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ABSTRACT 
The discovery of penicillin marks an important milestone in the development of modern medical treatment. 

Today the growing problem of antibiotic resistant bacteria threatens our ability to treat infections and 

various medical conditions. The objective of this project was to obtain knowledge about how antibiotic 

resistance evolves and how different antibiotics affect bacteria. This was done by exposing bacteria to 

various types of antibiotics repeatedly in a laboratory environment and simulating a natural selection by 

picking the most resistant bacteria and let them form the next generation. We also tested how well the 

bacteria can tolerate different antibiotics. Our results concerning the bacteria’s sensitivity to different 

antibiotics in most cases corresponds well to former research. The experiments where bacteria were 

repeatedly exposed to antibiotics in some cases lead to forming of resistance in the population. The 

conclusion to be drawn from this result is that today´s large-scale use of antibiotics is directly related to the 

increase in antibiotic resistance among bacteria. 

 

SAMMANFATTNING 
Penicillinets upptäckt utgör en viktig milstolpe i den moderna sjukvårdens utveckling och kom att i grunden 

förändra möjligheten att bota skador och sjukdomar. I dag hotas sjukvården av resistenta bakterier som på 

sikt kan leda till att vi står lika försvarslösa inför bakteriella infektioner som före antibiotikans upptäckt. 

Detta projektarbete har gjorts i syfte att förstå bakteriers resistensutveckling mot antibiotika och 

undersöka om det går att simulera denna förändring i en laboratoriemiljö. Undersökningen har gjorts 

genom att upprepat utsätta bakterer för olika typer av antibiotika och selektera ut de bakterier som visat 

störst motståndskraft. Vi har även testat hur väl bakterier tål olika typer av antibiotika för att få en bredare 

förståelse för antibiotikas verkan. Som utgångspunkt för försöken har bakterier av arterna Escheria Coli, 

Bacillus Subtilis och Micrococcus Luteus använts.  

Det vi har kommit fram till om bakteriers tålighet mot olika typer av antibiotika stämmer i de flesta fall bra 

överens med tidigare forskningsresultat i området. Genom de försök då B. subtilis utsatts för upprepad 

exponering för antibiotika har vi kunnat se en resistensutveckling i vissa av fallen. Slutsatsen som kan dras 

av detta är att dagens storskaliga användning av antibiotika har ett direkt samband med spridningen av 

resistens bland bakteriestammar.          
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1. INLEDNING 
 

Det var en höstkväll i London 1928, Sir Alexander Fleming på Saint Mary's 

Hospital hade arbete med en odling Stafylokocker, en bakterie som är 

orsaken till varbildning. Men andra uppgifter kom emellan, plattan med 

bakterierna blev stående. När han sedan skulle arbeta med den hade något 

hänt. En mögelkoloni hade vuxit ut på plattan och Stafylokockerna i dess 

närhet hade dött. Så börjar penicillinets saga, med en mögelspor som 

vinden förde in genom ett öppet laboratoriefönster.[9] 

 

Många har nog hört talas om hur Alexander Fleming av ett misstag fått en av sina bakterieodlingar 

kontaminerade av en mögelsvamp och hur han av en märklig observation drog den viktiga och riktiga 

slutsatsen att mögelsvampen måste producera någon substans som genom att diffundera ut i mediet 

kunde hämma bakterietillväxt.[2] Tack vare Flemings vana öga för sällsyntheter hade en för mänskligheten 

nästan ovärderlig upptäckt gjorts. En upptäckt som kom att i grunden förändra möjligheten att bota skador 

och sjukdomar. Ett antal senare upptäckter om hur de aktiva ämnena från mögelsvampen kunde extraheras 

i kombination med nationers intresse att hålla soldater friska i fält under andra världskriget, ledde till en 

storskalig produktion av antibiotika under 1940-talet.[11] Antibiotika var en mirakelmedicin, tidigare 

problem inom sjukvården var som bortblåsta och ständigt hittade forskare nya penicillinliknande ämnen. 

Livshotande infektionssjukdomar hörde till det förgångna.[9]  

Något däremot inte så många hört talas om är hur Flemming redan vid början av sitt arbete med 

mögelsvampen förutsåg det hot som vi nu står inför. Han ville varna och sa: det är inte svårt att göra 

bakterier resistenta mot penicillin, det kanske kommer en dag då okunniga människor fritt kan köpa 

antibiotika i butiker och bidra till en ökad resistensbildning. Det lite skrämmande är hur Fleming faktiskt fick 

rätt.[9] Idag står vi inför ett jätteproblem med resistensbildningen hos bakterier och det är inte bara 

behandling av svåra bakterieinfektioner som äventyras. Den moderna sjukvården är i hög grad beroende av 

effektiva antibiotika vid nästan samtliga ingrep som innebär ökad infektionsrisk. Om resistensutvecklingen 

fortsätter i samma takt riskerar vi snart att bli lika sårbara för infektioner som vi var förr i tiden då en enkel 

lunginflammation kunde vara förenad med döden.[22]    

För att få en fördjupad förståelse om uppkomsten och vidden av det problemet som vi står inför med 

resistensbildning hos bakterier har detta projektarbete inriktat sig på att undersöka antibiotikaresistens. 

Under det sista läsåret på Polhemsgymnasiet har laborationer och studier gjorts för att utreda om det är 

möjligt att simulera en resistensutveckling hos bakterier i en laborationsmiljö och undersöka hur fort 

resistensen kan ta form.  

Ett stort tack till Bo Widerberg, lärare på Polhemsgymnasiet som möjliggjort denna undersökning och 

bistått med både materiel och handledning under projekttiden.        
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[2] 

2. TEORI 

2.1 BAKTERIEN 

Begreppet bakterier innefattar två stora samlingsnamn, eubakterier och 

arkebaktier. I detta avsnitt kommer vi dock endast att behandla gruppen 

eubakterier, en grupp encelliga varelser med rikt nyanserade egenskaper. 

Bakterier klarar av att producera och konsumera närapå alla naturligt 

förekommande organiska föreningar och därtill många oorganiska.[1] 

Sedan den tyske bakteriologen Robert Koch lyckades konstatera sambandet 

mellan bakterien Bacillus anthracis och orsaken till den livsfarliga sjukdomen 

mjältbrand under 1900-talet, har bakterier ofta förknippats med sjukdom. 

Trots bakteriernas avsevärda inflytande på människan och mängder av de 

biologiska processerna på jorden, så är inte alltid deras goda inverkan lika 

uppenbar. Människor har inte bara haft stor nytta av bakterier vid 

framställning av olika produkter såsom vin, öl, ost eller yoghurt, utan vi lever 

också ständigt i ett samarbete med dessa små organismer. De flesta däggdjurs 

tarmsystem berikas av miljontals bakterier av olika slag och i de flesta andra 

slemhinnor hos människan finns bakterier som skyddar oss från patogena angrepp.[2]  

2.1.1 STORLEK OCH FORM 

Trotts att eubakterier påträffas som tusentals olika arter så kan nästan samtliga av dessa placeras i tre 

välavgränsade morfologiska grupper: Kocker, stavar och spiriller. Kocker (grek. coccus = bär) är sfäriska eller 

något ovalt formade. Stavar är som det låter stavformade och kan beskrivas som avlånga cylindrar. Spiriller 

(lat. spira = vriden) har form som spiraler men representeras endast av ett fåtal arter.[2] Bakterier som 

odlas i laboratorium befinner sig ofta i storleksspannet 0,001-0,01 mm långa. Dock uppvisar bakterier en 

större storleksvariation än så. I naturen påträffas extremer som endast har en längd på 0,0002 mm och 

utanför Namibias kust har i sediment på havsbottnen upptäckts en 0,75 mm lång bakteriecell.[1] 

2.1.2 BAKTERIECELLENS YTTRE STRUKTUR 

Alla bakterier omsluts av ett cellhölje som dels har funktionen att skydda cellens insida från omgivningen, 

ge struktur och fungera som transportväg för ämnen in och ur cellen. I huvudsak finns fem olika typer av 

cellhöljen: Grampositiva, Gramnegativa, Deinoccoccus, Planctomyces och Mycoplasma. De vanligaste 

cellhöljestyperna är de två förstnämnda. Grampositiva bakterier har ett cellhölje uppbyggt av ett inre 

membran och en tjock påliggande cellvägg. Gramnegativa bakteriers cellhölje består av två membraner 

med en mellanliggande tunn cellvägg. Deinoccoccus är en kombination av de redan nämnda 

cellhöljestyperna och den utmärks av både två membran och en tjock mellanliggande cellvägg.[11]  

