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Sammanfattning  
 
Introduktion  
Antimikrobiell resistens utgör ett stort folkhälsoproblem. Pseudomonas aeruginosa (P. 
aeruginosa) är en vanlig bakteriellpatogen vid vårdrelaterade infektioner som är resistent 
mot samtliga beta-laktamas antibiotika. Enlig Världshälsoorganisationen (WHO) dör 25 000 
patienter varje år i Europa på grund av en allvarlig multiresistent bakterieinfektion. På grund 
av detta har en stor insats riktats mot klinisk utveckling av nya antibiotika med syfte att hitta 
nya källor till aktiva substanser. Historiskt har bred sållning av naturliga produkter för 
antibakteriell aktivitet resulterat i många aktiva föreningar, flera härledda från sekundära 
metaboliter från svampar (1,2). Utöver deras näringsvärde, har svampar en stor potential för 
produktion av användbara metaboliter, vilket gör dem till en potentiell resurs för läkemedels 
isolering och utveckling.  
Syfte  
I det aktuella arbetet utvärderas odlingsförhållande för mycelet från en ätlig hattsvamp (klass 
Agaricomycetes) samt faktorer som påverkar mycelets produktion och sekretion av aktiv 
substans(er) med antibakteriell effekt mot P. aeruginosa.  
Metod och material  
En ätlig skogssvamp plockades från två olika platser i Sverige. Svampen torkades och 
sporerna aktiverades med hjälp av värme1. Flera försök utformades för att utvärdera fysiska 
faktorer som påverkar mycelets förmåga att producera antibakteriell substans så som 
temperatur och omrörning. Flera rå-extrakt framställdes från mycels odlingsvätska 
(supernatant), samt från mycelkakan genom vätskeextraktion. Olika lösningsmedel som 
etylacetat och kloroform användes vid extraktionen. Både extrakten och de upprepade 
fraktioner av extrakten testades för dess antibakteriella aktivitet mot bakterien P. 
aeruginosa. Svampextraktets kemiska samansättning analyserades genom 
vätskekromatografi kopplat till masspektrometri (LC-MS) och Ultra-vätskekromatografi 
(UPLC). 
Resultat 
Supernatant från alla studerade myceler visade bra bakteriehämmande effekt mot P. 
aeruginosa jämfört mot kontroll (p <0,05).  Sekretion av aktiva substanser påvisades efter 
fem dagars odling på skak vid 23 0C och resulterade i 77 procent bakterieinhibering. Minsta 
inhiberade koncentration (MIC) av extrakt var 6 mg/ml. Extraktet från mycelkakan 
påvisades ingen aktivitet mot P. aeruginosa.  
Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultaten att den studerade ätlig basidiesvampen har stor 

potential för produktion av bioaktiva metaboliter och kan vara en kandidat för framställning 

av antibakteriell substans mot gramnegativa bakterier, som exempelvis P. aeruginosa.  

Ytterligare forskning kommer att vara nödvändig för att identifiera och karakterisera 

föreningen som är ansvariga för den observerade bakteriehämmande aktiviteten.  

 

På grund av framtida eventuella patentansökningar kan inte svampens latinska eller svenska 

namn nämnas i detta examensarbete. 

 

 

Nyckelord: ätlig hattsvamp, sekundära metaboliter, odlingsbetingelse, antibakterielleffekt, 

 P. aeruginosa.  

 

 

                                                        
1 Torsten Malmqvist, personlig kommunikation. 
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1.Introduktion 
   
Naturprodukter är en viktig källa till nya terapeutiska kandidater och över tid har dess 
kemiska mångfald bidragit avsevärt till utvecklingen av läkemedel för ett brett spektrum av 
sjukdomar (1,2).   
 
Antibakteriell terapi har sparat miljontals liv och har avsevärt minskat graden av för tidig död 
från bakteriella infektioner. Olyckligtvis, snart efter införandet av antibiotika, började 
rapporter om antibiotikaresistens komma (3).  
 
Antibiotikaresistens utgör ett stort folkhälsoproblem, inte bara när det gäller morbiditet och 
mortalitet utan ökar även behandlingskostnaderna för vårdinstitutioner på grund av längre 
sjukhusvistelser, dyrare antibiotikabehandling samt indirekta kostnader för familjer och 
samhälle. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör cirka 25 000 patienter varje år i 
Europa på grund av en allvarlig multidrugresistent bakterieinfektion (3).  
 
Den främsta orsaken till antibiotikaresistens beror på överdrivenförskrivning, felaktig 
användning, och på att det finns väldigt få antibakteriella medel med nya mekanismer för att 
behandla infektioner (4). På grund av detta har en stor insats riktats mot klinisk utveckling 
av nya antibiotika med syfte att hitta nya källor till aktiva substanser.  
  

1.1 Multidrugsresistenta bakterier   

Multidrugsresistenta gramnegativa bakterier (MDR-GNB) är ett allt vanligare folkhäl-
soproblem. Infektioner på grund av MDR-GNB är vanliga bland boende på vårdhem och är 
förknippade med ökad sjuklighet, mortalitet och sjukhusvistelse. MDR-GNB uppvisar 
svårigheter med effektiv behandling eftersom det finns begränsade användbara terapeutiska 
alternativ (4).   

 
Figur 1. En jämförelse mellan cellväggar hos grampositiva och gramnegativa bakterier. Modifierad 

från fri åtkomstkälla (5).  

 
Gramnegativa bakterier (GNB) skiljer sig från grampositiva bakterier med avseende på 
cellväggen (Figur 1). GNB har en tunn, mjuk och smidig cellvägg och består av ett tunt lager 
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peptidoglykan omgivet av ett yttermembran innehållande lipopolysackarid (LPS) (5). LPS är 
ett exotoxin som frigörs när bakterien dör. 
 
Grampositiva bakterier (GPB) har en tjock, hård och stel cellvägg som är uppbyggd av ett 
tjockt lager peptidoglykan men saknar det yttre membranet. Detta resulterar i skillnader i 
penetration av kemiska substanser, inklusive vissa läkemedel och antibiotika in i cellen (5). 
 
Den här funktionen är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till en inneboende 
antibiotikaresistans hos gramnegativa bakterier (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp.). Mutationer i DNAt kan 
inducera en ökning av inneboende antibiotikaresistens genom att till exempel överuttrycka 
inaktiverande enzymer eller effluxspumpar vilket gör antibiotika ineffektiva, och skapar en 
överlevnadsfördel för den muterade bakteriestammen (4,5).  
  

1.2 Pseudomonas aeruginosa  

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) är en gramnegativ bakterie, och en av den 
vanligaste patogenen vid vårdrelaterade infektioner på grund av hög prevalens hos personer 
med nedsatt immunförsvar (kroniska sjukdomar, kirurgiska ingrepp, infektioner etc.).  P. 
aeruginosa orsakar lunginflammation hos patienter i respirator och patienter med brännsår, 
båda förknippade med en mycket hög (>30%) dödligheten (6). Bakterien är vanligt 
förekommande hos patienter som lider av cystisk fibros eller andra kroniska bakomliggande 
sjukdomar som bronkials och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) (6).  
 
P. aeruginosa producerar flera extracellulära produkter som efter kolonisering kan orsaka 

omfattande vävnadsskador, blodförgiftning och spridning. De viktigaste virulensfaktorerna 

hos P. aeruginosa beror på extracellulärt utsöndrade substanser såsom alginat, hemolysin, 

proteaser, enterotoxiner, exotoxin A och lipopolysackarid (LPS), vidhäftning till värdcellen 

genom flageller och pili, samt olika sekretionssystem som kan förhindra immunsvaret (7).  

