
      

Examensarbete C i biologi 15 hp, 2017        
Institutionen för mikrobiologi vid ETH Hönggerberg, Zürich                          
Handledare: Dr. Emma Wetter-Slack och Dr. Médéric Diard 	

Gröna bakterier skvallrar om sockers närvaro 
Anna Ahlström 

Vi har alla varit där, med antibiotikareceptet i handen stått vid apoteksdisken och fått höra 
"Du kan få lite känningar i magen av detta sen". Under 1950-talet när antibiotikan ännu var en 
nykomling inom vården, märkte man att patienter som behandlats med antibiotika var mer 
benägna att ådra sig sjukdomar från bakterier som i vanliga fall var kända att inte orsaka 
större symptom. Två av dessa bakterier är Escherichia coli (E. coli) och Salmonella, som är 
släkt med varandra. E. coli räknas som en "snäll bakterie" medan Salmonella är en ökänd 
magsjukebakterie. Det krävs dock en rejäl dos av Salmonella, samt lättillgängliga 
näringsämnen, för att de ska få fäste i tarmen och konkurrera ut E. coli. Så vad händer då om 
man tar antibiotika och råkar ut för en annars ofarlig dos Salmonella? 

Bakterier har en cellvägg som hjälper dem att bibehålla sin form samt skyddar dem från 
omvärlden. Cellväggen byggs upp av olika sockerarter, bl. a. L-arabinos (finns även i växters 
cellväggar). Ett däggdjur som äter växter får således i sig L-arabinos, men kan själv inte 
använda sockret till något. Det kan däremot bakterien E. coli (och även Salmonella). Vid en 
oral antibiotikabehandling dödas bakterierna i tarmen, kvar blir L-arabinos bundet i döda 
bakteriernas cellväggar och ännu osmält mat. Det finns alltså inget försvar och en massa fri 
mat för "elaka bakterier" att tillgå. Man vet i dagsläget inte särskilt mycket om hur bakterierna 
i tarmen äter på andra döda bakterier, eller om det är så att de måste få tag på L-arabinos via 
värddjurets föda. 

För att undersöka L-arabinos närvaro och Salmonellas upptag av den, skapades en så kallad 
reportergen, vilken gör att bakterien blir fluorescerande om sockerarten är närvarande. För att 
undersöka om Salmonella verkligen är beroende av L-arabinos behövdes en kontrollbakterie 
skapas, en sk. mutant. Mutanten skulle bära reportergenen men helt sakna transportproteiner 
som ansvarar för importen av L-arabinos. 

Genom att jämföra genomet (DNA-sekvensen) hos Salmonella-släktningen E. coli (vilken är 
den mest studerade bakterien), försökte vi hitta dessa transportproteiner utgående ifrån 
konserverade gener. Dessa gener är grundläggande drag hos bakterier, kritiska för deras 
överlevnad. Vi utgick ifrån att transportörer av näringsämnen var ett av dessa drag.  

Efter att ha skapat Salmonella-mutanter, vilka skulle sakna transportproteiner, fortsatte de 
ändå att bli fluorescerande när L-arabinos fanns närvarande. Detta kunde vi observera både i 
mikroskop samt med hjälp av en laser, som kvantifierade fluorscensintensiteten beroende på 
sockrets koncentration. E. coli och Salmonella är nära släkt med varandra, men vid närmare 
granskning fann vi att vissa transportproteiner hos E. coli helt och hållet saknades hos 
Salmonella. En forskargrupp hade under sin studie utav E. coli använt sig av Salmonella som 
kontroll (just p.g.a. bakteriernas likheter). De fann då ett par icke-namngivna gener som 
tycktes vara aktiva när Salmonella fått växa i medium innehållande L-arabinos. Vi skapade en 
ny mutant med dessa gener utslagna. Efter att ha låtit den växa i L-arabinos kunde vi till vår 
stora besvikelse observera att Salmonella-mutanten blivit fluorescent.  

Även om vi inte lyckades skapa en Salmonella-mutant oförmögen att ta upp L-arabinos, så 
fann vi att Salmonella tycks ha egna, ej ännu kartlagda, gener för transportproteiner. Man kan 
även spekulera huruvida transportproteinerna bara hjälper till med importen av sockret, eller 
om Salmonellas membran är penetrerbar för L-arabinos. 

Det finns goda möjligheter för vidare forskning inom detta område! Kartläggning av genomet 
hos Salmonella är ännu ett öppet område för forskning, så vem vet vad mer vi kan lära oss?  


