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Sammanfattning
Idag är antibiotikaresistens ett allvarligt problem. En tillfällig lösning på problemet är att utnyttja 
synergieffekter som kan uppstå mellan olika typer av antibiotika. Det innebär att antibiotika skulle 
kunna ha effekt mot bakterier som har utvecklat resistens.

I denna rapport har flera olika metoder, för att mäta bakterietillväxt, utvärderats. Dessa metoder 
indikerar om antibiotikakombinationerna har en effekt. Däribland har både kommersiella och 
nyligen publicerade metoder undersökts. De kommersiella metoderna granskades genom en 
marknadsanalys. De krav som har satts på systemet är att det ska gå att köra flera prov samtidigt, 
analysen ska kunna utföras på kort tid, metoden ska inte vara destruktiv mot bakterierna samt att 
datan bör vara på formen av cellkoncentration levande celler.

Bland de kommersiella mätmetoderna valdes tre metoder ut som verkade vara bland de bästa utifrån
kraven. Dessa var ATP-analys, LIVE/DEAD® BacLight™ samt SYBR Green I. Från artiklar 
hittades fyra nyligen publicerade system som var av intresse utifrån kraven. Dessa var BioMEMS 
(eng. Biomedical Micro-Electro-Mechanical Sensor), odling i slutna mikrokanaler, SMR (sluten 
mikrokanalresonator) samt mikroflödessystem med pH-sensor.

Utifrån vad som finns på marknaden idag och de nyligen publicerade systemen som har undersökts 
ansåg gruppen att BioMEMS och användande av mikrokanaler är de två bäst lämpade metoderna 
för ändamålet.
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Bakgrund
Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen (1). I framtiden kommer troligtvis många av 
de behandlingar vi använder idag inte längre ha någon verkan. En tillfällig lösning till detta problem
är att utnyttja de synergieffekter som kan uppstå då olika typer av antibiotika kombineras.

I denna rapport undersöks möjligheten att detektera dessa effekter. Ett system som ska kunna utföra 
denna analys måste alltså kunna mäta effekten av antibiotika. Effekten av antibiotika kan mätas på 
flera sätt, rapporten kommer att fokusera på metoder som gör detta genom att mäta bakterietillväxt. 
Anledningen till att gruppen har valt detta tillvägagångssätt beror på att de flesta publicerade system
som uppfyller Arunits krav bygger på denna princip.

Arunit är ett samarbete mellan olika forskargrupper vid Uppsala universitet och infektionskliniken 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arunit beställde detta projekt då de vill utveckla en metod som
i framtiden ska kunna användas av kliniska laboratorier för att detektera synergieffekter mellan 
olika kombinationer av antibiotika. Med i beställningen följde även vissa krav som de har på 
systemet:

• Kunna köra flera prov simultant
• Analysen ska kunna utföras på kort tid
• Detektionen ska inte vara destruktiv mot bakterierna
• Data bör vara i former av cellkoncentration levande celler

Både tillgången till existerande kommersiella system och nyligen publicerade system behandlas i 
rapporten. Detta leder slutligen fram till ett förslag från projektgruppens sida på system som lämpar 
sig bäst för detta syfte. Gruppen utförde även en marknadsanalys av system som används idag av 
företag eller myndigheter som är intresserade av att mäta bakterietillväxt.

Utvalda system
Efter utvärdering av många metoder som mäter antibiotikaeffekt, har sju stycken valts ut och 
behandlats i denna rapport. De system som är nyligen publicerade och beskrivs i denna rapport är 
BioMEMS, odling i slutna mikrokanaler och SMR. De metoder som är kommersialiserade och 
ansågs lämpliga att behandla i denna rapport är ATP-mätning, LIVE/DEAD® BacLight™ och 
SYBR Green I. De kommersialiserade metoder som finns tillgängliga på marknaden undersöktes 
genom en marknadsanalys.

Marknadsanalysen var i form av ett formulär som skickades ut till olika verksamheter. De 
verksamheter som kontaktades för undersökningen var sådana som antogs vara intresserade av att 
mäta närvaron av bakterier i något sammanhang.

Undersökningen visade att det inte finns något system på marknaden idag som kan detektera 
synergieffekter effektivt eller uppfyller beställarens krav till fullo. Bland annat så tar majoriteten av 
de kommersiella metoderna över sju timmar för en körning (bilaga 1). Resultatet påvisar att det 
finns ett behov av att utveckla ett nytt sensorsystem för detta syfte.
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För att hitta relevanta system som är under utveckling men inte nått marknaden än utfördes 
sökningar i litteraturdatabaser. Från dessa databaser valdes 21 stycken artiklar ut som framstod som 
mest relevanta (se bilaga 2 för mer detaljer om hur arbetsprocessen gick till). Dessa metoder 
uppfyllde kraven väl med undantag för möjligheten att mäta avdödningskinetik. Det vill säga 
systemen erbjöd inte möjligheten att mäta med vilken hastighet som bakterierna dör.

BioMEMS
BioMEMS är en av de publicerade metoderna som uppfyller beställarens krav bäst. För att detektera
bakterietillväxt går det att utnyttja det faktum att resonansfrekvensen är olika beroende på ett flertal 
egenskaper hos det medium en våg går igenom. Främst kommer resonansfrekvensen bero på mängd
prov som analyseras, dess elektrokemiska egenskaper, densitet och viskoelasticitet (1).