 

Biofilmsproduktionen är särskilt associerad med svårigheten för antibiotika att penetrera 
bakteriecellens membran och ger en ökad överlevnadsförmåga under antibiotikabehandling. 
Även antibiotikamodifierade enzymer, kromosomkodande antibiotikaresistensgener, 
mutationer, överuttryck av effuxpumpar och porinstorlek begränsar effekten av antibiotika 
och ökar bakteriens överlevnad i kroppen. Dessa faktorer ökar resistans av vanliga 
antibiotika, inklusive penicilliner, cefalosporiner, aminoglykosider, tetracykliner 
fluorokinoloner, trimetoprim-sulfametoxazol. Att hitta en lämplig förening för att behandla 
P. aeruginosa har varit en pågående utmaning inom forskning under de senaste åren (8).   

1.3 Svampar fysiologi      

  

Svampar är vanligt förekommande, icke-fotosyntetiska organismer som bildar ett eget rike 

inom eukaryoter. Dessa spelar en viktig roll i miljön, särskilt vid biologisk nedbrytning av 

organiskt material. Eftersom svampar inte innehåller klorofyll och inte är fotosyntetiska 

organismer, får de sin energi och många av näringsämnena genom nedbrytning av organiskt 

material bl.a. växter (9). 

 

Två faser av tillväxt kan särskiljas i dessa organismer; den reproduktiva fasen (fruktkroppar) 

och den vegetativa fasen (mycelier eller mycelväxt). Svampar reproduceras huvudsakligen 

genom sporer. När sporer nå marken och få tillgång till fukt och näring, kommer dessa att 

bilda långa, cylindriska, grenade celler som kallas hyfer. Hyfernas uppgift är att ta upp näring 

och på så sätt bidra till myceltillväxt, men även till att utsöndrar enzymer som bryter ner 

organiskt material (blad och trädgrenar) till näring i löst form som svampen kan ta upp samt 
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att bilda ett stort underjordiskt nät, ett mycelium. Medan svampen växer ackumuleras energi 

i myceliet som sprider sig till nya matkällor och bildar större och grövre filamentära trådar. 

(10,11). Efter en spridningstid (veckor, månad eller år) och efter en varm och fuktig sommar 

gynnas tillväxten av det underjordiska myceliet som på hösten sätter igång bildandet av 

fruktkroppar (Figur 2). Beroende på vilken ekologisk nisch som en särskild svamp har, 

karaktärisera svampar till tre grupper: parasiter, de som lever i mutualistisk symbios och 

saprotrofiter (nedbrytare) (9,10). 

 

Svamparna utgör ett eget rike av eukaryota organismer, vilken i sin tur delas upp i två 

huvudgrupperna: sporsäcksvampar och basidiesvampar (hattsvamp, ätlig svamp). 

Svampcellerna omges av en cellvägg som består av p-D-glukaner, proteiner och kitin (11). 

Huvudkomponenterna i svampcellen, är makromolekyler (nukleinsyror, proteiner, 

polysackarider, fenolföreningar, flavonoider, karotenoider, och organiska syror), som är 

aktiva i metabolismen, fosfolipider och elementärmembran. Elimentärmembranet innehåller 

vitaminer (tiamin, riboflavin, askorbinsyra, ergosterol och niacin) samt ett överflöd av 

essentiella aminosyror (11,12,13,14) 

 

   

 
Figur 2. Svampens uppbyggnad.  Hämtat från fri åtkomstkälla (11).   

 

1.4 Svamptillväxt 

 
Tillväxt av svamp - en process som består av tillväxt av biomassa, det vill säga, en ökning i 

storleken eller antalet celler i det resulterande komplexet och sekventiellt förekommande 

totala artspecifika metaboliska förändringar. Tillväxtmönster av mycel, särskild under 

laboratorieförhållande, följer flera tillväxtfaser inklusive en adaptivfas (lagphase), balanserad 

och snabbtillväxtfas (tropophase), underhållsfas (idiophase) och terminalfas (lysis).  Den 

första fasen, adaptivfasen infaller när svampkultur blir etablerat i näring substrat, som följd 

av ett svar på näringsämnena i miljön, andra miljöfaktorer. Perioden med långsam tillväxt är 

associerad med induktionen av motsvarande enzymer, vars komplex bestäms av näring och 

energi. Varaktigheten av adaptivfas (lagphase) är till stor del beroende av kvaliteten hos 
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graden av dess pre-anpassning till miljöförhållanden, genetisk homogenitet, sporer 

grobarheten och andra faktorer (9). 

 

Under snabbtillväxtfas (tropophase) sker en exponentiell snabb cell proliferation där 

myceliet upprätthåller en konstant tillväxt. Därefter når svamptillväxten underhållsfasen 

(idiophas). Då dess aktiva metaboliter ofta produceras (9). 

 

Underhållfasen följs av stadig nedgång, åldrande av cellerna och lys. Under terminalfasen 

(lysis) sker en försvagning av metaboliska processer som beror på ökad uttömning av 

näringsmediet, bildande och ackumulering av sekundära metaboliska produkter i celler och 

i mediet. Cellautolys leder till att minska mycelvikten och morfologisk differentiering (9). En 

mer allmän bild av förhållandet mellan svampens tillväxt och produktionen av metaboliter 

anges i en graf av mycelisk torrvikt mot tiden (Figur 3).  

 

 
Figur 3. Mycelets tillväxtfaser. Hämtat från (9)  

 

1.5 Sekundära metaboliter hos svampar   

  
Historiskt har bred sållning av naturliga produkter för antibakteriell aktivitet resulterat i 
många aktiva föreningar, där flera kan härledas från sekundära metaboliter från växter och 
svampar (1, 2, 14, 15, 16,). Utöver deras näringsvärde har svampar en stor potential för 
produktion av användbara metaboliter, vilket gör dem till en resurs för 
läkemedelsutveckling.  
 
På grund av deras naturliga motståndskraft mot bakterier i jorden, kan svampfruktkroppar, 
mycel och sporer ackumulera värdefulla biologiskt aktiva ämnen vilka ger dem 
konkurrensfördelar gentemot andra organismer. De producera antibakteriella och 
antifungala föreningar för att överleva i sina naturliga miljöer (9,11,16). Traditionell medicin 
har i flera hundra år använt vanliga skogssvampar i olika form (varmvattenextrakt, 
koncentrat eller i pulver) för att förbättra immunförsvaret, bota olika typer av 
bakterieinfektioner och hjälpa till att bli av med en mängd olika hälsoproblem, men 
fortfarande kan det finnas en oanvänd reservoar av nya naturprodukter hos svampar (2).    
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1.6 Antimikrobiella föreningar från svampar   
 
Många medicinska svampar är välkända och deras egenskaper är också mycket varierande. 
Till exempel, tack vare mögelsvampen Penicillium chrysogenum erhölls det första naturliga 
antibiotikumet, penicillin. Detta har räddat miljoner människoliv (2). 
  
Framsteg inom isolerings tekniker och funktionell sållning har lett till att flera aktiva 
molekyler kunde isoleras och identifieras. En del aktiva kemiska föreningar med 
antimikrobiella aktiviteter har kunnat isoleras från vilda svampar, inklusive 
bensoesyraderivat och kanelsyraderivat (Figur 4, 5, 6) samt sesquiterpene, terpener, 
steroider, antrakinon och kinoliner (12, 14, 17, 18).  

  

Figur 4. Kemisk struktur av de identifierade fenoliska syrorna isolerade från vilda svampar (12,17).   

  

Fistulina hepatika (Biffsteaksvamp), Agaricus bisporius (Champinjonsvamp), Pleurotus 
soju-caju (Ostron svamp) har i flera studier påvisade antibakteriell aktivitet mot både 
grampositiva och gramnegativa bakterier, inklusive Bacillus pumilus (B. pumilius), Bacillus 
subtilis (B. subtilis), Staphylococcus aureus (S. aureus) och P. aeruginosa (12, 13, 14, 18, 19, 
20).  
 
