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Den gastrointestinala barriären består av mikrobiota, slemlager (mucus), ett monolager av epitelceller 

och GALT (från eng. Gut-associated lymhoid tissue). Mikrobiotan har betydelse för uppkomsten av IBD 

(från eng. sjukdomar Inflammatory bowel disease) sjukdomar. IBD sjukdomar karaktäriseras av en 

kronisk tarminflammation. Personer som lider av IBD sjukdomar har konstaterats ha en mikrobiota med 

låg diversitet och obalans i förhållande mellan protektiva och aggressiva tarmbakterier. Personer som 

lider av IBD har mer bakterier av fylumet Proteobacteria och färre av fylumet Firmicutes jämfört med 

friska personer. Fenomenet kallas dysbios. Dysbios leder till en svag gastrointestinal barriär med ökad 

permeabilitet för patogena bakterier, en s.k. ”leaky gut”. Patogenesen till IBD sjukdomar är inte helt 

entydig, men säkert är att både miljö- och genetiska faktorer inverkar på insjuknande. 

 

Eftersom IBD är en sjukdom med obalans i mikrobiotan, så forskas det aktivt i möjliga probiotika som 

skulle kunna användas för att dämpa den kroniska tarminflammationen hos IBD patienter. Det forskas 

bl.a. i probiotikas möjliga anti-inflammatoriska effekter. Probiotika är enligt definitionen av Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) och World Health Organization (WHO) ”levande 

stammar av strängt utvalda mikroorganismer som då de administreras i rätta mängder har 

hälsobefrämjande effekter på dess värd”. 

 

I avhandlingens experimentella del screenades IL-8 inhiberande mjölksyrabakterier isolerade från Valio 

fil med 3,5 % fetthalt. IL-8 är en viktig inflammationsmarkör och tecken på leukocytinfiltration. 

Inflammationen inducerades med lipopolysackarid (LPS) från Escherichia coli och IL-8 utsöndringen från 

HT-29 celler bestämdes med ELISA.  
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lipopolysaccharides), IBD (från eng. Inflammatory bowel disease), probiotika 
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1 Inledning 

 

Urbaniseringen, människans förändrade levnadsförhållanden och en alltmer steril miljö 

påverkar kroppens mikrobuppsättning både på huden och i GI-kanalen. Det har konstaterats 

att allt fler människor lider av autoimmuna sjukdomar, allergisjukdomar, hudsjukdomar och 

inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, från eng. inflammatory bowel disease) såsom Colitis 

ulcerosa och Crohns sjukdom. Den allmänt rådande teorin (”hygien hypotesen”) bakom 

ökningen i dessa sjukdomar är att vi lever i en allt för ren miljö, barnen utsätts inte längre på 

samma sätt för naturens mikrober (”gamla vänner hypotesen”) som då när människan ännu 

bodde på landsbygden. Enligt ”biodiversitet hypotesen” lever den moderna, urbaniserade 

människan i en miljö med en fattig mikrobdiversitet. (1) Resultatet är att huden och GI-

kanalen har en fattigare mikrobuppsättning, men en ökad mängd patogena mikrober (2). Den 

fattiga mikrobuppsättningen påverkar utvecklingen av människans immunförsvar på ett 

negativt sätt, bl.a. så att utvecklingen av tolerans mot vissa naturligt förekommande mikrober 

störs (1,2). Då det gäller IBD talar man om en dysbiotisk tarm där kompositionen av bakterier 

i mikrobiotan skiljer sig från kompositionen i en frisk persons tarm. En dysbiotisk tarm har en 

ökad permeabilitet för patogener och är en av de bidragande faktorerna till kronisk 

inflammation. (3) 

 

Litteraturöversikten kommer att behandla den gastrointestinala barriärens uppbyggnad och 

roll i att skydda kroppen mot patogener. Naturligt förekommande bakteriearter i GI-kanalens 

mikrobiota både hos friska personer och personer med IBD kommer att diskuteras. De 

patogenetiska och etiologiska faktorerna som man tror leder till ökad risk att insjukna i IBD 

kommer att diskuteras. Därtill kommer avhandlingen att behandla användningen av 

probiotika för att dämpa symptomen hos personer med IBD. Avhandlingen kommer att lyfta 

fram specifika mjölksyrabakteriestammar som används i olika livsmedelsprodukter som bl.a. 

ost och fil, exempelvis Lactobacillus rhamnosus GG (LGG). Mekanismerna bakom probiotikas 

anti-inflammatoriska verkan på molekylnivå kommer att diskuteras. 

 

Idén med avhandlingens experimentella del var att undersöka ifall mjölksyrabakterier 

extraherade från fil kan ha anti-inflammatorisk verkan genom att dämpa Escherichia coli 

lipopolysackarid (LPS)-inducerad IL-8 utsöndringen från HT-29 celler. Tidigare har liknande 
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experiment gjorts i en studie av Kainulainen et al. (2015) för att undersöka den anti-

inflammatoriska verkan av mjölksyrabakteriestammen Lactobacillus acidophilus LAB20 

isolerad från jejunum av friska hundar (4). I studien kunde man påvisa att IL-8 utsöndringen 

minskade hos HT-29 celler förbehandlade med LAB20 jämfört med kontrollgruppen. Förutom 

den IL-8 dämpande effekten har bakterierna i GI-kanalens mikrobiota och probiotika många 

andra egenskaper som man forskar aktivt i. Man undersöker bl.a. bakteriernas förmåga att 

stärka den gastrointestinala barriären och deras förmåga att fästa sig vid och kolonisera GI-

kanalens epitelceller och slemlagret. Därtill forskar man i vilka effektormolekyler i 

bakteriecellen som bidrar till den anti-inflammatoriska effekten. 

 

2 Litteraturöversikt 

 

2.1 Gastrointestinala barriären 
 

Den gastrointesintala barriären kan uppdelas i en fysisk och en djupare funktionell enhet. Den 

fysiska enheten består av ett lager av mikrobiota, ett lager av slem (eng. mucus) och ett 

monolager av epitelceller. Till den funktionella enheten räknas GALT (eng. gut-associated 

lymphoid tissue), som består av ett organiserat nätverk av immunceller. Immuncellerna 

känner igen patogener, vilket leder till inducering av inflammationsrespons medan de 

samtidigt kan upprätthålla tolerans mot kroppens egen mikrobiota.  Därtill medverkar också 

det låga pH med att upprätthålla en intakt gastrointestinal barriär. Det låga pH upprätthålls 

tack vare den sura magsaften och enzymerna som produceras av bukspottkörteln. Magsaftens 

saltsyra och enzymerna är bakteriedödande. (5) Hos patienter med IBD är permeabiliteten i 

den gastrointestinala barriären ökad (3). 

