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Sammanfattning
Examensarbete/ Instrument och Steriltekniker, 315 YH poäng vid YrkesAkademin AB, 2021.
Författare: Ida Norlander
Antal sidor: 13
Titel: Mikrobiologins historia från ca 200-talet till 2021
Handledare: Christina Bunne
Datum: 2021- 12- 07

Bakgrund
Intresset för mikrobiologin skapade en nyfikenhet om att utforska utvecklingen inom
mikrobiologin. Redan i det antika Grekland började utvecklingen och har utvecklats ända
sedan dess. Forskningen har drivit fram förståelsen kring mikroorganismernas levnadsätt
och hur människan kan skydda sig från mikroberna. Även utvecklingen i samhället har drivit
fram mikrobiologins utveckling till idag.

Syfte
Arbetets syfte är att undersöka utvecklingen inom mikrobiologin från ca 200-talet. Studien
bygger på att besvara hur utvecklingen har sett ut inom mikrobiologin från ca 200-talet till
2021?

Mål
Målet är att utforska hur historiens utveckling inom mikrobiologin har utvecklats.

Metod
Undersökningen i arbetet grundas i Mikael Zimmerman kunskap om mikroblogin. Intervju
valdes som metod och utfördes utifrån egengjord mall.

Resultat
Står beskrivet sammanfattningsvis i mikrobiologins utveckling om personers avtryck samt hur
samhället och människan har haft en påverkan av mikrobiologins utveckling. Se mer
ingående om varje enskild fråga på sida 6 i resultat.
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Bakgrund
Ett intresse för mikrobiologin historia skapade en nyfikenhet på hur utvecklingen inom
mikrobiologin har utvecklats och hur drivkraften har skapat kunskapen människan har idag.
Mikrobiologi är vetenskapen rörande mikroorganismerna såsom bakterier och virus bland
annat (Ekenstierna 2007).
Mikrobiologins historia från ca 200-talet fram till 1800-talet
Redan i det antika Grekland visade de gamla grekerna på de fyra elementen dvs. jord,
vatten, eld och luft som i anatomin menas med blod, slem, gul och svartgalla. En balans var
viktig för en person välmående och därifrån tappades människorna på en av de fyra element
för att återställa balansen i kroppen. Tillvägagångsättet människan användes sig av för att
bibehålla välmående hos människan pågick två tusen år framåt i tiden (Zimmerman,

Sjöberg 1995).
Mikrobiologins historia från1800-talet till 1900-talet
In på 1800-talet ökade turberkolos markant och Robert Koch upptäckte tuberkelbacillen och
ansåg att tuberkulosen var en infektionssjukdom. Trots upptäckten forskades inte ett
läkemedel mot tuberkulos fram förrän sextio år senare (Ekenstierna 2007).
På 1860-talet visade Florence Nightingale via statistik att skillnader fanns vid omvårdnaden
av patienter på sjukhus under Krimkriget. Nightingale publicerade även böcker och grundade
ett sjukhus. Vid 1880-talets slut upptäckte Louis Pasteur och Robert Koch fram att
mikroorganismer fanns. (Zimmerman, Sjöberg 1995).
Mikrobiologin historia från 1900-talet till 2021
I dagens samhälle har hygienaspekter förbättrats tack vare rent vatten, avloppsystem och
sophantering i den rika dela av världen, folkhälsan blev bättre och smittspridningen
minskade. Ett växande bekymmer i modern tid är att antibiotikaresistensen har ökat
(Zimmerman, Sjöberg 1995).
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Syfte och Mål
Syftet är att undersöka hur historien har sett ut och utvecklats inom mikrobiologin.
Målet är att se hur mikrobiologin har utvecklats från ca 200-talet.

