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Abstract 

The purpose of this study was to test the antibacterial effect of thin copper treads woven into a 
polyester fabric. The investigation was done by inoculation of Staphylococcus aureus strain ATCC 
6538 to the fabric and evaluation of the number of viable cells post exposure by viable count. The 
issue to be answered was whether the copper fabric had a bactericide or bacteriostatic effect? The 
fabric is still in prototype stage, and if proven to have antibacterial properties the aim is to use it to 
prevent bacterial growth in wounds and other vulnerable locations in clinical care. Copper is an 
essential trace element, but also has antimicrobial properties through a wide range of mechanisms 
where cell membrane damage is one of the more important. Methods used for inoculation was the 
absorption method, where a nutrient broth containing S. aureus was pipetted on to the fabric 
specimens, and the transfer method where the fabric specimens were pressed onto an agar plate that 
had previously been spread with peptone salt solution containing S. aureus. Total number of 
bacteria per fabric specimen after short contact (<1 min) and incubation (18-24 h at 37±2°C) was 
calculated. Incubation showed significant difference in total number of bacteria between the copper 
fabric and negative control in three of four tests. Short contact showed a tendency of antibacterial 
effect. The conclusion was that the copper fabric harmed and killed bacteria during incubation but 
that more records would be needed to be sure about the effects of short contact on bacteria.  

Key words: Copper, antibacterial agent, fabric, antimicrobial copper, S. aureus, viable count. 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka den antibakteriella effekten hos ett polyestertyg med 
tunna invävda koppartrådar. Frågeställningen som skulle besvaras var ifall koppartyget hade en 
baktericid eller bakteristatisk effekt. Koppartyget är ännu i prototypstadie och om det visar sig ha 
antibakteriella egenskaper är det tänkt att användas inom klinisk verksamhet för att förhindra 
bakterietillväxt i sår och andra känsliga lokaler. Koppar är ett essentiellt spårämne, men har också 
antimikrobiella egenskaper som utövas genom ett brett spektra av mekanismer där skador på 
cellmembranet är en av de viktigare. Metoderna som användes för att inokulera bakterier på tyget 
var absorptionsmetoden, där en näringsbuljong innehållande Staphylococcus aureus ATCC 6538 
pipetterades på tygproverna, och transfermetoden där tygproverna trycktes mot en agar som racklats 
med peptonsaltlösning innehållande S. aureus. Totalantalet viabla bakterier per tygprov beräknades 
efter kort kontakt (<1min) och inkubering (18-24 h vid 37±2°C) genom att räkna viable count. 
Resultaten efter inkubering visade signifikant skillnad i totalantal bakterier mellan koppartyget och 
negativ kontroll i tre av fyra försök. Kort kontakt visade tendens till viss antibakteriell effekt. 
Slutsatsen är att koppartyget skadade och dödade bakterier då de fick inkubera på tyget, medan fler 
försök behövs för att säkerställa effekten av kort kontakt med koppartyget. 

Nyckelord: Koppar, antibakteriellt agens, tyg, antimikrobiell koppar,S. aureus, viable count. 
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1. Förkortningar 

 

ATCC – American Type Culture Collection 

CFU – colony forming units 

CFU/ml – colony forming units per millilitre 

copB – copper resistance protein B 

Cu+ - envärd kopparjon 

Cu2+ - tvåvärd kopparjon 

DNA – deoxiribonukleinsyra 

E-kolv – Erlenmeyerkolv 

erm(B) – erythromycin resistance methylase 

Fe-S-kluster – järn-svavelkluster 

F Kr. – före Kristus 

H2O - vatten 

H2O2 - väteperoxid  

MIC - minimal inhibitory concentration 

mM – millimolar 

MRSA - methicillinresistenta Staphylococcus aureus 

NaCl – natriumklorid 

NB – nutrient broth, näringsbuljong 

O2 – syrgas 

OD – optisk denstitet 

·OH – hydroxylradikal 

S. aureus – Staphylococcus aureus 

SCVs – small colony variants 

tcrB - transferable copper resistance homologous to copB 

tet(M) – tetracycline resistance protein TetM 

UV – ultraviolett ljus 

vanA – vancomycin resistance gene A 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Koppartyget 

Det antibakteriella tyget vars effekt testas 
är ett polyestertyg med tunna invävda 
koppartrådar på ena sidan (se figur 1). 
Tyget är ännu i prototypstadie och företaget 
som ligger bakom produkten, JABAN AB 
(Valdemarsvik, Sverige), har som ambition 
att det ska kunna användas inom 
sjukvården för att förhindra bakterietillväxt 
och -spridning i känsliga lokaler, t ex i 
kuvöser eller för såromläggning, och för att 
minska antibiotikaanvändning. Produkten 
är patentsökt.  

Denna studie är gjord utan finansiella 
medel från företaget bakom produkten. 
Arbetet har skett enligt strikt vetenskapligt 
förhållningssätt utan målsättning att uppnå 
ett visst resultat. 

Ylletyg med koppar har i en studie av 
Heliopoulos et al. visat sig ha goda 
antibakteriella egenskaper (1). Borkow et al. framhäver efter inledande försök på djur att förband 
med kopparoxid har antibakteriell effekt och påskyndar sårläkning (2). 

 

2.2 Koppar och dess antimikrobiella egenskaper 

Koppar är en tungmetall (3) med två stabila katjoner, Cu+ och Cu2+ (4). Koppar är ett essentiellt 
spårämne (4) och såväl överskott som brist på koppar ger upphov till olika sjukdomstillstånd (5). 
Halten fria kopparjoner i kroppen hålls på en nivå som inte överstiger de fysiologiska behoven 
genom att kopparjonerna binds upp av ceruloplasmin och metallothionein i plasma. Fria 
kopparjoner är annars mycket toxiska och reaktiva då de ger upphov till superoxid och reaktiva 
syreradikaler intracellulärt (5). För att inte skadas behöver cellerna en fungerande kopparhomeostas 
bestående av mekanismer för influx, intracellulär distribution och efflux av koppar (6). Överskott av 
koppar elimineras normalt ur kroppen via feces och urin (2). Koppar behövs bland annat för att 
tillverka hemoglobin (7), för inducering av epitelcellstillväxtfaktorer, i angiogenesen, för uttryck 
och stabilisering av extracellulära proteiner i huden (2) och är nödvändigt för att en rad olika 
biokemiska reaktioner med syrgas (O2) ska fungera korrekt (4). Kopparbrist har även visat sig sänka 
neutrofila granulocyters och makrofagers baktericida aktivitet in vitro. Makrofager koncentrerar 
koppar och dödar celler genom oxidative burst (8). I försök där man utsatt humana fibroblaster och 
epitelceller för koppar sänktes antalet viabla celler efter 24 timmar med 14-25 % jämfört med 
obehandlade celler (5). Heliopoulos et al. samt Borkow et al. menar dock att human och animal 
vävnad inte är speciellt känslig för koppar medan mikroorganismer är mycket känsliga (1,2). 
Vävnad från sår som behandlats med förband innehållande kopparoxid uppvisade inga histologiska 
skillnader jämfört med vävnad från sår som blivit omlagda med vanliga obehandlade förband (2). 

Figur 1. Koppartyget, ett polyestertyg med tunna invävda 
koppartrådar på ena sidan.  
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Att koppar har antibakteriella egenskaper är sedan länge känt (2,8,9). Beskrivningar av hur koppar 
använts för att rena dricksvatten och behandla sår och infektioner finns nedtecknade i texter från 
Egypten 2200-2600 år f Kr och antikens Grekland 400 år f Kr. Bekämpningsmedel innehållande 
kopparjoner för att motverka bakterie- och svampinfektioner på grödor har använts sedan slutet av 
1800-talet (8).  

