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Resumé 
Bør vi ikke i et højtudviklet samfund som Danmark kunne redde svage og ældre fra en død, der burde kunne 

undgås - nemlig infektion med multiresistente bakterier, som ikke kan behandles med antibiotika?  

Vi blev bekendte med problemerne med multiresistens, da vi under et praktikophold opdagede, at sygeplejer-

sker iførte sig handsker, når de skulle dosere antibiotika. Grunden var meget simpel - hvis ikke de gjorde det, 

ville de blive resistente over for antibiotika. Forklaringen rystede os, og vi har derfor valgt at udforske mulig-

hederne for at kurere multiresistens. Formålet er at sikre, at der altid findes mindst ét antibiotikum at be-

handle med.  

Multiresistens opstår typisk ved, at den del af en bakteries gener, der kaldes et integron optager små DNA-

sekvenser, kaldet genkassetter, der koder for resistens. Multiresistens er udtryk for, at en bakterie har optaget 

flere af sådanne genkassetter.  

Hypotesen er, at vi kan nedbringe multiresistens ved at manipulere med generne laktose operon (lac operon) 

og integron, som bl.a. findes i Escherischia colibakterien (E. colibakterien). 

Centrale begreber 

Vores idé-udvikling tager udgangspunkt i centrale begreber fra bl.a. mikrobiologien: 

Genkassette: Et gen der ikke kan transskriberes fordi det ikke har en promotor. 

Integron: Et gen der kan åbne sin DNA-streng og integrere genkassetter, der knyttes til integronets promotor, 

så genkassetterne kan transskriberes.  

Repressorprotein: Forhindrer transskription af det gen, hvis promotor den sidder på.  

Laktose operon: En samling af gener der koder for nedbrydning af laktose og findes både i en aktiv og i en 

inaktiv form.  

- Aktiv form: Tilstedeværelsen af laktose i bakterien, resulterer i at et repressorprotein fjernes fra laktoseope-

ronets promotor.  

- Inaktiv form: Fravær af laktose i bakterien resulterer i, at det blokerende repressorprotein ikke kan fjernes 

fra laktose operonets promotor.  

Problemformulering 

Vi vil med dette projekt undersøge muligheder for, at få en multiresistent bakterie til at udskille sine genkas-

setter, så bakterien bliver modtagelig for et antibiotikum, så patienter, der er angrebet af den multiresistente 

bakterie, kan kureres. Vi vil samtidig søge at sikre, at resistensen ikke opstår igen. Med andre ord vil vi 

prøve at besvare spørgsmålet: 

Kan vi manipulere generne, laktose operon og integron, og på den måde kurere mennesker, der 

er syge med en multiresistent bakterie? 

 

Vores idé: En pillekur mod multiresistens 

Behandlingen består af tre piller: Den første skal sikre, at bakterien ikke kan optage flere genkassetter. Pille 

nummer to skal sikre, at bakterien har ”de rette forhold”, så det er muligt for den tredje pille at fjerne de uøn-

skede genkassetter fra bakteriens DNA, dvs. lave det man kalder en site-specific-recombination. Det er tan-

ken, at pille nummer ét skal gives igen efter pille nummer tre, så man på den måde sikrer, at der heller ikke 

fremover optages flere genkassetter i DNA’et.  

 

I rapporten gør vi rede for detaljerne i vores bud på en behandling. Vi har også forsøgt at lave en lettere til-

gængelig fremstilling af vores idé i form af den kommenterede tegneserie på næste side. 
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En helt central faktor i vores idé til en kur mod multiresistens er kontrol med produktionen af enzymet 

lambda integrase. Lambda integrase kan sammenlignes med en saks, der åbner DNA-strengen:  

Den første pille skal spærre for transskriptionen af integronet ved at producere repressorproteiner, så der ikke 

kan fremstilles lambda integrase. Dette har vi illustreret som en opskrift på en saks (integron), der får hænge-

lås på (repressorprotein), så der ikke kan laves sakse (lambda integrase). 

 

Den anden pille skal skabe de rette omstændigheder til at enzymet lambda integrase kan sættes i produktion. 

Dette har vi illustreret som byggematerialer (kalium), der katalyserer processerne i saksefabrikken (integro-

net). 

Den tredje pille skal aktivere transskription af integronet, så der igen produceres lambda integrase, som åbner 

DNA’et, så genkassetterne, der koder for resistens, kan udskilles. Dette har vi illustreret ved at hængelåsen 

(repressorprotein) bliver låst op af en nøgle (allolaktose), så der kan fremstilles sakse (lambda integrase). 
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Indledning 
Vi blev bekendte med faren ved antibiotikaresistens, da vi i praktik på Bispebjerg Hospital undrede os over, 

at sygeplejerskerne iførte sig handsker eller brugte pincetter, når de skulle dosere patienternes medicin. Vi så 

ingen fordele i at spilde tiden med at tage handsker på, men sygeplejersken forklarede, at hvis de ikke tog 

handsker på, ville de hele tiden få antibiotikarester på hænderne, dvs. de ville nemmere kunne blive resi-

stente over for antibiotika. 

  

Vi blev rystede over fænomenet multiresistens, for tænk, hvis vores bedsteforældre blev syge af en simpel 

lungebetændelse og ville dø, fordi man har sjusket med antibiotikakure? Vi er afhængige af den antibiotika, 

der findes, så det er afgørende at finde en kur mod multiresistens, så vi sikrer, at børn, ældre eller andre 

svage personer altid har mindst ét antibiotikum at benytte sig af. 

 

Problemformulering 

Multiresistens er et stigende problem. Bl.a. bakterien Escherichia coli er bærer af et integron1, der forårsager 

multiresistens, og er således årsag til at mange ældre, svagelige og børn dør. Vi undrer os over, at det ikke er 

muligt at undgå multiresistens, og på den måde redde liv.  

Vi vil i vores rapport forsøge at svare på spørgsmålet: Kan vi manipulere med generne laktose operon og in-

tegron, og på den måde kurere mennesker for multiresistens? 

Baggrund 

En hyppig grund til multiresistens i E. colibakterien er, at bakterien indeholder et integron, der kan indsætte 

genkassetter. Da en genkassette ofte indeholder resistens, og et integron har mulighed for at integrere mange 

genkassetter, kan man ende med en multiresistent bakterie2. Når en genkassette ikke er integreret i et inte-

gron, kan de ikke transskriberes (afkodes), og deres resistens kan af den grund ikke udløses, men når de ind-

sættes i et integron, kan de bruge integronets promotor, og af den grund udløse deres resistens. Et integron 

integrerer og udskiller genkassetter ved hjælp af en proces, der hedder en site-specific-recombination. Denne 

site-specific-recombination styres af proteinet lambda integrase, som der kodes for i integronet3. Billedet ne-

denfor viser komponenterne i et integron: 

 

 

  

                                                           
1 http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/6/pdfs/05-1596.pdf 
2 Andersen, S: Antibitotikaresistens, Gyldendal Uddannelse, 1999 
3 Albets, B. m.fl.: Molecular Biology of the Cell, 4. udg. New York: Garlands Science, 2002 

Billede 1: Et integron består af et integrasegen (intI) der koder for proteinet lambda integrase. Derudover indeholder integronet en 

promotor, der sørger for at RNA-polymerase bindes og igangsætter en transskription. I et integron kan der integreres genkassetter, 

der ved hjælp af en site-specific-recombination, forbinder sine attachmentsites med integronets attachmentsites 
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Billedserien nedenfor illustrerer, hvordan genkassetter integreres i et integron vha. en site-specific-recombi-

nation (vi har selv lavet modellerne på ScienceTalenter). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skridt 1: Integronet har ingen genkassetter integreret. 

Dens attachmentsites (illustreret med grønne sugerør), 

der kan forbindes med en genkasettes attachmentsites, er i 

denne tilstand forbundet med andet DNA-materiale. De 

farvede balloner illustrerer de fire baser, som er bygge-

sten i alt DNA.  

Skridt 2: Når en genkassette skal indsættes eller afgives 

i integronet, sørger RNA-polymerase for at danne en 

mRNA-streng, der sørger for, at der produceres et pro-

tein, der kan få genkassetten ind eller ud af integronet. 

