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Utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier är ett ständigt växande problem för den 
globala folkhälsan. Förutom konsekvenser som försvårade medicinska situationer med ökande 
sjuklighet och dödlighet, medför resistensutvecklingen problematik inom den 
samhällsekonomiska sektorn i form av dyrare sjukvård på grund av längre 
behandlingsmetoder och dyrare läkemedel.  På senare år har förekomsten av multiresistenta 
bakterier kraftigt ökat i många länder och leder därmed till begränsning av 
behandlingsmöjligheter. Utvecklingen av nya antibiotika är därför ett högt prioriterat 
forskningsområde.  
 
Antimikrobiella peptider(AMPs) har blivit identifierade hos en mängd olika organismer och 
är en viktig del av det medfödda försvaret. Peptidernas antimikrobiella aktivitet verkar på ett 
stort urval av patogena organismer, alltifrån bakterier till svampar och virus. Det 
huvudsakliga målet för AMPs aktivitet är penetrering av cellmembranet vilket leder till att 
patogenen dör. Det intressanta med antimikrobiella peptider är att de inte initierar 
utvecklingen av antibiotikaresistens på samma sätt som vanliga antibiotika gör. En trolig 
förklaring till detta är på grund av att de angriper strukturer hos patogenen som inte går att 
ändra på alltför mycket för organismens överlevnad.  
 
I det här projektet har vi undersökt om peptiden Astakine1 från sötvattenskräftan Pacifastacus 
leniusculus har en potentiell antimikrobiell effekt. Med hjälp av biokemiska reningsmetoder 
kunde peptiden isoleras ur plasman för att testas på några olika bakteriestammar och se om 
Ast1 har någon aktivitet på bakteriernas tillväxt och i sådana fall om aktiviteten kan jämföras 
med den verksamma effekten av två av dagens vanligaste antibiotika, difloaxin och penicillin.  
Ast1 har en mätbar antimikrobiell effekt på den Gramnegativa bakterien Hapnia alvei medan 
de övriga bakteriestammarna var opåverkade av peptidens närvaro. Vid 5 µM Ast1 såg man 
den antimikrobiella aktiviteten vilken hade en likvärdig effekt som 128 µg/mL penicillin och 
4 µg/mL difloaxin. I och med att Ast1 endast hade en antimikrobiell affekt på H. Alvei som 
var den enda Gramnegativa bakterien av alla bakteriestammar, kan det vara möjligt att 
aktiviteten är generellt anpassad för Gramnegativa bakterier. Det vore därför intressant för 
framtida experiment att undersöka Ast1 påverkan på andra Gramnegativa bakteriestammars 
tillväxt.  
 
	


