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Antibiotikaresistens 

Redegør for, hvordan bakteriers vækst kan hæmmes eller ligefrem forhindres ved hjælp 
af antibiotika. Forklar, hvordan og hvorfor antibiotikaresistens kan udvikles hos bakterier. 

Inddrag eget forsøg med forskellige antibiotikas effekt på bakterien Escherichia coli’s 
vækst, inklusive overvejelser om forsøgsdesignets videnskabelige kvalitet.  

Opstil en differentialligningsmodel, der kan beskrive bakteriers vækst med og uden tilført 
antibiotika. Gør matematisk rede for Eulers metode til numerisk løsning af 
differentialligninger. Benyt Eulers metode i løsningen af differentialligningsmodellen med 
henblik på at bestemme væsentlige biologiske parametre for E. coli bakterien fra 
forsøget.  

Vurder konsekvenser af antibiotikaresistens hos bakterier med eksempler fra landbruget 
og sundhedssektoren.  

Opgaven skal have et omfang på 15-20 normalsider à 2400 enheder (antal anslag 
inklusive mellemrum), eksklusive forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, 
figurer, tabeller og bilag.  

Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. 
Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er 
udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har 
været tilladt under prøven.  
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Resumé 

Hosliggende opgave er udarbejdet i et samspil mellem fagene matematik og biologi. Opgaven vil 

belyse emnet antibiotikaresistens. For at give en nødvendig baggrundsviden redegøres kort for 

bakteriers opbygning, samt begrebet antibiotika. Herefter forklares antibiotikas virkning på 

forskellige bakterietyper, samt betydningen dette har for resistensudvikling. Begrebet resistens, 

samt tilhørende begreber og mekanismer, uddybes. Teorien understøttes af et laboratorieforsøg, 

som vil påvise antibiotikafølsomhed hos bakterien E. coli. Forsøget kan forklare nogle af de 

biologiske parametre, der er afgørende for antibiotikas virkning på bakterier. Selvom det ikke er 

alle disse mekanismer, der kan ses med det blotte øje ved forsøget, vil teorien hjælpe til at 

forklare, hvad der foregår under de forskellige processer. Praksis og teori vil på den måde blive 

koblet sammen. Mekanismerne vil derudover blive forklaret ved modellering af koblede 

differentialligningsmodeller. De matematiske modeller vil senere blive brugt til at forklare de 

biologiske parametre, der spiller en rolle i kroppen under en bakteriel infektion, ved hjælp af 

Eulers metode, der løser differentialligningerne numerisk. Matematikken bliver på den måde 

understøttende for teorien, samt forsøget. Afslutningsvis vil der blive vurderet om der er grund til 

bekymring når det kommer til antibiotikaresistens. Der vil blive drøftet, hvilke konsekvenser 

udviklingen har for os, som mennesker, og hvad der eventuelt kan gøres ved denne udvikling. 
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Indledning 

Siden antibiotika blev opdaget i 19281, har muligheden for behandling af bakterielle infektioner 

reddet millioner af menneskeliv. Mange års forbrug af antibiotika er nu begyndt at påvirke vores 

muligheder for brug og behandling. Disse konsekvenser viser sig i form af antibiotikaresistens. 

Modstandsdygtige bakterier, der ikke nødvendigvis kan dræbes af de antibiotika, vi behandler 

med i dag. Antibiotikaresistens er, ifølge WHO, en af de største sundhedsmæssige trusler mod 

menneskeheden i dag2. Udover menneskenes sundhed, er fænomenet også truende mod husdyr, 

landbrugsdyr og det vi, som mennesker forbinder med disse, herunder fødevarer og 

fødevareindustri. Denne opgave vil komme nærmere ind på, hvilke mekanismer og biologiske 

faktorer, der spiller ind, når resistens bliver udviklet hos bakterier. Med inddragelse af eget forsøg, 

vil antibiotikas virkning på udvalgte bakterier blive undersøgt og analyseret ved hjælp af 

matematiske modeller. Slutteligt vil det blive vurderet, hvorvidt antibiotikaresistens har direkte 

konsekvenser for vores samfund i dag. Om der en reel risiko for, at vores mirakelkur gennem 

næsten hundrede år en dag holder op med at virke, og om der er noget, vi kan gøre for at standse 

denne udvikling.  

1 Skydsgaard, Morten Arnika 
2 WHO 
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Hvad er bakterier? 

Bakterier er encellede prokaryote mikroorganismer, der findes næsten overalt. Også i vores krop 

udgør de en stor og vigtig del. Blandt andet på vores hud, i vores mund og i tarmene spiller 

bakterierne en stor rolle. Disse bakterier er harmløse og mange er ligefrem gavnlige. Derudover 

findes de sygdomsfremkaldende bakterier, der udsætter vores krop for sygdom og andre gener3. 

Bakterierne, uanset funktion, formerer sig ved en ukønnet delingsproces, hvorved én bakterie 

bliver til to. Denne ukønnede formering gør 

bakterierne i stand til at sprede sig hurtigt, hvilket 

også giver de skadelige bakterier mulighed for at 

ødelægge raske celler og væv4.  

Alt efter bakteriens funktion og type, ser 

bakterierne forskellige ud. Bakterieceller har dog 

generelle træk, som ses på figur 15. Bakteriecellen 

er afgrænset af en cellevæg og en cellemembran, 

der er med til at give fast struktur, samt beskytte 

bakterien mod de ydre omgivelser. Inde i cellen 

findes blandt andet cellens kromosom med 

bakteriens DNA, der er med til at afgøre bakteriens 

funktion og udseende. Derudover indeholder mange bakterier plasmider, som er et lille stykke 

DNA, der kan kopieres uafhængigt af cellens replikation. Plasmiderne koder, i modsætning til 

cellens kromosomale DNA, kun for de ikke-essentielle proteiner6. Ikke-essentielle proteiner  

er de proteiner, der ikke er alment livsnødvendige, men ofte nyttige for cellen. Det er blandt andet 

disse plasmider, der kan danne eller overføre antibiotikaresistens til bakterierne7.  

3 Vase, Pernille Schiødt 
4 Thougaard, Herluf, side 42-45 
5 Figur fundet på clio.dk  
6 Abercrombie, Hickman, Johnson & Thain, side 29 
7 Vase, Pernille Schiødt 

Figur 1, bakteriecellens opbygning
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Grampositive og gramnegative bakterier 

Bakterier kan inddeles i to 

undergrupper, som kan være med til at 

afgøre, hvor let antibiotika kan trænge 

ind i cellen. Disse undergrupper kaldes 

henholdsvis grampositive og 

gramnegative bakterier. Benævnelsen 

stammer fra gramfarvningen, udviklet af 

den danske mikrobiolog Christian Gram 

i 1884. Med gramfarvning kan man 

skelne mellem grampositive og 

gramnegative bakterier. Det afgørende 

for forskellen på disse to grupper er opbygningen af cellevægsstrukturene hos bakterierne. Hvor 

de grampositive bakteriers cellevæg er opbygget af en membran og et ydre peptidoglycanlag, har 

de gramnegative både en ydre og en indre membran, samt et rum mellem de to membraner 

bestående af et peptidoglycanlag8. Dette er illustreret på figur 29. Grampositive bakterier har dog 

et tykkere lag peptidoglycanlag, hvilket giver så tæt en struktur, at de ikke kan affarves med 

absolut alkohol ved gramfarvning, men derimod forbliver farvede og dermed defineres som 

grampositive. Gramnegative bakterier vil derimod blive affarvede10. Grundet lagene i 

cellevæggene er grampositive bakterier som regel mere følsomme over for antibiotika end 

gramnegative bakterier11. 

8  Jensen, Mogens T. (2010), ”Gram negative og Gram positive bakterier”, biosite.dk 
9  Figuren er lavet med inspiration fra Jensen, Mogens T.  
10 Thougaard, Herluf (2014), Mikrobiologi, side 51  
11 Den Store Danske (2017), ”Antibiotika”, denstoredanske.dk 

Figur 2, Gram positive og Gram negative bakteriers cellevægsstrukturer
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Behandling af skadelige bakterier 

Skadelige og sygdomsfremkaldende bakteriers vækst standses i langt de fleste tilfælde af kroppens 

eget immunforsvar. Ved andre tilfælde af bakterielle infektioner kræves medicinsk behandling12. 

Antibiotika er den type medicin, der bruges til behandling af infektioner, som er forårsaget af 

bakterier. De mest almindelige typer antibiotika, for eksempel penicillin, produceres naturligt af 

organismer i naturen. Disse organismer kan eksempelvis være svampe. Antibiotika bruges her 

biologisk til at beskytte organismen i miljøer, hvor der er hård konkurrence eller knappe 

ressourcer. Organismer, som svampe, producerer derfor antibiotika i form af penicillin, der dræber 

bakterier, enten for at frigive næringsstoffer til organismen selv, eller for at forhindre, at en 

konkurrent spiser den næring, som organismen selv skulle have levet af13.  

Antibiotika kan inddeles i undergrupper alt efter, hvordan midlet er dannet, hvordan det er 

opbygget eller hvilke virkningsmekanismer, det bruger mod bakterierne. Der vil her blive fokuseret 

på undergrupperne i forhold til midlets dannelse. Her inddeles i henholdsvis antibiotika og 

kemoterapeutika. Begrebet ‘antibiotika’ tilhører gruppen af de naturligt dannede stoffer, som 

eksempelvis penicillin, mens de syntetisk dannede stoffer går under navnet ‘kemoterapeutika’. 