Skridt 3: Proteinet hedder lambda integrase. Skridt 4: Lambda integrase, "skærer" integronets ene 

DNA-streng over, derefter bevæger lambda integrasen sig 

tre baser ned ad den anden DNA-streng og skærer den 

over. 

Skridt 5: Genkassetter har attachmentsites (orange suge-

rør), der muliggør, at genkassetten kan indsættes i integro-

net. 

Skridt 6: Integronet består nu af: Promotor - integrasegen - 

genkassette - andet DNA-materiale. Når genkassetten er ind-

sat, kan dens gener blive omsat til proteiner vha. integronets 

promotor.  Det er ikke unormalt, at der integreres 10 

genkasetter i et integron. På den måde kan man meget let 

risikere at en bakterie er blevet resistent over for flere slags 

antibiotika - dvs. er blevet multiresistent. 
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I E. colibakterien er der, ud over et integron, en anden slags gener, der kaldes lac operoner. Et lac operon in-

deholder både gener, der koder for nedbrydningen af laktose, og et gen der koder for et hæmmer-protein, 

som umuliggør en afkodning af de omkringliggende gener4. En bakteries lac operoner har en fælles promo-

tor, så når en der sker en afkodning af et af lac operonets gener, sker der samtidig en afkodning af alle lac 

operonets gener5. Lac operonet begynder at nedbryde laktose og ”låse” de omkringliggende gener, når der i 

bakterien er en høj koncentration af laktose og en lav koncentration af glukose (se pille 1)6. Hvis der derimod 

er en høj koncentration af betagalactosidase (det enzym, der nedbryder laktosen), umuliggøres lac operonets 

aktivitet (se pille 3)7, så der ikke dannes nogle hæmmende proteiner/sættes ”lås” på de omkringliggende ge-

ner. Det betyder i praksis, at bakteriens andre gener, herunder integronet, under disse omstændigheder kan 

afkodes og omdannes til proteiner.  

 

Hypotese 

Ved at behandle patienter med tre forskellige slags piller, mener vi, at det i teorien er muligt at kurere folk 

for multiresistens. De tre piller medvirker på hver sin måde til at fjerne genkassetter fra E. colibakteriens in-

tegron. Når genkassetterne ikke længere er integreret i et integron, kan de ikke afkodes, og dén resistens, de 

koder for, kan af den grund ikke omdannes til proteiner, og de er derfor uskadelige8.  

Den første pille skal sikre, at det ikke er muligt at optage flere genkassetter i integronet, end der allerede er. 

For at forhindre, at integronet optager flere genkassetter, skal man påvirke bakteriens lac operon til at danne 

lac repressorproteiner9 (hæmmende proteiner), der kan sætte sig på de omkringliggende gener og blokere 

dem, herunder på integronet. For at den første pille kan virke, skal repressorproteinet sætte sig på integronets 

promotor (den DNA-del, der kontrollerer, hvad der kan bygges ind i intergronet) og på den måde blokere for 

at de proteiner integronets koder for dannes.   

Vi har valgt at manipulere lac operonet til at producere repressorproteiner, da laktose er lettere at skaffe end 

f.eks. tryptophan som kan aktivere det såkaldte trp operon. I tilfælde af at en patient er allergisk over for lak-

tose, vil der kunne fremstilles en kur, der bygger på de samme principper, hvor man dog blot aktiverer og 

deaktiverer trp operonet.  

Den næste pille, skal være i stand til at sikre, at der er de rette omgivelser i bakteriens celleslim, til at E. coli-

bakterien kan foretage en site-specific-recombination, og dermed udskille genkassetterne, når den tredje pille 

indtages og fjerner det hæmmende protein fra integronets promotor. Måden, hvorpå pillen skal medvirke til 

at repressoren fjernes, er, at deaktivere lac operonet (og dermed produktionen af de hæmmende proteiner).  

Efter at udskillelsen af genkassetterne har fundet sted, skal patienten indtage en pille, magen til den første, 

der igen skal sikre at integronet deaktiveres vha. lac operonets repressorgen, så vi sikrer, at der ikke kommer 

flere genkassetter ind i integronet, så længe en antibiotikakur er nødvendig. Afhængigt af, hvor længe bakte-

rien skal være garanteret resistensfri, vil denne type pille skulle indtages jævnligt.   

Vores piller skal kunne indtages oralt og således kunne optages gennem tarmen. Når pillen sluges, skal coat-

ningen på pillen have en pH-værdi på over syv, så den kan klare den stærke syre i mavesækken, hvor pH-

                                                           
4 Williams, M. How Proteins Work, Garland Science, 2012 
5 Walker, S. m.fl.: Biochemistry Demystified, Mc Graw Hill, 2008 
6 http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/absence.html  
7 http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/glucose.html  
8 Bilag 1 
9 http://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean/plsc431/prokaryo/prokaryo2.htm  

http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/absence.html
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/glucose.html
http://www.ndsu.edu/pubweb/~mcclean/plsc431/prokaryo/prokaryo2.htm


Freja Marie Nejsum, 9.c og Charlotte Høy Andersen, 9.a gennem Side 7 

 

værdien er 110. Når pillen når frem til tarmen, bliver den optaget og ført ud i blodet, der sender stoffet ud til 

bakterien.  

Materialer og metoder 

Første pille 
Som beskrevet ovenfor er formålet med den første pille at aktivere lac operonet, så dette producerer et hæm-

mende protein, som hæmmer integronets site-specific-recombination.  

 

Repressor kan bindes på integron 

For at sikre at der ikke integreres flere genkassetter i integronet, og at bakterien af den grund ikke bliver resi-

stent over for endnu flere slags antibiotika, end den i forvejen er, skal den første pille sikre, at der ikke kan 

foregå en transskription af intI-genet i integronet (og dermed ikke kan integreres flere genkassetter med resi-

stens).  

Det er essentielt for vores første pille, at det hæmmende protein kan binde sig til integronets promotor, da 

hæmmeren virker ved at forhindre, at der kan ske en afkodning af et givent gen11.  

 

Når der ikke er nogen hæmmere til at forhindre en afkodning, forløber denne ved, at der binder sig forskel-

lige basale faktorer til promotoren og fastholder RNA-polymerasen, der står for at afkode DNA’et. På disse 

basale faktorer, som er proteiner, binder der sig en anden form for proteiner, der kaldes coactivatorer, som 

har den egenskab, at de kan samarbejde med aktivatorerne. Dette gør coactivatorerne dog først, når de har 

genkendt et forstærkende gen og har bundet sig til det (se billede 2).  

 

 

Et hæmmende gen umuliggør afkodningen af DNA’et, ved at binde sig til et skyggegen, der sidder ved siden 

af det forstærkende gen. Når dette sker, ændrer den strukturen af det forstærkende gen, så aktivatoren ikke 

                                                           
10 Bilag 8 
11 Bilag 5 

Billede 3: Lilla: RNA-polymerase, grøn: Basale faktorer, 

brun: Coactivators, lilla: Repressorprotein, gul: Forstær-

kende gener  

Billede 2: Lilla: RNA-polymerase, grøn: Basale faktorer, 

brun: Coactivators, lyserød: Activators, gul: Forstærkende 

gener 
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kan genkende det, og derfor hverken binder sig til coactivatorerne eller det forstærkende gen. Af den grund 

sker der ikke nogen afkodning af det givne gen12.  

 

For at et hæmmende protein kan binde sig til integronet, skal der være et skyggegen i nærheden.  

 

Da der findes regelmæssigt placerede skyggegener i E. coli-bakteriens DNA13, antager vi, at der er meget 

stor sandsynlighed for, at en hæmmer kan binde sig til integronets promotor og således blokere for, at der 

kan sættes nye genkassetter ind i integronet. 

 

Aktivering af lactose operonet 

For at ”låse” integronet mod yderligere genkassetter, vil vi med vores første pille få lac operonet til at produ-

cere hæmmende proteiner. Lac operonet 

producerer hæmmende proteiner og beta-

galactisodase, når der opstår en høj kon-

centration af laktose og en lav koncentra-

tion af glukose i E. coli-bakteriens celle-

slim14. Som tidligere nævnt styres dan-

nelsen af de hæmmende proteiner, samt 

de nødvendige proteiner til nedbrydning 

af laktose, via en fælles promotor for alle 

lac operonets gener (se billede 4)15.  