Den organiska syran (oxalsyra) och bensoesyrederivatet inklusive (colaratin), kininoner 
isolerad från mycelet av Lentinus edodes och Xylaria intracolarata, visade bredspektrum 
aktivitet mot resistenta bakterier inklusive Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae), Yersinia 
enterocolitica (Y .enterocolitica), Escherichia coli (E. coli), Proteus vulgaris (P. vulgaris) P. 
aeruginosa, P. fluorescens och Salmonella enteritidis (S. enteritidis) samt mot Bacillus 
cereus (B. cereus), S. aureus och Streptococcus faecalis (S. faecalis) (18).  

 

 Nya föreningar, emestin och emestin-F (Figur 5) kunde isoleras och identifieras från 
etylacetat extrakt av Armillaria tabescens (Honungsskivlingar) med signifikant fungistatisk 
och bakteriestatisk aktiviteter mot flera stora humana patogener inklusive Candida albicans, 
Cryptococcus neoformans (C. neoformans), E. coli och S. aureus (21).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pleurotus
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleurotus
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleurotus
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 Konfluentin, grifolin och neogrifolin (Figur 6) 

från Albatrellus fletti, ganomycin A och B 

isolerade från Ganoderma pfeifferi 

(Hartsticka), och steroiden isolerad från 

Jahnoporus hirtus påvisade aktivitet mot B. 

cereus, Enterococcus faecalis och B. subtilis, S. 

aureus, Micrococcus flavus respektive (Figur 

6) (18, 21, 22).  

 

Terpener (Ganomycin A-B), visade måttlig 

antibakteriell aktivitet mot E. coli, B. subtilis 

och S. aureus (22). Enokipodinerna A och C 

(Figur 6) isolerad från myceliet av Flammulina 

velutipes (Vinterskivling) påvisade aktivitet 

mot B. subtilis, och S. aureus (24).   

 
Figur 5. Emestrin är en isolerad kemisk substans, med antifungal och antibakteriell aktivitet mot 

Candida albicans, Cryptococcus neoformans E. coli och S. aureus, isolerad från ett etylacetat extrakt 

av Armillaria tabescens (Honungsskivling). Hämtad från fri åtkomskälla (21).  

 

Bland alla svampar är Lentinus edodes (Shiitake) en av den mest studerade arten och verkar 

ha en bred antimikrobiell effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier. 

Substansen Lenthionin kunde detekterades i fruktkropp från L. edodes och påvisade 

bakteriestatik effekt mot Streptococcus pyogenes, S. aureus och Bacillus megaterium (25). 

 

 
Figur 6. Kemiska strukturer isolerade från svampextrakt med påvisad antibakteriell effekt. 

Modifierad från fri åtkomstkälla (18).   
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Spektret av farmakologiskt aktiva substanser från svampar är väldigt bred. Dess goda 

medicinska egenskaper kan vara en alternativ källa till nya antimikrobiella medel.  Tack vare 

ökad kunskap om kemi, bioteknik och molekylärbiologi inom svampfältet samt förbättrade 

sållningsmetoder borde en snabb ökning av svampmetaboliter för medicinska ändamål vara 

möjlig.  

 

2. Syfte  
 
Examensarbetet är uppdelad på en litterär och en laborativdel. Syftet med den litterära delen 
är att hitta mer information om sekundära metaboliter hos svamp med särskilt focus på 
antibakteriella metaboliter. 

Syftet med den laborativa delen är att studera och utvärdera faktorer som påverkar mycelium 
tillväxt och sekretion av sekundära metaboliter bl.a. genom att studera olika tillväxt 
förhållanden såsom temperatur och syresättning, samt att studera odlingsbetingelser som 
stimulerar mycelets produktion och sekretion substans(er) med antibakteriella effekt mot P. 
aeruginosa.  

Att försöka identifiera de kemiska föreningar som påvisade bakteriehämmande effekt.  

På grund av framtida eventuella patentansökningar kan inte svampens latinska eller svenska 

namn nämnas i detta examensarbete. 

Metoden bygger på tidigare forskning som gjorts i forskargruppen (opublicerade data samt 
ett examensarbete) (27,31).    
  

3. Metod   
  
I denna beskrivande studie används litterära- och laborativa metoder. Litterära metoderna 
omfattar sökningen av vetenskaplig litteratur och bearbetning av data och de laborativa 
metoderna omfattar den praktiska delen av arbetet.   
  

3.1 Datainsamling  

 
Underlag till denna studie har insamlats genom utförandet av en litteratursökning. Relevanta 

allmänna hemsidor har använts. Sökningar har genomförts på sidor som Google Scholar, Web 

of Science, Cochrane Library (Wiley) och via Umeå universitetsbibliotek.  En avancerad Pub 

Med sökning utfördes i september 2017 med nyckelord såsom: svamp och sekundära 

metaboliter, svamp och antimikrobiell aktivitet, alternativa extraktionsmetoder, antibiotika 

från svamp/naturen, aktiva substanserna från svamp med antibakteriell effekt. Även MeSH 

karakteriseringssöksystem används för att få fram mer relevanta artiklar. Begränsningar till 

engelska, mänskliga rapporter och rapporter inom de senaste 10 åren fastställdes. Sökningarna 

gav 54 artiklar. En annan sökning med nyckelord såsom: Pseudomonas aeruginosa och 

patologi, behandling och virulenta faktorer utfördes i september 2017, med samma 

begränsningar, gav ytterligare 5 artiklar. Pub Med-relaterade citatlistor granskades under 

utvärderingen.  

 
I Tabell 1 visas detaljer kring litteratursökprocessen. Den elektroniska databasen gav flera 
resultat.  Efter en detaljerad undersökning utesluts 20 ytterligare artiklar eftersom deras 
resultat inte omfattade relevant information angående syfte. En ytterligare studie 
identifierades från referenslistan över granskade artiklar, vilket resulterade i 29 artiklar.  

  

 
 
 



 
 

12 
 

 
Tabell 1. Artikelsökning   

 

Databas / datum  Sökord  
Antimicrobial activity of mushrooms  

Antal 
träffar  

25-09-2017      

 

Pub Med 

 

(Antimicrobial activity of mushrooms) AND 

(Pseudomonas aeruginosa) Sort by: 

Relevance Filters: Free full text) 

8 

Utvalda  3 

Pub Med Google 

Scholar 

Pseudomonas Aeruginosa and virulent factor and 
pathology and antibiotic 

resistance 
270 

Utvalda  5 

Pub Med 

 

(Antimicrobial activity of mushrooms OR mycelium 

antimicrobial activity AND gramnegative bacteria) AND 

free full text) 

54 

Utvalda   13 

Google Scholar Production of the Bioactive Compound of mushrooms 32 

Utvalda   7 

Google Scholar Optimal Conditions for the Mycelial Growth 10 

Utvalda  3 

  

3.2 Laborativa metoder och material 

 

3.2.1 Mycelium odling och bakterietillväxt mätning  

 

Mycelieodlingarna hade startats genom att en ätlig skogssvamp som hör till klass 

(Agaricomycetes) plockas från två olika platser i Sverige. Svampen torkades och sporerna 

återaktiveras med hjälp av värme (opublicerade data)2. 

 

Svampmycelets antimikrobiellaktivitet studerades och de mycel som påvisade bästa 

tillväxtinhibering på P. aeruginosa odlades vidare och extraheras.  

 

Det mycel som visade bästa bakteriehämmande effekt, valdes ut för vidare odling. Nytt 

medium förbereddes och autoklavernas. 10 ml från två olika mycelier och en kontroll 

överfördes till tre separata 2 L Erlenmeyer-kolvar med förberett medium (20 g D-Glukos, 20 

g Maltextrakt, 1 g pepton, 1 L avjonat vatten). Flaskorna med mycelium odlades stillastående 

vid rumstemperatur.  

