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SAMMANFATTNING 
  

Odlingens betydelse för laktobacillers  
hälsoegenskaper i surdeg 
 
När man bakar ett surdegs bröd är det viktigt att hålla degens egenskaper 
konstanta så att de inte ändras från dag till dag. Detta går att underlätta genom 
att använda sig av en starterkultur. Beroende på vilken kultur man använder 
sig av får degen dess unika egenskaper. Man kan till exempel använda sig av 
en bakteriocinproducerande bakteriekultur som stabiliserar degen. 
 
I detta examensarbete försöktes tillväxten av Lactobacillus gasseri 42 att 
optimeras. L. gasseri 42 är en bakterie som tycks producera en hämmande 
substans, troligen ett bakteriocin. 15 fermentorodlingar med olika 
parameterinställningar gjordes för att försöka finna de optimala förhållandena.  
 
De parametrar som ändrades var främst temperaturen som varierade från 33 
till 40°C och pH värdet som ändrades mellan 4,0 till 6,0. En odling gjordes 
med en pH gradient. Odlingarna varierades även genom att utföras anaerobt 
eller aerobt, använda glukos eller maltos som kolkälla, tillsätta rågmjölsextrakt 
samt att titrera med 3M NaOH, 3M KOH eller en blandning av 3M NaOH och 
2,5M KOH.  
 
Bäst utbyte erhölls då man odlade anaerobt i 40°C i en pH gradient med 
glukos som kolkälla samt tillsats av extraherat rågmjöl. Luten utgjordes av 3M 
NaOH. Utbytet blev dock aldrig helt tillfredställande för att det ska löna sig att 
producera bakterien som en starterkultur. 
 
Det finns flera teorier om varför utbytet inte blev högre än 1.7 · 109 CFU/ml. 
Antingen beror det på att bakterierna hämmas av för hög sockerhalt, dvs. 
substratinhibering, eller så beror det på att bakterien hämmar sig själv genom 
sin bakteriocinproduktion. Det kan också saknas något ämne i odlingsmediet 
som bakterierna behöver för att må bra, eller så klarar bakterierna helt enkelt 
inte av att dela sig mer eftersom de är stora celler som har en högre metabolisk 
aktivitet. 
 
 
Nyckelord: fermentorodling, bakteriocin, Lactobacillus, starterkultur, surdeg, 
mjölksyrabakterier, optimering 

  



ABSTRACT 
 
The influence of different growth parameters on health 
properties of lactobacillus in sour dough  
 
It is important to keep the properties of the sour dough constant each day. By 
using a starter culture it makes it easier to keep these properties constant. 
Depending of what kind of culture you are using, different properties will be 
expressed. Using, for example, a bacteriocin producing bacteria culture the 
sour dough will be more stabilized. 
 
In this degree thesis, the growth of the bacteria Lactobacillus gasseri 42, 
which seems to produce some kind of inhibitory substans, where tried to 
optimized. 15 cultivations with different adjustments where made to find the 
optimal conditions.  
 
Different parameters such as temperature (from 33 to 40°C ), pH value (from 
4,0 to 6,0 and a gradient) and carbon source (glucose or maltose) where 
changed. The cultivations where carried out either aerobe or anaerobe with 
3M NaOH, 3M KOH or a mixture of 3M NaOH and 2.5M KOH. There where 
also cultivations made with ray flour extracts additives.  
 
Best exchange where received when cultivating anaerobe in 40°C with a pH 
gradient. Glucose was used as a carbon source and the cultivation where 
titrated with 3M NaOH. Ray flour extract where added. The exchange where 
even though not quite satisfactory to make it profitable for a commercial 
production of the culture as a starter culture. 
 
There are a few theories why the exchange didn’t become more than 1.7 · 109 
CFU/ml. One reason to the low exchange could be that the bacteriocin 
produced by the bacteria inhibits the growth. It could also be the substrate 
which prevents the bacteria from growing, so called substrate inhibition. 
Another cause may be the lack of a specific nutritive substance in the 
cultivation medium. One aspect of the problem could be due to the size of the 
cells. Since the cells of L. gasseri 42 is quite big and rod shaped these cells 
have a higher metabolic activity. 
 
 
Keywords: batch cultivation, bacteriocin, Lactobacillus, starter culture, sour 
dough, lactic acid bacteria, optimizing  
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1 Inledning 
 
Det pratas allt mer om kost och hälsa i dagens samhälle vilket har gjort att 
intresset för Functional Foods och ”GI produkter” har ökat markant. Inom 
bageribranschen är dessa begrepp särskillt intressanta eftersom det är ett nytt 
område där det i nuläget endast finns ett fåtal godkända brödprodukter på 
matknaden. Dessa produkter värkar främst för ett lågt GI. Genom att välja ett 
surdegsbröd framför ett vanligt bröd till sin måltid har man kommit en bit på 
vägen till en hälsosammare kosthållning. Surdegsbröd innehåller en mängd 
olika mjölksyrabakterier vars producerande syror har visats kunna påverka 
exempelvis glykemiskt index. Surdegsbröd har dessutom längre hållbarhet, 
smular mindre och smakar gott. 
Det är viktigt att ha kontroll över surdegens egenskaper så att de inte ändras 
från dag till dag. Genom att använda starterkulturer är det lättare att ha 
kontroll över surdegen vilka bidrar till degens unika egenskaper (t. ex 
viskositet, textur och smak). 
Vissa bakterier producerar en hämmande substans, bakteriocin, som kan 
inhibera tillväxten av närbesläktade mikroorganismer. Genom att använda en 
bakteriocinproducerande bakterie som starterkultur kan man få en stabilare 
surdeg där oönskade bakterier inte kan dominera. 
 
När man tillverkar en starterkultur är det viktigt att få ett högt utbyte vid 
odlingen. Starterkulturer från CeLac Sweden AB säljs ofta i 12 grams påsar 
lämpade för 100 kg surdeg. Utbytet för odlingen, där cellerna sedan frystorkas 
och portioneras i påsarna, ligger kring 1010 Colony Forming Units (CFU)/ml. 
Om utbytet för odlingen istället skulle ligga kring 108–109 CFU /ml krävs fler 
odlingar för att komma upp i samma mängd celler. Detta ger till följd att priset 
för en sådan 12 grams starterkulturpåse blir 10-100 gånger högre.  
 
Jag skall därför i detta examensarbete studera olika odlingsförhållanden för att 
kunna optimera utbytet vid odling av en bakteriocinproducerande 
bakteriekultur. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Surdeg 
 
För att få ett mer hållbart och luftigt bröd har människan i flera tusen år använt 
sig av surdeg, förmodligen utan att veta orsaken till dess positiva egenskaper. 
Idag vet vi att det är mjölksyrabakterier och jästsvampar, som bryter ner 
kolhydrater till mjölksyra, koldioxid och etanol för att erhålla energi, som 
bidrar till detta [1]. 
 
Man kan definiera en surdeg som ”en flytande, pastalik eller torr deg 
bestående huvudsakligen av vatten och mjöl från spannmål, innehållande mer 
än 500 miljoner levande mjölksyrabakterier per gram mjöl (torrsubstans) och 
där som en följd av dessa bakteriers metaboliska aktivitet degens pH-värde 
sjunkit till under 4,5” [1]. Lite förenklat kan man säga att en surdeg är en deg 
bestående av lika mängder vatten och mjöl som syrats med hjälp av 
mjölksyrabakterier. 
Tidigare användes surdeg i stort sett bara i de mörka brödsorterna med stora 
mängder rågmjöl eftersom det förbättrar rågmjölets bakegenskaper, men under 
senare år har många bagerier även börjat tillsätta surdeg i de ljusa bröden [2]. 
 
Det finns olika sätt att starta upp en surdeg på, men det klassiska sättet är att 
blanda lika mängder rågmjöl och vatten och därefter låta degen stå på en varm 
plats, 25-35°C [3]. Man får då en så kallad spontan surdeg. Efter ca 2 dygn 
friskar man upp degen genom att ta 10-20% grundsur och sedan tillsätta mer 
mjöl och vatten. Dygnet därpå har man en färdig surdeg, dvs. 
mikroorganismerna är i sin stationära fas [4]. Surdegen har då fått ett relativt 
konstant pH-värde strax under 4 [3]. Surdegen kan sedan hållas igång i flera år 
om den friskas upp dagligen [4]. 
 
I början av en spontan surdegsprocess dominerar de Gram-negativa 
bakterierna, men så småningom ändras mikrofloran så att de Gram-positiva 
mjölksyrabakterierna blir i majoritet. När en mogen surdeg friskas om 
dominerar de Gram-positiva mjölksyrabakterierna redan från början. Antalet 
jästceller ökar under surdegsfermenteringen och i en mogen surdeg finns 
vanligtvis ca 1·109 CFU mjölksyrabakterier/g deg och 1·106 - 5·107 CFU jäst 
/g deg [4]. 
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2.2 Fördelar att baka med surdeg 
 
Fördelarna med att använda surdeg vid brödbakning är många och varierar 
något beroende på typ av surdeg [3]. 
En fördel är det låga pH-värde som bildas av mjölksyrabakterierna då de 
producerar mjölk- och ättiksyra. Det låga pH-värdet gör att enzymaktiviteten 
(amylas) i degen hämmas. Detta är en viktig egenskap då man bakar med mjöl 
som har hög enzymaktivitet  och lågt falltal vilket var vanligt förr i rågbröd. 
Falltal är en analysmetod som bestämmer amylasaktiviteten. Det låga pH-
värdet och den höga halten av organiska syror bidrar även till att tillväxten av 
andra mikroorganismer, t.ex. mögel och jäst, förhindras. Vissa 
mjölksyrabakterier kan producera antibiotiska föreningar, vilka kan bidra till 
den ökande hållbarheten [5, 3]. 
 