 

2.1.1 Mikrobiota 

 

Mikrobiotan i människans mag-tarmkanal består av ca 1 kg bakterier innehållande mer än 3 

miljoner gener, vilket har estimerats att vara ca 150 gånger mer än vad människans genom 

innehåller (5,6). Det har uppskattats att förhållandet mellan kroppens egna celler och 

bakterieceller i människokroppen är cirka 1:1 (7). Människans GI-kanal beräknas ge rum för 

10 till 100 triljoner mikrober. (8) I mikrobiotan finns även virus och eukaryota organismer 
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(9). Fyra bakteriefyla: Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria och Actinobacteria utgör mer 

än 99 % av mikrobiotan i mag-tarmkanalen (3). Firmicutes och Bacteroidetes dominerar oftast 

i sin förekomst hos både människor och möss (9,10). Mängden bakterier i tjocktarmen är 

betydligt större än i tunntarmen (10). Mikrobiotan kan indelas i två kompartment, den 

luminala och den mukosala mikrobiotan. Den mukosala mikrobiotan har ett färre antal 

bakterier och diversiteten är lägre än i den luminala. (9) Kompositionen av bakterier i mag-

tarmkanalen påverkas bl.a. av ålder, geografi, matvanor, användning av antibiotika och 

lokalisation i GI-kanalen (10,11). En alltför hygienisk livsstil, för lite fibrer i dieten och 

användning av antibiotika kan bidra till utvecklingen av en dysbiotisk tarm, en term som 

diskuteras mera senare. Mängden och kombinationen av bakteriearter varierar från person 

till person, vilket gör mikrobiotan i mag-tarmkanalen mycket individuell. Ca 30 % av 

mikrobiotan är gemensam från individ till individ. (9) Bakterierna lever i mutualism med 

människokroppen, som fungerar som värd till dem. Människans mag-tarmkanal ger 

bakterierna en gynnsam tillväxtmiljö samt tillgång till näringsämnen. Bakterierna å sin sida 

har flera olika uppgifter som är nödvändiga för upprätthållande av en normal homeostas i 

människokroppen. De fungerar som en fysisk barriär då de undantränger patogena bakterier 

genom att tävla med dem om tillgång till näring och tillväxtplats. Därtill har de syntetiserings-, 

metaboliseringsförmåga och en immunmodulerande funktion. (5) 

 

Mag-tarmkanalens mikrobiota syntetiserar nödvändiga produkter som vitaminer och 

hormon. Flera studier tyder på att bakterierna i mikrobiotan via en fermenteringsprocess kan 

producera substanser som hindrar patogena bakteriers tillväxt. Dessa substanser är bl.a. 

mjölksyra, bakteriociner och kortkedjade fettsyror SCFAs (från eng. short-chain fatty acids). 

(5) Bakteriociner är ribosomalt syntetiserade antimikrobiella peptider (AMP från eng. 

antimicrobial peptides) som produceras av bakterier och som kan döda intilliggande 

närbesläktade eller icke-närbesläktade bakteriestammar. Många nyligen gjorda studier tyder 

på att bakteriociner kunde utnyttjas i matindustrin som konserveringsmedel och för att 

bekämpa antibiotikaresistenta infektioner. (12) SCFAs inkluderar molekylerna butyrat, 

propionat och acetat (10). SCFA kan stimulera produktionen av slem och göra slemlagret mer 

tjockflytande (5,10). Därtill ökar de mängden IgA i slemlagret och förhindrar invasion och 

adhesion av E. coli (5). Mikrobiotan producerar också en mängd olika gaser som H2, CO2, och 

CH4 (10). 
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Mag-tarmkanalens bakterier bidrar till metabolism och nedbrytning av matprodukter, 

läkemedel och olika toxiner (5). Eftersom bakterierna har en stor genetisk diversitet kan de 

också producera flertals olika enzymer som inte produceras av däggdjur. Således assisterar de 

i nedbrytning av bl.a. polysackarider och polyfenoler, och syntes av vitaminer. Bakterierna 

har därtill en förmåga att modifiera strukturen och egenskaperna hos gallsalter och således 

påverka transporten av dem i kroppen och lipidernas ämnesomsättning. I levern konjugeras 

gallsalterna med aminosyran taurin eller glycin för att göra det vattenlösligt före utsöndring i 

duodenum. Största delen av gallsalterna absorberas i ileum för att transporteras tillbaka till 

levern, men en bråkdel (1-5 %) flyr det enterohepatiska kretsloppet och blir tillgängliga för 

den rika mikrobiotan i tjocktarmen. En del bakterier i tjocktarmen producerar 

gallsyrahydrolaser BSH (från eng. bile salt hydrolase) som kan hydrolysera amidbindningen 

mellan gallsyran och dess konjugerade aminosyra och på så vis minska deras toxicitet i 

tjocktarmen. BSH egenskapen har identifierats i bl.a. Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, 

Lactobacillus, och Listeria. Dekonjugeringsprocessen minskar gallsyrornas toxicitet och 

möjliggör passiv återabsorption i levern. Det har påvisats att gallsyror i tjocktarmen kan öka 

risken för kolorektalcancer och gallstensformation. På grund av bakteriernas 

dekonjugeringsprocess finns det färre gallsyror i tjocktarmen och på så vis en minskad risk 

för kolorektalcancer. Dekonjugeringen av gallsyror minskar också deras förmåga att emulgera 

fettsyror. Således kan mikrobiotan även inverka på upptaget av fettsyror i blodet och 

lipidmetabolismen. (6) 

 

Studier tyder på att mikrobiotan i mag-tarmkanalen upprätthåller kroppens immunförsvar 

(13). En studie av Hiippala et al. (2016) visar att bakterien Sutterella wadsworthensis, som 

förekommer i mag-tarmkanalen, kan inducera en mild pro-inflammatorisk respons som inte 

skadar epiteliumet, men eventuellt kan upprätthålla ett aktivt immunförsvar (14).  

Mikrobiotan behövs för att inducera differentiationen av T-hjälparcellerna 17 (Th17) i lamina 

propria (LP) och för att kunna göra detta måste bakterierna kunna fästa sig vid IECs (från eng. 

intestinal epithelial cells) (14). Mikrobiotan interagerar med pattern recognition receptors 

(PRRs), som delas in i fem familjer: Toll-Like Receptors (TLRs), NOD-like receptors (NLRs), 

retinoic acid inducible gene-I (RIG-I)-like receptors (RLRs), C-type lectins (CTLs) och absent-

in-melanoma (AIM)-like receptors (ALRs) (15). Dessa medfödda PRRs känner igen MAMPs 

(från eng. microbe-associated molecular patterns) såsom LPS på ytan av Gram-negativa 

bakterier (9,14). Aktivering av PRRs sätter igång det medfödda immunförsvaret (15). LPS 
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molekylen består av tre domäner: lipid A, kärna och O-specifika polysackarider. Graden av 

acylering hos molekyl lipid A bestämmer hur kraftig inflammationsrespons LPS-molekylen 

kan åstadkomma. (9) TLRs är också involverade i produktion av IgA, upprätthållande av täta 

fogar TJs (från eng. tight junctions) och sekretion av AMPs, vilket förstärker den 

gastrointestinala barriären. NLRs signalering å sin sida bidrar till regulatoriska T-cellers 

(Treg) överlevnad och upprätthållande av immunologisk tolerans. På så vis kan mikrobiota ha 

en inflammationshämmande effekt. Det har visat sig att patienter med Crohns sjukdom med 

NOD2 -polymorfism har minskat antal Treg-celler i LP. (10) NOD2 är ett protein som fungerar 

som igenkänningsreceptor för bakterier, en PRR. NOD2 kan aktivera NF-kappaB och på så vis 

bidra till en inflammationsprocess för skydd mot patogener. Ett funktionsodugligt NOD2-

protein kan således leda till brister i försvar mot patogener och lättare leda till uppkomst av 

Crohns sjukdom. (3) 

 

 

2.1.2 Slemlager (mucus) 

 

