinvånare100 000fall avenper

iinsjuknariskenpåsalmonellaförekomst attökadEffektenTabell 8.V. av
djurproduktersmittademedkontakteftersalmonellos

invånare vid100 000fallytterligareAntalOkad per
Piiprevalens

produkten
5%%l%0.1
50l0l1%

2505055%
500l 001010%

produktinfekteradI medkontaktvidinsjuknaförSannolikheten att
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Exemplet visar skenbartävenatt marginell ökningovan prevalensenen av
i djurproduktertarmpatogener påtagligär risk för humanhälsan.av en

Eftersom de studier publicerats den möjliga risken försom AFT-om
påverkan på inte har behandlattarmpatogener frågan konsumentensom
exponering se kapitel 4 kan ytterligare kvantifiering risken inteen göras.av

8.3.4 Toxikologiska aspekter

Toxicitet hos de djurslag antimirkobiella foderillsatser är
avsedda för

flestaDe AF absorberasT inte från och/eller i jämförelsevistarmen småges
doser. Toxiska reaktioner hos djurslag antibakteriella foderillsatser ärsom
avsedda för därför normalt inteär förvänta. Undantag kinoxalineratt är se
kapitel 5, halofuginon, nicarbacin och jonoforer se kapitel 7.

Kinoxaliner i de doser och med de exponeringstider tillåtna förärsom
AFT hos grisar upphov till binjurebarkskador medger nedsatt
binjurefunktion följd. Detta förhållande väl dokumenteratär isom
experimentella studier har från fältet. Lindrigarapporteratsmen
intoxikationssymptom kan dock lätt förbises eftersom de i huvudsak består

fast avföring och ökadtorr törst.av
Halofuginon kollagensyntesen,stör vilket reducerar hudens hållfasthet.

Detta leder till hudsår hos levande fåglar och till skador vid slakt med
åtföljande negativa effekter på slaktkroppskvaliteten. Detta förhållande
bekräftas opublicerade svenska observationer från mitten 80-talet. Påav av
grund problem med slaktkroppskvaliteten, kunde kopplasav som samman
med bruket halofuginon, har denna substans övergivits i svenskav

BZ.,slaktkycklingproduktion Engström, personligt meddelande, 1997.
Nicarbacin påverkar kroppens värrnebalans vid höga

omgivningstemperaturer. Effekten dosberoende.är regionerI där sådana
klimatologiska förhållanden råder höga sällanatt nåstemperaturer dettaär
inget problem.

Jonoforer har små säkerhetsmarginaler, ofta i storleksordningen 2-3 gånger
den rekommenderade dosen. Toxiska effekter berör oftast skelett och/eller
hjärtmuskulatur. Flera intoxikation slaktkycklingrapporter beroendeom av
på oavsiktlig överdosering med jonoforer har publicerats. Förekomsten av
sådana händelser kan underskattad på grund diagnostiska svårigheter.vara av

Tillförsel antimikrobiella medel till djurslag avsedda förärav som
behandling, vid oavsiktlig utfodring, kan få allvarliga konsekvenserex.

torde inte allvarligt problemutgöra så längeett reglerna för produktionmen
och hantering efterlevs.

2Björn Engström, jäderfäavdelningen,F StatensVeterinärmedicinskaAnstalt SVA, Sverige
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Restsubstanser

ioch/ellerfråninteflesta AFTde tarmentidigare gesnämnts tasSom upp
de skulle kunnahaltersådanaiRestsubstanser attlåga doser.jämförelsevis

från dettaUndantagförväntas.normalt intesåledeskankonsumentenskada
nitroimidazoler.ochkinoxalinerär

misstänks haochmetaboliter in vitroderas äroch mutagenaKinoxalinema
upphovsubstanserGenotoxiska1995.FAO/W HO,potentialgenotoxisk ger
additivagrund derasPåceller.eukaryotaikromosomförändringartill av