En annan fördel med surdegsbakning är att stärkelsegranulernas vatten-
bindningsförmåga ökar, vilket gör att brödet bli saftigare och smular mindre. 
Detta beror på att granulernas form förändras och blir mer oregelbundna [3, 
4]. 
 
Ytterligare en fördel är att olika föreningar, t.ex. mjölksyra och ättiksyra, 
bildas under fermenteringen och bidrar till brödets arom. Mängden fria 
aminosyror ökar. Dessa kan reagera vidare i Maillardreaktioner som ger 
brödet dess speciella skorpfärg.  
 
Fytinsyra, som finns i stora mängder i rågmjöl, har en förmåga att bilda 
olösliga komplex (sk. fytater) med järn, kalcium, magnesium och zink, vilket 
gör att biotillgängligheten för dessa mineraler är låg i mjölet. Under 
surdegsfermenteringen bryts fytat ner av enzymet fytas som aktiverats som en 
följd av surdegens låga pH. Därmed ökar biotillgängligheten av mineralerna i 
brödet [3, 4]. 
 
 

2.3 Starterkulturer 
 
En starterkultur kan definieras som ”en väldefinierad kultur av 
mikroorganismer i en känd mängd och aktivitet, som används i ett speciellt 
syfte”[7]. Bageriindustrin har använt sig av starterkulturer, s.k. bagerijäst, i 
mer än 100 år [4]. Starterkulturer används även i många andra 
livsmedelsindustrier, till exempel vid kött- och grönsaksfermentering samt i 
mejerier [7]. 
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Det finns två huvudtyper av starterkulturer; renkultur, som enbart innehåller 
en typ av mikroorganism, och blandkultur, som innehåller en blandning av två 
eller flera olika mikroorganismer. Idag används i stort sett bara renkulturer vid 
bakning med surdeg [7]. 
 
Fördelen med att använda en starterkultur är att den ger surdegen konstanta 
egenskaper dvs. surdegens egenskaper varierar inte från dag till dag. Detta 
beror på konkurrenskraften hos kulturen [7]. Man kan således styra och 
kontrollera surdegsprocessen och egenskaperna i slutprodukten [6]. Utan 
starterkulturtillsatts är det svårt att producera fermenterade produkter med en 
hög och jämn kvalitet [7]. 
 
 

2.4 Mjölksyrabakterier 
 
Mjölksyrabakterier är den dominerande mikroorganismen i surdeg och de 
reologiska, aromatiska och näringsmässiga egenskaperna hos surdegsbaserade 
produkter är beroende av mjölksyrabakteriernas aktivitet [8]. De beskrivs som 
icke patogena, Gram-positiva, icke sporbildande, kocker eller stavar, fakultivt 
anaeroba med en fermentativ metabolism [6].  
De vanligaste släktena i denna bakteriegrupp är Lactobacillus, Lactococcus, 
Leuconostoc, Pediococcus och Streptococcus [6]. 
 
Tack vare att mjölksyrabakterier är icke patogena är de mycket lämpliga i 
livsmedelssammanhang [6]. De uppfyller även en viktig funktion i 
människans tarmsystem [9].  
 
Genom kolhydratmetabolismen producerar mjölksyrabakterier mjölksyra som 
huvudprodukt [9]. Vissa producerar även ättiksyra, etanol, koldioxid samt 
aminosyror. Dessa produkter har stor betydelse för surdegsbrödets smak, 
hållbarhet och textur [10]. Förutom kolhydrater behöver mjölksyrabakterier 
även andra ämnen som aminosyror, vitaminer, purin och pyrimidin [5]. 
 
Tillväxtoptimum för mjölksyrabakterier ligger normalt vid 30-37°C och pH 
5,5-5,8. Deras höga tolerans mot lågt pH gör det lätt för dem att konkurrera 
med andra icke önskvärda bakterier under fermenteringen [6]. 
 
Förutom i surdeg finns mjölksyrabakterier till exempel på växter, i djur och 
människor, i kloakvatten och gödsel [9]. I mjöl varierar antalet 
mjölksyrabakterier mellan ett fåtal till 103 CFU/g [6]. 
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2.4.1 Lactobacillus 
 

Bakteriesläktet Lactobacillus är viktigt inom livsmedelsindustrin eftersom de 
ofta används som starterkulturer och probiotika i fermenterade mjölkprodukter 
[11]. Namnet Lactobacillus betyder mjölkbakterien (lacto=mjölk; bacter=stav) 
[12]. 
Antalet arter ändras frekvent på grund av den taxonomiska utvecklingen inom 
området [6], men för närvarande finns det ett 70-tal arter [12]. 
Lactobacillus är den dominerande mjölksyrabakterien i en mogen surdeg. De 
vanligaste förekommande arterna i surdegen är L. brevis, L. casei ssp. casei, L. 
fermentum, L. plantarum och L. sanfrancisco [9] (numera L. 
sanfranciscensis). 
 
Lactobacillus ssp. har dokumenterade terapeutiska funktioner. De producerar 
bland annat antimikrobiella substanser (mjölksyra, väteperoxid och 
bakteriocin), men kan även reducera kolesterol halten i serum, förbättra 
laktasaktiviteten samt förhindra diarré och tillväxt av patogener [6]. 
Cellerna inom detta släkte är stavformade, gram positiva, icke rörliga, icke 
sporbildande, katalasnegativa [13] och har en G+C-halt på 32-53% [12]. 
 
 

2.5 Bakteriocin 
 
Det ökande kravet från konsumenterna på ”tillsatsfria” produkter har lett till 
ett ökat intresse att använda naturliga substanser som konserveringsmedel i 
livsmedel, istället för de kemiska tillsatser som används idag [16]. 
 
Mjölksyrabakterier kan inhibera tillväxten av oönskade mikroorganismer 
genom flera olika mekanismer. Vanligast sker detta genom en reducering av 
pH-värdet [14]. Ett flertal mjölksyrabakterier kan även producera 
antimikrobiella föreningar som organiska syror, väteperoxid, diacetyl och 
bakteriocin [15, 16].  
 
Bakteriociner är antimikrobiella peptider eller små proteiner. De inhiberar 
tillväxten av andra mikroorganismer som oftast är nära släkt med den 
producerande stammen [15, 17]. En del bakteriociner kan till och med inhibera 
livsmedelsförstörande och/eller patogena mikroorganismer [17] t.ex. 
Clostridium, Listeria och Enterococcus [16]. Produktion av bakteriocin har 
observerats bland arter som Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, 
Leuconostoc och Carnobacterium [16]. 
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Nisin A är det bäst studerade bakteriocinet, vilket även har blivit accepterat av 
World Health Organization (WHO) som konserveringsmedel i 
livsmedelsindustrin [16]. Bakteriocin producerat av Lactobacillus acidophilus 
och Lactobacillus gasseri tros dessutom ha gynnande effekter på människans 
hälsa [18]. 
 
Mekanismen för inhiberingen kan ske på olika sett, t.ex genom att hämma 
cellväggssyntesen eller att tränga sig igenom membranet hos målorganismen. 
Bakteriocinet kan sättas fast på negativt laddade fosfatgrupper som sitter på 
målcellens membran. Eftersom bakteriocin är en positivt laddad molekyl sker 
en elektrostatisk interaktion mellan bakteriocinet och målcellens membran 
[19]. Mjölksyrabakterier som producerar bakteriocin kan ha 
konkurrensfördelar gentemot andra bakterier i t.ex en surdeg och kan på så vis 
öka stabiliteten i surdegen [15].  
 
 

2.6 Bakteriell tillväxt 
 
Bakterier förökar sig genom binär fission (celldelning) vilket gör att tillväxten 
sker exponentiellt så länge näringen är tillräcklig, pH i mediet inte är för 
högt/lågt eller att koncentrationen av toxiska ämnen inte är för hög.  
En populations tillväxt studeras oftast med hjälp av en tillväxtkurva. 
Tillväxtkurvan har fyra distinkta faser (se figur 2.1) 
 
Figur 2.1 Bakteriell Tillväxtkurva 
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Lagfasen; där anpassar sig bakterierna till det näringsmedium som de har 
ympats till. Endast en ökning av cellvolymen sker, antalet bakterier ökar inte. 
Exponentiellfas; där ökar bakterierna exponentiellt. Den tid det tar för 
bakterierna att fördubbla sitt antal anges som generationstid. 
Stationärfas; där lika många celler dör som det nybildas. Alltså ingen tillväxt. 
Avdödningsfas; då energin är slut och cellerna dör [20]. 
 
2.6.1 Odling 
 

Tillväxt av bakterier enligt tillväxtkurvan beskriven ovan beräknas oftast i ett 
slutet system, en s.k. batchodling. Vid batchodling tillsätts ingen näring vilket 
gör att när näringen är slut avslutas även tillväxten. Men det finns även andra 
typer av system vid odling av bakteriekulturer. I en kontinuerlig odling tillförs 
nytt substrat kontinuerligt och bakterierna befinner sig därmed i den 
exponentiella fasen under hela odlingen. Det finns även ett utflöde vid den 
kontinuerliga odlingen som är lika stort som inflödet av substrat. Odlingen 
sker i steady state, vilket betyder att temperatur, tryck, koncentration, volym, 
massa etc. inte varierar med tiden. [21] 
Även vid Fed-batch odling tillsätts substrat men till skillnad från den 
kontinuerliga odlingen så finns det inget utflöde. Volymen i fermentorn ökar 
således vilket gör att detta system inte sker i steady-state. 
 
