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SAMMANFATTNING 

Under vissa omständigheter kan bakterier kan ta sig in i blodbanan där de kan orsaka 

allvarliga infektioner (bakteriemi). Metoden som används för identifiering och 

resistensbestämning av bakterier i blododlingar kräver minst 16 timmars inkubation. 

Fram tills en resistensbestämning utförts kan empirisk antibiotikabehandling användas, 

men med ökande resistensutbredning blir det alltmer osäkert om denna behandling är 

verksam. Nyligen har en lappdiffusionsmetod för resistensbestämning direkt från 

blododling validerats, som kan läsas av efter 4, 6 och/eller 8 timmars inkubation. Det 

finns även publicerade arbeten där flödescytometriassisterad resistensbestämning 

används, men då krävs att bakterierna finns i tillräckligt hög koncentration, befinner sig 

i tillväxtfas och finns som renkultur. Syftet med examensarbetet var att optimera 

hantering av blododlingsflaskor så att bakterier från blododlingsflaskorna kunde isoleras 

med tillräcklig kvalitet och koncentration för att kunna utföra resistensbestämning med 

flödescytometri. Upprening av bakterierna utfördes med olika tvättbuffertar och sedan 

utfördes resistensbestämning med flödescytometri och  referensmetoden 

buljongspädning. Resultaten från uppreningen visade att sterilt vatten och Tween20 

gynnade bakteriernas återhämtningsförmåga mest. Resistensbestämning utfördes med 

Klebsiella pneumoniae ATCC700603,  K. pneumoniae CCUG56233 och K. 

pneumoniae ATCC13882, som tvättats med sterilt vatten och Tween20. För 

CCUG56233 skiljde 1 spädningssteg i koncentrationsskalan mellan metoderna. ATCC-

isolaten erhöll likartade MIC-värden (minimum inhibitory concentration) vid alla 

analyser men där fanns en skillnad på 2 spädningssteg mellan buljongspädning och 

analys med flödescytometri. Detta kan förklaras av skillnaden i inkubationstid mellan 

metoderna. Slutsatsen som kan dras är därför att resultaten från de två metoderna vid 
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resistensbestämning är likartade och att sterilt vatten är mest lämpligt att använda vid 

upprening av bakterier. Fler undersökningar bör dock utföras. 

 

Nyckelord 
Klebsiella pneumoniae, flödescytometri, resistensbestämning, buljongspädning. 

 

ABSTRACT 

Bacteria can sometimes enter the blood stream (bacteremia), which can cause 

complications that may lead to death. In order to treat these infections effectively 

isolation of bacteria and antimicrobial susceptibility testing (AST) must be performed. 

A new method to perform AST directly from a positive blood culture has been validated 

and allows measurement of inhibition zones after incubation for 4, 6 and/or 8 hours. 

Some published articles explore flow cytometry-assisted antimicrobial susceptibility 

testing (FAST) instead. In order to use FAST the bacteria must be in a sufficient 

concentration, be growing exponentially and in a pure culture. The aim of this study 

was to optimize a method for isolating bacteria from positive blood cultures in order to 

perform FAST.  Four different wash solutions were used to determine which was best at 

preserving the bacteria while lysing the blood cells. The results showed that Tween20 

and sterile water were best at preserving the bacteria through the washing procedure. 

Broth microdilution (reference method) and FAST was performed on three isolates 

(Klebsiella pneumoniae ATCC700603,  K. pneumoniae CCUG56233 och K. 

pneumoniae ATCC13882)  that had been washed with Tween20 and sterile water. The 

results showed that for CCUG56233 there was a difference of 1 dilution step (> 32 mg/l 

and 32 mg/l) between  the two methods. The other isolates scored similar MIC-values 

(minimum inhibitory concentration) during every analysis but there was a difference of 

2 dilution steps between FAST and the broth microdilution. This can be explained by 

the different incubation times of the methods. The conclusion is that both of the 

methods result in similar MICs and that sterile water seems best suited for isolating and 

cleaning bacteria from blood cultures. More studies should be performed.  

 

Keywords 
Klebsiella pneumoniae, flow cytometry, antimicrobial susceptibility testing, broth 

microdilution. 

 

 

 

  



  
 

 

FÖRKORTNINGAR 

 

CFU – Colony forming units 

 

CO2 - Koldioxid 

 

DNA - Deoxyribonukleinsyra 

 

ESBL - Extended spectrum beta-lactamase 

 

EUCAST - European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing 

 

FSC – Forward scatter 

 

K. pneumoniae – Klebsiella pneumoniae 

 

LB-buljong – Luria Bertani-buljong 

 

MH-buljong – Mueller Hinton-buljong 

 

MIC – Minimum inhibitory concentration 

 

NaCl – Natriumklorid 

 

PBP – Penicillinbindande proteiner 

 

RAST – Rapid antimicrobial susceptibility testing 

 

RNA - Ribonukleinsyra 

 

SIRS – Systemiskt inflammationsresponssyndrom 

 

SSC – Side scatter 

 

UCM – Unexposed cell morphology 
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1 INTRODUKTION 

Under vissa omständigheter kan levande bakterier nå blodbanan och orsaka en allvarlig 

infektion (bakteriemi). Om detta inte behandlas kan infektionen utvecklas till 

exempelvis systemiskt inflammationsresponssyndrom (SIRS) och sepsis med påföljande 

organdysfunktion som kan leda till död [1]. Patienter behandlas empiriskt med 

antibiotika fram tills den orsakande bakterien har identifierats och resistensbestämts [2]. 

Den empiriska antibiotikabehandlingen är ofta bredverkande men med ökande 

resistensutbredning blir det mer och mer osäkert om den empiriska behandlingen 

kommer vara verksam. Då dödligheten vid bakteriemi ökar för varje timme utan 

adekvat behandling är det viktigt med snabba metoder för resistensbestämning [3, 4]. I 

denna studie kommer därför försök utföras med flödescytometriassisterad 

resistensbestämning av bakterier.  

 

1.1 Klinisk betydelse av patogener i blodet 

Det finns en mängd olika bakterier som kan orsaka infektioner och sjukdom hos 

människor och djur. Bakterier kan naturligt förekomma i olika delar av kroppen exv. på 

huden, i tarmarna. När bakterier tar sig in i blodbanan kan de orsaka allvarliga 

infektioner (bakteriemi) som i värsta fall kan leda till död [1]. Procentuellt är de fem 

mest förekommande bakterierna i blododlingar koagulasnegativa stafylokocker, 

enterokocker, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae och Escherichia coli [5]. 