Kemoterapeutika kan herefter inddeles i flere undergrupper. Disse undergrupper inddeles efter 

graden af kemisk syntese i produktet. Her findes semisyntetisk kemotrapeutika, eksempelvis 

amoxicillin, samt syntetisk kemoterapeutika, som for eksempel sulfonamider. Disse typer af 

bakteriedræbende og -hæmmende medicin går alle under navnet antibiotika i daglig tale, og vil i 

denne opgave også herefter benævnes som antibiotika.  

I forlængelse af undergrupperne af kemoterapeutika findes også antibiotikalignende midler mod 

blandt andet svampe, parasitter, virus og kroppens egne celler. Sidstnævnte benyttes hos 

kræftramte patienter. Det er netop midler mod kroppens egne celler, som vi almindeligvis 

forbinder med kemoterapeutika14.   

Når det bakteriedræbende eller -hæmmende stof skal virke på bakteriecellen, skal det passere 

bakteriernes cellemembran. Hos nogle bakterier er dette lettere end hos andre.  

12 Weis, Nina (2019), ”Infektioner”, sundhed.dk 
13 Roskilde Universitet, ”Baggrund til SRP/SRO om antibiotikaresistens”, ruc.dk 
14 Den Store Danske (2017), ”Antibiotika”, denstoredanske.dk 
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Antibiotikas virkning 

De forskellige strukturer i bakteriernes opbygning gør, at antibiotika, i de forskellige former, kan 

have forskellig virkning på bakterierne. Dette er også forklaringen på, hvorfor antibiotika primært 

dræber eller hæmmer skadelige bakterier, mens kroppens egne bakterier tager mindre skade. 

Dette hænger sammen med undergrupperne af antibiotika kemoterapeutika, som spiller en 

afgørende rolle for det specifikke antibiotikum og dets opbygning. Man kan opdele antibiotika, 

som vi kender det, i to primære grupper, alt efter, hvordan det enkelte antibiotikum virker på 

bakterien. Disse to grupper kaldes henholdsvis baktericide og bakteriostatiske antibiotika. Det er 

disse to undergrupper af antibiotika, der beskriver hvordan antibiotika virker på bakterierne15.  

Baktericide og bakteriostatiske antibiotika 

Baktericide antibiotika kan dræbe bakterierne ved at binde sig til enzymer på bakteriens 

cellemembran. Dette forhindrer, at peptidoglycanlagene binder sig til cellemembranen, hvilket gør 

cellevæggen ustabil. Bakterien vil dermed gå til grunde, da den ikke længere har den faste, solide 

struktur omkring sig. Bakterier, der er i hvilefase og derfor ikke i vækst, vil ikke kunne påvirkes af 

denne type antibiotika. Gramnegative bakterier er, på grund af deres cellevægs opbygning, 

naturligt modstandsdygtige overfor mange baktericide antibiotika16. Eftersom gramnegative 

bakterier har et lag mere i cellevæggen end grampositive bakterier, er grampositive bakterier 

mere følsomme over for baktericide antibiotika17.  

Hvor baktericide antibiotika ofte har sin effekt i cellevæggen, hæmmer bakteriostatiske antibiotika 

livsnødvendige processer inde i bakterien gennem forskellige mekanismer. Bakteriostatiske 

antibiotika kan enten påvirke cellens dannelse af vigtige proteiner eller forhindre cellen i at 

kopiere sit DNA og dermed forhindre celledeling. Uden disse processer vil bakteriecellen ikke være 

i stand til at vokse og dele sig, og bakteriens vækst og deling holdes nede eller går helt i stå. Når de 

skadelige celler er hæmmet, har kroppens eget immunforsvar bedre mulighed for at bekæmpe 

dem. Bakteriernes vækst vil dog begynde igen, når stoffet forsvinder fra kroppen. Dette er en af 

forklaringerne på, hvorfor antibiotikakure har en vis længde, selvom man ofte føler sig rask efter 

15 Den Store Danske (2017), ”Antibiotika”, denstoredanske.dk 
16 Den Store Danske (2017), ”Antibiotika”, denstoredanske.dk 
17 Engberg, Jørgen & Frimodt-Møller, Niels (2019) ”Følsomhedsbestemmelse og resistens (antibiotika til systematisk 
brug)”, pro.medicin.dk 
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få dage. Kurens længde giver immunforsvaret tid til at handle, mens bakterievæksten holdes 

nede18. Hvis patienten har et svækket immunforsvar, kan det dog være nødvendigt at behandle 

med baktericide antibiotika.  

Generelt bør baktericide og bakteriostatiske antibiotika ikke kombineres, idet mange baktericide 

antibiotika kun virker på celler i vækst, hvilket er den vækst, de bakteriostatiske antibiotika 

forhindrer19.  

Smalspektrede og bredspektrede antibiotika  

Ud over at inddele antibiotika efter virkningsmekanisme, inddeles antibiotika også i forhold til, 

hvor mange bakterietyper, de påvirker. Her inddeler man i henholdsvis bredspektrede og 

smalspektrede antibiotika. Hvis det bestemte antibiotikum er målrettet mod en bestemt bakterie 

eller tæt beslægtede bakterier, kaldes det for et smalspektret antibiotikum. Hvis et antibiotikum 

derimod angriber mange forskellige bakterietyper, er der tale om et bredspektret antibiotikum. 

Mellem smal- og bredspektrede antibiotika er dog en flydende overgang, hvilket gør at nogle 

antibiotika kan opfattes som smalspektrede i én situation og bredsprektrede i en anden20.  

Fordi smalspektrede antibiotika kun rammer få, udvalgte bakterier og bakteriegrupper, er risikoen 

for resistensudvikling typisk lavere ved brug af disse, end ved brug af bredspektrede antibiotika21. 

Resistensudvikling 

Bakteriers tilbøjelighed til resistensudvikling kan forekomme på flere forskellige måder. Nogle 

bakterier mangler et nødvendigt transportprotein til transport af antibiotika til cellen. Andre har 

en uigennemtrængelig cellemembran, hvilket gør, at de er naturligt resistente over for visse 

antibiotika22. Grundet bakteriers korte generationslængder, samt store populationer og 

celledelinger, er sandsynligheden for, at der findes en bakterie med en sådan egenskab stor.  

Bakterierne kan derudover blive resistente ved naturlig selektion, hvilket er et fænomen, der 

18 Vase, Pernille Schiødt, ”Bakterier, vira og antibiotikaresistens”, biotechacademy.dk 
19 Mow, Thomas & Thøgersen, Charlotte (1997), Veterinært Farmakologikompendium, side 368 
20 Statens Serum Institut (2018), ”Hvad er antibiotika?”, ssi.dk 
21 Statens Serum Institut (2018), ”Antibiotikaforbrug i Danmark” ssi.dk 
22 Engberg, Jørgen & Frimodt-Møller, Niels (2019), ”Følsomhedsbestemmelse og resistens (antibiotika til systematisk 
brug)”, pro.medicin.dk 
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foregår blandt alle klodens organismer. Igen kan andre bakterier være erhvervet resistente, hvilket 

vil sige, at resistensegenskaben er opstået ved en bakterie, der før var sensitiv23. 

Erhvervet resistens kan hurtigt opstå gennem mutationer. Når millioner af celler deler sig flere 

gange i løbet af sin levetid, er muligheden for, at der enkelte gange sker en ændring i DNA-

replikationen stor. Derudover kan resistens opstå ved overførsel af plasmid, hvilket kan ske ved tre 

forskellige mekanismer. Disse mekanismer kaldes samlet for horisontal gen-overførsel. 

Genoverførslen sker fra én mikroorganisme til en andet, uden at der er tale om nedarvning. En af 

mekanismerne kaldes transformation, hvor frit DNA optages af bakterien. Det frie DNA kan 

komme fra døde bakterier, og egenskaberne fra de døde bakteriers plasmid kan derfor igen 

bringes i spil i en levende bakterie. Udover transformation findes transduktion og konjugation.  

Ved transduktion overføres DNA fra én bakterie til en anden via bakteriofager. Bakteriofager er 

virus, der angriber bakterier. Når et virus har angrebet en bakterie, kan gener fra bakterien havne i 

viruspartiklens arvemateriale. Når virusset angriber den næste bakterie, vil generne blive overført 

til den nye vært.  

Ved konjugation overføres DNA’et derimod mellem to bakterier, der er i kontakt med hinanden. 

Her overføres DNA via et rør kaldet en pilus. Pilus er et hårlignende vedhæng, der findes på mange 

bakterier, hvorigennem DNA’et bliver overført24.  

De egenskaber, der er relevante i forhold til ovennævnte mekanismer, er mobile genetiske 

elementer. Blandt andet kan bakterien ændre overflade eller form, hvilket forhindrer antibiotika i 

at binde sig fast. Bakterien kan også udvikle et transportprotein, der giver mulighed for at 

transportere antibiotika ud af cellen, så antibiotika ikke kan nå at virke. Derudover kan bakterier 

producere enzymer, der kan nedbryde eller inaktivere antibiotika25. Det enzym, der er 

hovedansvarligt for, at disse bakterier udviser resistens overfor antibiotika, kaldes beta-

lactamase26.  

Disse egenskaber og mekanismer opstår grundet bakteriers evne til at tilpasse sig. Teorien om 

naturlig selektion fortæller i denne sammenhæng, at jo mere antibiotika vi bruger, jo større er 

23 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (2004), dskm.dk 
24 Høgslund, Niels & Signe (2018), Liv: grundbog i biologi, side 65-67 
25 Bonev, Boyan & Brown (2020), Bacterial Resistance to Antibiotics, Nicholas, side 12-13 
26 Friis, Henrik (2018) ”Udvikling af resistente bakterier”, min.medicin.dk 
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risikoen for, at bakterierne hurtigere udvikler resistens overfor disse antibiotika. En af grundene til 

resistensudvikling hos bakterier er altså menneskets forbrug af antibiotika27.  