Att resonansfrekvensen ändras beroende på egenskaper hos provet utnyttjas av ett så kallat 
BioMEMS-system (eng. Biomedical Micro-Electro-Mechanical Sensor). BioMEMS kan detektera 
massförändringar i storleksordningen 10-12 g/cm2 (1) vilket är i samma storleksordning som massan 
hos en bakterie. Systemet bygger på att de vågor som skickas ut av en resonator först passerar 
genom det prov som analyseras och sedan registreras av en detektor (figur 1). Om 
resonansfrekvensen förändras under analysens gång tyder detta på att bakterierna som finns där 
växer.

Figur 1. Experimentuppställning för en BioMEMS. Vågen skickas in från
vänster i bild. Denna våg registreras sedan av en detektor på andra sidan
efter att ha passerat genom provet. Med tillstånd från (1).

Provet som ska analyseras kan appliceras på ett visst spår som är omgivet av en utrustning som 
genererar akustiska ytvågor på ena sidan och en detektor på andra sidan. Parallellt med provet utförs
även mätningar på ett annat spår, där inga levande bakterier finns, som referens. Denna referens kan
eliminera vissa störningar som uppstår vid mätningarna (1).
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Utvärdering

BioMEMS-teknologin har stor potential att köra flera analyser samtidigt. Om flera spår med prov 
placeras parallellt kan flera mätningar utföras samtidigt. Det skulle även kunna vara möjligt att 
tänka sig en lösning där samma resonator och detektor gör mätningar på flera prov genom att röra 
sig i sidled. Om denna lösning är möjlig skulle den vara kostnadseffektivt i jämförelse med att köpa 
in flera detektorer (figur 2).

Figur 2. Skiss över en analys där flera prover undersöks parallellt. Detektorn och signalkällan rör 
sig i sidled och utför mätningar på de olika spåren.

BioMEMS kräver ingen tidigare kunskap om provet som till exempel bakteriestorlek eller DNA-
sekvens för en gen som ska amplifieras, utan analysen kan köras direkt. Tekniken har även 
möjlighet att identifiera vilken bakterie som finns i provet. Detta kräver att förändringar i 
viskoelastiska egenskaper (∆ɛ) för olika bakterier är sparade i en databas (1). Förändringar i 
viskoelastiska egenskaper beror av resonansfrekvensförändringar (∆f). ∆f som sedan mäts kan 
räknas om till ∆ɛ och på så vis kan bakterietypen identifieras (1).

Då BioMEMS kan upptäcka massförändringar på en storlek av 10-12 g/cm2 (1) kommer det, i 
jämförelse med odling på plattor, vara möjligt att på kort tid upptäcka vilka av de bakterier i 
experimentet som växer snabbast. Metoden är även i realtid och ej destruktiv. Samtliga krav från 
beställningen uppfylls förutom bristande förmåga att detektera avdödningskinetik.

Slutna mikrokanaler
Ett annat system som gruppen granskat är en metod som bygger på odling av bakterier i slutna 
mikrokanaler. För att detektera bakterietillväxt går det att använda sig av en teknik som utnyttjar sig
av mikrokanaler som är konstruerande med en diameter mellan 0,5-10 µm. Dessa kanaler placeras 
på en flödescell där de går parallellt med varandra (2).
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Bakterierna laddas på i kanalerna genom kapillärkraft. Detta för att undvika det tryck som annars 
kan ske vid användande av sprutor, vilket kan påverka tillväxten (2). För att enklare kunna 
undersöka bakterierna i kanalen måste de få fixerade platser. För att detta ska ske användes något 
som kallas för elektrokinetik (2) som genom elektrisk spänning (0-5 V) skiljer bakterierna åt. För att
använda sig av denna elektriska spänning måste det i provlösningen finnas en konduktiv buffert (2).

Genom att separera bakterierna till specifika platser i kanalerna kan detektionen av bakterietillväxt, 
i en dimension längs kanalen, underlättas (figur 3). Vid användning av denna teknik kan 
bakterietillväxt på cellnivå mätas i realtid, vilket leder till att antibiotikaresistens kan upptäckas på 
under en timme.

Figur 3. Odling av bakterier i slutna mikrokanaler. a) Bakterier placerade i kanalerna på ett chip 
och sedan separerade med hjälp av elektrokinetik. b) Ett chip med nyligen separerade bakterier 
(indikeras med pilar). c) Bilder tagna av samma mikrokanal med 30 minuters mellanrum. Resultatet
visar klart och tydligt att bakterietillväxt sker i detta fall. Med tillstånd från (2).

Utvärdering

En stor fördel med denna metod är att den har en hög kapacitet för att kunna köra flera prov 
samtidigt. Tekniken detekterar bakterietillväxt på cellnivå i realtid (2). Optisk utrustning registrerar 
när cellerna växer i en dimension längs med sin kanal. Vilket leder till att tillväxthastigheten på 
korttid kan uppskattas.

Eftersom detektion av tillväxt sker optiskt påverkas bakterierna inte destruktivt. Metoden lämpar sig
inte för att beräkna avdödningskinetik då enstaka celler i början av analysen skiljs åt i en 
mikrokanal.
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En nackdel med metoden är att det finns en risk att diametern på mikrokanalerna behöver anpassas 
så att de motsvarar diametern på bakterierna som ska analyseras. Detta komplicerar körningarna då 
diametern måste mätas upp såvida denna information inte redan är känd om provet. Det krävs även 
att mikrokanaler med rätt diameter finns tillgängliga.

Vid placering av bakterierna i kanalerna används tillämpningen elektrokinetik som använder sig av 
elektrisk spänning och för att detta ska fungera måste provet vara i en konduktiv buffert (2). För att 
bakterierna inte ska skadas behövs en viss förkunskap om hur bra de klarar av elektrisk spänning.