Planctomyces och Mycoplasma skiljer sig från de tidigare nämnda cellhöljestyperna, Planctomyces har en 

cellvägg uppbyggd av protein istället för peptidoglykan (se avsnitt; 3.1.2.2 Cellväggen). Mycoplasma är en 

grupp bakterier som helt tappat förmågan att bilda cellvägg och därför lever utan denna.[11]   
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[1] 

[1] 

2.1.2.1  PLASMAMEMBRAN 

Membranet runt en bakterie formas av ett komplext nätverk av lipider och proteiner. De bildar tillsammans 

ett trögflytande semipermeabelt1 hölje som omsluter bakteriecellen. Till stor del består membranet av ett 

bilager fosfolipider, en molekyl med amfifil2 natur. Fosfolipiden utgörs av en diester av glycerol, två 

fettsyror och en fosfatgrupp. Denna speciella struktur bildar en molekyl som är polär och hydrofil i ena 

änden och opolär och hydrofob i den andra. På grund av molekylernas speciella egenskaper kan de rada 

upp sig i ett så kallat bilager. De långa fettsyramolekylernas svansar vetter in mot varandra och mitten, på 

så sätt bildar de ett membran med ett hydrofobt mittenparti och en hydrofil utsida. Denna konfiguration 

gör att endast små oladdade molekyler så som koldioxid och syre kan diffundera fritt över membranet. För 

att vatten och andra molekyler ska kunna föras över membranet krävs en specifik transport av dessa, 

denna transport sker genom speciella proteinkanaler.[11] 

2.1.2.2  CELLVÄGGEN   

Cellväggen bygger upp den yttre form som syns hos en bakterie. Hos de flesta bakterier består cellväggen 

av peptidoglykan, en slags jättemolekyl som omsluter bakterien likt en vävd säck.[3] Peptidoglykanet består 

i sin tur av två sockerderivat, N-acetylglukosamin och N-acetylmuraminsyra ihopkopplade med β-1,4 

glykosidbindningar och tvärgående tetrapeptider. Peptidoglykan kan beskrivas som en sammankoppling av 

ett stort antal mindre molekyler som i sig inte har en 

speciellt invecklad struktur. Tillsammans bildar de däremot 

en mycket stabil molekyl som beroende på cellhöljets 

konfiguration antingen kan ligga i flera lager utanpå 

cellmembranet och bilda en tjock finmaskig cellvägg som 

hos grampositiva bakterier, eller finnas som ett tunt lager 

inneslutet mellan två membraner som hos gramnegativa 

bakterier.[2] 

  

                                                                 

1
 Halvgenomsläppligt    

2 Molekyl som uppvisar både hydrofila och hydrofoba egenskaper 
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2.1.2.3  KAPSEL 

Utanför cellhöljet omges de flesta bakterier av ett löst och tämligen geléaktigt lager. Är detta lager inte 

direkt anknutet till cellhöljet talar man om ett slemlager, annars brukar detta skikt benämnas som 

bakteriens kapsel. Rent kemiskt är kapseln uppbyggd av polysackarider, proteiner eller en förening av båda 

dessa, så kallade glykoproteiner. Kapseln har som funktion att skydda bakteriecellen från uttorkning, 

näringsförluster och att bli uppslukad via fagocytos. Kapseln är också det element som ofta avgör om en 

bakterie är sjukdomsframkallande eller inte. Vissa bakterier producerar nämligen toxiska ämnen till kapseln 

vilka kan störa värdcellernas funktion. Försvinner kapseln är i regel inte bakterien sjukdomsbringande 

längre.[2]   

2.1.3 BAKTERIECELLENS INTERCELLULÄRA UPPBYGGNAD 

En prokaryot cell utmärker sig inte bara genom sin speciella cellvägg av peptidoglykan, utan skiljer sig från 

eukaryota celler på flera andra punkter. Prokaryoter saknar helt membranomslutna cellorganeller och 

cellkärna. En bakterie har sitt DNA arrangerat i en stängd ringform, tätt hoptvinnad så att den inte fyller 

upp hela bakteriecellens volym. I cytosolen återfinns även ribosomer och många av bakteriens hormoner 

och proteiner. Många bakterier kan åstadkomma så kallade inklusionskroppar. små cytoplasmainslutningar 

uppbyggda som polymeriska komplex, vilka fungerar som ett slags lagring för essentiella ämnen, så som 

lipider, polysackarider och andra viktiga organiska och oorganiska ämnen som behöver lagras.[2] 

2.1.3.1  PLASMIDEN 

Skilt från kromosomen arrangerar en del bakterier delar av sin genetiska information i så kallade plasmider. 

Plasmiden är en relativt liten cirkelformation som byggs upp av DNA-segment med upp till 200 gener.[4] 

Plasmiderna kan förekomma i ett eller flera exemplar av samma eller olika sort och uppvisar därmed koder 

för en mängd olika egenskaper hos bakterien. Plasmiden kan replikeras automatiskt utan att en celldelning 

först behöver inledas. Genom att två bakterieceller ansluter till varandra med utskott från cellkroppen, så 

kallade F-pili kan bakterier dela plasmider med varandra och därmed utbyta egenskaper.[2] Fenomenet 

kallas konjugation och utnyttjas flitigt av bakterier, ibland även mellan olika bakteriearter.[1] I plasmiden 

sitter bland annat gener som kodar för uppbyggandet av P-pili3, bildning av exotoxiner4 och även olika 

resistensgener. Genen för en speciell resistens är också ofta placerad på transposoner5 och bakterien kan 

därför flytta dessa gener från kromosomen till en plasmid, mellan två plasmider eller från en plasmid 

tillbaka till sin kromosom.[2] 

2.1.3.2  ENDOSPORER 

Under miljömässigt stressiga förhållanden kan en del bakterier gå in i ett 

dvalaliknande stadie och bildas till något man kallar för en endospor. 

Endosporen innehåller endast 15 % vatten jämfört med en vegetativ cell 

som kan innehålla 70 %. I sporstadiet pågår ingen reproduktion eller 

metabolism. I detta stadium kan bakterien vara 10 000 gånger mer 

resistent mot värme och kan bevaras i många hundra år, för att sedan 

utsättas för en kort period av fördelaktiga miljöförhållanden och kan då 

på bara 90 minuter övergå till vegetativt cellstadie igen.[2] 

                                                                 

3
 Utskott på bakteriecellen vilka förmedlar kontakten mellan bakterien och epitelceller 

4
 Ett protein som utsöndras av en mikroorganism, kan skada värden genom att förstöra/störa cellens metabolism  

5
 Rörligt genetiskt element som har förmågan att kunna byta plats i arvsmassan 

Endosporer av Bacillus subtilis [3]  
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2.1.3.3  RIBOSOMEN 

En bakterieribosom byggs upp av ungefär 60 % bakterie-RNA och resterande 40 % av olika proteiner. 

Ribosomen är lokaliserad ute i cytoplasman och det är inte ovanligt att en bakterie innehåller fler än 30 000 

ribosomer. Alla bakterieribosomer består av två subenheter, en liten och en stor subenhet, likt en ask och 

ett lock. Enheterna får även namn efter vilken sedimentationskonstant de får efter ultracentrifugering6. 

Ribosomen hos prokaryoter består av en 50S- respektive en 30S-subenhet (S=Svedbergsenhet). Eukaryota 

cellers ribosomer består istället av en liten och en stor subenhet vardera på 60S respektive 40S. Den lilla 

subenheten i en bakterieribosom innehåller en rRNA-molekyl på 16S och 21 olika säregna proteiner. Den 

stora subenheten består av två rRNA-molekyler på 23S respektive 5S och därtill 34 olika proteiner, bortsett 

från två vilka finns i dubbla kopior.[2]  

Ribosomen är den enhet i cellen där alla proteiner 

bildas, detta sker genom en process kallad translationen. 