Slemlagret i mag-tarmkanalen är den första delen av den fysiska barriären som bakterierna 

kommer i kontakt med. Slemlagret består av ett inre och ett yttre skikt. Det inre skiktet är mer 

trögflytande och tillåter inte bakterieintrång. Det är ca 50 µm tjockt och sitter tätt intill 

epitellagret. Det yttre skiktet är mer lättflytande och erbjuder en gynnsam miljö för 

bakterietillväxt. Det är ca 100 µm tjockt. Båda skikten byggs upp av ett rikligt glykolyserat 

glykoprotein: mucin 2 (MUC2) som utsöndras av gobletceller. (5) MUC2 innehåller upptill 80 

% kolhydrater i formen av O-bundna oligosackarider som är bundna till stora 

makromolekyler. Därtill innehåller slemskikten rikligt med AMPs och sekretoriskt IgA. (10) 

Slemlagret har flera uppgifter. Slemlagret fungerar som en direkt fysisk barriär mot 

patogener. Det fungerar som ett bindningsställe för mikrobiota och inducerar en selektion så 

att enbart specifika mikrober kan binda sig. Det rikligt glykolyserade MUC2 erbjuder föda åt 

bakterier. Därtill fungerar slemlagret som lubrikant. (5) I tunntarmen är slemlagret tunnare 

och inte lika kontinuerligt, vilket tillåter bakterierna direkt kontakt med IECs (14). Detta är 

situationen bl.a. för bakteriesläktet Sutterella spp., som det enligt en studie av Hiippala et al. 

(2016) finns rikligt av i tunntarmen (14). 

 

 



6 
 

2.1.3 Monolager av epitelceller 

 

Under slemlagret finns ett monolager av epitelceller som utgör en vägg mot mag-

tarmkanalens lumen. Epitelcellerna består av 5 olika celltyper: enterocyter, endokrina celler, 

M celler, G celler och Paneth celler. Enterocyterna är den dominerande celltypen. (5) Mellan 

epitelcellerna finns TJs, även s.k. zonula occludens (5,10). De ligger på apikala ytan mellan 

celler och hindrar paracellulär passage av stormolekylära ämnen. Under de täta fogarna, på 

basala ytan mellan cellerna finns adherens junctions (AJs), desmosomer och kanalförbindelser 

(eng. gap junctions) som är involverade i cell-cell-adhesion och intracellulär signalering. (10) 

TJs och AJs byggs upp av transmembrana protein som cadherin, claudin och zonulin. Hos 

patienter som lider av IBD har man kunnat påvisa en dysfunktion i AJs. Detta är p.g.a. en 

reduktion i transmembrana proteinet E-cadherin, som behövs för uppbyggnad av AJs. Därtill 

kan inflammatoriska cytokiner som interferon (IFNs), tumor necrosis factor (TNF), 

interleukin 1 (IL-1) och interleukin 17 (IL-17) påverka uttrycket av TJs och således öka 

permeabiliteten av den gastrointestinala barriären. De patogena E. coli bakterierna 

enterohemorragisk E. coli (EHEC) och enteropatogen E. coli (EPEC) kan också försvaga 

funktionen av TJs. (5) Epitelcellerna fungerar inte enbart som en direkt fysisk barriär, de 

utsöndrar även AMPs och proteiner (10). 

 

 

2.1.4 Gut-associated lymphoid tissue (GALT) 

 

GALT är en del av det mukosala immunförsvaret och består av ett nätverk av specialiserade 

immunceller, både från det medfödda och det förvärvade immunsystemet (16). I 

människokroppen är GALT immunförsvarets största organ och innehåller 70 % av kroppens 

immunceller. Den skyddar kroppen mot patogener och andra toxiner, emedan den 

upprätthåller tolerans mot icke-patogena substanser som bakterierna i mikrobiotan och 

antigener från intagen föda. (5,16) Till GALT hör aggregerad lymfvävnad som Peyer’s patches 

(PPs), solitära lymffolliklar, icke-aggregerade immunceller i LP, IECs, intraepiteliala 

lymfocyter (IELs) och mesenteriska lymfnoder (MLNs). GALT hör till första försvarslinjen. Här 

exponeras kroppen primärt för antigen. I PPs induceras den mukosala humorala 

immunresponsen. (16) M-cellerna som ligger på distinkta områden av PPs, s.k. follicle 

associated epithelium (FAE), avsöker systematiskt det intestinala innehållet och upptar 
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antigen för att sedan transportera det till antigen-presenterande celler (5,16). Till de antigen-

presenterande cellerna räknas B-cellerna, makrofagerna och dendritcellerna. De antigen-

presenterande cellerna migrerar sedan till MLNs var de representerar antigen för omogna 

naiva T-celler. Här sker skolningen av naiva T-celler till effektor T-celler. I MLNs sker också 

utveckling av tolerans och inducering av regulatoriska T-cellers produktion. Efter att 

immuncellerna i MLNs exponerats för antigen cirkulerar de som effektor T-celler i periferin 

och återvänder sedan till LP. (16) 

 

 

 

 

 

2.2 Intestinala kommensala bakterier 
 

En dysbiotisk tarm karaktäriseras av en minskad diversitet och stabilitet och det finns relativt 

mer av Gram-negativa bakterier som innehåller LPS och som kan inducera en 

inflammationsprocess. En dysbiotisk tarm har förlorat förmågan att upprätthålla homeostas 

och leder till en så kallad ”leaky gut”, vilket innebär ökad permeabilitet för patogena 

bakterier, vilket redan diskuterades kort ovan i paragraf 1. Vetenskapliga studier visar att det 

i en dysbiotisk tarm finns i proportion mer fakultativa anaeroba bakterier och färre strikt 

anaeroba bakterier med protektiva egenskaper. (9) I en dysbiotisk tarm finns det mer 

bakterier av fylumet Proteobacteria och färre av fylumet Firmicutes jämfört med 

kompositionen i en hälsosam tarm (14).  

 

Figur 1. Mikrobiotans påverkan på den gastrointestinala barriären (9). 
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Proteobacteria är ett fylum av Gram-negativa bakterier (9). De har på sitt yttre cellmembran 

potenta LPS molekyler som kan aktivera TLR4 och på så vis bidra till en proinflammatorisk 

reaktion med utsöndring av cytokiner (9,17). TLR4 interagerar specifikt med komponenten 

lipid A i LPS molekylen (17). En ökning i proteobacteria, speciellt klassen gamma-

proteobacteria och familjen Enterobacteriaceae, associeras med en dysbiotisk tarm och 

sjukdomstillstånd. Studier visar en ökad mängd av proteobacteria hos patienter med IBD. Den 

immunomodulerande effekten av Proteobacteria är stamberoende. De flesta proteobacteria-

stammar har en stark proinflammatorisk effekt, men t.ex. stammen Proteobacteria E. coli 

Nissle 1917 (EcN) används mycket som probiotika och har istället en anti-inflammatorisk 

effekt i tarmen. (9) 

 

Sutterella spp. är ett bakteriesläkte inom proteobakterier, mer specifikt inom 

Betaproteobacteria. De är Gram-negativa kommensaler och förekommer i allra högsta grad i 

duodenum medan förekomsten minskar då man går mot tjocktarmen. De har adapterats till 

de fysiologiskt strängare förhållandena i tunntarmen, de tål gallsalter, ett lägre pH och högre 

nivåer av AMPs och syre (14). Sutterella spp. har längre associerats med autism, Downs 

syndrom och metaboliskt syndrom (18-20). Dock är resultaten gällande korrelationen mellan 

ovannämnda sjukdomar och förekomsten av Sutterella spp. kontroversiella (14).  