E. colibakterien afkoder kun de gener, 

der koder for de proteiner, den har brug for. Når der ikke er laktose til stede, har bakterien ikke brug for lak-

tosenedbrydende stoffer. I disse situationer binder der sig et hæmmende protein til lac operonets promotor - 

på den måde økonomiserer bakterien med sin energi (se billede 5)16. 

Når der er laktose til 

stede i E. coli-bakterien, 

aktiveres lac operonet. 

Dette sker ved, at stoffet 

betagalactosidase, som 

genet lacZ koder for, 

produceres. Betagalacto-

sidase, sørger for, at lac-

tase omdannes til al-

lolaktose. Allolaktosen 

binder sig til det hæm-

mende protein og forårsager ændringer i dette, så det ikke længere kan binde sig til lac operonets hæmmer. 

Af den grund kan der ske en afkodning af lac operonet. 

                                                           
12 http://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/chapter15/transcription_complex_and_enhan-

cers.html  
13 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867404010566  
14 http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/glucose.html  

15 Williams, M. How Proteins Work, Garland Science, 2012 
16 http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/protein.html  

 

Billede 4: Lac operonet. Bemærk den mRNA-streng der produceres, hvor koden 

for de forskellige proteiner hænger sammen. 

Billede 5: Repressoren forhindrer transkriptionen af lac operonen, når der ikke er laktose til stede. 

http://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/chapter15/transcription_complex_and_enhancers.html
http://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/chapter15/transcription_complex_and_enhancers.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867404010566
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/glucose.html
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/protein.html
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Ud fra ovenstående 

tekst kan vi antage, 

at man ved at til-

sætte laktose til 

bakterien kan sørge 

for, at der sker en 

ændring af lac ope-

ronet, så der dannes 

hæmmende protei-

ner, der kan sørge 

for, at der ikke integreres nye genkassetter i integronet. Dog er lac operonets promotor et dårligt bindings-

sted, så der dannes en meget svag binding, der let kan gå i stykker. Hvis dette sker, sker der ikke en trans-

skription af lac operonet17. I afsnittet nedenfor beskrives, hvordan denne problemstilling måske kan afhjæl-

pes. 

Catabolite activator protein (CAP) forstærker transskription af lac operonet ved lav glukosekoncentration 

Problemet med den svage binding i lac operonets promotor kan løses ved, at der bindes CAP til lac operonets 

promotor - det kan nemlig forstærke transskriptionen ti gange. Dog forudsat  

1. at glukosekoncentrationen er lav, da bakterien ellers foretrækker at udvinde energi fra glukose frem-

for fra lactose 

2. at der er AMP18 til stede, der går i forbindelse med CAP og danner forbindelsen CAP-cyklisk AMP 

(CAP-cAMP)  

CAP-cAMP laver en stærk binding til lac operonets promotor og fremmer således afkodningen - dog forud-

sat, at der er laktose tilstede, der kan gøre lac operonets hæmmende gen inaktivt. Denne form for aktivering 

kaldes en catabolisk aktivering19. 

 

Sammenhæng mellem lav glukose og høj AMP 

Grunden til, at det er vigtigt med en lav koncentration af glukose, er, at en lav koncentration af glukose resul-

terer i en høj koncentration af 

AMP, som er nødvendig for at 

der kan ske en transskription af 

lac operonet og dannes hæm-

mende proteiner, der kan binde 

sig på de omkringliggende ge-

ner (herunder integronet), er at 

AMP dannes ved, at ATP fra-

spalter to phospatgrupper og 

                                                           
17 Williams, M. How Proteins Work, Garland Science, 2012 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/CAMP_receptor_protein 
19 http://www2.gribskovgymnasium.dk/ur/oe6.htm  

Billede 6: Allolactose binder sig til den repressor der har forhindret en afkodning af lac operonen, og 

forårsager strukturændringer i repressoren, så denne ikke længere kan forhindre at der sker en 

transkription af lac operonet. 

Billede 7: ATP omdannes til AMP ved at fraspalte to phosphatgrupper. 

http://www2.gribskovgymnasium.dk/ur/oe6.htm
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derved bliver til AMP (se billede 7)20. Når der er meget glukose tilstede i celleslimen, binder det sig til den 

frie ATP, så der ikke kan dannes noget AMP21.  

Indhold i den første pille 

Vi har indtil nu fundet ud af følgende: For at sikre, at der sker en afkodning af lac operonet, og at der dermed 

dannes hæmmende proteiner, skal vi sikre, at der er en høj koncentration af laktose og en lav koncentration 

af glukose. 

Derfor konkluderer vi, at den første pille skal indeholde laktose og stof(fer), som for at koncentrationen af 

glukose formindskes.  

 

En måde, hvorpå vi kan formindske koncentrationen af glukose, og brugen af phosphatgrupperne, er ved at 

sørge for, at enzymet glycogen phosphorylase ikke produceres: Glycogen phosphorylasen, binder ATPets 

phosphorgrupper til glycogenet, så dette omdannes til glukose (se billede 7)22. 

 
Billede8: Glycogen phosphorylasen omdanner en slags glycogen til glukose og en anden slags glycogen vha. en phospatgruppe. 

 Når vi skal arbejde videre med dette projekt, vil vi af den grund arbejde med følgende spørgsmål:  

 

Hvordan undgår man, at bakterien ikke producerer glycogen phosphorylase? 

 

Anden pille 
Formålet med pille nummer to er at gøre E. colibakteriens celleslim klar til at udskille integronets genkasset-

ter. Udskillelsen sker, når patienten indtager den tredje pille, der fjerner det hæmmende gen fra integronets 

promotor. Når genkassetterne er udskilt, vil resistensen også være fjernet fra DNA’et, og bakterien vil ikke 

længere være multiresistent23.  

For at der kan ske en udskillelse, skal der i celleslimen være forskellige ioner tilstede. I arbejdet med den an-

den pille, har vi taget udgangspunkt i en undersøgelse af A. Nash Howard (se bilag 9), der har forsket i, 

hvilke omgivelser der giver de bedst mulige betingelser for en udskillelse (når den site-specific-recombina-

tion, skal foregå in vitro/i et laboratorie). Da den site-specific-recombination i bakterier sker in vivo (i en le-

vende skabning), har vi lagt den antagelse til grund, at de stoffer der giver de optimale omstændigheder for 

en udskillelse in vitro er identiske med de tilstedeværende stoffer i bakteriens celleslim. Nedenfor følger en 

beregning af, hvilke stoffer, der skal tilføres til bakterien, for at udskillelsen forløber optimalt, og i hvor store 

doser stofferne skal tilføjes. 

 

                                                           
20 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20836529  
21 http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/cyclic.html  
22 https://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/part2/glycogen.htm  
23 Bilag 1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20836529
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/lacoperon/cyclic.html
https://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/part2/glycogen.htm
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Naturlig procentdel af ioner i E. colibakteriens cytosol 

For at finde den optimale koncentration af ioner, som vi skal tilsætte, for at sikre at der kan ske en udskillelse 

af genkassetterne, og multiresistensen på den måde kan fjernes, ønsker vi at finde ud af, hvor stor en koncen-

tration af forskellige ioner, der er i E. colibakteriens cytosol, som er den del af celleslimen, der kan indeholde 

ioner og andre stoffer. Vi vil gerne have andelen af stoffer i procent, da vi på den måde kan sammenligne 

tallene med den blanding, der giver de optimale præmisser for, at udskillelsen af genkassetterne kan forløbe. 

For at omregne de givne stoffer i E. colibakteriens cytosol fra milimolar til procent, har vi foretaget nogle 

beregninger.  

 

Først har vi fundet cytosolens vægt i E. colibakterien. Til den beregning har vi brugt følgende informationer: 

Cytosol udgør 70% af E. colibakteriens vægt, E. colibakterien vejer 1x10-15L24. Derudaf kan vi udlede at bak-

teriens cytosol vejer 0,7x10-15, som giver 7,0x10-16 L.  