Acceptabeltkoncentrationer.lågavidriskde ävenkaneffekter utgöra en
fastslagits.inteADI harintagdagligt

iaktivitetgenotoxiskpotentiellt ettochvisatNitroimidazoler har mutagen
haruteslutas. ADIkan intepotentialkarcinogenochflertal tester en

fastslagits.
möjligen utlösakanAFT-resterkoncentrationerlågamycketellerLåga av

kankoncentrationerlågaSådanaindivider.känsligahosreaktionerallergiska
absorbtion frånpåberoendeanimalieprodukter tarmenpåelleriförekomma

befolkningenandelfekalier. Denmedkontaminationgrundpåeller avav
mycket litensannoliktgrund dettapå ärreaktionerallergiskariskerar avsom

fastställa. Ingasvår rapporterskullereaktionen atttill omorsakenoch vara
godkända AFTinom EUskulleorsakdärallergierlivsmedelsrelaterade vara

hittats.har

Yrkesrisker

ochallergenerbacitracinkinoxaliner, potentaärmakrolider,AFTFlera
tillledakansubstansemahanteraryrkesarbetareexponeringdaglig somav

ovanligtverkaroch/ellerKontaktderrnatiter astmasensibilisering.
ocksåharreaktionerAllergiskalitteraturrapporter.enligtförekommande

halofuginon.ochrobenidinmeticlorpindol,amprolium,förrapporterats
till dessaorsakernasannolikadekontaktdirekt ärellerallergenLuftbuma

iresulteraralltiddjurspillningochfoderhanterandeEftersomreaktioner. av
hög.bedömasexponeringenmåste utsattapartiklar somlufiburna grupperav
kanpremixertillberedningsfonnergaleniskaspeciellaAnvändande av

foder.medkontaktexponeringenminskamöjligen genom
allergiskahar ingakoccidiostatika rapporterochövriga AFT omFör

svårmycketreaktioner attsådana ärförOrsaksdiagnoshittats.reaktioner
förrapporteringssystemÅtminstone ingetfinnsSverigeifastställa.

på djur.användasubstanserförorsakademänniskahosbiverkningar av
uteslutas.kanriskersådanaintesåledesbetyder attFrånvaro rapporterav

genotoxiciticitetpotentiellakinoxalinersochnitroimidazolersgällerVad
ianvändssubstanserdessabeaktas. Närkonsumentsäkerhetenenbartintebör

möjligaDensmå doser.fördagligenmänniskordjuruppfödningen exponeras
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exponeringen via inandning eller andra fodervägar ochnär spillning hanteras
okänd. Möjlighetenär additiva effekter måste beaktas eftersomav

lantbrukare dessutom ofta for andra kemikalier.ävenexponeras

8.4 Säkerhet för miljön

Typiskt för användandet AF T det skerär långa tidsperioderatt över tillav ett
antal djur och huvuddelenstort AFT avgåratt med avföringen. Detav är

således betydelse hur längestor AFT finns kvar i avföringen och därmedav i
miljön. Om AF T persistent kan dettaär leda till ökande koncentrationer över
tid, s.k. bioackumulering.

För kunna fastställa exponeringenatt i olika ekologiska nischer måste
AFTs öde i ekosystemet känt. En modell för antibiotikautsläpp frånvara
köttdjursuppfödningar presenterades Addison 1984. I modellen beräknasav
flyktighet, nedbrytning, diffusion, adsorption till sediment, förluster till
grundvatten och vattendrag. Modellen illustrerar mycket påtagligt problemets
komplexitet.

De flesta AF T kommer sannolikt brytas ned jordmikroberatt eftersomav
de antibiotika,är produceras mikroorganismer. Syntetiska substansersom av

kinoxaliner sannoliktär persistenta i miljön. Enligtsom tillgängligmer
litteratur verkar de flesta antibiotika ha halveringstid i jord på cirka 2-3en
veckor vid 20°C. Lägre i allmänhettemperaturer långsammareger en
nedbrytning. Eftersom ljus och viktiga faktorertemperatur är för
nedbrytningstiden bör riskbedömningar förseparata olikagöras geografiska
områden. Tabell 8.V visar några miljöfaror skulle kunna tänkas.som