 

I en studie av Hiippala et al. (2016) undersöktes vare sig Sutterella spp. kontribuerar till en 

dysbiotisk tarm hos patienter med återkommande Clostridium difficile infektion (rCDI) eller 

inte (14). Man undersökte förekomsten av Sutterella spp. hos C. difficile patienter före vård 

med fekal transplantation FMT (från eng. fecal microbiota transplant) under det dysbiotiska 

tillståndet och efter FMT. Resultaten visade att patienterna före FMT hade en hög förekomst 

av proteobacteria i sin tarm och att proteobacteria-halten minskade till det normala efter 

FMT. Det fanns dock ingen skillnad i förekomsten av Sutterella spp. pre-FMT och efter vård 

med FMT, vilket antyder att Sutterella spp. inte har någon betydelse i utvecklingen av dysbios 

hos C. difficile patienter. I samma studie kunde man också konstatera att det inte finns 

skillnader i förekomsten av Sutterella spp. hos pediatriska IBD eller keliakipatienter jämfört 

med friska kontroller. Därtill kunde man påvisa att specifikt arten Sutterella wadsworthensis 

kan utlösa en mild IL-8 respons hos IECs. Den pro-inflammatoriska responsen var dock 

mycket lägre än den inducerad av E. coli. S. wadsworthensis assisterar följaktligen i att hålla 
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kroppens immunförsvar på alerten, men inflammationsreaktionen är ändå så låg att den inte 

kan skada den gastrointestinala barriären. 

 

Bifidobacterium är ett släkte inom fylumet Actinobacteria (9). Bifidobakterier är Gram-

positiva bakterier. De förekommer som naturliga kommensala bakterier framförallt i 

människans GI-kanal, men även i vaginan och munhålan. (11) Vissa bifidobakteriestammar 

har länge använts som probiotika och de anses vara hälsobefrämjande. Hos människan är 

mängden bifidobakterier som störst hos spädbarn ända tills barnet avvänjs från 

modersmjölken och börjar äta normal föda. (9,11) De är bland de första kolonisatörerna i 

spädbarnets GI-kanal (11). Bifidobakterierna kan utgöra så mycket som 96,4 % av 

mikrobiotan hos spädbarn som fortfarande ammar. En orsak till detta kan vara att 

oligosackarider i bröstmjölken (HMOs från engelskans human milk oligosaccharides) 

stimulerar tillväxt av bifidobakterier. Meta-analyser tyder på att bakterierna kan minska 

risken för nekrotiserande enterokolit och sepsis hos prematurer. Proportionen av 

bifidobakterier i GI-kanalen fortsätter att minska då människan åldras ända tills döden. (9)  

 

Förlossningssättet (vaginal förlossning respektive kejsarsnitt) påverkar kompositionen av 

bakterier i mikrobiotan och tarmbäcket (även kallat mekonium) hos nyfödda. Barn födda med 

vaginal förlossning har en större förekomst av mjölksyrabakterier med probiotiska 

egenskaper i sin avföring jämfört med barn födda med kejsarsnitt, som å sin sida har mer av 

bakteriefamiljen Enterobacteriaceae (21). I en studie av Bäckhed et al. (2015) gjordes en 

metagenomisk shotgun sekvensering på avföringsprov från 98 svenska fullgångna spädbarn 

och deras mödrar (22). Studien visade att mikrobiotan hos barn födda med kejsarsnitt hade 

färre viktiga genera som Bacteroides och Bifidobacterium. Studien visade att också 

modersmjölken har betydelse för kompositionen och utvecklingen av barnets mikrobiota. 

Bröstmatade barn har en Bacteroides-dominerad mikrobiota jämfört med barn som fått 

modersmjölkersättning. Enligt studien är upphörande av modersmjölken en viktig faktor som 

utvecklar barnets mikrobiota i den riktningen att den påminner mer om mikrobiotan hos en 

vuxen. Då barnet slutar dricka modersmjölk och börjar ät fast föda minskar mängden 

bifidobakterier i mikrobiotan (9). 

 

Bifidobacterium longum har ett stort antal gener associerade med oligosackarid 

metabolismen. Denna egenskap anses vara orsaken till bakteriens goda konkurrenskraft och 
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överlevnadsförmåga i GI-kanalen. (11) In vitro samodling visar att bifidobakterierna lever i ett 

symbiotiskt förhållande med andra bakteriearter i GI-kanalen. De producerar acetat av oligo-

fruktos som sedan metaboliseras av butyratproducerande bakterier till butyrat (SCFA), ett 

fenomen som benämns syntrofi. Butyrat har många olika hälsobefrämjande effekter och 

fungerar bl.a. som en viktig energiresurs åt IECs. (9) Andra effekter av SCFAs diskuterades i 

paragraf 2.1.1. 

 

Akkermansia muciniphila är en annan Gram-negativ kommensal som har specialiserat sig på 

att bryta ner muciner. A. muciniphila deltar i syntrofin genom att bryta ner muciner och 

producera acetat som sedan kan omvandlas till butyrat av andra bakterier. Förekomsten av A. 

muciniphila anses vara reducerad i många sjukdomstillstånd. Studier visar att A. muciniphila 

kan ha hälsobefrämjande effekter på patienter som lider av metaboliska syndrom, såsom 

övervikt och diabetes. (9) 

 

Till de butyratproducerande kommensala bakterierna räknas Faecalibacterium prausnitzii, 

Roseburia intestinalis och Eubacterium hallii. Dessa bakterier hör till fylumet Firmicutes. De 

producerar butyrat via en jäsningsprocess. (9) Butyrat har flera olika effekter i GI-kanalen 

vilka förklaras närmare i paragraf 2.5. Andra bakteriesläkten som normalt förekommer i 

människans GI-kanal och som hör till fylumet Firmicutes är bl.a. Lactobacillus (23). 

 

Bacteroides spp. utgör cirka 30 % av mikrobiotan i tarmkanalen. Bakteriesläktet hör till 

fylumet Bacteroidetes som anses vara det näst största fylumet efter Firmicutes i en frisk tarm 

hos en vuxen människa. (24) Bacteroides spp. har fler egenskaper som tillåter den att överleva 

i mag-tarmkanalens stränga miljö. Bakterierna tolererar syre genom att uttrycka cytokrom bd 

oxidas och de har förmåga att metabolisera ett flertal av de polysackarider som värden får i 

sig via sin föda. (9,24) Därtill har Bacteroides spp. immunomodulatoriska effekter som 

kommer att diskuteras i paragraf 2.5. 
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2.3 Mjölksyrabakterier (LAB) 
 

Mjölksyrabakterier (LAB, från eng. lactic acid bacteria) är en heterogen grupp av bakterier 

(25). De får sin energi genom att konvertera sockerarter till mjölksyra via en jäsningsprocess. 

Morfologiskt är de antingen kokker, stavar eller baciller. (26) De är non-motila, Grampositiva 

bakterier, antingen mikroaerofila eller anaeroba (27). Mikroaerofila bakterier är bakterier 

som allra bäst trivs i en miljö med måttlig mängd syre, de kräver syre för tillväxt men de kan 

inte växa i en miljö med en så hög syrehalt som den i atmosfären (28). Ordningen 

Lactobacillales hör till fylumet Firmicutes. Inom Lactobacillales ingår genera/släkter av 

mjölksyrabakterier såsom Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus, etc. (27) Bakteriesläktet 

Lactobacillus förekommer normalt i människans GI-kanal och i vaginalfloran. Bl.a. 