Multiresistens 

Bakterier, der er resistente overfor flere forskellige antibiotika, kaldes multiresistente bakterier. 

Dette fænomen kan opstå, hvis bakterier får overført flere plasmider med flere forskellige typer 

resistensgener gennem horisontal gen-overførsel. Af og til kobles plasmiderne sammen i bakterien 

og danner på den måde et samlet superplasmid, der bærer flere resistensgener og dermed 

forårsager multiresistens. Multiresistens kan også udvikles ved naturlig selektion.  

I dag er en af de bedst repræsenterede multiresistente bakterier MRSA (methicillin-resistent 

Staphyloccocus aureus). MRSA er en type stafylokok-bakterie, der har udviklet resistens overfor en 

række antibiotika, som ellers er standardbehandlingen mod stafylokokker. Dette gør bakterien 

vanskelig at behandle, da den kræver behandling med meget specielle antibiotika28.  

Udover MRSA findes også resistente bakterier som ESBL-bakterier (Extended Spectrum Beta-

lactamase). ESBL-bakterier danner særlige ESBL-enzymer, der gør dem modstandsdygtige overfor 

en række antibiotika. Forskellige bakterier kan producere ESBL-enzymer, heriblandt tarmbakterier, 

som salmonella og E. coli29.  

Undersøgelse af antibiotikafølsomhed hos E. coli 

E. coli er forkortelsen for bakteriearten Escherichia coli, som er en naturligt forekommende

gramnegativ bakteriegruppe i tarmene hos mennesker og dyr. Mange bakterier af denne art

forårsager derfor ikke sygdom. Dog kan visse grupper af bakterien forårsage forskellige typer

infektion. Når E. coli-infektioner ses uden for tarmen, kan det for eksempel optræde som

blærebetændelse eller, i værre tilfælde, blodforgiftning. Det er derfor en bakterieinfektion, som

kan være behandlingskrævende.

Generelt anses E. coli for at være blandt de mest almindelige årsager til infektioner og er derfor

også en bakterie, der anvendes meget antibiotika imod30.

27 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (2004), dskm.dk 
28 Sundhedsstyrelsen (2019), ”MRSA”, sst.dk 
29 Fødevarestyrelsen (2019), ”ESBL-bakterier” 
30 Statens Serum Institut (2019), ”E.coli infektion”, ssi.dk 
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Følsomhed overfor antibiotika kan påvises ved flere forskellige metoder. En af disse metoder vil 

demonstreres i det følgende.  

Metoden kaldes diskdiffusion eller agardiffusion, da resistensen bliver påvist ved brug af 

antibiotikadisks på en agarplade. Agarpladen er bakteriernes vækstmedie og indeholder derfor 

næring, som bakterierne kan bruge til at formere sig af31.  

Diskdiffusion udføres ved, at agarpladen bliver tilsået med en bakteriekultur32. I dette tilfælde33 

benyttes en E. coli-renkultur fra en mælkeprøve. E. coli er valgt, da det er en bakterie, der er 

relativt nem at dyrke i renkulturer i et laboratorium. Derudover er det en bakterie, hvor der i 

virkeligheden forekommer både følsomhed og resistens overfor forskellige antibiotika.  

Kort efter bakteriekulturens påførsel på agarpladen lægges en eller flere antibiotikadisks på 

agarpladen. I dette tilfælde påføres 6 disks indeholdende forskellige typer antibiotika. Disse 

antibiotikadisks er ikke udvalgt særligt til E.coli bakterier. Dog repræsenterer de et bredt udsnit af 

antibiotikatyper og kan derfor give et anvendeligt resultat. Det skal påpeges, at man aldrig i en 

virkelig situation vil benytte alle disse 6 antibiotika på samme tid.  

De 6 antibiotika og koncentrationen af disse ses i tabel 1. 

Tabel 1 

Antibiotika Koncentration i µ/g 

GEN40 40 

TET80 80 

CFDRO 30 

ENROF 10 

SxT25 25 

FUCID 100 

Inden resultaterne kunne ses, havde jeg en forventning om, at bakterien ville reagere forskelligt på 

de 6 antibiotika. De 6 antibiotika burde altså ikke danne samme størrelse hæmningszone. En 

31 Bilag 1, agardiffusionstest 
32 Thougaard, Herluf (2007), Praktisk Mikrobiologi, side 51-59 
33 Bilag 3, egen forsøgsbeskrivelse 
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hæmningszone er det område omkring antibiotikadisken, som ikke er tilgroet af bakterievækst. 

Hæmningszonen er derfor et udtryk for bakteriens følsomhed overfor det pågældende antibiotika. 

På figur 3 er det illustreret med grønne linjer, hvilke afstande jeg har målt som hæmningszoner. 

Derudover ved jeg på forhånd, at antibiotikummet Fucidin har en svag virkning på gramnegative 

bakterier. Jeg forventede derfor, at der ville dannes en lille, eller slet ingen, hæmningszone 

omkring denne disk34. Fucidin anvendes alligevel i forsøget, da det på den måde kan være en 

kontrol for, at antibiotikadiskene fungerer som de skal, og at der ikke er andre bakteriedræbende 

stoffer i agarpladen eller diskene.  

Agarpladen stilles herefter i varmeskab i 24 timer, og resultatet af forsøget vil herefter kunne ses. 

Antibiotika fra diskene vil, i løbet af de 24 timer, diffundere ud i agarpladen med en lavere 

koncentration, jo længere man kommer ud i pladen og væk fra disken. Hermed dannes en 

hæmningszone for de bakterier, der er følsomme over for det pågældende antibiotika35.  

I mit forsøg blev der opsat 6 agarplader med forskellige kombinationer af de 6 antibiotika. Hvert 

antibiotika blev benyttet 5 gange i alt, med undtagelse af Fucidin, hvor der kun var 2 disks til 

rådighed. Denne opsætning giver et reproducerbart forsøg, eftersom det specifikke antibiotikums 

virkning blev påvist 5 gange. Da resultaterne kunne ses, måltes hæmningszonerne med en lineal, 

hvilket gør det muligt at vise E. colis følsomhed overfor 

bestemte antibiotika. Hver hæmningszone måltes i alt 

2 gange, for at give så præcise målinger som muligt. 

Ved begge omgange af målinger gav målingerne 

samme resultat. Resultaterne fra første måling kan ses 

i tabel 2, hvorefter gennemsnittet for størrelsen af 

hvert antibiotikas hæmningszoner er beregnet ved at 

lægge resultaterne fra målingerne sammen og dividere 

med antallet af målinger.  

34 Mow, Thomas & Thøgersen, Charlotte (1997), Veterinært Farmakologikompendium, side 442 
35 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (2004), dskm.dk  

Figur 3, de grønne linjer viser målinger af 
hæmningszonerne 
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Tabel 2, hæmningszonernes størrelse. 

Antibiotika Plade 1 Plade 2 Plade 3 Plade 4 Plade 5 Plade 6 Gennemsnit 
GEN40 12 mm 16 mm 15 mm 16 mm 15 mm 14,8 mm 
TET80 13 mm 14 mm 12 mm 13 mm 12 mm 12,8 mm 
CFDRO 12 mm 11 mm 12 mm 11 mm 10 mm 11,2 mm 
ENROF 10 mm 9 mm 9 mm 8 mm 9 mm 9 mm 
SxT25 8 mm 8 mm 8 mm 9 mm 8 mm 8,2 mm 
FUCID 6 mm 6 mm 6 mm 

Resultaterne i tabel 2 viser, i sammenhæng med tabel 1, forskellige antibiotikas virkning på E. coli. 

Eftersom hvert antibiotikum har forskellige startkoncentration, er diskene og deres virkning ikke 

direkte sammenlignelige. Der kan dog alligevel konkluderes, at hypotesen omkring Fucidin er 

bekræftet, da Fucidin er det antibiotikum med højst koncentration, samt mindste hæmningszone. 

Fucidin har altså lille effekt på E. coli.  

De to antibiotika med størst hæmningszone kan også konkluderes at have forskellig virkning på E. 

coli. Af disse to antibiotika har TET80 den mindste hæmningszone, men den højeste 

koncentration. Man kan derfor argumentere for, at TET80 har en svagere effekt på E. coli end 

GEN40.  

Til vurdering af, om et antibiotikum har den ønskede virkning overfor bakterien, kan der 

fastsættes en grænseværdi, der afgør, hvor lille en hæmningszone, der er acceptabel. Det er op til 

professionelle laboratoriemetoder at afgøre, hvor stor denne grænseværdi skal være og 

grænseværdien for det enkelte antibiotika afhænger både af antibiotikakoncentration og firma. 

Hvis grænseværdien eksempelvis sættes til 7 mm hos denne Fucidindisk, vil Fucidin anses som et 

antibiotikum, der ikke virker tilstrækkeligt mod E. coli, til at man vil benytte det til behandling.  

Metoder til følsomhedsbestemmelse, som diffusionstest eller agardiffusion, er ofte ikke præcise 

nok til at kunne fastsætte bakteriers følsomhed. Mange ting kan gå galt eller være upræcise, både 

når det kommer til opsætning og fordeling af bakteriekultur på agarpladen, men også når det 

kommer til målinger med lineal, da linealen blandt andet har en vis afstand til selve 

hæmningszonen. Derudover har diskene, som før nævnt, ikke samme startkoncentration og vil 

derfor ikke være direkte sammenlignelige.  
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Man har derfor de senere år udviklet nye, mere præcise, metoder til bestemmelse af bakteriernes 

følsomhed overfor antibiotika36. 