Da en milimol er lig med 6,023x10-23x1000, hvilket vil sige 6,023x10-26 ioner pr. L, har vi fundet ionernes 

vægt i E. colibakteriens cytosol, ved at multiplicere vægten af det givne stof med 6,023x10-26, da vi så har 

vægten af den slags ioner i en liter. Derefter har vi divideret vægten af ioner pr. liter med vægten af bakteri-

ens cytosol, og er nået frem til vægten af ioner i bakteriens cytosol. For at finde ud af, hvor mange procent af 

cytosolen ionerne fylder, har vi sat vægten af den givne ion i forhold til cytosolens vægt.  

 

Stof Vægt af de givne 

stoffer. 

Koncentration i 

E. colis cytosol i 

milimolar 

Beregning Koncentration i E. 

colis cytosol, i pro-

cent 

Kalium 39,1 unit = 

66,47*10-24 gram 

139 
(

66,47 ∗ 10−24  ∗ 6,023 ∗ 10−26 
7 · 10−16 )

7 · 10−16
 

≈ 8,17 · 10−16% 

Natrium 22,99 unit = 

39,08*10-24 gram 

12 
(

39,02 ∗ 10−24  ∗ 6,023 ∗ 10−26 
7 · 10−16 )

7 · 10−16
 

≈ 4,8 · 10−16% 

Klorid 35,45*2 unit = 

120,36*10-24 gram 

4 
(

120,36 ∗ 10−24  ∗ 6,023 ∗ 10−26 
7 · 10−16 )

7 · 10−16
 

=≈ 1,48 · 10−15% 

Carbonat Carbon=12,01*3 

unit=61,26*10-24 

gram 

12 
(

61,26 ∗ 10−24   ∗ 6,023 ∗ 10−26 
7 · 10−16 )

7 · 10−16
 

≈ 7,53 · 10−16% 

Magne-

sium 

24,31 unit = 

41,32*10-24 gram 

0,8 
(

41,32 · 10−24  ∗ 6,023 ∗ 10−26 
7 · 10−16 )

7 · 10−16
 

≈ 5,08 · 10−16% 

Calcium 40,08 unit  = 

68,13*10-24 gram 

Under 0,0002 
(

68,13 ∗ 10−24  ∗ 6,023 ∗ 10−26 
7 · 10−16 )

7 · 10−16
 

≈ 8,37 · 10−16% 

 

Optimal procentdel af ioner i E. colibakteriens cytosol 

I bilag 9 beskrives der, hvilke ioner, der er brug for i celleslimen, for at den site-specific-recombination for-

løber optimalt, og i hvilken fordeling. 

                                                           
24 http://ccdb.wishartlab.com/CCDB/cgi-bin/STAT_NEW.cgi  

http://ccdb.wishartlab.com/CCDB/cgi-bin/STAT_NEW.cgi


Freja Marie Nejsum, 9.c og Charlotte Høy Andersen, 9.a gennem Side 12 

 

Vi har beregnet, hvor mange gram der er optimalt i celleslimen for hver ion, så vi kan sammenligne den opti-

male koncentration af ioner med den naturlige koncentration af ioner i celleslimen. Dette har vi gjort ved at 

multiplicere vægten af ioner i celleslimen med, hvor mange procent af den givne ion, der er brug for. I E. co-

libakterien udgør ioner 0,3 % af bakteriens vægt, hvilket vil sige 0,003*10-15 kg25. Derefter har vi sat den op-

timale vægt for hver ion i forhold til celleslimens vægt og er på den måde nået frem til, hvor stor en procent-

del af cytosolens vægt, der skal være optaget af den givne ion, for at udskillelsen af genkassetterne foregår 

optimalt.  

Stof Optimal fordeling af io-

nerne (in vitro) 

Beregning Optimal koncentration af 

E. colis cytosol 

Kalium 0,003 · 10−15 · 67,6 ≈

2,028 · 10−16% 

0,003 · 10−15 · 2,028 · 10−16

7 · 10−16
 

≈ 8,69 · 10−17% 

Natrium 0,003 · 10−15 · 1

≈ 3,0

· 10−18% 

0,003 · 10−15 · 3,0 · 10−18

7 · 10−16
 

≈ 1,29 · 1018% 

Klorid 0,003 · 10−15 · 32 ≈ 9,6 ·

10−17% 

0,003 · 10−15 · 9,6 · 10−17

7 · 10−16
 

≈ 4,1 · 10−17% 

Karbonat 0% - 0% 

Magnesium 0,003 · 10−15 · 0,1

≈ 3,0

· 10−19% 

0,003 · 10−15 · 3,0 · 10−19

7 · 10−16
 

≈ 1,29 · 10−19% 

Calcium 0% - 0% 

 

Mængde af ioner der skal tilsættes til hver bakterie.  

For at finde ud af, hvor mange gram af hver ion, der skal tilføres hver bakterie, hvis udskillelsen af 

genkassetterne skal foregå optimalt, kan vi ved at substrahere den optimale procentdel af ionerne med den 

aktuelle procentdel af ionerne, finde frem til, hvor mange procent der skal tilføjes til bakteriens celleslim. For 

at finde frem til, hvor mange gram vi skal tilføje, har vi multipliceret den procentdel af ionerne, der skal 

tilføjes til bakterien, med vægten af cytosolen.   

Stof Optimal kon-

centration  

Naturlig kon-

centration 

Difference i procent Tilsætning til bakterie 

(gram) 

Kalium ≈ 8,69

· 10−17% 

≈ 8,17

· 10−16% 

8,69 · 10−17% − 8,17

· 10−17%

≈ 5,2 · 10−20 

5,2 · 10−20

7 · 10−16
≈ 7,43 · 10−5 

Natrium ≈ 1,29

· 10−18% 

≈ 4,8

· 10−16% 

1,29 · 10−18% − 4,8

· 10−16%

= −4,79

· 10−18 

−4,79 · 10−18

7 · 10−16
≈ −0,01 

Chlorid ≈ 4,1

· 10−17% 

≈ 1,48

· 10−15% 

4,1 · 10−17% − 1,48

· 10−15%

= −1,44

· 10−17 

−1,44 · 10−17

7 · 10−16
≈ −0,021 

                                                           
25 http://ccdb.wishartlab.com/CCDB/cgi-bin/STAT_NEW.cgi  

http://ccdb.wishartlab.com/CCDB/cgi-bin/STAT_NEW.cgi
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Carbonat 0% ≈ 7,53

· 10−16% 

0% − 7,53 · 10−16

= −7,5

· 10−16 

−7,5 · 10−16

7 · 10−16
≈ −1,071 

Magnesium ≈ 1,29

· 10−19% 

≈ 5,08

· 10−16% 

1,29 · 10−19% − 5,08

· 10−16%

= −5,08

· 10−18 

−5,08 · 10−18

7 · 10−16
≈ −0,01 

Calcium 0% ≈ 8,37

· 10−16% 

0% − 8,37 · 10−16%

= −8,37

· 10−18 

−8,37 · 10−18

7 · 10−16
≈ −0,01 

 

Vi kan ud fra vores beregninger konkludere, at det eneste stof vi skal tilføre bakterien, er kalium i en dosis af 

7,43x10-5 gram. Det er vigtigt at bemærke, at den mængde af kalium, vi ønsker at tilføre hver bakterie, ikke 

er den mængde, vi kommer pillen. I hver pille vil vi komme 1,56 gram kalium, da vi går ud fra, der er 20 000 

bakterier med resistens i kroppen, og at der sker et spild på 5% af stoffet undervejs.  

Tredje pille 
Behandlingens tredje pille skal sørge for, at genkassetterne kan udskilles. Udskillelse vil medføre, at bakte-

rien ikke længere indeholder genkassetter og af den grund ikke længere er multiresistent26.  

Nedbrydning af laktose 

Udskillelsen af genkassetter muliggøres ved, at transskription af lac operonet stopper, så der ikke dannes pro-

teiner, der blokerer for dannelsen af enzymet lambda integrase, der sikrer den site-specific-recombination, 

som intI-genet koder for. Som tidligere beskrevet er afkodningen af lac operonet styret af mængden af lak-

tose i bakterien.  