Figur 2. Bäckhed et al. (2015) undersökte mikrobiotan hos 98 svenska mödrar och deras 

barn under deras första levnadsår (22). Studien visade att förlossningssätt och vare sig 

barnet fått bröstmjölk eller modersmjölksersättning har betydelse för utvecklingen av 

barnets mikrobiota. 
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bakteriearterna Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei och L. 

rhamnosus har isolerats ur människans GI-kanal. (23) 

 

Vissa mjölksyrabakteriestammar används i livsmedelsindustrin som probiotika. Med 

probiotika anses mikroorganismer som kan användas i livsmedelsindustrin och som har 

hälsobefrämjande effekter. (29) De mest utnyttjade mjölksyrabakteriestammarna inom 

livsmedelsindustrin hör till bakteriesläkterna Lactobacillus spp., Bifidoacterium spp. och 

Propionibacterium spp. (25). De används som startkulturer i mjölk, ost, yoghurt, kött, fisk, 

spannmål o.s.v. (27). Inom släktet Lactobacillus spp. används särskilt bakteriestammar som 

hör till bakteriearterna L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus brevis, Lactobacillus fermentum och Lactobacillus parabuchneri (23). Nämnvärt 

är att de probiotiska effekterna av mjölksyrabakterier är beroende av genus, art och 

bakteriestam. T.ex. av arten L. rhamnosus är det specifikt bakteriestammen L. rhamnosus GG 

(LGG) som har en hälsobefrämjande effekt. Ett annat exempel är L. johnsonii vars specifika 

bakteriestam NCC533 klassas som probiotika. Bakteriestammar inom samma art är alltså 

olika gällande både sin genotyp och fenotyp, varför även deras roll som probiotika är 

annorlunda. (30)  

 

Mjölksyrabakterier kan via en jäsningsprocess som huvudprodukt producera mjölksyra från 

födans kolhydrater. Därtill bryter mjölksyrabakterier ner proteiner och lipider och 

producerar av dem olika alkoholer, aldehyder, syror, estrar, o.s.v., som bidrar till smaken i 

livsmedelsprodukten. Nedbrytning av proteiner (d.v.s. proteolys) är den viktigaste reaktionen 

för att framkalla smak i livsmedelsprodukten. (25) Mjölksyrabakterier bidrar till konsistensen 

i Finlands s.k. ”viili” och Sveriges s.k. ”långfil” genom att producera exopolysackarider (EPSer) 

(25,31). EPSer produceras främst av bakterien Lactococcus lactis spp. cremoris. EPSer är till 

sin kemiska struktur pentasackarider som består av galaktos, fruktos och rhamnos i 

förhållandena 2:2:1. EPSer har tack vare sin fosfat-grupp en negativ laddning. (31) Genom att 

mjölksyrabakterier även producerar bakteriociner och antisvampmedel kan de förbättra 

förvaringsegenskaperna hos produkterna. Nisin är den mest utnyttjade bakteriocinen i 

livsmedelsindustrin. Mjölksyrabakterier används också vid tillredning av vin i den s.k. 

malolaktiska jäsningen som är en sekundär jäsningsprocess. (25) Mjölksyrabakterier anses 

vara säkra att utnyttjas inom livsmedelsindustrin och hör till GRAS (Generally Regarded As 

Safe) produkter (25,32). 
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Vissa mjölksyrabakteriestammar har konstaterats ha många hälsobefrämjande effekter. De 

anses kunna påverka kolsterolmetabolism, påverka en människas laktosintolerans, minska 

risken för diarré associerad med antibiotika eller eventuellt annan virus- eller 

bakterieorsakad diarré. Därtill kan de möjligtvis dämpa symptomen vid IBD, minska allergier, 

minska risken för tarmcancer, stimulera immunförsvaret och upprätthålla en välfungerande 

gastrointestinal barriär. (25) 

 

Enligt en studie av Pakdaman et al. (2016) kan mjölksyrabakterier minska symptomen av 

laktos hos laktosintoleranta personer (33). I det här fallet handlade det om en randomiserad, 

dubbel-blind crossover-studie. Man hade en placebo-kontroll-grupp och en annan grupp som 

fick inta ett mjölksyrabakteriepreparat en gång i dygnet i 4 veckor. Som mjölksyrapreparat 

användes mjölksyrabakteriestammen DDS-1 L. acidophilus som hade tillverkats av Nebraska 

Cultures. Studien visade att personerna i gruppen som intog mjölksyrepreparatet hade färre 

symptom av diarré, magkramper, uppblåsenhet, uppkastning och tarmljud efter intag av 

laktosinnehållande föda. Man tror att orsaken till resultatfynden i studien är att 

mjölksyrabakterier har enzymaktivitet och kan producera enzymet laktas för nedbrytning av 

laktos i mjölkprodukter. Laktas som härstammar från mjölksyrabakterier frigörs på rätt ställe 

i tunntarmen då gallsalter emulsifierar bakteriecellväggen så att det intracellulära laktaset 

frigörs. M.h.a. mjölksyrabakteriepreparatet bryts laktos följaktligen ner redan i tunntarmen av 

laktas istället för i tjocktarmen, där det annars skulle brytas ner av bakterier, vilket skulle leda 

till ovannämnda symptom. 

 

Också mjölksyrabakterierna i kimchi kan ha hälsobefrämjande effekter (34). Kimchi är en 

traditionell koreansk sidorätt som tillverkas genom en fermenteringsprocess av kinesisk kål 

(Beachu) och rädisa (Mu) (35). Park et al. (2014) undersökte den antioxidativa effekten av L. 

acidophilus KFRI342 som används i kimchi och på så vis också dess förmåga att hindra 

canceruppkomst (34). Det visade sig att HT-29 kolonocyter som hade blivit förbehandlade 

med KFRI342 hade mindre cellskada efter H2O2 behandling jämfört med HT-29 celler som 

inte hade varit i kontakt med KFRI342. I studien undersökte man också antimutagena effekter 

av mjölksyrabakterierna i kimchi och det visade sig att speciellt peptidoglykan (PG) 

molekylen från cellväggen i Lactobacillus delbruechii ssp. bulgaricus kunde dämpa 

tumörtillväxt. 
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2.4 Patogenes & etiologi till IBD 
 

Patogenesen och etiologin bakom uppkomsten av IBD är inte helt entydig. Karaktäristiskt för 

dem är en kronisk T-cells aktivation som leder till en kronisk inflammation. Man tror att de 

uppkommer som en följd av miljöfaktorer hos personer som är genetiskt benägna att 

insjukna. Som det redan talades om ovan så tänker man sig att en onormal uppsättning i 

tarmens mikrobiota och en minskad diversitet med obalans i förhållandet mellan protektiva 

och aggressiva tarmbakterier är en av grundorsakerna till att IBD sjukdomar uppkommer. 