Tabell 8.V. Potentiella miljöfaror och miljökonsekvenser AFTav
användning
Fara Konsekvens Sannolikhet
Toxisk effekt jordfaunanpå förlust mångfald lågav

reducerad jordbördighet
reducerad nedbrytning

Toxisk effekt vattenfaunan förlust mångfald lågav
reduktion fiskbeståndav

Toxisk effekt på förlustväxter mångfald lågav
reducerade skördar

Toxisk effekt på mikrofloran förlust mångfald hög övergåendeav men
reducerad jordbördighet

Co-transfer ökad virulens hos växtpatogener okändav gener

De koncentrationer kan tänkas uppnås i gödsel sannolikt för lågaärsom
för toxisk effekt på jord-att utöva eller vattenfauna under förutsättning att
ingen bioackumulering sker. Om flytgödselkoncentrationen AFT 50ärav

så kommer jordkoncentrationen ungefär latt gödslarppm vara ppm om man
med 25 ton/hektar och har plogdjup 10 Tabell 8.VI.ett I de flesta fallav cm
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eftersomceller.eukaryota Menpåeffektinte hardettasannoliktdet attär
jordmikroberkänsliganaturligtför ärkoncentrationenhämmandelägstaden

mikrofloranförändringstorleksordning kan temporäri avensamma
reduktiontillfälligpåvisatseffekt harsådanEnförväntas. avensom

Bewick,tillsatts jordtylosinkoncentrationerlågakväveomvandlingen när
1978.

medeñer gödslingi jordkoncentrationerUppskattade AFTTabell 8.VI.
T-koncentrationerolika AFmedgödsel

Plogdjup,tlytgödselAFT i cm
105ppm

0,020,03l
0,20,310
0,40,825
0,81,750
1,32,575
1,73,3100

l,5g/cm3jorddensitetton/ha,flytgödsel 25Spridning av

tjänamiljönkommerkapitel 4 även attidiskuteratstidigare ensomSom
Resistenspå dessabärbakterierochresistensgenerfor gener.somreservoar

resistenskonsekvenserna är etteñersommiljöproblemsig intei avettär
ocksåpå DNA-segmentbelägnaresistensgener ärOmterapiproblem. som

jordifinnsmikroorganismermellanöverföringkanvirulensgener somhar
viltpatogener.ellerhosvirulensökadtill växt-ledateoretiskteller vatten en

informationsjukdomar. IngengradenochprevalensenpåverkakanDetta av
hittats.harskerhuruvida dettaom

försvårasAF Tmiljöeffekter attvadriskbedömningarKorrekta avavavser
söktföretagdetframtagitsdeninformationen är somden avmesta som

konfidentielltbehandlasdatafråga.i Dessaför substansen avgodkännande
skulleDetmyndigheten.tillståndsgivandeden avoch varatillverkaren

besluttilltilltronstärkaskulleochallmänintresse ombetydande
sådanaundertillgängligallmäntinformationdennagodkännande varom

skyddades.kommersiella intressenrättmätigaformer att

antibakteriellaeffekterProfylaktiska8.5 av

fodertillsatser

formidjurhälsoproblemökningpekat avharFlera rapporter aven
andVerbekemarknadenfrånindragitshardå AFTinfektionssjukdomar

vilkenifrågortillnaturligtvisleder1997. DettaMcOrist, om1996;Viaene,
effekter.profylaktiskaoch/ellerterapeutiskaockså harAF Tutsträckning som

deförvilketppm1-10020cirkalåga,allmänhetiAFT-dosema är ppm
överlappningarvissaterapeutiska dosen,denlägreAFT änflesta menär
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Ävenförekommer. vid dessa låga doser har AFT antimikrobiell effekt
eftersom minsta hämmande koncentration för normalt känsliga bakterier är
cirka l-5 ppm.

De svenska erfarenheterna förbudet tillväxtantibiotika,mot 1986,av var
bland ökad förekomst kliniskaannat problem med hälsostatus förstörten av
smågrisar och slaktkyckling. Detta ledde till användning läkemedelsfoderav
med terapeutiska doser antibiotika. Genom förändringar iav
fodersammansättning, hygienförbättringar och förändringar i
uppfödningsrutiner och liknande har dessa problem till delenstörstanu
korrigerats Wierup, 1996.