 

För att avlägsna eventuella orenheter i mycelodlingen fick mycelet växa på 

maltmediumplattor i 3 dagar. Ett fragment (3 mm3) från mycelet togs från plattorna och 

tillsattes till 100 ml maltmedium. Efter 3 dagars odling skakades innehållet med glaskulor så 

att mycelet slogs sönder. Därefter överfördes 30 ml av myceliet till tre 2 L Erlenmeyer-kolvar 

med 1 L sterilt medium och inkuberades vid 23° C på skak. Efter 5, 6, 9, 20 och 40 dagar 

odlingen testades supenatantens bakteriehämmande effekt. 

 

Före tillväxtinhiberingsexperiment centrifugerades supernatanten (Allegra X12R 

centrifugerad Beckman coulter) vid 2095 xg vid 21° C i 20 minuter för att avlägsna fast 

                                                        
2 Torsten Malmqvist, personlig kommunikation  
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material. I en 96-brunnsplatta tillsattes 20 µl av P. aeruginosa, (som förodlats vid 37° C 

övernatten under skakning och utspädd till OD600 = 1,0 i Luria-buljong, LB), därefter 

tillsattes 80 µl från vardera av supernatanterna från mycelet och kontroll enlig ett schema. 

Plattan odlades vid 37º C under skakning och bakterieväxten mättes vid OD600 varje timme 

i åtta timmar och efter 24 timmar med (Wallac Victor 2 1420) plattläsare. Experimentet 

upprepas två gånger och varje prov testades i triplikat.   

 

3.2.2 Effekter av temperatur och näringsförhållanden på mycelium tillväxten  

 

Flera försök utformades för att utvärdera faktorer som påverkar myceliets tillväxt. Myceliet 

togs med en plastplatinös från en maltagarplatta (där det för tillväxa under 3 dagar) och 

tillsattes till 100 ml medium i en kolv. Efter tre dagars odlingen, skakades innehållet med 

glaspärlor för att separera myceliet så mycket som möjligt.  10 µl av myceliet överfördes 

därefter till sterila maltagarplattor under aseptiskt förhållande. Plattorna märktes och 

inkuberades vid fyra temperaturer (RT- rumstemperatur, 23oC, 27oC, 37oC,). Mätningen av 

mycelietillväxt undersöktes varje dag med hjälp av en transparent linjal (mellan 9:00 och 

12:00) med vilken ytan på tillväxtzonen mättes. Mätningen avslutades efter 7 dagars 

inkuberingen. 

 
 3.2.3 Extraktion av aktiva metaboliter från supernatant   

 
Supernatant från mycel som visat antibakteriell effekt centrifugerades i en Beckman Coulter 
Avanti J-26 XP JA10 (30 minuter, 17 664 xg, 10° C) eller vakuumfiltrerades 
genom filterpapper (Qualitative Filter, Grade 1F, Quantitiv 100 Size: Ø55) för att bli av med 
med fast material. Supernatanten överfördes till en separationstratt (2 l) och extraherades 
mot etylacetat (EtOAc) (2 x 500 ml). De två organiska faserna kombinerades i en rundkolv 
och lösningsmedlet avlägsnades med användning av Buchi rotavapor R-114 under vakuum 
vid rumstemperatur. Därefter tillsattes EtOAc (3 ml) till rundkolven för att lösa upp det 
koncentrerade extraktet. Detta fördes sedan över till en vägd vial (20 ml) för att återigen 
indunstas. Rundkolven sköljdes ur med metanol (MeOH, 3 ml) för att lösa upp eventuella 
kvarvarande rester från extraktet och detta fördes sedan över till vialen för att dunstas bort. 
Detta upprepades med diklormetan (CH2Cl2, 3 ml) och EtOAc (3 ml). Slutligen sattes 
extraktet under vakuum över natten (Edwards A653-01-903) för att pumpa bort eventuella 
rester av lösningsmedel. Vialen vägdes för att beräkna mängd extrakt. Därefter gjordes en 
stamlösning genom att 200 μl dimetylsulfoxid (DMSO) tillsattes till extrakten. 
  
Sedan testades extraktens antibakteriella effekt. Två olika koncentrationer testades (1µl eller 

2 µl i 100 µl PAK OD 0,20 i LB medium). OD vid 600 nm mättes en gång i timmen i åtta 

timmar och en gång efter 24 timmar (Wallac Victor 2 1420). Mellan mätningarna inkuberades 

plattan på skakbord i 37°C. Experimentet upprepas två gånger och varje prov testades i 

triplikat. 

 

3.2.4 Extraktion av aktiva metaboliter från mycel  

 
Mycelkakan från odling där supernatant visat antibakteriell effekt mot P. aeruginosa 
sparades och frystorkades i tio timmar (Scanvac CoolSafe). Torrt mycel hackades, 
pulveriserades i en mortel och blandades med 250 ml avjonat vatten, 250 ml MeOH och 500 
ml kloroform (CHCl3) under omröring i två timmar. Därefter homogeniserades blandningen 
med magnetomrörare och vakuumfiltrerades genom filterpapper (Qualitative Filter, Grade 
1F, Quantitiv 100 Size: Ø55). Suspensionen överfördes till en separationstratt (2 l). Efter 
fasseparation koncentrerades den organiska fasen (kloroformfasen) i en rundkolv i en Buchi 
rotavapor R-114 under vakuum vid rumstemperatur. Därefter tillsattes CHCl3 (5 ml) till 
rundkolven för att lösa upp det koncentrerade extraktet. Detta fördes sedan över till en vägd 
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vial (20 ml) för att återigen indunstas. Rundkolven sköljdes ur CHCl3 (3 ml) för att lösa upp 
eventuella kvarvarande rester från extraktet och detta fördes sedan över till vialen för att 
sedan dunstas bort. Slutligen sattes extraktet under vakuum över natten (Edwards A653-01-
903) för att pumpa bort eventuella rester av lösningsmedel. Vialen vägdes för att beräkna 
mängd extrakt. Därefter gjordes en stamlösning genom att 800 μl dimetylsulfoxid (DMSO) 
tillsattes till extrakten.  
 
Sedan testades extraktens antibakteriella effekt. Två olika koncentrationer testades (1µl och 

2 µl i 100 µl PAK OD 0,20 i LB medium). OD vid 600 nm mättes en gång i timmen i åtta 

timmar och en gång efter 24 timmar. Mellan mätningarna inkuberades plattan på skakbord 

i 37°C.  

 

3.2.5 Analys och fraktionering av extrakt från mycel 

  

Extrakt med antibakteriell effekt späddes med metanol till en koncentration av 0,25 mg/ml. 
Lösningen filtrerades genom sprutfilter (Titan Syringe filter, Teflon, 0.45 um, 4 mm) och 30 
μl överfördes till en 1,5 ml vial. LCMS (Liquid Chromatography/Mass Spectroscopy) spektran 
samlades genom att proven analyserades i en Agilent Technologies 6150 Quadrupole LC/MS 
med följande gradient: 2,5% till 10% acetonitril (MeCN) i H2O under 5 minuter, 20% till 
100% MeCN i H2O över 2 minuter och 100% MeCN i 30 sekunder. Eluenterna innehöll 
0,0005% myrsyra. Flödeshastigheten var 1 ml/minut. 
 
Extrakten analyserades också med UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) i en 
Shimadzu LC-30AD och 85 Sedere LT-ELSD, SPD-M20A-detektor vid 210, 230, 260, 280, 
310 och 360 nm. Flödeshastigheten sattes till 1 ml/min med följande gradient 5% till 100% 
MeCN i H2O under 5 minuter, 100% MeCN i 3 minuter och 100% till 5% MeCN i en minut. 
En YMC-Triart C18 (50*2.0 mml.D S-1.9 µm 12 mm) kolonn användes. 
  
