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Bakterieidentifiering

Inför ditt besök på Vetenskapens Hus 

• Du behöver läsa igenom denna presentation och förstå innehållet.

• Den korta varianten av bakterieidentifiering är enbart laborativt arbete. Därför skall du 

förstå vilka metoder ni skall använda innan besöket.

• Besöket på Vetenskapens Hus inleds med en frågequiz för att testa dina kunskaper 

baserat på denna presentation.
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På Vetenskapens Hus så kommer du att analysera en okänd bakterie. 

Till din hjälp har du följande tekniker att tillgå:

• Faskontrastmikroskopering

• Oxidastest

• Katalastest

• Gramfärgning
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Faskontrastmikroskop

Se vår film hur mikroskopering går till. 

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=bVYIIjjZgYk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bVYIIjjZgYk&feature=youtu.be


Bakterieidentifiering

Vad är då faskontrast?

Objektglas

• Levande organismer kan inte färgas in eftersom de då skadas. Med faskontrast 

kan vi lättare se objekt som är färglösa.

• Ett faskontrastmikroskop har en ringbländare (condenser annulus) under 

objektglaset och en fasplatta (phase plate) inbyggd i objektivet ovanför 

objektglaset, se bild.

• Objektglaset som, i vårt fall, innehåller bakterier har då en ojämn yta, d v s 

objektglasets skikttjocklek varierar. Ljuset som belyser preparatet får då en 

intensitetsförändring beroende på preparatets skikttjocklek. Vi upplever att 

kontrasten ökar.

• För bästa kontrast så är ringbländare och fasplatta optimerade för varandra. Det 

är därför vi kör 10x mot Ph1 och  40x mot Ph2.

• Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=fCZw4X7V5Pw

Källa: https://www.microscopyu.com/techniques/phase-contrast/introduction-to-phase-contrast-microscopy

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/faskontrastmikroskop

https://www.youtube.com/watch?v=fCZw4X7V5Pw
https://www.microscopyu.com/techniques/phase-contrast/introduction-to-phase-contrast-microscopy
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/faskontrastmikroskop
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Oxidastest

• Ett oxidastest används för att undersöka om bakterien uttrycker ett cytokrom c 

oxidas. 

• Cytokrom c oxidas återfinns i bakteriens elektrontransportkedja (jämför med 

eukaryoternas egna mitokondrier)

• Vid ett positivt oxidastest oxideras tetrametyl-p-fenylendiamin till indofenol, man 

får då ett färgomslag från färglöst till lila.

Källa: https://microbeonline.com/oxidase-test-principle-procedure-and-oxidase-positive-organisms/

Ett positivt oxidastest. 

Om bakterien har ett aktivt oxidase oxideras 

tetrametyl-p-fenylendiamin till indofenol, som är lila till 

sin färg. Ett positivt svar syns inom 10 sek.

https://microbeonline.com/oxidase-test-principle-procedure-and-oxidase-positive-organisms/
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Katalastest

Källa: https://www.asmscience.org/content/education/imagegallery/image.3241

https://microbeonline.com/oxidase-test-principle-procedure-and-oxidase-positive-organisms/

Ett positivt katalastest. 

Katalas bryter ned 3% väteperoxid till vatten och syre: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

Syret syns genom att bubblor bildas.

• Katalas är ett enzym som finns hos aeroba bakterier. De nyttjar katalas för att 

göra sig av med väteperoxid, H2O2, en toxisk metabolit.

• Katalas neutraliserar väteperoxid genom att sönderdela den till vatten och syre: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2

• Anaeroba bakterier saknar detta enzym (oftast)

https://www.asmscience.org/content/education/imagegallery/image.3241
https://microbeonline.com/oxidase-test-principle-procedure-and-oxidase-positive-organisms/
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Gramfärgning

• En Gramfärgning skiljer på två olika typer av cellmembran hos bakterier.

• Infärgningen leder till att man kan identifiera Gramnegativa (rosa) eller

Grampositiva (lila) bakterier.

• Se länken: 
https://www.naturvetenskap.org/biologi/gymnasiebiologi/cellbiologi/bakterier/gramfargning/

kristallviolett. 
Skölj med H20

Värmefixering

Lugol's lösning.

Skölj med etanol (10 sekunder) 

Skölj med H20.

Safranin

Skölj

Gram - Gram +

Gram - Gram +

https://www.naturvetenskap.org/biologi/gymnasiebiologi/cellbiologi/bakterier/gramfargning/
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Riskbedömning

Bakterier

• Du kommer att handskas med okända bakterier som tillhör klass 1. Det är bakterier som ej är patogena. Du 

skall ändå handskas försiktigt med bakterierna. Se det som en övning i god laboratorievana. Besöksledare

kommer att visa hur man gör detta praktiskt.

• Efter avslutad laboration skall händerna tvättas omsorgsfullt.

Gramfärgning

• Gramfärgningen sker i dragskåp. Under Gramfärgningen använder du skyddshandskar.

• Vid Gramfärgning nyttjas kristallviolett som är hälsovådligt. Det skall inte spolas ut i en slask/avlopp.

• Efter avslutat arbete vid dragskåpet kastas handskarna. De skall inte användas vid ordinarie labbänk och

mikroskop.



• Inledande quiz för att testa kunskaperna om laborationen (den här presentationen)

• Ni kommer att mikroskopera för att avgöra om bakterien är stavformat eller rund, följt av en Gramfärgning därefter undersöks enzymaktiviteterna oxidas och katalas.

• Resultaten kommer att leda till er bakterie identifieras enligt nedanstående schema:

• Resultat och diskussion

Bakterieidentifiering

Laborationens upplägg
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Ordningsregler på laboratoriet