Med protektiva bakterier avser man bl.a. bakterier som producerar SCFAs och med aggressiva 

bakterier bl.a. sådana som bryter ner mucuslagret. Hos IBD patienter är mängden av 

bakteriesläktet Firmicutes mindre än hos friska personer, t.ex. av den protektiva 

bakterierarten F. prausnitzii finns det mindre av hos IBD patienter. F. prausnitzii kan genom 

att producera vissa anti-inflammatoriska protein förhindra den NF-kappaB-förmedlade 

inflammationskaskaden. Dysbios leder till att den gastrointestinala barriären har en ökad 

permeabilitet för bakterieantigener. Därtill tänker man sig att personer med IBD har ett 

immunförsvar som reagerar för starkt på den egna mikrobiotan (det s.k. ”loss of tolerance 

fenomenet”). Både minskad tolerans för kroppens egna mikrobiota och ökad permeabilitet för 

bakterieantigener anses bidra till en kroninsk T-cellsmedierad inflammation. (3) 

 

Även miljöfaktorer och genetik inverkar på insjuknandet. Miljöfaktorernas inverkan har 

kunnat påvisas med hjälp av epidemiologiska studier (3). IBD sjukdomar har ökat både i Asien 

och västvärlden, vilket man tror har samband med att man övergått till den västerländska 

livsstilen och en mer enformig diet (3,36).  Även förlossningssättet (vaginal förlossning eller 

kejsarsnitt) och tiden som barnet får bröstmjölk som föda inverkar möjligtvis på barnets 

mikrobuppsättning (3,21,22). Läkemedel som mikrobläkemedel, NSAIDs och e-piller anses i 

epidemiologiska studier öka risken för insjuknande. Tobak ökar risken att insjukna i Crohns 

sjukdom, men minskar risken för och lindrar sjukdomsbilden hos patienter med Colitis 

ulcerosa. Appendikektomi före 30-års åldern minskar risken att insjukna i Colitis ulcerosa. 

För Crohns sjukdom är förhållandet det omvända, appendikektomi förvärrar sjukdomsbilden. 

Utöver det inverkar dieten. Linolsyra anses öka risken för Colitis ulcerosa 2,5 gånger. Rikligt 

med djurprotein ökar risken för IBD, medan fibrer som frukter och bär minskar risken, brist 

på D-vitamin ökar sjukdomsrelapserna hos patienter med Crohns sjukdom. Genetiken spelar 

också en roll. 5-20 % av patienter med IBD har antingen Crohns sjukdom eller Colitis ulcerosa 
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i släkten. För tillfället känner man till över 160 genförändringar (SNP = single nucleotide 

polymorfisms) som predisponerar för insjuknandet i IBD sjukdomar. Ett exempel är NOD2 

mutationerna som är betydande för att insjukna i Crohns sjukdom och diskuterades redan 

ovan i paragraf 2.1.1. (3) 

 

 

2.5 Anti-inflammatoriska mekanismer hos probiotika och upprätthållande 
av den gastrointestinala barriären 
 

Termen probiotika kommer från grekiskan och betyder ”för livet”. Termen myntades år 1954 

av Ferdinand Vergin som undersökte de skadliga effekterna av antibiotika och andra 

antibakteriella ämnen på den intestinala mikrobiotan. År 2002 omformulerades termen av 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) och World Health 

Organization (WHO). Enligt den nya definitionen är probiotika ”levande stammar av strängt 

utvalda mikroorganismer som då de administreras i rätta mängder har hälsobefrämjande 

effekter på dess värd”. (29) För att mikroorganismer skall kunna fungera som probiotika 

måste de överleva transporten i GI-kanalen, de måste överleva den sura magsaften i 

magsäcken och gallproduktionen för att nå tjocktarmen (34,37). Termen prebiotika å sin sida 

definierades år 2007 av experter inom FAO och WHO som komponenter i matprodukter som 

kan ha hälsobefrämjande effekter genom att modulera kompositionen i mikrobiotan (29).  

 

Bakteriesläkter som vanligtvis används i matindustrin som probiotika är bl.a. Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus och Bacillus. Därtill anses jäst i 

släktet Saccharomyces som en mikroorganism med hälsobefrämjande effekter och räknas som 

en probiotika. För att mikroorganismer skall kunna utnyttjas som probiotika måste de ha 

GRAS status som bestäms av FDA (Food and Drug Administration). Mekanismer med vilka 

probiotika kan ha hälsobefrämjande effekter kan definieras inom fyra kategorier: 1) de 

producerar antimikrobiella substanser, 2) de tävlar med patogener om utrymme och näring 

och omformar på så vis uppsättningen av bakterier i mikrobiotan, 3) de har en 

immunomodulerande effekt och 4) de kan inhibera produktion av bakteriella toxin. (29) 
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2.5.1 De immunomodulerande effekterna av probiotika 

 

Härefter diskuteras de immunomodulerande effekterna av probiotika, mer specifikt dess 

möjliga anti-inflammatoriska verkan. Man tror att dysbios i mikrobiotan är en av 

grundorsakerna till att tarminflammation och IBD-sjukdomar utvecklas (3). En dysbiotisk 

mikrobiota har en ökad proinflammatorisk kapacitet och sätter igång en 

inflammationskaskad (3,24). Således är det viktigt att med tanke på möjliga framtida 

bakterioterapier för vård av IBD att fokusera på de möjliga anti-inflammatoriska effekterna av 

probiotika och att kunna identifiera specifika effektormolekyler (24). Vissa 

mjölksyrebakteriestammar som räknas som probiotika kan minska tarminflammationen via 

många olika mekanismer (26).  

 

Det har konstaterats att bl.a. L. acidophilus LA1 kan underlätta inflammation genom att 

förhindra patogena bakterier som Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium och 

Pseudomonas aeruginosa från att fästa sig vid tarmväggen (5,26). Patogena bakterier 

inducerar via sina MAMPs och PAMPs (från eng. pathogen associated molecular patterns) en 

inflammationsprocess. Genom att förhindra patogeners intrång så förhindras också 

induceringen av en inflammationsprocess. Också bakteriernas produktionsprodukter, som 

bakteriociner och mjölksyra, som produceras av vissa mjölksyrabakteriestammar hjälper till 

med att eliminera patogener (26). 

 

Vissa mjölksyrabakteriestammar kan också genom att förstärka den gastrointestinala 

barriären förhindra intrång av patogener och annan vävnadsskada och på så vis lindra 

inflammation (26). Kainulainen et al. (2015) visade att Caco-2 celler som hade blivit 

inkuberade med mjölksyrabakteriestammen LAB20 hade större transepithelial electric 

resistance (TER) jämfört med kontrollgruppen (4). LAB20 hade isolerats från jejunum på 

hundar. TER mättes med Milliecell ERS-2 TER meter (Millipore) efter 24 h, 48 h och 72 h 

inkubationstid. Vissa bakterierarter som B. infantis, L. plantarum och L. casei har visat sig 

kunna bidra till en ökning i produktionen av proteiner som krävs för TJs som ligger mellan 

epitelcellerna och hindrar paracellulär passage. En del Lactobacillus stammar kan även bidra 

till en ökning i MUC 2 som är en viktig komponent i tarmslemlagret. (26) 
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En annan mekanism med vilket probiotika kan lindra inflammation är genom att öka 

toleransen för ”goda” bakterier i mikrobiotan och genom att stimulera produktionen av anti-

inflammatoriska cytokiner bl.a. interleukin-10 (IL-10) och inhibera produktionen av pro-

inflammatoriska cytokiner bl.a. interferon gamma (IFNγ), interleukin 12 (IL-12) och 

interleukin 8 (IL-8) (26).  Hiippala et al. (2020) visade att specifika bakterier i tarmens 

mikrobiota hos en frisk FMT donerare kan minska E. coli LPS-inducerad IL-8 produktion från 

HT-29 celler (24). Man kunde identifiera de bakterier som bäst kunde minska IL-8 produktion 

med 16S rRNA genomsekvensering och det visade sig att Parabacteroides och Bacteroides som 

diskuterades ovan var de mest signifikanta bakteriesläkterna. Studien undersökte därtill vare 

sig adhesion av Parabacteroides eller Bacteroides till tarmväggen har betydelse för den anti-

inflammatoriska effekten eller inte. Genom att jämföra IL-8 utsöndring hos HT-29 celler 

utsatta för cellfri supernatant med HT-29 celler utsatta för medium innehållande 

bakterieceller kunde man konstatera att det inte fanns någon markant skillnad i IL-8 

utsöndringen, vilket tyder på att den anti-inflammatoriska effekten inte är beroende av cell-

cell interaktion mellan dessa bakterier och epitelcellerna. Bacteroides arten har en anti-

inflammatorisk effekt genom att den kan utsöndra anti-inflammatoriska molekyler som 

polysackarid A (PSA), sfingolipider och OMV (från eng. outer membrane vesicles) i sin 

omgivning, vilket kunde förklara varför cell-cell interaktion inte är nödvändig för just dessa 

bakteriearter.  