Mikroflödessystem med pH-sensor
Denna teknik detekterar bakterietillväxt i realtid genom att mäta bakteriernas metaboliska aktivitet. 
Vid metabolisk aktivitet produceras restprodukter, till exempel organiska syror, som gör att pH i 
omgivningen kring cellen förändras (3). Genom att mäta omgivningens pH-förändring kan på så vis
bakterietillväxten mätas.

Systemet består av ett chip som är täckt med ett lager av silikon (3) (figur 4). Ovanpå silikonet finns
ett lager med polydimetylsiloxan (PDMS). I PDMS-lagret finns mikrokanaler med brunnar där 
bakterieproven appliceras tillsammans med näringslösning. I botten på brunnarna finns även en 
chitosanhydrogel och det är denna gel som fungerar som en pH-sensor. Gelen är känslig för pH-
förändringar kring neutralt pH. Vid surare miljö sväller gelen och om pH återgår till neutralt igen 
krymper den (3).

Figur 4. Sammansättningen av en pH-sensor. Bilden visar en översikt av pH-sensorn, utan 
skyddsfilm till vänster. Till höger visas ett tvärsnitt av systemet.

Chitosanhydrogel som pH-sensor

Gelen består av en polymer som har flera aminogrupper. När omgivningens pH sjunker blir 
aminogrupperna positivt laddade vilket orsakar solvatisering. Detta ger upphov till repulsionskrafter
mellan polymererna, som gör att gelen sväller (4). Aminogrupperna i gelen har pKa kring 6,3 vilket 
gör gelen känslig för förändringar kring neutralt pH och därmed lämplig att använda i biologiska 
förhållanden (3).
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För att binda gelen till silikonlagret i botten av kanalen och skapa tvärbindningar i gelen för bättre 
stabilitet, används glycidoxypropyl-trimetoxysilan (GPTMS) (3,4). Större andel GPTMS leder till 
att gelen kan svälla mer, vilket resulterar i större känslighet för pH-förändringar (4).

Detektionen

Gelens tjocklek mäts optiskt och det går på så vis att indirekt mäta omgivningens pH-förändring 
och därmed bakterietillväxten. Genom att skicka ljus på gelen och mäta det reflekterade ljuset kan 
tjockleken bestämmas enligt 2nL=mλ, där n är brytningsindex för lagret, λ är våglängden för 
maximal konstruktiv interferens av ordningen m och L är tjockleken på lagret (4).

Kvantiteten 2nL kan även benämnas som effektiv optisk tjocklek (EOT). Vid fouriertransform av 
reflektionsspektrumet erhålls två toppar. Den första representerar silikonlagret och den andra 
representerar silikonlagret och chitosanhydrogellagret tillsammans. Topparnas position längs x-
axeln motsvarar EOT för respektive lager. Vid metabolisk aktivitet och celltillväxt kommer alltså 
positionen av den andra toppen att ändras på grund av att hydrogelen har svällt. Hela tillväxtkurvan 
för en bakterie kan detekteras i realtid på 2 timmar (3). 

Utvärdering

I systemet används ett chip med tre mikrokanaler där varje mikrokanal har tre brunnar med 
chitosanhydrogel (3). Möjligheten finns att systemet går att parallellisera med fler mikrokanaler och
brunnar vilket kan ge större kapacitet. Eftersom att tekniken går ut på att mäta metabolisk aktivitet 
behövs heller ingen förkunskap om bakterierna.

Metoden uppfyller även kraven vad gäller att inte vara destruktiv, att kunna följa tillväxten i realtid 
samt att utföras på kort tid. Tang m.fl gjorde ett försök där effekten av olika antibiotika testades (3). 
Efter en timmes inkubering av chipet började inhibitionsfraktionerna för de olika behandlingarna att
bli konstant och det gick att se vilket antibiotikum som hade störst effekt.

I artikeln skriven av Tang m.fl redovisas dock inte vilken lägsta cellkoncentration som behövs för 
att kunna avläsa bakteriecellernas tillväxt (3). Dock används en initial cellkoncentration på ~106 
CFU/ml vid experimenten, vilket kan vara en indikation.

Sluten mikrokanalsresonator
Då en cell växer sker polymerisering av små molekyler till lipider, proteiner och RNA. En så kallad 
sluten mikrokanalsresonator (eng. Suspended Michrochannel Resonator; SMR) mäter förändringen 
av sin resonansfrekvens då en cell färdas igenom den (figur 5). Dessa förändringar kan detekteras 
av SMR (5). Det prov som ska analyseras späds så att en enstaka cell kan skickas in i den 
mikrokanal som resonatorn utgörs av. Om cellen som färdas genom mikrokanalen växer kommer 
också resonansfrekvensen ändras. Via skifte i resonansfrekvensen kan torrmassan (eng. Buoyant 
mass) beräknas (6). Torrmassan definieras enligt:

mtorr = V (ρcell – ρfluid)
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Där ρ motsvarar densitet och V är cellvolym. Förändringar i massa kan detekteras i 
storleksordningen 10-15 g (5). Genom att variera flödesriktningen genom SMR så att provet som 
analyseras, det vill säga cellen, färdas fram och tillbaka i kanalen kan förändringen i torrmassan 
mätas löpande. Mätningarna kan illustreras med en plot med tid på ena axeln och torrmassan på den
andra. I denna plot kan celldelningar lätt urskiljas då det kommer leda till att kurvan gör ett hopp 
(figur 4).

Figur 5. Plot från en exempelkörning med SMR. Torrmassan visas på y-axeln i femtogram och 
tiden visas på x-axeln i minuter.