Viktiga djursjukdomar för vilka terapeutisk eller profylaktisk effekt av
AFT beskrivits nekrotiserandeär enterit hos fjäderfä, svindysenteri,
bakteriell enterit och proliferativ enterit hos svin. Flera AF T har indikationer

terapeutika för dessa djursjukdomar.som
Enligt tillgänglig litteratur finns det inget styrker AFT skulle haattsom

andra verkningsmekanismer antibakteriella substanserän används försom
terapi. Den tillväxtbefrämjande effekten AF kan tillskrivasT reduktionav en

sjukdomsframkallande bakterier med åtföljande minskning djuretsav av svar
på påverkan från sådana bakterier. Denna allmärma profylaktiska och/eller
terapeutiska effekt applicerbar både på kliniskär och subklinisk sjuklighet.

Dokumentation profylaktiska och/eller terapeutiska effekter AFTom av
inkluderas inte i ansökningar godkännande och sådana effekterom
utvärderas således inte i godkännandeproceduren.

8.6 Fördelar och risker

8.6.1 Fördelar

huvudsakligaDen positiva effekten AFT dess profylaktiskaär ochav
terapeutiska effekter vissa bakteriesjukdomar. Enligt artikelmot i7 direktiv
70/524/EEC sådana effekter dockär bara tillåtna för koccidiostatika och
andra medicinskt verksamma substanser. Denna brist på samstämmighet
mellan regelverk och den reella, praktiska situationen inte ägnad skapaär att
förtroende hos allmänheten byggt på tydlighet och insynsmöjlighet.

förbättrarAFT foderutnyttjande och tillväxt. Detta medför ekonomisken
vinst beroende på hur den distribueras, kommer producenter,som,
konsumenter eller andra tillgodo. Användning AFT medför minskadeav
gödselmängder och minskat kväveutsläpp. Detta kan fördelses som en ur
miljösynpunkt. Alla dessa positiva effekter kan dock uppnås på andraäven
sätt.
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djurskyddochlångtidsförlusterindirekta8.6.2

tillbidragitotvivelaktigtdetta harochdecennieri 4harT överAF använts
djurhållningen.inomproduktionssystemnuvarandeutvecklingen av

vilketuppfödningssystemdjurtäta ärmöjliggörAFTNyttjandet enav
smittskyddssynpunkt.tveksamtsynpunktekonomisk ärfördel urmenur

ikontrollerasvårasvinpestdjursjukdomar är attsmittsammaSvåra som ex.
salmonellasjukdomarzoonotiskagäller förmiljöer. Detsammadjurtäta som

sjukdomar i denvissasvindysenteri. Baraproduktionssjukdomaroch som
produktionssystemenintensivamed AFT. Deförebyggaskangruppensenare

djurskyddVarkenskäl.etiskaochdjurskyddsynpunktifrågasättaskan avur
djuruppfödningsundanvändande AFT. Endjurhälsa skapaseller avgenom

djurskydds-modemomvårdnad.god Enochskötselgodkännetecknas av
djurhälsolagstifming.lagsstiftning är en

överskattad. Enproduktivitetendärproduktionsmodell ärtillhörAF T en
behövsdjurhållningssystemhälsoorienteradeutveckling mot mera

uppenbarligen.
hållbarsektorer,andraalla strävaliksom motmåste,Lantbruk en

produktionssystemutvecklandeinnebärutveckling. Detta somav
generationer frånkommandehindra attbehovdagenstillfredsställer utan att

huvudsakiutvecklinghållbarEn ärbehov.sinatillfredsställa en
ochsatsningarutnyttjandetdär naturresurser,förändringsprocess av

iförändringarinstitutionellaoch ärutvecklingteknologiskinvesteringar,
möjligheternaframtidaochnuvarande attbåde deoch ökarharmoni

önskningar.ochbehovmänniskorstillfredsställa
AFTberoendefortsattifrågasättasdetdetta kananledningMed avomav

Icke-brukanimalieproduktionen.utvecklinglångsiktigmedförenligtär aven
ochinnovativttilltorde bidralandeller ettregioninomAFT ett merenav
djuruppfödningförutvecklandetvad gällerklimat systemdynamiskt avav

produktivitet.bibehållenmedTAFutan
berördes Mr.CAPjordbrukspolitikenframtida avDen gemensamma