K. pneumoniae tillhör familjen Enterobacteriaceae och finns naturligt i mag-

tarmkanalen hos både människor och djur [6]. K. pneumoniae kan orsaka infektioner 

som lunginflammation, bakteriemi samt infektioner hos nyfödda, vilket kräver 

sjukhusvård. K. pneumoniae är en av de bakterier som kan härbärgera många olika 

resistensmekanismer och bidrar till bekymret infektioner med multiresistenta bakterier i 

världen [7].  

 

1.1.1 Resistensmekanismer 

Bakterier har förmågan att anpassa sig till förändringar i sin omgivning vilket gör att de 

kan förvärva resistens mot antimikrobiella medel så att de undviker att bli dödade av 

antibiotika. Det finns flera olika cellulära mekanismer bakterierna kan förändra för att 

undkomma effekten av antibiotika. Ett exempel är produktionen av enzym (t.ex. 

karbapenemas, betalaktamas) som binder antibiotika och hydrolyserar den så att den 

tappar sin verkningskraft. Bakterier kan också reglera antalet kanaler som släpper 

genom antibiotika i cellmembranet så att upptaget av antibiotika minskar. Bakterier kan 
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också uppgradera produktionen av s.k. effluxpumpar, vilka pumpar ut antibiotika ur 

bakterien. Dessutom finns exempel på olika mutationer i bakteriers proteiner, vilka 

påverkar antibiotikans effekt. Felanvändning av antibiotika såsom överanvändning, fel 

sort och fel dosering bidrar till att driva dessa förändringar [8].  

 

Klebsiella penumoniae kan förvärva egenskapen att producera ESBL (extended 

spectrum beta-lactamase), ett enzym som hydrolyserar antibiotika ur betalaktam-

gruppen (penicilliner, cefalosporiner). På grund av detta kan många 

betalaktamantibiotika inte användas vid behandling av infektioner som orsakats av 

ESBL-producerande K. pneumoniae. Ibland har bakterien även förvärvat 

resistensmekanismer mot ytterligare antibiotika, och den klassas då som multiresistent 

och det gör infektioner med dessa bakterier ännu mer svårbehandlade. Traditionella 

ESBL bryter dock inte ned karbapenemer (meropenem, imipenem) och dessa 

antimikrobiella medel är ofta de enda behandlingsalternativen vid infektioner med 

multiresistenta gramnegativa bakterier  [2]. Meropenem har ett brett spektrum in vitro 

mot både gram-positiva och gram-negativa bakterier. Substansen används vid empirisk 

behandling eller när infektion orsakats av en eller flera känsliga bakterier, ofta när en 

infektion orsakas av många olika bakteriearter samtidigt [9]. Meropenem har baktericid 

effekt som utövas genom att bakteriens cellväggsyntes hämmas när substansens 

betalaktamring binder till bakteriens penicillinbindande proteiner (PBP) [10].   

 

1.2 Detektion av bakterier i blododlingar 

På ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium är en av de viktigaste aspekterna en snabb 

och pålitlig detektion av mikroorganismer i blod. För att bakterier ska kunna detekteras 

i blod krävs att de befinner sig i en optimal miljö för att kunna tillväxa och det finns 

flera olika blododlingssystem för ändamålet [11]. De aeroba blododlingsflaskorna som 

använts vid arbetet innehåller exv. näringsbuljong som stimulerar tillväxt och resin för 

hämning av eventuell antibiotika [12]. Blododlingsinstrument kan hantera flertalet 

blododlingsflaskor samtidigt och fungerar som en inkubator och detektionssystem. 

Varje blododlingsflaska innehåller en CO2-sensor som mäter mikroorganismers 

metaboliska aktivitet. Frisättning av CO2 aktiverar ett fluorescerande material i sensorn 

och ljussignalen mäts med jämna intervall i en fotodetektor i instrumentet. När 

tillräcklig hög fluorescens har uppmätts i instrumentet larmar blododlingen som positiv 

[11]. 
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1.2.1 Bakteriell tillväxt 

För att bakterier ska kunna tillväxa krävs en kolkälla och energikälla. För att kartlägga 

antalet växande mikroorganismer i en population över tiden kan en tillväxtkurva 

användas [5]. En generell tillväxtkurva består av fyra olika stadier; lag-fas, log-fas, 

stationär fas och dödsfas (Figur 1). Vid lag-fasen anpassar sig bakterierna till den nya 

miljön och syntetiserar enzymer som kan ta tillvara på näringsämnen i mediumet [13]. 

Denna fas kan pågå från mindre än en timme upp till flera dagar beroende på art samt 

sammansättningen av odlingsmediumet. Under log-fasen ökar populationen logaritmiskt 

då DNA- och proteinsyntesen m.m.  är maximal. Det är väl dokumenterat att log-fasen 

vid bakterietillväxt är den tidpunkt där bakterier delar sig så snabbt som möjligt [14]. 

Flertalet antimikrobiella medel har verkningsmekanismer som hämmar cellernas tillväxt 

och förökning. För att bakterierna då ska påverkas av antibiotikan krävs det att 

bakterierna befinner sig i tillväxt. Vid den stationära fasen är antalet döende celler 

detsamma som antalet nybildade celler, vilket gör populationens storlek konstant. 

Denna fas inträder när näringen i odlingsmediumet börjar ta slut. Dödsfasen nås när 

antalet döende celler är större än antalet celler som produceras [5].  

 

 

Figur 1. En översiktlig bakteriell tillväxtkurva. Kurvan visar de fyra olika stadierna vid tillväxt av en 

population. 

 

1.2.2 Spektrofotometrisk mätning av bakterietillväxt 

Vid övervakning av bakterietillväxten kan bakteriekoncentrationen i en lösning 

bestämmas med hjälp av absorbansmätning i en spektrofotometer. Mätningen utförs 
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vanligtvis vid en våglängd omkring 600 nm då absorbansen är proportionell mot 

bakteriekoncentrationen. Det krävs dock en relativt hög bakteriekoncentration för att 

kunna utföra absorbansmätningar [14, 15].  

