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Sammanfattning 
 
Resistens mot antibiotika har blivit ett globalt världsproblem. Effekten av antibiotika påverkas av 
de resistenta bakterierna och detta leder till att infektioner blivit svårare att behandla. Detta ger 
belastning på sjukvården och leder till ökad dödlighet. I världen dör ca 700 000 människor till följd 
av antibiotikaresistensen och år 2050 beräknas dödsfallen stigit till 10 miljoner per år p.g.a. att det 
saknas effektiva behandlingsmetoder mot de multiresistenta bakterierna. För att behandla 
bakteriella infektioner krävs nya föreningar riktade mot bakteriella patogener samt nya 
tillvägagångsätt för att stoppa denna kris. Inom detta område är framgången låg och även om 
kliniska försök med antimikrobiella medel är säkra och effektiva, dröjer det flera år innan de är 
tillgängliga för klinisk användning. Nya strategier inom antibiotikafrågor innefattar nya 
läkemedelsmål, nya leveransmetoder till läkemedelsmålet och nya läkemedelskombinationer. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga mot 
infektionssjukdomar som ligger i fas 2-3 studier, eller som man bedriver forskning på. Arbetet är en 
litteraturstudie och de vetenskapliga artiklarna är hämtade från databasen Pubmed. I detta arbete har fem 
studier analyserats. Studie I visar att föreningarna som framställts och riktades mot den nya fickan 
på DNA-gyras avbröts p.g.a. toxicitet. I resterande studier (II, VI och V) visade att nanopartiklar är 
ett potentiellt alternativ för att avdöda bakterier. Studie III visar att celler som behandlats med 
silver hade annan membranpermeabilitet, destabiliserade peptidoglykanlagret och ökad produktion 
av hydroxylradikaler. Mer forskning och studier krävs för att undersöka riskerna med att 
administrera nanopartiklar samt verifiera resultaten i denna litteraturstudie och framförallt krävs det 
mer forskning kring nya potentiella antimikrobiella medel i allmänhet. 
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ABSTRACT  
 
 
Resistance against antibiotics has become a global world problem. The effect of 
antibiotics is affected by the resistant bacteria and they cause infections that are 
difficult to treat. This is a major burden on the healthcare and leads to increased 
mortality. Globally, about 700,000 people die each year because of antibiotic 
resistance. By the year 2050 death rates are estimated to have increased to 10 million 
deaths per year due to the lack of effective treatment methods against multiresistant 
bacteria. Pharmaceutical companies’ research to develop new antibiotics is steadily 
decreasing, while multiresistant bacteria increase in number and spread. Bacteria 
evolve fast and highly resistant bacteria seem to evolve almost at the same pace as 
new drugs are discovered. As more antibiotics are used, more resistance is 
developed, so the pharmacy industry keep having to find new antimicrobial agents 
that the bacteria haven´t figured out how to protect themselves against yet.  
 
The aim of this study was to investigate different treatment options available for 
infectious diseases that are currently in phase 2 or 3 clinical trials studies or research 
is being conducted on? 
 
This study is a literature study, five articles were selected from PubMed and 
analyzed. One study evaluates the effect of using new compounds to target a new 
potential pocket on DNA-gyrase. One study evaluates if silver can disturb the 
structure of the bacteria and thus increase the flow of antibiotics into the cell. Three 
studies evaluate the effect of nanoparticles containing metals such as silver or 
copper-zink-iron and the bacteriocin nisin. The current study shows that new 
compounds as well as new approaches to treating bacterial infections are expected to 
help stop this crisis. New strategies in the field of antibiotics include new drug 
targets, new drug delivery methods and new drug combinations.  
 
The compounds produced and directed against the new pocket on DNA-gyrase were 
stopped due to toxicity but opens a new path for further research. Cells treated with 
silver had different membrane permeability, destabilized the structure of the 
peptidoglycan layer and increased production of hydroxyl radicals. Nanoparticles 
seem to be a potential antibacterial agent, the advantage of nanoparticles is that 
substances can be combined within nanoparticles and provide synergistic effects. 
With the help of nanotechnology, drug delivery systems can be improved as well as 
drug administration. More studies are needed though to investigate the safety of 
taking nanoparticles and to verify the results of this literature review.  
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FÖRKORTNINGAR 
 
 
AgNP = Silvernanopartiklar 
AMR = Antimikrobiell resistens 
ALP = Alkaliskt fosfatas 
ALT = Alaninaminotransferas  
CFU = Colony-forming unit  
EFPIA = Europeiska fackföreningen för farmaceutiska industrier och föreningar 
ENABLE = European Gram-negative antibacterial engine 
FQ = Fluorokinolon  
HTS = High-throughput screening  
IMI = Innovative Medicinies Initiative 
IC50 = 50 procent hämmande koncentration 
IONP = Järnoxidnanopartiklar 
MBC = Minsta baktericida koncentration 
MDR = Multiresistenta bakterier 
MHA = Mueller–hinton agar 
MIC = minsta inhibitoriska koncentration 
mRNA = messenger RNA 
MRSA = Meticillinresistenta Staphylococcus aureus  
NB = Näringsbuljong 
ND4BB = New drugs for bad bugs 
NP = Nanopartikel/nanopartiklar 
OH• = Hydroxylradikal 
PEF = Pulserande elektriska fält 
PEMF = Pulserat elektromagnetiskt fält  
PPP = Public-private partnership 
PVA = Polyvinylalkohol 
ROS = Reaktiva syreradikaler 
UTI = Urinvägsinfektion 
WHD = Winged helix domän 
XRD = Röntgendiffraktion 
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INTRODUKTION 
 
 
Resistenta bakterier påverkar effekten av antibiotika och den snabba uppkomsten av 
resistenta bakterier har blivit ett växande världsproblem (1). Multiresistenta bakterier 
är ett stort folkhälsoproblem p.g.a. att antibiotikaresistensen sprids snabbare än 
införandet av nya föreningar i klinisk praxis. Via screening av odlingsbara jord-
mikroorganismer har de flesta antibiotika upptäckts och producerats, men på 1960-
talet överanvändes denna begränsade resurs av odlingsbara bakterier och svampar. 
Resistensutvecklingen begränsar livslängden för antibiotika och resulterar i krav på 
konstant införande av nya föreningar (2). Brist på effektiva antibiotika försvårar och 
försenar behandlingen av vanligt förekommande infektioner. Det ger ökad dödlighet, 
förlängda vårdtider och ökade välfärdskostnader och medför därmed belastning på 
sjukvården (3). Framväxten av antimikrobiell resistens verkar vara oundviklig för 
nya läkemedel. Både i samhället och på sjukhus är detta ett stort problem vid 
behandling av mikrobiella infektioner (4). Det är svårt att föreställa sig en värld utan 
antibiotika, men sanningen är tyvärr att världen närmar sig en era där effektiva 
antibiotika inte längre kan tas för givet (5). 
 
 
 
Antibiotika 
 
 
En av de största bedrifterna inom medicin är upptäckten av antibiotika (6). Det första 
antibiotikum som upptäcktes var penicillinet som tillhör gruppen β-laktamer. Det 
upptäcktes år 1928 av Alexander Fleming och började används kliniskt 1940 (7). 
Antibiotika har sedan dess räddat miljontals liv och lindrat smärta och lidande. 
Mellan 1940- och 1960-talet var upptäckten, utvecklingen och produktionen av 
antibiotika som mest framgångsrik (8). De antibiotika som för närvarande används 
kliniskt har huvudsakligen härletts från naturliga ämnen som producerats av bakterier 
och svampar för att försvara sig mot mikrobiell attack. Sedan modifieras dessa 
substanser av forskare för att förstärka den antimikrobiella aktiviteten (9). 
 
Redan på 1950-talet uppkom penicillinresistens, vilket orsakade kliniska problem. 
Nya beta-laktamantibiotika upptäcktes och utvecklades. Under samma årtionde 
upptäcktes meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) (1). MRSA är kloner 
av stafylokocker som är okänsliga mot alla β-laktamer och sprids epidemiskt (7). 
Infektioner orsakade av MRSA noterades efter att patienter med Staphylococcus 
aureus behandlats med meticillin. MRSA var till stor del relaterad och begränsad till 
sjukhus, eftersom det vanligtvis var sjukhuspatienter som behandlades med 
meticillin. Dock har MRSA spridit sig i samhället de senaste åren (10).  
 
I början av 1970-talet introducerades vancomycin för att behandla MRSA, men även 
mot detta antibiotikum har resistens uppkommit (1). Sedan 1970-talet har 
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läkemedelsindustrin givetvis introducerat och marknadsfört många nya antibiotika 
för att lösa resistensproblemet, men dessa har varit besläktade med redan tillgängliga 
antibiotika (7). Olyckligtvis har resistens utvecklats mot alla antibiotika som har 
framställts (1). Efter 1980-talet har få nya antibiotika introducerats. Som ett resultat 
av detta har nu bakteriella infektioner som tidigare varit behandlingsbara återigen 
blivit ett hot (1,5). De sjukdomsalstrande bakterierna har visat allt mer 
antibiotikaresistens, d.v.s. de har utvecklat skyddsmekanismer, vilket innebär ett hot 
mot den nuvarande hälsostandarden (7).  
 
Till skillnad mot våra mänskliga celler har bakterier en annan uppbyggnad och 
metabolism. Det unika med antibiotika är att läkemedlet inte riktar sig mot våra egna 
celler utan verkar selektivt mot främmade celler, bakterier. Det är just selektiviteten 
som är nyckelegenskapen hos de antibakteriella läkemedlen då de utnyttjar 
biokemiska och fysiologiska skillnader mellan bakterieceller och våra celler för att 
bakteriostatisk samt baktericid selektivitet ska utövas. Våra celler lämnas opåverkade 
medan bakteriernas tillväxt hämmas (7).  
 
Antibiotika har varit väsentliga inom sjukvården, då de har behandlat och förhindrat 
infektioner, resulterat i minskad sjuklighet och dödlighet vid kirurgi, 
transplantationer och cancer (6). Antibiotika har gjort operationer säkrare, eftersom 
antibiotika kan ges före operation för att undvika kirurgiska infektioner eller efter 
operationer om en infektion uppstår. Utan antibiotika skulle det inte vara möjligt att 
genomföra organtransplantationer, öppen hjärtkirurgi eller behandla cancer som t.ex. 
leukemi. För att bekämpa cancer används kemoterapi som undertrycker kroppens 
förmåga att bekämpa infektioner. Utan antibiotika skulle det vara farligt att utsätta 
patienter för den stora mängd kemoterapi som krävs (11). Med hjälp av antibiotika 
erhålls medicinisk kontroll av bakteriella infektioner. Antibiotika har bidragit till en 
hälsostandard som blivit så självklar att vi inte skulle kunna föreställa oss en 
sjukvård där bakteriella infektioner inte kan behandlas effektivt (7).  
 