2.6.2 Temperaturens inverkan på odlingen 
 

Temperaturen har en direkt effekt på tillväxthastigheten enligt Arrhenius 
ekvationen  
(k = Ae -Ea /(RT) ) [21]. Temperaturintervallet för mjölksyrabakterier är brett 
men ligger normalt vid 30-37°C. Det finns dock stammar som växer vid 
temperaturer mellan 4 och 53°C 
 
2.6.3 pH-värdets inverkan på odlingen 
 

Tillväxthastigheten i en odling beror på odlingsmediet pH-värde och är som 
högst vid kulturens pH-optimum [21]. Om pH-värdet ändras med mer än 1-2 
pH-enheter från optimum så sjunker tillväxthastigheten drastiskt. 
Mjölksyrabakteriers pH-optimum ligger runt 5,5-5,8 [6] men många arter kan 
överleva vid betydligt lägre pH. Förmågan att kunna växa vid låga pH-värden 
ger dem stora konkurrensfördelar gentemot andra bakterier. 
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2.6.4 Analys av tillväxten 
 

Det finns olika sätt att bestämma tillväxten i en kultur. Ett sätt är att 
spektrofotometriskt mäta grumligheten (celltätheten), i bakteriekulturen, så 
kallad optisk densitet (OD). Man kan även bestämma antalet 
celler/volymsenhet vilket kan göras genom en levandehaltsbestämning där 
endast de levande cellerna räknas, eller genom en totalhaltsbestämning där 
både döda och levande celler räknas i speciella räknekammare. 
Levandehaltsbestämning sker på agarplattor där varje bakterie, vid inkubering, 
förökas och bildar en synlig koloni. Levandehaltsbestämning anges i CFU/ml 
eller g - Colony Forming Units. Eftersom en bakteriecell normalt har gett 
upphov till en koloni får man ett mått på antalet bakterier i ursprungsprovet 
genom att räkna kolonierna på plattan. Ett problem är dock om bakterien 
bildar långa kedjor och/eller adherar till cellytan hos andra celler. Då kan en 
koloni ha skapats av flera celler och inte bara av en. 
Totalhaltsbestämning sker i en räknekammare i mikroskop. Räknekammaren 
har ett rutmönster där man räknar antal celler, döda som levande, i varje ruta. 
Genom att färga in bakterierna kan man även skilja på de döda och de levande 
cellerna. De döda blir då blåa. 
Tillväxtkurvan, där tillväxten bestäms enligt totalhaltsbestämning, får således 
ett annat utseende eftersom man inte skiljer på de döda och levande 
bakterierna i den stationära och avdödningsfasen. Se figur 2.2. 
 
 
Figur 2.2 Bilden visar en illustrerad skillnad i cellantal vid totalhaltsbestämning och 
levandehaltsbestämning 
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2.7 Plasmider 
 
Plasmider är små, oftast cirkulära, dubbelsträngade DNA molekyler som finns 
i många bakterier. De existerar oberoende av kromosomen och innehåller 
relativt få gener, oftast färre än 30 [20]. 
 
Det är viktigt att känna till vilka egenskaper som är plasmidbundna eftersom 
plasmiden lätt kan falla bort från bakteriekulturen om bakterien inte har 
användning för den plasmidbundna egenskapen [20]. 
Plasmider kan även avlägsnas genom behandling, så kallad plasmidkurering. 
Då inhiberas replikeringen av plasmiden. Detta kan göras med t.ex. UV- eller 
radiostrålning, toxiska substanser eller med höga temperaturer [20]. 
 
Enligt en studie av Lönner, Preve-Åkesson och Ahrné innehåller 
mjölksyrabakterier i en surdeg vanligen 1-6 plasmider, med det finns även 
mjölksyrabakterier som inte innehåller någon plasmid alls [22]. 
Genom att göra en plasmidanalys kan man ta reda på hur många plasmider 
testbakterien innehåller. Man får även reda på storleken på plasmiderna. 
Dessutom kan man studera om plasmider har fallit bort efter en odling av en 
bakteriekultur vilket kan medföra att bakteriekulturen kan ha förlorat viktiga 
egenskaper. 
 
 

2.8 Identifiering och jämförelse mellan olika mjölksyrabakterier 
 
För att identifiera eller jämföra fermentationsmönster hos olika 
mjölksyrabakterier kan man använda sig av ”identifieringskitet” API 
(Appareils et Procédés d´Identification, bioMérieux) 50 CHL. Principen med 
denna metod är att studera vilka kolkällor som mjölksyrabakterierna i fråga 
fermenterar. Just detta kit innefattar identifiering av släkterna Lactobacillus 
och Leuconostoc, men det finns även kit för andra bakterier. 
I kitet testas 49 olika kolkällor (tabell 2.1). Vid positiv fermentering ändrar 
mediet färg från lila till grönt vidare till gult pga. en pH-indikator. 
Färgmönstren jämförs sedan med varandra eller med mönstren från 
mjölksyrabakteriernas typstammar. Eftersom det ibland kan vara svårt att 
avgöra negativt eller positivt omslag vid avläsningen klassas API inte som en 
helt tillförlitlig identifieringsmetod utan kräver komplettering av andra 
metoder för validering, t.ex. genetiska metoder som RAPD. 
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Tabell 2.1 De 49 kolkällor som testas i API 50 CHL 
 

1. Glycerol 
2. Erytritol 
3. D-Arabinos 
4. L-Arabinos 
5. Ribos 
6. D-Xylos 
7. L-Xylos 
8. Adonitol 
9. ß-metyl-xylosid 
10. Galaktos 
11. Glukos 
12. Fruktos 
13. Mannos 
14. Sorbos 
15. Ramnos 
16. Dulcitol 
 

17. Inositol 
18. Mannitol 
19. Sorbitol 
20. α-metyl-mannosid 
21. α-metyl-glukosid 
22. N-acetyl-

glukosamine 
23. Amygdalin 
24. Arbutin 
25. Esculin 
26. Salicin 
27. Cellobios 
28. Maltos 
29. Laktos 
30. Melibios 
31. Sukros 
32. Trealos 

33. Inulin 
34. Melezitos 
35. Raffinos 
36. Stärkelse 
37. Glykogen 
38. Xylitol 
39. Gentiobios 
40. D-Turanos 
41. D-Lyxos 
42. D-Tagatos 
43. D-Fukos 
44. L-Fukos 
45. D-Arabitol 
46. L-Arabitol 
47. Glukonat 
48. 2-keto-glukonat 
49. 5-keto-glukonat 

 
 
RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) är en snabb och känslig 
metod [23] för identifiering. Ett antal okända segment av organismens DNA 
amplifieras genom en PCR reaktion (Vid PCR-analys amplifieras ett känt 
segment av DNAt) efter tillsatts av en kort primersekvens (10-22 baspar) [24]. 
De amplifierade sekvenserna är karaktäristiska för den testade organismen och 
förekommer i olika storlekar. 
Fragmenten som amplifierats separeras från varandra genom elektrofores och 
infärgning av gelen.  
Fördelen med RAPD jämfört med andra identifikationsmetoder är att RAPD 
inte kräver någon direkt kunskap om testorganismen [23]. Däremot måste man 
ha en typstam att jämföra med. RAPD räcker alltså inte enbart som metod utan 
kompletterar andra metoder som ex API. 
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3 Målsättning 
 
Syftet med detta examensarbete var att studera förmågan hos surdegsbakterien 
Lactobacillus gasseri 42 att producera en hämmande substans, troligen ett 
bakteriocin. Bakteriocin kan öka stabiliteten i surdegen på grund av 
konkurrensfördelar gentemot andra laktobaciller. 
Målet var att finna ett optimalt odlingsförfarande vid fermentorodling av ovan 
nämnd stam med avseende på bakteriocinproduktionen i surdegen då L. 
gasseri 42 används som starterkultur. 
 
För att uppnå målet genomfördes ett antal fermentorodlingar med olika 
parameterinställningar. Den första odlingen skulle ske vid förhållanden som 
antogs vara optimala för tillväxten av L. gasseri 42. Denna odling var tänkt att 
användas som referens för de övriga odlingarna. Men utbytet, med avseende 
på cellmassa, blev mycket låg vilket gjorde att målsättningen med arbetet 
ändrades till att försöka finna de optimala betingelserna för tillväxten av L. 
gasseri 42. 
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4 Material och metoder 
 
Det praktiska arbetet bestod i huvudsak av fermentorodlingar av bakterien 
Lactobacillus gasseri 42 där olika parametrar varierades. Tillväxten bestämdes 
genom att CFU analyserades under odlingssteget. Dessutom analyserades 
produktionen av den hämmande substansen. Eftersom att olikformade kolonier 
erhölls vid CFU bestämning, genomfördes API och RAPD på de olika 
kolonierna för att undersöka eventuella bildade mutanter eller yttre 
kontamination. 
 
 

4.1 Bakteriestammar 
 
Samtliga bakteriestammar som användes i detta examensarbete var tagna från 
CeLac Sweden AB:s bakteriebibliotek. Lactobacillus gasseri 42 är sedan 
tidigare isolerad från en rågsurdeg och används i detta arbete som ympkultur i 
fermentorn- och kolvförsök. Stammen har i tidigare studier visat förmågan att 
producera ett ämne, troligen ett bakteriocin, som hämmar tillväxten av andra 
laktobaciller. Isolaten 75, 20 och 62 som användes vid ”agar-spot” metoden 
(se avsnitt 4.8) är även dom isolerade från rågsurdegar och delvis identifierade 
i ett tidigare examensarbete [25]. Isolat nr 80 kommer ifrån en spontan surdeg 
och är identifierad som Le. mesenteroides ssp. dextranicum. 
Lactobacillus brevis A6 och Lactobacillus plantarum I11 är också isolerade 
från rågsurdegar och säljs idag som kommersiella starterkulturer hos CeLac 
Sweden AB. Dessa användes i detta arbete som indikatororganismer. 
Lactobacillus gasseri 41 användes vid plasmidanalys. Även denna bakterie är 
isolerad sedan tidigare från en rågsurdeg. 
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4.2 Inledande försök 
 
De inledande försöken bestod av att fastställa L. gasseri 42:s förmåga att 
inhibera tillväxten av andra närbesläktade bakteriearter. Analyserna utfördes i 
ett surdegsystem med ett grundrecept som bestod av 150g vatten, 100g fint 
rågmjöl (SP-fint, Lilla Harrie Valskvarn), varierande mängd L. gasseri 42 
samt två olika indikatororganismer, L. brevis A6 och L. plantarum I11 (se 
tabell 4.1). Totalt sattes fyra olika surdegar. 
 