Den toxiska effekten hos koppar sker genom flera mekanismer. Vid kontakt mellan metallisk 
koppar och bakterier frigörs kopparjoner som ackumuleras intracellulärt i bakterien (9). Fria 
kopparkatjoner som deltar i farliga fentonreaktioner ger upphov till produktion av hydroxylradikaler 
(·OH) vilka snabbt orsakar oxidativa skador på cellulära makromolekyler (4). Kopparjoner kan 
genom ligandinteraktioner knuffa bort och byta plats med essentiella metaller på deras nativa 
bindningsställen (1). Genom att starkt binda till tiolföreningar kan kopparjoner störa 
redoxhomeostas (4). Vidare kan koppar störa osmotisk balans och oxidativ fosforylering och 
förändra den konforma strukturen hos nukleinsyror och proteiner (1), samt inhibera proteiners 
aktivitet, permeabilisera cellmembran och orsaka peroxidering av membranlipider (2). Exempel på 
hur proteiner störs av kopparjoner är inaktivering av cytoplasmiska hydrastaser genom skador på 
järn-svavelkluster (Fe-S-kluster) som påverkar tillväxt hos cellen och oxidering av 
sulfhydrylgrupper, t ex aminosyran cystein, i proteiner så som den cellulära redoxbufferten 
glutation (9). Den bakteriedödande effekten av koppar sker troligen genom membranskador hos 
både grampositiva som gramnegativa bakterier (9) och reaktiva syreradikaler (4). Avdödning 
genom membranskador sker troligen genom försvagning av cellmembranet som lättare går sönder 
då det utsätts för påfrestningar, snarare än till följd av direkt punktering av cellmembranet. Celler i 
delning är känsligare än celler som befinner sig i stationär fas (9). Exponering av DNA för koppar 
har i in vitro-försök gett upphov till mutationer, men det är inte troligt att detta skulle ha direkt 
dödlig effekt på bakterier vid kontakt med kopparytor. Skador på metabola enzym verkar inte heller 
vara orsaken till snabb avdödning av bakterierna (9). 

Vid kontakt med torr kopparyta sker avdödningen fortare och kopparjoner ackumuleras snabbare, 
samt når högre intracellulära koncentrationer jämfört med om kopparytan är fuktig (9).  

 

2.3 Kopparresistents hos bakterier 

Koppartoleranta bakterier är väldigt ovanliga trots diverse användning av koppar under årtusenden 
(2). Bakterier kan ofta hantera en viss nivå av koppar (4) och känsligheten varierar ibland mellan 
olika bakterier eller inom bakterier av samma stam (2). Framförallt är bakterier som utsätts för 
koppar i sin omgivning mer resistenta, till exempel tarmbakterier hos grisar och nötkreatur som får 
tillskott av koppar i foder (2,10,11) eller bakterier i jorden nära koppargruvor (2,8). Den överförbara 
kopparresistensgen tcrB, transferable copper resistance homologous to copB, hos enterokocker, bl a 
Enterococcus facium och Enterococcus faecalis som också är vanliga i human tarmflora, har högre 
prevalens när djuren fått tillskott av koppar i fodret (11). Konjugationsfrekvensen för genen är 
högre inom samma bakteriestam än mellan olika bakteriearter (11). tcrB-genen kodar för ett protein 
som tillhör CPx-type ATPase-familjen, en grupp membranproteiner som sköter kopparhomeostasen 
i cellen (6). Beroende på om det är bakterier från djur i USA eller Europa som undersöks är genen 
belägen på samma plasmid som bär antibiotikaresistensgenerna erm(B) (erythromycin resistance 
methylase) mot macrolider och antingen tet(M) (tetracycline resistance protein) mot tetracyklin 
eller vanA (vancomycin resistance gene A) mot glykopeptider, vilket gör att tcrB och dessa 
antibiotikaresistensgener ofta förekommer samtidigt. tcrB-positiva enterokocker hade ett MIC-
värde (minimal inhibitory concentration) på 22 mM jämfört med 4 mM för tcrB-negativa. (11). 

Fler resistensgener hos koppar förekommer hos olika bakteriestammar. copABCD-operonet hos 
Pseudomonas syringae på tomatplantor var en av de första kopparresistensgenerna som beskrevs 
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(8). Exempel på ytterligare en plasmidburen kopparresistensgen är pco-klustret som består av sju 
gener, pcoABCDRSE, hos Escherichia coli (E. coli) (8,10). 

En del bakterier med gramnegativ cellvägg använder koppar i sin periplasma. För att skydda sig 
mot koppar kan bakterier avlägsna kopparjoner ur cellen genom effluxpumpar (2,4) och aktiva 
effluxpumpar är den främsta mekanismen i kopparhomeostasen (6). Kelatbildande faktorer kan 
också skydda bakterier från skador orsakade av koppar (4).  

Avdödning av bakterier genom att låta dem komma i kontakt med metallisk koppar har visat sig 
överkomma resistensmekanismer som gör att bakterien klarar sig mot kopparjoner i andra 
sammanhang. Fuktig kopparyta och sänkt frisläppning av Cu+ och Cu2+ genom tillsats av 
korrosionsinhibitor ökar överlevnadstiden för kopparresistenta bakterier på metallisk koppar (8). 
Även näringsrika medier kan förlänga överlevnadstiden på kopparytor då organiska ämnen binder 
joner och minskar koppars biotillgänglighet samt influx av koppar. Den snabba och aggressiva 
skadeverkande och avdödande effekten av kontakt med framför allt torra metalliska kopparytor kan 
inte påverkas av horisontellt överförbara resistensgener (8). 

 

2.4 Bakteriestammen  

I föreliggande studie används bakteriestammen Staphylococcus aureus ATCC 6538 för inokulering 
till tygerna. Stammen är isolerad från human lesion och används flitigt för studier och test av 
desinficeringsmedel och antibakteriella agens bland mycket annat (12). Den rekommenderas som 
testbakterie i många internationella teststandarder (12,13). 

S. aureus är en grampositiv, ickesporulerande kock tillhörande släktet Staphylococcus. Den är en 
vanligt förekommande opportunist i normalfloran på hud och i övre luftvägarna (14) hos ca 30 % av 
populationen (15) och man koloniseras ofta redan som spädbarn (14). S. aureus kan orsaka många 
olika typer av infektioner, bl a på hud och i sår, i tarmen genom matförgiftning, pneumonier, sepsis, 
bakteriell meningit, osteomyelit och artrit (14). Spridning sker via kontaktsmitta och aerosol. 
Bakterien har ett brett spektra av virulensfaktorer som samverkar i den patogena processen (15), 
däribland hemolysiner, koagulas, leukocidiner, olika toxin så som enterotoxin (14) och toxic shock 
syndrome toxin, och staphylokinas (15). Förmågan att överleva i värden är betydande för den 
patogena effekten, bakterien skyddas mot fagocytos genom en polysackaridkapsel som förhindrar 
opsonisering och har flertalet adhesionsfaktorer som kan fästa till värdceller och extracellulära 
matrix vilket stärker kolonisationsförmågan. S. aureus har också utvecklat skyddande mekanismer 
mot värdens medfödda immunförsvar (15). Enzymet katalas som omvandlar väteperoxid till vatten 
och syrgas (H2O2  H2O + O2) är ingen virulsensfaktor men kan diagnostiskt användas för att 
skilja staphylokocker från streptokocker vilka saknar katalas (14). Vidare är S. aureus en fakultativt 
anaerob bakterie utan motil förmåga (15). På näringsrikt medium växer den med gula kolonier. S. 
aureus är en av de vanligaste patogenerna bakom nosocomiala infektioner globalt och orsakar 
längre vårdtider och större risk för mortalitet hos inneliggande infekterade patienter på sjukhus 
jämfört med inlagda patienter utan S. aureusinfektion. Det finns en stor problematik med 
antibiotikaresistens och multiresistens, speciellt mot methicillin hos så kallade methicillinresistenta 
Staphylococcus aureus (MRSA), som ofta även bär resistens mot i stort sett alla beta-
laktamantibiotika som annars är en av de effektivaste och mest använda klasserna av antibiotika 
(15).  
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2.5 Small colony variants 

Small colony variants (SCVs) karaktäriseras av långsam tillväxt och kolonier som är mindre än 
moderkolonier av samma bakterie (16). De är naturligt förekommande subpopulationer av S. aureus 
(16), som används i denna studie, men förekommer även hos andra bakteriestammar inom flera 
arter (17). S. aureus SCVs kan ha andra egenskaper än moderkolonierna, så som svagare 
pigmentering eller lägre hemolys- eller koagulasaktivitet (17). Typiskt är också nedreglering av 
gener för metabolism och virulens, samt uppreglering av gener för persistens och bildande av 
biofilm (18). SCVs kan uppkomma vid stränga förhållanden (18), så som långvarig 
antibiotikaexponering (16) och förekommer ofta tillsammans med normala S. aureus (17). S. aureus 
SCVs är av klinisk betydelse då de ofta är mer motståndskraftiga mot antibiotika och kan orsaka 
långdragna återkommande infektioner (16,17). Det är vanligt att S. aureus SCVs är auxotrofa för 
hemin, menadion (16-18) och thymidin (16,18), det vill säga att de kräver dessa ämnen för att 
tillväxa (19). Dessa behov orsakar defekt elektrontransportkedja, försvagad membranpotential och 
lägre upptag av katjoniska antibiotika. Vidare skyddar den långsamma tillväxten och låga 
cellväggsmetabolismen mot cellväggsaktiva antibiotika (16). 