 
 
Antibiotikans verkningsmekanismer  
 
 
Antibiotika är naturliga produkter som framställs av mikroorganismer eller 
härstammar från naturliga produkter. Antibiotika är föreningar med låg 
molekylärvikt och är aktiva i låga koncentrationer mot andra mikroorganismer (8). 
Antibiotika har en optimal koncentration som dödar. Koncentrationer under denna 
nivå har dålig effekt på den bakteriella tillväxten. Om antibiotikakoncentrationen är 
för låg kan bakterierna reagera på detta och förbereda sig genom att uppreglera sina 
försvarsmekanismer. Exponering för antibiotika resulterar i en starkare 
försvarsmekanism och bakterierna blir resistenta mot koncentrationer av antibiotika 
som normalt skulle döda dem (12). Antibiotika har fem 
huvudsakligaverkningsmekanismer. (13) 
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Antibiotika riktad mot cellväggsyntesen  
 
 
Cellväggen hos bakterier består av tvärbundet peptidoglykan som förstärker 
cellväggen (4). Penicillin t.ex. är ett β-laktamantibiotika som hämmar 
cellväggssyntes genom att hindra enzymerna som är ansvariga för bildandet av 
peptidoglykanskiktet (13). Bakterierna lyserar p.g.a. peptidoglykanskiktet blir stört 
(4). 
 
 
 
Inhibitorer som inhiberar proteinsyntesen 
 
 
Vid en process som kallas transkription används bakteriellt DNA för att syntetisera 
en RNA molekyl som kallas messenger RNA (mRNA). Därefter sker translationen, 
där ribosomer syntetiserar proteiner som är kodade av mRNA. Ribosomer och 
cytoplasmatiska faktorer katalyserar proteinbiosyntesen. 70S ribosomen hos 
bakterier är sammansatt av 30S- och 50S-subenheterna, som är två 
ribonukleoproteinsubenheter. Genom att antimikrobiella medel riktar sig in mot 30S- 
eller 50S-subenheten hos bakteriella ribosomen hämmas proteinsyntesen (4). 
Aminoglykosider och tetracykliner inhiberar initiering av proteinsyntesen och binder 
30S-subenheten (13). Kloramfenikol och makrolider inhiberar 50S-subenheten (4). 
 
 
 
Störning av nukleinsyrasyntesen  
 
 
Kinoloner inhiberar DNA replikationen. Kinoler hämmar enzymet DNA-gyras hos 
de gramnegativa bakterierna och DNA-topoisomeras IV hos de grampositiva 
bakterierna. DNA-gyras och DNA-topoisomeras IV hindrar överdriven super-coiling 
av strängarna när de separeras för att sedan möjliggöra transkription eller replikation. 
Däggdjursceller har topoisomeras II som kinoloner har en mycket låg affinitet för 
och därför påverkas inte våra celler.  
 
 
 
En metabolisk väg hämmas 
 
 
Sulfonamider och trimetoprim är folsyrametabolismhämmare, de blockerar viktiga 
steg i folatsyntesen (13). Folsyra kräver bakterierna för att kunna dela och föröka sig, 
hindras folsyrametabolismen får bakterien folsyrabrist och dör (4).  
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Disorganisering av cellmembranet 
 
 
Det primära verkningsstället hos gramnegativa bakterier är det inre membranet och 
hos grampositiva bakterier det cytoplasmatiska membranet. Polymyxiner orsakar 
läckage av bakterieinnehållet genom att öka den bakteriella 
membranpermeabiliteten. Daptomycin binder det cytoplasmatiska membranet på ett 
kalciumberonde sätt vilket leder till utflöde av kalium från bakteriecellen och därmed 
celldöd (13).    
 
 
 
Orsaken till att antibiotikaresistens uppstår 
  
 
För att upptäcka effektiva metoder och kunna hantera antibiotikaresistensen är det 
viktigt att förstå de grundläggande mekanismerna för antibiotikaresistens (6). 
Darwins teori om ”det naturliga urvalet” går även att tillämpa på bakterier. Inom 
varje art finns det variationer mellan individer, när det finns variationer kommer 
naturen välja de som är bäst anpassade. De som är bäst anpassade kommer 
konkurrera ut de svagare individerna tids nog (11). När bakterier blir resistenta mot 
antimikrobiella läkemedel som de ursprungligen var känsliga mot, uppstår 
antimikrobiell resistens (AMR) (14). Uppkomsten samt spridningen av resistenta 
bakterier beror på antibiotikaexponering, som ligger bakom det nödvändiga selektiva 
trycket (15). Antibiotika eliminerar de konkurrenter som är läkemedelskänsliga, de 
resistenta bakterierna överlever och fortsätter reproducera som ett resultat av det 
naturliga urvalet (1). När de svaga och mottagliga bakterierna avdödas och minskar i 
antal, expanderar de resistenta bakterierna. De resistenta bakterierna kan blomstra 
p.g.a. att de nu har färre konkurrenter (11). Det finns risk att effektiviteten av 
antimikrobiella medel minskar varje gång de används eftersom användningen ökar 
möjligheten för bakterierna att bli resistenta (14). Missbruk av antibakteriella medel 
är i slutändan den bakomliggande drivkraften till den ökande resistensen (15).  
 
För att inaktivera eller kringgå effekten av de antibakteriella medlen, har de 
sjukdomsalstrande bakterierna utvecklat molekylära skyddsmekanismer. 
Resistensutvecklingen går fort hos de sjukdomsalstrande bakterierna, vilket beror på 
att de växer snabbt och genomgår evolution på kort tid. Dessutom kan bakterier 
manipulera sin arvsmassa, vilket därmed ger en snabbare antibiotikaadaptation (7). 
Mikroorganismerna använder sina befintliga försvarsmekanismer för att bekämpa 
antibiotika. När bakterierna utsätts för antibiotika tvingas bakterierna till att 
förändras för att överleva. Molekylära mekanismer som bakterier antar innefattar 
t.ex. biofilmer, mutationer så antibiotika inte längre binder p.g.a. att målet ändrats 
och enzymatisk aktivitet som inaktiverar antibiotika (12). När bakterier förvärvar 
resistens kan resistensen överföras vertikalt (till dess avkomma) eller horisontellt (till 
närliggande bakterier) via transduktion, transformation eller genom konjugation (16). 
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En annan egenskap hos bakterier som spelar en viktig roll i antibiotikaresistensen är 
fenotypiska förändringar. Det finns ett litet antal fenotypiska variationer inom varje 
population av bakterier som är resistenta mot antibiotikans toxiska effekt. För att 
kunna hantera dåliga förhållanden har bakterier förändrad fenotyp som en 
försvarsmekanism. Nästan en hel koloni av bakterier kan avdödas vid hög dos av ett 
visst antibiotikum, dock finns det i princip jämt några celler som klarar de hårda 
förhållandena, de kallas persisters. En persister har en förändrad ämnesomsättning, 
då det är vilande och växer inte under betingelser som normalt gynnar dess tillväxt. 
För att avdöda persisterceller används kemikalier som gör dem mer metaboliskt 
aktiva, så viss antibiotika kan vara effektiv (12). 
 
 
 
Överanvändning av antibiotika  
 
 
Olämplig förskrivning, överanvändning samt att antibiotika används omfattande i 
djurfoder och inom jordbruk är bakomliggande orsaker till antibiotikaresistensens 
snabba ökning (5). Den ökade användningen av antibiotika har lett till MDR. När 
mikrober är resistenta mot mer än ett antibiotika kallas det MDR (6). Mer antibiotika 
leder till snabbare resistensspridning. Därför är en mycket viktig åtgärd att försöka 
begränsa antibiotikaanvändningen. Mellan antibiotikakonsumtion och 
resistensutveckling råder det ett direkt samband. De resistenta bakterierna selekteras, 
tillväxer och sprids. Högt selektionstryck driver resistensutvecklingen (7). All 
antibiotika, oavsett lämpligheten till att den används, bidrar till utvecklingen av 
resistens. Valet av antibiotika är såklart mycket viktigt, men även längden av 
behandlingen har stor betydelse (6). Den antibiotika som förskrivs felaktigt bidrar 
också till antibiotikaresistens. 30–50 % av antibiotikabehandlingarna har inkorrekt 
behandlingsindikering eller val av ämne (1). Om antibiotikaanvändningen 
reducerades skulle tillväxten saktas ned och problemet med antibiotikaresistens 
minska (6). Antibiotika är överförskrivit i hela världen, trots varningar om 
överanvändning. I många länder, särskilt vid Medelhavet är antibiotika tillgänglig 
utan recept och på så vis oreglerad. Bristen på reglering och bristande kunskap om 
lämplig antibiotikabehandling främjar överanvändning då det leder till att 
antibiotikan är lättillgänglig och används i överflöd. Dessutom finns det nu möjlighet 
att köpa antibakteriella produkter på nätet, det är negativt då de gjort dessa produkter 
tillgängliga i länder där antibiotikan regleras (1). 
 
Resistensen som uppstått är dock inte bara ett problem p.g.a. att människor 
överanvänt antibiotika. Problemet är även orsakat av hur vi människor behandlar 
våra djur för livsmedelsproduktion (11). Ungefär 50 % av antibiotikakonsumtionen 
används till att främja djurtillväxt (8). För att de livsmedelsproducerande djuren ska 
växa effektivt, ger jordbrukarna djuren mat eller vatten som innehåller subterapeutisk 
dos antibiotika. Djuren går snabbare upp i vikt vad de gäller muskelmassa, för en 
relativt låg kostnad (11). Dessa medel förhindrar infektioner och främjar därmed 
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tillväxt och förbättrar boskapsdjurens hälsa, vilket leder till högre kvalitet och större 
produktion (1). Detta ökar det selektiva trycket på både patogena och kommensala 
mikroorganismer som kan spridas till människor via direktkontakt, via 
livsmedelskedjan eller indirekt via miljöföroreningar från gårdarnas avloppsvatten 
(15). När människor äter boskapen får de i sig antibiotika och på så vis sker 
överföring av resistenta bakterier mellan lantbruksdjur och människa. Food and Drug 
Administration kräver att bönderna har en utspädningsperiod mellan sista dosen 
antibiotika till dess att djuret får slaktas eller mjölkas. Men tyvärr sker det sällan 
inspektioner och följsamheten är låg (11). Av den antibiotika som ges till 
boskapsdjuren utsöndras ca 90 % via avföring och urin. Vissa föreningarna 
ackumuleras i miljön och sprids via grundvatten, gödselmedel och ytavrinning (1). 
Samma antibiotika som förskrivs till människor använder bönderna till sina 
boskapsdjur. År 1986 förbjöd Sverige användningen av antibiotika för 
tillväxtfrämjande åtgärder. Sedan 1999 har användningen av antibiotika i djurfoder 
för tillväxtfrämjande syfte varit förbjudet i hela Europa sedan Europeiska unionen 
införde nya regler (11). 
 
