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IKON 10: 

Antibiotika-
resistens
Olika slag av antibiotika har räddat 
miljoner människoliv under de senas-
te hundra åren, alltifrån upptäckten 
av penicillinet (1928) till teixobactinet 
(2015). Penicillinet kommer från en mö-
gelsvamp (Penicillium) och teixobac-
tinet från en nyupptäckt jordbakterie 
(Eleftheria). 

Men idag blir sjukdomsalstrande bakterier i allt snabbare takt 
-
-

antibiotika. Det beror på att läkare, inte minst i många turist-

-

 Dessvärre verkar det i dagsläget som att bakterierna 
håller på att vinna kampen mot våra mediciner, och det blir allt 

-
tiska ämnen på löpande band, men senast det hände (2015) var 

evolution av levande organismer genom mutationer och se-

eller problematiseras i elevers läroböcker.

EN BREDARE BILD
Bakterier kan utan tvivel utveckla resistens. Men är det ”ut-

TEMA

Penicillium 
vid produktion av sporer.

WELLCOMECOLLECTION
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TRE STRATEGIER 
Vetenskapen känner idag till tre ”strategier” som bakterier 

1. Ändring eller skyddande av antibiotikans 
målmolekyl inuti bakterien. 
2. Begränsning av substansens möjlighet att nå 

3. Inaktivering av antibiotikan 

är att bakteriernas ämnesomsättning registrerar störning-

ett ändamålsenligt sätt. Det andra är att de ”lånar” en re-

-
tion (DNA) med varandra på olika sätt, t ex genom så kall-

DNA-bitar.

RAWPIXEL

EVOLUTIONENS IKONER

Fig 1. Ett exempel på en mekanism bakom antibiotikaresis-

cellvägg kan vara fördelaktig när receptorn inte längre tillå-
ter antibiotikan att komma in i cellen.
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TEMA

-

det är att tusentals år gamla ”återupplivade” populationer av 

1

-
devis sällsynt att resistens uppstår i realtid genom mutationer. 

-
ka – till sin natur är nedbrytande. Många undersökningar visar 
att resistenta bakterier inte kan konkurrera med vilda bakte-

-
mare tillväxt än sina ”oskadade” kompisar.2 Det handlar alltså 
i praktiken snarare om avveckling är utveckling. Tack vare de 
olika utbytesmöjligheterna av DNA kommer muterade bakte-

gener när miljön blir mer normal igen.3

kunna omvandla en art av bakterie till någon annan. Idén att 

-

-
de” evolution.

BIBLISKT PERSPEKTIV
-

turen skulle innehålla våra viktigaste mediciner. Men det gör 

4 -

Forskningen om antibiotikaresistens har visat några 
bra exempel på hur mutationer och naturligt urval kan hjäl-
pa en bakterie att skydda sig mot antibiotika, men ingen av 

gener kan omvandlas till de tusentals nya gener och genetis-

god (

inte sjukdomsalstrande; de egenskaperna är en del av konse-

-

Designer.

SAMMANFATTNING
 Bakterier har, liksom virus och insekter, förmågan att 

utveckla resistens mot för dem giftiga ämnen i sin omgivning, 

som till exempel olika slag av antibiotika.

 De gener för resistens som bakterier har mot dagens olika 

antibiotika är inga nya företeelser, utan har funnits i tusentals 

år, och överförs från bakterier till bakterier via olika inbyggda 

mekanismer. 

 När bakteriers resistens mot antibiotika ibland uppstår mer 

eller mindre spontant genom mutationer blir resultatet att 

den bakteriestam som överlever kommer att ha sämre 

miljö. Därför kan bakterieresistens inte stå som modell för 

evolutionen av nya livsformer (makroevolution).

LÄSTIPS:
På svenska: 

https://genesis.nu/i/artiklar/antibiotikaresistens-pagaende-evolution/ 

(kortare: krymp.nu/2Em)

På engelska: https://creation.com/images/pdfs/tj/j17_1/j17_1_26-32.pdf

(kortare: krymp.nu/2Ej)

NOTER

1. https://www.biointeractive.org/planning-tools/science-news/mummies-spe-

ak-us-ancient-bacteria (kortare: https://krymp.nu/2Ek)

2. Det går på nolltid att åstadkomma drastiska förändringar genom en banal 

mutation, men det skulle ta astronomiskt lång tid att med en rad mutationer 

skapa en helt ny funktion. Den hastighet som resistens uppstår med tyder på 

-

mans artikel under rubriken ”För vidare studier” ovan (artikeln på engelska).

3. Ett exempel kan vara att personer som vårdats på sjukhus med infektioner 

av resistenta bakterier ibland kan tillfriskna snabbt när de kommer hem till sin 

vanliga hemmiljö med mer livskraftiga ”vilda” bakterier som konkurrerar ut den 

resistenta sjukhusvarianten.

4. Analyser visar att neandertalmänniskor använde sig av läkeväxter med såväl 

smärtstillande som febernedsättande effekt (Salix) och antibiotika (Penicillium): 

https://www.newscientist.com/article/2123669-neanderthals-may-have-medi-

cated-with-penicillin-and-painkillers/ (kortare: krymp.nu/2Ei)