Andre metoder til følsomhedsbestemmelse 

En af de nyere metoder udtrykker bakteriernes følsomhed ved hjælp af den såkaldte MIC-værdi. 

MIC står for minimal inhibitory concentration og er betegnelsen for den mindste koncentration af 

antibiotika, der virker hæmmende på den pågældende bakterie målt i μg/ml37. MIC-værdien 

fastsættes ved avancerede metoder i laboratorier og giver derfor langt mere præcise målinger om 

bakteriernes følsomhed, end den førnævnte metode. Ved agardiffusion kan det siges, at 

zonegrænsen dannes lige netop der, hvor koncentrationen i agarpladen svarer til MIC-værdien. 

Dog er metoden til MIC-værdifastsættelse dyrere og mere arbejdskrævende, hvorfor diskmetoden 

stadig er accepteret og vidt udbredt, trods mulig præcisionsmangel.  

Følsomheds- og resistensundersøgelser er et vigtigt værktøj, når det kommer til hensigtsmæssig 

brug af antibiotika, da disse blandt andet kan være med til at effektivisere antibiotikaforbruget, så 

der benyttes effektive antibiotika mod en bestemt infektion, frem for at behandle i blinde.  

Bakteriers vækst vist med differentialligninger 

Matematiske modeller bliver ofte brugt som analytisk værktøj, både når det kommer til analyse af 

infektionsspredning i en population, men også til at forudsige og forklare udviklingen af en 

infektion og resistensudvikling hos et individ. Det sidstnævnte kan i mange tilfælde bruges til at 

fremstille behandlingsprogrammer for den enkelte patient, da de matematiske modeller kan sige 

noget om den maksimale kapacitet af bakterier og antibiotika, samt sammenhængen mellem 

disse38. Blandt andet kan differentialligninger hjælpe til modellering af en situation, hvor vi, ud fra 

kendte biologiske parametre, kan udlede en sammenhæng mellem disse. Den ubekendte er altså 

her en funktion39.  

36 Engberg, Jørgen & Frimodt-Møller, Niels (2019), ”Følsomhedsbestemmelse og resistens (antibiotika til systematisk 
brug)”, pro.medicin.dk 
37 Mow, Tomas & Thøgersen Charlotte (1997), Veterinært Farmakologikompendium, side 371 
38 Hansen, Carsten, et al, (2009), Matematiske Horisonter, side 121-123 
39 Nørregaard, Bindesbøll Henrik & Gregersen, Per, (2019), Kernestof Mat 3 STX, side 100 
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Differentialligningsmodellen til beskrivelse af generel bakteriel vækst bør kendes, før andre 

parametre inddrages i modellen, da den giver et basalt indblik i, hvordan bakterievæksten udvikler 

sig. Eftersom bakterier deler sig, vil populationen af bakterier stige eksponentielt. Dog vil der, i 

mange miljøer med bakterier, være begrænset mulighed for vækst grundet mangel på plads eller 

næring. Dette ses også i forsøget, hvor agarpladen er det begrænsende miljø. Denne begrænsning 

kaldes den maksimale kapacitet og angives i differentialligningsmodellen som 𝑇. Derudover udgør 

𝑍(𝑡) den samlede bakteriepopulation til tiden 𝑡. Modellen for den afgrænsede bakterielle vækst 

kan beskrives med den logistiske vækst, grundet den begrænsede vækst. På baggrund af de 

førnævnte variable og konstanter, kan modellen over bakterievæksten se ud således:  

𝑑𝑍
𝑑𝑡 = 𝑎 · 𝑍 · (𝑇 − 𝑍) (1) 

Hvis man sammenligner modellen i ligning (1) med virkeligheden og forsøget fra tidligere, er 

modellen en forsimplet version af dette og har derfor adskillige mangler. Modellen kan optimeres 

på mange områder. Ved en optimeret model findes en række antagelser, der skal tages hensyn til, 

når det kommer til fortolkning af resultatet; modellen er opbygget omkring det faktum, at 

kroppens egne immunforsvarsceller har indvirkning på bakteriernes vækst. Derudover gør 

modellen det muligt at inddrage flere forskellige slags antibiotika, hvilket giver god mening i 

forhold til de virkelige biologiske forhold, samt forsøget. Modellen giver altså mulighed for 

inddragelse af mange forskellige parametre, hvilket gør modellen tilnærmelsesvist realistisk, alt 

efter hvilke data man benytter sig af40. For at gøre modellen mere virkelighedsnær, adskilles 

populationen af bakterier fra 𝑍(𝑡) til sensitive og resistente bakterier til tiden 𝑡, der angives som 

henholdsvis 𝑆(𝑡) og 𝑅(𝑡). Fødselsraten for sensitive bakterier angives nu som 𝛽!. 

Differentialligningsmodellen for sensitive bakterier kommer derfor til at se ud som følgende: 

𝑑𝑆
𝑑𝑡 = 𝛽!𝑆 · .1 −

𝑆 + 𝑅
𝑇 1 (2)

Kroppen har immunforsvarsceller, som betegnes med 𝐵, der til en vis grad kan bekæmpe de 

skadelige bakterieinfektioner, kroppen møder. Dødsraten for bakterier, både sensitive og 

resistente, grundet immunforsvaret angives ved 𝜆. Denne dødsrate kan tilføjes 

40 Dasbasi, Bahatdin, (2016) ”Mathematical modelling of bacterial resistance to multiple antibiotics and immune 
system response”, US National Library of Medicine 
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differentialligningen fra ligning (2) og et mere virkelighedsnært billede kan nu tilnærmes. Derved 

fås følgende: 

𝑑𝑆
𝑑𝑡 = 𝛽!𝑆 · .1 −

𝑆 + 𝑅
𝑇 1 − 𝜆𝑆𝐵 (3) 

Antallet af immunforsvarsceller kan angives ved en differentialligning, der er koblet til Ligning (3). 

Som sagt er 𝐵 betegnelsen for antallet af immunforsvarsceller på det inficerede område. 

Immunforsvarsceller fra andre dele af kroppen bliver rekrutteret til det inficerede område med 

hastigheden 𝑘. Der findes samtidig en maksimal kapacitet for antallet af immunceller på området. 

Denne maksimale kapacitet er 𝜔 gange mængden af den nuværende mængde bakterier. 

Differentialligningsmodellen over immunceller på det inficerede område ser derfor således ud: 

𝑑𝐵
𝑑𝑡 = 𝑘𝐵 · (1 −

𝐵
𝜔(𝑆 + 𝑅))

(4) 

Disse immunforsvarsceller har, som sagt, til opgave at dræbe bakterielle infektioner. Dog er det 

ikke altid tilfældet, at opgaven lykkes og de skadelige bakterier får derfor mulighed for at dele sig 

og øge populationen. I disse tilfælde er antibiotika derfor nødvendigt for at standse udviklingen af 

sygdomsfremkaldende bakterier, også selvom det i større mængder øger risikoen for bakteriernes 

udvikling af resistens. Antibiotikatilførsel kan altså give to udfald for bakterier; død eller 

overlevelse grundet resistens. I denne model opstår resistens ved mutationer. Mutationsraten for 

bakterier, når de bliver udsat for et bestemt antibiotikum, 𝑖, angives som 𝛼. Koncentrationen af 

dette antibiotikum, 𝑖, angives derudover som 𝐴. De bakterier, der ikke muterer og dermed 

udvikler resistens overfor antibiotikummet, vil gå til grunde. I modellen vil bakteriernes dødsrate 

grundet udsættelse for antibiotikum, 𝑖, angives som 𝜃. Den samlede model for udviklingen af 

sensitive bakterier vil derfor se ud som følgende: 

𝑑𝑆
𝑑𝑡 = 𝛽!𝑆 · .1 −

𝑆 + 𝑅
𝑇 1 − 𝜆𝑆𝐵 − 𝛼 · 𝑆 · 𝐴 − 𝜃 · 𝑆 · 𝐴 (5) 

I denne model ses det, at antallet af resistente og dræbte bakterier, grundet antibiotika, trækkes 

fra, da disse bakterier ikke længere betragtes som sensitive.  

Når der tilføres antibiotika til bakterierne, vil det fremgå, om en del af bakterierne er naturligt 
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resistente. Derudover vil tilførsel af antibiotika øge risikoen for, at en række af bakterierne danner 

erhvervet resistens. Udviklingen af resistente bakterier kan, på baggrund af vores tidligere 

anvendte variable og konstanter, se således ud: 

𝑑𝑅
𝑑𝑡 =

(1 − 𝑐)𝛽!𝑅 .1 −
𝑆 + 𝑅
𝑇 1 − 𝜆𝑅𝐵 + 𝛼 · 𝑆 · 𝐴 (6) 

I denne model er der inddraget den detalje, at specifikke mutationer, der bliver forårsaget af 

antibiotika, kan have en bivirkning for bakterien i form af nedsat reproduktionskapacitet eller 

konkurrenceevne. Denne nedsatte evne betegnes 𝑐 og det gælder, at 0 < 𝑐 < 1.  

Derudover påvirkes ligning (5) ikke af dødsraten grundet antibiotika, da ligningen, som sagt, 

angiver antallet af resistente bakterier overfor den specifikke antibiotika.  