Utvärdering

Mikrokanalresonatorn kan följa bakterietillväxten på cellnivå med en upplösning på 10-15 g (5). Att 
mätningar kan göras med den här noggrannheten gör att tekniken troligtvis snabbt kan ge svar 
huruvida det är en synergieffekt eller ej. På under 15 minuter går det att ta reda på ifall cellens 
tillväxt är hämmad eller inte (5). En stor nackdel är dock den mängd utrustning som 
uppskattningsvis behöver införskaffas för att köra många prover parallellt.

Rent teoretiskt sett är metoden väldigt enkel att använda på flera prover samtidigt om flera 
mikrokanalresonatorer och flödesreglerare (som ser till att cellen stannar i kanalen och åker fram 
och tillbaka med flödet) köps in. Men då det troligtvis inte räcker med ett prov per kanal är risken 
att väldigt mycket utrustning måste införskaffas.

Metoden lämpar sig inte för att mäta avdödningskinetiken. Bortsett från detta uppfylls övriga krav. 
Mätningarna sker i realtid och metoden är ej destruktiv. Trots begränsade möjligheter att köra flera 
prover parallellt har gruppen ändå valt att nämna den i rapporten då det är den snabbaste och mest 
högupplösta metod som hittats. Metoden är i stort behov av vidareutveckling ifall den ska tillämpas 
effektivt för ändamålet.
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ATP-mätning
Den intracellulära ATP-halten måste regleras inom snäva gränser för att en cell ska fungera. På 
grund av detta blir ATP-halten ungefär densamma i olika celltyper, medan mängden ATP per cell 
beror på cellens storlek. När cellerna dör bryts ATP ned, således är ATP är ett mått på mängden 
levande celler eller den så kallade biomassan (7). Hos eldflugor förekommer en specifik ATP-
beroende reaktion naturligt, vilken katalyseras av enzymet luciferas. Reaktionen genererar ljus från 
ATP och luciferin i en flerstegsprocess.

ATP-mätning används idag till flera olika applikationer. Metoden används för att mäta biomassa vid
bland annat antibiotikakoncentrationsmätning, resistensanalys, hygienkontroll och sterilitetstestning
på ytor och i vatten på bland annat sjukhus (8).

Princip för ATP-mätning

Luciferas katalyserar en reaktion mellan ATP, D-luciferin och syre för att bilda AMP, oorganisk 
pyrofosfat, oxyluciferin, koldioxid och ljus. Kvantutbytet är 0.88-1, dvs nästan en foton per ATP 
(9). Följande reaktioner sker i flerstegsprocessen som genererar ljus från luciferin med hjälp av 
luciferas:

E + ATP + D-luciferin → E(luciferyl-adenylate) + PPi

E(luciferyl-adenylate) + O2 → E(oxyluciferin*;AMP) + CO2

E(oxyluciferin*;AMP) → E(oxyluciferin;AMP) + photon
E(oxyluciferin;AMP) → E + oxyluciferin + AMP

Med hjälp av en luminometer kan den emitterade signalen mätas. Intensiteten är proportionell mot 
mängden ATP och därmed också mot mängden bakterie.

Analys

Analysen med hjälp av ATP-mätning grundar sig på samma princip och kan genomföras på flera 
tänkbara sätt. Följande beskrivning refererar till metoder av BioThema, Handen, Sverige (10). Detta
kit och fler av deras kit används för bland annat analys av antibiotikaeffekt på bakterier.

Analysen kan utföras parallellt genom att dela upp ett prov i flera brunnar och mäta luminiscensen 
vid flera tidpunkter. Efter blandning av provet med reagens minskar ljusintensiteten med ungefär 
6% per minut. Detektionsgränsen för analysen är 10*10-1 mol ATP med en känslig luminometer 
(10).

Analysen utförs i flera steg. Först bryts extracellulär ATP ned enzymatiskt av ett reagens. Därefter 
frisläpps ATP i bakterieceller genom tillsats av ett extraktionsmedel, vilken även inaktiverar ATP-
nedbrytningsreagenset. Sedan analyseras ATP genom att tillsätta en reagens innehållande luciferas 
och luciferin. Då emitteras ljus, Ismp1, som är proportionellt mot ATP-mängden och därmed mot 
bakterieantalet, Ismp1. En känd mängd ATP-standard tillsätts och ljusökningen från Ismp2 till Ismp+std 
mäts vilket används för att räkna ut ATP-mängden i provet. Mät Ismp+std efter mixning.

11 (26)



Mängden ATP (picomol) i provet kan beräknas genom följande samband:

ATPsmp = Ismp1 / (Ismp+std - Ismp2)

Utvärdering

Metodens främsta styrkor finns i kombinationen av enkelt och snabbt förfarande, billig apparatur 
och hög känslighet. Med automatisk apparatur kan analysen utföras parallellt med upp till flera 
hundra brunnar. Analysen går att utföra på kort tid. Effekten på tillväxthastigheten uppskattas inom 
1-2 timmar, förutsatt att bakterierna är i log-fas Är de i stationärfas eller lagfas tar det längre tid (Dr.
Arne Lundin, personlig kommunikation).

Metoden ger utdata på formen attomolar, där en attomol är den mängd ATP som finns i en typisk 
bakteriecell. Analysens känslighet beror både på luminometerapparaturen och reagensen. Med en 
känslig luminometer och känsligt reagens går det att detektera den ATP-mängd som finns i en 
enstaka bakteriecell (10-18 mol eller 2*10-15 gram). Med standardapparatur och -reagens går det att 
detektera 10 bakterieceller. Luminometern har en inneboende hög känslighet. Om ännu högre 
känslighet behövs, är det enklare att öka luciferasnivån än att optimera alla parametrar av 
luminometern. Den lägre känsligheten hos mikroplattluminometrar beror på den mindre 
analysvolymen, därmed emitteras mindre ljud som kan detekteras (9).