Tabell 4.1  Surdegarnas sammansättning 
 

Deg 1a Deg 1b 
L. gasseri 42 

CFU/ml 
L. brevis A6 

CFU/ml 
L.gasseri 42 

CFU/ml 
L. brevis A6 

CFU/ml 
0,9 · 106 2 · 107 4,5 · 106 2 · 107

    
Deg 2a Deg 2b 

L.gasseri 42 
CFU/ml 

L. plantarum I11 
CFU/ml 

L.gasseri 42 
CFU/ml 

L.plantarum I11 
CFU/ml 

0,9 · 106 2 · 107 4,5 · 106 2 · 107

    
 
 
Surdegarna fermenterades under 23 timmar i 33°C varefter pH, syratal och 
CFU analyserades. Degarna friskades om enligt grundrecept för omfriskning 
(10% (37,5g) surdeg, 202,5g vatten och 135g rågmjöl). Deg 1a och 1b 
friskades om 1 gång. Deg 2a och 2b friskades om 3 gånger. 
 
4.2.1  pH-värde 
 

pH i surdegen mättes med en pH-mätare och bör ligga under 4,5 i en mogen 
surdeg [5]. pH-metern kalibrerades dagligen med buffertlösningar pH 4 och 
pH 7. 
 
4.2.2  Syratal, S° 
 

Syratal är ett mått på den totala mängden syror i ett surdegsprov. För att få 
fram syratalet mättes mängden 0,1 M NaOH som gick åt för att titrera upp pH-
värdet i 10 g surdeg (uppslammat i 90g destilleratvatten) till pH 8,50. 
Mängden förbrukad NaOH avlästes i ml och är ekvivalent med syratalet, S°. 
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4.3 Odling av bakterier i fermentor 
 

4.3.1 Utrustning 
 

Samtliga fermentorodlingar utfördes som batchodlingar i en 3 liters fermentor 
(Chemoferm), se figur 4.1, med en temperaturgivare och omrörare. pH-värdet 
kontrollerades med en pH-mätare (PHM62 Standard pHmeter, Radiometer, 
Köpenhamn, Danmark) som var kopplad till en skrivare. Lut tillsattes via 
styrning av en titrator ( TTT80 Titrator, Radiometer, Köpenhamn, Danmark) 
och pumpades in med hjälp av en vanlig slangpump. Kolkällan tillsattes 
separat via en slangpump, hälften vid ympning, andra hälften 9-10 timmar 
senare. Anaeroba odlingar utfördes med kontinuerlig tillsatts av N2-gas i head-
space i fermentorn (Biogon, AGA gas AB, Sundbyberg, Sverige). 
 
Figur 4.1. Bilden visar den fermentoruppslällning som användes vid odlingarna 
 

 
 

 
 
4.3.2 Ympning 
 

0,5 ml bakterieisolat (3.0 ⋅ 109 CFU/ml L. gasseri 42) ympades i ca 50 ml 
MRS buljong (Biokar Diagnostics, Beauvais, Frankrike) och inkuberades 
aerobt i 37°C. Efter 16-17 timmar gjordes en omympning (10%) i 200 ml 
MRS buljong och 8 timmar senare ympades fermentorn. 
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4.3.3 Odlingsmedium 
 

Alla odlingar utgick ifrån ett grundrecept (30 g/l av jästextrakt (Oxoid LTD, 
Basingstoke, Hampshire, England), 15 g/l av bakteriologiskt pepton (Oxoid 
LTD), 15 g/l av pepton från casein (Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland), 1,0 
g/l av K2HPO4 (Merck KGaA), 1,5 g/l av MgSO4 · H2O (Merck KGaA), 0,1 
g/l av MnSO4 · 7H2O (KEBO lab, Spånga, Sverige) 1,0 g/l av Na2HPO4

 

(Merck KGaA), 0,002 g/l av Thiamin (Sigma, Steinheim, Tyskland), 1,0 g/l av 
Tween-80 (Merck KGaA)). För pH korrigering av mediet tillsattes 3 eller 8M 
HCl (Merck KGaA).  
Kolkällan bestod av 60 eller 120 g/l av glukos (Cerestar, Storbritannien) eller 
maltos (Merck KGaA), och luten av NaOH (Merck KGaA) och/eller KOH 
(Eka Nobel, Bohus, Sverige). 
Appendix 1 visar en sammanställning över samtliga odlingar och den 
numrering som förekommer där används hädanefter i rapporten. 
 
4.3.4 Skörd 
 

Bakterierna skördades genom att bakteriecellerna centrifugeras ner vid 7000 
rpm i 5 min. Cellerna tvättades därefter i två omgångar med tvättvätska (0,18 
g KH2PO4 (Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland), 0,82 g K2HPO4 (Merck 
KGaA), 0,59 g Tri-Na-citrat (Merck KGaA), 0,25 g MgSO4 7·H2O (Merck 
KGaA) och 1000 ml destillerat vatten). Därefter resuspenderades cellerna med 
10-20 ml frysmedium (0,18 g KH2PO4 (Merck KGaA), 0,82 g K2HPO4 (Merck 
KGaA), 0,59 g Tri-Na-citrat (Merck KGaA), 0,25 g MgSO4 7·H2O (Merck 
KGaA), 120,6 g glycerol (Calbiochem, Darmstadt, Tyskland) 879,4 ml 
destillerat vatten) och fördelades i glasflaskor (ca 2 ml per flaska) med 
skruvkork och frystes in vid -45°C för kommande analyser. För att bestämma 
antalet bakterier analyserades CFU dels vid skörd direkt från fermentorn, dels 
på det infrysta provet. 
 
 

4.4 Mikroskopering 
 
Samtliga odlingar studerades i faskontrastmikroskop (Zeiss, Axiostar plus, 
Jena, Tyskland) med 1000 gångers förstoring och dokumenterades i samtliga 
fall antingen skriftligt eller genom att de fotograferades. 
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4.5 Odling med tillsatts av rågmjöl 
 
Eftersom L. gasseri 42 tycks föröka sig bra då de får växa i rågsurdeg uppkom 
teorin om att bakterien kan behöva något som finns i rågmjölet. 
 
4.5.1 Försöksodling i kolv 
 

Appendix 2 visar en sammanställning av alla kolvodlingar. Den numrering 
som förekommer där används hädanefter i rapporten. 
 
Till en början gjordes två kolvar (A och B) med 100 ml MRS buljong där prov 
A innehöll 1% fint rågmjöl (SP-fint, Lilla Harrie Valskvarn), prov B användes 
som referens. 0,25 ml L. gasseri 42 (3.0 ⋅ 109 CFU/ml) ympades i båda 
kolvarna. Kolvarna inkuberades i 37°C i 20 timmar varefter CFU togs. 
 
Ytterligare ett försök gjordes där fyra kolvar bereddes. Varje kolv innehöll 50 
ml MRS buljong, 0.1 ml ymp av L. gasseri 42 (3.0 ⋅ 109 CFU/ml) samt 1% 
mjöl behandlat enligt tabell 4.2. Även här användes fint rågmjöl (SP-fint, Lilla 
Harrie Valskvarn).  
 
Tabell 4.2 Fyra odlingskolvar med mjöl 
 

Prov 
nr 

Innehåll 

C 0,5g vanligt obehandlat 
mjöl 

D 0,5g autoklaverat mjöl* 
E 2 ml extraherat mjöl (se 

4.5.2) 
F Inget mjöl - referens 

* Mjölet autoklaverades tillsammans med MRS-buljongen i 121°C under 20 min. 
 
Kolvarna inkuberades i 22 timmar i 37°C varefter CFU analyserades.  
 
4.5.2 Extrahering av rågmjöl till fermentorodling 
 

100 g fint rågmjöl (SP-fint, Lilla Harrie Valskvarn) löstes upp i 300 ml 
destillerat vatten. 2 ml enzymlösning SAN super 240L (Novo Nordisk A/S, 
Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark) tillsattes. Enzymblandningen 
innehöll enzymerna glukoamylas, α-amylas, β-glukanas. Blandningen ställdes 
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i ett vattenbad i totalt 6 timmar. Temperaturen höjdes successivt med 
uppehållstider enligt tabell 4.3. 
 
 
Tabell 4.3 Uppehållstider och temperatur. Tiden inkluderar uppvärmningstiden. 
 

Temperatur
(°C) 

Tid 
(timmar)

      
55 3 
70 1 
90 2 

 
 
Flaskan skakades om var 10:e -15:e minut. Efter värmebehandlingen 
behandlades provet enligt 2 alternativa metoder. Metod 1 gick ut på att 
avlägsna fiberkomponenterna i rågmjölet genom att centrifugera 
mjölblandningen i 5 min, 7000 rpm. 80 ml (1% mjöl av odlingsmediet) av 
supernatanten tillsattes separat till fermentorn vid ympningen. I metod 2 
tillsattes (80 ml (1% mjöl av odlingsmediet)) mjölblandningen som den var, 
dvs. med fiberkomponenter. 
 