Metod
Andra juni 2021 genomfördes en intervju via ett videosamtal på teams. En intervju valdes för
att få en inblick i mikrobiologins historia och Mikael Zimmerman valdes till intervjun på grund
av Zimmermans kunskap inom tandläkaryrket och i ett bolag Zimmerman bedriver om hygien
och smittskydd dessutom om kvalitetsutveckling. Frågorna valdes ut utifrån hur bakgrunden
är skriven för att lättare kunna följa mikrobiologins historia. Tre första nedanstående frågorna
nämndes och besvarades efterhand i intervjun. Sista frågan tillkom efter att Mikael
Zimmerman besvarat första frågorna i intervju mallen.
Frågorna som lades fram var följande:
-

Hur har den mikrobiologiska utvecklingen sett ut från ca 200-talet till 1800-talet?

-

Hur har den mikrobiologiska utvecklingen sett ut från 1800-talet till 1900-talet?

-

Hur har den mikrobiologiska utvecklingen sett ut från 1900-talet till 2021?

Denna fråga tillkom:
-

Vilka människor har haft stor betydelse inom mikrobiologin från ca 200-talet till 2021?

Därefter tackades Mikael Zimmerman för medverkan i intervjun. Intervjun spelades in och
transkriberades.
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Resultat
Hur har den mikrobiologiska utvecklingen sett ut från ca 200-talet fram till 1800-talet?
Svar: I början nämndes det att Galenos visade om fyrasafts läran under 200-talet efter
Kristus utifrån de gamla grekernas upptäckt dvs. om en obalans uppstod mellan dessa
uppstod vid en sjukdom tömdes kroppen på med en av fyra safts lärorna.
Vid 1300-talet existerade många sjukdomar som skapade en nyfikenhet om
människokroppen, men kyrkan hade en stor makt och människokroppen ansågs som helig,
därmed genomfördes inga obduktioner. En läkare började obducera begravda eller avrättade
och i sin tur bidrog till ökad kunskap kring människokroppen. Infektionssjukdomar började
även drabba människan under samma tidpunkt.
Hur har det sett ut från 1800-talet fram till 1900-talet?
Svar: I slutet av 1800-talet påvisade Koch och Pasteur att bakterier existerade. Vid mitten av
1800-talet levde Sverige befolkning under dåliga sanitära förhållanden som ledde till
koleraepidemier med flera dödsfall mellan år 1834 och 1853. Kunskapen växte om varför
sjukdomar existerade och epidemiologerna samlade in data om vad och varför sjukdomar
fanns. Senare stadgades en Hälso- och lagstiftning år 1874 och till slut år 1982 stadgades en
Hälso- och sjukvårdslag. En oförståelse kring basala hygienrutiner fanns och därmed spreds
smittsamma sjukdomar och infektionssjukdomar i samhället. Vid början på 1900-talet
påvisades virusets existens.
Hur har den mikrobiologiska utvecklingen sett ut från 1900-talet till 2021?
Svar: Under 1900-talet upptäcktes antibiotikan som en effektiv behandling mot
infektionssjukdomar men använts i överflöd vilket har lett till en ökad antibiotikaresistens. En
konsekvens av antibiotikaresistensen kan vara att samhället får gå tillbaka till 1800-talet för
att antibiotikan inte längre fungerar. Senare under 1900-talet har behandlingen av
virussjukdomar utvecklats och ledde till att vaccin och vaccinprogram framställdes. I dagens