Kalibrering av luminometern med ATP-standard underlättas av det faktum att det är ett linjärt 
samband mellan ljusemissionen och ATP-koncentrationen upp till en viss gräns. Användingen av 
ATP-standard kompenserar för variationer som kan förekomma: luminometerns känsligheter, 
reagenskänslighet och inhibering av provkomponeneter (9).

En analys kostar cirka 10 kronor. Vid köp av kit från företaget ‘BioThema’: 266-112 Microbial ATP 
Kit HS kostar 436 Euro per 375 tester i 96-hålsplatta (11). Om det inte finns extracellulärt ATP i 
kulturerna går det att använda 266-311 ATP Biomass Kit HS, som kostar 348 Euro per 375 test. Det 
behövs även en luminometer för att kunna utföra analysen. En luminometer kostar cirka 5000 Euro 
(11). Denna användning av kit kan dock bli dyrt i längden. 

En nackdel med ATP-mätning är att metoden är destruktiv mot cellerna. Detta kan lösas genom att 
utföra analysen parallellt genom att dela upp ett prov i flera brunnar och mäta luminiscensen vid 
flera tidpunkter. 

Enda problemet med detta är att proverna kan torka ut. Detta går att undvika genom att placera ett 
fuktigt filterpapper i mätkammaren. Ett annat sätt att lösa problemet är att lägga en oljehinna på 
toppen i varje brunn. Detta stoppar avdunstningen. Dock måste denna lösning prövas för att undvika
påverkning av metabolismen (Dr. Arne Lundin, personlig kommunikation).
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LIVE/DEAD® BacLight™
LIVE/DEAD® BacLight™ är en kommersiell metod som används för att mäta förhållandet mellan 
levande och döda bakterieceller i ett prov. Analysen fungerar på både grampositiva och 
gramnegativa bakterier (12,13). Från återförsäljaren Life Technologies™ kan ett kit köpas för runt 
5000 svenska kronor. Med varje kit går det att göra 100 tester (13). Metoden tar ungefär 15 minuter 
att genomföra (12,13). LIVE/DEAD® BacLight™ har testats på 22 olika bakteriestammar (13).

Princip för BacLight

Metoden går ut på att färga in cellerna med fluorescerande ämnen, vilket görs genom att använda tre
olika komponenter som ofta benämns A, B och C. Komponent A är ett färgämne för att färga in 
nukleinsyror, det finns en risk för att denna komponent är mutagen (13). Komponent B är 
propidiumjodid, vilket kan binda till nukleinsyra och är en mutagen komponent. Komponent C är 
Microsphere standard, vilken är skadlig, den kan bryta ned vävnad. Komponenterna håller i ungefär
ett år efter tillverkning (13).

Metoden får levande celler att fluorescera grönt ljus medan döda celler fluorescerar rött ljus (12,13).
Det som egentligen händer är att alla cellerna i provet tar upp det grönt fluorescerande ämnet, vilket
är komponent A, medan endast celler med skadat cellmembran tar upp det rött fluorescerande 
ämnet, vilket är komponent B (13,14). Detta medför att celler med intakt membran kan avge grön 
fluorescens medan celler med ett skadat membran kan avge röd fluorescens (13).

Endast bakterier tar upp de fluorescenserande ämnena, annat som finns i provet, till exempel agar, 
tar inte upp fluorescensen (13).

Analys

Analys av provet görs med antingen en plattläsare, en cytometer eller en fluorometer (12). De 
levande och döda cellerna kan betraktas var för sig eller tillsammans, med hjälp av ett 
fluorescensmikroskop (13,14).

Utvärdering

Metoden LIVE/DEAD® BacLight™ går ut på att binda fluorescerande ämnen till bakterierna, där 
färgen på fluorescensen beror på om cellmembranet är intakt eller skadat hos en enskild bakterie. 
Bakterier med intakt cellmembran fluorescerar grönt medan bakterier med ett skadat cellmembran 
fluorescerar rött. Antalet bakterier som har intakt cellmembran i förhållande till antalet bakterier 
som har skadat cellmembran motsvarar antalet levande bakterier i förhållande till döda bakterier, i 
provet. Eftersom resultatet ges i ett förhållande mellan levande respektive döda celler går det att få 
resultatet på formen cellkoncentration levande celler, vilket är ett krav utifrån projektbeställningen.
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Det är visserligen en nackdel att det inte är exakt alla grönt fluorescerande bakterier som lever och 
exakt alla rött fluorescerande bakterier som är döda. Men antalen av de olika signalerna motsvarar 
ungefär vilka bakterier som är levande eller döda. Det som gör att vissa bakterier fluorescerar grönt 
trots att de är döda beror på att de kan ha allvarliga interna skador men att cellmembranet är intakt. 
Att vissa bakterier fluorescerar rött trots att de lever kan bero på att de har ett cellmembran som är 
så pass lite skadat att de kommer att kunna återhämta sig.

En annan nackdel är att varken själva körningen eller analysen går att köra automatiskt i dagsläget.

Ett kit med LIVE/DEAD® BacLight™ kostar runt 5000 svenska kronor och räcker till ungefär 100 
körningar, vilket innebär 50 kronor per körning. En körning tar runt 15 minuter, vilket betyder att 
metoden är både billig och snabb.

LIVE/DEAD® BacLight™ är också bra för att det inte är en destruktiv metod. Dock går det inte att 
få bort fluorescensen eftersom de fluorescerande ämnena binder in till bakteriernas DNA.