 

1.3 Isolering av bakterier från blododlingar 

Vid en bakteriemi kan bakteriekoncentrationen i blodet vara så låg som 1 colony 

forming unit/ml (CFU/ml), dessa bakterier anrikas sedan under blododlingen. När 

flaskan larmar positiv för växt av mikroorganismer har mängden bakterier ökat 

väsentligt. Vid traditionell utodling av prov från positiva blododlingsflaskor isoleras 

bakterier från blodet genom anrikning på fasta substrat, men om resistensbestämning 

ska utföras direkt från den positiva blododlingsflaskan krävs att bakterierna kan 

separeras från blodcellerna. Bakterier kan isoleras från blod genom centrifugering, 

hydrodynamisk separation eller separation genom specifik inbindning [16]. Det är dock 

besvärligt att separera bakterier från erytrocyter eftersom de har relativt likartad storlek 

och densitet, men det skiljer något i sedimentationshastighet. För att separera partiklar 

med så lika sedimentationshastighet kan specifika centrifugeringstekniker användas 

[17]. 

 

Ett alternativ för att endast erhålla bakterier vid centrifugering är att blodkomponenterna 

lyseras genom tillsats av en detergent. Många av de detergenter som finns är dock 

toxiska även för bakterier och kan påverka morfologi och/eller tillväxt [18]. Det finns 

mildare detergenter som lämnar bakterierna intakta och viabla [19]. Triton™ X-100 är 

en relativt mild icke-denaturerande detergent med hemolytisk förmåga, som ofta 

används för lysering av celler inför extraktion av exv. protein, DNA och cellulära 

organeller [20]. Saponiner är en stor familj av naturliga detergenter, vilka karaktäriseras 

av förmågan att bilda skum [21]. Saponin sätts till positiva blododlingar vid 

artbestämning av mikroorganismer med Matrix-assisted laser desorption/ionization time 

of flight (MALDI-TOF) [22]. Tween
®
20 är en polyoxyetylen-sorbitolester som används 

inom en rad områden, t.ex. lysering av däggdjursceller, tvättning av celler inför 

fluorescense in situ hybridization och spädning av reagens vid immunokemiska metoder 

[23].  

 

1.4 Resistensbestämning 

En bakteries känslighet för ett specifikt antibiotikum kan bestämmas fenotypiskt genom 

lappdiffusionstest, buljongspädning eller E-test alternativt genotypiskt genom påvisning 
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av resistensgener [5]. Vid buljongspädning, som är referensmetod för 

resistensbestämning, inokuleras en standardiserad mängd bakterier i näringsbuljong 

innehållande olika koncentrationer antibiotika. Efter 16-20 timmar avläses den lägsta 

koncentrationen antibiotika med avsaknad av visuell tillväxt, vilket motsvarar MIC-

värdet (minimum inhibitory concentration) [24]. MIC-värden översätts till S (känslig), I 

(intermediär) eller R (resistent) utifrån EUCAST (European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing) definitioner [25]. Buljongspädningsmetoden 

kräver ett inkubationssteg om minst 16 timmar, men en ny lappdiffusionsmetod för 

resistensbestämning direkt från positiv blododling har nyligen validerats (RAST). 

Resistensbestämningen med RAST-metoden kan läsas av efter 4, 6 och/eller 8 timmars 

inkubation, och zondiametern kring antibiotikadisken jämförs med EUCASTs 

brytpunkter för att bestämma bakteriens känslighet [1].  

 

1.4.1 Flödescytometriassisterad resistensbestämning 

Ett problem med tradionell resistensbestämning är att avläsningen kräver visuell växt av 

bakterierna, men med hjälp av flödescytometri kan avläsning ske tidigare och 

inkubationstiden kan kortas. Då bakterier utsätts för antibiotika sker cellförändringar 

såsom cellfragmentering, ökat DNA-innehåll, elongering på grund av oförmåga till 

celldelning etc. mycket snabbt och dessa förändringar kan detekteras med 

flödescytometri och korreleras till ett MIC-värde [3, 26].  

 

1.5 Flödescytometri 

Vid flödescytometri passerar enskilda celler eller partiklar i en vätskeström en 

laserstråle, vilket ger upphov till mätbar spridning eller absorption av ljus (scatter) [27]. 

Cellerna kan utan särskild infärgning skiljas åt med två parametrar; forward scatter 

(FSC) vilket motsvarar cellens storlek samt side scatter (SSC) som ger information om 

cellens relativa komplexitet, t.ex. granulariteten [28]. Som optik används lasrar som 

genrererar ljus av olika våglängd som träffar cellerna i flödet. Vid detta arbete användes 

blå laser av våglängden 488 nm. När lasern träffat cellen passerar ljuset olika optiska 

filter som reglerar vilka våglängder som får passera till detektorerna. Det finns tre olika 

filtertyper. Vid detta arbete användes ett filter som släpper genom ljus mellan två utsatta 

våglängder (530/30 nm). Ljussignalerna förstärks när de når detektorn och övergår till 

data som kan visas som scattergram eller histogram. För att undvika oönskade signaler 

kan ett tröskelvärde sättas som gör att signaler under en viss styrka inte registreras [29]. 

Genom att märka in celler med fluorescerande molekyler kan man styra så att specifika 
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strukturer på cellerna detekteras [27]. Vid detta arbete användes det fluorescerande 

ämnet SYTO
®
9 (ThermoFisher Scientific, Oregon, USA) vilken är en grön 

fluorescerande färg som kan användas för att färga in både levande och döda bakterier. 

SYTO
®
9  binder främst till DNA i cellen men kan även färga in RNA. Maximal 

excitation av molekylen sker vid 483 nm och maximal emission sker vid 503 nm [30]. 

 

1.6 Syfte 

Målet med examensarbetet var att optimera hantering av blododlingsflaskor så att 

bakterier från blododlingsflaskorna kunde isoleras med tillräcklig kvalitet och 

koncentration för att kunna utföra resistensbestämning med flödescytometri. Arbetet 

avser att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilken tvättlösning är mest lämplig att använda för upparbetning av bakterier direkt 

från blododlingar? 

2. Är resultaten från flödescytometriassisterad resistensbestämning likvärdiga med 

resultat från referensmetoden buljongspädning? 