Europeiskadettal tillipresidentEuropakommissionens ettSanter,Jacques
Februari, 1997:18denParlamentet

betherethatthe ideawill bethe reform mustfor a"The pointstarting
of thequality, protectionagricultureEuropeanfocus in ongreater

methodsproductionnaturalwelfare,animal toreturnenvironment, morea
law.of Communitysimplificationand a
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8.6.3 Risker

huvudsakliga faranDen i samband med användandet AFT ökadärav
resistens hos bakterier och bakterier i normalfloran.patogena
Konsekvenserna kandetta bli terapi-svikt både hos djur och människor.av
Överföring resistensgener kan ske, och sker, mellan djur och människa.av
Risken för terapiproblem på grund detta inte försumbar,är storaav men
osäkerheter föreligger i skattningen på grund problemets komplexitet ochav
bristen på nödvändiga data. Tillgängliga data alltså otillräckliga förär att
säkert fastslå riskens storlek. För minska osäkerhetsfaktom behövsatt
följande information:

Exponering
exponering djur för AF Tav
exponering djur för terapeutiska antibiotikaav
exponering människor för terapeutiska antibiotikaav
förekomst relevanta resistensgener hos djurav
förekomst relevanta resistens i djurprodukterav gener
förekomst relevanta resistensgener i miljönav
förekomst relevanta resistensgener hos människaav
dos-responsförhâllanden mellan användandet antimikrobiella medelav
och förekomst resistensgenerav

Överföring/epidemiologi
identifiering relevanta resistens0 av gener
identifiering överföringsmekanismer för relevanta resistensgener0 av
grad överföring relevanta resistensgener mellan djur- och0 av av
humanbakterier i realistiska miljöer
grad överföring relevanta resistensgener djur-mellan och0 av av
miljöbakterier i realistiska miljöer
grad överföring relevanta resistensgener mellan human- och0 av av
miljöbakterier i realistiska miljöer
persistens relevanta resistensgener hos människor och djur i avsaknad0 av

ioch selektionstrycknärvaro av

Konsekvenser
grad co-transfer resistens- och andra relevanta0 av av gener
sannolikheten för bli infekterad bakteriemed bär på relevantatt0 som
resistensgen
sannolikheten infektionen kräver terapi med relevant substansatt0 av ovan



Kapitel 8 811997:133SOU

och förför varje resistensgeninformation behövsdennagivetvis såDet attär
genomföra denna forskningMinimitiden förantimikrobiell substans.varje att

blirinformation eller teknikerNärhelstår.till 5-10uppskattas nyany
riskbedömningenochstudiendelarmåstetillgängliga göras omav

uppdateras.
djurproduktionen inom hari EUvinsten AFTekonomiskaårligaDen av

förvånandebakgrund detdennamiljarder ECU. Mottill ärberäknats 2 att
fortfarande saknas, dåriskbedömningadekvatfördatanödvändiga en
för konsumenterna.oerhört viktig Enstorlekriskensinformation ärom
publikationer finnsdet antalvisardatabaservetenskapligaisökning att som

till antaletAFTtillväxtbefrämjande effekterna ärdetillgängliga meravom
mikrobiologiska effekter. IpublikationemamångasålOän omsomggr

kvantifiera risken.fulltomöjligtdetdagsläget utär att
informationall denmiljöeffekter hämmasAFTsRiskbedömning attavav
informationgrundval tillgängligPåtillgänglig.allmäntintebehövs är avsom

påtagliga miljörisker.förknippade medinteflesta Tde AFbedöms vara
koccidiostatikaochmed vissa AFTförknippas ärkanfarorAndra som

påtoxiska effekterhalofuginon harochKinoxalinereffekter.toxiska
ochallergeneroch MFT utgörMånga AFTmåldjur. ärrespektive potenta

för konsumenten. Denockså riskeventuelltochyrkesrisk,därför enen
liten.mycketdockbedömsrisken somsenare

riskgenotoxiska.potentiellt DennitroimidazolerochKinoxaliner är som
samband med produkteracceptabel ialdriggenotoxicitetmedförknippas är

hur litengällerlivsmedelsproducerande djur. Dettaanvänds på oavsettsom
hanterar substansema.deriskgruppenprimärarisken Den ärär. sompersoner

för livsmedels-veterinärläkemedelförbjuditsharNitroimidazoler som
RådsdirektivtillIVlistats idedjurproducerande att annexgenom

ocksåregleringarmellansamstämmighetbrist på är2377/90/EG. Denna
förtroende.allmänhetensför förlustriskförknippad med aven