covid-19 pandemi har vaccin tagits fram på kort tid tack vare forskning inom området.
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Sedan andra världskriget har internationella samarbeten varit viktiga i kampen mot epidemier
och pandemier. Vid utbrottet av fågelinfluensan i början av 2000-talet blev vikten av
samarbete extra tydligt. Bland annat arbetade Google fram en funktion på deras plattform
och utifrån en sökfunktion på Google skrev människor in ord som t.ex. fågelinfluensa. I sin
tur kunde Google mäta var virusets spred sig världen över.
Idag lever människan under bättre sanitära förhållanden i Sverige jämfört med förr.
Samhällets och mikrobiologins utveckling är sammanknutet och Sverige är ett föregångsland
för hygien, smittskydd och välfärd.
Sverige var hårt drabbat av tuberkulosen under 1850-talet men år 1930 togs ett vaccin mot
tuberkulosen fram, även alkoholkonsumtionen var hög under 1900-talet i Sverige. Utifrån
alkohol, sanitära förhållanden och sociala statusen skapas ett samband om att människans
levnadsätt har en inverkan på smittspridning i samhället.
Vilka människor har haft stor betydelse inom mikrobiologin från ca 200-talet till 2021?
Svar: Pasteur och Koch upptäckte mikroorganismerna. Flemming upptäckte både
antibiotikan och penicillinet. Florence Nightingale visade ett intresse för sjukhusepidemiologi,
spårbarhet, smittspårningar. På en förlossningsklinik i Wien upptäckte Semmelweis att
handhygien hade en betydelse och Semmelweis blev förstådd efter att Koch och Pasteur
hade upptäckt att mikrober existerade. Vid 1950-talet påpekade Fleud Lenningburgh virusets
betydelse och hot mot mänskligheten. År 2020 tilldelades Emmanuelle Charpentier och
Jennifer Doudna Nobelpriset i kemi om deras upptäckt av gensaxen. Utifrån upptäckten
skapades en möjlighet till att klippa en bit arvsmassa av Coronaviruset som i sin tur skapade
en möjlighet för kroppen att producera antikroppar genom ett covid-19 vaccin. I sin tur ska
människans immunsystem kunna stå emot viruset.
Hela intervjun finns att se i Bilaga 1.
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Diskussion
Vid utförande av intervjun så upptäcktes mer om historien än vad som stod beskrivet i
bakgrunden. Både personer som haft betydelse i utvecklingen och hur utvecklingen/
förändringen i samhället har sett ut till idag utforskades.
Intervjun gav en del information jag visste om innan jag började undersökningen om
mikrobiologins utveckling. Dels på grund av tidigare fördjupning inom området i
sterilteknikerutbildningen och även ny kunskap jag undersökte mig till. I och med både
bakgrundsfakta och intervjun till arbetet består av Mikael Zimmerman kunskap blir
undersökningen i studien inte så bred, men om flera människor med kunskap inom
mikrobiologin hade intervjuats kunde resultatet blivit annorlunda.
Undersökningen blir bara utifrån ett perspektiv med tanke på att den mesta informationen
kommer från en person och fler följdfrågor kunde blivit ställda för att få en djupare kunskap
inom ämnet. I slutändan blev informationen från Zimemrman en bred kunskap till
undersökningen i arbetet.