 

 

2 MATERIAL OCH METOD 

För att optimera metoden för upparbetning av bakterier från positiva blododlingar 

användes tre referensstammar som modeller; Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, 

Klebsiella pneumoniae CCUG56233 och Klebsiella pneumoniae ATCC13882. Samtliga 

isolat var frysta och odlades ut på blodagarplattor innehållande 5% hästblod (Håtunalab) 

och Columbia blood agar base (Merck) (Substratavdelningen klinisk mikrobiologi, 

Karlskrona) över natt i 35±1˚C i en inkubator (Memmert).  

 

2.1 Buljongberedning 

Mueller Hinton-buljong (MH-buljong) bereddes genom upplösning av BBL™ Mueller 

Hinton II Broth (katjon-justerad) (Beckton, Dickinson & Co, New Jersey, USA) i 

vatten. Buljongen sterilfiltrerades med 0.1 µm filter (ThermoScientific, Nalgene™ 

Rapid-Flow™ 90 mm Filter Unit – 1000 ml) för att erhålla en partikelfri buljong och 

autoklaverades vid 121˚C under 25 min så att lösningen blev steril. Luria Bertani-

buljong (LB-buljong) bereddes med koncentrationen 10 g/l trypton (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, USA), 5 g/l yeast extract (Dachefa Biochemie B.V., Haarlem, 

Nederländerna) och 10 g/l NaCl (Merck, Kenilworth, USA). Lösningens pH justerades 

till 7,0 med 1 M NaOH (Merck) innan den autoklaverades. Fosfatbuffrad koksaltlösning 
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(PBS) innehållande 2,7 mM KCl (Merck), 8 mM Na2HPO4 (Merck), 2 mM KH2PO4 

(Thermo Fisher Scientific) och 137 mM NaCl (Merck) pH 7,4 bereddes som 10XPBS  

och autoklaverades. Vid behov späddes 10XPBS med dH2O till 2X respektive 1XPBS. 

Meropenem 5 g pulver för injektion/infusion (Stada, gåva från Infektionskliniken, 

Blekingesjukhuset) löstes i 0,9% NaCl till 26,5 mg/ml och förvarades i -20˚C. 

 

2.2 Optimering av upprening av bakterier från blododlingsflaskor 

2.2.1 Förinkubation 

Två olika förinkuberingssteg testades. A) Bakteriekolonier från övernattskultur på 

blodagar ympades till 20 ml LB-buljong och inkuberades vid 35±1˚C (Memmert). Vid 

30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 och 240 minuter avskiljdes 200 µl prov till 

mikrotiterplatta (Sarstedt, Helsingborg, Sverige) och absorbansen vid 600 nm avlästes 

med TECAN Infinite F50 (Tecan Trading AG, Schweiz). B) Bakterier från en 

övernattskultur i LB-buljong späddes 1/10 i en ny buljong och inkuberades vid 35˚C på 

skak 450 rpm (Thermal Shake lite, VWR International) i mikrotiterplatta. Plattan 

avlästes som ovan.  

 

2.2.2 Inokulering i blododlingsflaska 

Bakterier (2 ml) som inkuberats enligt metod B under 90 minuter sattes till en förvärmd 

blododlingsflaska (BD BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials) innehållande 8 ml 

hästblod (Håtunalab) och inkuberades under 30 minuter vid 35˚C (Memmert). Flaskan 

punkterades under sterila förhållanden och prov/blod tillsattes med hjälp av en kanyl 

(1,2x50 mm, Beckton, Dickinson & Co) och spruta (5 ml, Beckton, Dickinson & Co).  

 

2.2.3 Upparbetning av bakterier från blododlingsflaska 

Blododlingsflaskan punkterades som ovan och 750 µl lösning aspirerades och sattes till 

eppendorfrör (VWR International). Därefter tillsattes 750 µl avjoniserat sterilt vatten 

(dH2O) eller 2xPBS innehållande antingen Tween20 (PBS-T20), Triton-X100 (PBS-

TX) eller Saponin (PBS-S) så att slutkoncentrationen blev 1%, 20% respektive 1%. 

Efter 2 minuter centrifugerades provet vid 200xg under 5 min (ThermoFisher Scientific 

Sorvall™ Legend™ Micro 21 Centrifuge) och supernatanten avlägsnades. Pelleten 

tvättades med 1,5 ml buffert enligt ovan (1xPBS + detergent alternativt sterilt vatten) 

och centrifugerades igen. Pelleten löstes upp i 1,5 ml förvärmd MH-buljong och 

centrifugerades igen. Efter sista centrifugeringen löstes pelleten upp i 750 µl MH-

buljong och de tvättade bakterierna inkuberades i upp till två timmar (35˚C, på skak 450 
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rpm). Prov avskiljdes vid 30, 60 och 90 minuter för flödescytometrisk analys (Attune
®
 

NxT Acoustic Focusing Cytometer, ThermoFisher). Data från flödescytometri användes 

för att bestämma koncentrationen av bakterier med hjälp av antal inmärkta celler och 

analyserad provvolym i FlowJo
®
 (ver. 10, LLC, Oregon). Vid varje tvättsteg, samt 

innan tvätt, togs prov av och inkuberades över natt på blodagar för beräkning av viabla 

bakterier (CFU). 

 

2.3 Resistensbestämning direkt från positiv blododlingsflaska 

Bakteriekolonier från övernattskultur (blodagar) suspenderades i 0,9% NaCl 

(Substratavdelning, Klinisk mikrobiologi, Karlskona) och tätheten justerades till 0,5±0,1 

McFarland (BioMérieux, Densichek Plus). Därefter späddes lösningen 1/1500, och 

ytterligare 1/1500 i 1,5 ml 0,9% NaCl (enligt rutin på laboratoriet). Dessa 1,5 ml 

inokulerades i blododlingsflaska (BD BACTEC Plus Aerobic/F Culture Vials) 

tillsammans med 8 ml hästblod. Flaskan inkuberades i blododlingsskåp BD BACTEC™ 

FX. När flaskan larmat positivt punkterades den och 6 ml aspirerades och tvättprotokoll 

med PBS-T20 alternativt sterilt vatten utfördes enligt ovan. De tvättade bakterierna 

inkuberades i MH-buljong under 90 minuter. De förinkuberade bakterierna (100 

µl/brunn) sattes till en mikrotiterplatta innehållande 100 µl/brunn MH-buljong med 2x 

koncentrationen meropenem enligt figur 2. Slutkoncentrationen meropenem efter tillsats 

av 100 µl bakterier var 0, 0,03, 0,06, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 respektive 32 mg/l. 