Det antibiotika, der benyttes, kan angives ved følgende differentialligningsmodel, hvor det vises, 

at det specifikke antibiotikum, 𝑖, udskilles af kroppen med en konstant rate, 𝛿, mens det samtidig 

tilføres kroppen med en konstant rate, angivet med 𝜇: 

𝑑𝐴"
𝑑𝑡 = 𝛿" − 𝜇"𝐴"  (7) 

Her kan 𝑖 eksempelvis angives som tal, 𝑖 = 1,2, …𝑛, efter nummererede antibiotika. 

Der opstår således en model bestående af koblede differentialligninger, da mindst én af 

differentialligningerne indeholder flere af funktionerne eller deres afledte. De kan derfor ikke 

løses uafhængigt af hinanden. Den samlede model af koblede differentialligninger, der til sammen 

beskriver udviklingen af henholdsvis sensitive og resistente bakterier, samt immunceller og 

antibiotika i kroppen, vil derfor se ud således: 

𝑑𝑆
𝑑𝑡 = 𝛽!𝑆 · .1 −

𝑆 + 𝑅
𝑇 1 − 𝜆𝑆𝐵 − 𝛼 · 𝑆 · 𝐴 − 𝜃 · 𝑆 · 𝐴 

𝑑𝑅
𝑑𝑡 =

(1 − 𝑐)𝛽!𝑅 .1 −
𝑆 + 𝑅
𝑇 1 − 𝜆𝑅𝐵 + 𝛼 · 𝑆 · 𝐴 

𝑑𝐵
𝑑𝑡 = 𝑘𝐵 · (1 −

𝐵
𝜔(𝑆 + 𝑅))

𝑑𝐴"
𝑑𝑡 = 𝛿" − 𝜇"𝐴"  

(8)
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Hvis man, som i mit forsøg, har med flere forskellige antibiotika at gøre og ønsker at inddrage 

disse i modellen, kan modellen omskrives til: 

𝑑𝑆
𝑑𝑡 = 𝛽!𝑆 · .1 −

𝑆 + 𝑅
𝑇 1 − 𝜆𝑆𝐵 − 𝑆C𝛼 · 𝐴

#

"$%

− 𝑆C𝜃 · 𝐴
#

"$%

𝑑𝑅
𝑑𝑡 =

(1 − 𝑐)𝛽!𝑅 .1 −
𝑆 + 𝑅
𝑇 1 − 𝜆𝑅𝐵 + 𝑆C𝛼 · 𝐴

#

"$%

 

𝑑𝐵
𝑑𝑡 = 𝑘𝐵 · (1 −

𝐵
𝜔(𝑆 + 𝑅))

𝑑𝐴"
𝑑𝑡 = 𝛿" − 𝜇"𝐴"  

Selvom modellen har mange parametre, der spiller en rolle i den virkelige verden, skal det 

påpeges, at modellen blot er en model og derfor ikke forklarer virkeligheden til punkt og prikke.  

Eksempelvis findes mange vækstfaktorer, som der ikke tages hensyn til i modellen, herunder 

temperatur og lys. Virkelighedens bakterievækst påvirkes i høj grad af disse faktorer. Derudover er 

det ikke sikkert, at blandt andet bakteriernes mutationsrate er konstant gennem tiden 𝑡 i 

virkelighedens verden. 

Eulers metode 

Til løsning af disse differentialligninger benyttes Eulers metode. Eulers metode er en såkaldt 

numerisk metode til at finde tilnærmede løsninger af differentialligninger. Når en 

differentialligning bliver løst numerisk, finder man ikke en forskrift for løsningskurven, ligesom når 

ligningen løses eksakt. I stedet løses differentialligningen ved at finde punkter på, der 

tilnærmelsesvist ligger på løsningskurven.  

Eulers metode er bygget op omkring to grundlæggende sætninger, der lyder som følgende41: 

𝑥#&% = 𝑥# + ℎ 

𝑦#&% = 𝑦# + ℎ · 𝑔(𝑦#) 
(9) 

41 Matematiksider.dk 
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Disse to sætninger forklarer situationen, at punkter tæt på differentialligningens løsningskurve 

findes, hvilket vil blive forklaret i det følgende. 

I denne redegørelse vil der blive brugt et eksempel bestående af differentialligningen 

𝑦' = 𝑔(𝑦() 

hvor det gælder, at 

𝑔 = 𝑎 · 𝑦 · (𝑇 − 𝑦) 

Det kan her bemærkes, at 𝑔 viser bakteriernes vækst, som vist i ligning (1). 

Det antages, at der gives en begyndelsesværdi kaldet 

𝑦(𝑥() = 𝑦(. I et koordinatsystem vil dette betyde, at 

løsningskurven går gennem et punkt med x-

koordinaten 𝑥(, samt y-koordinaten 𝑦(.  

Herefter vælges et positivt tal, kaldet ℎ , og der rykkes 

ℎ ud af x-aksen med start i punktet 𝑥(. Dette giver en 

ny x-koordinat, kaldet 𝑥%. Denne situation er 

illustreret på figur 4. Ved hjælp af en 

differentialligning, i dette tilfælde 𝑦' = 𝑔(𝑦), kan der findes en tangent til punktet (𝑥(, 𝑦(). Det 

skal her siges, at differentialligningens løsningskurve ikke nødvendigvis er lineær og følger 

tangenten eksakt. Hvis ℎ ikke er særlig stor, vil 

løsningskurven dog ikke afvige betydeligt fra 

tangenten. Jo mindre ℎ er, jo mere præcis vil Eulers 

metode altså være.  

På figur 5 ses tangenten i punktet (𝑥(, 𝑦(). Denne 

tangent findes ved 𝑦′ i netop dette punkt. Ud fra 

tangenten kan det bestemmes, at y-koordinaten til 

𝑥%	er 𝑦%, som det vises på figur 5. Det er denne y-

værdi, som nu ønskes fundet. Her benyttes 

differentialligningen igen. Det vil sige, at hældningen 

Figur 4 

Figur 5 
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i (𝑥(, 𝑦() er 𝑔(𝑦(). Dette betyder, at hvis der gås ℎ 

ud af x-aksen, vil hældningen være 𝑔(𝑦() · ℎ. Denne 

situation er illustreret på figur 6. Ligeledes vises det, 

at stykket fra x-aksen til 𝑦( har længden 𝑦(. På 

baggrund af dette vil 𝑦% bestemmes til at være  

𝑦( + 𝑔(𝑦() · ℎ.  

Denne procedure vil nu kunne fortsættes fra det 

nyeste bestemte punkt i (𝑥%, 𝑦%) ved at finde 

tangentens hældning i netop dette punkt, gå ℎ ud af x-aksen og på den måde bestemme et nyt 

punkt, (𝑥), 𝑦)). Derefter kan metoden fortsættes til (𝑥#, 𝑦#).  

Det gælder altså for Eulers metode, at den nye x-værdi er produktet af den forrige x-værdi og ℎ. 

Ligeledes gælder det, at den nye y-værdi er den forrige y-værdi lagt sammen med produktet af ℎ 

og differentialligningen. På den måde opstår de grundsætninger fra ligning (9).  

Eulers metode i løsning af differentialligningsmodellen 

Ved at benytte Eulers metode, kan der tilnærmes en løsning på differentialligningsmodellen fra 

tidligere. Dette kan give en lang række punkter, der tilnærmelsesvist vil ligge på løsningskurven for 

differentialligningerne. Til sammen vil de danne en kurve, der kan anses som repræsentant for 

differentialligningens løsning. Metoden kan med fordel benyttes i Excel42, hvor det fremgår i bilag 

443, hvordan de enkelte celler er udfyldt. Ved at benytte Excel, gives muligheden for selv at justere 

på de enkelte parametre, variable og konstanter, der indgår i differentiallignignerne. Værdierne, 

der fremgår i figur 7, er givet med inspiration fra US National Library of Medicine44.  

42 Baktoft, Allan, (2010), Matematik i virkeligheden. Bind 1, side 46-49 
43 Bilag 4, regneark 
44 Dasbasi, Bahatdin, (2016) ”Mathematical modelling of bacterial resistance to multiple antibiotics and immune 
system response”, US National Library of Medicine 

Figur 6 
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Figur 7, sensitive bakterier angives ved S(t), resistente bakterier angives ved R(t), immunforsvarsceller angives ved B(t), mens 
antibiotika i kroppen angives med A(t). 

På figur 7 fremgår de fire kurver, der til sammen viser en løsning på de koblede 

differentialligninger fra ligning (8). Det kan her ses, at når antibiotika tilføres et inficeret område, 

vil mængden af sensitive bakterier, 𝑆(𝑡), falde. Det samme sås i forsøget, hvor mængden af 

sensitive bakterier omkring de påførte antibiotikadisks var meget lav eller ikke eksisterende. 

Koncentrationen af antibiotika tilført til kroppen er betegnet som 𝐴(𝑡) på figur 7. 

Når mængden af sensitive bakterier falder, gøres der plads til en større population af resistente 

bakterier, 𝑅(𝑡), som kan leve af den næring, de sensitive bakterier nu ikke har behov for.  

I differentialligningsmodellen sås det, at resistente bakterier både kunne fødes med den resistente 

egenskab eller undervejs mutere. I mit forsøg var der ikke decideret resistente bakterier. Dog 

reagerede bakterierne voldsommere på visse antibiotika end på andre. Hvis jeg havde valgt et 

andet antibiotikum, kunne der være forekommet resistens i agarpladerne. Det samme kunne have 

forekommet, hvis jeg havde kørt forsøget over længere tid, da bakterierne derfor ville have haft 

tid til at mutere eller overføre gener og dermed have udviklet resistens. Der kan godt have ligget 

hundrede bakterier i agarpladerne ved mit forsøg, der havde resistente egenskaber. Dog har de 

ikke haft mulighed, tid eller plads, til at dele sig i et omfang, så det blev synligt for det blotte øje.  

