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>> UPPföljNINg TaRmhälSa

Den moderna maten innehåller 

sällan naturligt förekommande 

mjölksyrabakterier. Genom 

att äta sådana bakterier kan 

kanske risken för låggradig 

inflammation minskas. För-

stärkt tarmslemhinna, och 

därmed minskad passage av 

lipopolysackarider är en möjlig 

förklaring.
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änniskan har från 
begynnelsen fått i sig 
stora mängder levande 
men ofarliga bakterier 

med maten när man ätit spontant 
syrade livsmedel (jästa eller mjölksyra-
fermenterade). Denna dagliga orala 
tillförsel av mjölksyrabakterier har 
successivt avklingat alltsedan livsmed-
elsproduktionens ökande industriali-
sering, då andra metoder för att säkra 
livsmedels hållbarhet utvecklats.

Även de fåtaliga mjölksyrafermen-
terade livsmedelsprodukter som i 
dag finns på marknaden, som surkål, 
saltgurka, marinerade oliver och 
kapris, är ofta värmebehandlade 
efter fermenteringen och innehåller 
följaktligen inte några levande mjölk-
syrabakterier.

lipopolysackarider orsakar 
inflammation
Istället för levande mjölksyrabakterier 
äter konsumenter i den industrialise-
rade delen av världen i dag antingen 
livsmedel som är fria från bakterier 
eller livsmedel som innehåller andra 
typer av bakterier än mjölksyra-
bakterier. Exempel på sådana andra 
bakterietyper är Pseudomonas och 
Enterobacteriaceae (den senare en 
familj som inkluderar den vanliga 
tarmbakterien Escherichia coli). Båda 
grupperna har lipopolysackarider 
(LPS) bundna till cellväggen. Intag 
av LPS-bildande bakterier eller delar 
av dessa bakterier i till exempel 
värmebehandlade livsmedel kan, om 
de läcker ut ur tarmen, vara inflam-
mationsdrivande.

Redan mycket små mängder av 
LPS är kraftigt inflammationsfram-
kallande. En låggradig systemisk 
inflammation är en riskfaktor för flera 
sjukdomar kopplade till det metabola 
syndromet, till exempel diabetes typ 
2 och fetma (1,2).

Det har visats på möss att LPS i 
blodet är en startpunkt för fetma 
och insulinresistens (3). I människa 
har man funnit att en måltid som 
innehåller mycket fett kan inducera 
en låggradig förhöjd halt av LPS i 
blodet, vilket föreslås vara orsaken 
till en observerad inflammation efter 
måltid (4). Möjliga förklaringar kan 
vara att fettet stimulerar LPS-bildan-
de bakterier, eller att fettet för med 
sig en ökad translokation av LPS  
(se nedan).
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Mjölksyrabakterier kan 
dämpa inflammation
En del mjölksyrabakterier kan, när 
de kommer i kontakt med matsmält-
ningskanalens system av slemhin-
nor utöva påtagliga immunologiska 
effekter, som kan leda till dämpad 
inflammation hos en redan inflam-
merad slemhinna eller sänkning av en 
låggradig, systemisk inflammation.

På människa har man bland annat 
kunnat visa på sänkta blodnivåer av 
fibrinogen och interleukin-6 (som 
båda är förhöjda vid inflammation) 
efter konsumtion av vissa probiotiska 
mjölksyrabakterier (5-7). Även andra 
effekter som kan antas minska risken 
för sjukdomar relaterade till det 
metabola syndromet har visats för 
vissa mjölksyrabakterier, till exempel 
sänkt kolesterolnivå i blodet och 
blodtryck.

Levande bakterier som tillförs 
kroppen kan ha flera olika målom-
råden i matsmältningskanalen. Det 
finns alltså flera möjliga vägar via 
vilka de kan påverka hälsotillstån-
det. När det gäller immunologiska 
effekter, inklusive effekter på sys-
temisk inflammation, så kan de så 
kallade Pejerska fläckarna (”Peyer’s 
patches”) i tunntarmen vara viktiga 

mål. Härifrån fångar dendritceller 
upp bakterier och andra födoäm-
neskomponenter och presenterar 
dem för T-celler som sedan i sin 
tur påverkar olika immunologiska 
funktioner.