 

2.6 Metoderna som används 

Försöket är utformat efter Svensk standard SS-EN ISO 20743:2013, Textil –Bestämning av 
antibakteriell aktivitet på textilier (13). Denna standard beskriver hur antibakteriell aktivitet hos tyg 
kan mätas med tre olika metoder för att inokulera bakterier på tyget och två metoder för att 
kvantitativt mäta antalet bakterier. Metoderna för inokulering och kvantifiering kan kombineras fritt 
för att passa aktuella förhållanden på det laboratorium där försöket ska utföras. I detta försök har 
absorptionsmetoden, transfermetoden och viable count använts. Vissa avvikelser från metoderna i 
standarden förekommer på grund av att det krävts en del anpassning efter aktuell utrustning på 
laboratoriet där försöket genomfördes, vilket var Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. 

 

2.6.1 Absorptionsmetoden  

Absorptionsmetoden syftar till inokulera bakterier på tyget. Bakteriesuspension pipetteras direkt på 
tyget som antingen får inkubera ett dygn, för undersökning av långvarig kontakt med koppar, eller 
som direkt efter absorption avskiljs från tyget, för undersökning av kort kontakt med koppar. 
Bakterierna avskiljs från tyget genom att tillsätta en shake-outlösning och blanda proverna med 
vortex så att bakterierna lossnar från tyget till shake-outlösningen. Det är nödvändigt att ha 
bakterierna i en suspension för att kunna räkna viable count (13).  

 

2.6.2 Transfermetoden 

Transfermetoden syftar likt absorptionsmetoden till att inokulera bakterier på tyget. 
Bakteriesuspension sprids jämnt över en agarplatta varpå tygproverna trycks mot agarn med den 
antibakteriella ytan neråt under en minut. Därefter avskiljs bakterierna antingen direkt genom 
shake-out, se 2.6.1, för att undersöka kort kontakt med koppar, eller placeras tygproverna i 
fuktighetskammare och inkuberas ett dygn innan shake-out, för att undersöka effekten av långvarig 
kontakt med koppar (13). 
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2.6.3 Viable count 

Viable count används för att kvantitativt mäta antalet viabla bakterier (13,20). Med viabla bakterier 
avses de celler som lever och förökar sig. Metoden bygger på ett antagande om att varje enskild 
levande bakterie ger upphov till en makroskopiskt synlig bakteriekoloni då den odlas på lämpligt 
agarmedium. Känsligheten är så hög att det vid korrekt utförande går att detektera en enda levande 
bakterie som överförts till agarplatta. Bakteriesuspension racklas, det vill säga sprids jämnt över 
ytan, på en agarplatta och efter inkubering räknas antalet kolonier som växt fram. Då 
bakteriekoncentrationen i suspensionen är för hög kan inga enskilda kolonier urskiljas. För att få 
plattor med lämpligt antal kolonier behöver bakteriesuspensionen spädas i flera steg, vanligen i en 
seriespädning där koncentrationen sänks med en tiopotens för varje steg. Det anses statistiskt 
säkrast att bara räkna plattor med 30-300 kolonier (20). Ett för lågt antal kolonier ger en för låg 
statistisk signifikans. För högt antal kolonier är inte tillförlitligt då bristen på utrymme kan medföra 
att alla bakterier inte bildar synliga kolonier, eller att kolonierna växer samman så det inte går att 
avgöra hur många bakterier som gett upphov till dem (20). 

Varje spädning bör odlas till minst två plattor och ett medelvärde av dessa anges. Genom att känna 
till spädningsgraden och antalet kolonier beräknas bakteriekoncentrationen, som anges i enheten 
colony-forming units per milliliter (CFU/ml). En colony forming unit (CFU) kan vara av mer än en 
enstaka bakterie, eftersom bakterier som ligger tillräckligt nära varandra bildar en koloni (20).  

Lämpligen bör inte större volym än 100 µl suspension sättas till plattan då det är viktigt att vätskan 
sugs upp av agarn. Blir plattan för blöt riskerar bakterierna att flyta runt och orsaka kolonier som är 
svåra att bedöma. För kort inkubationstid kan medföra att inte alla kolonier hinner bli synliga. 
Risken för felaktiga resultat av viable count är större ifall olika stammar förekommer i samma 
suspension. Olika krav på förhållanden och tid kan medföra att inte alla bakterier bildar kolonier då 
olika stammar blandas. Agarmedium och inkubationsförhållanden kan behöva anpassas beroende på 
vilken stam som ska räknas, vilket möjliggör selektiv mätning av enskilda stammar. Andra felkällor 
som kan relateras till spädning av bakteriesuspensionen är pipetteringsfel, otillräcklig blandning 
eller att suspensionen inte är homogen (20).       

Ett alternativt sätt att genomföra viable count, som beskrivs i Svensk standard SS-EN ISO 
20743:2013, Textil –Bestämning av antibakteriell aktivitet på textilier, är att sätta en känd volym 
bakteriesuspension som kan vara större än 100 µl till en steril petriskål och sedan hälla på smält, 
flytande agar som blandas med suspensionen (13,20). Kolonierna växer då både inuti agarn och på 
ytan vilket kräver en mer noggrann avläsning. Denna variant av viable count ställer också krav på 
att bakterierna klarar av att för en kortare stund utsättas för temperaturer på ca 45-50°C, vilket är 
temperaturen hos som den smälta agar. Inga partiklar så som smuts får heller hamna i agarn då 
dessa skulle kunna misstas för bakteriekolonier (20).  
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2.6.4 Optisk densitet 

Koncentrationen av bakterier i en suspension kan uppskattas genom att mäta optisk densitet (OD) 
med hjälp av en spektrofotometer. Spektrofotometern mäter ljusspridning genom att sända ljus 
genom en lösning eller suspension och detektera hur mycket ljus som tar sig igenom utan att 
spridas. Högt antal celler i en suspension ökar grumligheten vilket medför ökad turbiditet och större 
ljusspridning (20). I denna studie har BioPhotometer (Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland) använts 
som mäter OD med en våglängd av 600nm. Sensitiviteten hos en OD-mätning är högre vid kortare 
våglängd, men längre våglängder ger bättre resultat för höga bakteriekoncentrationer (20).  
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För att kunna använda OD för att mäta bakteriekoncentration måste en standardkurva göras som 
visar förhållandet mellan OD och en känd parameter för bakteriemängd (20), i detta fall CFU/ml. 
Detta förhållande varierar mellan olika bakteriestammar. Vid för hög turbiditet är OD-mätningen 
inte tillförlitlig och förhållandet mellan OD och CFU/ml slutar vara linjärt (20). 