SYBR Green I
I SYBR Green I används ett fluorescerande färgämne (15) som binder in till dubbelsträngat DNA. 
Den fluorescerande signalen kommer variera i intensitet då enzymet helikas separerar DNA-helixen
till enkelsträngat DNA under replikationen (15). Metoden baseras på att helikasaktiviteten är 
proportionell mot intensiteten i den fluorescerande signalen från SYBR Green I. Denna intensitet 
kommer variera under replikationen då DNA separeras och påvisa att bakterietillväxt sker. 
Fluorescens mäts med hälp av en flourescensläsare (15).

Metoden introducerades i början av 1990 och har genom åren (15) använts i lösningar (16), geler 
(17) och många andra tillämpningar. SYBR Green I har många användbara egenskaper som till 
exempel gynnsamma fotofysikaliska egenskaper, temperaturstabilitet, selektivitet för dubbelsträngat
DNA och hög känslighet (15).

Utvärdering

SYBR Green I är användbar eftersom den har flera tillämpningar som bland annat gelelektrofores, 
realtids-PCR och biochip-tillämpningar. Fokuseringen sker främst på att kvantifiera i en lösning, det
vill säga mäta helikasaktiviteten när SYBR Green I binder till nukleinsyran. Metoden har en 
temperaturstabilitet och hög selektivitet som lämpar sig för dubbelsträngat DNA. Däremot är olika 
stammar olika mottagliga för upptag av färg och fluorescensinmärkning. Metoden måste fungera på 
ett brett spektrum av bakterier.

Metoden kan köra hundratalsprover samtidigt och det tar tre timmar för en körning. Eftersom det är 
ett färgämne som binder till DNA:t, påverkas inte bakterierna destruktivt. Utdatan visar hur många 
procent av SYBR Green I som frigör och det är möjligt att bedöma om cellerna är levande eller inte 
utifrån denna analys. Priset för SYBR Green I i geler ca 6000 kronor (18). 
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Diskussion
Av alla system som utvärderats i studien anser gruppen att BioMEMS skulle vara bäst lämpat för 
detektion av synergieffekter mellan olika antibiotikakombinationer. Detta systemet uppfyller alla 
krav från projektbeställningen utom möjlighet att mäta avdödningskinetik.

Gruppen anser att ingen av de kommersiella metoderna är lämpade för ändamålet. ATP-mätning är 
av de kommersiella metoderna den som anses bäst. Dock är det flera krav som inte uppfylls, till 
exempel så verkar ATP-mätning destruktivt mot provet och i längden skulle metoden innebära stora 
kostnader då det behövs reagens till varje körning. LIVE/DEAD ® BacLight™ och SYBR Green I 
uppfyller inte heller kraven. Båda dessa metoder är ganska snabba för själva infärgningarna, men 
analysen är inte automatiserad vilket gör den arbetskrävande.

Av de fyra nyligen publicerade system som då återstår, anser gruppen att SMR är det sämst lämpade
systemet då möjligheterna att köra flera prover parallellt är lägre än i de andra systemen. 
Mikroflödessystem med pH-sensorn är också en lösning som gruppen ställer sig tveksamma till. 
Den initiala cellkoncentrationen som används av Tang m.fl. är 106 CFU/mL (3). Det framgår inte 
om analysen går att utföra på lägre initiala koncentrationer. Om detta inte är möjligt kommer det 
vara ett stort problem då patienter drabbade av vissa sjukdomar avlider vid koncentrationer 
betydligt lägre än denna. Upplösningen i dessa mätningar är även lägre än i de andra metoderna. 
Det är heller inte önskvärt att göra indirekta mätningar, dvs ha ett mellansteg, som i det här fallet 
utgörs av uppskattningar av hur mycket chistosanhydogelen sväller.

För högre säkerhet i mätningarna bör metoder som BioMEMS eller odling i slutna mikrokanaler 
tillämpas. I dessa fall studeras förändringar i massa eller bakterietillväxt direkt. Anledningen till att 
BioMEMS ansågs vara bättre än de slutna mikrokanalerna beror på att det inte krävs någon tidigare 
kunskap om bakterierna. För att kunna använda mikrokanalerna kan de behöva anpassas efter 
bakteriernas diameter. Det behövs också information om vilken spänning bakterierna klarar av.

Slutsats
Marknadsanalysens resultat pekar på att det just nu på marknaden inte finns något kommersiellt 
system tillgängligt som uppfyller Arunits krav. Det finns med andra ord inget tillgängligt system 
som lämpar sig för att effektivt detektera synergieffekter mellan olika typer av antibiotika. Om de 
metoder som diskuteras i denna rapport skulle utvecklas specifikt för detta syfte kan det dock bli en 
möjlighet i framtiden.
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Bilaga 1: Sammanställning marknadsanalys
Under projektet genomfördes en marknadsanalys i form av en enkätundersökning. Denna skickades 
till flera relevanta typer av verksamheter. I enkäten kunde de svarande välja att vara anonyma. 
Enkäten skickades till 26 företag och organisationer. Av de 12 verksamheter som svarade valde två 
stycken vara anonyma.

Frågeformuläret

Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät gjord i Google drive. Den första frågan "Önskar Er 
verksamhet bara anonym?" hade endast alternativen "ja" och "nej". Samtliga andra frågor hade 
frisvar, där de tillfrågade verksamheterna kunde svara helt fritt.

Frågorna var:

"Önskar Er verksamhet att vara anonym?"

"Vilken är Din roll hos verksamheten? Arbetstitel eller liknande"

"Vilken typ av verksamhet är Ni? Namn på företag, enhet eller liknande"

"Hur går Ni eller Era laboratorier tillväga för att mäta/detektera bakterietillväxt?"

"Förklara kortfattat principen bakom systemet"

"Hur behandlar metoden cellerna? Är det destruktivt eller ej?"

