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Ciprofloxacin, ett antibiotikum som används över hela världen för att bota många olika 
bakterieinfektioner så som urinvägsinfektioner orsakade av bakterien Escherichia coli (E. 
coli). Man har nu sett att det har börjat bli verkningslöst då bakterierna har förändrat sig så att 
de överlever (blivit resistenta). Vad man också sett är att några av de här E. coli-bakterierna 
som blivit resistenta mot ciprofloxacin även är resistenta mot ett annat antibiotikum 
(rifampicin) även fast de aldrig tidigare utsatts för rifampicin. Detta är oroväckande då båda 
antibiotika nu används för att bota tuberkulos. Skulle de vara så att den ena resistensen 
verkligen kommer tillsammans med den andra kan vi snart stå utan försvar mot tuberkulos. 
 
Ofta växer bakterier som är resistenta mot ciprofloxacin med en lägre hastighet än de som inte 
är resistenta, vilket beror på att resistensen kostar energi för en bakterie. Den långsamma 
tillväxten orsakas av att viktiga funktioner i bakterien förändras och det gör att bakterien 
överlever högre doser antibiotika men då allt inte fungerar som det ska i bakterien växer den 
helt enkelt långsammare.  
 
Det jag har tittat på i min undersökning är om de båda resistenserna verkligen uppstår 
samtidigt då bakterierna utsätts för ciprofloxacin i stegvis ökande doser och om det i så fall 
fanns en fördel med att ha de båda resistenserna. I så fall skulle det tyda på att dessa 
långsamtväxande bakterier på något sätt får en fördel av att även ha resistensen mot 
rifampicin. För att undersöka detta använde jag bakterier som endast skiljde sig i att den ena 
endast var ciprofloxacinresistent och den andra var resistent mot både ciprofloxacin och 
rifampicin, i övrigt var de identiska. 
 
Vad jag sett är att båda resistenserna uppstår tillsammans även om bakterierna bara utsätts för 
ciprofloxacin. De uppkommer tillsammans eftersom de ger en fördel för bakterierna, man kan 
säga att de selekteras fram. En bakterie med båda resistenserna kan överleva högre doser av 
ciprofloxacin, bland annat tack vare de genetiska förändringarna i bakterierna som orsakar 
rifampicinresistens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete i biologi, 30 hp, VT 2010  
Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för cell- och molekylärbiologi, 
Uppsala Universitet. 
Handledare: Diarmaid Hughes  