I bakteriens kromosom eller plasmid sker först en så 

kallad transkription av den gen som kodar för det 

aktuella proteinet. Med hjälp av en mängd enzymer 

läses genen av och det bildas en identisk mall av genens 

bassekvens i form av en mRNA-sträng. mRNA 

transporteras sedan till ribosomen där det binder till ett 

spår mellan lilla och stora subenheten. I området mellan 

lilla och stora subenheten är tre kamrar lokaliserade: A 

(aminoacyl), P (peptidyl) och E (exit), dessa fungerar som 

bindningsställen för inkommande tRNA-molekyler.[5] 

tRNA-molekylen är uppbyggd på så sätt att i ena änden 

finns en kvävebas triplett (antikodon) som är 

komplementär till ett kodon på mRNA-molekylen och i 

andra änden är den bunden till den aminosyra som 

svarar mot kodonet.[6] När mRNA:t bundit till 

ribosomens lilla subenhet binder den första tRNA-

molekylen med tillhörande aminosyra till P-platsen, 

därefter binder nästa tRNA till A-platsen. Kodon-

antikodonreaktionen leder till att de båda aminosyrorna 

i toppen av tRNA-molekylerna binds med 

peptidbindningar till varandra och att bindningen mellan 

tRNA:t och aminosyran på P-platsen bryts. mRNA och de 

två tRNA-molekylerna flyttas därefter fram ett steg i 

ribosomen. tRNA:t som befann sig på P-platsen flyttas till 

E-platsen och avlägsnas från ribosomen, tRNA:t som 

tidigare var på A-platsen är nu på P-platsen och till den 

nu lediga A-platsen kan en ny tRNA-molekyl med 

aminosyra bindas. På detta sätt fortsätter reaktionen 

stegvis och fram växer ett protein av den 

aminosyrasekvens som bildas. Processen fortgår tills en 

                                                                 

6
 Centrifug som roterar extremt snabbt, används för att kunna separera makromolekyler av olika storlek  

[1]   stoppkodon dyker upp på A-platsen.[5] 
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2.1.4 TILLVÄXT OCH FORTPLANTNING 

På grund av att bakterier är mycket små till storleken är det sällan vi tänker på deras ofattbart snabba 

förökning. Hade en bakterie fått föröka sig genom tudelning var tjugonde minut kan man räkna ut att på 48 

timmar skulle denna enda individ ge upphov till 2144 nya individer. Om vi räknar med att en bakterie endast 

väger 10-12 gram skulle ändå den samanlagda massan av bakterierna bli 4000 gånger jordklotets.[2]  

Att detta inte sker beror på att inga sådana optimala tillväxtförhållanden existerar. Förökning med maximal 

hastighet kan bara pågå en kort tid, denna korta period brukar kallas logfasen eftersom bakterietillväxten 

sker exponentiellt. Beroende på tillväxtförhållandena så kommer bakteriepopulationen på bara ett par 

timmar till en punkt då tillväxten stannar av och en så kallad stationärfas inleds. Här har 

bakteriepopulationen nått omgivningens bärkapacitet och för att en bakterie ska kunna komma till måste 

en annan dö. Vidare i deklinationsfasen kommer begränsningen av näring och ökning av avfallsprodukter 

slutligen leda till att fler bakterier dör än antalet nya som tillkommer.[2] 

Bakterier har ingen sexuell fortplantning i det avseendet att en moders och faders arvsmassa blandas för 

att ge upphov till nya individer. För att blanda in ny arvsmassa i sin egen utnyttjar dock bakterier bland 

annat konjugation (se avsnitt; 2.1.3.1 Plasmiden). På bara en timma kan en bakterie på detta sätt ta upp 

gener som exempelvis innehåller antibiotikaresistens och därmed anpassas till nya miljöer mycket 

snabbt.[1] 

2.1.5 BAKTERIEARTER 

2.1.5.1  MICROCCOCCUS LUTEUS 

Grampositiva M. luteus är en kockformad bakterie som kräver syre för att leva, fakultative aerobe. 

Bakterien kan återfinnas i såväl vatten som luft och är en del av den naturliga floran på däggdjurs skinn.[11] 

2.1.5.2  ESCHERICHIA COLI 

E. coli påträffas rikligt i nedre delen av tarmen hos i princip alla varmblodiga djurarter, inklusive människan. 

Bakterien är viktig för matsmältningen och orsakar vanligtvis inte sjukdom även om vissa stammar bildar 

toxiner som kan ge upphov till diarré.[21]  

E. coli är gramnegativ och stavformad dock relativt kort. Plasmiden är en viktig enhet för E. coli, då de kan 

innehålla resistensgener mot antibiotika eller förmågan att bilda toxiner.[21] 

2.1.5.3  BACILLUS SUBTILIS 

B. subtilis är en stavformad grampositiv bakterie som finns naturligt i jord och vegetation. B. subtilis har sin 

optimala tillväxt kring 25-35 grader och vid stress kan den bildas till en endospor för att överleva vid svåra 

omständigheter (se avsnitt; 2.1.3.2 Endosporer).[10] 
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2.2 GRAMFÄRGNING 

Gramfärgning är en metod som infördes år 1884 av den danske bakteriologen Hans Christian Gram.[2] 

Metoden har kommit att bli ett vanligt tillvägagångssätt för att färga bakterier och baserat på vilken färg 

bakterierna får kan de delas in i två grupper: grampositiva och gramnegativa bakterier. Anledningen till att 

de färgas olika är att cellhöljets kemiska uppbyggnad skiljer sig mellan de två grupperna (se avsnitt; 2.1.2 

Bakteriecellens yttre struktur).[11] Det är mycket viktigt att unga bakteriekulturer används vid 

gramfärgningen eftersom äldre grampositiva bakterier tenderar att förlora förmågan att behålla det blålila 

färgkomplexet vilket medför en risk för att de felaktigt identifieras som gramnegativa.[2] 

Vid gramfärgning färgas preparatet först med kristallviolett och sedan tillsätts en jodlösning så att ett 

blåviolett färgkomplex bildas. Man tillsätter sedan etanol som löser upp bakteriernas cellmembran. 

Eftersom grampositiva bakterier har en tjock yttre cellvägg av peptidoglykan kommer de att behålla 

färgkomplexet trots att cellmembranet lösts upp. Gramnegativa bakterier, som endast har ett tunt lager av 

peptidoglykan, kommer däremot inte att behålla färgkomplexet och avfärgas därför. För att kunna studera 

båda typerna i mikroskop tillsätts saffranin. Saffraninet tränger in i gramnegativa bakterier och färgar dem 

rosa, men det kan inte ta sig igenom grampositiva bakteriers tjocka cellvägg och deras färg ändras därför 

inte. Slutresultatet blir att grampositiva bakterier får en lila färg medan gramnegativa blir rosa.[2] 

2.3 STERILTEKNIK 

För att undvika att bakterieodlingar kontamineras med främmande mikroorganismer är det viktigt att 

använda en god sterilteknik. På så sätt minimeras risken för att resultatet från laborationerna påverkas av 

mikroorganismer som kommer in från luften, bänkytor eller laborationsutrustning. Laborationsbänkar bör 

torkas av med 70 % etanol som löser upp bakteriers cellmembran. Bänkytan kan dock ändå inte betraktas 

som helt steril, eftersom en del bakterier kan ha överlevt och nya bakterier tillkommer från luften. För att 

sterilisera odlingsmedier och laborationsmateriel används en autoklav. I autoklaven tryckkokas materialet i 

120° C och 1 atm övertryck under 20 minuter. Vid arbete med agarplattor är det viktigt att petriskålarna 

hålls förslutna med lock. Ympnålar steriliseras med hjälp av en gasolbrännare, och ympnålen behöver sedan 

kylas för att inte döda de bakterier som ska plockas upp.[15] 
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2.4 ANTIBIOTIKA 

Ett antibiotikum definieras som en antimikrobiell substans tillverkad av mikroorganismer som en 

försvarsmekanism mot yttre angrepp. Verkningsmekanismen hos ett antibiotikum brukar delas in med 

avseende på den funktion, struktur eller syntesväg ämnet påverkar då en cell utsätts för det. I första hand 

pratar vi om fem olika verkningsmekanismer, i tabellen nedan presenteras de olika verkningsmekanismerna 

för respektive antibiotika och en allmän beskrivning om hur god verkan substanserna har på grampositiva 

respektive gramnegativa bakterier.[2] 

 

Antibiotika Betäckning & 

färgkod 

Mekanism av 

verkan 

Cellvägg 

G+  G- 

Effekt på cellen 

Ampicillin  Cellväggssyntes   Bakteriocidal 

Kloramfenikol C Grön Proteinsyrasyntes + ++ Bakteriostatisk 

Erythromycin E Röd Proteinsyrasyntes + - Bakteriostatisk (låg dos) 

Bakteriocidal (hög dos) 

Fusidinsyra FC Mörk grön Proteinsyrasyntes   Bakteriostatisk 

Oxacillin OX Vit Cellväggssyntes    

Novobiocin NO Lila Nukleinsyrasyntes ++ X Bakteriocidal (toxisk)  

Penicillin-G PG Rosa Cellväggssyntes ++ -  Bakteriocidal 

Streptomycin S Vit Proteinsyrasyntes ++ ++ Bakteriocidal 

Tetracykliner T Brun Proteinsyrasyntes ++ ++ Bakteriostatisk 

Polymyxin   Cellmembran X ++ Bakteriocidal 

++ God effekt   + Mindre god effekt  - Svag effekt  X Ingen effekt 

 

Antibiotikas verkningsgrad kan testas med hjälp av så 

kallade antibiotikastjärnor. Antibiotikastjärnan är en 

rund enhet med diskliknande utskott runtom. 