Faktorer som underlättar spridningen av antibiotikaresistenta patogener är 
globalisering, medicinsk turism samt internationell handel och resor (5). Från 
semester och affärsresor bär resenärer resistenta bakterier. Ett exempel på hur 
globaliseringen ökar spridningen av antimikrobiell resistens kan ses vad gäller 
antibiotikaresistent mot colistin. I kinesisk boskap har colistin använts och lett till att 
bakterierna utvecklat resistens och sedan överförts till människa från boskapen 
genom maten. I USA och Europa har det rapporterats om denna stam. Detta visar att 
det behövs ett globalt samarbete, enskilda länder kan inte själva hantera den 
antimikrobiella resistensen (14).  
 
 
 
Förstå krisen 
 
 
Många förstår inte vad resistens innebär, de tror att ”de har blivit resistenta mot 
antibiotika”. Men så är det inte, det är bakterierna som de bär på eller bakterierna 
som de stöter på som blivit resistenta (11). När de mänskliga cellerna parasiteras av 
virus vid t.ex. förkylning eller influensa fungerar inte antibiotika på virus p.g.a. att 
virus inte har cellväggar, och det går inte att undertrycka proteinsyntesen eftersom 
virus har människan som sin värd. Vid övre luftvägsinfektioner t.ex., är det färre än 
20 % som orsakas av bakterier. För att undvika risker förskrivs antibiotika, detta 
kommer väljas till dess att läkare lättare kan skilja bakteriella infektioner från virala. 
Överbehandlingen beror på att det för närvarande inom sjukvården är brist på en 
snabb, billig, praktisk och noggrann diagnostik. Ny diagnostik skulle förbättra 
situationen, men ingen vill betala (11). Oavsett lämpligheten av antibiotika som 
används så utövar all antibiotikaanvändning selektivt tryck som bidrar till 
resistensutveckling (6).  
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Årligen dör det ca 700 000 människor per år till följd av den antimikrobiella 
resistensen, men dödsfallen beräknas stiga till 10 miljoner per år 2050 (17). Inom 
läkemedelsindustrin anses det inte längre vara en ekonomiskt klok investering att 
investera i utveckling av antibiotika (1). Det sker en stadig minskning av 
nyupptäckta och effektiva antibiotika. De vanligaste skälen som ligger bakom detta 
är brist på adekvat stöd från staten, investeringarna ger dålig avkastning, rättsliga 
hinder och att läkemedelsföretagen har övergett forskningen inom antimikrobiella 
medel (8). Den relativa låga kostnaden för antibiotika är en annan faktor som medför 
att antibiotikabehandlingar saknar ekonomiskt stöd. När ett nytt antibiotikum 
marknadsförs, undviker läkarna att förskriva detta läkemedel. Läkarna fortsätter 
förskriva de äldre läkemedlen och de nya läkemedlen sparas till reservfall p.g.a. 
rädsla för att främja läkemedelsresistens. Nya antibiotika anses som ”sista utväg” för 
att bekämpa allvarliga infektioner. Detta resulterar i minskad avkastning på 
investeringen eftersom användningen av det nya antibiotikumet undviks (1). Inom ett 
till två år uppstår resistens efter det att ett nytt antibiotikum introduceras på 
marknaden. Detta faktum dämpar läkemedelsindustrins intresse för 
antibiotikaforskning (7).  
 
Ytterligare en komplikation är att patenten är utgångna på de flesta aktuella 
antibiotika som därför levereras av tillverkare av generiska läkemedel. För 
allmänheten är detta positivt, då det finns tillgång till billiga läkemedel. Men 
nackdelen är att allmänheten förväntar sig att all antibiotika ska prissättas på samma 
vis, t.o.m. de nya antibiotika som riktar sig mot multiresistenta patogener (1).  
 
Antimikrobiella resistensen medför extra sjukvårdskostnader på det redan 
överbelastade hälsovårdssystemet. Det är dyrare och svårare att behandla patienter 
med resistenta infektioner och de kräver längre sjukhusvistelse jämfört med patienter 
som är infekterade av läkemedelskänsliga stammar (14). När de första och andra 
antibiotikabehandlingsalternativen har begränsad effekt eller är otillgängliga, tvingas 
hälsovårdspersonalen till att använda antibiotika som är dyrare och mer toxiska för 
patienten. Patienter som lider av infektioner av resistenta bakterier kräver i de flesta 
fall avsevärt fler läkar-besök, längre sjukhusvistelser och längre återhämtningstid (1). 
 
 
 
Åtgärder 
 
 
Darwin hade rätt i sina teorier, därför kommer vi aldrig att kunna utrota resistens. 
När bakteriepopulationer stöter på stress i detta fall antibiotikatryck, kommer det 
alltid finnas stark selektion för resistens. Som en följd av detta kommer vi aldrig 
kunna uppfinna ett superantibiotikum som botar allt. Den allra viktigaste åtgärden vi 
måste vidta för att minska antibiotikaresistensen är att minska girigheten kring 
antibiotika. På kort sikt är det de enklaste, största och mest genomförbara steget, då 
de kan hjälpa till att sakta ner resistensutvecklingen (11).  
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Tidigare var en effektiv strategi för att bekämpa resistenta bakterier att inom 
läkemedelsindustrin utveckla nya antibiotika (1). För att utvecklingen av antibiotika 
ska gå framåt, måste nya affärsmodeller utvecklas, de vetenskapliga utmaningarna 
övervinnas, uppmuntra offentligt-privat samarbete och nya lagstiftningsreformer (5). 
Med nuvarande antibiotika är det vissa infektioner som inte är behandlingsbara och 
fler kommer sannolikt att utvecklas (11). För att lyckas bevara funktionen av 
nuvarande antibiotika måste vi sträva efter en ändamålsenlig användning av 
antibiotika samt förbättrad infektionskontroll för att förlänga antibiotikumens 
funktionella liv samt effektivitet. För att förlänga funktionen och effekten hos 
befintliga antibiotika publicerade WHO år 2015 en övergripande global 
handlingsplan för antimikrobiell resistans med fokus på fem strategiska mål som 
innefattar: Öka investeringen i nya antibiotika, stärka kunskapen hos allmänheten, 
förbättra medvetenheten och förståelsen för antimikrobiell resistens, optimera den 
antimikrobiella användningen samt minska infektionsfrekvensen (5, 14). För att 
övervinna resistensen har nya strategier undersökts. Ett exempel är att utifrån de 
gamla antibiotikumen modifiera och göra helt nya klasser, kombinera antibiotika, 
supplementera antibiotika med adjuvans samt upptäcka helt nya antibiotika (8). 
 
 
 
ENABLE-projektet 
 
 
Innovative Medicinies Initiative (IMI) försöker åtgärda denna folkhälsokris och 
satsar stora resurser på att utveckla nya antibakteriella strategier. För att 
läkemedelsutvecklingen ska gå framåt i områden med problematiska medicinska 
behov kan Public-private partnership (PPP) påskynda processen att framställa och 
marknadsföra nya läkemedel, då finansieringen fördelas mellan den privata och 
offentliga sektorn. Europeiska kommissionen och Europeiska fackföreningen för 
farmaceutiska industrier och föreningar (EFPIA) finansierar IMI-projekt. New drugs 
for bad bugs (ND4BB) lanserades 2012 för att ta itu med behovet att upptäcka och 
utveckla nya effektiva antibakteriella medel för att förebygga samt behandla 
infektioner orsakade av MDR-patogener (18). 
 
Forskare som arbetar för IMI har startat projektet European Gram-negative 
antibacterial engine (ENABLE) inom programmet ND4BB. Projektets mål är att mot 
gramnegativa bakterier utveckla nya potentiella antibiotika (19). Mot de resistenta 
bakterierna har forskare i ENABLE-projektet hittat en ny mekanism att rikta sig mot, 
målet är DNA-gyras. Detta är mycket lovande och öppnar upp nya möjligheter för 
vidare forskning. DNA-gyras är ett enzym som är ett mycket bra läkemedelsmål. 
Hämmas DNA-gyraset dör bakterien eftersom bakterien inte längre kan replikera sitt 
DNA. Redan existerande antibiotika har DNA-gyras som läkemedelsmål, men nu har 
forskarna lyckats döda läkemedelsresistenta bakterier genom att hämma DNA-
gyraset på ett nytt sätt. De befintliga antibiotika blockerar DNA-gyras då det 
interagerar med DNA, medan ENABLE-föreningarna binder ”gångjärnsfickan” på 
andra sidan av enzymet. Det förhindrar enzymet från att göra sitt jobb.  
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Nanopartiklar 
 
 
Allt mer används nanopartiklar (NP) riktade mot bakterier som ett alternativ till 
antibiotika (20). Nanoteknik används för att skapa och manipulera material i 
nanometerskalan (21). Nanometer betecknar en miljarddel av en meter eller 10-9 m 
(22). Definitionen av NP är partiklar som har en strukturell dimension med en 
diameter som är mindre än 100 nm (21). NP storlek spelar en viktig roll för dess 
toxicitet (23). NP är jämförbara i storlek med viruspartiklar. För att få perspektiv på 
NP storlek kan de jämföras med mänskligt hårstrå som har en bredd på ca 80 000 nm 
och erytrocyter som har en diameter på ca 8000 nm (21).  
 
Nanotekniken, att manipulera materia i atomernas skala skapar material med nya 
egenskaper som inte är så enkla att förutsäga med nuvarande kunskaper. Bland dessa 
material finns det en obegränsad mångfald, vilket leder till att vissa är giftiga för 
biologiska system medan andra ger hälsofördelar. NP har förmågan att tränga sig 
igenom fysiska hinder, translokera och skada levande organismer, detta p.g.a. sin 
lilla storlek. NP interfererar med cellfunktionen och påverkar grundläggande 
processer hos celler, såsom metabolism, proliferation och celldöd. De toxiska 
egenskaperna hos vissa NP kan vara fördelaktiga och användas för att bekämpa 
sjukdomar på cellulär nivå (22). Substanser som vanligtvis är oskadliga kan i 
nanodimensioner framkalla toxicitet p.g.a. förändrade kemiska och fysikaliska 
egenskaper som erhålls genom att manipulera NP storlek, ytegenskaper och 
materialet som används (21, 24). Hos varje material så beror toxiciteten av 
arrangemanget hos atomerna (22).  
 
Metallnanopartiklar har unika katalytiska och elektroniska egenskaper p.g.a. deras 
höga ytarea i förhållande till volymen. Genom lämpligt val av pH och temperatur kan 
formen och storleken på NP kontrolleras. Silver NP används som antimikrobiellt 
medel och har antiinflammatoriska, antifungala och antiangiogena egenskaper (25). 
För närvarande är många antimikrobiella nanopartikelformuleringar under olika 
stadier av prekliniska och kliniska tester. Om det sker framsteg inom nanotekniken 
kan det ge möjligheter till alternativa och effektivare antimikrobiella strategier som 
förändrar farmakokinetiken hos befintliga antibiotika eller ger nya antibiotika med 
nya hämmande mekanismer (26). 
 