Aktiva extrakt fraktionerades med halvpreparativ HPLC (High Pressure Liquid 
Chromatography). Vid fraktionering används 250 μl av spädd extrakt (176,6 mg/ml i DMSO) 
och 800 μl av kontroll (32,75 mg/ml i DMSO). Kolonnen var C18 HTec 5 µl 250/2.1 mm. 
Våglängden var 254 nm och flödeshastigheten var 7 ml/ min. Elueringssystemet var A: 
0,0005% HCOOH i H2O och B: 0,0005% HCOOH i MeCN. Gradient startade på 5% MeCN 
och ökade till 20% MeCN i H2O under 20 minuter, sedan till 80% MeCN under 20 eller 35 
minuter och därefter till 100% MeCN i 15 minuter. Fraktionerna (ca 1.9 ml) samlades 
manuellt i 2,2 ml 96-brunnsplattor. Plattorna frystes i flytande kväve och sattes under 
högvakuum vid -107 ºC i ca 3 dagar tills all eluent försvunnit. 
 
Alla fraktioner testades mot antimikrobiell effekt genom tillsats av 100 μl P. aeruginosa OD 
600 = 0,2 och 2 μl från varje vald brunn och mättes vid start och därefter en gång i timmen i 
8 timmar och efter 24 timmar. 
  
MeOH tillsattes till brunnar motsvarande intressanta toppar i kromatogrammet (Figur 14). 
Brunnar som innehåller material tillhörande samma topp poolades ihop i ett vägt rör. 
Därefter avlägsnades MeOH under vaccum i rumstemperatur (Buchi rotavapor R-114) och 
mängden material i varje rör vägdes (Tabell 2). Därefter tillsattes 40 μl DMSO till varje vial 
för att göra en stamlösning.  
 
Sedan testades fraktionernas antibakteriella effekt. Tre olika koncentrationer testades (2µl, 
3µl och 4 µl i 100 µl PAK OD 0,20 i LB medium). OD vid 600 nm mättes vid start, efter 6 
timmar och en gång efter 24 timmar. Mellan mätningarna inkuberades plattan på skakbord 
i 37°C. 
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3.2.6 Statistisk analys  

 
Alla tillväxtexperiment upprepades minst två gånger och alla analyser utfördes i triplikat. 
Resultaten uttrycks som medelvärden med standardavvikelse (SD). Statistiskt t-test används 
och beräknades med hjälp av programmet (Excel) och skillnader betraktades som 
signifikanta när P <0,05. 

 

4. Resultatet och diskussion  
 
4.1 Analys av aktiva metaboliter från fraktioner  

 
Resultatet från litteratursökningen som tog upp i introduktionen sammanfattas i (Tabell 2). 
De flera kemiska föreningar med antibakterielleffekt som var isolerad från olika svampar 
påvisade aktivitet mot vissa patogener. För att påvisa bakteriehämmande effekt används 
olika extraktion metoder, till ex att aktiva substanser extraherades från fruktkroppar eller 
från mycel. Vid extraktion används olika lösningsmedel (metanol, etanol, etylacetat, 
kloroform).  
Data tillgängliga från litteraturen indikerar att svamputdrag och isolerade föreningar 
uppvisar högre antimikrobiell aktivitet mot grampositiva än gramnegativa bakterier. 
 
Tabell2.  Aktiva kemiska föreningar från svampar mot vissa bakterier  
 

Bakterie Aktiv substans Källa Referens 

S. aureus Enokipodin A, D Flammulina (Vinterskivling)                 24 
S. aureus Ganomycin A, B Ganoderma (Hartsticka) 22 
S. aureus Lenthionine L. edodes (Shiitake) 25 

S. aureus 
Fenoler, flavonoider, 

askorbinsyra, p-karoten, lykopen, 
oxalsyra 

Kantarell, Blåmusseron, 
Agaricus bisporius 

(Champinjon) 
12,13,17 

S. aureus 
Austrocortirubin, Physcion, 

Emodin 
Cortnarius (Spindelskivling) 26 

B. subtilis Ganomycin A, B Ganoderma (Hartsticka) 22 

B. subtilis 
Emestrin 

Armillaria tabescens 
(Honungsskivlingar) 

21 
Candida albicans 

B. subtilis 
Fenoler, flavonoider, 

askorbynsyra, p-karoten, 
lykopen, oxalsyra 

Kantarell, Blåmusseron, 
L. edodes (Shiitake) 

12,13,18 

B. subtilis Enokipodin A, D Flammulina (Vinterskivling) 24 

B. cereus 
Confluentin, grifolin och 

neogrifolin 
Albatrellus fletti (Lammticka) 18,23 

P. aeruginosa 

Physcion, Emodin, 6-
methylxanthopurpurin-3-O-

methyl ether, 
bensoesyrederivatet, 

Cortnarius(Spindlingar) 
Ganoderma (Hartsticka) 

Pleurotus sajor-caju 
18,26 

E. coli  

Emestrin 
Armillaria tabescens 
(Honungsskivlingar) 

 
21 

Ganomycin A, B Ganoderma (Hartsticka) 22 

Enokipodin A, D 
 

Flammulina (Vinterskivling) 24 

B. megaterium Lenthionine L. edodes (Shiitake) 25 

M. intracellulare 
Emestrin 

Armillaria tabescens 
(Honungsskivlingar) 

21 
C. neoformans 

K. pneumoniae Oxalsyra  L. edodes (Shiitake) 18 
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4.2.1 Mycelium odling och bakterietillväxt mätning 

 
I den aktuella studien undersöks olika odlingsförhållande för att undersöka positiva effekter 
på myceltillväxt och sekretion av aktiv substans. Den antimikrobiella aktiviteten av mycelium 
supernatant och extrakt av vild, ätlig svamp har studerats genom mätning av absorbans 
(OD600) och resultaten presenteras i tillväxtkurvor. Alla extrakten och supernatanterna från 
mycel som odlades vid olika odlingsförhållande testades mot den gramnegativa bakterien P. 
aeruginosa. Supernatant från alla studerade mycel visade bra bakteriehämmande effekt mot 
P. aeruginosa jämfört mot kontroll. En sammanfattning av resultaten presenterades grafisk 
(Figur 7, 8, 9, 10). 
 

 
 

Figur 7. Effekt av supernatant mot P. aeruginosa från myceler med olika odlingsförhållande. 
Diagrammet visar OD600 absorbans (y-axel) uppmätt vid olika tidpunkter (x-axel). Kontroll 
innehåller endast medium utan tillsatt svampkultur som odlades under samma betingelse som 
respektive mycel. Mycel* 2, 4, 6, 8 och 10 visar en signifikant effekt vid 6,8 och 24 h jämfört med sin 
respektive kontroll. Medan mycel 9 och 11 visar en signifikant skillnad vid 6 och 8 h, p<0,05 enligt 
student t-test.  P-värden i rutan i figuren uträknad i tidpunkt vid 24 h inkubering. Streckade kurvor 

(----) representerar myceler respektive kontroller odlad i liten volym maltmedium (150 ml),  
heldragna kurvor (        )  representerar mycel odlad i stor volym maltmedium (1 L).   Den ringformade 
symbolen  representerar kontroller till myceler som odlades vid 22°C. Den kvadratformade 
symbolen  representerar kontroller till myceler odlad vid rumstemperatur. X – representerar 
myceler respektive kontroller odlad på skak vid 23 °C. Felstaplar visar standardavvikelse mot 
kontroll (+/- värde).  (24 h) 

(24h) 
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Figur 8. Effekt av supernatant mot P. aeruginosa. Grafen representerar inhiberingen av 
bakterietillväxt efter 5, 6, 10, 20 och 40 dagar. A) Visar värdena i procent av kontroll, där inhibering 
i procent (y-axel). B) Visar medelvärdet av mätvärdena med standardavvikelser, där OD600 
absorbans (y-axel) uppmätt vid olika tidpunkter (x-axel). Mycel 4 och 9 odlades på skak vid 230C i 1 
L medium. Mycel 8, 10 och 11 odlades vid rumstemperatur i 1L medium. Mycel 2 och 6 odlades i 150 
ml vid 22 °C. Kontroll innehåller bara medium och odlades under samma betingelse som respektive 
mycel. Bakteriell tillväxtmätning visas vid 6, 8 och 24 timmar. Standardavvikelser av mätvärde mot 
kontroll visas i form av felstaplar (+/- värde).  Mycel* 2, 4, 6, 8 och 10 visar en signifikant effekt vid 
6,8 och 24 h jämfört med sin respektive kontroll. Medan mycel 9 och 11 visar en signifikant skillnad 
vid 6 och 8 h, p<0,05 enligt student t-test. 

