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	   Redan	  år	  1908	  visade	  den	  ryske	  Nobelpristagaren	  Elie	  Metchnikoff	  idén	  att	  
mjölksyrabakterier	  I	  fermenterade	  mjölkprodukter	  hade	  goda	  hälsoeffekter.	  Som	  
namnet	  antyder	  producerar	  mjölksyrabakterier	  mjölksyra,	  vilket	  ger	  till	  exempel	  
yoghurt	  och	  surkål	  deras	  karakteristiska	  sura	  smak.	  Förutom	  den	  angenäma	  smaken,	  
bidrar	  mjölksyran	  till	  förlängd	  hållbarhet	  bland	  annat	  genom	  att	  hålla	  andra	  bakterier	  
borta.	  
	   De	  senaste	  åren	  har	  marknaden	  för	  probiotiska	  produkter	  fullständigt	  
exploderat.	  Reklam	  för	  produkter	  innehållande	  “goda	  bakterier”	  visas	  på	  TV	  om	  och	  om	  
igen.	  Men	  vad	  är	  en	  “god	  bakterie”	  och	  vad	  gör	  den?	  Svaret	  på	  den	  frågan	  är	  självklart	  
mycket	  komplext	  och	  mycket	  kunskap	  saknas	  också	  för	  att	  beskriva	  hur	  samspelet	  
mellan	  tarmbakterier	  och	  deras	  värdar	  ser	  ut.	  Vi	  vet	  att	  visa	  bakterier	  I	  vår	  mag-‐	  och	  
tarmkanal	  har	  visade	  positive	  effekter	  på	  vår	  hälsa,	  men	  exakt	  vilka	  mekanismer	  som	  
ligger	  bakom	  återstår	  fortfarande	  att	  utröna.	  	  Utvecklingen	  av	  nya	  tekniker	  gör	  att	  vi	  
idag	  kan	  utforska	  hur	  tarmfloran,	  vad	  vi	  äter	  och	  hur	  vi	  mår	  hänger	  ihop	  och	  
forskningen	  går	  snabbt	  framåt.	  
	   En	  mjölksyrabakterie	  som	  i	  kliniska	  studier	  visat	  sig	  ha	  en	  positiv	  effekt	  på	  
hälsan	  är	  Lactobacillus	  reuteri	  och	  ett	  flertal	  stammar	  används	  idag	  i	  kommersiella	  
probiotiska	  produkter.	  Det	  finns	  ett	  flertal	  stammar	  av	  denna	  bakterie,	  däribland	  L.	  
reuteri	  R2lc.	  Så	  vitt	  vi	  vet	  är	  stammen	  unik	  i	  det	  att	  den	  producerar	  ett	  gult	  ämne;	  odlad	  
på	  plattor	  är	  kolonierna	  gula	  och	  den	  färgar	  flytande	  medium	  gult.	  Då	  det	  i	  djurförsök	  
har	  visats	  att	  L.	  reuteri	  R2lc,	  precis	  som	  sina	  artfränder	  kan	  vara	  en	  bra	  bakterie	  att	  ha	  i	  
tarmarna,	  är	  det	  intressant	  att	  undersöka	  vad	  det	  gula	  ämnet	  är,	  varför	  det	  produceras	  
och	  om	  det	  kan	  vara	  en	  del	  av	  förklaringen	  till	  bakteriens	  goda	  egenskaper.	  
Syftet	  med	  den	  här	  studien	  var	  att	  leta	  svar	  på	  dessa	  frågor.	  	  
	   Vi	  antog	  att	  pigmentet	  har	  en	  funktion	  som	  gör	  det	  värt	  att	  producera.	  Det	  
finns	  ett	  flertal	  bakterier	  som	  producerar	  gula	  ämnen,	  till	  exempel	  flexirubin,	  
karotenoider,	  polyketid-‐syntaser	  och	  riboflavin.	  Genom	  att	  undersöka	  hur	  det	  av	  L.	  
reuteri	  producerade	  pigmentet	  och	  pigmentproduktion	  påverkas	  av	  pH-‐förändringar,	  
temperatur	  och	  syre	  har	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  detta	  och	  de	  ovan	  nämnda	  andra	  
bakteriella	  gula	  pigmenten	  framträtt.	  Kemiska	  analyser	  för	  att	  bestämma	  ämnets	  
struktur	  genomfördes	  också,	  men	  gav	  svårtolkade	  resultat	  och	  metoderna	  måste	  
optimeras.	  	  
	   En	  genmodifierad	  variant	  av	  L.	  reuteri	  R2lc	  (VitE)	  som	  skiljer	  sig	  från	  den	  
ursprungliga	  (vildtypen)	  i	  det	  att	  de	  saknar	  förmågan	  att	  producera	  pigmentet.	  Genom	  
att	  jämföra	  hur	  vildtypen	  reagerar	  på	  stressfaktorer,	  såsom	  värme	  och	  pH,	  med	  hur	  de	  
den	  vita	  varianten	  reagerar	  har	  slutsatser	  om	  pigmentets	  funktioner	  kunnat	  dras.	  Det	  
visade	  sig	  att	  pigmentproduktionen	  var	  oberoende	  dessa	  miljöfaktorer	  och	  att	  förmågan	  
att	  växa	  under	  stress	  inte	  skiljde	  sig	  nämnvärt	  mellan	  de	  pigmentproducerande	  och	  de	  vita	  
bakterierna.	  
	   Resultaten	  tyder	  på	  att	  vildtypen	  besitter	  en	  antimikrobiell	  förmåga	  som	  
VitE	  saknar.	  Detta	  faktum	  tillsammans	  med	  genanalyser	  indikerar	  att	  pigmentet	  är	  ett	  
polyketidsyntas.	  	  Polyketider	  är	  antibiotikornas	  naturliga	  förlagor	  och	  med	  tanke	  på	  att	  
antibiotikaresistens	  är	  ett	  stort	  problem	  som	  med	  all	  säkerhet	  kommer	  bli	  ännu	  större	  i	  
framtiden,	  är	  det	  ett	  mycket	  intressant	  resultat.	  
	  


