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Bakterier som infekterar människor använder sig av så kallade virulensfaktorer som bidrar till att 

frambringa sjukdom hos deras värd. Det finns otaliga virulensfaktorer som bakterierna använder sig 

av. I detta examensarbete har jag undersökt hur två av dessa faktorer påverkar en värd, nematoden 

Caenorhabditis elegans, in vivo (experiment eller iakttagelser gjorda på levande organismer). Denna 

nematod är en numera välkänd och välanvänd organism som modell där det krävs levande organismer. 

Jag har använt mig av vildtypnematoder men även två olika muterade versioner av denna, där specifika 

gener i nematodens DNA är borttaget, i detta fall ire-1 och xbp-1 gener. Dessa gener är kopplade till 

nematodens förmåga att hantera stressfulla situationer som t.ex. infektioner. När dessa gener är 

borttagna tros nematoderna bli mera känsliga för olika virulensfaktorer och få en ökad mottaglighet 

för bakteriella infektioner. Två olika typer av virulensfaktorer har testats.  Porbildande toxiner, 

utsöndrade av vissa bakterier och är en orsak till bland annat urinvägsinfektioner och sepsis och yttre 

delen av LPS, det membran som omsluter alla Gram negativa bakterier. LPS kan se mycket olika ut 

hos olika bakterier och påverkar därför värden på flera olika sätt.  

 

Nematoderna fick äta bakterier med dessa virulensfaktorer och deras överlevnad mättes. Efter ett 

flertal experiment kunde jag konstatera att nematoder som saknade ire-1 och xbp-1 gener var känsligare 

för infektioner orsakade av dessa bakterier än vad vildtypnematoderna var. Det var också en skillnad 

på överlevnad bland dessa när de ätit på bakterier som odlats på olika typer av medium. Jag kunde  

också se skillnad i överlevnad efter andra former av stress, som t.ex. när nematoderna hanterats för att 

flytta dem. Ire-1 och xbp-1 verkar alltså koda för egenskaper som är mycket viktiga i värdens förmåga 

att motstå infektioner. Under tiden för experimenten har en analys av proteiner i bakterierna som 

används i överlevnadsdiagrammen gjorts. De har jämförts över tid för att verifiera att inga signifikanta 

förändringar skett hos bakterierna. Resultat visar att inga signifikanta skillnader skett hos bakterierna 

over tiden de vuxit och använts. 