Mycel: 2 Kontroll 2 Mycel: 4 Kontroll 4 Mycel: 6 Kontroll 6 Mycel 9 Kontroll 9 Mycel: 8 Kontroll 8 Mycel 10 Kontroll 10 Mycel 11 Kontroll 11

6h 85% 2% 88% -3% 75% -3% 29% 1% 86% -3% 78% -2% 73% -1%

8 h 86% -4% 91% -3% 79% -1% 1% 6% 88% 4% 85% -1% 37% 3%

24h 91% -1% 90% -1% 84% 3% 4% -3% 8% 3% 92% 0% 0% 4%

91%

-1%

90%

-1%

84%

3% 4%

-3%

8%
3%

92%

0%

0%
4%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

In
h

ib
it

io
n

 i
 %

 
Bakterieinhibering av sypernatant från  myceler  med olika odlingsförhållande  i  

procent efter 6h, 8h  samt  24 h timmar inkubering  

A)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

mycel 2 kontroll 2 mycel 4 kontroll 4 mycel 6 kontroll 6 mycel 8 kontroll 8 mycel 9 kontroll 9 mycel 10 kontroll 10 mycel 11 kontroll 11

A
b

so
rb

an
s 

O
D

 6
0

0
 n

m
 

Bakterieinhibering  av  supernatant mätvärde från myceler med olika 
odlingsförhållande  mot kontroll  efter  6h, 8h  samt 24 h inkubering     

6h 8h 24 h

B)



 
 

18 
 

 

Mycel 4 (Figur 7 och 8) som odlades i 1 L medium på skak vid 23 o C under fem dagar visade 
snabbast myceltillväxten och utsöndringen av aktiva substanser vilket resulterade i en bra 
antibakteriell effekt av supernatant, med 90 procent bakterieinhibering jämfört med kontroll 
(p <0,05). Mycelodlingen på skak ökar omrörningen i odlingsmedium vilken förbättrar 
syreöverföring i mediet och i och med detta ökar tillväxthastighet, mycelförgreningar och 
fragmentering. Detta fenomen har observerats i andra studier (28, 29). 
  
Supernatant från mycel 9 som odlades på skak under samma temperaturförhållande som 
mycel 4 dock under längre odlingstid (10 dagar) visade en svag, 29 procent, inhibering under 
de första 6 timmar inkuberingen och ingen antibakterielleffekt efter 24 timmar. Det kan bero 
på att utsöndring av aktiva substanser tappar i intensitet, eller att substanserna brytas ner 
över tiden, längre omrörningen stör mycel celler.  
 
Supernatant från mycel 2 och 10 visade liknade antibakterielleffekt med 91 respektive 92 
procent bakterieinhibering under 24 timmar inkuberingen. Skillnaderna var signifikanta 
jämfört mot kontroll (p<o,o5). Mycelet från dessa supernatanter odlades i små kolvar (150 
ml medium) under 9 respektive 20 dagar i rumstemperatur. Vid odlingen av mycel 10 var 
temperaturen lägre (20oC) än vid odlingen av mycel 2 (220C). Temperaturen är en viktig 
faktor som spelar avgörande roll för myceltillväxten (30). Den kan påverka metaboliska 
incellulära processer, morfologiska förändringar i mycel, syre omsättning. Detta kan 
resultera att det tog kortare tid för mycel 2 att växa och sekretera aktiva substanser än för 
mycel 10.  
 
Supernatant från mycel 6 efter 6 dagarsodling visade lägre bakteriehämmande effekt jämfört 
med mycel 2, med 84 procent inhiberingen. Skillnaden var dock signifikant jämfört med 
kontroll, med 3 procent inhibering (p <0,05). Supernatanten från mycel som odlats i små 
volymer visar lika bra bakteriehämmande effekt som de som odlades i stora volymer. 
 
Supernatant från mycel 8 odlades i 1L medium vid rumstemperatur under 20 dagar. 
Resultatet visade liknade antibakteriell effekt som mycel 2, 9 och 6 vid 6 h inkubering. 
Skillnaderna var signifikanta jämfört mot kontroll (p<0,05), dock ingen effekt efter 24 
timmar. Supernatant från mycel 11 som odlades under 40 dagar i 1 l medium påvisade svag 
antibakteriell effekt med 78 procent inhiberingen efter 6 timmar inkuberingen, jämfört med 
mycel 2 och 4, och med 37 procent efter 8 timmar. Skillnaderna var signifikanta jämfört mot 
kontroll (p<0,05). Efter 24 timmar inkuberingen påvisades ingen aktivitet mot 
bakterietillväxt av mycel 11. Det kan bero på att sekundära metaboliter bildas först efter att 
kraven på celltillväxt har uppfyllts. När tillväxten stannar verkar det som att vissa biokemiska 
vägar inte stängs av, vissa föreningar ackumuleras och sedan används dessa som råmaterial 
för att tillverka nya slutprodukter, eller att i mycel 8 och 11 skede en nedbrytning av den 
aktiva föreningen över tiden. 
 
Skillnader i utseende av supernatant från mycel efter tiodagars odling jämfört med 
supernatant från mycel efter tjugo dagars odling kan observeras (Figur 9). Efter 5 dagar 
mycelodlingen odlingsmedium visade sig grumlig jämfört med kontroll. Det kan bero på 
medium bli mer viskos som en följd av ökad cellkoncentration, förändringar i mikrobiell 
morfologi eller på grund av ackumulering av extracellulära produkter som förändrar de 
reologiska egenskaperna i medium. Efter 10 dagars odling observeras en svag, vitaktig 
överkant av nybildande mycel, odlingsmedium är fortfarande grumlig. Under 15–20 
dagarsodling observeras en tydlig mycelkakan på överkanten av odlingsmedium, 
odlingsvätska blev mer klart och kakan mer kraftig och stadig. Efter 40 dagar odling 
mycelkakan tappar den sin densitet och täthet. Detta kan resultera en nedgång av 
metaboliska processer som beror på ökad uttömning av näring i mediet, bildande och 
ackumulering av sekundära metaboliska produkter, autolys kan också leda till att minska 
mycelvikt samt morfologisk differentiering (9). 
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Figur 9. Kulturer av mycelium efter 5, 10, 20 och 40 dagar vid stationärodling  

 
4.2.2 Effekter av temperatur på mycelietillväxten 

 
För att utvärdera temperaturens påverkan på myceltillväxt odlades svampmycelerna på fast 
maltmedium och inkuberades under sju dagar vid olika odlingstemperatur. Tillväxten av 
mycel bestämdes genom mätning av diametern hos tillväxtzonerna med linjal. Resultaten 
(Figur 10) visade att temperaturen är en mycket viktig miljöfaktor för mycelietillväxt.  
Mycelodlingen vid en temperatur på 230C visade snabbast myceltillväxt under de första 
odlingsdagarna och optimal miljö för myceltillväxten under alla sju dagar.  
 