En bra plattform för att modifiera och utveckla viktiga egenskaper hos metall är 
nanotekniken i form av NP som har lovande tillämpningar inom diagnostik, 
antimikrobiella medel och läkemedelsleveranssystem. För att försöka lösa problemet 
med MDR-bakterier sker det forskning kring silvernanopartiklar i synnerhet, då 
silver har en stark antimikrobiell potential. De metalliska NP såsom koppar, titan, 
magnesium, zink och guld har också en stark bakteriedödande potential p.g.a. deras 
stora förhållande mellan ytarea och volym som resulterar i ökad reaktivitet. 



	

	 15	

Nanosering av materialet resulterar i specifika fysikaliska och kemiska egenskaper 
som skiljer från bulkmaterialen (16). För att övervinna den ökande uppkomsten 
MDR bakterier är användningen av NP en potentiell lovande terapeutisk strategi. 
Den antibakteriella aktiviteten beror till stor del på de fysiokemiska egenskaperna 
hos NP. Vissa bakteriearter är mer känsliga för vissa NP än andra (23).  
 
 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka nuvarande potentiella medel som det 
bedrivs forskning på för att behandla patienter med infektionssjukdomar som orsakas 
av resistenta bakterier. Frågeställningen lyder: Vilka potentiella 
behandlingsalternativ finns det mot bakteriella infektionssjukdomar som ligger i fas 
2-3 studier eller som man bedriver forskning på? 
 
 
 

METOD 
 
 
För att få underlag till studien och besvara syftet genomfördes en litteraturstudie. I 
databaserna PubMed och Google Scholar söktes det efter relevanta artiklar som 
kunde användas i studien. I databaserna var det många artiklar som kom upp som 
inte var relevanta för studiens syfte, då gjordes det ytterligare eftersökningar med 
nya sökord. Sökorden kombinerades på olika vis för att försöka få fram bästa 
resultat. Avgränsande funktioner som användes ibland för att minska urvalet av 
artiklar, var artiklar publicerade senaste fem åren eller artiklar publicerade detta år.  
Sökordtermer som användes var ”multidrug resistant bacteria” som gav en träff på 
8741 artiklar, ”ENABLE project” som gav en träff på 1130 artiklar, ”silver 
nanoparticles” som gav en träff på 8288 artiklar, ”nanoparticles gram negative 
bacteria” gav 2781 träffar och ”iron oxide nanoparticles” gav 6489 träffar. 
Inklusionskriterie för att en artikel skulle lyftas fram i detta arbete var att, artiklarna 
inte var äldre än fem år, eftersom jag inom detta område ville lyfta den senaste och 
mest intressanta forskningen som pågår. Ytterligare ett inklusionskriterium var att 
studien skulle befinna sig i fas 2-3 eller studier som visar potential inom 
antimikrobiella medel och som det sedan kan bedrivas fortsatt forskning på. 
Exklusionskriterier var studier som innehöll forskning som enbart bedrevs på 
nuvarande kliniskt godkända antibiotikum, studier som saknade inledning, metod, 
resultat och diskussion, inte var på engelska eller om artikeln inte gick att få tag på.  
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RESULTAT 
 
 
Studie I: Thiophene antibacterials that allosterically stabilize DNA-cleavage 
complexes with DNA gyrase (27) 
 
 
Syfte och metod, studie I 
 
 
Syftet i denna studie var att identifiera ett nytt läkemedelsmål, bakteriella DNA-
gyrashämmare karakteriserades (27). DNA-gyras är ett bakteriellt enzym som 
katalyserar den negativa supercoilingen av dubbelsträngat, cirkulärt DNA som är 
beroende av ATP. DNA-gyras tillhör bakteriella typ-II-DNA-topoisomeras (28). Den 
nya läkemedelskandidaten bör vara olika fluorokinoloner (FQ) för att undvika 
problematiken med korsreistens och ha potential att leverera nya antibakteriella 
medel (27).  
 
Med hjälp av biokemiska och genetiska tekniker identifierades och karakteriserades 
en klass av antibiotika som omvandlar DNA-gyras till toxiska DNA-
klyvningskomplex. En klass av antibakteriella tiofener identifierades som riktar sig 
mot DNA-gyras med en unik verkningsmekanism. Två nya föreningar framställdes, 
liknande fluorokinoloner. Föreningarna byggdes sedan om så de störde DNA-
klyvningskomplexen. I komplexet med förening 1 tillfördes även ciprofloxacin 
(tillhör antibiotikagruppen kinoloner). Förening 1 band till proteinet vid en plats som 
var avlägsen från DNA-klyvningsstället och saknade direktkontakt med DNA. 
Mellan förening 1 och proteinet hittades ett litet hydrofobt hålrum, om håligheten 
fylldes skulle det förbättra gyrashämmarens bindning och aktivitet. I förening 1 var 
det en svavelatom som inte tillät lämplig substition, så analoger med och utan 
metylgrupper framställdes för att fylla håligheten. Då upptäcktes att azaindolen i 
förening 1 kunde ersättas av en 2-klorofenylgrupp. Detta ledde till framställning av 
förening 2, som hade högre aktivitet mot E. coli DNA-gyras och lägre MIC mot E. 
coli.  Dock avbröts optimeringen av förening 2 då det tyvärr konstaterades att denna 
substans var toxisk. Enligt laboratoriestandardinstitutets riktlinjer bestämdes 
antibakteriella MIC-värden. Genom PCR och DNA-sekvensanalys bekräftades 
mutationer i tiofenresistenta transformanter.   
 
 
 
Resultat studie I 
 
 
FQ-resistenta Klebsiella pneumoniae och E. coli stammar visade inte korsresistens 
mot föreningarna 1 och 2. Data visade att förening 1 fäste till proteinet vid en plats 
som var avlägsen från DNA-klyvningsstället och saknar direktkontakt med DNA. 
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Förening 1 inhiberade supercoilaktiviteten hos DNA-gyras och stabiliserade DNA-
klyvningskomplexet. Dock hade förening 1 låg antibakteriell aktivitet p.g.a. 
penetrerings- och/eller effluxeffekter. Förening 2 stabiliserar både DNA dubbel- och 
enkelsträngsklyvning. Ciprofloxacin inducerade stark dubbelsträngad DNA-
klyvning. Förening 2 vid koncentrationen 0.8 µM, stabiliserade 28 % enkelsträngat 
DNA och 29 % dubbelsträngad DNA. Ciprofloxacin vid koncentrationen 0.16 µM 
stabiliserade 3 % enkelsträngat DNA och 54 % dubbelsträngat DNA. Resultaten 
visar att förening 2 stabiliserar en högre nivå enkelsträngsbrott jämfört med 
ciprofloxacin, som till mestadels stabiliserar dubbelsträngsklyvning. 
Anmärkningsvärt är att det behövs ca fem gånger mer av förening 2 jämfört med 
ciprofloxacin för att uppnå samma nivå av klyvning, trots att de två föreningarna har 
liknande IC50 (IC50 = 5 µg/mL). Resultatet antyder att ciprofloxacin har flera olika 
föredragna klyvningsställen medan förening 2 inte ändrar enzymets föredragna 
klyvningsställen, detta indikerar att de stabiliserar olika DNA-klyvningsställen. 
 
 
 
Studie II: Comparison of methods to detect the in vitro activity of silver 
nanoparticles (AgNP) against multidrug resistant bacteria (29) 
 
 
Syfte och metod, studie II 
 
 
Syftet med studien var att med olika metoder utvärdera in vitro aktiviteten av 
silvernanopartiklar (AgNP) som stabiliserats med olika föreningar mot MDR och 
antimikrobiellt mottagliga gramnegativa och grampositiva bakterier. Syftet med de 
valda metoderna var att studera den antibakteriella effekten av de producerade 
AgNP-preparaten samt utvärdera vilket system som skulle kunna prestera den bästa 
antimikrobiella aktiviteten när det gäller ytladdning, stabilitet och storlek.  
 
I studien analyserades AgNP som stabiliserats med citrat, chitosan och 
polyvinylalkohol (PVA). Som kontroll användes silvernitrat och silversulfadizin. De 
olika metoderna som användes var agardiffusion, bestämning av minsta inhiberande 
koncentration (MIC) och minsta baktericida koncentration (MBC). En kollektion av 
totalt 90 kliniska mikroorganismer studerades, MDR (n = 54) och mottagliga 
mikroorganismer (n = 36). Mikroogranismerna som inkluderades i studien var 
oxacillinresistenta Staphylococcus aureus, vancomycinresistenta Enterococcus, 
Karbapenem- och polymyxin B-resistenta Acinetobacter baumannii, 
karbapenemresistenta Pseudemonas aeruginosa och karbapenemresistenta 
Enterobacteriaceae.  
 
AgNP hämmande effekt mot bakterier utvärderades via MIC-bestämning. Resultaten 
påverkades vid närvaro av blod, därför tillfördes fårblod till alla tester. Proverna med 
citrat-, chitosan- och PVA-AgNP späddes till 1:256. Proverna inkuberades och efter 
inkubering observerades närvaron/frånvaron av grumlighet. Halten i den första 
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brunnen utan mikrobiell tillväxt definierades som MIC, uttryckt i µg mL−1. Efter att 
MIC avlästs, såddes prov från de brunnar utan synlig grumlighet ut på mueller–
hinton agar (MHA) och inkuberades för att observera närvaron eller frånvaron av 
makroskopisk bakteriell tillväxt. Med hjälp av MBC definierades koncentrationen av 
AgNP som krävs för att uppnå den baktericida effekten. MBC definierades av den 
lägsta utspädningen utan makroskopisk bakteriell tillväxt.  
 
 
 
Resultat studie II 
 
 
AgNP-aktivitet vid diffusion i fast media och MIC var densamma mot MDR och 
antimikrobiellt mottagliga isolat med högre effekt mot gramnegativa isolat. Bästa 
resultaten erhölls av citrat- och chitosan-AgNP, båda med MIC90 på 6.75 µg mL−1, 
vilket antagligen beror på att dessa partiklar har lägre stabilitet och frisätter Ag+ 
vilket visades med röntgendiffraktion (XRD).  
 