 

Som det diskuterades tidigare är det viktigt att identifiera specifika effektormolekyler för den 

anti-inflammatoriska effekten. I studien som gjordes på probiotikan Propionibacterium 

freudenreichii identifierades två ytproteiner (SlpB och SlpE) bundna till cellväggen med SLH 

domäner och ett cytoplasmiskt protein HsdM3 som är involverat i DNA modifiering (38). 

Dessa kunde öka produktionen av den anti-inflammatoriska cytokinen IL-10. Kainulainen et 

al. (2015) påvisade att LAB20 exopolysackarider möjligtvis kunde bidra till den anti-

inflammatoriska verkan hos LAB20 (4). Detta kunde påvisas med antisense RNA strategin 

genom att konstruera en rekombinant bakteriestam som saknade egenskapen att producera 

exopolysackarider. Flera studier behövs för att kunna identifiera fler sådana här 

effektormolekyler med tanke på framtida bakerioterapier (24). Nämnvärt är ändå att det 

knappast är fråga om ett enda protein eller en molekyl som skulle kunna förklara de anti-

inflammatoriska effekterna av probiotika (38). 
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3 Mål 

 

Målet med den här studien var att identifiera mjölksyrabakterier från finländsk fil med 

eventuella anti-inflammatoriska effekter. HT-29-celler inkuberades med bakterieisolat och en 

inflammation inducerades med E.coli LPS. Som markör för inflammationen användes IL-8. 

Idén med studien var att utreda ifall vissa mjölksyrabakteriearter kan dämpa den 

proinflammatoriska IL-8 produktionen från HT-29 celler. 

 

4 Forskningsmaterial och -metoder 

 

4.1 Bakterieodling 
 

Mjölksyrebakterierna som användes i experimentet isolerades från Valio fil med 3,5 % 

fetthalt. 4,8 g fil blandades med fosfatbuffrad saltlösning PBS (från eng. phosphate-buffered 

saline) enligt utspädningsserien 10-1-10-8, varefter proven fick växa på petriskålar med Agar-

MRS (De Man, Rogosa and Sharpe) odlingsmedium i 37 °C (kroppstemperatur) i anaeroba 

förhållanden. Efter två dygn hade bakterierna i prov 10-2 vuxit mest. Från 10-2 isolerades olika 

bakteriekolonier som sedan fick fortsätta växa. Bakteriekolonierna fick därefter växa i 37 °C 

anaeroba förhållanden, varefter 25 % glycerol tillsattes och de frystes ner i eppendorf-rör. 

 

4.2 HT-29 cellkulturer 
 

HT-29 cellerna fick man från den tyska DSMZ (Human and Animal Cell Lines Database). HT-29 

cellerna växte i 37 °C i 95 % luft-5 % CO2. Som cellmedium användes McCoy 5A (Lonza) dit 

man hade tillsatt 10 % värme-inaktiverad (56 °C, 30 min) fetalt kalvserum FCS (från eng. fetal 

calf serum, Integro B.V.) och 100 U/ml penicillin-streptomycin (Lonza). HT-29 cellernas 

uppgift i experimentet var att fungera som riktiga epitelceller i människan gi-kanal och 

producera IL-8. 
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4.3 Induktion av IL-8 utsöndring från HT-29 med stimulering av LPS 
 

Bakterielösningarna från frysen tinades upp och eppendorf-rören centrifugerades 3500 rpm 

5 min 2-3 gånger, man tog tillvara bakteriemassan på botten. Bakteriemassan sköljdes sedan 

och späddes ut med cellmedium (McCoy 5A med 10 % FCS). Med hjälp av den optiska 

densiteten räknade man ut lika stora koncentrationer av varje bakterielösning. Den optiska 

densiteten för varje bakterielösning justerades till 0,25 för våglängden 600 nm (OD 600). 

Bakterielösningen pipetterades på en platta med HT-29 celler. 100 µl lades i varje brunn och 

inkuberades en timme (37 °C, 95 % luft, 5 % CO2). HT-29 cellerna som användes i 

experimentet hade odlats på en 96-titerplatta. I varje brunn hade man lagt 10 000 HT-29 

celler som fick växa i 8 dygn. Kontrollbrunnarna 1) innehöll inga bakterier, ingen LPS, enbart 

cellmedium (McCoy 5A med 10 % FCS). Efter inkubationen avlägsnades bakterielösning och 

cellmedium från brunnarna och 200 µl LPS-lösning (1 ng/ml) lades i brunnarna, förutom i 

vissa av kontrollbrunnarna. De andra kontrollerna skulle vara: 2) en med LPS-lösning men 

utan bakterielösning och 3) en med bakterielösning men utan LPS-lösning. Under 

experimentet avlägsnades bakterielösningen från kontrollerna 3) p.g.a. tankefel innan 

inkubationen. Således gick kontrollproverna 3) till spillo. HT-29 cellerna inkuberades härefter 

med LPS-lösning för 3,5 timmar. IL-8 koncentrationen mättes med ELISA (från eng. enzyme-

linked immunosorbent assay). 

 

Efter att HT-29 cellerna hade inkuberats med LPS-lösning togs supernatanterna tillvara och 

lades på en ren platta. Supernatanterna innehöll alltså IL-8 som utsöndrats av HT-29 cellerna. 

En standardserie gjordes för att kunna avgöra IL-8 utsöndringen i varje supernatant-lösning 

(Figur 3). Standardserien gjordes med 209 ng/ml IL-8 kommersiell lösning varefter man 

mätte absorbansen för varje standardlösning (450 nm våglängd). Utifrån supernatanternas 

absorbanser kunde man sedan m.h.a. kurvan från standardlösningen räkna ut IL-8 

produktionen (Figur 4). 

 

För att kunna mäta absorbanserna och på så vis IL-8 koncentrationerna använde man sig som 

sagt av ELISA-metoden (Capure Ab coating buffer 1:250). För att blockera de ställen på 

plattan där antikropparna inte hade fastnat behandlades plattan ytterligare med Assay 

diluent lösning. Supernatantlösningarna och standardlösningen pipetterades på 

antikroppsplattan och inkuberades för 2 h. Under inkubationstiden kunde IL-8 molekylerna 



20 
 

(antigenerna) i supernatant- och standardlösingen binda till antikropparna på 

antikroppsplattan. Därefter pipetterades de sekundära antikropparna och enzym-lösningen 

på plattan utspädda i Assay diluent lösningen i förhållandena 1:500 respektive 1:250. Den 

sekundära antikropps- och enzym-lösningen inkuberades i 1 h på plattan, då de sekundära 

antikropparna kunde binda till sitt antigen IL-8. Som substrat användes reagenserna A och B i 

förhållandet 1:1 (Human IL-8 BD OptEIATM Kit, BD). Plattan inkuberades under folie tills blå 

färg började synas. Under inkubationen katalyserade alltså enzymet omvandlingen av 

substratet till en färggrann blå molekyl. Graden av blå färgstyrka i brunnarna, d.v.s. graden av 

katalysering, berodde på mängden antigen IL-8. Till slut lades H2SO4 i varje brunn och man 

mätte absorbansen (våglängd 450 nm). 