Vi vil stoppe transskriptionen af lac operonet ved at formindske mængden af laktose i celleslimen. Nedenfor 

beskrives hvordan: 

Laktose nedbrydes, som før nævnt, af betagalactosidase som operonet selv koder for i lacZ-genet. Dog dan-

ner lacZ-genet kun nok betagalactosidase til at nedbryde laktosen i en sådan fart, at E. Colibakterien kan nå 

at forbruge al den energi, der udvindes deraf - altså ret langsomt27. For at forøge nedbrydningen af laktose, 

vil vi derfor tilføre enzymet betagalactosidase til bakterien. På den måde minimeres mængden af laktose, så 

afkodningen af lac operonet stopper og på den måde ”låser integronet op”, så der kan ske ændringer, f.eks. 

udskillelsen af genkassetter fra integronets DNA-materiale. 

Tid mellem deaktivering og aktivering af lac operonet 

Efter at den tredje pille har muliggjort en udskillelse af genkassetterne, skal patienten igen have den først-

nævnte pille, så integronet ikke integrerer nye genkassetter. Det er i den forbindelse vigtigt at vide, hvor lang 

tid der skal gå mellem indtagelsen af de to piller for at genkassetterne udskilles, som de skal, og integronet 

”låses af” for nye genkassetter.   

                                                           
26 https://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/part2/glycogen.htm  
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-galactosidase  

https://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/part2/glycogen.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta-galactosidase
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Hastigheden hvormed laktose omdannes til allolaktose og derefter til henholdsvis glukose og galaktose kan 

beregnes vha. Michaelis Mentens model28. Vi vil udelukkende beregne hastigheden, hvormed laktose om-

dannes til allolaktose, da det er den proces, der tager tid for lac operonet at udføre naturligt29. Vi vil tilføre 

nok enzymer til, at det hele tiden er muligt for substratet (laktose) at binde sig til et enzym. 

Michaelis Mentens model beskriver, at omdannelsen af et substrat til et produkt sker i to trin, og vises med 

følgende ligning: E + S ↔ ESkompleks → E + P. Her står E for enzym, som i vores tilfælde er betagalacto-

sidase, S for substrat, som i vores tilfælde er laktose og P for produkt, som i vores tilfælde er allolaktose. Ha-

stigheden hvormed enzymet og substratet forbindes, kaldes hastighedskonstant k1, hvis de forbliver som et 

kompleks, mens det kaldes k-1, hvis substratet og enzymet går fra hinanden. Dette første skridt i omdannelsen 

tager ikke ligeså lang tid, som andet skridt, der kaldes k2.   

Ud fra ovenstående ligning, kan man opstille et matematisk udtryk, der beskriver hastigheden af reaktionen, 

hvormed et substrat omdannes til et produkt. Dette udtryk kaldes Michaelis-Menten ligningen30.  

 

Tallene for Vmax og KM er beregnet, ved brug af Mg2+ som cofaktor31, af et forskerhold (ikke i forbindelse 

med vores projekt). Vmax opnås, når alle enzymmolekyler er mættede med et substrat; altså den hurtigste fart, 

hvormed reaktionen kan forløbe32. Ifølge forsøget er Vmax for betagalactosidase 30,9 µmol/min, hvilket 

betyder, at der hvert minut omdannes 30,9 µmol substrat til et produkt33. S angiver koncentrationen af 

substratet (laktose). Den første pille ville som beskrevet medføre, at E. colibakterien vil have en høj 

koncentration af laktose. Vi har i vores beregning antaget, at bakterien som udgangspunkt har en 

koncentration af laktose på 345 milimol. Km er med 1350 µmol pr. liter.  

Hvis koncentrationen af substratet er større end KM, er reaktionshastigheden lig med Vmax -

reaktionshastigheden vil altså være uafhængig af koncentrationen af substratet34. Dette er tilfældet med 

omdannelsen af laktose til allolaktose, så ud fra denne viden kan vi konkludere, at der omdannes 30,9 µmol 

lactosemolekyler pr. minut til allolactosemolekyler, da dette tal er det samme som Vmax. Hvis der i 

celleslimen er en koncentration af laktose på 345 milimol, vil det tage betagalactosidasen 
345

30,9
≈ 11,17 

minutter at nedbryde lactosen, og på den måde stoppe transskriptionen af lac operonen (og dermed dannelsen 

af repressorproteiner).  

Resultat 

For at integronet når at foretage en udskillelse af genkassetterne, men ikke når at integrere nye genkasetter, 

skal der gå  11 minutter og 12 sekunder fra betagalactosidasen (som denne pille skal indeholde) er trængt ind 

i E. colibakterien til laktosen, fra den første pille, trænger ind i pillen. Da begge piller vil skulle indtages 

oralt, antager vi, at de vil være lige lang tid om at nå ind i bakterien. Derfor skal pillen, der indeholder 

lactose, gives 11 minutter og 12 sekunder efter pillen, der indeholder betagalactosidase.  

                                                           
28 Walker, S. m.fl.: Biochemistry Demystified, Mc Graw Hill, 2008 
29 Walker, S. m.fl.: Biochemistry Demystified, Mc Graw Hill, 2008 
30 http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/enzymer/teori/enzymer/enzymkinetik  
31 http://www.uniprot.org/uniprot/P00722  
32 Walker, S. m.fl.: Biochemistry Demystified, Mc Graw Hill, 2008 
33 http://www.uniprot.org/uniprot/P00722 
34 http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/enzymer/teori/enzymer/enzymkinetik  

http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/enzymer/teori/enzymer/enzymkinetik
http://www.uniprot.org/uniprot/P00722
http://www.uniprot.org/uniprot/P00722
http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Gymnasiale-projekter/enzymer/teori/enzymer/enzymkinetik


Freja Marie Nejsum, 9.c og Charlotte Høy Andersen, 9.a gennem Side 15 

 

Pillernes vej til DNA’et 
For at få vores stoffer transporteret til DNA’et, hvor de skal ”kurere” bakterien for multiresistens, skal de op-

tages i blodet, hvilket kan ske på to forskellige måder: 

1. Stoffet gives intravenøst: Der sker en konstant tilførsel af stoffet. Man vælger ofte denne mulighed, 

hvis stoffet bliver metaboliseret (forbrændt) meget hurtigt, denne proces kaldes first pass metabo-

lism.  

2. Stoffet gives som pille, kapsel eller tablet, der bliver optaget gennem tarmen. For at blive optaget i 

tarmen, skal pillen først gennem mavesækken, hvor pH’en er 1, dvs. pillen skal coates (overtrækkes) 

med et stof, der først bliver opløst i en væske med en pH-værdi på over 7. En sådan pH-værdi møder 

stoffet nemlig først i blodet, hvor det gerne må blive opløst35.  

Vi har valgt metode nummer to, da vores stof har et omfang og en polaritet, der kan optages i tarmen. Når 

stoffet er kommet over i blodet, vores transportsystem, bliver det ført rundt sammen med næringsstoffer og 

ilt. For at undgå at stofferne optages af andre celler end den resistente E. colibakterie, skal stofferne camou-

fleres, så de får samme overflade som E. colibakterien. Hvis dette er tilfældet, vil andre celler end E. colibak-

terien ikke optage stoffet. Måden E. colibakterien vil optage stoffet på kaldes konjugation, som normalt sker 

når to bakterier udveksler gener i form af pladsmider.  

 

Billede 9:Ved en normal konjugation replikeres et plasmid og overføres til en anden bakterie, på følgende måde: 1) En bakterie med 

et plasmid danner en kanal hen til en anden bakterie vha. sin pilus. 2) Bakterierne forbindes. 3) Der dannes en kopi af den ene bakte-

ries plasmid, så begge bakterier får en. 4) Kanalen brydes, og bakterierne fjerner sig fra hinanden.  

Vores tanke er at vi camouflerer vores medicin, så den 

ligner E. colibakterien på overfladen (se billede 1036). 

På den måde ”narrer” vi den resistente E. colibakterie 

til at konjugere med medicinen37.  

For at pilus kan indlede forbindelse mellem de to kon-

jugerende enheder har samme overflade38. 

 

 

                                                           
35 Bilag 7 
36 Bilag 10 
37 Bilag 11 
38 Bilag 12 

 Billede 10: E. colibakterien har en Gram-negativ overflade, 

som består af en indre membran, en tynd cellevæg og en ydre 

membran med tilknyttede lipopolysakkarider. 
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Resultater  
 

Nummeringen angiver rækkefølgen, pillerne skal spises i. Bemærk at nogle af pillerne skal indtages flere 

gange gennem behandlingen 

 

1. pille: Forhindrer at der integreres flere genkassetter i integronet.  

