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Idéhäfte Efter Linné. Laboration i mikrobiologi: Renodling av bakterier.  
Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges. 

Det är viktigt att vara säker på att de bakterier som man odlar är de avsedda. Det är därför 
nödvändigt att kunna sterilteknik vid arbete med bakterier annars finns det risk för att pa-
togena (=sjukdomsframkallande) bakterier odlas upp och försöksresultaten  kan dessutom 
bli felaktiga. 

Med sterilteknik menas att man har god kontroll så att bakterier inte oavsiktligt sprids 
i miljön, samt att bakterier från omgivningen inte hamnar i odlingarna. Metodikten är väl 
utarbetad för att ge god säkerhet. 

Den metod som beskrivs i laborationen innebär att bakterier successivt späds ut då de 
sprids ut på en agarplatta. Agarplattorna inkuberas och bakterierna kommer då att dela sig. 
Separata bakteriekolonier bildas där cellerna hamnat en och en. Ett första steg för att avgöra 
om kolonierna bildats från samma bakterietyp är att studera koloniernas utseende. Om alla 
kolonier ser lika ut är det sannolikt att den ursprungliga bakterieodlingen är ren och endast 
består av en sorts bakterier.  

Metoden med renutstryk används också för att separera olika slag av bakterier i en bland-
ning. Den används även i forskning för att studera mutationer, se s 5 i idéhäfte Efter Linné, 
serien Linnélektioner.

Använd endast klass-1-organismer. Se Arbetsmiljöverkets anvisningar Biologiska ämnen 
AFS 2005:1. Exempel på klass-1-organismer är: Escherichia coli K12 och Micrococcus luteus. 
Kompetensnivå 3 gäller för arbete med att kontrollera och odla upp renkulturer (se anvis-
ningar på www.bioresurs.uu.se, länk Säkerhet)

• Agarplattor med allsidig näringsagar, exempelvis Nutrient agar (NA)

• Ympnål/platinös

• Gasolbrännare

• Klass-1-organism, exempelvis Escherichia coli K12 och/eller Micrococcus luteus. 

1. Bakterier hämtas från agarplatta eller preparatrör med suspension: Sterilisera ympnålen 
genom att hastigt bränna av metallskaftet och glödga platinaöglan i gasollågan. Håll öglan 
nästan lodrät i lågan så att hela metalltråden glödgas samtidigt. Låt ympnålen svalna några 
sekunder. Använda den sterila ympnålen och hämta lite bakterier från antingen en koloni 
på en agarplatta eller  ta upp en ögla från en bakteriesuspension, se nedan.

• Om bakterier hämtas från agarplatta: Locket på agarplattan lyfts av under så kort tid 
som möjligt. Det får inte läggas på bänken utan hålls hela tiden med ena handen (vänster 
hand för högerhänta). Håll locket som skydd mot nedfall från luften. Se till att inte andas 
direkt på plattan. 
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Figur 1. Första utstryket. Figur 2. Andra utstryket. Figur 3. Enskilda kolonier av bakterier har 
bildats efter inkubation där det tredje ut-
stryket har gjorts.
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• Om bakterier hämtas från ett preparatrör (beskrivningen gäller för högerhänta): Håll röret i 
vänster hand och ta av locket med höger hand, samma hand som du också håller ympnålen 
i. Håll hela tiden locket från preparatröret i handen.Bränn hastigt av mynningen på prepa-
ratröret i gaslågan, hämta upp bakterier med den sterila ympnålen. 

2. Lyft av locket på en steril agarplatta. 
Utstryk 1: Styk ut bakterierna i ett sicksackmönster över en tredjedel av agarytan, se figur 1 
nedan.  Sätt på locket. 
Bränn av ympnålen, lyft av locket och stick ner öglan i den rena agarytan för att svalna.
Utstryk 2: Dra ympnålen en gång över utstryk 1 och styk ut i ett sicksackmönster över en 
tredjedel  av den rena agarytan, se figur 2 nedan. Sätt på locket. 
Bränn av ympnålen, lyft av locket och stick ner öglan den i den rena agarytan för att 
svalna.
Utstryk 3: Dra ympnålen en gång över utstryk 2 och styk ut i ett sicksackmönster över en 
tredjedel av den rena agarytan, se figur 3 nedan. Sätt på locket. 
Bränn av ympnålen.
6. Inkubera plattan i rumstemperatur eller i inkubator i 1-2 dagar. 

Studera plattan efter inkubation. Har utstryket lyckats så att det bildats separata kolonier? 
Beskriv koloniernas utseende. 

En suspension med en blandning av två olika, kända bakterier kan användas för att visa 
hur det går till att göra en separation av två bakteriearter. (Fortsätt inte att odla vidare från 
okända bakterier.) Exempelvis kan en suspension med en blandning av Escherichia coli K12 
och Micrococcus luteus användas. 

En sådan suspension tillverkas enklast genom att med hjälp av steril ympnål hämta ko-
lonier av respektive bakterie från plattor och suspendera i näringsbuljong, Nutrient Broth 
(NB), eller enklast vanligt kranvatten. Gör sedan ett utstryk på en agarplatta enligt ovan. 

Om det efter uppodling syns kolonier med olika utseende på agarplattan väljs kolonier 
av vardera slaget ut som ligger väl åtskilda och stryks ut på sterila agarplattor, se ovan. Slut-
resultatet ska visa kolonier som ligger väl åtskilda så att det går att avgöra om plattan endast 
innehåller en bakterieart.