Diskarna är impregnerade med olika sorters 

antibiotika som enkelt kan diffundera ut i ett fast 

odlingsmedium, vilken stjärnan placeras på vid test av 

en bakterieodling.[2] Exempel på antibiotikastjärnor 

är Mast Groups MASTRING-S M13, vilka är de som 

har används i de tester som presenteras senare i 

rapporten. De antibiotika som har beteckning och 

färgkod utsatta i tabellen ovan är de som är 

representerade av diskarna i bilden bredvid.  
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2.4.1 ANTIBIOTIKA MED EFFEKT PÅ CELLVÄGGSYNTESEN 

 

Substans: Penicillin 

Ursprung: Penecillum chrysogenum 

Ursprungligen härstammar penicillin från svampen Penecillum chrysogenum. Det finns idag många olika 

sorter av detta antibiotikum, såväl syntetiskt och halvsyntetiskt framställda som naturligt förekommande. 

Exempel på penicilliners molekylstruktur syns i figuren nedan, då R byts mot andra kemiska grupper fås 

olika typer av penicillin. Vid utbyte av R till någon av grupperna i bilden till höger fås penicillin G och V.[2]  

 

Penicilliner är mycket potenta inhibitorer av cellväggssyntesen och verkar genom att binda till enzymet 

transpeptidas, ett enzym som hjälper till att bilda peptidbindningar mellan två muraminsyramolekyler vid 

cellväggssyntesen. På grund av denna inbindning förlorar enzymet sin funktion och kan inte längre 

katalysera reaktionen, cellväggen fortsätter att formas men den saknar nu de tvärgående 

peptidbindningarna. Komplexet som bildats mellan antibiotika och transpeptidas kommer därtill att 

stimulera cellen så att dess egna enzymer börjar spjälka cellväggen. Resultatet blir en självnedbrytande 

cellvägg som får till följd att cellen snart spricker.[11] Penicillin är en bakteriocidal substans som alltså tar 

död på bakterierna vid delning, den har dock visats ha bäst verkan mot grampositiva bakterier.[2] 

Substans: Ampicillin 

Ursprung: Semisyntetisk, Penecillum chrysogenum 

Ampicillin är en penicillinvariant, skillnaden från ursprungstrukturen hos 

penicillin är närvaron av en aminogrupp. Denna aminogrupp hjälper 

molekylen att penetrera det yttre membran som finns hos gramnegativa 

bakterier och har visats ha bättre effekt mot dessa bakterier. Väl innanför det 

yttre membranet hämmar ampicillin likt penecillin-G cellväggsyntesen.[11]  

Substans: Oxacillin 

Ursprung: Semisyntetisk, Penecillum chrysogenum      

Likt ampicillin är oxacillin även den en halvsyntetisk variant av penicillin, dock 

saknar den de egenskaper som gör att ampicillin kan ta sig igenom det yttre 

membranet hos gramnegativa bakterier. En resistensmekanism som 

förekommer hos en del bakterier mot olika penicilliner är egenskapen att 

producera ett enzym kallat β-laktamas. Detta enzym bryter bindningar i β-

laktamringen som finns hos penicilliner och gör därmed substansen 

inaktiv.[11]   

[4] [5] 

[6] 

[7] 
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2.4.2 ANTIBIOTIKA SOM BLOCKERAR PROTEINSYRASYNTESEN 

Antibiotika som har sin effekt på en cells proteinsyrasyntes har sin verkningsmekanism direkt kopplad till 

ribosomen, den plats i cellen där all tillverkning av proteiner äger rum. Därför är det med fördel man 

studerar ribosomens uppbyggnad och funktion för att åskådliggöra hur de olika substanserna har sin 

verkan.[2] 

Substans: Kloramfenikol (CAP) 

Ursprung: Streptomyces venezuelae 

Detta antibiotikum har sitt ursprung från bakterien Streptomyces venezuelae. Genom att CAP 

sammansmälter med 50S-subenheten i ribosomen blockeras det enzymatiska steg som kopplar samman 

nästkommande aminosyra vid en pågående translation och proteinsyntesen hämmas. Ämnet har en 

bakteriostatisk effekt, vilket betyder att vid exponering dör inte bakterien utan substansen hämmar bara 

dess tillväxt. Så fort ämnet avlägsnas återupptar cellen och ribosomen sin normala funktion.[2] 

Substans: Erythromycin (E) 

Ursprung: S. erythreus 

Erythromycin är ett antibiotikum producerat av 

Streptomyces erythreus. Substansen kännetecknas 

av sin makrocykliska laktonring vilken olika 

sockergrupper är kopplade till. Genom att den stora 

molekylen sätter sig på 50S–subenheten blockerar 

den på ett effektivt sätt hela translationssteget vid 

aminosyrasyntesen. En låg koncentration av 

erythromycin är bara bakteriostatisk men vid högre 

koncentrationer är den cidal och tar alltså död på 

bakterien.[2] 

Erythromycin används främst mot grampositiva 

bakterier och vid överkänslighet mot penicillin 

används ofta Erythromycin som ersättning för denna  

substans.[2]  

Substans: Fusidinsyra (FC) 

Ursprung: Fusi´dium cocci´neum 

Fusidinsyra är ett antibiotikum som hämmar proteinsyrasyntesen genom att binda till ett enzym känt under 

namnet translocase. På så sätt blockerar den elongationsfaktorn G (EF-G), den del av ribosomen som 

katalyserar translokationen av tRNA och mRNA under pågående translation.[8] Substansen är 

bakteriostatisk och hämmar därmed bara replikationen. Antibiotikumet har bäst verkan på grampositiva 

bakterier och används uteslutande vid infektioner orsakade av stafylokocker.[13]  

[8] 
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Enkel bild av Ribosomens lilla och 

stora subenhet och var respektive 

Antibiotikum binder till och verkar. 

Substans: Tetracyklin (T) 

Ursprung: S. aureofaciens 

 

Denna drog verkar genom att binda sig till ribosomens mindre 30S-

subenhet och därmed förhindra inbindningen av tRNA-molekylen och 

dess aminosyra i ribosomens kamrar. Substansen kan likväl binda till 

eukaryota som prokaryota cellers ribosomer, dock har den en mycket 

större selektivitet för prokaryoter då substansen har svårare att ta sig 

genom eukaryota cellers membraner. Tetracyklin är en bakteriocidal 

substans med bredspektrumeffekt, det vill säga att den är verksam 

mot både gramnegativa och grampositiva bakterier.[2] 

Substans: Streptomycin (S) 

Ursprung: S. griseus m.fl. 

Genom att binda till ett specifikt ribosomalt protein i 30S-subenheten orsakar streptomycin en felläsning av 

mRNA. Felläsningarna resulterar i att det efter translationen bildats defekta enzymer och andra proteiner, 

vilka i sin tur kan medverka till en rad olika fel i cellens funktion som exempelvis membranläckage och 

medföljande celldöd. Drogen är bakreriocidal och har bredspektrumeffekt.[2] 

2.4.3 ANTIBIOTIKA MED EFFEKT PÅ CELLENS MEMBRAN 

 

Substans: Polymyxin 

Ursprung: Bacillus polymyxa 

Polymyxin är naturligt uppbyggd som en cyklisk polypeptid 

med en hydrofil och en hydrofob del. Denna speciella 

molekylära uppbyggnad som har egenskaper delade med 

fosfolipiderna i plasmamembranet gör det möjligt för 

molekylen att binda till det yttre membranet hos 

bakteriecellen och orsaka att det slits sönder. Detta 

resulterar i att cellinnehåll läcker ut. Polymyxin är kraftigt 

toxisk eftersom den även kan lysera eukaryota cellers 

membran, därav används substansen endast vid mycket 

svåra infektioner. Drogen har mycket begränsad effekt på 

grampositiva bakterier då cellmembranet inte är fritt 

exponerat hos dessa arter.[2] 

[9] 

[10] 
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2.4.4 ANTIBIOTIKA MED EFFEKT PÅ NUKLEINSYRASYNTESEN 

De kemoteraputiska substanser som tillhör denna grupp är normalt mycket toxiska och lämpar sig inte för 

allmänt kliniskt bruk. Genom att störa DNA-gyras, ett enzym som behövs vid strängseparationen (lindar upp 

och ihop DNA) under DNA-replikationen, blockeras hela DNA-syntesen och cellen slutar omedelbart att 

fungera.[2]  

Substans: Novobiocin (NO) 

Ursprung: S. antibioticus m.fl. 