2. pille: Sikrer de rette forhold ved at tilføre bakterien de kaliumioner, der mangler, for at der kan ske en site-

specific-recombination.  

3. pille (den samme som nummer to): Da nogle af kaliumionerne fra seneste pille er nedbrudt, gives der en 

pille magen til pille nummer to, for igem at sikre den rette koncentration af kaliumioner i bakterien. 

4. pille: Speeder nedbrydning af laktose op. Ved at nedbryde laktosen i bakterien, påvirkes lac operonet, der 

igen påvirker integronet til at udskille genkassetterne. På den både vil bakterien ikke længere være multiresi-

stent. 

5. pille (den samme som nummer et): Forhindrer at der integreres nye genkassetter i integronet, og skal gives 

så længe en antibiotikabehandling er i gang.  

Konklusion 
 

Nedenfor vil vi opsummere de konklusioner, vi er nået frem til undervejs, og som har betydning for vores 

svar på det overordnede spørgsmål: Kan vi manipulere generne, laktose operon og integron, og på den måde 

kurere mennesker, der er syge med en multiresistent bakterie? 

 

Vi kan i teorien kurere folk for multiresistens med en behandling i fem trin:  

Trin 1: Pille med laktose, der skal igangsætte en afkodning af lac operonet, så der dannes hæmmende protei-

ner, der kan sætte sig på integronets promotor og på den måde blokere for optagelse af yderligere genkasset-

ter. Pillen skal også indeholde et enzym, der katalyserer nedbrydning af glukose.  

Trin 2: Pille med kalium i en dosis af 7,43x10-5 gram pr. bakterie (altså 1,56 gram kalium pr. pille).  

Trin 3: Gentagelse af Trin 2. Pille indtages umiddelbart før trin 4.  

Trin 4: Pille med betagalactosidase, der nedbryder laktose hurtigere end E. colibakteriens lacZ-gen naturligt 

kan. Der skal gå 11 minutter og 12 sekunder mellem indtagelsen af denne pille og genindtagelse af lactose-

pillen.  

Trin 5: Gentagelse af Trin 1. 
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Perspektivering 
Først og fremmest vil vi arbejde videre med vores ubesvarede spørgsmål fra afsnittet ”Materialer og meto-

der” som lyder: ”Hvordan undgår man, at bakterien ikke producerer glycogen phosphorylase?”. 

 

Når vi skal arbejde videre med dette projekt, vil fokusere på at beregne dosering af de forskellige stoffer i 

pillerne. Doseringen vil dog først kunne fastslås, ved humane forsøg, da det giver et reelt indblik i pillernes 

virkning, fordi for små doser af medicinen ikke vil have den ønskede effekt, og for store doser vil medføre 

unødvendige bivirkninger. Ift. bivirkninger har vi en hypotese om at alle tre slags piller vil have bivirkninger 

- dog ikke med alvorlige konsekvenser. Den første pille, der skal indeholde laktose, vil medføre at patienten 

får meget energi, da patientens andre celler også vil indtage noget laktose. Derimod vil den pille, der skal 

formindske koncentrationen af laktose, også medføre at noget af kroppens naturlige laktose nedbrydes hurti-

gere, end det er hensigtsmæssigt og at patienten efter de 11 minutter og 12 sekunder, det tager for denne pille 

at virke, vil have for lavt blodsukker, da det hele vil være nedbrudt. 

Vi er meget i tvivl om, hvad vores pille med kalium vil have af bivirkninger. Vi ved, at for meget kalium i 

blodet, kan resultere i en dårligt fungerende binyre, men vi ved ikke, hvor høje doser af kalium der skal være 

i blodet, før dette sker, så det vil vi arbejde videre med. 

Vi vil forsøge at lave en forsøgsopstilling, så vi i teorien kan beregne hvor lang tid der skal gå, før pillerne 

har virket (bortset fra kalium-pillen, da vi allerede har beregnet denne). 

Vi har målrettet vores behandling svage personer, der er indlagt på sygehuse, og som er alvorligt syge. Dette 

i håbet om, at det vil kunne gøre en væsentlig forskel i behandlingen af disse patientgrupper at kunne be-

handles med antibiotika - det kan måske endda betyde forskel på liv og død for nogen. 

E. colibakterien er en slags ”forsøgsbakterie”, hvor mange slags medicin afprøves. Dette er også tanken bag 

vores medicin, der i skrivende stund kun kan kurere multiresistens i E. colibakterien. Vi har dog en forhåb-

ning om, at vores metode også ville kunne bruges i andre sammenhænge.  
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Vedlagte bilag 

Bilag 1 

Fra: Lars Hansen, Professor, Århus Universitet 

Hvad er en genkassette? 

Jeg vil starte med at sige at ordet genkasette kan dække over mange ting, blandt andet over selvflyttende ele-

menter der indeholder resistensgener (såkaldte sammensatte transposons) eller de genkassetter som findes i 

integroner som ikke består af andet end et enkelt gen uden promoter. 

De første består af to inverterede DNA repeats, 1 gen der koder for en såkaldt transposase (som genkender 

og bruger de inverterede repeats til at hoppe rundt i forskellige DNA positioner og så resistensgenet selv med 

egen promoter disse kassetter kan placeres hvor som helst på genomer eller såkaldte plasmider der igen kan 

hjælpe generne med at blive spredt fra bakterie til bakterie og endda mellem arter. 

De sidste benytter sig af en promoter i integronet det transskriberer samtlige gener i integronet. De flettes ind 

i integroner vha. en intergase kodet af integronet. Disse genkasetter er som regel ret små (500-1000 bp) og er 

i deres ikke integrerede tilstand sammenkædet med en sekvens på 59 bp, kaldet et 59 base element der er es-

sentiel for inkorporering i integronet. 

  

Hvad forskes der i?  

Man forsker meget i at modvirke genoverførsel mellem bakterier (altså imod plasmider) og også i at få bak-

terier til at smide plasmider igen. Husk at integroner der giver ophav til resistens næsten altid findes på plas-

mider og derfor giver problemer mht spredning af resistens. 

  

Hvordan kommer en genkassette ud af DNA igen? 

Det gør den via en rekombinations begivenhed forårsaget af integrasen (et enzym kodet af integronets intI-

gen) dette enzym er godt nok også det der sørger for at indbygge casetter i integron perlerækken. 

  

Er der nogen der ved hvad den kemiske sammensætning i en genkassette er? 

Altså en genkasette består af DNA og kun DNA. Dette koder så for proteiner med forskellige funktioner. 

  

Er det kun, hvis der er et integreret gen, der kan opstå multiresistens, eller kan der godt være multiresistens 

uden integroner?  

Der kan sagtens opstå multiresistens uden integroner. Mange plasmider (circulære selvreplikerende DNA 

molekyler) bærer ofte rundt på flere gener der koder for resistens af forskellig slags. De gener kan så være 

indsat i et integron, eller et transposon, men er under alle omstændigheder oftest båret rundt af plasmider. 

Der findes også de såkaldte multi-drug efflux pumps, som kan pumpe en række forskellige stoffer (f.eks anti-

biotika) ud af cellen. Her kan en funktion altså give multiresistens. (se artikel vedhæfte



Bilag 2 

Fra: Helle Bakke Krog, PhD-student, Københavns Universitet 

Man kan sagtens ændre DNA vha. kemi. Bl.a. er mange stoffer kræftfremkaldende fordi de netop ændre vo-

res DNA. Stofferne vil ofte påvirke DNA uanset hvor det findes og være ganske uspecifik. Men det som i 

formentlig går efter er om man kan gøre det et specifikt sted eksempelvis uden at påvirke andre vigtige om-

råder af DNA'et.  

I nævner at intl-genet koder for et enzym ansvarlig for rekombinationen. Hvis man skulle finde et stof som 

forhindre rekombinationen, ville det være mest oplagt at ramme enzymet specifikt, fremfor at ramme det ko-

dende gen for enzymet.  