PVA-AgNP hade en genomsnittlig diameter på 10 nm i diameter, chitosan-AgNP 
hade en diameter på 25 nm och citrat-AgNP hade en diameter på 20 nm. Resultatet 
för alla tre system visar att ytplasmonresonanserna toppar vid 400 nm. Chitozan-
AgNP hade en hög positiv laddning (+41,1 mV), medan PVA-AgNP låg närmare 
noll (-17,0 mV) och citrat-AgNP var mycket negativa (-48,4 mV). 
Röntgendiffraktionsspektra av AgNP stabiliserad av citrat, chitosan och PVA visar 
att i närvaro av citrat bildas ingen topp associerad med metallisk nanopartikel som 
det gjorde hos PVA-AgNP och chitosan-AgNP, men det visas en topp som tyder på 
att silveroxid (Ag2O) har bildats under syntesen eller torkningen av AgNP. Vid 
tillväxthämning genom diffusion var inhiberingszonen större hos mottagliga 
bakterier för citrat- och chitosan-AgNP än PVA-AgNP vid jämförelse med MDR. 
Med denna metod hade inte silvernitrat någon aktivitet mot MDR.  
 
MIC90 resultaten grupperades i MDR och mottagliga bakterier. Resultaten mot 
gramnegativa och grampositiva bakterier var liknande för chitosan-AgNP (6.75 µg 
mL−1), PVA-AgNPs (≥54 µg mL−1) och AgNP-kontrollen (≥10 µg mL−1). För citrat-
AgNP var MIC90 högre för mottagliga grampositiva isolat (13,5 µg mL−1) än för 
mottaglig gramnegativ och MDR (6,75 µg mL−1), oberoende av bakteriens 
antimikrobiella resistansprofil. MIC90 för silverkontrollerna var ≥ 27 för Ag-
sulfadiazin respektive 13.5 µg mL−1 för Ag-nitrat. Kontrollen Ag-sulfadiazin hade 
högre MIC90 än citrat- och chitosan-AgNP i alla tester. Silvernitrat visade liknande 
resultat som citrat-AgNP, med undantag för MDR grampositiv där silvernitrat hade 
en lägre inhiberande effekt (13.5 µg mL−1). Exakta MIC90-värden var inte möjligt att 
definiera för AgNP-kontrollen (≥10 µg mL−1) och PVA-AgNP. Sammanfattningsvis 
var effekten av AgNP lika oavsett vilken den antimikrobiella resistensprofilen var 
och hade bättre aktivitet mot gramnegativa bakterier.  
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Citrat- och chitosan-AgNP hade högre baktericid effekt än PVA-AgNP och 
silverkontrollerna. För mottagliga bakterier uppnådde både citrat och chitosan 
bakteriedödande effekt över 97 % och för MDR 93 % respektive 94 %. Vad det 
gällde kontrollerna var silvernitrat bakteriedödande till över 83 % av både MDR och 
mottagliga bakterier, medan data för silversulfadiazin var 61 % respektive 67 %. 
Resultaten visade högre baktericid effekt mot antimikrobiellt mottagliga bakterier än 
mot MDR.  
 
 
 
Studie III: Silver enhances antibiotic activity against Gram-negative bacteria (30) 
 
 
Syfte och metod, studie III 
 
 
I denna studie fanns det tre huvudsakliga syften. Det första var att undersöka om Ag+ 
kan potentiera effekten av vancomycin och gentamicin in vivo. Andra syftet var att 
utreda om Ag+ förmåga att öka membranpermeabiliteten kunde utnyttjas för att 
förbättra intracellulärt inflöde av antibiotika och det tredje syftet var att undersöka 
om doserna av Ag+ som använts ger toxiska effekter.   
 
En E. coli stam med mutationer som gjort stammen resistent mot flera antibiotika 
användes. E. coli cellerna i exponentiell fas späddes ut 1:250. Bakteriella 
persisterceller av E. coli behandlades med olika koncentrationer av gentamicin (ett 
aminoglykosidantibiotikum), ampicillin (ett beta-laktamantibiotikum) och ofloxacin 
för att fastställa vid vilken koncentration de avdödades. Till dessa prov tillsattes 
subletala koncentrationer av Ag+. De antimikrobiella behandlingarna utfördes i 24-
brunnsplattor som inkuberades. Efter de antimikrobiella behandlingarna räknades 
antal colony-foming unit (CFU) för att bedöma hur effektivt föreningarna dödade 
bakterier. För att detektera membranpermeabiliteten och detektera bildning av 
hydroxylradikaler (OH•) hos obehandlade E. coli celler och celler behandlade med 
Ag+ användes fluorescerande färgämnen. Fluorescensdata uppsamlades med hjälp av 
flödescytometer. Permeabilitets- och OH• produktion bestämdes via procentuell 
förändring hos respektive ämne med hjälp av fluorescens. 
 
In vivo undersöktes även om Ag+ kunde förstärka gentamicinaktiviteten genom att 
testa effekterna av Ag+ och gentamicin individuellt och i kombination på möss 
diagnostiserade med urinvägsinfektion (UTI). I studien undersöktes även in vivo om 
Ag+ kunde förstärka vancomycinaktiviteten. Effekterna av Ag+ och vancomycin 
analyserades individuellt och i kombination vid akut och mild peritonit hos möss. 
Mössen behandlades antingen med vancomycin och Ag+ individuellt eller i 
kombination eller erhöll ingen behandling alls. Två aspekter undersöktes, antalet E. 
coli celler i bukhålan bestämdes och musöverlevnaden.  
 
 



	

	 20	

 
Resultat studie III 
 
 
Resultatet blev att Ag+ i ett silvernitratsalt (AgNO3) hade antimikrobiell aktivitet vid 
30 µM mot den gramnegativa bakterien E. coli. I obehandlade persisterceller och 
celler behandlade med dödlighalt (60 µM) och subdödlig (30 µM) Ag+ mättes 
fluorescensen. Celler som behandlats med Ag+ uppvisade mer ökning i fluorescens 
jämfört med obehandlade persisterceller. Detta indikerar att peptidoglykanet 
destabiliserats, membranpermeabiliteten ökat och produktionen av OH• ökat. 
Resultaten tyder på att Ag+ behandling leder till ökad produktion av reaktiva 
syreradikaler (ROS) och ökad membranpermeabilitet hos bakterier. E. coli 
persisterceller behandlades med subletala koncentrationer av Ag+ (30 µM) och tre 
olika antibiotika (ampicillin, ofloxacin, gentamicin) individuellt och i kombination. 
Vid kombinationsbehandlingarna erhölls en högre baktericid aktivitet jämfört vid de 
individuella behandlingarna med Ag+ respektive antibiotika. Baserat på fynden som 
observerades i bakteriella persisterceller efter behandling med Ag+, dras slutsatsen att 
Ag+ kan utnyttjas för att förstärka antibiotisk aktivitet mot bakteriella persisterceller.  
 
E. coli behandlades individuellt och i kombination med låga doser Ag+ och 
vancomycin, kombinationsbehandlingen resulterade i signifikant större (p <0,001) 
bakteriell celldöd jämfört med Ag+ och vancomycin ensamma. Ag+ och vancomycin 
hade synergetiska antimikrobiella effekter vid alla koncentrationer som testades. 
Detta indikerar att kombinationen vancomycin och Ag+ bildar en 
läkemedelskombination som utnyttjar Ag+ inducerade 
membranpermeabilitetsändringar som gör vancomycin effektivare mot gramnegativa 
bakterier. I studien observerades det att kombinationsbehandlingen av Ag+ och 
gentamicin resulterade i 4 gånger ökad bakteriell celldöd i förhållande till 
behandlingarna med enbart Ag+ eller gentamicin vid UTI. Vid mild peritonit, ledde 
kombinationen av vancomycin och Ag+ till statistiskt säkerställd minskning av 
cellantalet i förhållande till kontrollen. Vid behandling med vancomycin och Ag+ vid 
akut peritonit minskade cellantalet av intraperitoneala E. coli 100 gånger medan 
enskild behandling inte hade någon effekt på cellantalet. 90 % möss överlevde akut 
peritonit som behandlats med kombinationen av vancomycin och Ag+, medan enbart 
50 % möss överlevde som behandlats med enbart Ag+ och 10 % överlevde som 
enbart behandlats med vancomycin. Båda dessa fynd tyder på att Ag+ potentiellt kan 
öka aktiviteten hos vancomycin mot gramnegativa patogener in vivo.  
 
I studien undersöktes om doserna av Ag+ som använts i denna studie hade toxisk 
effekt på däggdjur. Resultatet visade att exponering för de Ag+ halter som använts 
inte var toxisk hos möss som behandlats med Ag+ då de uppvisade en normal njure- 
och bukspottkörtelfunktion, samt normala koncentrationer av spårmetaller och joner 
vid analys i blod. Vad gäller leverenzymerna observerades ökade koncentrationer av 
alkaliskt fosfatas (ALP) och alaninaminotransferas (ALT). Inom 48 h efter 
behandling återhämtade sig mössen. För att fullständigt fastställa toxiciteten hos Ag+ 
krävs ytterligare studier.  
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Studie IV: Antibacterial activity of trimetal (CuZnFe) oxide nanoparticles (23) 
 
 
Syfte och metod, studie IV 
 
 
Huvudsyftet med denna studie var att kombinera den starka antibakteriella 
aktiviteten hos ZnO- och CuO-NP med Fe2O3. Studien gick även ut på att med hjälp 
av billiga kemikalier och en enkel lösningsprocess syntetisera CuZnFe-oxid-NP för 
att bilda nanostrukturer av god kvalitet för storskalig produktion. De tre metalloxid-
nanopartiklarna kombinerades och bildade en ny nanostrukturerad CuZnFe-oxid-NP, 
kallad trimetalloxid-NP. I studien testades den antibakteriella aktiviteten av CuZnFe-
oxid-NP mot gramnegativa bakterien E. coli och grampositiva Enterococcus faecalis.  
 
För att analysera celldöden av E. coli och E. faecalis odlades kulturerna i 
näringsbuljong (NB). Med hjälp av en spektrofotometer mättes tätheten av E. 
coli och E. faecalis. Bakterierna överfördes sedan till tre kontrollflaskor som inte 
innehöll några NP samt odlades bakterierna i antingen i näringsbuljong (NB) utan 
NP eller NB som innehöll ZnO-, CuO- eller CuZnFe-oxid-NP. Bakterierna 
inkuberades och spektrofotometrisk analysmetod användes därefter för att studera E. 
coli och E. faecalis förmåga att bilda biofilm i närvaro av CuO-, ZnO-NP och 
CuZnFe-oxid-NP. Varje prov testades i tre exemplar och medelvärdet av de tre 
resultaten redovisades. Levnadsbestämning användes för att bedöma E. coli och E. 
faecalis förmåga att växa i närvaro av NP. Sedan jämfördes trimetalloxid-NP med 
deras individuella metalloxidkomponenter CuO och ZnO. Den antimikrobiella 
effekten av trimetall-NP ligger sammantaget mellan de rena CuO- och ZnO-
nanopartiklarna. Detta kan innebära att även deras cytotoxicitet ligger mellan rena 
ZnO- och CuO-NP, vilket gör dem till potentiella antibiotika. Cytotoxiciteten hos 
trimetall-NP till mammalieceller måste verifieras.  
 