Slutsats
Mikrobiologin har utvecklats av personer genom tiderna som har forskat och skapat en
djupare förståelse om hur mikrober beter sig. Samhället har utvecklats utifrån människans
påverkan såsom när industrialiseringen ägde rum och tills samhället idag med bättre sanitära
förhållanden. Idag kan människor leva på ett annorlunda sätt och har en möjlighet till vaccin,
antibiotika och bra levnadsförhållanden jämfört med förr. Även ett bra samarbete med andra
länder gör att utvecklingen kommer att fortsätta så länge människan lever på jorden.
En mikrobiologisk utveckling kommer alltid att finnas som drivs framåt av människors
forskning, men även människans levnadsätt är en faktor till hur generationer framöver
kommer göra avtryck till mikrobiologins utveckling.
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Ekenstierna Magnus & Linda. 2007. Mikrobiologi. 3 uppl. Studentlitteratur
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Zimmerman Mikael, Sjöberg Klas. 2018. Hygien och smittskydd i tandvården, att förebygga
infektioner. 3. uppl. Stockholm: Författarna och Gothia Fortbildning AB.

Muntliga källor
Zimmerman, Mikael; leg tandläkare och docent i klinisk oral diagnostik. 2021. Digitalt via
teams, intervju 2 juni.
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Bilaga 1
Hur har den mikrobiologiska utvecklingen sett ut från ca 200-talet fram till 1800-talet?
Svar:
Från början nämndes det att Galenos visade om fyrasaftsläran under 200-talet efter Kristus
utifrån de gamla grekernas upptäckt. Fyrasafts läran bestod av jord, luft, eld och vatten och i
kroppen benämndes 4 saft läran som svartgalla, gul galla, blod och slem. I alla sjukdomar
som människan utsattes för orsakade obalans emellan de 4 olika vätskorna på olika sätt. För
att återställa balansen tömdes några av vätskorna för att återställa balansen fram till mitten
av 1800-talet.
Kyrkan hade en väldigt stor och hämmande makt från 1300-talet och framåt under
medeltiden. Sjukdomar drabbade människan på grund av osunt levnadsätt och därmed
skapades en förståelse hur människokroppen såg ut. På grund av kyrkans tro om att döda
kroppar ska vara heliga, utfördes inte en anatomisk obduktion. Först på 1500-talet började
en läkare i smyg obducera människor. Obduktionerna utfördes på avrättade eller begravda
och i sin tur bidrog till ökad kunskap kring människokroppen. Vid samma tidpunkt drabbades
även många människor av infektionssjukdomar.
Hur har det sett ut från 1800-talet fram till 1900-talet?
Svar:
I slutet av 1800-talet påvisar Pasteur och Koch parallellt med varandra att bakterier fanns.
Pasteur fick bakterier till att växa i köttbuljong i sitt laboratorium. Därefter började människan
intressera sig för cellens existens, även hur människokroppen fungerade och i början på
1900-talet så påvisades att viruset existerade.
Kunskapen blev större om varför sjukdomar finns och epidemiologerna samlade på sig data
på vad och varför sjukdomar existerade. I Sverige fås en hälsolagstiftning som möjliggör att
människan levde under bättre sanitära förhållanden. I mitten på 1800-talet så är Stockholm
en av Europas värsta städer att leva i. På grund av att inga sanitära regler fanns i gamla stan
i Stockholm så bestod gatorna av nattkärl, pottor som slängdes ner från husen och på grund
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av regnvattnet rann misären ut i Stockholm ström. Stockholms ström och Mälaren är samma
källa som dricksvatten togs ifrån, en ”härlig” rundgång skapades. Mellan år 1834 och 1853
så har Sverige två riktigt stora koleraepidemier. Kolera är en sådan bakterie som kommer
med avföringsvattnet. I båda pandemierna dog tre tusen människor. År 1853 i oktober så dog
3000 människor under två veckor i Stockholm, på en befolkning av 90 000 människor.
Först i slutet av 1800-talet, år 1874 stadgades en Hälso-och sjukvårdslagstiftning i
Stockholm, men först år 1982 stadgades en hälso- och sjukvårdslag.
Människan är orsaken till smittspridningen av smittsamma sjukdomar och
infektionssjukdomar på grund av oförståelse kring basala hygienrutiner.
Hur har den mikrobiologiska utvecklingen sett ut från 1900-talet till 2021?
Svar:
Under 1900-talet upptäcktes antibiotika som bidrog till effektivare behandling mot
infektionssjukdomar. På grund av felaktiga indikationer användes antibiotikan i överflöd och
antibiotikaresistensen spreds och som i vissa delar av världen var riktigt otäck. Utifrån att
antibiotikaresistensen spreds så skapades funderingar kring om vad som händer när inget
fungerande antibiotikum längre existerar. I så fall stängs samhället ner tillbaks till 1800-talet.
Lärdomen växte på olika sätt om att behandla virussjukdomar effektivt. En stor framgång
under 1900-talet var utvecklingen av effektiva vaccin. Vid samma tidpunkt visades framgång