Mycelodling vid 27 0C visade bättre tillväxten under tre och fem dagar jämfört med mycelium 
som odlats vid rumstemperatur. Dock var skillnader inte signifikanta efter 7 dagars odling. 
Temperaturen påverkade även myceltäthet och densitet. Vid 230C och 270C odling var 
myceltäthet större, fluffigt, och hade ett rikligt utvecklat luftmycelium jämfört med mycel 
som odlades vid rumstemperatur. Odling av mycel vid 370C visade ingen myceltillväxten 
under hela experimentperioden. Det kan bero att för hög värme kan påverka svampens 
metaboliska aktiviteter som möjliggör absorptionen av väsentliga näringsämnen som behövs 
för tillväxt eller kan leda till denaturering av viktiga enzymer som katalyserar 
svampmetaboliska processer.  

 
Figur 10. Myceltillväxt vid olika temperaturförhållande efter 3, 5 och 7 dagars odling. 
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4.2.3 Antibakteriell effekt av extrakt  

 
Det testade extrakt från supernatanten av mycel 4 (Figur 7 och 8) uppvisade en fullständig 
hämmande aktivitet mot P. aeruginosa (Figur 11 och 12), vilket tydde på att det var möjligt 
att koncentrera den aktiva föreningen för att åstadkomma en positiv inhibering. 
Antibakteriell aktivitet analyserades genom mätning av absorbans. Maltmedium, utan tillsatt 
myceliekultur (svamp) användes som kontroll. Den odlas och behandlas på samma sätt som 
mycelet. Kontrollmediumet extraherades på samma sätt som aktiv extrakt (d.v.s. aktivt 
mycel) och testades mot P. aeruginosa i samma koncentration som aktiv extrakt 4. Färgen i 
aktivt extrakt samt kontrollextrakt påverkade tillväxtkurvan genom hela mätningen. 
Kontrollen visade ingen tillväxtinhibering vilket motsvarar en bakterietillväxt på 100 
procent. Från resultaten (Figur 11) uppvisades dosresponsen. Extraktet i den testade volym 
0,5 µl (koncentration 3 mg/ml) påvisade svag 20 procent bakterieinhiberingen en under 400 
minuter. Extraktet i volym 1 µl visade högre bakterieinhibering med 77 procent och 75 

procent av 2 µl under 24 timmar inkuberingen. Skillnaden var signifikanta jämfört mot 

kontroll (p<o,o5) Den minimala hämmande koncentrationen av extrakten i volym 1 µl 
(koncentration 6 mg/ml) påvisade fullständig antimikrobiell aktivitet under hela 24 timmar 
inkuberingen. 
 

 
 
 

Figur 11. Grafen visar effekten av extrakt 4 från supernatant mot P. aeruginosa i tre 

koncentrationer (o,5 µl, 1 µl, 2 µl) mot kontroll. Inhibering av P. aeruginosa OD 600 nm absorbans 

(y-axeln) vid olika tidpunkter (x-axel). Maltmedium, utan tillsatt myceliekultur (svamp) användes 

som kontrollextrakt. Symbol i triangelform  representera kontroll (färgen på trianglar 

representrerar mycel i samma testade volym).  Extrakt med symbol * visar signifikant skillnaden 

jämfört med kontroll. P-värde i rutan i figuren uträknad efter 24 timmar inkuberingen (p<0,05), 

enligt student t-test. Felstamlar visar standaravvikelse mot kontroll (+/- värde). 

(24 h)  
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Figur 12. Grafen visar effekten av extrakt 4 från supernatant mot P. aeruginosa. A) Visar värdena 

i procent, B) visar medelvärdet av mätvärdet med standardavvikelser. Inhibering av P. aeruginosa 

(y-axeln) i absorbans OD 600 nm vid olika tidpunkter (x-axel) av extrakt i olika koncentrationer (o,5 

µl, 1 µl, 2 µl). Maltmedium, utan tillsatt myceliekultur (svamp) användes som kontrollextrakt. 

Bakteriell tillväxtmätning visas vid 6,8 och 24 timmar. Skillnaden var signifikanta jämfört mot 

kontroll (p<0,05) enligt student t-test. Felstaplar visar standardavvikelse mot kontrollextrakt (+/- 

värde).   

Kontroll 0,5(µl) Kontroll (1µl) Kontroll (2µl) Mycel 4 (0,5µl) Mycel 4 (1µl) Mycel 4 (2µl)

6h -1% -9% 1% 26% 22% 29%

8h -5% -8% 3% 24% 38% 42%

24h -9% -15% -17% 3% 77% 75%

-9%
-15% -17%

3%

77% 75%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A
b

so
rb

an
s 

O
D

 6
0

0
 n

m
Bakterieinhibering av extrakt 4  från supernatanten  i procent efter 6h,  8h 

samt  24h inkubering   

A)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Kontroll (0,5µl) Mycel l (0,5µl) Kontroll (1µl) Mycel l (1µl) Kontroll (2µl) Mycel l (2µl)

A
b

so
rb

an
s 

O
D

 6
0

0
 n

m
 

Bakterieinhibering av extrakt 4 mot kontroll efter 6h, 8h samt 24h 
inkubering 

6h 8h 24 h

B)



 
 

22 
 

Kromatogram från UPLC-analys av extraktet respektive kontrollextraktet vid 260 nm visas i 
Figur 13. Det detekteras flera toppar i extraktet som inte finns i kontrollextraktet. Extraktet 
och kontrollextraktet analyserades också med LCMS (Figur 14). Toppar detekterades vid 
våglängderna 254 och 260 nm. Eftersom ingen bakteriehämmande effekt kan ses av 
kontrollextraktet måste effekten komma från någon/några av de toppar i extraktets 
kromatogram som inte kan hittas i kontrollextraktet. 

 
Figur 13. UPLC- kromatogram av aktivt extrakt respektive kontroll vid våglängden 260 nm. 
 

 
.  
Figur 14. LCMS analys av aktivt extrakt respektive kontrollextrakt vid våglängden 254 och 210 nm 
samt positiv och negativ jonisering.  
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 4.2.4 Antibakteriell effekt av extrakt från mycelkakan FM (det fasta 

materialet från odlingen) 

 

Det testade kloroformextraktet av mycelkakan FM (fasta materialet) från mycel 4 uppvisade ingen 
hämmande aktivitet mot P. aeruginosa i de testade koncentrationerna 0,25 mg/ml (extraktvolym 
0,5 µl), 0,5 mg/ml (extraktvolym 1 µl) och 1 mg/ml (extraktvolym 2 µl) (Figur 15). Detta innebär 
att alla aktiva substanser som har antibakteriella effekt har sekrerats till odlingsmediumet. 
 

 

Figur 15. Grafen visar effekt av extrakt från mycel 4 FM (fasta materialet) mot P. aeruginosa i tre 

olika volymer (o,5 µl, 1 µl och 2 µl). Inhibering av P. aeruginosa vid OD 600 absorbans (y-axeln) vid 

olika tidpunkter (x-axel).  Symbol i triangelform   representerar kontrollextrakt, färger på 

tianglarna  representrerar mycel i samma testade volym). Inhibering av P. aeruginosa OD 600 nm 

absorbans (y-axeln) vid olika tidpunkter (x-axel).  Felstaplar visar standardavvikelse mot 

kontrollextrakt (+/- värde). Students statistisk t-test används för att beräkna signifikant skillnaden 

i Excel. Ingen hämmande aktivitet mot P. aeruginosa var påvisad av mycel 4 FM.  Skillnaden var 

inte signifikanta (p>o,o5). 