 

3. Syfte 

Detta examensarbete har som syfte att undersöka den antibakteriella effekten hos en prototyp av ett 
antibakteriellt tyg med invävda koppartrådar. Frågeställningen som jag försökt besvaras är ”Har 
koppartyget en baktericid eller bakteristatisk effekt?”, är koppartyget bakteriedödande eller 
bakteriehämmande?  
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4. Material och metod 

I studien har de antibakteriella egenskaperna hos ett polyestertyg med tunna invävda koppartrådar 
(koppartyg) testats genom jämförelse med en negativ kontroll bestående av samma polyestertyg 
som är grunden i koppartyget, men utan invävda koppartrådar. Båda tygerna tvättades i 40°C med 
flytande Grumme Tvättsåpa i tvättmaskin för att avlägsna eventuella rester av kemikalier, t ex 
spinnoljor, som oavsiktligt kan ha hamnat på tyget under produktionen. Därefter skars tygprover 
efter en mall i bitar om 3,8x3,8 cm där tre koppartygprover och tre polyestertygprover användes per 
försök oavsett metod. Figur 2 visar ett tygprov av vardera sort i den storlek som använts i försöken.  
Testpatogenen S. Aureus ATCC 6538 odlades upp på en blodagarplatta av hästblod 
(Substratavdelningen, Universitetssjukhuset, Linköping). Ovanstående är gemensamt 
absorptionsmetoden och transfermetoden. Specifikt material och metoder för de båda beskrivs 
under respektive metod nedan. 
 

Figur 2. Tygprover med måtten 3.8x3.8 cm av koppartyget (till vänster) och den negativa kontrollen polyestertyg (till höger). 
Storleken på tygproverna är densamma som användes i försöken. 

Innan de övriga försöken påbörjades gjordes en koncentrationskurva för att få fram förhållandet 
mellan OD och CFU/ml för S. aureus ATCC 6538. Bakteriesuspension med bakterien späddes till 
sex olika koncentrationer. På varje spädning mättes OD och en spädningsserie bereddes för att odla 
till plattor, räkna viable count och därigenom få ut CFU/ml. Resultaten av OD och viable count 
plottades mot varandra i en graf för att få fram en standardkurva som visade att  
OD 1 ≈ 1x108 CFU/ml. 
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4.1 Absorptionsmetoden 

 

4.1.1 Material  

Näringsbuljong (NB) (Nutrient Broth No 2, Lab M Limited, Lancashire, Storbritannien) 
innehållande beefextract, pepton och NaCl, Shake-out fysiologisk NaCl bestående av 8,5g NaCl 
(VWR Chemicals, Leuven, Belgien) och 2,0 g Tween 80 (Merck Schuchardt OHG, Howenbruan, 
Tyskland) till 1000 ml vatten. Lösningarna var autoklaverade och förvarades i kyl.  

 

4.1.2 Metod 

Isoleringsutstryk med en koloni av S. aureus ATCC 6538 gjordes på blodagar och inkuberades i 
37°C ± 2°C i 24-48h. Från blodagarn överfördes en koloni till en 100 ml Erlenmeyerkolv (E-kolv) 
med 20 ml NB för inkubering i 37°C ± 2°C på skak med frekvens 280 rpm på VWR mini shaker 
(Henry Troemner LLC, Thorofare, NJ, USA) i 18-24 h. Inokulatets OD mättes med BioPhotometer 
(Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland) och justerades genom spädning med NB till OD 1, vilket 
antogs motsvara en bakteriekoncentration på ungefär 1x108 CFU/ml baserat på den 
koncentrationskurva som gjordes innan försöket startade. Av det justerade inokulatet sattes 400 µl 
till en ny 100 ml E-kolv med 20 ml NB och inkuberades i 37°C ± 2°C på skak med frekvens 280 
rpm i 3 ± 1 h. Tygproverna steriliserades genom bestrålning med ultraviolett ljus i UV-box (P-036-
02, C.B.S Scientific Co, Del Mar, CA, USA) fyra minuter per sida, varpå de direkt lades i var sitt 
sterilt 50 ml-centrifugrör (VWR International, Stockholm, Sverige).  

Effekten av kort kontakt med koppartyget undersöktes med tre tygprover av varje sort med följande 
procedur för ett prov i taget: Efter inkubering pipetterades 200µl inokulat till ett par punkter på 
tygprovet utan att något fastnade på rörets väggar. Därefter tillsattes omedelbart 20 ml Shake-out 
fysiologiskt NaCl. Shake-out genomfördes genom att vortexa provet kraftigt i 5x5 s och syftade till 
att frigöra bakterierna från tyget. Direkt efter shake-out överfördes 10 ml av shake-outlösningen till 
ett 10 ml centrifugrör (VWR International, Stockholm, Sverige) för beräkning av viable count, se 
4.3 Viable count nedan.  

För att undersöka effekten av långvarig kontakt med koppartyget genomfördes följande procedur: 
Efter inkubering pipetterades 200µl inokulat till ett par punkter på tre tygprov av varje sort utan att 
något fastnade på rörets väggar. Dessa sex rör, tre med koppartyg och tre med polyester, sattes för 
inkubation i 37°C ± 2°C i 18-24 h. Efter inkubering genomfördes shake-out för proverna på samma 
vis som ovan och 10 ml shake-outlösning sparades i 10 ml centrifugrör (VWR Internationa, 
Stockholm, Sverige) till viable count. 

Absorptionsmetoden sammanfattas i ett översiktligt flödesschema i figur 3 nedan. 
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Figur 3. Absorptionsmetoden. Schematisk bild över utförandet av absorptionsmetoden med ordningen för dess olika steg.  

 

4.2 Transfermetoden 

 

4.2.1 Material 

Peptonsaltlösning bestående av 1 g Trypticase peptone, pancreatic digest of casien (Becton, 
Dickinson and Company, Sparks, USA) och 8,5 g NaCl (VWR Chemicals, Leuven, Belgien) till 
1000 ml vatten. Mueller Hinton agarplattor (Substratavdelningen, Universitetssjukhuset, 
Linköping). Tyngd 200g, med diametern 4cm, i detta fall en steril 50 ml glasflaska innehållande 
skruvar justerad till 200g. Runda plastbrickor med diametern 4 cm. Sterila petriskålar (Sarstedt AG, 
Nümbrecht, Tyskland). Plastlåda med ej tätslutande lock. Sterila öronpinnar (OneMed Group Oy, 
Helsingfors, Finland). Ultrarent vatten. Shake-out physiological NaCl. Alla lösningar och plattor 
var autoklaverade och förvarades i kyl. 

 

4.2.2 Metod 

En koloni av S- aureus ATCC 6538 ströks på blodagar för inkubering i 37°C ± 2°C i 24-48h. Från 
denna blodagar ströks en koloni till ny blodagar för inkubering i 37°C ± 2°C i 18-24h. Vid behov 
fanns här möjlighet att låta platta nummer två inkubera upp till 48 h och sedan stryka till en tredje 
blodagar, från vilken bakterier användes efter 18-24 timmars inkubation. En koloni blandades ut i 
ca 2 ml peptonsaltlösning och OD mättes med BioPhotometer (Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland) 
och justerades till OD 1, vilket antogs motsvara en bakteriekoncentration på ungefär 1x108 CFU/ml. 
Suspensionen späddes sedan 1:100 med peptonsaltlösning för att få en antagen 
bakteriekoncentration på 1x106-3x106 CFU/ml. Antalet bakterier i den beredda spädningen 
kontrollerades med viable count, se 4.3 Viable count. Plastlåda, tolv plastbrickor och pincett 
rengjordes med 70 % etanol. Sex koppartygprover, sex polyestertygprover, plastbrickor, 200g vikt, 
öppen plastlåda samt pincett steriliserades genom strålning i UV-box (P-036-02, C.B.S Scientific 
Co, Del Mar, CA, USA) 4 min per sida.  
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Undersökning av kort kontakt med koppartyget gjordes med tre tygprover av varje sort på följande 
vis, för ett prov åt gången: För transfer av bakterierna till tyget spreds 100 µl av bakteriesuspension 
jämt (dvs racklades) över en Mueller Hintonplatta som inkuberades 5 min ± 30 s i rumstemperatur 
för att låta bakterierna sjunka in. Tygprovet placerades på plattan med bakterier, för koppartyget 
med kopparytan neråt. En steriliserad plastbricka, vars uppgift var att jämfördela trycket och minska 
kontamination av tyngden, lades på tyget och ovanpå denna placerades 200g-tyngden under  
60 ± 5 s. Plastbrickorna byttes ut mellan varje prov medan tyngden noggrant torkades av med 70 % 
etanol. Direkt efter transfer lades tygprovet i ett sterilt 50 ml centrifugrör och shake-out som 
frigjorde bakterierna från tyget gjordes genom att tillsätta 20 ml shake-out fysiologisk NaCl och 
vortexa kraftigt 5x5 s. Av shake-outlösningen överfördes 10 ml till ett sterilt 10 ml centrifugrör för 
att användas till beräkning av viable count.  