vid mycket effektiva vaccinationsprogram och människan har lärdom om hur systemet
fungerade. I dagens pågående pandemin har människan på kort tid tagit fram vaccin mot
covid-19 på virusarvsmassa nivå. Hade pandemin varit för tio år sedan så hade pandemin
pågått i många år, därmed har utvecklingen varit lärorik tio år bakåt i tiden.
Under 1900-talet, efter andra världskriget lärde människan sig att förstå betydelsen av
internationella samarbeten. Speciellt i början på 2000-talet där fågelinfluensan spreds från
Kina, i och med det förstods innebörden av internationellt samarbete. Vid samma tidpunkt
fanns stora kommersiella krafter som var intressanta. I samband med fågelinfluensan så togs
Google fram en sökfunktion. Google undersökte på nätet vilka sökord människor runt om i
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världen sökte såsom förkylningsvirus smittsamhet. Sedan tog Google på en världskarta fram
för att se exakt hur viruset spreds världen över med att mäta folks oro. Början av 2000-talet
ökade Googles system ungefär två veckor före smittskyddsinstitutet. Därmed var
internationellt epidemiologi viktig, men att ha i tanken med sig att vissa länder kanske inte
ärligen hade sina uppgifter.
Viktigt var att skilja på olika delar av världen, men Sverige var den del av världen som hade
fått mycket bättre sanitära förhållanden. Levde på ett bättre sätt och hade en bättre hantering
av avfallet. Inte bara av avloppen från hushåll, utan även hanteringen av avfall såsom
sophantering och därmed skapade människan sundare levnadsvanor. Mikrobiologin och
samhällsutveckling är sammanknutet. Utvecklingen har varit stor i Sverige och därmed ett
föregångsland för hygien, smittskydd och välfärd.
Vid 1850-talet och framåt var Sverige världens mest tuberkulos drabbade land. I samma
period lärde människan sig att isolera sjuka och flytta ut sjuka till tuberkulossanatorier och
arbetade oerhört effektivt i Sverige inom tuberkulosvården. Från mitten av 1800-talet och
framåt minskade insjuknanden i tuberkulos i Sverige och först på 1930-talet togs läkemedel
mot tuberkulos fram. Första 100 åren så behandlas tuberkulosen effektivt utan antibiotika,
genom att isolera människor och men även användes vakuumisolering, smittspårning och
sedan togs patienterna till bättre sanitära förhållanden.
Sverige var inte bara världens mest tuberkulos drabbade land, utan ett av världens mest
alkoholiserade länder i början på 1900-talet. Sverige har idag en konsumtion i Sverige som
ligger på mellan 9 till 10 liter ren hundraprocentig alkohol per person/ år. I början på 1900talet var alkoholens genomsnittliga konsumtionen 47,5 liter per person/år. Räknat på 100%
ren alkohol, alkoholkonsumtionen var 5 gånger så mycket mera på 1900-talet än idag.
Alkoholen, sanitära förhållanden, sociala aspekten har även inverkan på smittspridningar
inom mikrobiologins historia. Inte bara bakterier och virus utan även människans
levnadsförhållanden.
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Vilka människor har haft stor betydelse inom mikrobiologin från ca 200-talet till 2021?
Svar:
Pasteur och Koch upptäckte mikroorganismerna och antibiotika och penicillin upptäckte
Flemming. I mitten på 1850-talet arbetade militärsjuksköterskan Florence Nightingale i
samband med Krimkriget och presenterade statistik på vilka förhållanden soldater dog. Det
finns en fantastisk bok om Florence Nightingale. I boken finns ett cirkeldiagram som visar på
ökad eller minskad dödlighet under olika förhållanden. Florence Nightingale var först med att
intressera sig för sjukhusepidemiologi, spårbarhet och smittspårningar. Även fortsätter
framgångarna med att bli rådgivare till hälsoministern i Storbritannien och också en av
förgrundsfigurerna till sjuksköterskeutbildningen.
Vid 1840-talet gjordes upptäckter om handhygienens betydelse av Semmelweis som
arbetade på förlossningskliniken i Wien. Först när Koch och Pasteur påstod att
mikroorganismer fanns blev Semmelweis förstådd som handhygienensfader.
Tio år senare påpekade Fleud Lenningburgh virusets betydelse och att viruset är ett stort hot
mot mänskligheten.
År 2020 tilldelades Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna Nobelpriset i kemi och
som handlade om upptäckten av gensaxen. Saxen att kunna klippa arvsmassa dna tråden
och hur vaccinet med olika metoder kan styra mänskliga celler. En otäck baksida finns,
samtidigt exakt/ precis det som har åstadkommit nu med hjälp av RNA vaccinet. I vaccinet
existerar en liten arvsmassa snutt som talar om för våra mänskliga celler att producera
molekyler som liknar covid-19 viruset. Våra mänskliga celler som producerar delar av viruset
för att människans immunsystem ska lära sig att stå emot viruset. Sådana upptäckter har
varit otroligt framgångsrika i modern tid.
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