Derudover indvolverede mit forsøg ikke kroppens egne immunforsvarsceller, som i figur 7 

betegnes som 𝐵(𝑡). Immunforsvarscellerne spiller en stor rolle i virkelighedens biologiske verden 

og er derfor en væsentligt parameter i den matematiske model. På figur 7 ses det, at 

immunforsvarscellernes population bliver større, når sygdomsfremkaldende bakterier 

forekommer. Dog har disse, som afbilledet i differentialligningsmodellen, en maksimal kapacitet, 
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der gør, at de ikke nødvendigvis er i stand til at bekæmpe alle sygdomsfremkaldende bakterier i 

kroppen. Dette fremgår i figur 7, hvor det ses, at mængden af skadelige, resistente bakterier stiger 

hurtigere end mængden af immunforsvarsceller. Det er her antibiotika, 𝐴(𝑡) kommer ind i billedet 

og forårsager, at de skadelige bakterier bliver færre. Som før nævnt giver denne tilførsel af 

antibiotika også komplikationer, i form af resistens.  

Konsekvenser ved resistensudvikling 

Mens mutationer og genoverførsel, der forårsager resistens, er gavnlig for bakterierne og deres 

overlevelse, opfattes evnen til at udvikle resistens som skadelig i mange andre sammenhænge, da 

det kan føre til alvorlige samfundsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. Antibiotika er en 

stor og livsvigtig del af vores samfund på flere forskellige områder, og vi vil derfor nødigt være 

midlet foruden. Konsekvenserne, der kan forekomme ved antibiotikabrug, er derfor nødvendige at 

overveje når der hver dag benyttes antibiotika i sundhedssektoren og i landbruget. Hvis 

udviklingen fortsætter, som den gør i dag, vil vi i fremtiden ikke længere kunne benytte os af det 

middel, vi indtil nu har taget for givet45.  

Eftersom antibiotika kan behandle bakterielle infektioner, har det givet muligheden for at 

behandle almindeligt forekommende infektioner, som eksempelvis hals- og blærebetændelse. 

Derudover gør antibiotika det muligt at foretage sikre kirurgiske operationer, da en tilførsel af 

antibiotika kan styrke patientens immunforsvar, samt dræbe tilkommende bakterier46. 

Sundhedssektoren er derfor blevet langt mere sikker efter fremkomsten af antibiotika. 

Resistensudvikling vil kunne tage en lang række muligheder fra os inden for behandling og dermed 

vende op og ned på vores sundhedssystem. Udvikling af disse resistente og multiresistente 

bakterier kan først og fremmest koste sundhedsvæsenet økonomisk. Patienter, der indlægges 

med resistente bakterier, skal ofte ligge i isolation og behandling er meget vanskelig. Behandlingen 

kræver ofte dyre typer antibiotika, der kan have flere bivirkninger end dem, vi er vant til at 

benytte47. Udover økonomiske problemer findes selvfølgelig de sundhedsmæssige udfordringer, 

der opstår, når behandling ikke kan udføres, heriblandt tab af menneskeliv. Hvert år dør 25.000 

45 Aagaard, Emilie, (2018) ”Stor rapport: Alvorlig stigning i brugen af resistensskabende antibiotika”, dr.dk 
46 Engberg, Jørgen & Frimodt-Møller, Niels (2019) ”Profylakse (antibiotika til systemisk brug)”, pro.medicin.dk 
47 Grølsted, Anne-Sofie ”Resistente bakterier (MRSA og VRE)”, regionh.dk 
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europære som følge af infektioner med antibiotikaresistente bakterier48, hvilket kan udvikle sig til 

et problem af endnu større skala, hvis udviklingen fortsætter, som nu.   

Ved forebyggelse af resistens er det særligt bredspektrede antibiotika, der er fokus på. Brug af 

bredspektrede antibiotika giver i højere grad anledning til resistensudvikling, da denne 

antibiotikatype rammer flere bakterier – også bakterier, der i princippet ikke er inficerende 

bakterier49.  

Ligesom mennesker får bakterielle infektioner og behøver antibiotikabehandling, sker det også 

hos dyr. Hvor dyr før døde eller blev aflivet, muliggør antibiotika, at de fleste landbrugsdyr kan 

blive raske og fortsætte i produktionen til eksempelvis slagtning. Udvikling af resistens overfor 

antibiotika vil derfor ødelægge en fundamental forudsætning for vores samfund i dag, når det 

kommer til fødevarer og fødevareproduktion. Resistente bakterier, der forårsager infektioner hos 

hus- og landbrugsdyr, kan også have direkte betydning for os mennesker og dermed 

sundhedssektoren. Hvis der spises fødevarer, som kød, med bakterier, der bærer egenskab for 

resistens, kan disse egenskaber, under særlige omstændigheder, blive overført til andre bakterier, 

blandt andet i mave-tarmkanalen50. Derudover kan folk, der arbejder med blandt andet 

landbrugsdyr, udgøre en smittevej fra produktionsdyr til den almene befolkning, hvilket kan give 

en ekstra udfordring i sundhedssektoren. Man ønsker derfor også at reducere antibiotikaforbruget 

og dermed resistensudviklingen på landbrugsområdet.  

Resistensudviklingen kan reduceres ved mere kontrolleret brug af antibiotika, både i 

sundhedssektoren og i landbruget. En stigning i ukontrolleret brug af antibiotika til både dyr og 

mennesker, fører til en tilsvarende ukontrolleret udvikling af resistente bakterier51.  

Da verden efterhånden bliver mere globaliseret, vil denne resistensudvikling gå fra at være et 

nationalt problem til et problem der ikke respekterer landegrænser. Med rejsende turister, samt 

global transport af fødevarer og produktionsdyr, kan resistente bakterier nemt bevæge sig 

gennem verdens lande. Udviklingen vil derfor i højere grad udvikle sig til et internationalt problem, 

hvor det kræver en international indsats at standse det52.  

48 Miljø- og fødevareministeriet (2016) ”Antibiotikaresistens”, mfvm.dk 
49 Region Hovedstaden, ”Om antibiotikaforbrug”, regionh.dk  
50 Fødevarestyrelsen (2019) ”Fakta om antibiotikaresistente bakterier” 
51 Sundhedsstyrelsen, ”Antibiotikaresistens”, sst.dk 
52 Landbrug & Fødevarer, ”Antibiotikaresistens skal løses på nationalt og internationalt niveau”, lf.dk 
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På verdensplan hører Danmark stadig til et af de lande, der har et relativt lavt antibiotikaforbrug. 

Derudover er det i Danmark forbudt at give forebyggende antibiotikabehandlinger til 

landbrugsbesætninger, hvilket er en faktor, der er med til at holde udviklingen af resistens på et 

ligeledes relativt lavt niveau53. Forebyggende antibiotika giver, ligesom brugen af bredspektrede 

antibiotika, en højere risiko for resistensudvikling og består derudover ofte af bredspektrede 

antibiotika, da man ikke behandler for én specifik infektion. 

Forebyggende antibiotikabehandling er forbudt i Danmark, og har været det i mange år. I mange 

andre lande foregår forebyggende antibiotikabehandlinger derimod som fast rutine i nogle 

husdyrproduktioner. At give forebyggende behandlinger kan i nogle sammenhænge være bedre 

for økonomien hos producenterne, da de på den måde kan have flere dyr gående under større 

smittepres og i større populationer. Der kan derudover samles dyr fra mange forskellige farme og 

gives behandling inden infektioner og smitterisiko opstår. Ved disse behandlinger opstår dog flere 

resistente bakterier end ved almindelig antibiotikabehandling, da der i princippet behandles for en 

infektion, der ikke eksisterer endnu54.  

Danmarks håndtering af forebyggende antibiotikabehandlinger vil dog på længere sigt ikke have 

den store effekt på fremtidige infektioner, hvis andre af verdens lande fortsætter udviklingen. 

Forskere og organisationer arbejder derfor på at udstede anbefalinger og forbehold, der kan 

forhindre den globale resistensudvikling. Heriblandt er anbefalinger om overvågning af 

antibiotikaforbrug på både sygehuse og landbrugsbesætninger, samt forbud mod brug af visse 

typer antibiotika til dyr. 

Disse forbehold vil dog kun fungere, hvis alle verdens lande følger dem. I Danmark kan der, 

ligesom i resten af verden, sagtens gøres en større indsats, for at reducere og bremse udviklingen 

af resistente bakterier. Et eksempel kunne være ved at blive bedre til at diagnosticere patienter 

tidligere i sygdomsforløb og på den måde blive i stand til, i højere grad, at give smalspektrede 

antibiotika. Dette vil mindske udviklingen af resistens, men samtidig kræve nye metoder til hurtig 

og præcis diagnosticering, hvilket kan være et problem i sig selv. Derudover kan man behandle på 

baggrund af resistensundersøgelser, der kan give retningslinjer for brug af bestemte antibiotika 

53 Statens Serum Institut (2018), ”Antibiotikaforbrug i Danmark”, ssi.dk 
54 Lægemidelstyrelsen (2017) ”Virker forebyggende antibiotikabehandling af dyr?” 
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mod bestemte infektioner. Man behandler dermed ikke i blinde og kan i højere grad behandle 

med mere smalspektrede antibiotika.  