 
 
Resultat studie IV 
 
 
Trimetalloxid-NP hade större antibakteriell aktivitet mot E. coli än mot E. faecalis. 
Morfologin av CuO, ZnO och CuZnFe karaktäriserades. CuZnFe-oxid-NP 
medelstorlek var 23 nm. Spektroskopi användes för att utvärdera sammansättningen 
av NP. Spektrumtopparna som uppstod motsvarar Zn, Cu, Fe och O, detta bekräftar 
att alla grundämnena verkligen fanns i NP. Inga föroreningar upptäcktes, vilket 
bevisar att de syntetiserade nanostrukturerna endast innehöll de blandade 
metalloxidnanostrukturerna som användes.  
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Efter att E. coli exponerats för ZnO och CuO hade celltätheten minskat med 55 % 
och efter exponering för CuZnFe-oxid-NP hade celltätheten minskat med 85 %. E. 
feacalis efter exponering för CuO, ZnO och CuZnFe minskade i celltäthet med 59 %, 
25 % respektive 55 %. CuZnFe-oxid-NP hade minst effekt på biofilmsbildningen 
jämfört med ZnO och CuO. Vid jämförelse med kontrollgrupp hade E. coli 
biofilmbildning minskat med 50 % i närvaro av CuZnFe-oxid-NP, medan 
biofilmbildningen minskade med ca 65 % i närvaro av ZnO och CuO. 
Biofilmsbildningen av E. faecalis som exponerats för CuZnFe-oxid-NP visade endast 
en minskning på 26 %, medan biofilmsbildningen minskade med 62 % med ZnO- 
respektive 40 % för CuO-NP.  
 
CFU-mätningar indikerar den antibakteriella aktiviteten hos CuZnFe-oxid-NP. I 
närvaro av CuZnFe-oxid-NP reducerades halten med hos E. coli och E. faecalis med 
38 % respektive 40 %. Hos E. coli hade CuO-NP nästan ingen effekt, medan hos E. 
feacalis reducerades med 70 %. Efter att ha exponerat för ZnO-NP uppvisade E. coli 
och E faecalis en minskning av 75 % respektive 22 % i halt.  
 
 
 
Studie V: Overcoming antimicrobial resistance in bacteria using bioactive 
magnetic nanoparticles and pulsed electromagnetic fields (31) 
 
 
Syfte och metod, studie V 
 
 
Syftet med denna studie var att hitta tillräckligt med evidens för att visa att en ny 
antimikrobiell metodologi med magnetiska nisin-laddade nanobärare ska kunna 
hjälpa mot bakterier resistenta mot nisin. Detta är lite speciellt då dessa nisin-laddade 
nanobärare aktiveras av ett elektriskt och elektromagnetiskt fält som ska ha nytta mot 
dessa resistenta bakterier.  
 
Nisin-laddade järnoxidmagetiska NP-preparat syntetiserades. 
Järnoxidnanopartiklarna (IONP) täcktes med askorbinsyra (Asc) och gallinsyra (Gal) 
och citronsyra (Ca). I kontrollen användes vatten istället för nisinlösning. 11, 12 
respektive 13 nm var den genomsnittliga diametern för de nisinladdade IONP-Ca, 
IONP-Asc och IONP-Gal. Nisinkoncentrationen i alla NP var 2 µg/ml. I försök att 
övervinna bakteriers nisinresistens användes pulserande elektriska fält (PEF) och 
pulserande elektromagnetiska fält (PEMF). Gramnegativa bakterien E. coli och 
grampositiva Bacillus subtilis användes som cellmodell. Två PEMF ställdes in på 
olika amplituder för att inducera olika magnetiska fenomen. Genom centrifugering 
uppsamlades B. subtilis och E. coli celler i stationär respektive exponentiell 
tillväxtfas. Cellerna suspenderades i lösning som innehöll nisin oladdad/laddad IONP 
och användes för PEF- och/eller PEMF-behandling. Proverna inkuberades och efter 
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inkubering beräknades CFU och sedan beräknades medelvärdet av CFU/ml. Gränsen 
för statistisk relevans var p<0,5. Alla analyser utfördes i triplikat.  
 
 
 
Resultat studie V 
 
 
PEF användes för att inaktivera E. coli och B. subtilis i exponentiell och stationär 
bakterietillväxtfas. Tre olika kappningsmedel undersöktes, citronsyra (Ca), 
askorbinsyra (Asc) och gallinsyra (Gal). Antalet återstående odlingsbara celler i 
proverna efter PEF-behandlingen jämfördes med de i kontrollproverna utan 
behandling. Ingen additiv effekt detekterades med PEF för kontrollprover utan NP 
(IONP) och IONP laddade med nisin (Nis-IONP). De nisin-laddade NP täckta med 
Ca (Nis-IONP-Ca) och nisinfria versioner (IONP-Ca) visade ett stabilt 
antimikrobiellt svar för både E. coli och B. subtilis. 
 
E. coli i exponentiell tillväxtfas reagerade på de två olika PEMF med lika effektivitet 
eller ännu bättre än PEF. Med nisin-laddade NP sågs synergistisk effekt. Efter att 
Nis-IONP-Ca och Nis-IONP-Gal utsatts för PEF var effekten mindre. I den 
stationära tillväxtfasen för E. coli observerades samma tendens. Bakterierna var 
mindre mottagliga för behandling vilket resulterade i en högre cellöverlevnad (PEF + 
NP), men en statistisk säkerhetsställd förbättring av inaktiveringseffektiviteten var 
detekterbar vid jämförelse av separata procedurer. På B. subtilis användes samma 
metod. För B. subtilis var inte resultatet lika tydligt, men båda PEMF gav en ökning i 
antimikrobiell effektivitet vid jämförelse med endast NP-behandling. Bakterier i 
stationär tillväxtfas visade svag respons på behandlingen.  
 
Resultat för den nisin-laddade versionen av NP var inaktivering av E. coli och B. 
subtilis vid användning av olika behandlingsprotokoll och Nis-IONP-Ca. En tydlig 
ökning av inaktiveringseffektivitet observerades när de synergistiska PEF + PEMF 
applicerades. En statistisk säkerställd minskning detekterades av 
behandlingseffektiviteten för B. subtilis när NP-PEMF applicerades.  
 

DISKUSSION 
 
 
Antibiotikans effektivitet äventyras globalt p.g.a. den snabba framväxten av 
resistenta bakterier. För att hantera denna kris krävs det att rekommenderade åtgärder 
efterföljs, såsom antibiotiska stewardship-program som innebär att antibiotika endast 
ska användas vid behov, rätt läkemedel ska användas och administreras i rätt dos, 
samt förbättrade diagnoser/diagnostiska verktyg, mer återhållsamma förskrivningar 
av antibiotika och åtgärder för att förhindra att infektioner sprids. Dessutom krävs ett 
globalt samarbete och investeringar i nya antimikrobiella medel för att bekämpa 
resistensen. Nya föreningar samt nya tillvägagångssätt för behandling av bakteriella 
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infektioner som för närvarande studeras förväntas hjälpa till att stoppa krisen. 
Framgången inom detta område är liten och även om de antimikrobiella medlen är 
säkra och effektiva på labb, dröjer det flera år innan de är tillgängliga för klinisk 
användning. Nya strategier inom antibiotikafrågor innefattar nya läkemedelsmål, nya 
leveransmetoder, nya odlingsmetoder och nya läkemedelskombinationer. Metoder 
som inte kräver att mikroben avdödas för att behandla infektioner undersöks, t.ex. att 
göra patogenerna harmlösa så de inte längre kan orsaka sjukdom eller hindra 
mikrobens tillgång på näringsämnen (t.ex. järn) så de inte kan prolifiera i värden (9).  
 
 
 
Studie I (27) 
 
 
Antibiotika riktade mot DNA-gyras är inte nya, men många av de antibiotika som 
verkar mot DNA-gyras fungerar på ett liknande sätt. Detta innebär att om bakterien 
utvecklar resistens mot ett av dessa antibiotikum, blir de även resistenta mot andra 
antibiotika i samma klass. Inom ENABLE-projektet har en ny mekanism upptäckts 
som på ett helt annat sätt hämmar DNA-gyras. Den befintliga antibiotika som finns 
på marknaden just nu blockerar DNA-gyras då DNA-gyras interagerar med DNA. 
ENABLE-föreningar binder däremot på andra sidan av enzymets struktur till en 
”gångjärnsficka” och hindrar därmed enzymets aktivitet (32).  
 
Fluorokinoloner riktar sig mot DNA-gyras genom att stabilisera DNA-
klyvningskomplex och är bredspektrumantibiotika. Likt fluorokinoloner har en klass 
av antibakteriella medel som omvandlar DNA-gyras till toxiska DNA-
klyvningskomplex identifierats och karakteriserats med hjälp av biokemiska och 
genetiska tekniker. Inhibitorerna riktar sig mot en tidigare oexploaterad proteinficka i 
gyraset. Föreningarna binder till proteinfickan mellan topoisomerasprimas-domänen 
och den vingade helixdomänen, detta leder till att de har effekt mot 
fluorokinolonresistenta bakterier och ger en strategi som riktas mot bakteriella 
topoisomeraser (27). 
 
En framgångsrik strategi för att leverera nya antibakteriella medel till klinisk 
prövning är att producera nya molekyler mot väl validerade mål. I studie I (27) 
identifierades en klass av antibakteriella tiofener med en unik verkningsmekanism 
som riktar sig mot DNA-gyras. Den har aktivitet mot ett antal bakteriella patogener, 
inklusive stammar som är resistenta mot fluorokinoloner. De antibakteriella 
tiofenerna stabiliserade gyras-medierade DNA-klyvningskomplex antingen vid båda 
DNA-strängarna eller bara den ena DNA-strängen. Aktiviteten hos 
tiofeninhibitorerna påverkas av mutationer kring denna proteinficka. Fickan som 
identifierats ger potentiellt komplementära möjligheter att störa bakteriella 
topoisomeraser för antibiotikabehandling (27). Det gick inte att optimera 
föreningarna till ett utvecklingsbart läkemedel, men trots det utgör den tiofen-
bindande fickan ett unikt mål att attackera DNA-gyras. Enzymet modifieras till ett 
DNA-klyvningskomplex som är toxiskt för patogenen. Dess verkningsmekanism 



	

	 25	

förbigår redan existerande resistens som uppkommit mot antibiotika riktad mot 
DNA-gyras som för närvarande används kliniskt. Detta resulterar i att den 
allosteriska fickan är ett potentiellt mål för design och utveckling av antibakteriella 
medel som riktar sig mot gramnegativa bakterier (27).   
 
Det terapeutiska indexet och farmakodynamiska målet måste bestämmas och 
demonstreras innan det sker utvärdering av ett antibiotikum i den avsedda 
patientpopulationen. Många föreningar misslyckas i prekliniska toxicitetsstudier och 
p.g.a. att koncentrationen ligger vid kanten av det terapeutiska området. Toxiciteten 
ökar väsentligt om det krävs höga koncentrationer av en förening, därmed minskar 
sannolikheten för att generera ett kliniskt kandidatläkemedel (33). Trots att det inte 
gick att optimera föreningar i studie I (27) till ett utvecklingsbart läkemedel, så 
uppvisar DNA-gyras en framkomlig väg mot nya läkemedel (27). 
 