 

4.6 Odling med döda L. brevis A6 celler 
 
Odlingen med döda L. brevis A6 celler var främst avsedd för att studera dess 
inverkan på produktionen av den bakteriehämmande substansen hos L. gasseri 
42. Teorin var att L. gasseri 42 känner av närvaron av L. brevis A6 celler i 
odlingen och börjar därför aktivera egenskapen att producera den 
bakteriehämmande substansen. De inledande försöken i surdeg där L. gasseri 
42 visar en hämmande effekt mot L. brevis A6 ligger till grund för denna idé. 
Anledningen till att L. brevis A6 cellerna var döda beror på att man inte vill ha 
en blandkultur i fermentorodlingen. 
 
4.6.1 Avdödningstest 
 

1 mg frystorkad L. brevis A6 kultur (2 · 1011 CFU/g) ympades i 100 ml MRS 
buljong och inkuberades i 37°C, ett dygn. Bakterielösningen autoklaverades 
därefter i 20 min 121°C. Efter autoklavering gjordes ett ytutstryk av 
bakterielösningen på MRS-plattor som inkuberades i 37°C, 2 dygn, för att 
kontrollera att inga levande celler fanns kvar. 

 
 

18



 
4.6.2 Försöksodling i kolv 
 

Frystorkad L. brevis A6 kultur odlades upp och avdödades därefter enligt 
försöket beskrivet i 4.6.1. 0,25 ml L. gasseri 42 (3.0 ⋅ 109 CFU/ml) ympades i 
en kolv med 200 ml MRS. 10 ml av den avdödade L. brevis A6-buljongen 
tillsattes till kolven. Odlingskolven (prov G) inkuberades i 37°C. CFU 
analyserades efter ca 20 timmar. 
 
4.6.3 Odling i fermentor 
 

Samma uppodling och avdödningsmetod användes vid fermentorodling med 
döda L. brevis A6 celler som beskrivet i 4.6.2. Cellerna tillsattes separat via 
ympflaskan vid ympning av fermentorn. 
 
 

4.7 Odling med pH-gradient 
 
En odling där pH-värdet i odlingsmediet ändrades stegvis genomfördes. pH-
värdet vid ympning sattes till 5,0. Två timmar senare, då odlingen börjat 
komma igång, sänktes pH till 4,5. Efter 13 timmar sänktes pH värdet till 4,0. 
CFU-prov togs innan sänkning till 4,5 samt innan odlingen avslutades vid pH 
4,0. Hypotesen för denna odling var att försöka stressa bakterierna så att de 
ökar sin produktion av den bakteriehämmande substansen. 
 
 

4.8 Aktivitetstest av bakteriehämmande substans med ”Agar 
spot”-metoden 
 
4.8.1 Inledande försök av ”agar spot”-metoden 
 

Aktiviteten av den bakteriehämmande substansen analyserades enligt ”agar-
spot assay” [16]. Bakterier från infrysta prov placerades ut med en plastinös på 
MRS-plattor. Plattorna inkuberades i 37°C i 2 dygn. MRS-mjukagar (5 
ml/platta, 0,75% agar) med ca 108 indikatorceller hälldes över kolonierna 
varefter plattorna inkuberades i 24 timmar. Zoner som uppkom runt 
kolonierna studerades.  
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Följande analyser gjordes:  
 

Hämmande 
substans  
producent 
 

Indikator 
organism

Odling 9 1 L. brevis A6 
Odling 9 2 L. brevis A6 
Odling 9 Isolat nr 80 
Odling 9 Isolat nr 62 
Odling 9 Isolat nr 75 
Odling 9 Isolat nr 20 

 
1  Plattor från CFU-bestämning av odling 9 
med ca 4 kolonier på togs som de var efter 
att de stått i kyl i okänt antal dagar. 
Mjukagar med indikatorceller hälldes över 
plattorna. 
 
 

 
2 Koloni från CFU-bestämning av odling 
9 som stått i kyl okänt antal dagar 
placerades ut på ny agarplatta och 
inkuberades i ett dygn. 

4.8.2 Optimering av ”agar spot-metoden” 
 

Fyra olika varianter av metoder testades. Vid samtliga prov placerades 
bakterier från odling 9 ut på MRS-plattor varefter de inkuberades och 
kylförvarades enligt tabell 4.4. 
 
Tabell 4.4 Inkuberings- och kyltider 
 

Prov 
nr 

Inkubering 
37°C 

(dygn) 

Kylskåp
(dygn) 

1 2 3 
2 2 4 
3 3 4 
4 2 2 

 
 
Efter kylförvaring hälldes 5 ml mjukagar (0,75% agar) med ca 108 L. brevis 
A6 celler över plattorna varefter de inkuberades i 37°C. Zonerna som uppkom 
runt kolonierna studerades efter ett dygn. 
Anledningen till att plattorna stod i kyl var att få fastare kolonier och undvika 
att de smetas ut vid överhällning av mjukagarn. 
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4.9 Aktivitetstest av den bakteriehämmande substansen i surdeg 
 
Produktionen av den bakteriehämmande substansen analyserades även indirekt 
i surdeg. Tre degar sattes enligt ett grundrecept som bestod av 150g vatten, 
100g fint rågmjöl (SP-fint, Lilla Harrie Valskvarn), 1 · 106 CFU/g deg L. 
gasseri 42 från odlingar angivna i tabell 4.5 samt 2 · 107 CFU/g deg 
indikatorceller ( L. brevis A6)  
 
Tabell 4.5 L. gasseri 42 som användes i degarna tagna från olika odlingar  
 

Deg nr Odling
1 13 
2 14 
3 6 

 
 
Degarna fermenterades 23 timmar vid 37°C (se figur 4.2) varefter pH, syratal 
och CFU analyserades. Degarna friskades om vid tre tillfällen enligt 
grundrecept för omfriskning (10% (37,5g) surdeg, 202,5g vatten och 135g 
rågmjöl). 
 
 
Figur 4.2 Bild av de tre surdegarna som sattes för analys av den hämmande substansen 
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4.10 API 50 CHL 
 
Vid CFU-bestämningar uppkom kolonier med olika utseenden (se avsnitt 5.3). 
API 50 CHL analyserades på de olikformade kolonierna från typstammen, 
kolvodling A och B samt odling 14. Deras fermenteringsmönster jämfördes 
sedan med fermenteringsmönstret från L. gasseri 42 (ympstammen) och L. 
gasseri CCUG 31451T. Syftet med analysen var att undersöka eventuella 
förändringar i fermenteringsmönstret hos bakterierna samt att säkerställa att de 
olika kolonierna är samma stam. Förändrade fermenteringsmönster kan till 
exempel bero på uppkomna mutanter eller indikera ändrat plasmidmönster.  
 
Kulturerna odlades upp i MRS-buljong över natt (37°C). Därefter 
centrifugerades (5 min 7000 rpm) cellerna och tvättades två gånger med 0,9 % 
NaCl-lösning. Cellerna resuspenderades därpå i 10 ml API 50 CHL-medium 
och pipetterades ned i 50 brunnar. Varje brunn, förutom en, är försedd med 
varsin kolkälla. Brunnen utan kolkälla används som referens där ingen tillväxt 
skall ske. Då mjölksyrabakterierna i provet fermenterar kolkällan sjunker pH-
värdet. API 50 CHL-mediet som provet är löst i innehåller en indikator, 
bromkresolpurpur, som ändrar färg från violett vidare till grön och till sist gul 
då pH sjunker. 
För att skapa en anaerob miljö täcktes brunnarna med steril paraffinolja. API-
plattorna inkuberades i 37°C och avlästes efter 1 och 2 dygn. Vid oklart 
färgomslag efter två dygn gjordes en slutavläsning efter 5 dygn.  
Avläsningen klassificeras efter färgomslag enligt följande; violett/blå = 0, 
mörkgrön = 1, klargrön = 2, ljusgrön = 3, gulgrön = 4 och klargul = 5. Omslag 
3-5 räknas som positiva, det vill säga stammen i fråga fermenterar sockerarten 
i brunnen.  
 

4.11 RAPD- Randomly Amplified Polymorphic DNA 
 
För att komplettera resultaten från API 50 CHL-analysen användes den 
genetiska karaktäriseringsmetoden RAPD [26]. De olikformade kolonierna 
som analyserades med RAPD visas i tabell 4.6. Dessa jämfördes med 
ympisolatet (ursprungsstammen). För identifiering av ympisolatet gjordes en 
jämförelse med olika typstammar (tabell 4.6.2) samt L. plantarum A1. 
Dessutom jämfördes alla odlingar (1-15) med ympisolatet. 
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Tabell 4.6 Prov för RAPD analys 
 
 

Odling Prov Utseende 
2 Infryst Diffusa 
2 Infryst Fylliga 
3 Från 

fermentor 
Stjärnformade

A Från kolv Diffusa 
A Från kolv Fylliga 
B Från kolv Diffusa 
B Från kolv Fylliga 
L. gasseri 
CCUG 
31451T

Infryst Regelbundna 

L. gasseri 
CCUG 
31451T

Infryst Diffusa 

14 Infryst Fylliga 
14 Infryst Stjärnformade
 
 
Tabell 4.6.2 Typstammar som jämfördes med ympstammen L. gasseri 42 

  

    
L. jensenii CCUG 35572T L. amylovorus DSM 20531T  
L. crispatus CCUG 30722T L. amylophilus CCUG 30137T  
L. johnsonii CCUG 30725T L. gasseri CCUG 31451T  
L. acidophilus DSM 20079T    

 
 
 
 
PCR (Eppendorf, Matercycler gradient, Netheler-Hinz GmbH, Hamburg, 
Tyskland) med Eppendorf MasterMix 2.5x (Eppendorf AB, Hamburg, 
Tyskland) och en primer med nukleinsyrasekvensen ACGCGCCCT 
(Scandinavian gene) användes vid försöket. PCR-programmet kördes enligt 
tabell 4.7. 
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Tabell 4.7 Temperatur, tid och antal cykler vid RAPD. 