"Hur lång tid tar en körning? Även odlingstid och tid för förberedande arbete"

"Hur mycket kostar en körning?"

"Kan flera prover köras samtidigt? Om ja, ungefär hur många?"

"I vilken form/enhet är utdatan och vad får Ni ut, konkret? Till exempel cellkoncentration, antal 
kolonier eller absorbans"

"Varför har Ni valt att använda just den teknik som Ni använder er av?"

"Vad är den största styrkan i metoden Ni använder?"

"Vad är den svagaste aspekten i metoden Ni använder?"

"Skulle Ni kunna tänka Er att eventuellt använda en annan metod? Om ja, ge gärna förslag på en 
metod."

"Vet Ni några andra metoder på marknaden som också detekterar bakterietillväxt? Om ja, beskriv 
gärna kortfattat tekniken."

Svarsfrekvens

Fler verksamheter kontaktades än vad det var som svarade. Enkäten skickades till 26 verksamheter. 
Det var 12 verksamheter som svarade på enkäten. Detta ger en svarsfrekvens på 46 %.
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Svar i enkätundersökningen

Svaren är här placerade i bokstavsordning. Svaren mellan de olika frågorna i denna 
sammanställning är alltså inte kopplade. Detta innebär att det inte går att spåra vilken verksamhet 
som har svarat vad.

De anonymas svar på fråga 2, "Vilken är Din roll hos verksamheten? Arbetstitel eller liknande", och
fråga 3, "Vilken typ av verksamhet är Ni? Namn på företag, enhet eller liknande" är borttagna från 
denna sammanställning.

Fråga 5, "Förklara kortfattat principen bakom systemet", är borttagen ur sammanställningen 
eftersom dessa svar är alldeles för kopplade till vilken metod det gäller.

Önskar Er verksamhet att vara anonym?

Ja 2 16,7 %

Nej 10 83,3 %

Vilken är Din roll hos verksamheten? Arbetstitel eller liknande

Observera att några angav att de hade mer än en roll. Observera även att procenten är avrundad, 
vilket leder till att det totala inte blir 100 %.

Docent 1 8,3 %

Enhetschef 1 8,3 %

Kemist 1 8,3 %

Kvalitetsledningsansvarig 1 8,3 %

Laboratoriechef 1 8,3 %

Laboratorieveterinär 1 8,3 %

Produktutvecklare 1 8,3 %

Sektionschef 2 16,7 %

Utvecklingsingenjör 1 8,3 %

VD 1 8,3 %

Överläkare 1 8,3 %
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Vilken typ av verksamhet är Ni? Namn på företag, enhet eller liknande

BioThemaAB

Göteborgsvatten

Hammargårds reningsverk

Karolinska universitetssjukhuset

Norrvatten

Skånemejerier

Smittskyddsinstitutet

Statens veterinärmedicinska anstalt

Uppsala vatten

Vattenlaboratorium

Hur går Ni eller Era laboratorier tillväga för att mäta/detektera bakterietillväxt?

Observera att några angav att de använde mer än en metod. Observera även att procenten är 
avrundad, vilket leder till att det totala inte blir 100 %.

ATP-mätning 1 3,7 %

Biofilmsbildning, hastighetsmätning 1 3,7 %

Colilert 18 1 3,7 %

DNA-analyser 1 3,7 %

Enterolert IDEXX 1 3,7 %

Flödescytometri 1 3,7 %

Ingjutningsmetoder 3 11,1 %

LIVE/DEAD BacLight 1 3,7 %

Luminiscensavläsning 1 3,7 %

Mc Farland-skala 1 3,7 %

Microarray 1 3,7 %

Mikrofoss 1 3,7 %

Odling med membranfiltermetoder 3 11,1 %

Odling på agarplattor 5 18,5 %

PCR 1 3,7 %

Realtids-PCR 1 3,7 %

Spektrofotometer 1 3,7 %

SYBR Green I 1 3,7 %

Tillväxtkurvor (viable counts) 1 3,7 %
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Hur behandlar metoden cellerna? Är det destruktivt eller ej?

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan. Observera även att procenten är avrundad, vilket leder till att det 
totala inte blir 100 %.

Destruktiv 3 21,4 %

Ej destruktiv 6 42,9 %

Ibland destruktiv 1 7,1 %

Troligtvis inte destruktiv 1 7,1 %

Inget svar erhållet 3 21,4 %

Hur lång tid tar en körning? Även odlingstid och tid för förberedande arbete

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan. Observera även att procenten är avrundad, vilket leder till att det 
totala inte blir exakt 100 %.

5-10 minuter 1 5,6 %

1-2 timmar 1 5,6 %

4 timmar 1 5,6 %

7 timmar 1 5,6 %

6-18 timmar 2 11,1 %

1 dygn 2 11,1 %

1-7 dygn 4 22,2 %

Beror på bakterie 4 22,2 %

Inget svar erhållet 2 11,1 %

Hur mycket kostar en körning?

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan.

5-20 kr 3 23,1 %

100-500 kr 3 23,1 %

Inget svar erhållet 7 53,8 %
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Kan flera prover köras samtidigt? Om ja, ungefär hur många?

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan.

40 stycken 1 8,3 %

64 stycken 1 8,3 %

Det beror på 3 25,0 %

Ingen bergänsning 2 16,7 %

Inget svar erhållet 5 41,7 %

I vilken form/enhet är utdatan och vad får Ni ut, konkret? Till exempel cellkoncentration, 
antal kolonier eller absorbans

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan. Observera även att procenten är avrundad, vilket leder till att det 
totala inte blir exakt 100 %.

