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Överallt omkring oss pågår en ständig kamp mellan olika bakterier där de slåss bland annat 
om näring och utrymme att växa på. Bakterier förknippas vanligtvis av många med 
infektioner och sjukdomar men faktum är att de är livsviktiga för vår överlevnad också. På 
och i våra kroppar finns det mängder av bakterier som inte har något intresse av att göra oss 
sjuka utan bara behöver en plats att växa på; dessa kallas för normalfloran. Om en fientlig 
bakterie försöker göra oss sjuka måste den dels övervinna vårt immunsystem men även strida 
mot vår normalflora. Bakterier i allmänhet har haft väldigt lång tid på sig att utveckla vapen 
för att kriga mot varandra. Vissa av dessa vapen inkluderar olika sorters gifter som effektivt 
kan döda bakterier eller hämma deras tillväxt men som inte nödvändigtvis har någon effekt på 
människor. En nyligen upptäckt typ av giftsystem är de så kallade kontaktberoende 
tillväxthämmarna (Contact dependent growth inhibition). Dessa är beroende av direkt 
cellkontakt för att kunna leverera gifter mellan celler. Ett av dessa system är Rhs-systemet 
(rearrangement hotspots) som upptäcktes redan på slutet av 70-talet men vars funktion inte 
blev känd innan 2011. Detta system använder sig av en struktur som liknar en nål, så kallad 
typ 6 sekretion, för att injicera gifter in i andra bakterier. 
 
En bakterie som har visat sig vara särskilt bra på att bekämpa både det mänskliga 
immunförsvaret och normalfloran är Salmonella typhimurium. Varje år blir miljontals 
människor infekterade av olika sorters Salmonella som orsakar tarmsjukdomar. Salmonella 
typhimurium har ett Rhs-system som visats vara viktigt i dess förmåga att hämma tillväxten 
hos andra bakterier och även i dess förmåga att överleva immunförsvaret. Eftersom det bara 
var knappt 4 år sedan Rhs upptäcktes vara ett giftsystem finns det fortfarande väldigt mycket 
som är okänt kring detta system. Till exempel vet vi inte hur systemet fungerar när det 
hämmar bakterier eller exakt när det används. Något vi vet är att bakterier som producerar 
Rhs-giftet även måste producera ett Rhs-motgift så att de inte hämmar sin egen tillväxt. I 
Salmonella typhimurium verkar det som att Rhs-giftet påverkar specifika typer av tRNA. 
Detta är molekyler som är involverade i processen att bygga upp protein i alla sorters celler. 
Om dessa specifika tRNA-molekyler förstörs eller inaktiveras kommer bakterien inte längre 
kunna producera protein vilket leder till att den inte kan fortsätta växa; bakterien kommer 
däremot fortfarande vara vid liv. Att inte växa är inte nödvändigtvis dåligt för en bakterie då 
detta har visat sig vara en överlevnadsstrategi för att klara av antibiotika eller andra farliga 
ämnen. 
 
Det finns mycket som vi inte vet gällande hur Rhs fungerar och hur bakterier använder detta 
system. Det kan däremot komma att vara av intresse för läkemedelsforskningen om vi 
upptäcker hur Rhs-systemet kan inaktiveras för att slå ut dess effekt, vilket troligen skulle 
påverka bakterier negativt. Bakterier med detta system skulle även potentiellt kunna användas 
som ett alternativ till antibiotika för att bekämpa farliga bakterier. 
 