 
Temp (°C) Tid (sek) Antal cykler

94 45  
30 120 4 cykler 
72 60  

   

94 5  
36 30 8 cykler 
72 30  

   

75 600 1 cykel 
    

Efter programmet hölls temperaturen vid 4°C. 
 
 
Efter amplifieringen kördes en Agaros-gelelektrofores. Gelen (2.94 g agaros 
(Sigma, Steinheim, Tyskland)/200 ml buffert (Sigma, Steinheim, Tyskland)) 
infärgades av etidiumbromidlösning (200μl (Sigma;E1510)/l H2O) och 
tvättades med vatten. RAPD-banden fotograferades på ett UV-bord (Polaroid, 
Upland, California, USA). 
Likheter i banden hos de olikformade kolonierna jämfördes med band från den 
ursprungliga ympstammen (Lactobacillus gasseri 42) och de övriga 
typstammarna. 
 
 

4.12 Plasmidanalys 
 
De sex olika kulturer som valdes ut för plasmidanalys var: 
L. gasseri CCUG 31451T, L. amylovorus DSM 20531T, Fyllig koloni samt 
diffus koloni av L. gasseri 42 från kolvförsök A, L. gasseri 42, L. gasseri 41. 
 
Kulturerna odlades upp i MRS-buljong i 18-20 timmar i 37°C. Cellerna 
skördades och preparerades enligt en modifiering av en tidigare beskriven 
metod [27] med fenol och kloroform/isoamylalkohol för att extrahera fram 
cellernas DNA. 
DNA sekvenserna separerades med agaros-gelelektrofores med kylvatten 
(6°C) vid 12 mA den första timmen och sedan vid konstant spänning, 60 V, 
över natten. Gelen framkallades genom infärgning med etidiumbromid 
(300μl(Sigma;E1510)/lH2O) och tvättades därefter med vatten. Plasmiderna, 
som framträdde som band vid belysning på UV-bord, fotograferades 
(Polaroid, Upland, California, USA). 
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Banden fördelas över gelen efter hur snabbt plasmiderna vandrat, dvs. de 
största plasmiderna hamnar högst upp på gelen och de minsta hamnar längst 
ner. Som referensstam användes Escherichia coli V517, eftersom dess 
plasmidantal och storlekar är kända. Fag λ–DNA användes som markör för 
kromosomalt DNA. 
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5 Resultat och diskussion 
 

5.1 Inledande försök 
 
 
Vid CFU bestämningar på deg 1a och 1b var det mycket svårt att skilja på 
kolonier från L. brevis A6 och kolonier från L. gasseri 42. Resultaten är därför 
lite osäkra, men visar dock på en inhiberande effekt av L. brevis A6. Redan 
dag 2 efter en omympning var antalet levande celler av L. gasseri 42 högre än 
L. brevis A6. Dessa degar friskades tyvärr bara om en gång på grund av 
veckoslut. Fler omfriskningar hade gett ett tydligare resultat. För att lättare 
kunna skilja arterna emellan på CFU plattorna hade man eventuellt kunnat 
räkna de olika kolonierna efter olika många dagar. T.ex. räkna kolonierna från 
L. brevis A6 efter inkubering i 1 dygn och kolonier från L. gasseri 42 efter 
inkubering i 2 dygn eftersom kolonierna från L. gasseri 42 inte träder fram 
ordentligt förrän efter 2 dygn. Detta gjordes på deg 2a och 2b vilket gjorde det 
lite lättare att skilja arterna åt. Man hade även kunnat titta på kolonierna i 
mikroskop och på det viset skilja kolonierna åt. Deg 2a och 2b visade en tydlig 
inhibering av tillväxten av L. plantarum I11. Dessa degar friskades om 3 
gånger. CFU resultaten presenteras i tabell 5.1. 
 
 
Tabell 5.1 Resultat av degsättningarna 
 

 Deg 1a    Deg 1b  
 L. gasseri 42 

CFU/ml 
A6 

CFU/ml 
  L. gasseri 42 

CFU/ml 
A6 

CFU/ml
Start 0,9 · 106 2 · 107  Start 4,5 · 106 2 · 107

Dag 1 e.a.* 3,1 · 109  Dag 1 3,0 · 108 2,8 · 109

Dag 2 4,6 · 108 1,8 · 108  Dag 2 9,3 · 108 5,1 · 108

       
  Deg 2a    Deg 2b  

  L. gasseri 42 
CFU/ml 

I11 
CFU/ml 

  L. gasseri 42 
CFU/ml 

I11 
CFU/ml

Start 0,9 · 106 2 · 107  Start 4,5 · 106 2 · 107

Dag 1 2,0 · 108 4,3 · 109  Dag 1 7,7 · 108 2,9 · 109

Dag 2 2,8 · 108 2,2 · 109  Dag 2 6,2 · 108 7,6 · 108

Dag 3 4,2 · 108 8,5 · 108  Dag 3 1,4 · 109 4,6 · 108

Dag 4 1,6 · 109 8,4 · 108  Dag 4 2,1 · 109 1,9 · 108

* ej analyserad 
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5.2 Odlingar 
 
Totalt gjordes 15 fermentorodlingar. Appendix 1 visar en sammanställning 
över odlingarna och den numrering som förekommer där används hädanefter i 
rapporten. Tabell 5.1 visar CFU-värden för samtliga odlingar dels från prov 
tagna direkt från fermentorn innan skörd, dels på det infrysta provet. 
 
 
Tabell 5.1 CFU/ml från odlingarna 

 
Odling CFU/ml  

från fermentor
CFU/ml 
infryst 
prov 

1 2,7 · 108 ----* 
2 5,1 · 108 6,4 · 107

3 1,9 · 108 1,3 · 109

4 5,0 · 108 7,6 · 109

5 1,0 · 108 1,3 · 107

6 1,5 · 107 1,5 · 107

7 3,3 · 107 1,9 · 108

8 8,7 · 108 8,7 · 109

9 4,7 · 108 2,5 · 109

10 3,1 · 108 3,5 · 108

11 1,2 · 109 2,6· 1010

12 7,1 · 108 3,9 · 109

13 9,7 · 108 4,9 · 109

14 5,7 · 108 5,6 · 109

15 1,7 · 109 5,2 · 109

   
* Ingen växt på CFU plattorna, fel vid 
skörd eller felhantering av proven tros 
vara anledningen 

  

 
 
Bäst utbyte erhölls vid odling med en pH-gradient (odling 15) där pH sänktes 
från 5.0 vid ympning till 4.5 och sedan vidare ner till 4.0. pH värdet gick dock 
aldrig ner till 4.0 på grund av att bakterierna redan hade kommit in i den 
stationära fasen. Odlingen avbröts då pH-värdet låg på 4.25. Bakterierna tycks 
alltså föredra något lägre pH. 
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En annan iakttagelse som gjordes för bättre utbyte var att tillsätta 
rågmjölsextrakt vid ympningen. Misstanke finns att det är något i mjölets 
fiberkomponenter som bakterierna stimuleras av. Vid odling där 
fiberkomponenterna centrifugerades bort (odling 12) fick man en något vagare 
ökning av tillväxten än då fiberkomponenterna fanns med (odling 13). Vad det 
är i mjölet som gör att bakterierna växer bättre är svårt att säga men intressant 
att ta reda på i framtida försök. En jämförelse mellan CFU-resultaten från 
odlingarna och resultaten från de surdegar som sattes visar att utbytet i 
surdegarna är högre (ofta över 109 CFU/g) även fast ingen titrering skedde i 
surdegarna. Detta stärker teorin om mjölets betydelse för cellerna. Mjölet har 
dock isig en buffrande effekt, men inte så stor som den tillsatta luten i 
odlingarna. 

Utbytet är trots allt inte helt tillfredställande för att det skall löna sig att 
producera stammen som en starterkultur. Vanligen brukar CFU-värdet ligga 
kring 1010 vid odling av t.ex. L. plantarum I11-starterkulturer. Det finns olika 
teorier om varför utbytet inte har lyckats bli högre än 1,7 · 109 CFU/ml. En 
möjlighet är att bakterien hämmar sig själv på grund av sin bakteriocin 
produktion eller att de inte klarar av den tillsatta luten. Det kan även handla 
om substratinhibering. Substratet pumpades in vid två tillfällen, dels vid 
ympningen, dels 9-10 timmar senare. Vid odling 8, som har samma 
inställningar som odling 9, misslyckades inpumpningen av kolkällan vid andra 
inpumpningstillfället vilket gjorde att odlingen utfördes med hälften så mycket 
socker. Resultatet visar dock en signifikant ökning av utbytet vilket förstärker 
teorin om substratinhibering. Ett sätt att ta reda på eventuell substratinhibering 
är att göra sockeranalyser under odlingens gång. Då analyseras 
sockeråtgången hos bakterierna vilket kan berätta om allt socker är förbrukat 
tills nästa inpumpnings tillfälle. Om så inte är fallet är risken stor att 
inpumpning av mer socker inhiberar tillväxten av bakterierna. Det kan också 
saknas ett specifikt näringsämne i odlingsmediet. 