En anden løsning, der forskes meget i, er dannelsen af nye antibiotika. Siden opdagelsen af 

antibiotika er der blevet dannet flere nye typer antibiotika til behandling af en lang række 

bakterier. Alligevel er det 30 år siden, at der sidst blev udviklet nye typer antibiotika til mennesker. 

Det er både dyrt og kompliceret at udvikle nye antibiotika, hvilket gør, at det er svært at skaffe 

investorer for firmaer, som forsker i antibiotikaudvikling. Og selvom der en dag udvikles et nyt 

antibiotika, vil også forbruget af dette skulle begrænses, for at begrænse resistensudviklingen for 

lige netop dette antibiotika55. Denne løsning vil derfor kun være aktuel på kort sigt.  

På længere sigt vil det være strengere regler i forbindelse med antibiotikaforbrug, der vil kunne 

bremse resistensudviklingen og den truende risiko for sundhed hos mennesker og dyr.  

Konklusion 

I ovenstående opgave er det blevet tydeliggjort, hvordan antibiotikaresistens kan udvikle sig i 

bakterieceller og hvordan menneskers forbrug af antibiotika hænger sammen med dette. Det 

fremgår, hvordan forskellige antibiotikatyper kan virke på forskellige bakterietyper og hvordan 

disse undergrupper er inddelt. Resistensudviklingen er, udover biologisk, forklaret med 

matematiske differentialligninger, hvilket viser sammenhængen mellem sensitive og resistente 

bakterier og immunforsvarsceller i kroppen i forhold til brugen af antibiotika. Her understøttes de 

biologiske undersøgelser, der viser, at en øget mængde af antibiotika fører til flere resistente 

celler i kroppen. Der kan, på baggrund af dette, konkluderes, at antibiotikaresistens er et stigende 

samfundsproblem, der både vedrører dyr og mennesker. Ligeså vigtigt, som antibiotika er for 

vores samfund i dag, ligeså store risici løbes der, når der hver dag bruges antibiotika til behandling 

af tusindvis af mennesker og dyr verden over. Det er derfor vigtigt at handle med omtanke, når 

det kommer til antibiotikaforbrug, da for meget eller forkert dosis kan øge risikoen for 

resistensudvikling hos bakterier.  

På baggrund af matematiske modeller og biologisk viden kan der fremsættes løsningsmuligheder 

til standsning af en skræmmende udvikling, som verden i dag står overfor. At standse udviklingen 

55 Fagt, Josefine (2017) ”Udvikling af nye antibiotika er dyrt og kompliceret”, dr.dk 
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vil kræve store omlægninger eller banebrydende forskning. Men først og fremmest kræver det 

belysning af området, hvilket denne opgave har været med til at give. 

Bilag 
Bilag 1: Forsøgsbeskrivelse fra biotechacademy.dk: Agardiffusionstest56 

Bilag 2: Forsøgsbeskrivelse fra nucleus.dk: Antibiotikaforsøg (pdf) 

Bilag 3: Egen forsøgsbeskrivelse, metode og resultater 

Bilag 4: Excelark med løsninger af differentialligninger ved Eulers metode 

Bilag 1 

Agardiffusionstest	

Formål:	At	undersøge	resistens	hos	bakterien	E.coli	over	for	forskellige	typer	af	antibiotika	
ved	hjælp	af	agardiffusions-metoden.	 

Teori:	Man	kan	måle	om	en	bestemt	bakterie	er	resistent	over	for	et	antibiotikum	ved	at	
dyrke	den	i	laboratoriet.	Bakterien	tilsættes	sammen	med	en	antibiotikatablet	til	et	
vækstmedie,	også	kaldet	en	agarplade.	Denne	plade	indeholder	næring	(mad),	som	
bakterierne	kan	leve	af	og	på	den	måde	formere	sig	til	milliarder	af	bakterier.	Efter	et	par	
dage	på	pladen	vil	bakterierne	vokse	frem	i	små	kolonier	(en	bakterier,	der	har	delt	sig	til	

56 Biotechacademy 
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mange).	Er	bakterierne	følsomme	over	for	det	tilsatte	antibiotikum,	vil	der	dannes	en	zone	
uden	om	antibiotikatabletten	uden	bakterievækst.	Denne	zone	uden	bakterievækst	kaldes	en	
inhiberingszone,	og	den	er	et	mål	for,	hvor	godt	et	antibiotikum	hæmmer	en	bakterie.	Er	
bakterierne	resistente	vokser	de	helt	tæt	op	af	antibiotikummet,	fordi	de	ikke	påvirkes	af	det.	

I	dette	forsøg	skal	I	undersøge	resistens	hos	bakterien	E.coli	ved	at	udplade	bakterien	på	en	
LB-agarplade	og	tilsætte	forskellige	typer	antibiotika.	Efter	et	par	dages	inkubation	kan	I	måle	
inhiberingszoner	for	de	anvendte	antibiotika	og	undersøge	bakteriens	resistensniveau.	 

Materialer:	

• • Forskellige	antibiotikadisks	(udleveres	af	læreren)
• • LB-agarplade
• • Kultur	af	E.coli	bakterier	udpladet	på	agarplade	(udleveres	af	læreren)
• • Podenål
• • Drigalski-spatel	eller	L-formet	spreder
• • Reagensglas
• • Destilleret	vand
• • 200	μL	pipette	+	pipettespidser	(evt.	kan	engangspipetter	bruges)
• • Tape	til	lukning	af	plader

ARBEJDSDAG	1:	

1. Skriv	dato	og	gruppenummer	i	bunden	af	LB-agarpladen	og	lav	en	skitse	over	pladen
på	et	stykke	papir.

2. Med	en	podenål	overføres	et	par	bakteriekolonier	fra	den	udleverede	agarplade	med
E.coli	bakterier	til	et	reagensglas	med	ca.	2	mL	destilleret	vand.	Der	røres	forsigtigt,
men	grundigt	rundt	i	reagensglasset.

3. Til	LB-agarpladen	fra	punkt	1	overføres	nu	200	μL	(0,2	mL)	af	blandingen	fra	punkt	2
ved	hjælp	af	en	pipette.

4. Væsken	spredes	forsigtigt	hen	over	pladen	med	en	drigalski-spatel.	Læg	låget	på	og	lad
pladen	tørre	helt.

5. Placer	de	udleverede	antibiotikadisks	med	størst	mulig	afstand	til	hinanden	på
agarpladen.	Notér	på	skitsen	hvilke	antibiotikadisks,	der	er	placeret	hvor.

6. Låg	sættes	på	LB-agarpladen	og	lukkes	evt.	med	parafilm	eller	tape.	Vigtigt:	Herefter
må	de	IKKE	åbnes	igen.

7. Pladerne	inkuberes	i	plastikposer	med	bunden	nedad	ved	30°	C	ind	til	næste	dag.	Ved
lavere	temperaturer	skal	pladerne	stå	et	par	dage	mere.

ARBEJDSDAG	2:	

Tjek	om	bakterierne	bliver	påvirket	af	de	forskellige	antibiotika	ved	at	måle	inhiberingszoner.	
Hvis	bakterien	er	modtagelig,	er	der	et	område	omkring	antibiotikatabketten	uden	
bakteriekolonier,	en	inhiberingszone.	Mål	radius	af	eventuelle	inhiberingszoner	med	en	lineal	
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og	udfyld	nedenstående	skema.	Der	måles	fra	kanten	af	disken	til	kanten	af	inhiberingszonen.	
Vigtigt:	Låget	må	IKKE	åbnes.	 

Bilag 2 

Antibiotikaforsøg 
Denne øvelse kan laves i sammenhæng med forsøget 
’Rendyrkning og identifikation af bakterier’ fra Bioteknologi 2, tema 3. 

Formålet med forsøget er at undersøge effekten af forskellige slags antibiotika – jf. Bioteknologi 4, s. 21-23, 
38-41 – på to forskellige bakteriestammer som kan købes via dette link:
http://www.emu.dk/gym/fag/bi/formularer/mikroorganismer.pdf. Eleverne kan eventuelt selv medbringe
noget antibiotika fra deres eget medicinskab. Information om antibiotika/læge- midler kan blandt andet
findes på http://www.medicin.dk/ og http://www.netdoktor.dk/.

Forarbejde 

Støbning af LB agarplader i petriskåle (til 1000 mL: 10 g trypton eller pepton, 5 g gærekstrakt, 10 g NaCl, 10 
g agar, deioniseret vand til 1000 mL – blandes grundigt, autoklaveres og afkøles lidt in- den ophældning; det 
rækker til ca. 30 plader). Plader til flydende antibiotika skal være ca. 7 mm tykke, mens plader til fast 
antibiotika skal være ca. 3 mm.  

Materialer pr. gruppe 

• 2 tynde agarplader
• 2 tykke agarplader
• Spritpen
• 2 bakteriekulturer i vækst
• Mikropipetter med sterile spidser
• Drigalskispatel
• 96 % ethanol
• Fyrfadslys
• Pincet
• 4-6 slags fast antibiotika
• Propbor Ø 75 mm
• Flydende antibiotika I og II
• Sterilt vand

Fremgangsmåde

Jeres lærer demonstrerer hvordan man udplader bakterier, laver brønde og hvordan man arbej- der
korrekt med petriskåle og mikroorganismer, så risikoen for kontaminering minimeres.
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Dag 1 

1. Skriv på siden af bunddelen af to petriskåle med tyndt lag agar: navn eller mærke for jeres gruppe,
samt A1 og A2. Skriv 4-6 små bogstaver (a-f) jævnt fordelt på bunden af de to petri- skåle, idet et
bogstav svarer til et fast antibiotikum.