De sex resterande tygproverna, tre av varje sort, användes för att undersöka effekten av långvarig 
kontakt med koppartyget. Transfer av bakterier till tygproverna genomfördes på samma vis som 
ovan. Efter transfer lades tygproverna, koppartyget med kopparytan uppåt, i en fuktkammare 
bestående av en steril petriskål med två avbrutna bomullstoppar från sterila öronpinnar vilka dränkts 
med ultrarent vatten. Petriskålens lock lades på och samtliga sex petriskålar placerades i plastburken 
under lock för inkubation i 37 ± 2°C i 18-24 h. Därefter gjordes shake-out för viable count likt 
ovan. Hela transfermetoden sammanfattas i figur 4. 

 

Figur 4. Transfermetoden. Schematisk bild över utförandet av transfermetoden med ordningen för dess olika steg. 
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4.3 Viable count 

 

4.3.1 Material och metod 

Från varje shake-outlösning gjordes spädningar med fysiologisk NaCl till 1:10, 1:100, 1:1 000, 1:10 
000 och 1:100 000 i 2 ml Eppendorfrör med snäpplock (Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland).Två 
till tre spädningar från varje prov valdes ut för odling. Vilka som var lämpliga att använda, det vill 
säga möjliga att räkna, fastställdes under försökets gång men varierade lite mellan försöken. Från 
varje spädning racklades 100 µl shake-outlösning med hjälp av 10 µl plattinös till vardera två 
Mueller Hintonplattor. Dessa fick inkubera i 37±2°C i 18-24 h. Efter inkubation räknades CFU, 
vilket är detsamma som antal kolonier på plattorna. Antal bakteriekolonier mellan 30-300 godtogs 
för räkning. Vid högre eller lägre antal gjordes odlingen om med lägre eller högre spädningar. 
Shake-outlösningarna och alla spädningar sparades i kyl ett dygn för att möjliggöra omodling dagen 
därpå. 

 

4.3.2 Beräkning av viable count 

Bakteriekoncentrationen från varje shake-outlösning beräknas genom formeln 

cB = Z x R x 10 

där cB är bakteriekoncentrationen i CFU/ml, Z är medelvärdet av antalet kolonier från två plattor 
som racklats med samma spädning, R är spädningsgraden och 10 kompenserar för att 100 µl sattes 
till plattorna istället för 1 ml. 

För att beräkna det totala antalet levande bakterier per tygprov används formeln 

M = cB x 20 

där M är antalet bakterier per tygprov, cB är bakteriekoncentrationen i CFU/ml och 20 är volymen 
av shake-out fysiologisk NaCl i ml. 

 

5. Statistik 

Alla statistiska test i denna studie är utförda med IBM SPSS Statistics version 22.00 (IBM Corp, 
Armonk, NY, USA). Mann Whitney U-test har utförts för att i varje försöksomgång jämföra det 
beräknade totalantalet bakterie mellan inkuberat koppartyg och inkuberat polyestertyg, samt mellan 
koppartyg med kort kontakt och polyestertyg med kort kontakt. P-värdet är satt till ≤ 0.05. Mann 
Whitney U var fördelaktigt att använda då det är väldigt få värden i de grupper som skulle jämföras. 
Det var inte möjligt att slå samman värden från olika försök vid statistikbehandlingen, då den 
bakteriekoncentration som inokulerats på tygproverna varierade något mellan de olika försöken.  
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6. Resultat 

Under studien genomfördes fyra försök, tre med absorptionsmetoden och ett med transfermetoden. I 
varje försök undersöktes långvarig kontakt med koppar (18-24 timmar i inkubator 37 ± 2°C) och 
kortvarig kontakt med koppar (<1 min i rumstemperatur) genom att bestämma totalantal bakterier 
hos sammanlagt tolv prover, tre av vardera av koppartyg för kort kontakt, polyestertyg för kort 
kontakt, koppartyg för inkubation och polyestertyg för inkubation. Undantaget var försök 3 där ett 
av tre resultat från viable count för inkuberad koppar av misstag exkluderades vid avläsning och 
därmed saknar mätdata. I övrigt är inga resultat exkluderade. Fördelningen av det totala antalet 
bakterier hos de 12 proverna i varje försök redovisas i figur 2-5. Totalt finns resultat från 47 
tygprover, för kort kontakt 12 koppartygsprover och 12 negativa kontrollprover, för långvarig 
kontakt 11 koppartygprover och 12 negativa kontrollprover.  

 

6.1 Koncentrationskurva 

Innan försöket startade gjordes en koncentrationskurva för att utreda förhållandet mellan OD och 
CFU/ml. Denna illustreras i figur 5 nedan. Koncentrationskurvan visar att OD 1 motsvarar ungefär 
1.1x108CFU/ml och utifrån gjordes ett antagande om att OD 1 motsvarar ungefär 1x108 CFU/ml. 

 

 

Figur 5. Koncentrationskurva för Staphylococcus aureus ATCC 6538 som visar förhållandet mellan optisk densitet (OD) och colony-
forming units per milliliter (CFU/ml).  

 

6.2 Totalt bakterieantal i de olika försöken 

Det totala antalet bakterier per tygprov i de fyra försöken illustreras i figur 6-9. Antalet bakterier på 
den inkuberade negativa kontrollen, polyestertyget, är avsevärt högre än på inkuberat koppartyg för 
samtliga prover i alla fyra försök. Efter kort kontakt har polyestertyget något högre bakterieantal än 
koppartyget i tre av fyra försök. 
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Figur 6. Resultatfördelningen i försök 1 med absorptionsmetoden. Prov nummer 1-3 visar totalt bakterieantal efter kort 
kontakt (<1min) med koppartyg, 4-6 visar efter kort kontakt med polyestertyg, 7-9 är totalt bakterieantal efter 
inkubering på koppartyg i 18-24 h vid 37±2°C, 10-12 visar samma inkubering på polyestertyg. Nummer 7 hade totalt 
bakterieantal 0 och stapeln syns därför inte i diagrammet. 
 

  
 
Figur 7. Resultatfördelningen i försök 2 med transfermetoden. Prov nummer 1-3 visar totalt bakterieantal efter kort 
kontakt (<1 min) med koppartyg, 4-6 visar efter kort kontakt med polyestertyg, 7-9 är totalt bakterieantal efter 
inkubering på koppartyg i 18-24 h vid 37±2°C, 10-12 visar samma inkubering på polyestertyg 
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 Figur 8. Resultatfördelningen i försök 3 med absorptionsmetoden. Prov nummer 1-3 visar totalt bakterieantal efter 
kort kontakt (<1min) med koppartyg, 4-6 visar efter kort kontakt med polyestertyg, 7-9 är totalt bakterieantal efter 
inkubering på koppartyg i 18-24 h vid 37±2°C, 10-12 visar samma inkubering på polyestertyg. Prov 8 är exkluderat och 
finns därför inte med. 

 

 

Figur 9. Resultatfördelningen i försök 4 med absorptionsmetoden. Provnummer 1-3 visar totalt bakterieantal efter kort 
kontakt (<1min) med koppartyg, 4-6 visar efter kort kontakt med polyestertyg, 7-9 är totalt bakterieantal efter 
inkubering på koppartyg i 18-24 h vid 37±2°C, 10-12 visar samma inkubering på polyestertyg. 
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6.3 Långvarig kontakt med koppar 

 I den del av de fyra försöken där bakterierna inkuberades på koppartyget påvisades en signifikant 
skillnad (≤ 0.05) med Mann Whitney U-test av det totala bakterieantalet mellan koppartyget och 
den negativa kontrollen i 3 av 4 försök, se tabell 1. Median, minimivärde och maxvärde för det 
totala bakterieantalet presenteras i tabell 2. Eftersom det endast förekom tre prov av varje sort per 
försök redovisas på så sätt alla värden. Undantaget är inkuberad koppar i försök 3 där medianen är 
beräknad med hjälp av funktionen explore results i SPSS. 
 

