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Tiivistelmä Referat Abstract

En balanserad tarmflora anses bidra till en individs välmående genom au bland annat utgöra en barriär mot
patogena bakterier. Med funktionella livsmedel eftersträvar man hälsofråimjande effelfer som till exempel
stabilisering av tarmfloran, ökning av resistansen mot patogener samt lindring av symtom relaterade till
lakfosintolerans och vissa tarmsjukdomar. Probioter åir levande livsmedelsmikbrober med sâdana
funl¡tionella egenskaper. De mest använda bakterierna i probiotiskt syfte ¿ir laktobaciller och
bifidobakterier. Då dessa balferier intas kan de ti[fälligt kolonisera måinskotarmen och dÍirmed ha en
probiotisk verkan. Viabilitet och överlevnad i matsmältningskanalen är väsentligt för probiotiska bakteriers
funktionalitet.

För att kunna följa med en probiots överlevnad och kolonisation i matsmáltningskanalen måste man tillåimpa
strikt specifika identifieringsmetoder. Metoden hir kunna identifiera probioten bland det stora antalet
endogena bakterier som existera¡ i en individ. Tekniker som finns till för detta åindamål baserar sej på såväl
fenotypiska som genotypiska egenskaper. Metoder som igenkänner genomiska DNA polymorfismer med
hjälp av PCR oligonukleotider av helt eller delvist slumpmåissig sekvens, producerar genomiska
fingeravtryck på basen av vilka en organism kan identifieras.

Prebioter är ämnen som kan utnytüas som substrat av probioter, vilket stimulerar probiotisk tillvåixt
och/eller aktivitet. En prebiot bör kunna motstå nedbrytning av endogena enzymer samt nedbr¡ning av
bakterier i den övre riatsmdltningskanalen. På så sätt kan prebioten fermenteras i den lägre
matsmältningskanalen av probiotiska bakterier. En prebiot är företrädesvis selektiv och kan enbart utnyttjas
som substrat av vissa bakterier. Icke-nedbr¡bara sackarider såsom oligofruktos och inulin har använts som
prebioter för bifidobakterier.

I denna studie undersöktes probioten Bifidobacterium lactís Bb-12:s överlevnad och kolonisationskapacitet i
mänskotarmen. Frivilliga rekr¡erades för deløgandet i ett sex veckor långt försök, under vilket deltagarna
intog B. lactis Bb-12 under två veckors tid genom tillsatts av probioten i naturell yoghurt. Avföringsprover
togs före, under och efter intagningsperioden. I samband med försöket undersöktes även den kommersiella
galakto-oligosackariden Elix'or:s eventuella funktion som prebiot för B. lactis Bb-12. Ett protokol baserat
på genomiska fingeravtryck genom slumpmåissigt amplifierad polymorfisk DNA utvecklades för
hanterandet av ett stort antal sampel och tillämpades på odlade avföringsprover för identifiering av B. laais
Bb-12. En stam-specifik 165 rDNA amplifiering användes för bekräftning av resultaten. Alternativa
hanteringsmetoder för avföringsprover beträffande selektivitet fór B. tactis Bb-12 jåimfördes under försöket.

På basen av de erhållna fingeravtrycksresultaten kvantiserades B. lactis Bb-12 i de givna
avföringsproverna. Kvantiseringsresultaten ledde till slutsatsen att B. Iactis Bb-12 överlevde i deltagarnas
.¿¡5ffitningskanal och koloniserade tarmen tillflilligt. Antalet B. lactis Bb-12 koloniforrnande enheter per
gram avföring var högt efter wå veckors intag, och minskade dä¡efter till noll-nivå efter återgåendet till
normal kost. Samtidig konsumtion av galakto-oligosackariden Elix'or verkade inte ha en ökande effekt på
kolonisationen.
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