Novobiocin är ett exempel på ett antibiotikum från denna grupp, ämnet verkar genom att binda till DNA-

gyras B-subenhet och fungerar som kompetitiv inhibitor. Molekylen ”tävlar” med ATP som även den binder 

till enzymets B-subenhet och utan dess närvaro mister DNA-gyras sin funktion och DNA-syntesen 

förhindras.[7]     

2.4.5 ANTIBIOTIKA SOM KOMPETITIV INHIBITOR MED STRUKTURANALOGER 

Sulfonamider är några av de första antimikrobiella medel som användes i kemoterapeutiskt syfte. 

Sulfonamidens struktur har stora likheter med en livsviktig metabolit för bakterien, mer specifikt para-

aminobensoesyra (PABA). Utan PABA kan inte bakterien bilda folsyra vilket är ett mycket viktigt enzym för 

att nukleinsyrasyntesen ska fungera.[2] 

Här kommer sulfonamiden in i bilden, som en så kallad strukturanalog. Den molekylära strukturen hos 

sulfonamiden är så lik PABA att den kan ersätta denna vid nukleinsyrasyntesen. Man kan säga att det råder 

en slags tävlan mellan PABA och sulfonamiden till inbindningsplatsen vid ett visst enzym som medverkar i 

syntesförloppet. Det är detta som kallas kompetitiv inhibition. Drogen är bakteriostatisk och finns 

sulfonamiden i större mängd än PABA kommer den automatiskt att konkurrera ut PABA och 

syntesförloppet hämmas.[2] 

2.5 EVOLUTIONSTEORIN 

2.5.1 CHARLES DARWIN 

Charles Darwin (1809-1882) var en naturforskare från Storbrittannien vars idéer om hur arterna uppkommit 

genom ett naturligt urval gäller än idag. På grund av sina goda ekonomiska förutsättningar studerade han 

aldrig vid något universitet. Under en jordenruntresa studerade han naturen, både i litteratur och på de 

platser han besökte under resans gång och när han kom hem var han en kunnig naturforskare. Under sin 

livstid gav Darwin ut flera stora verk men det mest kända är On the Origin of Species by Means of Natural 

Selection (1859) där evolutionsteorin beskrivs. [16] 

2.5.2 NATURLIGT URVAL 

Det naturliga urvalet är den process som leder till att organismerna i en population anpassas till miljön de 

lever i. Teorin om det naturliga urvalet utgår ifrån att alla individer inte kan överleva och få lika många 

avkommor. Olika miljöfaktorer, som en begränsad tillgång på föda, gör att en population inte kan bli hur 

stor som helst. På grund av den genetiska variationen har olika individer olika hög fittness7. De individer 

med högre fitness får fler avkommor och därför förs deras gener i större utsträckning över till nästa 

generation. Det leder till att de egenskaper som är mer fördelaktiga blir vanligare i populationen. [17] 

                                                                 

7
 Nivå av anpassning till sin miljö 
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Selektionen kan påverka en viss egenskap hos en population på några olika sätt. Stabiliserande selektion 

innebär att de individer som ligger nära populationens medelvärde för en viss egenskap gynnas, medan de 

som avviker missgynnas. Ingen evolutionär förändring sker och populationen ligger kvar på sitt medelvärde. 

Med riktad selektion menas att de individer som befinner sig på ena sidan om medelvärdet gynnas. Om det 

finns en riktad selektion med samma riktning under flera generationer sker en evolutionär förändring. [18] 

2.6 ANTIBIOTIKARESISTENS 

2.6.1 BEGREPPET RESISTENSUTVECKLING 

Med begreppet resistensutveckling hos en mikroorganism menas att dess arvsmassa antingen utökas eller 

förändras och detta får till följd att mikroorganismen får nya egenskaper som försvårar eller förhindrar 

verkan hos ett antimikrobiellt medel. Begreppet innefattar även att egenskapen överlever, det vill säga att 

den förs vidare genom arv (vertikal spridning) till nästkommande generation och/eller genom konjugation 

med plasmider eller transposoner från en bakterie till en annan (horisontell spridning).[14] 

Mängder med resistensgener har förmodligen redan existerat sedan en oöverskådlig tid tillbaka men att 

det ökade användandet av antibiotika skulle ha givit upphov till fler förändringar i specifika bakteriers 

arvsmassa på senare tid är emellertid en missuppfattning. De flesta mutationer som uppstår hos bakterier 

sker helt spontant och leder i normalfall sällan till egenskaper som ger bakterien någon fördel. Chansen att 

en ny egenskap är associerad med motståndskraftighet mot antibiotika är lika stor eller liten som chansen 

för att vara anknuten till vilken annan egenskap som helst.[14] 

Problemet uppstod först då människan började missbruka antibiotika och bakterier började utsättas för det 

i en väldigt stor utsträckning. Då en bakteriepopulation exponeras för antibiotika hamnar bakterierna i en 

miljö där urvalet är riktat för en speciell resistensmekanism. Detta leder till att de bakterier som har ökad 

tolerans för det antimikrobiella medlet kommer att selekteras ut och framförallt dessa individer kommer 

att förökas och spridas. Denna princip bygger på det som vi kallar naturligt urval, det blir speciellt tydligt vid 

tillämpning på bakterier då deras generationstid är mycket kort och det selektiva trycket blir då extremt 

hårt.[14] 

Hur snabbt en resistensutveckling går är kanske svårt att ge ett exakt svar på och det beror förstås av flera 

faktorer. Om resistensen hamnar hos en bakterie med väldigt uttalad spridningsförmåga beroende på 

exempelvis att bakterien är starkt sjukdomsbringande eller att immuniteten för bakterien är mycket svagt 

representerad hos djur och människor, kan resistensspridning gå mycket fort. Om resistensen även är 

representerad i en plasmid öppnar detta för möjlighet till såväl vertikal som horisontell spridning vilket 

både ger en ökad säkerhet för resistensens överlevnad och att genen kan spridas till fler bakterier mer 

effektivt. Detta är också en del av förklaringen till varför resistensbildning går snabbare än vad bara det 

naturliga urvalet ger möjlighet till.[14] 

2.6.2 PROBLEMET INOM SJUKVÅRDEN 

Sjukvården är idag beroende av antibiotika för att kunna behandla bakteriella infektioner, men antibiotika 

är även nödvändigt vid behandlingar som ger en ökad infektionsrisk, till exempel operationer och 

cancerbehandlingar. På senare tid har dock larmen om antibiotikaresistenta bakterier blivit allt vanligare. 

Idag finns resistens mot alla kända antibiotika och mot vissa multiresistenta bakterier saknas 

behandling.[19] Hittills har bakteriernas resistensutveckling kunnat mötas med nya antibiotika, men 

forskarvärlden står idag inför en stor utmaning. Det har blivit svårare och kostsammare att ta fram 

antibiotika med nya verkningsmekanismer och det är även ekonomiskt olönsamt att bedriva denna 

forskning eftersom antibiotika inte bör användas i samma utsträckning som idag.[23] Sedan 1980 har därför 
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de flesta nya antibiotikatyper som introducerats varit modifieringar av redan existerande preparat. Deras 

likhet med befintliga preparat medför dock att bakterierna har lättare att utveckla resistens mot dem.[19]   

Bakgrunden till denna utveckling är ett oansvarigt användande av antibiotika. I många länder går det idag 

att fritt köpa antibiotika utan recept från läkare.[2] Ofta skrivs antibiotika ut även om det inte behövs. Till 

exempel skrivs antibiotika ut i minst 60 % av fallen av akut bronkit, trots att sjukdomen orsakas av virus, 

som antibiotika inte är verksamt mot. Antibiotika har även använts för att öka tillväxten hos djur som 

utnyttjas för livsmedelsproduktion. Det finns ett tydligt samband mellan förbrukningen av antibiotika och 

spridningen av resistens bland bakterier.[19] Inom EU dör varje år 37 000 människor på grund av 

infektioner och i hälften av fallen rör det sig om multiresistenta bakterier, liv som troligen hade kunnat 

räddas om det funnits verksamma antibiotika.[20] För att få bukt med problemet skulle det krävas 

internationella riktlinjer som begränsar användningen av antibiotika.[23] 
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3. MATERIAL OCH METODER

3.1 MATERIAL 

Försök 1: Antibiotikastjärnor: 

 Uppodling av bakterierna E.coli, Bacillus 

subtilis och Micrococcus luteus i flytande 

NB lösning. 