Därefter inkuberades plattan i 35˚C på skak under 30 minuter (inför flödescytometri) 

alternativt i 35˚C över natt (vid buljongspädning). 
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Figur 2. Seriespädning av meropenem-lösningen (64 mg/l) i en 96-hålsplatta. Från meropenem-lösningen 

(32 mg/l) i den högra kolumnen överfördes 100 µl till brunnarna direkt till vänster med en 

multikanalpipett. Detta utfördes genom hela plattan förutom vid näst sista kolumnen då 100 µl istället 

togs av och kasserades. Kolumn 1 innehöll enbart 100 µl MH-buljong för tillväxtkontroll av oexponerade 

bakterier. 

 

2.3.1 Flödescytometri 

Efter 30 minuters inkubationen tillsattes 50 µl 25 µM SYTO
®
9 (ThermoFisher 

Scientific) i Hank’s balanced salt solution (Gibco, ThermoFisher Scientific) till varje 

brunn (slutkoncentration 5 µM). Efter 5 minuters inkubation i rumstemperatur 

analyserades bakterierna med flödescytometri (Attune
®
 NxT Acoustic Focusing 

Cytometer, ThermoFisher) 

 
2.3.2  Inställning av flödescytometer 

Inställningarna som användes för analys av K. pneumoniae var: FSC spänning 300, FSC 

tröskelvärde 0,2×1000, SSC spänning 340, SSC tröskelvärde 0,3×1000, blå laser 1 (BL1 

530/30 nm) spänning 240 samt flödeshastighet 25 µl/min och analysvolym 75 µl. 

Analysens stopp sattes vid 10 000 räknade celler alternativt vid 35 µl analyserad volym 

då inte 10 000 celler uppnåtts. Den cirkulerande vätskan (Attune™  Focusing Fluid) 

som användes under analyserna hade filtrerats med 0,1 µm filter (ThermoScientific, 

Nalgene™ Rapid-Flow™ 90 mm Filter Unit – 1000 ml). Prestandatest med 

fluorescerande kulor (Attune™ Performance Tracking Beads) utfördes dagligen för att 

säkerställa funktionen av flödescytometern. 

 

2.3.3 Behandling av insamlade data 

Analys av data från de flödescytometriska analyserna utfördes i programmet FlowJo
® 

(ver. 10, LLC, Oregon). Erhållna scattergram granskades och bearbetades enligt figur 3.  

Bakteriernas naturliga morfologi i avsaknad av meropenem detekterades och en gate 

(UCM0) (unexposed cell morphology) motsvarande den 10:e percentilen (Figur 3:4) 

sattes. Denna gate applicerades vid alla meropenemkoncentrationer (UCMmerC) och 

den relativa bakteriekoncentrationen i gaten beräknades för varje 

meropenemkoncentration enligt ekvationen ((UCMmerC [bakterier/µl]) / (UCM0 

[bakterier/µl])). När bakterierna påverkas av meropenemet sker en förflyttning ut ur 

UCM0 och MIC definerades som den lägsta koncentrationen meropenem där den 

kvarvarande populationen utgjorde mindre än 30% av den ursprungliga UCM0-gaten 

[3]. 
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Figur 3. Representativ bild av hantering av flödescytometridata (FlowJo
®
). 1) Obehandlad data. 2) Gate 

kring bakteriepopulation. 3) Rensning av dubbletter. 4) Gate kring 10 percentilen (UCM0). 

 

2.3.4 Referensmetod buljongspädning 

Bakteriekolonier från övernattskultur (blodagar) suspenderades i 0,9% NaCl och 

tätheten justerades till 0,5±0,1 McFarland (Densichek). Till 11 ml MH-buljong sattes 

100 µl bakteriesuspension. Lösningen dispenserades i en mikrotiterplatta (100 µl/brunn) 

och inkuberades 35±1˚C i 16-20 timmar (Memmert). Slutkoncentration meropenem var 

efter tillsats av 100 µl bakterier 0, 0,03, 0,06, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 respektive 

32 mg/l. Vid buljongspädningen avlästes MIC-värdet vid den lägsta koncentration 

meropenem utan visuell tillväxt. 

 

2.4 Statistik 

För att beskriva data användes medelvärde och standardavvikelse. Beräkningar utfördes 

i Microsoft Excel (ver. 2010, Microsoft Office) och diagram skapades med GraphPad 

Prism (ver. 7, GraphPad Software, San Diego).  

 

2.5 Etik 

Vid detta arbete användes avidentifierade bakterieisolat där alla är kommersiellt 

tillgängliga referensstammar. Isolaten är därför inte patientkopplade, vilket gör att ingen 

särskild etisk prövning anses nödvändig. 

 

 

3 RESULTAT 

3.1 Förinkubation 

För att efterlikna en positiv blododling med aktivt delande celler identifierades först 

optimal förinkubation. Två metoder jämfördes: A) odling från kolonier på fast substrat 

och B) odling från övernattskultur i buljong. Aktivt delande cellpopulation där 

absorbansen översteg 0,150 uppmättes efter 60 minuter för metod B. Motsvarande 
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aktivitet detekterades först efter 150-180 minuter för metod A (Figur 4). Baserat på 

tillväxtkurvorna beslutades att förinkubera bakterierna i 90 minuter och att utgå från en 

övernattskultur (metod B) vid inokulering av blododlingsflaskor inför optimering av 

metod för upparbetning av bakterier.  

 

Figur 4. Tillväxtkurvor för de tre bakterieisolaten. Vid ett försök utfördes odling från kolonier på fast 

substrat (röd). Vid två tillfällen utfördes försök med odling från övernattskultur i buljong, där 

medelvärden beräknades (grön). Den streckade linjen motsvarar absorbans 0,150.  

 

3.2 Optimering av tvättsteg 

Effekten av de olika tvättbuffertarna på antalet levande bakterier i kulturen mättes 

genom beräkning av CFU/µl och analys av flödescytometridata. Direkt efter tvätten var 

antalet bakterier som lägst för isolatet med alla tvättlösningar under alla försök. Utbytet 

efter första tvätten beräknades till 56% (PBS-TX), 38% (PBS-S), 61% (PBS-T20) 

respektive 64% (dH2O), vilket motsvarar en halt på cirka 10
4
 bakterier/µl enligt figur 5. 