Tabell 1. Överblickstabell för jämförelse av bakterieantal hos inkuberat koppartyg och negativ kontroll med Mann 
Whitney U-test. Tabellen åskådliggör förekomst av signifikant skillnad mellan totalt bakterieantal hos prover med 
koppartyg och negativ kontroll (polyestertyg) som inokulerats med 200 µl bakteriesuspension och fått inkubera i  
18-24 h vid 37 ± 2°C. Signifikansnivån är satt till ≤0.05. 
 p-värde Signifikans 
Försök 1 0.05 ja 
Försök 2 0.05 ja 
Försök 3 0.083 nej 
Försök 4 0.05 ja 

 

Tabell 2. Redovisning av totalt bakterieantal hos koppartyg och polyestertyg som inkuberats i 18-24 h vid  
37 ± 2°C. Då endast tre tygprover av varje sort ingick i vardera försök redogör median, min och max för totalt 
bakterieantal hos samtliga prov. Medianen för koppar i försök 3 är dock beräknad eftersom ett resultat 
exkluderats vid datainsamling och saknas, medianen motsvarar medelvärdet av de två kända värdena. 

 

 Metod Tygprov Median Min Max  
Försök 1 Absorptionsmetoden Koppar 100 0 200  

  Polyester 5.84x108 5.29x108 1.15x109  
Försök 2 Transfermetoden Koppar 320 100 9000  

  Polyester 4.56x107 1.02x107 4.75x108  
Försök 3 Absorptionsmetoden Koppar 3550 1000 6100  

  Polyester 2.39x108 1.44x108 7.00x108  
Försök 4 Absorptionsmetoden Koppar 3.04x105 31000 2.56x106  

  Polyester 5.09x108 5.40x108 6.60x108  
 

 

6.4 Kort kontakt med koppar 

Kort kontakt innebar att bakterierna var i kontakt med tygproverna <1min. Efter jämförelse av total 
bakterieantalet efter kort kontakt med koppartyg och polyestertyg med Mann Whitney U-test 
påträffades signifikant skillnad (≤ 0.05) i två av fyra försök, se tabell 3. I alla tre försök med 
absorptionsmetoden är median, min och max högre för polyestertyget än motsvarande för 
koppartyget, dessa resultat redovisas i tabell 4.  
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Tabell 3. Jämförelse av bakterieantal efter kort kontakt (<1min) med koppartyg och polyestertyg med Mann Whitney 
U-test. Tabellen åskådliggör förekomst av signifikant skillnad mellan totalt bakterieantal hos prover med koppartyg 
och negativ kontroll (polyestertyg). Signifikansnivån är satt till ≤0.05. 

 p-värde Signifikans 
Försök 1 0.077 nej 
Försök 2 0.513 nej 
Försök 3 0.05 ja 
Försök 4 0.05 ja 

 

Tabell 4. Totalt bakterieantal efter kort kontakt (<1min) med koppartyg och polyestertyg. Då varje försök endast 
innehållit tre tygprover av varje sort presenterar median, min och max samtliga värden. 
 Metod Tygprov Median Min Max 
Försök 1 Absorptionsmetoden Koppar 75000 67000 79000 

  Polyester 85000 79000 94000 
Försök 2 Transfermetoden Koppar 2.84x106 1.81x106 3.28x106 

  Polyester 1.82x106 1.25x106 3.05x106 
Försök 3 Absorptionsmetoden Koppar 20000 10000 30000 

  Polyester 39200 35100 42200 
Försök 4 Absorptionsmetoden Koppar 43000 39000 48000 

  Polyester 57500 49800 58000 
 

6.5 Kontamination och small colony variants 

Förekomst av kontamination och small colony variants registrerades vid ett par tillfällen på 
plattorna för viable count som redovisas i tabell 4. För att räknas som kontaminerad krävdes att en 
platta innehöll fler än bara enstaka kolonier av annan bakterie än S. aureus. All påträffad 
kontamination var från prover av inkuberat polyestertyg i försök 1 respektive 4 med 
absorptionsmetoden, medan alla påträffade fall av small colony variants var från prover av 
inkuberat koppartyg i försök 3 och 4 som utförts med absorptionsmetoden. Varken kontamination 
eller small colony variants förekom i försök 2 med transfermetoden. 

 

Tabell 4. Förekomst av kontamination och small colony variants i proverna. ki = inkuberat koppartyg (18-24 h vid 
37 +/- 2 C), pi = inkuberat polyestertyg (18-24 h vid 37 +/- 2 C). 

Försök Provtyp Kontamination Small colony variants 
1 pi x  
1 pi x  
3 ki  x 
3 ki  x 
3 ki  x 
4 ki  x 
4 ki  x 
4 pi x  
4 pi x  
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7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

Metoderna i den här studien utgår från Svensk standard SS-EN ISO 20743:2013, Textil –Bestämning 
av antibakteriell aktivitet på textilier (13) men skiljer sig från denna på många punkter. 
Ändringarna är gjorda av praktiska skäl och anpassade efter de förutsättningar som finns på kliniken 
vad gäller utrustning och redan befintliga medier, så som plattor och buljonger. Målsättningen var 
att göra metoden praktisk genomförbar utan att behöva lägga för mycket tid på saker runt i kring, 
och utan att påverka det slutliga resultatet.  

En betydande skillnad från den ursprungliga metoden är hur resultaten presenterats. I Svensk 
standard SS-EN ISO 20743:2013, Textil –Bestämning av antibakteriell aktivitet på textilier fanns 
kriterier som var tvungna att uppfyllas för att varje försök skulle bedömas som effektivt: inokulatet 
skulle ha en bakteriekoncentration mellan 1x105 – 3x105 CFU/ml för absorptionsmetoden 
respektive 1x106 – 1x106 CFU/ml för transfermetoden. Skillnaden i tiologaritm av extremvärdena 
för totalt bakterieantal hos antibakteriellt tyg respektive negativ kontroll efter kort kontakt, samt 
antibakteriellt tyg respektive negativ kontroll efter inkubering skulle vara mindre än 1. Ett ”growth 
value”, som beräknades genom att subtrahera tiologaritmen av medelvärdet för totalantal bakterier 
hos inkuberat tyg med tiologaritmen av medelvärdet för totalantal bakterier hos tyg efter kort 
kontakt, skulle vara ≥1.0. Skillnaden i tiologaritm av extremvärdena för totalt bakterieantal hos de 
tre antibakteriella tygproverna skulle vara mindre än 2 efter kort kontakt och efter inkubering. När 
ett försök uppfyllt kriterierna för att vara effektivt kunde den antibakteriella aktiviteten beräknas 
genom att subtrahera growth value för den negativa kontrollen med growth value för det 
antibakteriella tyget. Den antibakteriella effekten bedömdes som signifikant då värdet för 
antibakteriell aktivitet låg mellan 2 och 3, och vid värde ≥3 bedömdes den antibakteriella effekten 
som stark (13). Då det, av skäl som anges nedan, inte ansågs möjligt att säkerställa det sanna 
förhållandet mellan OD och CFU/ml i försöket användes inte denna metod för bedömning av 
antibakteriell effekt då kriterierna för att bedöma försöken som effektiva inte kunde uppfyllas. När 
förhållandet mellan OD och CFU/ml inte var säkerställt gick det inte att säga vilken 
bakteriekoncentration som inokulerats till tyget, och därmed togs beslut om att bara undersöka ifall 
det var signifikant skillnad i totalt bakterieantal mellan koppartyget och den negativa kontrollen. 