Hvis i ønsker at kontrollere hvornår rekombinationen sker, vil i skulle søge efter et stof fremmer effekten af 

enzymet. De 59 basepar som i nævner en kort sekvens i DNA'et som formentlig genkendes af enzymet, hvor-

efter enzymet indsætter genkassetten. DNA består af 4 forskellige byggeblokke og kaldet nukleotid baser: 

A,T,G og C. DNA er opbygget af lange strenge som altid består af to rækker af nukleotid baser (bygge-

blokke). Men det er sådan at byggeblokkene altid sidder med A og T overfor hinanden og G og C overfor 

hinanden (A-T er et basepar.  

Når man taler om en sekvens på 59 basepar, så er det en helt bestemt rækkefølge af ATGC, som gør at enzy-

met genkender hvor den skal indsætte sin genkassette.  Ændres bare et af nukleotid rækkefølgen, vil enzymet 

bliver dårligere til at indsætte genkasetten fordi den dårligere genkender DNA sekvensen hvor dette skal 

ske.  

Men der findes ikke et specifikt stof som kan forhindre det i omtaler, men i teorien kan det godt lade sig 

gøre. Det vil tage rigtig lang tid at finde et stof som rammer enzymet specifikt, hvis ikke i allerede på nuvæ-

rende tidspunkt har kendskab til at stof virker på en eller anden måde mod enzymet. Hvis man allerede ken-

der et stof som kan påvirke enzymet bare en smule, så kan man ud fra det stof udvikle nye. Men er man helt 

på bar bund, må man først finde et stof virker bare en smule. Dertil kommer at man skal finde et stof som 

kun rammer det pågældende enzym og ikke alle mulige andre enzymer i bakterien. 

 



Bilag 3 

Fra: Helle Bakke Krog, PhD-student, Københavns Universitet 

Rigtig mange lægemidler virker ved enten at hæmme specifikke enzymer eller aktivere dem, alt afhængig af 

hvad målet er. Men nogle enzymer minder om hinanden og man kan være heldig at kunne bruge de samme 

stoffer til at ramme forskellige enzymer. Det kan også være en ulempe hvis man ønsker at ramme et specifikt 

enzym. 

I kan læse lidt om udvikling af lægemidler og hvad der skal til for at de virker på det ønskede område (tar-

get): http://www.biotechacademy.dk/Bioindeks/Drughunters/udvikling_af_nye_laegemidler/hvordan_vir-

ker_laegemidler  

Her er to eksempler på hvor enzymer kan være et mål for at finde et lægemiddel til behandling af sygdomme. 

http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Grundskoleprojekter/Enzymerfolkeskolen/teori/syg-

domme 

  

Bl.a. virker hovedpine piller ved at hæmme et bestemt enzym kaldet COX, som danner nogle stoffer der ska-

ber inflammatoriske tilstande og deriblandt hovedpine. Hovedpine opstår ved at blodkar trækker sig sammen 

i hjernen grundet COX danner nogle stoffer som trækker blodkarene sammen. hovedpinepiller forhindre dan-

nelse af disse stoffer og derved reducere hovedpinen. Læs om det her eller søg lidt på NSAID: http://pro.me-

dicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/213010

http://www.biotechacademy.dk/Bioindeks/Drughunters/udvikling_af_nye_laegemidler/hvordan_virker_laegemidler
http://www.biotechacademy.dk/Bioindeks/Drughunters/udvikling_af_nye_laegemidler/hvordan_virker_laegemidler
http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Grundskoleprojekter/Enzymerfolkeskolen/teori/sygdomme
http://www.biotechacademy.dk/Undervisningsprojekter/Grundskoleprojekter/Enzymerfolkeskolen/teori/sygdomme
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/213010
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/213010


Bilag 4 

Fra : Peter Bross, Lektor, Århus Universitet 

I kan jo sætte genet ind i det integron i laver ved hjælp af rekombinant DNA teknologi. Integronet vil typisk 

være et plasmid som indeholder alle de DNAstykker der skal bruges inklusive integrationssites. Lidt forkla-

ring kan findes i dette manual:http://www.systembio.com/downloads/phiC31-vector-system-manual.pdf 

Dermed vil det blive integreret i bakteriegenomet og i vil kunne vælge at slukke eller tænde for ekspression 

af integrasen bagefter. 

Spørgsmål er også hvad jeres formål er. Man kunne også integrere repressorgenet i bakterie DNA ved at 

bruge homolog rekombination. Der ville man producere et plasmid, som har stykker af bakterie DNA på 

begge sider af repressorgenet. Der skulle så også være et resistensgen med, som man kan bruge for at selek-

tere bakterier hvor rekombinationen har fundet sted.

http://www.systembio.com/downloads/phiC31-vector-system-manual.pdf


Bilag 5 

Fra : Peter Bross, Lektor, Århus Universitet 

I vil lave et integron som kan bruges til insertion eller excision af DNA stykker ved hjælp af en integrase. 

For at styre hvornår og under hvilke omstændigheder integrationen/excisionen skal foregå vil i anvende et 

princip som kan aktivere integrasen. I foreslår så at bruge en kofaktor. Umiddelbart set bruger dette enzym 

(integrasen) ikke en kofaktor, men man kunne designe forskellige ting, som kunne tillade at tænde/slukke for 

integrasens aktivitet. 

En mulighed vil være at inkorporere et andet gen i integron som koder for et repressorprotein der blokkerer 

transkription af integrasegenet. Der findes for eksempel tet repressoren, som kan deaktiveres ved at man til-

sætter tetracyclin. Dertil skulle man tilføje et stykke DNA imellem promotorer for integrasen og dens 

transkriptionsstart. Før man tilsætter tetracyclin sker der så ingen transkription af integrase genet, dvs. der vil 

ikke være nogen integrase i disse celler. Efter man tilsætter tetracyclin vil det binde til repressoren og den vil 

ændre sin struktur og ikke kunne blokkere transkription mere. 

En anden mulighed kunne være at direkte påvirke integrasen lidt som i lægger op til. Jeg har læst at den ak-

tive integrase er en dimer, dvs. 2 integrase molekyler binder til hinanden og først når de gør det vil integrasen 

være aktiv. Man kunne så modificere integrase genet at det ikke kan danner dimeren før man tilsætter en ko-

faktor der binder til de modificerede integrasemolekyler og guider dem til at danne dimer. Det vil ikke være 

så nemt at finde en god løsning for det men det er ikke umuligt.



Bilag 6 

Fra : Peter Bross, Lektor, Århus Universitet 

En mulighed vil være at inkorporere et andet gen i integron som koder for et repressorprotein der blokkerer 

transkription af integrasegenet. Der findes for eksempel tet repressoren, som kan deaktiveres ved at man til-

sætter tetracyclin. Dertil skulle man tilføje et stykke DNA imellem promotorer for integrasen og dens 

transkriptionsstart. Før man tilsætter tetracyclin sker der så ingen transkription af integrase genet, dvs. der vil 

ikke være nogen integrase i disse celler. Efter man tilsætter tetracyclin vil det binde til repressoren og den vil 

ændre sin struktur og ikke kunne blokkere transkription mere. 

  

  

En anden mulighed kunne være at direkte påvirke integrasen lidt som i lægger op til. Jeg har læst at den ak-

tive integrase er en dimer, dvs. 2 integrase molekyler binder til hinanden og først når de gør det vil integrasen 

være aktiv. Man kunne så modificere integrase genet at det ikke kan danner dimeren før man tilsætter en ko-

faktor der binder til de modificerede integrasemolekyler og guider dem til at danne dimer. Det vil ikke være 

så nemt at finde en god løsning for det men det er ikke umuligt.



Bilag 7 
Fra: Kim Christensen, civilingeniør, Advanced and Applied Chemistry, Lundbeck 

 

For at ramme bakterierne specifikt er det jo væsentligt at vide hvor de befinder sig i kroppen. Der findes en 

del forskellige metoder at fremføre stoffet på afhængigt af stabilitet og hastighed for metabolisering. 

  

Hvis bakterien sidder i f.eks. tarmen (frigiver toxiner der som kan bliver optaget i kroppen) vil man typisk 

lave en tablet formulering hvor tablettens overflade er behandlet med coatnings materiale som først går i op-

løsning ved pH over 7 (som i tarmen, ikke i mavesækken hvor ph er 1). 

  

Er bakterien i blodet, kan stoffet gives som en almindelig tablet (såfremt stoffet ellers kan optages igennem 

tarmen, dette afhænger af stoffets polaritet og størrelse). 