En annan teori är att det helt enkelt inte går att uppnå samma utbyte vid 
odling av L. gasseri 42 som vid odling av tex. L. plantarum I11. Detta kan 
bero på cellernas storlek. L. gasseri 42 är förhållande vis stora stavformade 
celler. Dessa celler kan således ha en högre metabolisk aktivitet än de små 
kockerformade L. plantarum I11 cellerna. 
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5.3 Olika koloniutseenden 
 
L. gasseri 42 uppvisade olika utseenden på kolonierna vid CFU bestämning på 
MRS-plattor. Uppkomsten av de olikformade kolonierna verkar vara spontan. 
Tre olika utseenden uppkom; 

1. Fylliga kolonier, dessa är de vanligast förkommande och anses vara det 
”normala” utseendet. De är vita och runda i sin form 

2. Diffusa kolonier, dessa är runda i sin form men mycket tunnare och 
ljusare 

3. Stjärnformade kolonier, dessa ser ut som små snöflingor. Även de är 
tunna och ljusa. 

 
1:an kan förekomma tillsammans med såväl 2:an och 3:an däremot 
förekommer 2:an och 3:an aldrig på en och samma platta. På vissa prov har 
ena dubbelprovet uppvisat en typ av koloniutseende och på det andra 
dubbelprovet har en annan typ av koloniutseende uppvisats. 
API och RAPD har utförts på de flesta fall där olika koloniutseenden har 
uppkommit för att studera eventuella mutanter. Resultaten visar att de 
olikformade kolonierna inte skiljer sig på fermenteringsmönstret kolonierna 
emellan men att de skiljer sig från ympstammen på två kolkällor. Ingen 
skillnad i RAPD-banden konstaterades (ytterligare resultat presenteras i 
avsnitt 5.9 och 5.10). 
Orsaken till de uppkomna utseendena är oklara med det kan handla om bland 
annat plasmidändringar, mutanter eller ändrade ytegenskaper och cellstorlekar. 
För att fastställa orsaken till de olika formerna krävs vidare undersökningar. 
 
 

5.4 Mikroskopering 
 
Generellt sett anser man att om en kultur uppvisar långa bakterier så har de 
inte vuxit optimalt och inte delat sig tillräckligt många gånger. Svullnader kan 
också tyda på dålig tillväxt eller att bakterien inte mår bra. Mikroskopbilder 
från odling 7, en odling som hade ett mycket dåligt utbyte (3,3 · 107 CFU/ml), 
visar just långa bakterier (bild 5.1 a). Tittar man däremot på en odling med ett 
bättre utbyte, t.ex. odling 9 (4,7 · 108 CFU/ml), är bakterierna mycket kortare. 
Bakterierna har en förmåga att klumpa ihop sig och bilda ”rishögar”, vilket 
kan bero på adhesionsegenskaper hos bakterierna. En stor ”rishög” ses på 
figur 5.1 a:s nedre högra hörn.  
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Figur 5.1 Mikroskopbilder från fermentorodlingar (a) Odling 7 (b) Odling 9 
 

(a)         (b)  
 
 
 
 

5.5 Odling med tillsatts av rågmjöl  
 

5.5.1 Försöksodling i kolv 
 

Resultaten av kolvodlingarna visas i tabell 5.2. Två olika koloniutseenden 
(diffusa och fylliga) uppkom för kolv A och B. Kolv A har samma 
komposition som kolv C (1% obehandlat rågmjöl) men kolv C uppvisade 
enbart fylliga kolonier. Kolv B och F har också samma komposition 
(referenser utan mjöl) men även där visade F enbart en typ av koloniutseende. 
Bildandet av olika koloniutseenden tycks även här vara spontana. För RAPD 
och API resultat se avsnitt 5.9 och 5.10. Kolonierna identifierades som L. 
gasseri 42 enligt API och RAPD. 
 
 
Tabell 5.2 CFU-värden 
 

Prov nr Beskrivning CFU/ml 
A Obehandlat rågmjöl 1% 1,0 · 109

B Referens 2,9 · 108

C Obehandlat rågmjöl 1% 6,3 · 108

D Autoklaverat mjöl 1% 2,1 · 108

E Extraheratmjöl 1% 1,1 · 109

F Referens 3,2 · 108
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Resultaten visar att tillväxten är högre vid odling med rågmjöl, däremot spelar 
det ingen större roll om mjölet är extraherat eller inte. Mjölet skall dock inte 
autoklaveras. 
 
5.5.2 Extrahering av rågmjöl till fermentor 
 

Eftersom kolvförsöket visade att tillsats av extraherat rågmjöl hade en 
gynnsam inverkan på cellutbytet, genomfördes en fermentorodling på samma 
substrat. Vid metod 1 (odling 12) där fiberkomponenterna centrifugerades bort 
erhölls ett något förbättrat resultat. (se CFU värden för odling 12 i tabell 5.1) 
Vid metod 2 (odling 13) där fiberkomponenterna följde med i fermentorn, 
ökade tillväxten och cellutbytet ytterligare något.  
 
 

5.6 Odling med döda L. brevis A6 celler 
 

5.6.1 Kolvförsök 
 

Kolvodling med döda L. brevis A6 celler gav enbart en mindre höjning av 
tillväxten hos L. gasseri 42. CFU-värderna presenteras i tabell 5.3. 
 
Tabell 5.3  Resulterande CFU-värden. 4.4· 109 döda A6 celler tillsattes provet 
 

Prov CFU/ml 
Odling med döda A6 celler 3,9 · 108

Referens 2,9 · 108

 
 
5.6.2 Fermentorodling 
 

En fermentorodling (odling 14) i närvaro av döda L. brevis A6 celler gjordes 
trots att tillväxten inte ökade markant vid kolvodlingen. Fermentorodlingen 
var istället främst menad för att se om de döda cellerna påverkade 
produktionen av den bakteriehämmande substansen hos L. gasseri 42.  
Resultaten visade att CFU värdet från fermentor odlingen till och med blev  
lägre då man odlade med döda L. brevis A6 celler jämfört med odlingen innan 
som användes som referens (5,7 · 108 resp. 9,7 · 108). En surdeg sattes med 
celler från denna odling för indirekt analys den hämmande substansen. 
Resultatet presenteras i avsnitt 5.8.  
Två olika koloniutseenden (fyllig och stjärnformad) uppkom vid CFU 
bestämningen. RAPD- och API resultaten presenteras i 5.9 och 5.10.  
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5.7 Aktivitetstest av bakteriehämmande substans med ”Agar 
spot”-metoden 
 

5.7.1 Inledande försök av metoden 
 

Då metoden genomfördes enligt tidigare referens [25] uppkom vissa 
komplikationer. Kolonierna från L. gasseri 42 (odling 9) smetades ut då 
mjukagarn hälldes över vilket gjorde det svårt att se några klara zoner. Med 
isolat 75, 20 och 80 var det svårt att urskilja några zoner medan på isolat 62 
kunde svaga zoner urskiljas. På plattan tagen direkt från en CFU bestämning 
som stått i kyl ett okänt antal dagar syntes tydliga zoner kring samtliga 
kolonier på plattan, men på plattan där kolonierna från samma CFU 
bestämning placerades ut för hand syntes inga zoner. 
 
5.7.2 Optimering av metoden 
 

L. gasseri 42 kolonierna smetades inte ut efter att stått i kylen i 2-4 dygn (prov 
1-4, se tabell 4.4 sid 20). Däremot uppkom inga zoner på någon av plattorna. 
För att kunna optimera metoden bättre kan det vara nödvändigt att veta om 
den hämmande substansen produceras under tiden som cellen bildas eller efter 
att cellen bildats. Vidare försök krävs för att finna det rätta förfarandet för 
framtida försök. Metoden är annars ett snabbt och enkelt sätt att studera 
kulturens inhiberingsspektra. 
 
 

5.8 Aktivitetstest av bakteriehämmande substans i surdeg 
 
Kolonier från L. gasseri 42 och L. brevis A6 var mycket svåra att skilja åt. En 
teori var att L. gasseri 42 tog övertaget redan efter en till två dagar vilket 
medför att det bara finns en bakteriestam på plattorna. De höga syratalen och 
låga pH-värderna på surdegarna förstärker teorins trovärdighet. 
Referenssurdegar med enbart L. brevis A6 utförda på CeLac Sweden AB vid 
tidigare tillfällen har pH-värden omkring 3.45 och syratal kring 20.  
Från deg 1 och 2 dag 1 kunde man urskilja olika koloniutseenden. RAPD 
resultaten visar att den ena koloniformen är en L. gasseri 42 medan den andra 
koloniformen inte visade några band men antogs vara en L. brevis A6. API 
och RAPD kördes på en koloni från deg 2 dag 2 som hade samma utseende 
som de övriga kolonierna från deg 1, 2 och 3 dag 2, 3 och 4. Denna koloni 
hade samma band som L. gasseri 42 vid RAPD analysen. 
Fermenteringsmönstret skiljer sig dock åt på 5 kolkällor (nr 19, 29, 34, 39 och 
40) mot ursprungsstammens mönster. Kolonierna renströks inte vid 
preparation för API-analysen vilket kan medföra att kolonin ursprungligen 
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kommer ifrån två bakterier. Det kan också ha kommit med mjölkomponenter i 
provet. Kolonin ”identifierades” ändå som en trolig L. gasseri 42, eftersom 
vidare studier kring kolonierna inte hanns med. Syratal, CFU- och pH-värden 
från degarna visas i tabell 5.4. 
 