 Sterila agarplattor med NA 

 Sterila bomullstops 

 Antibiotikastjärnor 

 Värmeskåp 

 Pincett 

 

Försök 2: Resistensodling: 

 Uppodling av bakterierna E.coli, Bacillus 

subtilis och Micrococcus luteus i flytande 

NB lösning. 

 Sterila agarplattor med NA 

 Sterila bomullstops 

 Steril ympnål 

 Antibiotikastjärnor 

 Värmeskåp 

 Pincett 

Försök 3: Spädningsserie: 

 Uppodling av bakterierna E.coli, Bacillus 

subtilis och Micrococcus luteus i flytande 

NB lösning. 

 Sterila agarplattor med NA 

 Sterila bomullstops 

 Värmeskåp 

 Ampicillin 

 Preparatrör 

 

Försök 4: Gramfärgning och mikroskopering: 

 Sterila ympnålar 

 Kristallviolettlösning 

 Jodlösning 

 Alkohol/acetonlösning 

 Safraninlösning 

 Träklämma 

 Värmeplatta eller gasolbrännare 

 Objektsglas 

 Mikroskop 

 Mikroskopolja 

 

3.2 FÖRSÖK 1: ANTIBIOTIKASTJÄRNOR  

I detta försök testas hur väl bakterier tål olika typer av antibiotika. Bakterier stryks ut på agarplattor och 

varje typ av bakterie stryks med fördel ut på flera plattor för att få en större spridning av resultatet. Börja 

med att doppa topsen i bakteriesuspensionen, gör sedan utstryk på agarplattan. Fördela bakterierna 

noggrant över agarn genom att repetera ett tätt sicksackmönster från flera vinklar. Placera sedan med en 

steril pincett ut en antibiotikastjärna mitt på agarplattan. Inkubera i värmeskåp i 24 timmar och 37° c. 

Mät efter inkubationen de avdödningszoner som bildats kring antibiotikastjärnans utskott. Leta också efter 

kolonier som bildats inne i avdödnigszonen.  

  



19 

 

3.3 FÖRSÖK 2: RESISTENSODLING 

För att kunna testa och följa hur antibiotikaresistens utvecklas hos bakterier används en laborationsmodell 

som i stort går ut på att simulera ett naturligt urval. Observera att detta försök kan göras som en 

fortsättning på försök 1. Hoppa då över steg 1 och plocka bakteriekolonierna från odlingarna från försök 1.  

Steg 1: Stryk ut bakterier på agarplattor. Börja med att doppa topsen i bakteriesuspensionen, gör sedan 

utstryk på agarplattan. Fördela bakterierna noggrant över agarn genom att repetera ett tätt 

sicksackmönster från flera vinklar. Placera sedan med en steril pincett ut en antibiotikastjärna mitt på 

agarplattan. Inkubera i värmeskåp i 24 timmar och 37° c. 

Steg 2: Mät efter inkubationen av bakterierna från steg 1 de avdödningszoner som bildats kring 

antibiotikastjärnans utskott. Leta efter bakteriekolonier som växer inne i avdödningszonen. Plocka upp 

sådana kolonier med en steril ympnål och stryk ut på en ny agarplatta. Inkubera i värmeskåp i 24 timmar 

och 37° c.  

Steg 3: Plocka upp bakterier från skålarna från förra steget och stryk ut på nya agarplattor. Klipp ut ett av 

utskotten (det antibiotikum vars avdödningszon bakteriekolonin plockades ifrån i steg 2) från en 

antibiotikastjärna och placera det med en steril pincett mitt på agarplattan. Inkubera i värmeskåp i 24 

timmar och 37° c.  

Steg 4: Mät avdödningszonerna som bildats runt antibiotikautskotten i skålarna från steg 3. Plocka upp 

bakterier med en steril ympnål och stryk ut på en ny agarplatta. Om det finns kolonier i avdödningszonen så 

plocka dem, tag annars bakterier vid avdödningszonens kant. Inkubera i värmeskåp i 24 timmar och 37° c. 

Upprepa sedan steg 3-4 ett lämpligt antal gånger. 
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3.4 FÖRSÖK 3: SPÄDNINGSSERIE 

I detta försök undersöks hur stora koncentrationer av antibiotika bakterierna tål. Detta sker genom att 

antibiotika tillsätts till agarn som bakterierna odlas på.  

Förbered 8 preparatrör med olika koncentrationer av ampicillin. Lös ampicillin i autoklaverat vatten så att 

koncentrationen blir 30 mg/cl i det första preparatröret. Flytta en tiondel av lösningen till nästa rör och 

späd ut till samma volym som fanns i det första röret från början. Gör om detta tills alla rör är fyllda med 

ampicillin i olika koncentrationer. På så sätt fås en spädningsserie där varje rör har en tiondel av 

koncentrationen i förgående rör. Tillsätt ampicillinlösning i varje individuell petriskål då agarplattorna gjuts. 

En agarplatta med varje koncentration behövs för varje bakterietyp. Det är även lämpligt att göra två 

agarplattor att jämföra med, i den ena tillsätts endast autoklaverat vatten och i den andra tillsätts 

ingenting. 

Stryk ut bakterierna på agarplattorna. Börja med att doppa topsen i bakteriesuspensionen, gör sedan 

utstryk på agarplattan. Fördela bakterierna noggrant över agarn genom att repetera ett tätt 

sicksackmönster från flera vinklar. Inkubera i värmeskåp i 24 timmar och 37° c. Notera efter inkubationen 

på vilka plattor bakterierna växt till, alltså hur hög koncentration av ampicillin bakterierna tål. 

3.5 FÖRSÖK 4: GRAMFÄRGNING OCH MIKROSKOPERING 

För att bekräfta att de bakterier som erhålls från resistensodlingen är av samma art som de bakterier som 

försöket började med gramfärgas de och studeras i mikroskop. Observera att de lösningar som används i 

detta försök är brandfarliga och starkt färgande. 

Plocka med steril ympnål upp bakterier från den koloni som ska undersökas och blanda ut i en droppe 

vatten på ett objektsglas. Värmefixera genom att sätta fast objektsglaset i en träklämma och värma över 

värmeplatta eller gaslåga. Tänk på att det inte ska koka.  

Droppa sedan på några droppar kristallviolettlösning och skölj försiktigt med droppande kallt vatten efter 

två minuter. Droppa på några droppar jodlösning och skölj efter två minuter försiktigt med 

alkohol/acetonblandning. Skölj sedan försiktigt med kallt droppande kranvatten. Droppa på några droppar 

saffraninlösning och skölj försiktigt med droppande kallt vatten efter en minut. Låt torka. Preparatet är nu 

redo för mikroskopering. 

Lägg objektsglaset med preparatet i mikroskopet. Börja på lägsta förstoringen, ställ in skärpan och gå till 

nästa förstoring. Öka successivt förstoringen tills den näst hösta nivån uppnåtts. Lägg sedan en droppe 

mikroskopolja på det fixerade preparatet och öka till högsta förstoringen. 
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4. RESULTAT 

4.1 FÖRSÖK 1: ANTIBIOTIKASTJÄRNOR 

I detta försök gjordes uppodlingar i två omgångar. Den första uppodlingen gjordes på två agarplattor per 

bakterieart, i den andra uppodlingen gjordes endast en agarplatta per bakterieart. Avdödningszonerna har 

mätts från antibiotikastjärnans kant till avdödningszonens kant. Avdödningszonernas storlek i millimeter 

kan avläsas i tabellerna nedan. I de fall då avdödningszonen varit så stor att den inte gått att mäta har detta 

markerats med ett streck i tabellen. 

 

 

4.2 FÖRSÖK 2: RESISTENSODLING 

Den andra uppodlingen (se Försök 1) påbörjades något senare än den första och därför finns det sex 

generationer av de bakterier som plockats från den första uppodlingen men endast fem generationer av 

dem som plockats från andra uppodlingen. Tabellen nedan presenterar hur avdödningszonerna i millimeter 

varierat för varje generation. I resistensodlingarna har endast B. subtilis används, se vidare varför i 

diskussionen under avsnitt 6.2 resistensodling. Odlingsserien har namngivits efter respektive antibiotika 

som bakterien upprepat utsatts för och som därmed varit utgångspunkt för testerna. 