Antalet bakterier ökade med inkubationstiden efter tvätt med alla tvättlösningar. Efter 

90 minuters inkubation var cellantalet 1,5 gånger högre med Saponin, respektive 2 

gånger högre med Tween20 och sterilt vatten jämfört med Triton-X100 (Figur 5).  
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Figur 5. Cellantal (medelvärde och standardavvikelse från tre individuella försök) av K. pneumoniae 

ATCC700603 odlad efter tvätt med fyra olika tvättlösningar efter olika lång inkubationstid. Antalet 

celler/µl direkt efter tvätt (grå), efter 30 min (grön), efter 60 min (röd) respektive 90 min (blå).  

 

Analys från flödescytometern visade likvärdiga bakteriepopulationer efter tvätt med 

Triton-X100, Saponin och sterilt vatten efter 90 minuters inkubation. Efter samma 

inkubationstid men tvätt med Tween20 ses en bakteriepopulation samt en population 

erytrocyter med högre FSC (se figur 6:C, ↓). 

 

Figur 6. En representativ bild av hur scattergrammen såg ut efter tvätt med de olika detergenterna och 90 

minuters inkubation, där bakteriepopulationen är inringad. A) Tvätt med Triton-X100, spätt 1/100. B) 

Tvätt med Saponin, spätt 1/100. C) Tvätt med Tween20, spätt 1/1000. D) Tvätt med sterilt vatten, spätt 

1/100. ↓ Erytrocytpopulation. 
 

3.3 Resistensbestämning 

Baserat på flödescytometridata och återhämtningsförmågan hos bakterierna efter tvätt 

beslutades att utföra resistensbestämning efter upparbetning med Tween20 och 
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avjoniserat sterilt vatten. Vid resistensbestämningen, som utfördes efter 90 minuters 

inkubation efter avslutat tvättprotokoll analyserades med inokulat i spädningarna 1/1, 

1/10, 1/100, 1/1000. För bakterier som upparbetats med PBS-T20 kunde inte 

buljongspädning läsas av med högre inokulat än 1/100 på grund av att eventuell 

bakteriell växt maskerades av närvaro av erytrocyter. Analysen visade att 

bakteriesuspensionerna som var mer spädda än 1/10(PBS-T20) eller 1/100 (dH2O) inte 

hade tillräcklig mängd bakterier för att ge pålitlig data vid analys med flödescytometern. 

 

Med flödescytometri kunde MIC-värdena bestämmas som den lägsta koncentrationen 

meropenem med mindre än 30% av cellpopulationen i UCM0-gaten, vilket motsvarade 

MIC 0,125 mg/l (ATCC700603 och ATCC13882). Det med flödescytometri beräknade 

MIC-värdet för CCUG56233 var 16 mg/l (Figur 7). Samtliga resultat erhölls efter tvätt 

med sterilt vatten.  
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Figur 7. Flödescytometridata. Applicering av UCM0-gate (rosa) vid olika meropenemkoncentrationer 

(mg/l) för de testade isolaten (ATCC700603, ATCC13882, CCUG56233).  

 

Buljongspädning utfördes med de tvättade cellerna och vid avläsning var MIC ≤ 0,03 

mg/l för ATCC700603 och ATCC13882, vilket var minst två spädningssteg lägre än vid 

MIC-bestämning med flödescytometri. För CCUG56233 blev buljongspädnings-MIC 

32 mg/l, vilket var ett spädningssteg högre än MIC vid flödescytometri. Motsvarande 

siffror för referensmetoden var ≤ 0,03 mg/l, ≤ 0,03 mg/l och > 32 mg/l (Tabell I). 
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Tabell I. K. pneumoniae-isolatens MIC-värden för meropenem vid de två buljongspädningarna och 

flödescytometrin. Proverna är tagna från en blododling som har tvättats med sterilt vatten och spätts 1/10. 

Isolat Referensmetoden 

buljongspädning 

Buljongspädning 

efter upparbetning 

Flödescytometri 

ATCC700603 ≤ 0,03 ≤ 0,03 0,125 

CCUG56233 > 32 32 16 

ATCC13882 ≤ 0,03 ≤ 0,03 0,125 

 

 

4 DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att optimera en metod för att skörda bakterier ur 

blododlingsflaskor med målet att kunna utföra flödescytometriassisterad 

resistensbestämning direkt från blododlingar. Resultaten från resistensbestämning med 

flödescytometri jämfördes med de från referensmetoden buljongspädning.  

 

4.1 Förinkubering 

För att bestämma optimal förinkuberingstid av bakterierna utfördes spektrofotometriska 

mätningar. Vid det första försöket inkuberades bakterier på blododlingsplatta över natt 

som sedan ympades i LB-buljong som inkuberades vid 35˚C och mätningar utfördes 

med 30 minuters intervall. Med denna metod ökade absorbansen för bakterierna 

märkvärt efter 120 minuter. Vid de två andra försöken inkuberades bakterier i LB-

buljong över natt och sedan späddes övernattsbuljongen i en mikrotiterplatta som 

inkuberades vid 35˚C på skak (450 rpm). Mätningarna utfördes med 30 minuters 

intervall. Med denna metod började absorbansen för bakterierna öka redan efter 30 

minuter vid det första försöket respektive 90 minuter vid det andra försöket (Figur 4). 

Dessa resultat tyder på att bakterierna tillväxer fortare om en övernattsodling inkuberas i 

en mikrotiterplatta på skak jämfört med att odla ut bakterierna på blodagarplattor över 

natt och sedan ympa kolonier i buljong. Baserat på resultaten valdes att inkubera 

bakterierna enligt den andra metoden under 90 minuter innan upparbetning med 

tvättbuffertar vid samtliga försök.  