 

5 Resultat 

 

Idén med experimentet var att undersöka ifall mjölksyrabakterier extraherade från Valio fil 

med 3,5 % fetthalt kan ha anti-inflammatorisk verkan genom att dämpa E. coli LPS-inducerad 

IL-8 utsöndringen från HT-29 celler. I studien användes 13 olika bakteriekolonier. 

Bakterierna hade undersökts i mikroskop efter Gram-färgning (Tabell 1). Identifiering av 

själva bakteriestammen gjordes inte. Studien visade att de bakterier markerade med en 

stjärna 9, 12, 13 och 16 kunde dämpa IL-8 produktionen om man jämför med kontrollproven 

2) som inte hade inkuberats med bakterier (Figur 4). Kontroll 2), utan bakterier hade en IL-8 

produktion på 938 pg/ml. Bakterierna 9, 12, 13 och 16 hade en IL-8 produktion < 938 pg/ml. 

 

I mikroskop visade det sig att bakterierna som tillhörde grupp 9 i studien innehöll både Gram-

positiva och -negativa kocker, grupp 12 innehöll Gram-negativa stavar, grupp 13 likaså Gram-

negativa stavar och grupp 16 Gram-negativa kocker (Tabell 1). 
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Figur 4. IL-8 utsöndringen för varje bakteriekoloni i sig beräknat m.h.a. 
standardkurvan (Figur 3). 

Figur 3. Standardserie som gjords med 209 ng/ml IL-8 kommersiell 
lösning. 
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 Grampositiva bakterier Gramnegativa bakterier 

Kocker bakteriekoloni 9 
bakteriekoloni 19 

bakteriekoloni 4 
bakteriekoloni 7 
bakteriekoloni 9 
bakteriekoloni 16 
bakteriekoloni 18 
bakteriekoloni 20 
 

Stavar bakteriekoloni 11 
 

bakteriekoloni 12 
bakteriekoloni 13 
bakteriekoloni 17 
bakteriekoloni 20 

 

 

 

 

6 Diskussion 

 

Studien visar att Valio fil med 3,5 % fetthalt innehåller vissa mjölksyrabakteriearter med anti-

inflammatorisk verkan, bakteriekolonierna numrerade 9, 12, 13 och 16. Dock visar studien 

också att vissa bakteriekolonier, t.ex. bakterierna 1, 11, 15 och 18, ökade IL-8 produktionen 

jämfört med kontrollerna utan inkubation med bakterier. Således kan man inte säga att fil i sig 

själv skulle ha en anti-inflammatorisk verkan, men att vissa mjölksyrabakterier i fil, om man 

extraherar dem, kunde ha en sådan verkan. 

 

För att göra experimentet mer trovärdigt och minimera felkällor gjordes tre prov med samma 

bakterie, också av kontrollproverna 1) med enbart cellmedium och 2) med LPS men inte 

bakterier. IL-8 produktionen för varje bakterie i sig räknades ut från medeltalet av IL-8 

produktionen i de tre proven (Figur 4). Som sagt, under experimentet gick kontrollproverna 

3) med bakterielösning men ingen LPS-lösning till spillo. Således kunde dessa prov inte tas i 

beaktande i studiens resultat. Det skulle ha varit ett viktigt prov eftersom då skulle man ha 

sett hur mycket IL-8 utsöndringen skulle ha varit utan inverkan av LPS. Då hade man kunnat 

Tabell 1. Resultat från undersökning av bakteriekolonierna i mikroskop efter Gram-
färgning. Observera att bakteriekoloni 1 och 15 inte är med i tabellen. I 
bakteriekoloni 1 hittades inga bakterier i mikroskop. I bakteriekoloni 15 hittades 
Gram-negativa bakterier, men det kunde inte avgöras ifall det var frågan om kocker 
eller stavar. 
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jämföra kontroll 3) med kontroll 1) med enbart cellmedium och avgöra ifall bakterierna i 

kontroll 3) kunde minska inflammation jämfört med kontroll 1). 

 

Eftersom det tidigare gjorts studier med liknande resultat så kan man säga att resultaten i 

detta experiment är av betydelse. Som redan diskuterades tidigare påvisade studien av 

Kainulainen et al. (2015) att L. acidophilus LAB20 som isolerats från tunntarmens jejunum i 

hundar kunde dämpa IL-8 produktionen i HT-29 celler (4). I studien av Hiippala et al. (2020) 

identifierades Parabacteroides och Bacteroides som isolerats från friska FMT donerare, de 

kunde likaså dämpa IL-8 produktionen i HT-29 celler (24). Dessa studier stöder resultaten i 

avhandlingens experiment. 

 

För att stöda undersökningens reliabilitet borde experimentet upprepas ett par gånger till för 

att kunna påvisa liknande resultat. Därtill skulle man i framtida undersökningar indentifiera 

de bakteriestammar som visade sig kunna dämpa IL-8 produktionen genom att sekvensera de 

gener som kodar för 16S rRNA. Det skulle vara viktigt att mäta också andra cytokiner i 

framtida experiment för att få en helhetsbild av bakteriernas anti-inflammatoriska verkan. 

Tidigare studier visade att olika Lactobacillus bakteriestammar isolerade från fermenterad 

koreansk mat kunde dämpa utsöndringen av bl.a. de pro-inflammatoriska cytokinerna 

interleukin 6 (IL-6), IL-1β och TNF-α från IECs förbehandlade med Salmonella (39). Dessa 

borde i framtida undersökningar också mätas på mjölksyrabakterier isolerade från fil. 

Intressant skulle också vara att undersöka ifall mjölksyrabakterierna i fil kunde öka 

produktionen av anti-inflammatoriska cytokiner som IL-10. Tidigare studier visade att 

probiotikan Propionibacterium freudenreichii ökade IL-10 produktionen (38). 

 

Viktigt skulle också vara att undersöka andra probiotiska egenskaper hos mjölksyrabakterier 

i fil, utöver deras förmåga att dämpa IL-8 utsöndring från IECs. I framtiden borde man bl.a. 

undersöka mjölksyrabakteriernas adhesionsförmåga till GI-kanalens slemlager och IECs i 

olika delar av tarmen från duodenum till slutet av tjocktarmen. Som IECs kunde användas HT-

29 cellkulturen som i detta experiment, men också Caco-2 celler. Man kunde undersöka 

adhesion till IECs i olika faser av tillväxt för att se om det har någon skillnad. Därtill kunde 

man undersöka mjölksyrabakteriernas förmåga att stärka den gastrointestinala barriären 

genom att mäta IEC monolagers TER. I studien av Kainulainen et al. (2015) utfördes 



24 
 

ovannämnda experiment på LAB20 isolerade från jejunum på friska hundar och resultaten 

var lovande (4). 
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