 Substans G1 G2 G3 G4 G5 G6 Kontroll 

NO 4 7 2,5 5 3,5 9 7 

PG (1) 2 5 3,5 18 2,5 9 9 

PG (2) 3 4,5 0 0 0   9 

S (1) 4 2 3 0 1 1 5 

S (2) 4 1,5 1 2 2,5   5 

 

 

FÖRSTA UPPODLINGEN ANDRA UPPODLINGEN 
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Nedan följer diagram som visar hur avdödningszonerna förändrats från första uppodlingen till den sista. En 

trendlinje har lagts till för att förtydliga förändringens riktning och linjens ekvation presenteras i höger 

överkant i varje diagram, där kan förändringshastigheten utläsas. Den stående y-axeln visar 

avdödniningszon i millimeter och x-axeln visar vilken generation bakterieodlingen tillhör. 
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Bilderna som visas nedan är en jämförelse mellan avdödningszonernas utseende och storlek för bakterien 

B. subtilis från resistensodlingen och ursprungsbakterierna. Ursprungsbakterierna är till vänster i samtliga 

bilder. Observera att dessa har odlats upp vid ett senare tillfälle, i samband med avslutandet av 

resistensodlingarna. De är bakterier tagna från samma bakteriekultur som vid de första uppodlingarna och 

avdödninszonerna stämmer överens med de första resultaten i alla fall utom ett. Detta är avdödningszonen 

runt den vänstra PG som blivit markant större än vid första uppodlingen.  

y = -0,25x + 2,95 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5

A
vd

ö
d

n
in

gs
zo

n
 (

m
m

) 

Generation 

S (2) 

NOVOBIOCIN, NO 



25 

 

 

 

PENICILLIN G, PG(1) 

 

PENICILLIN G, PG(2)  
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STREPTOMYOCIN, S(1) 

 
STREPTOMYCIN, S(2) 
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4.3 FÖRSÖK 3: SPÄDNINGSSERIE 

Tabellen beskriver på vilka av agarplattorna som bakterierna växer. På de agarplattor som är markerade 

med grön färg växte bakterierna och på de svarta växte de inte. Agarplattor markerade med ett rött 

utropstecken var kontaminerade med främmande bakterier. 

Agarplatta 1-8 har olika koncentrationer av ampicillin och agarplatta 1 har den högsta koncentrationen. 

Agarplatta K är en kontroll med steriliserat vatten och agarplatta A är en kontroll utan steriliserat vatten. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 K A 

B. Subtilis 
 

   ! ! ! ! !       

E. Coli 
 

     ! ! ! !     ! 

M. Luteus 
 

                   

 

4.4 FÖRSÖK 4: GRAMFÄRGNING OCH MIKROSKOPERING 

Nedan följer bilder tagna genom mikroskop som jämför bakterierna från resistensodlingen med 

ursprungsbakterierna. En gramfärgning gjordes i slutet av samtliga odligsserier för att bekräfta att samma 

bakterie fortfarande påträffas i slutet som i början och för att eliminera möjligheten till att avvikande 

kolonier som plockats upp varit kontaminerade. Bilderna nedan visar ursprungsbakterien och ett prov av 

bakterier från resistensodligen, samtliga av proverna visade liknande resultat efter gramfärgning.      

URSPRUNGSBAKTERIER AV BACILLUS SUBTILIS BACILLUS SUBTILIS EFTER RESISTENSODLIGEN 
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5. DISKUSSION 

5.1 ANTIBIOTIKASTJÄRNOR 

5.1.1 SAMMANFATTAD KOMMENTAR 

De flesta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning kring de olika substansernas egenskaper. 

Dock avviker substans C för B. subtilis där en något större avdödningszon än väntat uppmättes. Även 

Substans PG för M. luteus avvek från det förväntade resultatet. M. luteus verkar vara resistent mot denna 

substans. Tolkningarna av resultatet bygger på generell data kring gramnegativa och grampositiva 

bakterier, substansernas effekt varierar förstås även beroende av bakterieart. 

5.1.2 UTFÖRLIG KOMENTAR 

 

  

Escheria Coli 

Substans Kommentar 

C Substansen visar god effekt mot gramnegativa bakterier, vilket bekräftas av den stora 

avdödningszon som bildades vid försöket. 

E Hämmar ej tillväxten i försök 1 men har en svag verkan i försök 2. Substansen har svag effekt 

mot gramnegativa bakterier. 

FC Har bäst verkan mot grampositiva bakterier och har därför mycket svag effekt på E. coli vid 

försöket. 

OX Substansen har likt andra penicilliner bäst effekt mot grampositiva bakterier då gramnegativa 

bakteriers yttre membran inte är permeabelt för dessa substanser. Har därför svag till ingen 

effekt mot E. coli. 

NO Det yttre membranet hos gramnegativa bakterier hindrar helt substansen från att ta sig in i 

bakteriecellen, den har därför ingen effekt på E. coli. 

PG Denna substans påverkas av bakteriens yttre membran liksom OX. 

S Substansen har god effekt mot såväl gramnegativa som grampositiva bakterier. Detta syns i den 

avdödningszon som bildades. 

T Bakteriostatisk substans med bredspekrumeffekt, bekräftas av den stora avdödningszon som 

bildas. 
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Bacillus Subtilis 

Substans Kommentar 

C Har effekt mot grampositiva bakterier vilket syns i avdödningszonen som uppstod under 

försöket.  

E God effekt mot grampositiva bakterier, bildar klar avdödningszon under försöken.   

FC Verkar bakteriostatisk och har god effekt mot grampositiva bakterier. Försöken bekräftar detta 

genom en tydlig avdödningszon. 

OX Substans med god effekt på grampositiva bakterier. Har visat sig hämma tillväxten hos B. 

subtilis vid försöken.  

NO Har god effekt mot grampositiva bakterier och resultaten från försöken bekräftar det. 

PG Penicillin som har god verkan mot grampositiva bakterier. Ger vid försöken en förhållandevis 

liten avdödningszon. 

S Försöken bekräftar dess bredspekrumeffekt då avdödningszon erhålls vid både försök med 

grampositiva B. subtilis och gramnegativa E. coli.  

T God effekt mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Försöken bekräftar detta.  

Micrococcus Luteus 

Substans Kommentar 

C Substansens goda effekt mot grampositiva bakterier bekräftas med en mycket stor 

avdödningszon. 

E Har god effekt mot grampositiva bakterier. En mycket stor avdödningszon i försöken bekräftar 

detta. 

FC Försöken bekräftar dess goda effekt på grampositiva bakterier. M. luteus tillväxt hämmas 

kraftigt av substansen.  

OX Denna substans hämmar som väntat tillväxten relativt kraftigt hos grampositiva M. luteus.   

NO Den goda effekten mot grampositiva bakterier bekräftas av stor avdödningszon.   

PG Har vanligtvis god verkan på grampositiva bakterier. Avsaknad av avdödningszon i försöken 

tyder på att M. luteus är resistent mot Penicillin-G. 

S Den goda effekten på så väl grampositiva som gramnegativa bakterier bekräftas ytterligare av 

den klara avdödnigszon som bildats kring detta antibiotikum.    

T Bredspekrumeffekten bekräftas ytterligare av mycket stor avdödningszon kring denna disk. 
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5.2 RESISTENSODLING 

Efter att ha odlat fem respektive sex generationer har vi fått blandade resultat där vi sett både en 

minskning av avdödningszonen hos vissa odlingar och även en ökning hos andra. Av de fem odlingarna 

kunde en ökning i avdödningszonen utläsas i två av fallen. Hos de resterande tre syntes en minskning varav 

en saknade avdödningszon helt under de tre sista generationerna. Samtliga av uppodlingarna var av B. 

subtilis, detta var den enda bakterie som visade avvikande bakteriekoloniner växandes inuti 

avdödningszonen efter försök 1. Både M. luteus och E. coli hade väl avgränsade avdödningszoner utan 

avvikande kolonier. Detta kan ha att göra med att ursprungspopulationen hade olika stor genetisk 

variation, fler resistensgener kan ha varit representerade hos B. subtilis. Därför inleddes resistensodligar 

endast av B. subtilis.   

Variationen i avdödninszonernas storlek kan delvis förklaras av att mätvärdena är små och mindre felkällor 

kan ge stor inverkan på diagrammens utseende. Exempelvis kan mätvärdenas variation bero på 

antibiotikans förmåga att diffundera ut i mediet då kvalitet och tjocklek på agar kan ha varierat vid de olika 

odlingstillfällena. Trots de ganska oklara resultaten är det mycket som tyder på att det skett en viss 

evolutionär förändring hos bakterien B. subtilis. Vid närmare granskning av tabeller och diagram i 

jämförelse med de slutliga bilderna kan diagrammen i vissa fall tolkas som missvisande då de bara 

innehåller en del av informationen. En utförligare komentar om varje resistensodling följer efter nästa 

stycke men generellt kan sägas att den stora förändringen främst skett då vi selekterade ut den första 

avvikande kolonin vid början av resistensodlingarna. På detta vis selekterades en mer motståndskraftig 

bakterie direkt ut och en population med mindre genetisk variation bildades. Därför är det rimligt att 

efterföljande odlingar av bakterien inte haft samma potential till bildning av kolonier inuti 

avdödningszonen. De variationer som mätts mellan de olika generationerna beror förmodligen till stor del 

på felkällor och inte så mycket på att bakteriepopulationens genotyp förändrats. Det skulle behövas fler 

generationer för att få ett tydligare resultat och öka chansen att små variationer uppstår och selekteras 

fram.   