Bakterierna kommer också att 
adressera epitelcellerna i slemhinnan 
(hela vägen från munnen till anus), 
vilka kan generera både immunolo-
giska och fysiologiska signaler. Vissa 
stammar ökar till exempel epitel-
cellernas benägenhet att producera 
mucin, som är en viktig skyddsfaktor 
för slemhinnan (8, 9).

gynnsam tarmekologi
Bakterierna kan även påverka sam-
mansättningen på tarmens mer 
bofasta mikroflora genom att till ex-
empel motverka LPS-producerande 
bakterier som Escherichia coli och 
Bacteroides fragilis. Ekologiskt sett är 
släktena Lactobacillus och Bifidobac-
terium konkurrenter till många LPS-
producerande grupper av bakterier.

Probiotika kan också interagera med 
livsmedelskomponenter, till exempel 
genom att fermentera kostfibrer till 
karboxylsyror eller att splittra upp 
tanniner till flavonoider och fenol-
syror. Det senare kan råda bot på 

tanniners antinutritionella egenskaper 
samtidigt som det kan leda till bildan-
det av absorberbara antioxidanter.

Translokation
En förutsättning för att blodnivån av 
LPS, eller andra oönskade bakteriella 
komponenter, ska öka är att bakterier 
som innehåller dessa komponenter 
translokerar, det vill säga går igenom 
matsmältningskanalens slemhinna. Vid 
translokation kommer hela bakterier 
eller delar av dem, till exempel LPS, att 
via det portala blodet gå till levern, om 
det inte fångas upp i de mesenteriska 
lymfkörtlarna. Detta kan leda till att 
inflammation i levern uppstår.

I en pilotstudie har man noterat 
att oral tillförsel av en blandning av 
olika stammar av mjölksyrabakterier 
medförde förbättrad leverstatus hos 
både patienter med icke alkohol-
relaterad fettlever och patienter med 
alkoholrelaterad leverskada (10). Icke 
alkoholrelaterad fettlever är ett väx-
ande problem, nära kopplat till det 
metabola syndromet och fetma.

På djur har det visats att vissa 
stammar av mjölksyrabakterier kan 
förbättra slemhinnans barriäreffekt 
och härigenom minska translokatio-
nen i olika typer av stressade situatio-

Mjölksyrafermentering är något som sker 
spontant om kolhydratrika livsmedel förvaras 
på ett sätt som minskar lufttillträdet. Då kom-
mer vissa typer av bakterier som går under 
det funktionella namnet mjölksyrabakterier 
att tillväxa i produkten samtidigt som de 
omsätter en del av råvarans kolhydrater till 
mjölksyra och ofta också till etanol, ättiksyra 
och koldioxid, vilket sänker produktens pH 
(som regel till 3,5 - 4,0).

Exempel på mjölksyrabakterier är olika 
arter av släktena Lactobacillus, Pediococcus, 
Leuconostoc och Lactococcus.

Mjölksyrabakterier brukar finnas i låga 
mängder på råvaran. De kan härröra från 
insekter, sniglar och allehanda småkryp 
inklusive mikroskopiska djur men också  
från slemhinnorna hos varmblodiga djur 
och människor.

Mjölksyrajäsning är ur många aspekter det 
enklaste och säkraste sättet att bevara käns-
liga livsmedelsråvaror. Det låga pH-värdet, 
i kombination med organiska syror och det 
höga antalet levande och metaboliserande 
mjölksyrabakterier, håller undan produktför-
störande och hälsovådliga mikroorganismer. 
Det utgör även ett skydd mot lipidoxidation.
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ner (11, 12). Denna effekt förefaller 
överförbar till människa (13). 

stamspecifi ka effekter
Det fi nns fl era möjliga förklaringar 
till hur vissa bakteriestammar bidrar 
till minskad translokation. Eventuellt 
är det också fl era olika faktorer som 
spelar in, till exempel bättre immu-
nologisk funktion, tjockare mucin-
skikt på slemhinnan och minskat 
tryck av infl ammationsdrivande 
bakterier och deras i vissa fall lika 
infl ammationsdrivande cellväggs-
komponenter (till exempel LPS).

Slutresultatet, det vill säga att 
slemhinnan släpper igenom mindre 
oönskade komponenter, är med all 
säkerhet viktig för fl era av de positiva 
hälsoeffekter som dokumenterats 
med probiotiska bakterier. Probiotiska 
livsmedel har hittills marknadsförts hu-
vudsakligen med hälsopåståenden för-
knippade med tarmhälsa. I framtiden 
kanske man kan göra påståenden även 
om leverhälsa, det metabola syndro-
met, fetma och hjärt- och kärlsjukdo-
mar. Det bör dock poängteras att den 
här typen av effekter inte är allmängil-
tiga för alla typer av mjölksyrabakterier. 
Probiotiska effekter måste bevisas på 
stamnivå inom väl defi nierade arter. 
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