 

7.1.1 OD-mätning 

Vid OD-mätning i detta försök har det gjorts ett antagande om att OD 1 motsvarar ungefär en 
bakteriekoncentration på 1x108 CFU/ml. Detta antagande baserar sig på en koncentrationskurva 
över förhållandet mellan OD och CFU/ml som gjorts genom OD-mätning med BioPhotometer 
(Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland) och räkning av viable count före försökets början. I 
litteraturen anges dock att OD 1 för S. aureus ATCC 6538 är högre, OD 1 ≈ 1.5x109 CFU/ml (21).  
I försöket med transfermetoden gjordes en kontrollräkning med viable count av 
bakteriekoncentrationen hos den suspension som inokulerades på tyget. Målet var att få en 
koncentration mellan 1x106 – 3x106 CFU/ml. Stammen hade OD 1.10 som i enlighet med gällande 
antagande skulle motsvara ca 1.1 x 108 CFU/ml. Stammen späddes sedan 1:100 för att få en 
koncentration på ca 1.1x106 CFU/ml före inokulering till tygproverna, vilket följde 
metodbeskrivningen. Detta värde kontrollerades med viable count, med ett resultat på 9.15x107 
CFU/ml, vilket är nästan 100 gånger högre än det borde varit. Dessa två faktorer orsakade en del 
ifrågasättande om huruvida antagandet om att OD 1 ≈ 1x108 CFU/ml stämde. Ett nytt försök till att 
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göra en koncentrationskurva över förhållandet mellan OD och CFU/ml påbörjades men kunde inte 
slutföras på grund av tidsbrist och problem med själva OD-mätningen på instrumentet. 

 

7.1.2 Desinfektion av tygprover i UV-box 

Alla tygprover desinficerades i UV-box då tyget inte hanterats sterilt före och under utskärning. 
Eftersom tygproverna, särskilt de av polyester, hade en stark tendens att rulla ihop sig var det svårt 
att vara säker på att hela ytan utsattes för UV-ljusets avdödande verkan. Polyestertyget är inte vävt 
helt tätt och verkar tillåta att lite ljus släpps igenom. Det är dock oklart om UV-ljuset på detta vis 
kommer igenom tyget tillräckligt för att ge en bra bestrålning av den yta på tyget som snurrats in, då 
inga kontroller på detta har gjorts.  

 

7.1.3 Brister med transtermetoden 

Vid det inledande försöket med transfermetoden uppmärksammades en del brister och risker för 
kontamination. Framförallt var det mycket svårt att placera tyget och tyngden på transferagarn utan 
att tyget rullade ihop sig. Att använda plastbrickor som lades ovanpå tyget innan tyngden sattes på 
var ett försök att hindra tyget från att rulla ihop sig. Det hjälpte till viss del, men vid flera tillfällen 
blev det ändå nödvändigt att sträcka ut hoprullade tygprover med händerna, varpå det nästan var 
omöjligt att förhindra att handskarna kom i kontakt med agarytan. Trots noggrant sterilarbete med 
täta byten av handskar och spritning av allt material mellan varje prov bedömdes risken för 
kontamination mellan prover, material och bänkytor som betydligt större än för 
absorptionsmetoden. Resultaten visade senare att ingen kontamination från främmande 
bakteriestammar av plattorna för viable count skett med transfermetoden, vilket istället var fallet 
med absorptionsmetoden där totalt fyra spädningsserier i två försök varit kontaminerade. Det går 
inte att säga ifall kontamination S. aureus skett mellan plattorna, vilket potentiellt skulle kunna 
påverka resultatet. På det hela taget var transfermetoden svårare att genomföra och kändes mindre 
tillförlitlig än absorptionsmetoden, vilket grundade beslutet att inte upprepa den.  

 

7.1.4 Kontamination 

I de fall där proverna blivit kontaminerade har en kontrollodling av shakeoutlösningen gjorts, vilken 
i samtliga fall varit utan någon växt. Kolonierna på plattorna har varit av så olika utseende att det 
enkelt gått att skilja kolonierna av Staphylococcus aureus ATCC 6538 från kontamination. Därmed 
har det gått bra att räkna viable count och bedöma resultaten. Alla kontaminerade plattor har haft S. 
aureus-kolonier av samma storlek, det fanns alltså inga tecken på att kontaminationen skulle ha 
undertryckt tillväxten. Kontamination har varit begränsad till en eller fler spädningsserier vilket 
tyder på att kontaminationen skett under beredning av spädningsserien eller att tyget inte blivit 
ordentligt steriliserat i UV-boxen. All kontamination har varit på prover från polyestertyget. 

 

7.1.5 Exkludering av mätvärde 

I det tredje försöket som gjordes fanns bara två värden för långvarig kontakt med koppar då det 
tredje av misstag exkluderats redan vid datainsamlingen. Det exkluderade värdet visade i medeltal 
>300 colony forming units (CFU) per platta på de agarplattor som racklats med spädningen 1:10, då 
de andra två värdena för samma spädning var i medeltal 24 CFU respektive 0.5 CFU. Det står alltså 
klart att värdet som exkluderats varit mycket högre än de två andra, och spädningar med lägre 
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koncentrationer som sparats i kyl borde ha odlats ut på plattor till nästa dag för räkning. Någon 
omodling gjordes aldrig då något uppenbarligen verkade ha gått fel före viable count, utan beslut 
togs om att exkludera värdet. Detta beslut var felaktigt då exkludering inte borde ha skett förrän vid 
påbörjande av den statistiska databehandlingen. Dessutom fanns inga bestämda kriterier för 
exkludering av resultat, vilket inte rättfärdigar exkluderingen.  

 

7.1.6 Förbättringsmöjligheter med försöket 

För att ytterligare konfirmera resultaten från denna studie hade det varit önskvärt att upprepa 
försöken fler gånger än vad som gavs tidsmässigt utrymme till den här gången. I ett sådant försök 
borde en noggrannare bestämning av förhållandet mellan bakteriekoncentration i CFU/ml och OD 
göras, och bakteriekoncentrationen som sätts till tyget borde vara justerat till mer exakt samma 
värde i alla försök. På så vis blir det enklare att sammanställa resultaten och man skulle få en högre 
statistisk säkerhet på sina resultat. Endast absorptionsmetoden borde användas för att inokulera 
bakterierna på tygproverna då transfermetoden innehöll fler svåra moment som riskerade att orsaka 
felkällor. Går det att finjustera arbetssättet för transfermetoden så att risken för felkällor minimeras 
är det dock inte fel att använda denna metod som komplement till absorptionsmetoden, så länge en 
större mängd data kan produceras med varje metod. Fås samma resultat med två skilda metoder ger 
det antagligen högre säkerhet att resultaten är korrekta och gör även studien mer intressant. Det 
hade också varit av intresse att genomföra försök med en gramnegativ bakterie för att se om 
effekten är densamma oberoende av cellhöljets uppbyggnad. 

  

7.2 Resultatdiskussion 

Jämförelse av totalt bakterieantal mellan långvarig kontakt med koppartyg och långvarig kontakt 
med polyestertyg gav med Mann Whitney U-test signifikant skillnad i tre av fyra försök. Detta visar 
att koppartyget har en antibakteriell effekt och är potentiellt användbart för att behandla 
bakterieinfektioner likt förbandet med kopparoxid som undersökts i Borkows et al. studie (2). Även 
i försök nummer tre där ett resultat exkluderas och signifikans inte uppnåtts ses en stor skillnad i 
totalt bakterieantal mellan koppartyg och den negativa kontrollen. Det går att spekulera kring 
huruvida två mätvärden var för lite för att uppnå signifikans, och det är troligt att ett tredje värde i 
nivå med de andra resultaten skulle öka chanserna för signifikans om man jämför med hur 
resultatfördelningen i de andra tre försöken ser ut. Det är dock omöjligt att uttala sig om utfallet ifall 
det exkluderade värdet funnits med i beräkningen. 

För de försök där bakterierna haft kort kontakt (<1min) med tygerna fanns en signifikant skillnad i 
totalt bakterieantal mellan koppartyg och polyester i två av fyra försök. På denna grund anser jag att 
det inte går att säkert säga något om den antibakteriella effekten hos koppartyget. För detta skulle 
fler mätvärden behövas i varje försöksomgång. Det verkar dock finnas en tendens till att även kort 
kontakt med koppar påverkar bakterierna då tre av försöken visar på lägre median, min och max för 
totalt bakterieantal för koppartyget än för motsvarande värden hos polyestertyget. Detta stämmer 
med tidigare studier av Espirito Santo et al. som visat att kort kontakt med koppar gett skador på 
såväl gramnegativen E. coli som en annan grampositiv bakterie, Bacillus cereus (9). Alla tre 
försöken är utförda med absorptionsmetoden, som enligt mig som utfört försöken är en enklare 
metod med mindre risk för felkällor än transfermetoden som det fjärde försöket utfördes med. 