Förening 1 hade svag antibakteriell aktivitet. Via DNA-gyras-riktad high troughput 
screening (HTS) identifierades förening 1 (27). Identifiering av antibakteriella träffar 
via HTS har haft begränsad framgång (1). Mot definierade mål och för rationell 
läkemedelsdesign har HTS varit en besvikelse p.g.a. problem med att identifiera 
syntetiska föreningar som effektivt kan tränga in i cellerna (33). Förening 1 
inhiberade supercoiling och stabiliserade DNA-gyras-beroende DNA-klyvning. Att 
förening 1 binder till en tidigare okänd plats på gyras som sitter långt från katalytiska 
DNA-klyvningsplatsen kunde påvisas med en kristallstruktur. Strukturinformationen 
som erhölls användes för att designa en modifierad inhibitor som hade bättre 
passform inuti fickan, vilket resulterade i förening 2 som hade förbättrad aktivitet 
mot målet. In vitro testades DNA-gyras-enzymer med mutationer i bindningsstället, 
de hade minskad mottaglighet för föreningarna 1 och 2 men inte för ciprofloxacin. 
Detta bekräftar relevansen av bindningsstället. Ciprofloxacin hämmar öppningen av 
DNA-grinden och förändrar klyvningsmönstret för det oinhiberade enzymet, detta 
gör inte förening 2. Förening 2 stabiliserar inte klyvning lika bra som ciprofloxacin, 
men inhiberar negativ supercoling av E. coli DNA-gyras lika effektivt som 
ciprofloxacin. Skillnaden förklaras med att förening 2 antagligen har en högre 
affinitet till DNA-gyras, men att inte DNA klyvs i varje komplex bildat av förening 2 
med enzymet och DNA. Dessa enzym-DNA-komplex förblir oklyvda medan 
ciprofloxacin enzym-DNA-komplexen klyvs (27). 
 
 
 
Studie II (29) 
 
 
Det är få studier som använt MIC eller MBC för att utvärdera effekten av AgNP mot 
bakterier (29). Antimikrobiella medel bör ha en baktericid effekt som kan bestämmas 
av förhållandet MBC/MIC ≤4 för att minska urvalet av resistenta mikroorganismer 
(34). I studie II (29) var den bakteriedödande effekten av AgNP-partiklar som 
studerats liknande förhållandet som beskrivs ovan. Citrat- och chitosan-AgNP 
uppnådde den bästa bakteriedödande effekten mot antibiotikakänsliga bakterier. Mot 
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alla isolat hade citrat-AgNP den högsta hämmande effekten. MIC-resultaten visade 
att PVA-AgNP hämmade minst antal isolat. Citrat-AgNP hade ingen topp i 
spektrumet som var associerad med metalliskt silver, detta antyder att det metalliska 
silvret oxiderades till joner under torkningsprocessen. Dessa resultat visar 
tillsammans att den in vitro hämmande effekten av citrat- och chitosan-AgNP mot 
mottagliga bakterier och MDR antagligen uppstår p.g.a. den snabba 
oxidationsprocessen av dessa partiklar vilken frisätter Ag+ och/eller partiklarnas 
höga ytladdning (29).  
 
Agardiffusions-metoden som användes i studie II (29) verkar användbar vid MIC 
och MBC-bestämning. De erhållna resultaten kan förklaras med att AgNP interagerar 
med tre vitala komponenter i celler: cellväggen av peptidoglykan, cytoplasmatiskt 
membran och biomolekyler som DNA. Jämfört med silversalter uppvisar AgNP 
större kapacitet och högre ytarea i förhållande till volymen. Storlek, form, stabilitet 
och koncentration av AgNP är faktorer som kan påverka effekten av AgNP mot 
mikroorganismer. Bakterierna är negativt laddade vid biologiska pH-värden p.g.a. 
karboxylsyrorna dissocierar i membranet (29). I en tidigare studie (35) har det 
rapporterats att för aktiviteten hos AgNP är den elektrostatiska interaktionen mellan 
bakterieceller och AgNP avgörande. I studie II (29) var resultaten för negativt 
laddade citrat-AgNP och positivt laddade chitosan-AgNP ekvivalenta. Oavsett 
AgNP-laddning är bakteriernas tillväxtinhibering relaterad till NP bildande av Ag+ 
som attackerar membranlipiderna och bryter ned membranfunktionen (29). Hos 
AgNP är antibakteriella aktiviteten beroende av ytoxidation och optimal 
partikeldispersion. In vitro var den inhiberande effekten starkare mot gramnegativa 
bakterier jämfört med grampositiva, bästa resultatet uppnåddes med citrat- och 
chitosan-AgNP (29). 
 
Undersökningar som gjorts föreslår att AgNP dödar bakterier genom att ändra deras 
genomtränglighet genom att neutralisera bakteriemembranets yttre elektriska 
laddning (36). NP-varianter baserade på olika material används som ett nytt försvar 
mot MDR och mikrobiell resistens. Olika typer av NP har olika mekanismer för att 
bekämpa resistens (20). Som antibakteriellt komplement till antibiotika är 
nanomaterial mycket lovande och får uppmärksamhet eftersom de kan fylla luckorna 
där antibiotika ofta misslyckas (37). AgNP sker det forskning kring p.g.a. dess unika 
fysikaliska och kemiska egenskaper samt höga ytarea i förhållande till volymen. 
AgNP har en större antimikrobiell effektivitet än silversalter (29). Som ett alternativ 
till antibiotika har silverbaserade produkter marknadsförts, i en studie (38) som 
nyligen utförts visar att bakterier emellertid kan utveckla resistens mot silver. 
Användningen av silverbaserade produkter måste kontrolleras och silverresistensen 
övervakas, för att undvika ytterligare selektion och spridning av silverresistenta 
bakterier (38). 
 
 
 
Studie III (30) 
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In vitro och in vivo utfördes fenotypiska och genetiska analyser som visade att Ag+ 
stör flera cellulära processer, vilket ledde till destabilisering av cellmembranet och i 
gramnegativa bakterier produktion av ROS. Detta påvisar att Ag+ kan förstärka 
aktiviteten hos ett brett spektrum av antibiotika mot gramnegativa bakterier.  
 
Vid både hämmande och dödliga silverkoncentrationer ökar produktionen av ROS 
och membranpermeabilitet hos de flesta fenotyperna. Resultatet i studie III (30) visar 
att måttlig ökning av ROS-produktionen och membranpermeabilitet orsakad av 
subletala koncentrationer av silver kan användas för att förbättra antibiotikans 
aktivitet och bredda spektrumet av vancomycin (30). En tidigare studie (39) som 
gjorts visar att produktionen av ROS utövar mekanisk skada på membranet. 
Cellmembranpermeabiliteten förändrades också p.g.a. att AgNP inducerar 
ytladdningsneutralisering (39). Bakteriernas produktion av ROS kan utnyttjas för att 
förbättra den baktericida effekten av bakteriedödande antibiotika in vitro och in vivo. 
Interaktionen mellan silver och dess mål är förmodligen en indirekt effekt från den 
ökade produktionen av ROS, vilket stöds av att mutantstammarna som är mindre 
känsliga för silvret. Resistens har observerats trots att Ag+ interagerar med den 
mikrobiella cellen på flera ställen, huvudsakligen via överuttryckta kopparrelaterade 
effluxpumpar. Mellan Ag+ och olika antibiotikum uppnås den synergistiska effekten 
vid addition av 15 respektive 30 µM Ag+ för metaboliskt aktiva celler respektive icke 
aktiva. Framtida studier behövs för att fastställa silvrets användning som ett 
antibiotikumadjuvans som kan tas oralt eller injiceras. Silver i nanopartikelform har 
visat sig vara ett effektivare antimikrobiellt medel jämfört med Ag+, detta ger 
optimism inom framtida arbete att använda nya föreningar som innehåller Ag+ för 
läkemedelsleverans och bionanoteknik för att utveckla effektivare terapier (30).  
 
Vancomycin inhiberar grampositiva bakterier. Nackdelen med vancomycin är dock 
att den har stark njurtoxicitet. Behandlingen med vancomycin kan förbättras genom 
att öka läkemedelsleveransen till den önskade platsen (20). Nanomaterial kan 
användas som en bärare för att komplettera nuvarande kliniskt godkänd antibiotika. 
Med nanoteknik öppnas nya möjligheter, som kan tillåta nya lösningar med gamla 
läkemedel (29). NP unika egenskaper som liten storlek, stor yta förhållande till 
massan, hög reaktivitet och funktionaliserbar struktur kan utnyttjas för att underlätta 
administreringen av antimikrobiella läkemedel (40) 
 
 
 
Studie IV (23) 
 
 
I studie IV (23) syntetiserades trimetall-oxid-NP genom att kombinera de tre 
metalloxiderna. Trimetall-oxid-NP syntetiserades med hjälp av metallsalt som gör att 
vätebindningar bryts, vilket resulterar i reaktion med metallföreningarna. 
Metalljonerna (Cu2+, Zn2+ och Fe2+/3+) reagerar i lösning och bildar ett 
metallkomplex. Vid temperaturökning reagerar hydroxyl (OH-) joner från lösningen 
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med metallkomplexet, vilket resulterar i att metalljonerna från komplexet frisätts och 
reagerar med OH- för att bilda en metallhydroxyl. Mot ett brett spektrum av 
mikrobiella infektioner kan den terapeutiska förmågan hos NP ökas med hjälp av 
kombinationen av de tre metalloxiderna CuZnFe. Vad som möjliggör NP förmåga att 
tränga genom bakteriers cellvägg och interagera med cellulära element är storleken 
på NP. Den bakteriedödande effekten av NP beror till viss del på storleken (23).  
 