Tabell 5.4 CFU/ml från surdegarna 
 

 Deg 1 med odling 13   
Dag CFU/ml 

L. gasseri 42 
CFU/ml 
L. brevis A6 

pH S° 

1 8,2 · 108 4,7 · 108 3,09 23,5 
2 7,6 · 108 < 1,0 · 107 3,25 26,8 
3 9,9 · 108 < 6,8 · 106 3,19 26,6 
4 7,8 · 108 < 6,8 · 106 3,16 26,3 

 
 Deg 2 med odling 14   
Dag CFU/ml 

L. gasseri 42 
CFU/ml 
L. brevis A6 

pH S° 

1 5,9 · 108 1,7 · 108 3,17 22,0 
2 8,4 · 108 < 8,6 · 106 3,28 26,3 
3 6,4 · 108 < 6,7 · 106 3,11 26,9 
4 9,5 · 108 < 7,2 · 106 3,18 26,9 

 
 Deg 3 med odling 6   
Dag CFU/ml 

L. gasseri 42 
CFU/ml 
L. brevis A6 

pH S° 

1 9,8 · 108 < 1,1  · 107 3,47 17,2 
2 8,6 · 108 < 8,5 · 106 3,26 27,7 
3 7,9 · 108 < 6,7 · 106 3,14 27,2 
4 7,1 · 108 < 7,1 · 106 3,16 26,5 

 
 
Analyserar man resultaten i jämförelse med resultaten från surdegarna i de 
inledande försöken, främst surdeg 1a, visar dessa resultat att 
hämningsförmågan har stärkt avsevärt efter att L. gasseri 42 har odlats upp i 
fermentor. Inga indikatorceller syntes på agarplattorna från och med dag 2 på 
samtliga surdegar. Det fanns alltså för få indikatorer kvar i surdegarna. De 
CFU-värden för L. brevis A6 som står i tabell 5.4 är uppskattade värden. Vid 
de inledande försöken fanns det tillräckligt många indikatorceller kvar att de 
syntes på agarplattorna efter samtliga omfriskningar. Syratalet är högre och 
pH-värdet lägre här än vid de inledande försöken vilket indikerar en ökad 
dominans av L. gasseri 42. Man bör dock beakta att fermenteringen skedde 
vid olika temperaturer. De inledande surdegarna fermenterades vid 33 °C 
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medan dessa surdegar fermenterades vid 37°C. Den höga temperaturen kan 
bidra till att L. gasseri 42 växer bättre och kan lättare dominera i surdegen än 
vid en fermenteringtemeperatur på 33°C. 
 
 

5.9 API 50 CHL 
 
Den ursprungliga L. gasseri 42 kulturen som användes vid ympning gav 
positivt resultat på kolkälla nr; 10, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 
32, 33, 36 och 37 (se tabell 2.1). 
Fermenteringsmönstret från de olikformade kolonierna från odling 14 samt 
kolvodling A och B skiljer sig inte åt. Däremot skiljer de sig från 
ursprungsstammen genom att de dessutom fermenterar kolkälla nr 21 och 39. 
Dessa kolkällor visade ett färgomslag på ursprungsstammen men inte tydligt 
nog för att avläsas som positiv. 
 
Den ursprungliga L. gasseri CCUG 31451T ger positivt resultat på kolkälla nr; 
10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 39 och 42 (se tabell 2.1). 
Den regelbundna kolonitypen visar samma fermenteringsmönster som 
ursprungsstammen medan den diffusa kolonitypen skiljer sig genom att visar 
negativt resultat på kolkälla nr 10. 
 
Det går inte att fastställa att det rör sig om mutanter endast med dessa resultat 
utan det krävs vidare analyser. 
 
 

5.10 RAPD 
 
Den genotypiska metoden RAPD identifierade ympisolatet 
(ursprungsstammen) som en trolig L. gasseri 42. Stammen har dock stor likhet 
med L. amylovorus DSM 20531T. Även bakterier från samtliga odlingar (1-15) 
identifierades som Lactobacillus gasseri 42. Eftersom proven till RAPD-
analysen hade låg koncentration blev banden från RAPD resultaten mycket 
svaga och kan ibland vara svåra att se. Det hade således blivit bättre band om 
man hade koncentrerat cellerna mer. 
De olikformade kolonierna från odling 2, 3 och 14 visade ingen skillnad med 
RAPD analysen utan de identifierades som L. gasseri 42. Även här blev 
banden mycket svaga troligen på grund av låga cellhalter. Olikformade 
kolonier från typstammen visade inga skillnader gentemot ursprungsstammen. 
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5.11 Plasmidanalys 
 
Det gick inte att urskilja några band på agarosgelen vid belysning på UV-bord. 
Detta kan bero på att preparationen av proven misslyckades, men kan även 
tyda på att L. gasseri 42 inte har några plasmider. 
För att säkerställa resultaten bör man därför göra en ny preparation 
tillsammans med en stam som har ett känt antal plasmider, tex. L. plantarum 
299v. På grund av tidsbegränsningen gick det inte att genomföras i detta 
examensarbete. 
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6 Vidare försök 
 
Eftersom arbetet var tidsbegränsat till 20 veckor var det svårt att uppfylla den 
målsättning som sattes innan det praktiska arbetet började. Därför finns det 
mycket som man kan bygga vidare på från detta arbete i framtiden. 
 
Arbetet koncentrerades till största del på att optimera tillväxten av 
Lactobacillus gasseri 42 vilket medförde att studier om den 
bakteriehämmande substansen föll bort. Det hade därför varit intressant att i 
framtiden gå vidare med denna del. Man skulle till exempel kunna fastställa 
om egenskapen att producera substansen är plasmidbunden eller inte, vilket är 
viktigt att veta så att denna egenskap inte förloras av misstag. Även detaljer av 
det hämmande ämnets kemiska karaktär erfodras. 
 
”Agar spot”-metoden vidareutvecklades enbart vid detta arbete och användes 
inte i någon större utsträckning för analyser av det hämmande ämnet. Det hade 
varit givande att fortsätta med denna metod. Till exempel hade metoden 
kunnat tillämpas på alla odlingar samt att analysera hämningsspektrat vidare 
genom att testa flera bakteriestammar mot L. gasseri 42, då även 
Enterobacteriaceae som förekommer naturligt i mjöl. 
 
Man kan även sätta fler surdegar för analyser av den bakteriehämmande 
substansen. Bland annat från olika odlingar men även med olika 
indikatorceller och olika ympmängder. Då L. gasseri 42 tog överhanden redan 
efter första dagen i de sista surdegarna som gjordes i detta arbete borde lägre 
ympmängder provas, tex. 1 · 105 CFU/ml. 
 
När det gäller optimering av odlingarna var utbytet inte helt tillfredställande. 
Det är viktigt att få ett högt utbyte, varför man borde fortsätta att odla för att 
finna de optimala betingelserna. Det hade varit intressant att studera cellernas 
tillväxt med hjälp av en räknekammare vilket skulle säkerställa om det låga 
utbytet beror på att cellerna har dött. Teorin om att cellerna som odlats är stora 
och därmed har en högre metabolisk aktivitet är intressant att studera vidare. 
Då hade torrsubstans analyser kunnat användas parallellt med levandehalts 
bestämning. Sockeranalyser bör göras där man analyserar hur mycket av 
sockret som används av bakterierna vilket kan förklara en eventuell 
substratinhibering. pH-gradient odlingen kan utvecklas genom att försöka 
pressa bakterien ner till ännu lägre pH värden.  
I detta examensarbete gjordes inga fortsatta försök att i detalj att optimera 
odlingsmediets sammansättning. I framtiden kan man eventuellt studera om 
det är något specifikt näringsämne som saknas. 
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Vidare analyser på de olikformade kolonierna bör göras. Varför uppkommer 
de? Finns det något samband? Ytterligare studier av eventuella mutanter vore 
intressant att genomföra. 
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APPENDIX 1 
  
  

 
      

Nr Mikroorg. pH Temp Anaerob/
Aerob 

Kolkälla Lut Tillsatts 

1 L.gasseri 42 6,0 33 °C Aerob Glukos 3M NaOH, 
2,5M KOH 

 

2 L.gasseri 42 6,0 37 °C Aerob Glukos 3M NaOH, 
2,5M KOH 

 

3 L.gasseri 42 5,0 37 °C Aerob Glukos 3M NaOH, 
2,5M KOH 

 

4 L.gasseri 42 4,0 37 °C Aerob Glukos 3M NaOH, 
2,5M KOH 

 

5 L.gasseri 42 6,0 37 °C Aerob Maltos 3M NaOH, 
2,5M KOH 

 

6 L.gasseri 42 6,0 37 °C Aerob Glukos 3M NaOH 
 

 

7 L.gasseri 42 6,0 37 °C Anaerob Glukos 3M KOH 
 

 

8 L.gasseri 42 5,0 40 °C Anaerob Glukos 3M NaOH 
 

 

9 L.gasseri 42 5,0 40 °C Anaerob Glukos 3M NaOH 
 

 

10 L.gasseri 42 
 

5,0 40 °C Anaerob Glukos 3M NaOH  

11 L. gasseriT 5,0 
 

40 °C Anaerob Glukos 3M NaOH  

12 L.gasseri 42 5,0 40 °C Anaerob Glukos 
 

3M NaOH Mjölextrakt1

13 L.gasseri 42 5,0 40 °C Anaerob Glukos 
 

3M NaOH Mjölextrakt2

14 L.gasseri 42 5,0 40 °C Anaerob Glukos 
 

3M NaOH Mjölextrakt2 
+ Döda 
L.brevis A6 
celler 

15 L.gasseri 42 * 
 

40 °C Anaerob Glukos 
 

3M NaOH Mjölextrakt2 

(pH gradient) 
 
* En gradient där pH sänktes från 5,0 till 4,5 och vidaretill 4,0 

 
 
41 



APPENDIX 2 
  
 
 

Odling Mikroorg. Försöks beskrivning Temperatur 
/odlingstid 

Medium   
 A 

 
L. gasseri 42 Odling med  

rågmjöl (1%) 
37°C/20h 100 ml 

MRS buljong 
B 
 

L. gasseri 42 Referens till  
kolvförsök A och G 

37°C/20h 100 ml 
MRS buljong 

C 
 

L. gasseri 42 Odling med obehandlat 
 rågmjöl (1%) 

37°C/22h 50 ml 
MRS buljong 

D L. gasseri 42 Odling med autoklaverat  
rågmjöl (1%) 

37°C/22h 50 ml 
MRS buljong 

E L. gasseri 42 Odling med extraherat  
rågmjöl (1%) 

37°C/22h 50 ml 
MRS buljong 

F L. gasseri 42 Referens till C, D  
och E 

37°C/22h 50 ml 
MRS buljong 

G L. gasseri 42 Odling med döda  
L. brevis A6 
 

37°C/20h 100 ml 
MRS buljong 
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