Resultaten från denna studie liknar resultat från tidigare studier som gjorts på antibakteriell koppar. 
En studie där man undersökt hur bakterier reagerar i kontakt med torra kopparytor (9) påvisade att 
bakterierna ackumulerar kopparjoner intracellulärt och ådrog sig skador på cellmembran och 
cellhölje, vilket skulle tyda på att membranprotein och –lipider är huvudsakliga mål för koppars 
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baktericida effekt. Kopparjoner orsakade vad som verkar vara kopparjonsmedierat selektivt läckage 
av aminosyror, mestadels glutamat, och stor andel av kaliumjoner (K+) ur cellerna. I samma studie 
påvisades att nära 100% av E. coli dött efter en minut då de placerats på torr koppar (9). Samma 
dramatiska resultat har inte erhållits i denna studie, men torra kopparytor verkar ge större skada på 
bakterierna än koppar som är fuktig (8,9) vilket varit fallet här. Den baktericida effekten av kontakt 
med torr kopparyta har visat sig stark även under anaeroba förhållanden (9). Borkows et al. studie 
med kopparoxidbehandlade förband visar att mikroorganismer skadas inom några minuter från att 
de exponerats för förbanden (2). En tysk studie, där kontaktytor som riskerar att sprida bakterier på 
sjukhusavdelningar försågs med kopparlegeringar, visade att antalet colony forming units (CFU) 
minskade med en tredjedel på ytor med koppar jämfört aluminium och plast. Efter desinfektion 
fördröjdes även återväxt av bakterier på kopparytorna (4). Det är tydligt att koppar är ett effektivt 
antibakteriellt agens som har flera användningsområden.  

 

7.2.1 Fördröjd avdödning vid kort kopparkontakt 

I både försök 3 och 4 har de prover som utsatts för kort kontakt med koppar odlats ut efter ett dygn, 
eftersom högre koncentrationer krävts för att uppnå 30-300 kolonier per platta. I båda fallen har det 
förväntade resultatet med högre antal kolonier uteblivit. Istället har ingenting vuxit från de mer 
koncentrerade spädningarna, vilket innebär att de antingen saknar viabla celler eller att inga viabla 
celler kommit med på plattorna. Det senare alternativet verkar dock inte rimligt då fenomenet 
upprepar sig flera gånger, utan det bör nog istället tolkas som att även den korta kontakten med 
koppar skadar cellerna så pass mycket att de inte överlever. Det kan också antas att bakterierna i de 
spädningar som direkt odlats ut på agar klarat sig tillräckligt bra för att kunna dela sig under de 
gynnsamma förhållandena de fått under inkubation, men att de antagligen också tagit samma skada. 

 

7.2.2 Small colony variants 

Det faktum att small colony variants bara förekommer i prov med inkuberad koppar visar på 
ytterligare ett sätt att bakterierna stressas av kopparns närvaro. Det bör också påpekas att koppar 
avger tvåvärda positiva joner, katjoner, och att SCVs genom sin defekta membranpotential har 
skydd mot upptag av katjoniska antibiotika (16). När dessa faktorer sätts i sammanhang tyder det på 
att SCVs skulle kunna skyddas mot upptag av Cu2+ genom en defekt membranpotential. Eftersom 
SCVs främsta funktion är att främja sin egen överlevnad i värden är fynden av SCVs i plattorna inte 
bara positiva. Skulle koppartyget framkalla SCVs vid behandling under naturliga förhållanden, t ex 
av sårinfektioner, är risken för lång behandlingstid eller återkommande besvär större (16,17). Det 
vore intressant och viktigt att undersöka hur S. aureus och SCVs påverkas av ännu längre 
exponering för koppartyget än vad som gjorts i denna studie.  

 

7.3 Risker med att använda koppar som antibakteriellt agens 

Koppar orsakar likt andra ämnen i metallisk form inga besvär för huden. När koppar oxiderar, vilket 
kan ske vid kontakt med exsudat på hudytan, blir den däremot ett kontaktallergen (5). Allergiska 
reaktioner mot koppar är mycket ovanliga, och när de sker orsakas de vanligen av långvarig kontakt 
(5) och av att det i botten finns en känslighet för nickel och palladium som ger upphov till en 
korsreaktion mot koppar (7). I legeringar har halten koppar inte så stor betydelse för hur allergent 
eller irriterande ämnet är, utan det avgörs snarare av vilka elektrokemiska egenskaper ämnet har (5). 
Human vävnad verkar annars inte påverkas speciellt mycket eller ta skada av att utsättas för koppar 
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(1,2) vilket är en absolut förutsättning för att koppartyget ska var säkert att använda i klinisk 
verksamhet.  

Elguindi et al. påpekar att åtgången av koppar kommer öka inom flera områden än sjukvården, 
framförallt för tillverkning av elektroniska komponenter, men säger samtidigt att det är en metall 
med hög återvinningsbarhet vilket kan hålla mängden avfall på en låg nivå (8). Trots detta är det 
troligt att en ökad efterfrågan kräver ökad brytning av koppar, en industri som har mycket negativ 
påverkan på miljön och de människor som lever i närområdet (8).  

Koppar har också en bred användning som tillskott i foder inom jordbruk och köttindustri där det 
likt antibiotika används för att påskynda djurens tillväxt och minska infektioner (10,11). 
Kopparresistenta tarmbakterier hos grisar och nötkreatur riskerar att orsaka sjukdom hos människa 
genom dålig handhygien och kontaminerade matvaror (10). Det är tänkbart att kopparresistenta 
bakterier på lång sikt kan komma att bli ett problem när användningen av antimikrobiell koppar 
ökar inom fler områden (8), på samma vis som antibiotikaresistens blivit till följd av för generös 
antibiotikaanvändning. Borkow et al. menar dock att risken för resistensproblematik är liten då 
koppar dels använts för bland annat antibakteriella ändamål under många århundraden och dels slår 
brett mot flera av mikroorganismernas vitala funktioner (2). Antibiotika som på mindre än 50 år 
utvecklat stor resistensproblematik riktar sig ofta mot specifika mål i cellerna. Kopparresistenta 
bakterier har dessutom bara en tiofaldigt sänkt känslighet jämfört med känsliga bakterier, medan 
antibiotikaresistenta bakterier kan ha upp till tusenfaldigt sänkt känslighet för det specifika 
antibiotikumet jämfört med känsliga bakterier (2). 

 

8. Slutsats 

Koppartyget har baktericid och bakteristatisk effekt då det dödar bakterier som är i kontakt med det 
under en längre tid. Den bakteristatiska effekten visas genom tillväxthämning av bakterier och 
uppkomsten av SCVs. Det finns en tendens till att även kort kontakt med koppartyget påverkar 
bakterierna, men för att säkerställa detta skulle fler försök behöva göras. Resistensmekanismer mot 
koppar förekommer hos en del bakterier och skulle kunna skapa en resistensproblematik då 
användningen av antibakteriell koppar ökar. Riskerna för utbredd kopparresistens verkar dock vara 
mindre än för utbredd antibiotikaresistens då koppar slår mot ett bredare spektra av vitala funktioner 
hos bakteriecellen.   

 

9. Tackord 

Ett stort tack ska riktas till personalen på substratavdelningen för all hjälp med tillverkning av alla 
medier som använts i denna studie. Tack ska även mina kursare som skrivit examensarbete på 
mikrobiologen ha för bra stöd och stöttning under såväl laborerande som skrivprocess. Min sambo, 
Jakob Säll ska ha ett enormt tack för att ha tagit mycket av sin egen tid till att hjälpa och stötta mig 
hemma, speciellt under de sista veckorna när olyckan varit framme. Slutligen tack till min 
handledare, Malin Bergman Jungeström för mycket bra input som varit till stor hjälp för att hitta 
lösningar på små och stora problem längs vägen.  
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