E. coli och E. faecalis halten samt deras förmåga att syntetisera biofilm minskades 
vid exponering för CuZnFe-oxid-NP (23). Bakteriella biofilmer har en unik 
sammansättning och struktur som skyddar de inbäddade mikroorganismerna (20). 
Bakterieresistens har de senaste decennierna utmanat forskare att utveckla nya 
antimikrobiella medel, i flera studier har metall-NP visat stark antibakteriell aktivitet 
(41, 42). Genom att kombinera nanoteknik och materialvetenskap med metallernas 
inneboende antimikrobiella aktivitet kunde nya tillämpningar för dessa ämnen 
identifieras (41). Hypoteser har lagts fram att NP av metall möjligtvis kan kontrollera 
bakteriell resistens p.g.a. att NP riktar sig mot flera biomolekyler samtidigt. I studie 
IV (23) observerades att CuZnFe-oxid-NP hade skadligare effekter på E. coli än vad 
CuO- och ZnO-NP hade individuellt. CuO-NP individuellt hade mindre påverkan på 
E. coli jämfört med E. faecalis (23). Detta överensstämmer med resultat från tidigare 
studier (42) som gjorts. Vissa bakteriearter är mer känsliga för vissa NP än andra. I 
kombination med andra metalliska NP kan CuO-NP vara ett potentiellt antibakteriellt 
medel (42). ZuO-NP hade däremot större effekt på E. coli än E. faecalis, ett resultat 
som kan beror på cellväggarnas tjocklek. Stora agglomerat av CuZnFe-oxid-NP 
verkar ha svårare att passera cellväggen och orsaka bakteriell skada inuti, därmed är 
det osannolikt att huvudmekanismen hos CuZnFe-oxid-NP är penetration för den 
antibakteriella aktiviteten. NP släpper sakta ut metalljoner som kan passera 
membranen och störa cellulära processer inuti cellen (23). Metall- och metalloxid-
NP är material som undersöks p.g.a. deras antimikrobiella effekter. En möjlig 
strategi för att övervinna den nuvarande resistensen mot antibakteriella medel är 
kombinationsterapi med metallnanopartiklarna. För att minimera toxiciteten hos 
metall- och metalloxid NP som lämpliga alternativ till antibiotika bör ytterligare 
undersökningar genomföras (41). 
 
Sammanfattningsvis kan CuZnFe-oxid-NP vara användbara för antibakteriell 
aktivitet. Effekten av CuZnFe-oxid-NP ligger mellan CuO och ZnO och antagligen 
även cytotoxiciteten. Närvaron av järnoxid (Fe2O3) orsakar buffring i trimetall-NP 
och reducerar den toxiska effekten. Fördjupad forskning krävs för att avgöra om 
hypotesen stämmer eller inte. Genom att kombinera ZnO, CuO och Fe2O3 i en 
trimetalloxid-NP kan den terapeutiska strategin mot ett brett spektrum av mikrobiella 
infektioner förbättras. Det är osannolikt att bakterier utvecklar motstånd mot denna 
NP, eftersom flera mutationer hos bakterierna måste utvecklas för att de ska bli 
resistenta mot trimetalloxid-NP. Förhoppningsvis kan denna NP bekämpa 
bakterieinfektioner (23). De antibakteriella mekanismerna hos NP är dåligt förstådda, 
men mekanismerna innefattar induktion av oxidativstress, metalljonfrisättning och 
icke-oxidativa mekanismer. De tre mekanismerna kan uppträda samtidigt. För att 
bakterier ska bli resistenta mot läkemedel med multipla mekanismer krävs att flera 
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mutationer i samma bakteriecell uppstår samtidigt, därför är det svårt för bakteriella 
celler att bli resistenta mot NP (20). CuZnFe-oxid-NP hade hög affinitet för 
lipopolysackarider som är huvudbeståndsdelen i gramnegativa bakteriers 
yttermembran, detta är en annan potentiell mekanism som kan förklara E. coli 
mottaglighet. Mellan CuZnFe-oxid-NP och bakterieceller sker fysisk interaktion som 
kan störa cellväggen, det resulterar i funktionsfel och bakteriedöd. Exakta 
mekanismen hos CuZnFe-oxid-NP är fortfarande oklar och fler undersökningar krävs 
(23).  
 
 
 
Studie V (31) 
 
 
I studie V (31) presenteras en ny metod som använder målinriktade magnetiska 
ninsin-nanobärare. Dessa nisin-nanobärare aktiveras genom kombination av PEF och 
hög PEMF, detta gör det möjligt att övervinna nisinresistensen hos E. coli. I studien 
utvecklades en magnetisk IONP som ökade den antimikrobiella effektiviteten vid 
behandling med PEF och PEMF. Resultatet som erhölls påvisar att PEMF ökar den 
antimikrobiella effektiviteten hos nisin-NP-PEMF liknar elektroporering eller 
magnetisk hypertermi-metoder (en metod som används för att behandla tumörer 
genom att öka temperaturen hos cellerna). Den antibakteriella aktiviteten hos NP 
beror på inkapslingsmetoden som används. Därför täcktes IONP med olika syror. 
Vanliga stabilisatorer av NP är Ca och Asc, nyligen har Gal använts för att täcka 
IONP. Dessa syror har olika kemiska strukturer och egenskaper vilket påverkar 
bindningarna till nisin och den biologiska aktiviteten. Den synergistiska 
behandlingseffektiviteten var detekterbar när nisin-laddade-NP användes i 
kombination med PEF. Effekten beror på högpermeabiliseringen, vilket induceras 
p.g.a. ökningen av transmembranspänningen i PEF. Bakteriernas cellvägg fungerar 
som ett hinder mot miljön, men ett kraftigt elektriskt fält kan inducera irreversibel 
cellväggsförstöring genom både mekanisk och fysisk skada. Hos gramnegativa 
bakterier skyddar yttermembranet från inkorporering av nisin, men tillämpningen av 
PEF gör det möjligt att permeabilisera bakterierna och därigenom sensibilisera dem 
för nisinbehandling. Detta överensstämmer med de för närvarande kända 
mekanismerna för nisinresistens och PEF-effekter. PEF behandlingen är en teknik 
som håller på att utvecklas, det höga magnetfältet kan inducera 
transmembranpotential i cellen och således stimulera permeabilisering eller påverka 
jonkanalernas aktivitet (31).  
 
Bacteriocinerna kan förlora sin antimikrobiella aktivitet p.g.a. miljöfaktorer som 
temperatur och pH, därav är det fördelaktigt att inkapsla dem eller använda 
nanostrukturer som bärare. Att utveckla nisinladdade NP kan förbättra effekten av 
den nisinmedierade antimikrobiella behandlingen. Nisin använder en 
plasmamembranmekanism och dess effekt är till stor del beroende på porbildningen. 
En bra kandidat är PEF eller elektroporering som utlöser en porbildningsprocess i 
cellmembranet eller cellväggen som är irreversibel eller reversibel. Elektroporering 
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är en är en teknik som är under utveckling för sensibilisering av bakterier mot 
antimikrobiella medel. Nyligen har det presenterats bevis på att det är möjligt att 
övervinna nisinresistensen mot gramnegativa bakterier genom användning av 
elektroporering och nisin-laddade NP (31). NP kan fungera som ”bärare” av 
antibiotika. Fördelarna med att använda NP för att leverera antibiotika jämfört med 
traditionsenliga leveranssystem är att det är små och bidrar till att öka serumnivåerna 
av antibiotika och skydda de antimikrobiella medlen från resistens genom att 
attackera bakterien. Läkemedlet skyddas från kemiska reaktioner som kan leda till 
skada, därmed upprätthålls läkemedlets styrka. NP-bärare kan dessutom hjälpa till att 
rikta antibiotika mot injektionsstället och därmed minimera systemiska biverkningar. 
Kombinationen är också en fördel, att flera antimikrobiella ämnen och läkemedel kan 
förpackas i samma NP (20). 
 
Slutligen visade studie V (31) att PEMF resulterar i additiva effekter med PEF för 
inaktivering av E. coli vid användning av nisin-laddade NP. För B subtilis 
observerades en statistisk säkerställd minskning av behandlingseffekten. För 
närvarande är det inte möjligt att bestämma de exakta mekanismerna och detta 
fenomen kräver ytterligare undersökning. Slutsatsen som kan dras är att elektriska 
fält är ett mångsidigt verktyg som framgångsrikt kan användas både separat och i 
kombination med elektroporation för sensibilisering av bakterier mot antimikrobiella 
peptider (31). 
 
Nanopartiklar är en relativt ny metod och mer forskning inom detta område behövs. 
Att använda kombinationen metall och NP verkar det finnas potential för då metall 
slår ganska hårt mot bakterierna och slår på flera ställen samtidigt vilket gör det 
svårare för bakterierna att utveckla resistens. På nanonivå kan materialens struktur 
skräddarsys för att skapa de egenskaper vi vill. Nanotekniken kan öppna stora 
möjligheter. Dock krävs mer forskning kring nanotekniken för att utvärdera riskerna 
med NP då dessa är okända i många fall. Forskningen måste arbeta för att framställa 
antibakteriella medel som attackerar flera av bakteriens verkningsmekanismer 
samtidigt. Antibiotika som endast riktar sig mot en svag punkt hos bakterierna, gör 
det ganska enkelt att utveckla den svaga punkten genom spontana mutationer. Men 
sannolikheten att flera mutationer uppstår på två olika ställen i genomet är emellertid 
mycket liten. Den bakteriella utvecklingen följer Darwins evolutionsteori och p.g.a. 
detta går det inte att undkomma resistens. Hämmas inte alla bakterier kommer den 
starkaste överleva, då de får fördel när de svaga bakterierna utrotas. Vissa bakterier 
är naturligt motståndskraftiga medan andra förvärvar resistens när antibiotika finns i 
miljön men inte i tillräckligt stor mängd, då utvecklas resistens. Används antibiotika 
på felaktiga grunder göds antibiotikaresistensen. Inom detta ämne är kunskap en 
viktig styrka för att ha möjlighet att hindra resistensen, antibiotika ska bara användas 
när den verkligen behövs samt behövs bättre diagnostikmetoder för att kunna 
fastställa vad det är för slags infektion som ska behandlas. 
 
Vad som även krävs att ha i åtanke är att de reaktiva syreradikalerna även är skadliga 
mot våra celler. I kroppen har vi antioxidanter som neutraliserar dessa skadliga 
syreradikaler, men vid för stora mängder av syreradikaler kommer inte 
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antioxidanterna räcka till och vi kommer drabbas av oxidativ stress som kan inducera 
mutationer i våra egna celler. För stor mängd av fria radikaler är toxiska för oss då de 
stjäl elektroner från våra friska celler och en kedjereaktion startas.  
 
 
  

SLUTSATSER 
 
Det är fortfarande oklart vad som kan användas mot infektioner när 
antibiotikaresistensen uppstått, men det sker forskning kring detta. Nya positiva fynd 
är bland annat att 

1) det inom ENABLE-projektet har det upptäckts en ny potentiell ficka på 
DNA-gyras som nya föreningar som ligger i fas II studier kan verka mot. 

2) det även bedrivs forskning inom nanotekniken där NP-innehållande metaller 
som Ag eller CuZnFe och bakteriocinet nisin har potential som nya 
antimikrobiella medel.  

 
Med tanke på den ökande förekomsten av resistenta bakterier samt det växande 
behovet av antibiotika är det viktigt att länder går ihop och samarbetar för att kunna 
lösa denna kris. Hastigheten som vissa bakteriestammar utvecklar 
antibiotikaresistens med hotar den globala hälsan, då bakterierna anpassar sig 
snabbare än läkemedelsindustrin hinner skapa nya antibiotika.  
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