  

Har man at gøre med en infektion der er i blod eller organer, men et stof som bliver metaboliseret meget hur-

tigt (first pass metabolism) så vil man typisk give det som drop i armen således at der kommer en konstant 

tilførsel af stoffet. 

  

Når man forsøger at ramme enzymer hos bakterier skal i jo være opmærksom på at vi ofte har lignende en-

zym systemer i vores krop og derfor kan det medføre en risiko for patienten. Ofte med antibiotika er det gode 

at bakteriens cellevæg er opbygget anderledes en vores og vi derfor kan ødelægge denne uden at det har 

større risiko for patienten selv. 

  

Specifikt at ramme en bakterie med resistens i forhold til samme bakterie uden resistens i en patient…… Her 

vil det formentligt kræve at i har gensekvensen for netop resistens-genet. I fremtiden vil det måske være mu-

ligt at designe enzymer som kan gå ind og genkende en sådan sekvens, men da den består af mange aminosy-

rer vil det betyde at enzymet enten skal: 

  

1) Være meget stort (svært at få ind i kroppen overhoved, men vil kunne have effekt hvis bakterien sidder 

udenfor, f.eks. i tarmen) igen, det kræver at bakterien vil modtage enzymet (f.eks. pakke det ind i bakterier-

nes eget gen-udvekslings ”poser” som de bruger til at dele gener og resistens med andre bakterier) 

  

2) Der er en helt unik lille sekvens i resistens genet (som ikke findes andre steder i menneske kroppen) som 

kan bruges som target for enzymet.



Bilag 8 

Fra: Kim Christensen, civilingeniør, Advanced and Applied Chemistry, Lundbeck 

 

Når medicinen er optaget i blodet, hvordan kommer det så hen til selve bakterien? 

Det sker ved at stoffet føres rundt i kroppen igennem blodbanerne, det sker sammen med næringsstoffer og 

ilt (blodet er jo vores transport system). 

  

Hvordan kommer medicinen ind gennem cellemembranen og ind til problemet? 

Alle disse stoffer kommer ind i cellen igennem enten diffusion (bakterie celler med små celle membraner, 1-

2 lag, optager små stoffer den vej) eller ved hjælp af kanaler i celle membranen. Disse kanaler i celle mem-

branen åbner og lukker med forskellige mekanismer (signal stoffer i cellen, koncentration af f.eks. glukose 

osv.). 

  

Vil leveren ikke rense blodet igennem, så medicinen mister sin funktion? 

Har man at gøre med en infektion der er i blod eller organer, men et stof som bliver metaboliseret meget hur-

tigt (first pass metabolism) så vil man typisk give det som drop i armen således at der kommer en konstant 

tilførsel af stoffet. First pass metabolism er leveren der foretager oxidation af stoffer. Dvs. den forsøger at 

komme en masse oxygener ind på stoffet for at hæve stoffets blandbarhed med vand således at det kan ryge 

ud med urin eller fases. Det er derfor vigtigt at stoffet ikke metaboliseres for hurtigt for at det skal virke ef-

fektivt. Når man designer nye stoffer (opbygget stor viden om hvordan lever metabolisere stoffer) forsøger 

man at ”blokere” typiske ”soft spots” i stoffet. Hvis det f.eks. er en mono substitueret benzen, vil man for-

søge at lukke 4-positionen med et F atom osv. (F er meget elektronegativt og har en stærk C-F binding der 

ikke brydes nemt i leveren). 



Bilag 9



 

Bilag 10 

Fra: Ole Skovgaard, lektor, Roskilde Universitet 

E. coli er en Gram negativ bakterie: gram negative bakterier har generelt en ydre og en indre cellemembran, 

imellem de to membraner er der en relativ tynd cellevæg. Den indre cellevæg er den vigtigste for at adskille 

det ydre fra det indre: stoffer transporteres via specifikke porer eller andre mekanismer. Dvs at bestemte stof-

fer kommer ind og ud på bestemte måder, der er ingen åbne porer. Cellevæg og ydre membran er mere gen-

nemtrængelig (=permeabel). I den ydre membran er forankret en lang række funktioner: pii, flageller, poriner 

(porer med mindre specificitet end hvad der er i indre cellemembran), og hvad der er rigtig vigtig farmako-

logsik: et LPS (lipopolysacharid) lag. Lipo delen (lipid A) sikrer forankring i cellemembranen, der består af 

lipider, og sachariderne (sammen med nogle fosfater) giver en generel hydrofil og negativt ladet overflade.  

De væsentligste funktioner af LPS for bakterien er:  

 Negativt ladet overflade  

 Lipid A stabiliserer den ydre membran  

 Hele LPS laget er ofte svært gennemtrængelig for fremmede stoffer, herunder antibiotika. Fx virker 

pencillin G/V dårligt på mange gram-negative fordi det ikke kommer ind til cellevæggen, hvor det 

kan virke.  

Væsentlige funktioner for os er:  

 Den nøjagtige sammensætning af polysacharid varierer fra bakterie til bakterie. Det bruger vi til 

type-bestemmelse af bakterier, det er en ”finere” bestemmelse end blot at bestemme arten. Fx angi-

ver E. coli O157:H7 at denne type har O-antigen (polysaccharid typen) ”157”. Denne type er ikke i 

sig selv farlig; men denne type bakterier er ofte forbundet med en meget voldsom blodig diare; der 

let kan medføre død.  

 Lipid A er toksisk for mennesker, et såkaldt endotoxin, der sætter en række mekanismer i gang hos 

mennesker.  



 

Bilag 11 

Fra: Kim Christensen, civilingeniør, Advanced and Applied Chemistry, Lundbeck 

 

Der er nok et par småting der skal overvejes. Det helt klart vigtigste som jeg ser det er forståelsen for at det 

er hele kroppen i mod en lille bitte bakterie infektion. Her er det kun bakterien der skal rammes og ikke hele 

kroppen, en ting er et aktivt stof der ikke nedbrydes hurtigt, men når det er ioner og sukre i vil give må i 

tænke lidt anderledes. 

 

Giver i en pille (brug helst ordet tablet, da en pille er noget der er rullet i hånden) med lactose, vil kroppen 

sige mums, og omsætte det som en hvilken som helst anden sukker. Der vil kun være en mikroskopisk 

mængde der vil finde vej til en bakterie infektion i f.eks. blodbanen, det samme gør sig desværre også gæl-

dende for de andre tabletter. Det er rigtigt at man kan ændre ionstyrken i en petriskål (i dyrket medie), men 

det kræver noget mere når der er tale om en human krop. Mit helt klare råd til jer er at forsøge at beskrive en 

fremføring som benytter sig af bakteriens eget våben! Konjugation (http://ing.dk/galleri/genoverfoersel-til-

bakterier-113227#0). Kan i beskrive det på en fornuftig måde vil der være gode chancer for at i kan manipu-

lere med bakterierne i stedet for hele kroppens nedbrydnings system. 

 

Jeg vil foreslå at i forsøger at beskrive fremføring af jeres forskellige stoffer som indkapslede i ”bakterie for-

klædning”, det er nødvendigt når stofferne i vil bruge er af samme type som dem der bliver nedbrudt hurtigt i 

kroppen. 

 

 

 

Ellers ser det meget interessant ud, skriv endelig tilbage hvis der er mere jeg kan bidrage med. 

http://ing.dk/galleri/genoverfoersel-til-bakterier-113227#0
http://ing.dk/galleri/genoverfoersel-til-bakterier-113227#0


 

Bilag 12 

Fra: Kim Christensen, civilingeniør, Advanced and Applied Chemistry, Lundbeck 

Hvis det kan lykkes at kamuflere de forskellige stoffer inde bag noget der ligner en cellevæg vil der være en 

meget større chance for at få stoffet frem til det rigtige sted. Helt præcist hvilke mekanismer der starter en 

konjugation er jeg ikke sikker på. Men det må være noget på celle overfladen der genkender hinanden, en 

slags signal stoffer. Kunne man angribe disse steder på celle overfladen, således at de blokerede for konjuga-

tion, ville dette være en rigtig god metode til at forhindre resistens i at brede sig (lidt noget andet, men et al-

ternativt forslag). 

 