Uppsummering8.6.4

intefördelarna med AFTbedömningövergripandeUtredningens är att
specifikt föranvänds dekoccidiostatika såfråga attriskerna. Iuppväger om

läkemedel.därför reglerasoch börsjukdomförebygga som

påekonomiska effekterharfodertillsatserAntibakteriella gynnsamma0
effekter ifrågasättasdessatidsperspektiv kanlängredjurproduktionen. I ett

fodertillsatserAntibakterielladjurhälsa.djurskydd ochvadspeciellt avser
hos djur.sjukdom Dettabehandlinganvändas fördoseringi tillåtenkan av

70/524/EEG.direktivstrider mot
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Kinoxaliner och nitroimidazoler potentiellt genotoxiska och därmedär0 en
yrkesmässig hälsorisk.

Halofuginon och kinoxaliner toxiska för godkända djurslag.är Detta är0
negativt för djurs välbefinnande.

Risken för ökad resistens på grund generell användning0 av av
antibakteriella fodertillsatser långt ifrån försumbar ochär de möjliga
konsekvenserna allvarliga för både djurs ochär människors hälsa.
Antibakteriella fodertillsatser idag inte används läkemedel inomsom som
human- eller veterinärmedicin värdefulla kemiska grundskelettär för
framtida läkemedel. Eftersom utvecklandet resistens betraktas ettav som
allvarligt hot djurs och människors hälsa bör all användningmot AFTav
begränsas till medicinska ändamål.

överväganden8.6.5 för beslut riskhanteringom

någotOm utanför det aktuella uppdragets så har någraän preliminäraram,
idéer kring möjliga åtgärder för minimera förekommande riskeratt noterats
för övervägande.

Eftersom de aktuella riskerna går fullständigt kvantifiera, beslutatt är
riskhantering särskilt svåra. Risken kan uppenbarligen inte med säkerhetom

uteslutas, inte heller kan den bedömas acceptabel. Vetenskapsmän kansom
deklarera tillgängliga data otillräckliga för beslut, föratt är men
beslutsfattare avstå från handling inte neutral positionär aktivtatt utan etten
beslut inte något. I sådan osäker situation försiktighetgöraatt är atten
föredra.

Bedömningen vilken risknivå acceptabel allmänheten,är görsav som av
inte vetenskapsmän. Kommunikation risker i form dialog ärav om av en
väsentligt för fastställa den nivå acceptabel. I allmänhet tenderaratt ärsom
den acceptabla risknivån högre det finns möjlighet till kontrollatt vara om en
dvs. val jämfört med situation inte aktivt kan undvika risken.ett nären man

En viktig aspekt på riskhantering beslutet ska bäraärannan om vem som
kostnaden den skapar risken eller den den. händelseItar ettsom som av-
överdrivet försiktigt beslut kan den skapar risken lida förlustsom en genom

Åminskad vinst. andra sidan, kan otillräcklig riskhantering leda till en
kostnad för den risken.tarsom

I riskhantering finns i fråga AF rad åtgärder tillgängliga.Ttermer av om en
Eftersom i likhet med koccidiostatika,AF medicinska produkter, bör deär
godkännas och användas enbart läkemedel och inte fodertillsatser.som som
Att ha två parallella regleringssystem inte acceptabelt. Ett endaär
regleringssystem skulle lätta de administrativa bördoma. Dessutom skulle
detta öka möjligheterna till insyn. måste tillHänsyn djurproduktionentas att
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så kunskapsig till situationentid förbehövaskulle attatt omanpassa
utfodring kan erhållas ochdjurhållning ochiförändringarnödvändiga

idag har restriktioner igenomföras. Länderförändringarändamålsenliga som
regleringssystemet fulltbehålla dessa tillsbör fåTanvändning AF utsin av

harmoniseras.kan
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