2. Udplad 100 µL af den ene bakteriekultur på plade A1. Dette gøres ved at suge 100 µL bakte- 
riekultur op med mikropipetten og tømme det ud på agarpladen. Drigalskispatlen dyppes i ethanol,
flamberes, afkøles på indersiden af petriskålens låg, og derefter fordeles bakterie- kulturen grundigt
og jævnt over hele agarpladen.

3. Med en ny pipettespids opsuges 100 µL af den anden bakteriekultur, der udplades på sam- me
måde på plade A2.

4. Når agarpladerne er tørret lidt, placeres jeres faste antibiotika (tabletter) med en steriliseret pincet på
de to agarplader oven på hvert lille bogstav, så fx penicillin ligger oven på a, strep- tomycin ligger
oven på b, osv. Husk at sterilisere pincetten mellem plade A1 og A2 så bakte- rierne ikke
sammenblandes.

5. Placér petriskålene med bunden nedad i varmeskab ved 37 °C et døgn og derefter i køleskab indtil
aflæsning.

6. A-skemaet for dag 1 udfyldes, idet I finder information om de bakterier og det antibiotika I har
anvendt.

7. Skriv på siden af bunddelen af de to petriskåle med tykt lag agar: navn eller mærke for je- res
gruppe, lav en streg tværs over bunden så hver petriskål opdeles i to halvdele. Numme- rer
halvdelene B1, B2, B3, B4 ved at skrive på siden. Skriv med små tal jævnt fordelt på hver halvdel af
bunden: 25, 50, 100, idet hvert tal svarer til koncentrationen af det flydende anti- biotikum:

8. Udplad 100 µL af den ene bakteriekultur på plade B1,B2 som beskrevet ovenfor – husk at skifte
pipettespids for hver udpladning i hele øvelsen.

9. Udplad 100 µL af den anden bakteriekultur på plade B3,B4.
10. Når agarpladerne er tørret lidt, laves seks brønde på hver plade, idet der laves en brønd over hvert

tal. Brøndene skal være ca. 5 mm dybe og må ikke gå helt ned til bunden af petriskå- len. Propboret
steriliseres idet det dyppes i ethanol, flamberes og afkøles på indersiden af pe- triskålens låg. Der
bores forsigtigt ned og agarproppen fjernes.

11. Steriliser propboret for hver brøndboring og lav de resterende 11 brønde på agarpladerne.
12. Fyld antibiotika i brøndene efter B-skemaet. Der bruges flydende antibiotikum I til brøndene i B1

samt B3 og flydende antibiotikum II til brøndene i B2 samt B4.
13. Placér petriskålene med bunden nedad i varmeskab ved 37 °C et døgn og derefter i køleskab indtil

aflæsning.
14. B-skemaet for dag 1 udfyldes.

Dag 2 

1. Aflæs jeres resultater og udfyld skemaer med resultater.
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Bilag 3 

Undersøgelse af antibiotikas virkning på E. coli

På baggrund af to forsøgsvejledninger, bilag 1 og bilag 2, har jeg sat mit eget forsøg sammen med 

egne overvejelser og fremgangsmåde. 

Formål: 
Formålet med dette forsøg er at undersøge resistens hos bakterien e.coli over en række forskellige 

typer antibiotikum.  

Materialeliste: 
• Antibiotikadisks. I dette forsøg benyttes:

Enrofloxasin

Gentamycin

Tetracyclin

Fucidin (her har vi kun 2 disks)

Cefadroxil

Sulfatrimitroprim

• Blodagarplader

• Bakteriekultur af E. coli

• Podenål

• Drigalski-spatel

• Mikropipette

• Spritflamme

• Lineal

• Vatpind (steril)

Hypotese: 
Der forventes, at de forskellige antibiotika har forskellig virkning på E. coli. Derudover forventes 

der, at alle antibiotika, på nær Fucidin, vil have relativt meget virkning på bakterierne. Man bør 

altså se en lille, eller slet ingen, hæmningszone omkring Fucidindisken. Selvom vi på forhånd går 
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ud fra, at Fucidin ikke har en virkning på E. coli, anvender vi alligevel dette antibiotikum i forsøget, 

da det på den måde kan være en kontrol for, at antibiotikadiskene fungerer som de skal og at der 

ikke er andre bakteriedræbende stoffer i agarpladen eller diskene.  

Fremgangsmåde: 
Inden selve forsøget lavede jeg et såkaldt “pilotforsøg”, hvor jeg erfarede, at særligt to antibiotika 

dannede en stor hæmningszone. Jeg kunne på den måde designe mit egentlige forsøg på baggrund 

af pilotforsøget.  

Ved pilotforsøget fik vi de resultater, der ses i tabel 1.  

Tabel 1 

Antibiotikum Radius / 
mm 

Kommentarer 

GEN40 12 

TET80 13 

FUCID 6 Havde ikke forventet nogen aktivitet, da Fucidin ikke virker mod e. 
coli 

CFDRO 9 

SxT25 3 Smuldret 

ENROF 9 

Dag 1: 

1. Med en podenål tages en smule bakteriekultur fra bakteriekilden.

2. Bakteriekulturen blandes op i et reagensglas med lidt saltvand og røret forsigtigt rundt.

3. Med en steril vatpind sås bakterien ud på agarpladen.

4. Agarpladen stilles i varmeskab i 24 timer.

Dag 2: 

1. 24 senere vil der kunne ses en renkultur på agarpladen. Denne renkultur bruges til forsøget.
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2. Med en podenål skrabes en smule ren bakteriekultur af agarpladen. Denne lille del af

bakteriekulturen bliver lagt i et reagensglas med lidt saltvand og røres forsigtigt rundt, så

bakterierne bliver blandet med vandet.

3. Med en mikropipette overføres 200 μL af blandingen fra punkt 1.

4. En drigalski-spatel flamberes over en spritflamme, så den steriliseres.

5. Væsken spredes forsigtigt over agarpladen med drigalski-spatlen, så der dannes et jævnt lag

over hele pladen.

6. Låget til agarpladen lægges lidt på skrå, mens væsken tørrer. Dette gør, at der ikke bliver

dannet kondensvand på låget af agarpladen.

7. Apparatet med antibiotikadisks sættes over agarpladen og antibiotikadiskene trykkes ud, så

de ligger med størst mulig afstand.

8. Låget tapes fast på agarpladen og pladerne stilles ind i et varmeskab ved 37°C, da dette er

bakteriernes optimale væksttemperatur. 37°C er kropstemperatur og derfor den temperatur,

som bakterier ofte lever i.

I punkt 6 fordeles antibiotikadiskene som vist i tabel 1 ud på de 6 agarplader. Dette giver flere 

agarplader med samme resultater og derfor et repræsentativt resultat.  

Ud over de plader, hvor vi har nedsat alle antibiotikadisks, er der lavet en plade med de to 

antibiotika, der gav den største hæmningszone i pilotforsøget, samt de tre, der gav den mindste 

hæmningszone. Dette giver mulighed for mere præcis måling, når vi skal måle resultaterne.  

Fordelingen ser altså ud som i tabel 2: 

Tabel 2 

Antibiotika Plade 1 Plade 2 Plade 3 Plade 4 Plade 5 Plade 6 

GEN40 x x x x 

TET80 x x x x 

FUCID x x 

CFDRO x x x x x 

SxT25 x x x x x 

ENROF x x x x x 
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Dag 3 

1. 24 timer senere kigges der igen på agarpladerne.

2. Uden at tage låget af måles hæmningszonerne omkring hver enkelt disk med en lineal.

3. Hver hæmningszone bør måles flere gange, for at fremme præcision.

Resultater: 

Måling 1 

Antibiotika Plade 1 Plade 2 Plade 3 Plade 4 Plade 5* Plade 6 

GEN40 12 16 15 16 15 

TET80 13 14 12 13 12 

FUCID 6 6 

CFDRO 12 11 12 11 10 

SxT25** 8 8 8 9 8 

ENROF 10 9 9 8 9 

Måling 2 

Antibiotika Plade 1 Plade 2 Plade 3 Plade 4 Plade 5 Plade 6 

GEN40 12 16 15 16 15 

TET80 13 14 12 13 12 

FUCID 6 6 

CFDRO 12 11 12 11 10 

SxT25 8 8 8 9 8 

ENROF 10 9 9 8 9 
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Gennemsnitlig størrelse for hæmningszonerne: 

Antibiotika Gennemsnitlig hæmningszone i mm 

GEN40 14,8 

TET80 12,8 

FUCID 6 

CFDRO 11,2 

SxT25 8,2 

ENROF 9 

* Her lå et par små stykker smuldret antibiotika ved siden af de andre. Her er der dog ikke dannet en

hæmningszone. Mængden betyder altså noget.

** En lille smule smuldret, da en tidligere disk har været gået i stykker.
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Bilag 4 

Overblik over Excel-regneark med numerisk løsning af differentialligningsmodellen: 

Således beregnes 𝑆(𝑡): 
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Således beregnes 𝑅(𝑡): 

Således beregnes 𝐵(𝑡): 
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Således beregnes 𝐴(𝑡): 

Disse løsninger sættes sammen til kurven, der ses i Excel-arket.  

Løsningerne bygger på differentialligningerne fra den matematiske model og er løst ved følgende 

kommandoer i Excel: 

𝑆′(𝑡): 
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𝑅′(𝑡): 

𝐵′(𝑡): 
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𝐴′(𝑡): 
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