 

4.2 Upparbetning av bakterier 

Effekten av de olika tvättbuffertarna på antalet levande bakterier i kulturen mättes 

genom beräkning av CFU/µl. Tre försök utfördes och medelvärden beräknades (se figur 

5). Efter 30 minuters inkubation ses ingen märkbar skillnad i tillväxt av bakterier mellan 

de olika tvättningsprotokollen. Efter 60 minuters inkubation är cellantalet ungefär 
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detsamma vid odling efter tvätt med alla buffertar förutom med Triton-X100, där det är 

lite lägre. Efter 90 minuters inkubation är cellantalet nästan detsamma för bakterierna 

som tvättats med sterilt vatten och Tween20. Bakterietillväxten har inte skett lika fort 

efter tvätt med Saponin och cellantalet är som lägst när Triton-X100 använts som 

detergent. Det är dock en större felmarginal vid tvätt med sterilt vatten och Tween20, då 

det skiljer mycket i cellantal mellan de olika försöken. Bakterier tillväxer logaritmiskt 

och bakteriepopulationen fördubblas då vid varje celldelning [6] så det är möjligt att alla 

bakterier som tvättats med sterilt vatten och Tween20 inte har delat sig vid den tidpunkt 

som förväntats under odling, utan deras celldelning har skett långsammare. Detta kan ha 

resulterat i en större variation i cellantal mellan försöken. Cellantalet vid odling efter 

tvätt med Saponin och Triton-X100 är mer jämnt under alla försöken och felmarginalen 

är betydligt mindre. När cellantalet är som lägst efter 90 minuters inkubation då 

Tween20 och sterilt vatten använts, är det fortfarande högre än cellantalet efter tvätt 

med Triton-X100 (Figur 5). När analys med flödescytometri utförts syntes att alla 

blodceller inte lyserats vid tvätt med Tween20 utan att de samlats i en tydlig population 

separerad från bakterierna (Figur 6:C). Flödescytometridata för bakterierna där de andra 

tvättbuffertarna använts är däremot lika varandra. Där har blodcellerna förstörts och lite 

rester från dem befinner sig i närheten av bakteriepopulationen (Figur 6). Resultaten 

från flödescytometri och haltbestämning tyder på att de lösningar som är mest lämpliga 

att använda vid upprening av bakterier från blododlingar är sterilt vatten och Tween20. 

En studie har publicerats där försök utförts med Triton-X100 vid lysering av blodceller 

för att erhålla viabla bakterier vid analys med flödescytometri efter utförd peptide 

nucleic acid fluorescence in situ hybridization (PNA-FISH). Resultaten visade att 

SYTO
®
9 färgade in både bakterier och blodcellsrester från lyseringen och på grund av 

det kunde inte bakterier vid en låg koncentration detekteras [31].  

 

Ett alternativ till den isolering av bakterier som använts vid detta arbete är att istället 

använda en Histopaque-buffert. I ett publicerat arbete används en ny metod för att 

erhålla samma separation av bakterier från blod, men genom att tillsätta blodet ovanpå 

en buffert med specifik densitet. Bufferten finns i rör av en specifik längd och 

centrifugering körs under en bestämd tid. Detta försäkrar att alla celler som 

sedimenterar fortare kommer samlas på botten av röret medan de celler som 

sedimenterar långsammare stannar i bufferten. Vid dessa försök har en buffert som 

kallas Histopaque-1083 använts för att separera bakterier från resterande 
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blodkomponenter. Resultatet som erhölls som visade att denna buffert är lämplig att 

använda vid isolering av bakterier från blod [17].  

 

4.3 Resistensbestämning 

Resistensbestämningarna med flödescytometri utfördes med tre referensstammar efter 

tvätt med Tween20 och sterilt vatten. Buljongspädning enligt referensmetoden utfördes 

för att kunna jämföra hurvida det skulle gå att resistensbestämma direkt från blod eller 

inte. Efter tvätt med Tween20 fanns det betydligt fler blodceller än bakterier i proverna 

och på grund av det är bakteriekoncentrationen i proverna för låg för att kunna analysera 

om antibiotikan har effekt på isolatet. Spädningen (1/100 och 1/1000) som använts för 

analys efter tvätt ledde till en liten mängd bakterier och det var inte möjligt att använda 

ett mindre spätt prov, alternativt en ospädd lösning, då mängden blodceller gjorde 

inokulatet för visköst. Även vid buljongspädningarna var mängden blodceller för stor 

för att kunna avläsa MIC-värdet för det ospädda isolaten samt när de spätts 1/10. Risken 

för stopp i slangarna i flödescytometern gjorde det också svårt att analysera dessa 

prover med denna metod. Vid analys av isolaten efter tvätt med sterilt vatten behövdes 

inte proverna spädas lika mycket på grund av avsaknad av hela blodceller. Detta 

möjliggjorde en högre koncentration av bakterier i proverna och därmed mer korrekta 

beräkningar av MIC-värdena. Resultaten tyder på att sterilt vatten är att föredra vid 

tvättning för vidare försök att resistensbestämma bakterier från blododlingar.  

 

CCUG56233. Isolatet erhöll ett MIC-värde på > 32 mg/l vid buljongspädning enligt 

referensmetoden. Vid buljongspädning efter upparbetning av bakterier avlästes MIC till 

32 mg/l och analys med flödescytometri resulterade i ett MIC-värde på 16 mg/l. 

Resultaten från analys med flödescytometri och buljongspädning, respektive 

buljongspädning och referensmetoden, skiljer sig därmed med 1 spädningssteg i 

koncentrationsskalan. Den observerade skillnaden på ett spädningssteg är inte 

oroväckande då referensmetoden, som är ISO-certifierad (International Organization of 

Standardization), har en känd mätosäkerhet på +/- 1 spädningssteg i 

koncentrationsskalan [32].  

 

ATCC700603. Vid jämförelse av MIC-värden från referensmetoden och 

buljongspädning efter upparbetning av denna stam sågs ingen skillnad. Båda 

buljongspädningarna resulterade i ett MIC på ≤ 0,03 mg/l. Detta tyder på att bakterierna 
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inte har påverkats av tvättningen med sterilt vatten eller Tween20, utan 

resistensbestämningen direkt från blod överensstämmer med referensmetoden. Det 

förekommer dock en skillnad på minst två spädningssteg i koncentrationsskalan vid 

jämförelse mellan MIC-värdena från buljongspädningarna och flödescytometrisk analys 

(Tabell I).  

 

ATCC13882.  Detta isolat erhöll samma MIC-värden som ATCC700603 vid de tre 

resistensbestämningarna. Eftersom det är mer än ett spädningssteg i 

koncentrationsskalan mellan buljongspädningen och analys med flödescytometri hos 

dessa två isolat kan det betyda att det finns en systematisk skillnad mellan de båda 

metoderna. Efter upparbetning av ATCC13882 erhölls en låg koncentration celler och 

flödescytometriresultatet skiljer sig därför från resultatet för de andra isolaten. På grund 

av den låga koncentrationen bakterier i provet är UCM0-gaten i scattergrammet 

betydligt större i det oexponerade provet som tvättats med sterilt vatten, jämfört med de 

andra isolatens UCM0-gate. När bakterierna exponerats för 0,125 mg/l meropenem, 

vilket motsvarar isolatets MIC-värde, syns två populationer i scattergrammet (Figur 7). 