Generellt har avdödningszonen varit mindre väl avgränsad runt NO och PG under försöken och detta 

påverkar naturligtvis säkerheten i resultaten. I vissa fall har det kunnat uppmätas en avdödningszon men 

bakterier har i varierande mängd vuxit inne i avdödningszonen, antingen som ett tunt lager eller som 

mindre kolonier. Även ojämnheter har förekommit och inget av detta syns i tabeller och diagram. 

Avdödninszoner runt S har generellt varit betydligt tydligare och säkrare att mäta.  

NOVOBIOCIN, NO 

Vi ser på diagramet att trendlinjen går uppåt mot en större avdödningszon. Det är dock orimligt att generna 

förändrats så att bakteriens resistensegenskaper minskat. Troligen har ingen genetisk förändring ägt rum 

utan variationerna i avdödningszonens storlek kan bero på mätmetoden som används där endast den 

synliga yttre gränsen mäts och inga hänsyn tas till bakterier som växer innanför denna gräns. Om vi jämför 

diagramet med bilden får vi en annan bild av hur det ser ut. Visserligen är avdödningszonen större men vi 

kan även se ett tunt lager av bakterier som i stort sett växer ända in mot antibiotikadisken. Detta skulle 

kunna betyda att en del av populationen faktiskt är mer motståndskraftig mot novobiocin men hämmas i 

sin tillväxt. 
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PENICILLIN G, PG(1) OCH PG(2) 

Trendlinjen för PG(1) lutar uppåt och vi kan se en stor topp vid generation fyra där avdödningszonen 

plötsligt gick från 3,5 mm till 18 mm. Detta har inget med genetiska variationer att göra utan har troligen 

orsakats av vatten på agarn som spridit ut antibiotikan ovanligt mycket. Just för PG är bilderna något 

missvissande eftersom den jämförande avdödningszonen inte stämmer överens med den ursprungliga. 

Detta skulle kunna bero på olika felkällor eller att den bakterieodling som användes vid det senare utstryket 

hade något annorlunda genetiska egenskaper och haft färre representanter med ökad motståndskraft mot 

penicillin G. 

Trendlinjen pekar nedåt för PG(2) och efter en topp vid generation två kan vi se att generation 3 till 5 har 

vuxit ända in till antibiotikastjärnan. Vid generation två har vi alltså kunnat selektera ut en avvikande 

bakteriekoloni och fått B. subtilis mer eller mindre resistent mot denna substans.         

STREPTOMYCIN, S(1) OCH S(2) 

Trendlinjerna pekar i båda diagrammen nedåt vilket även bekräftas av bilderna där en tydlig skillnad i 

avdödningszonens storlek kan ses. Detta tyder på att det konstgjorda urvalet faktiskt haft en viss effekt och 

att vi lyckats på onaturlig väg främja de egenskaper som ökat bakteriernas motståndskraft. 

5.3 SPÄDNINGSSERIEN 

B. subtilis växte inte på någon av plattorna förutom den kontroll där inget destillerat vatten tillsats. Rent 

teoretiskt borde ampicillin ha effekt på grampositiva bakterier, men eftersom inga bakterier växte den ena 

kontrollen så går det inte att dra några slutsatser utifrån detta försök.  

E. coli växte fram till agarplatta 3, där ampicillin med koncentrationen 0,3 mg/cl tillsatts. M. luteus tålde 

inte lika mycket ampicillin utan växte endast till platta 4 med 0,03 mg/cl tillsatt ampicillin. Detta stämmer 

väl överens med teorin, eftersom ampicillin som andra penicilliner är mest verksamt mot grampositiva 

bakterier som M. luteus, dock bör det nämnas att ampicillin av sin kemiska struktur jämfört med andra 

penicilliner även har en utökad verkan mot gramnegativa bakterier som E. coli, vilket även bekräftas av 

resultaten från laborationerna där vi ser att substansen i stor koncentration hämmar E. coli:s tillväxt. 

Det mest uppseendeväckande med resultaten av denna laboration är dock inte hur mycket ampicillin 

bakterierna tålde utan att så många av agarplattorna var kontaminerade med främmande bakterier, och de 

som var kontaminerade hade i vissa fall flera kolonier av olika bakterietyper. Jämförelsevis har endast ett 

fåtal fall av kontaminering påträffats bland de agarplattor som använts i de andra försöken, trots att det rör 

sig om betydligt fler agarplattor. Något fel måste alltså ha gjorts i hanteringen av odlingarna, så som att 

autoklavering inte gått rätt till eller att bakterier närvarat på det materiel som användes. 

5.4 GRAMFÄRGNING OCH MIKROSKOPERING 

Undersökningarna i mikroskop bekräftar att det rör sig om samma bakterie i slutet av resistensodligen som 

vid försökets början. Att färgerna skiljer sig något mellan fotografierna kan förklaras med olika 

ljusförhållanden vid fotograferingen. Att de grampositiva B. subtilis inte blev lila efter gramfärgning och 

istället hade en mer rödrosa färg betyder inte att den är gramnegativ då den i förhållande till gramnegativa 

E. coli har en annan färgton. Att det blivit på detta viset kan istället förklaras med att bakteriekolonin som 

färgades var för gammal och därför hade förlorat förmågan att behålla det lila färgkomplexet. Det kan 

också vara så att B. subtilis bildats till endosporer före färgningen eftersom bilderna har stora likheter med 

en gramfärgning av B. subtilis sporer.      
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5.5 FELKÄLLOR 

Som vid allt arbete med mikrobiologi är det viktigt att använda sig av god sterilteknik för att undvika att 

resultat påverkas av kontaminering då detta kan leda till misstolkning av resultat eller att resultaten inte 

kan tydas och saknar värde som går att dra slutsatser av. Bakterier kan ha kommit in i odlingar genom luft 

och från kontaminerade instrument. 

Felmätningar kan ha påverkat resultatet, den främsta orsaken är i sådana fall otydliga resultat som kan ha 

lett till misstolkningar. Även agarplattorna kan ha haft vissa variationer som inverkat på resultatet, så som 

varierande tjocklek, ålder och kvalitet. Även kondensvatten som ansamlats i locket under gjutning kan ha 

hamnat på agarn och påverkat resultatet. För att undvika detta har locken skakats ur, men vatten kan ändå 

ha funnits kvar och haft inverkan vid försöken. 

5.6 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

En intressant studie hade varit att fokusera projektet mer på spädningsserien och göra vidare 

undersökningar. En idé är att försöka mer precist hitta den koncentration antibiotika som bakterierna 

precis överlever i och sedan odla upp fler generationer där koncentrationen succesivt ökas och se om man 

på detta vis får en bakteriepopulation att utveckla resistens. Detta skulle eventuellt kunna göras i en 

kontinuerlig odling där antibiotikakoncentrationen ligger på en sådan nivå att bakterierna precis kan 

överleva och föröka sig. 

Försöket med resistensodling skulle kunna byggas på med ytterligare generationer av bakterier för att få en 

tydligare bild av resultatet, man skulle även kunna göra försök med andra bakterier och andra typer av 

antibiotika. Det skulle även vara spännande att få undersöka viken gen som bär på resistensegenskapen 

eller fastställa vilken resistensmekanism det rör sig om, exempelvis produktion av β-laktamas som gör 

penicilliner overksamma. 
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6. SLUTSATSER 

6.1 ANTIBIOTIKASTJÄRNOR 

Resultaten bekräftar i stort tidigare kunskap om antibiotikasorterna men vissa avvikelser hittades som att 

M. luteus var resistent mot penicillin G. 

6.2 RESISTENSODLING 

Variationer i resultaten gör dem svåra att tyda och att dra specifika slutsatser kring. Det råder dock inga 

tvivel om att exponeringen för antibiotika lett till en viss resistensutveckling hos de testade bakterierna. 

Detta bekräftar sambandet mellan en storskalig användning av antibiotika och utvecklingen av resistenta 

bakterier.  

6.3 SPÄDNINGSSERIE 

Det går inte att dra några slutsatser från odlingen av B. subtilis. Resterande odlingar bekräftar dock tidigare 

undersökningar.    
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