 

4.2.5 Analys av aktiva metaboliter från fraktioner  

 
Efter att ha sett en effekt av bakterielltillväxt av extraktet, användes HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography) för att isolera aktivt/aktiva substanser i extraktet. 
Metoden har beskrivits i material och metodavsnittet. Aktivt extrakt 4 fraktionerades. HPLC-
kromatogrammet visade nio detekterade toppar (Figur 16). Fraktionerna samlades till två 
djupbrunnsplattor med ca. 1,9 ml i varje brunn och analyserades (Figur 17). De första fyra 
topparna (fraktionsnummer #1-4) hade lägre retentionstid (5-20 min) i kolonnen. Toppar 
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med längre retentionstid (fraktionsnummer #8–9) i kolonen detekterades mellan 30–35 
min. Polära substanser har kortare retentionstid. Det observerades också att fraktioner med 
fraktionsnummer #8-9 var gulfärgade.  
 

 
 
Figur 16. HPLC- kromatogrammet av extrakt 4. 

                       
  

 

  
 
Figur 17. Två djupbrunnsplattor med fraktioner. Markerade områden motsvarar toppar i 

kromatogrammet (Figur 16) och har poolats ihop.  
 
Tabell 3.  Mängd av renat extrakt och koncentration av fraktioner vid tillväxtförsök i olika volym  

 
 

Fraktioner  
#1 D9-6 
#2 E6-7 
#3 F10-12 
#4 F4-6 
#5 G9-10 
#6 H9-12 
#7 H1-2 
#8 B5-12-(pl2) 
#9 B1-4 (pl2)  

Topp 

Massa ren 
substans (mg) i 

fraktioner 

Stamlösning 
koncentration 

(mg/ml) 

Tillväxtförsök 1 
(testvolym 2µl) 
koncentration 

(mg/ml) 

Tillväxtförsök 2 
(testvolym 3µl) 
koncentration 

(mg/ml) 

Tillväxtförsök 3 
(testvolym 4µl) 
koncentration 

(mg/ml) 

#1 0,346 8,650 0,173 0,260 0,346 

#2 0,764 19,100 0,382 0,573 0,764 

#3 0,083 2,075 0,041 0,062 0,083 

#4 0,149 3,725 0,074 0,112 0,149 

#5 0,032 0,800 0,016 0,024 0,032 

#6 0,236 5,900 0,118 0,177 0,236 

#7 0,240 6,000 0,120 0,180 0,240 

#8 6,923 173,075 3,462 5,192 6,923 

#9 1,215 30,375 0,607 0,911 1,215 
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De poolade och koncentrerade fraktionerna (#1-9) späddes i 40 µl DMSO och testades mot 

P. aeruginosa (Tabell3). Fraktionerna testades i olika koncentrationer (2 µl, 3 µl och 4 µl). 
Resultaten från tillväxtförsöktet av fraktioner visade svag bakterieinhibering. (Figur 18). 
Fraktioner #8 och #9 visade svag bakterieinhibering i alla tre försök med 9 respektive 11 % 
inhibering (vid testade fraktionsvolym 2 µl), 19 respektive 11 % inhibering (3 µl) och 9 

respektive 3% (4 µl), jämfört med kontroll. Sex av fraktionerna i försök 3 med fraktionsvolym 

3 µl visade viss aktivitet mot P. aeruginosa. Denna låga effekt kan bero på flera faktorer. En 
möjlig felkälla kan vara att fraktionerna blev mycket utspädda när DMSO tillsattes efter 
frystorkningen.  
 
 

 
Figur 18. Grafen representera effekt av fraktioner mot P. aeruginosa i procent. Inhibering av P. 
aeruginosa (y-axeln) i procent vid olika tidpunkter (x-axel) av extrakt olika koncentrationer (testade 
fraktionsvolymer 2 µl, 3 µl och 4 µl).  

 
Resultat av LCMS analysen av de olika poolade fraktionerna (#1-9) visas i (Figur 19). De 
intressanta fraktionerna #8-9 som visade något bättre bakteriehämmande effekt (Figur 18) 
än de övriga topparna innehöll också mest material. 6,9 mg kunde isoleras från topp #8 och 
1,2 mg från topp#9. Resultatet från tillväxtförsöktet av fraktion #8 (Figur 18) påvisade bästa 
bakteriehämmande effekt med 19 % inhiberingen vid den testade volymen 3 µl 
(koncentration 5,192 mg/ml) och 11 % inhibering av fraktion #9 (koncentration 0,911 
mg/ml), jämfört med fraktion # 3, #6 som påvisade svag aktivitet mot bakterietillväxt med 3 
% vid den testade koncentrationen (0,062 mg/ml respektive 0,177 mg/ml). Från topp 6 
kunde rena o,236 mg kemiska föreningar och från topp 3 bara 0,083 mg. 
 
Fraktionerna 1-9 samt en referenssubstans som är en aktiv substans fraktionerad vid ett 
tidigare tillfälle (30), analyserades med LCMS (Figur 20). Fraktion #4 som innehåller 
substans med nästan samma retentionstid (1.18 respektive 1.16) som referenssubstansen 
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visar ingen effekt på bakterietillväxten. Toppen som ses vid 0.867 i referenssubstansen syns 
inte tydligt i fraktion #4. I kromatogram från masspektrometri (Figur 20) så ses inga tydliga 
likheter mellan de två olika fraktionerna.  
 
 

 
 
Figur 19. LC/MS-kromatogram av fraktionerna #1-9 samt en referenssubstans som är en aktiv 
substans fraktionerad vid ett tidigare tillfälle (31) spädda i DMSO/ metanol. Referensen visar två 
toppar vid 0,867 och 1,159 min. #4 visar mest likhet med referensen. Tidsintervallet var 0-3.4 min 
och våglängden var 254 nm. 
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Figur 20. Masspektrometri (negativ jonisering) av referenssubstans (31) vid a) 0.91 min och b) 
1.18 min samt fraktionsnummer #4 vid c) 0.96 min och d) 1.21 min. 
 

Trots att retentionstiderna var samma kunde inga tydliga likheter ses med avseende på 
jonisering. Topparna var a) 107.2, 213.2, 335.2; b) 335.2; c) 147.2; d) 141.2, 150.2, 333.2 m/z. 
 
För vidare utvärdering och karakterisering av den/de bioaktiva föreningens/föreningarnas 
kemiska struktur i den studerande svampen krävs andra analytiska metoder, som NMR-
spektrometri och tandemmaspektrometri (MS/MS) som är känslig och selektiv metod. IR-
spektra kan ge information om många föreningar inklusive kvantitativ, kvalitativ, kemisk 
information relaterade till enskilda komponenter. De spektra kan t.ex. indikera närvaron av 
fettsyror, kolhydrater, nukleinsyror, lipopolysackarider genom detekteringen av NH, CO, 
CH, CH2, OH och andra kemiska grupper. 
 

5. Slutsats  
 
I den här studien utfördes en rad experiment för att undersöka de optimala 
förutsättningarna för att främja myceltillväxten och induktionen av sekundärmetaboliter 
hos en ätlig skogssvamp. Vid de mest gynnsamma odlingsförhållande användes 
maltmedium och uppvärmning av odlingsmiljö till 23 °C. Inkubation på skak under 5 dagar 
visade sig förbättra produktioner av antimikrobiella metaboliter som resulterade i 77 
procent bakterieinhibering vid en koncentration av extrakt på 6 mg/ml. 
Sammanfattningsvis visar resultaten att den studerade basidiesvamp har stor potential för 
produktion av bioaktiva metaboliter och kan vara en kandidat för framställning av 
antibakteriellt medel mot den gramnegativa bakterien P. aeruginosa.  
Ytterligare forskning kommer att vara nödvändig för att identifiera vilken eller vilka 
föreningar som är ansvariga för de observerande bakteriehämmande aktivitet.  
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