Absorbans 1 5,9 %

Antal kolonier 4 23,5 %

Attomoler 1 5,9 %

Cellkoncentration 2 11,8 %

Kaliberat värde 1 5,9 %

Kvalitativt 1 5,9 %

Semikvantitativ 1 5,9 %

Tillväxt eller ej tillväxt 1 5,9 %

Inget svar erhållet 5 29,4 %

Varför har Ni valt att använda just den teknik som Ni använder er av?

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan. Observera även att procenten är avrundad, vilket leder till att det 
totala inte blir 100 %.

Den fungerar för syftet 1 8,3 %

Direktiv från annan verksamhet 1 8,3 %

För att vi behöver resistensdata 1 8,3 %

Har använt tekniken länge 1 8,3 %

Måste följa föreskrifter 1 8,3 %

Standardmetod 1 8,3 %

Tekniken är etablerad 1 8,3 %

Inget svar erhållet 5 41,7 %
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Vad är den största styrkan i metoden Ni använder?

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan. Observera även att procenten är avrundad, vilket leder till att det 
totala inte blir exakt 100 %.

Billigt 1 5,3 %

Beprövat 1 5,3 %

Enkelt 1 5,3 %

Flexibelt 1 5,3 %

Fungerar på många olika bakterier 1 5,3 %

Går att få resistensdata 2 10,5 %

Går att göra smittspårning 1 5,3 %

Går att jämföra mot gränsvärden 1 5,3 %

Hög känslighet 2 10,5 %

Pålitligt 1 5,3 %

Standardiserat 1 5,3 %

Inget svar erhållet 6 31,6 %

Vad är den svagaste aspekten i metoden Ni använder?

Observera att några använder flera olika metoder, vilket innebär att några verksamheter kan ha 
angett mer en ett svar på frågan. Observera även att procenten är avrundad, vilket leder till att det 
totala inte blir exakt100 %.

Dyr 1 6,7 %

Går ej att automatisera 1 6,7 %

Går ej att skilja på olika bakteriestammar 1 6,7 %

Många felkällor 1 6,7 %

Personalbehovet 2 13,3 %

Tidskrävande 3 20,0 %

Inget svar erhållet 6 40,0 %
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Skulle Ni kunna tänka Er att eventuellt använda en annan metod? Om ja, ge gärna förslag på 
en metod.

Observera att några använder flera olika metoder eller känner till flera olika metoder som de inte 
använder, vilket innebär att några verksamheter kan ha angett mer en ett svar på frågan. Observera 
även att procenten är avrundad, vilket leder till att det totala inte blir exakt 100 %.

Endast som komplement 1 7,7 %

Endast ur forskningssynpunkt 1 7,7 %

Finns ingen bra alternativ metod 1 7,7 %

Ja, någon snabbmetod 1 7,7 %

Ja, vi kan tänka oss använda BIOMIC V3 1 7,7 %

Nej 3 23,1 %

Inget svar erhållet 5 38,5 %

Vet Ni några andra metoder på marknaden som också detekterar bakterietillväxt? Om ja, 
beskriv gärna kortfattat tekniken.

Observera att några känner till flera olika metoder som de inte använder, vilket innebär att några 
verksamheter kan ha angett mer en ett svar på frågan.

BIOMIC V3 1 7,7 %

Flödescytometri 1 7,7 %

Mikroskopi 1 7,7 %

Odling på agarplattor 1 7,7 %

Proteindetektion 1 7,7 %

Inget svar erhållet 8 61,5 %
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Bilaga 2. Arbetsprocess
För att lösa den tilldelade uppgiften har flera olika arbetsmetoder tillämpats av gruppen. Den 
absolut viktigaste metoden för projektet har varit veckomöten. På dessa möten har mål för 
kommande vecka satts upp, hur arbetet fortskrider setts över samt att eventuella problem har lösts. 
Problem har ofta lösts genom att gruppen har haft workshop och brainstormat.

En del av projektet har varit att söka efter ny teknik som skulle kunna vara relevant för att utföra de 
analyser beställaren vill göra, därför har sökningar i litteraturdatabaser varit något gruppen har lagt 
mycket tid på. Bland annat har de litteraturdatabaser tillgängliga via Uppsala universitets bibliotek 
varit väldigt användbara.

Tidigt i projektet delade gruppen upp sig i två delgrupper. En grupp har fokuserat på att undersöka 
vilka metoder som olika verksamheter använder sig av för att detektera närvaro/tillväxt av bakterier.
Detta gav en uppfattning om vilka metoder med denna avsikt som finns på marknaden idag, och om
någon har potential för att utvecklas till något som Arunit kan använda sig av. Denna grupp började 
först med att sammanställa information om vilka verksamheter som eventuellt använder någon 
teknologi väsentliga för projektet. När denna lista var sammanställd så skickades ett formulär ut 
med frågor (bilaga 1) som behandlade metoderna till de relevanta verksamheterna.

Den andra gruppen fokuserade på att söka i litteraturdatabaser efter artiklar som handlar om teknik 
och som möjligtvis skulle kunna användas för det sensorsystem som Arunit strävar efter att 
utveckla. De flesta relevanta artiklarna som hittades handlade om att detektera bakterietillväxt. I ett 
första skede så samlade gruppen ihop en stor mängd artiklar för att senare sålla fram de mest 
relevanta och sortera ut de tekniker med stora svagheter.

Efter att marknadsanalysen och litteratursökningen var genomförd så hade sju olika metoder valts ut
att presenteras i rapporten. Av dessa sju så är det tre kommersiella system som har visat sig 
användas av flera företag enligt marknadsanalysen. De återstående fyra systemen är de publicerade 
systemen som ej kommersiellt nått marknaden ännu men potentiellt sett skulle kunna 
vidareutvecklas för att lösa önskad uppgift.
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