Detta antas bero på att när antalet bakterier i provet är så pass lågt kommer andra 

partiklar (exv. blodcellsrester) i provet att upptäckas vid analysen och visas i 

scattergrammet. Anledningen till att bakteriekoncentrationen var betydligt lägre för 

detta isolat vid analys med flödescytometri jämfört med de andra isolaten kan vara att 

inkubationstiden efter tvätt var för kort. Detta isolat kan behöva längre tid än 90 

minuters inkubation för att återhämta sig efter upprening med tvättbuffert. Vid framtida 

försök bör en förlängd inkubationstid testas med detta isolat. 

 

Sammanfattningsvis verkar således flödescytometrisk resistensbestämning underskatta 

MIC för den resistenta stammen och överskatta MIC för de två känsliga stammarna. 

Iakttagelserna är i linje med tidigare (ännu opublicerade) försök gjorda vid laboratoriet. 

Att flödescytometri överskattar MIC hos känsliga isolat skulle kunna tänkas bero på den 

korta exponeringstiden (30 min) – det är tänkbart att en lägre koncentration av 

antibiotika räcker för inhibition om exponeringstiden ökas till 16-20 timmar. 

Tolkningen som S, I eller R påverkades dock inte av de olika resultaten, vilket gör att 

diskrepansen kanske inte är alarmerande ur en klinisk synvinkel. Att MIC hos det 

resistenta isolatet underskattas är svårare att förklara. Man kan spekulera om detta kan 

bero på spontan nedbrytning av antibiotika under den långa tid som referensmetoden 
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använder sig av. Det är känt att in vitro-stabiliteten hos olika antibiotikum kan påverkas 

av fysiska faktorer såsom ljus, pH, temperatur och mediumets sammansättning [31]. Det 

finns studier som visar på spontan nedbrytning av imipenem under ett dygns inkubation 

och det är möjligt att meropenem bryts ned på ett liknande sätt [33].  

 

4.4 Ekonomiska aspekter och klinisk relevans 

Eftersom bakteriemi kan leda till sepsis, som har en hög dödlighet, och det har blivit allt 

svårare att träffa rätt med den empiriska behandlingen [34], kan det vara livsavgörande 

att resistenta bakterier upptäcks så tidigt som möjligt. Detta skulle kunna vara möjligt 

med flödescytometriassisterad resistensbestämning. Dessutom kostar vården av en 

sepsispatient närmare 40 000-50 000  kronor per dygn [35]. En snabbare 

resistensbestämning skulle därför leda till att patienterna kan få korrekt vård, tillfriskna 

fortare och därmed minskas kostnaderna. I Sverige är det inte lika vanligt 

förekommande med resistenta bakterier inom sjukvården som det är i andra länder med 

hög antibiotikaresistens. Även inom svensk sjukvård ses dock en ökning av resistenta 

bakterier som beror på spridning i det svenska samhället [36].  

 

Efter att ha utfört upprening av bakterier med fyra olika tvättbuffertar visade resultaten 

att sterilt vatten var mest skonsamt mot bakterierna och gav hög bakteriekoncentration 

vid analys med flödescytometri. Detta är inte bara positivt för att erhålla så bra resultat 

som möjligt, utan det är även ekonomiskt fördelaktigt. Vid tvätt med vatten krävs inga 

inköp av olika detergenter som är kostsamma, utan det går att erhålla från 

substratavdelningen på laboratoriet. Kostnaden för framtida liknande undersökningar  

vid upparbetning av bakterier från blod är då nästan obefintlig.  

 

4.5 Metodens brister och utvecklingsmöjligheter 

Vid denna metod finns det en risk för kontamination av proverna. Det är relativt många 

manuella steg vid tvättningen av bakterierna och det är lätt att råka överföra bakterier 

från ett prov till ett annat. Det är därför mycket viktigt att arbeta sterilt och desinficera 

händer och pipetter med jämna mellanrum för att minska risken för kontamination. Det 

kan även vara en fördel med Histopaque-bufferten då flera steg som kan orsaka 

kontamination tas bort då centrifugeringen enbart körs en gång för att separera cellerna 

från varandra.  
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För att effektivisera metoden ytterligare kan försök utföras där man, istället för att 

centrifugera med detergenter vid en hastighet på 200xg, testar att centrifugera blodet 

utan tillsats av detergent vid en lägre centrifugeringshastighet. Detta skulle kunna 

resultera i att bakterierna samlas i supernatanten istället för pelleten. Då behöver endast 

en centrifugering under 5 minuter utföras, vilket skulle ta betydligt kortare tid. En liten 

volym tas då av från supernatanten och späds för analys med flödescytometern. Mer 

celler som inte är av intresse skulle då antagligen visas på scattergrammen men det kan 

vara möjligt att detektera en bakteriepopulation. Om denna metod skulle ge lovande 

resultat skulle inte bara tiden för resistensbestämning kortas ned markant utan risken för 

kontamination skulle även minska.  

 

5 SLUTSATS 

Resultaten från arbetet tyder på att sterilt vatten är den mest lämpliga av de fyra 

tvättlösningarna som testats att använda vid upprening av bakterier direkt från 

blododlingar för vidare resistensbestämning. Resultaten talar även för att 

flödescytometriassisterad resistensbestämning direkt från blododlingar och 

buljongspädning ger likartade svar vid MIC-bestämning. Baserat på detta skulle analys 

med flödescytometri kunna användas vid resistensbestämning av bakterier från 

blododlingar. Fler studier bör utföras för att samla mer data.  

 

6 TACK 

Ett stort tack till laboratoriet för Klinisk mikrobiologi i Karlskrona som låtit mig göra 

mitt examensarbete där. Tack till all hjälpsam personal på laboratoriet som varit otroligt 

välkomnande och till stor hjälp när jag stött på problem. Jag vill även ge ett extra stort 

tack till Sofia Somajo och Oskar Ekelund som låtit mig arbeta vidare på deras viktiga 

forskning. De har hjälpt mig med både upplägget av det laborativa arbetet samt min 

skriftliga kandidatuppsats. Tack till Linnéuniversitetet och Monika Filipsson för hjälp 

med mitt skriftliga arbete.   
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