
Hur vet bakterier vilka gener de ska slå på och av om maten minskar? 
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Bakterieceller behöver göra olika typer av molekyler beroende på näringstillgången. Men 
hur förstår cellen vilka molekyler som behövs? Jag har studerat detta i en välkänd 
bakterie, Salmonella typhimurium, och kanske kommit en bit på väg mot en lösning. 

Bakterier växer oftast så snabbt som möjligt. För att göra det behöver de öka sin 
storlek, kopiera sitt DNA och dela sig i två. Allt detta kräver proteiner, cellens 
byggstenar. Med mindre näring i omgivningen behöver cellerna själva tillverka 
byggstenarna till proteinerna, aminosyror. I näringsrika miljöer däremot, där 
aminosyrorna redan finns tillgängliga, kan cellerna lägga sina resurser på att växa, bl.a. 
genom att bygga protein. För att vara så effektiva som möjligt behöver cellerna kunna 
koppla ihop information om näring i omgivningen med det maskineri som bestämmer 
vilka typer av gener som ska användas. I mitt examensarbete har jag undersökt ett möjligt 
system för den här typen av kommunikation.  

När proteiner ska byggas behöver cellen avkoda den genetiska informationen. Detta 
sker i flera steg, från DNA (originalritningen) till budbärar-mRNA (kopia av ritningen) 
som översätts till protein (slutprodukten). I proteinbyggandet deltar EF-Tu, ett protein 
som bär översättningsmolekylen tRNA (som i sin tur bär en aminosyra) till ribosomen 
där själva proteintillverkningen sker. tRNA kan känna igen speciella sekvenser (kodon) i 
mRNA och lämnar då ifrån sig aminosyran till proteinet som byggs.  

De flesta aminosyror kodas av fler än ett kodon, som känns igen av olika tRNA, men 
ett kodon kan bara betyda en och samma aminosyra. Alla kodon för en aminosyra 
används inte lika mycket, vissa är vanligare och andra är ovanligare. De som är vanligast 
används mest i gener för protein som behövs vid snabb tillväxt, men gener för långsam 
tillväxt har fler ovanliga kodon. EF-Tu är det vanligaste proteinet i snabbväxande celler, 
men det finns två ovanliga kodon i början av genen för EF-Tu. Hypotesen för mitt 
examensarbete var att detta ger en koppling mellan näringstillgång och genanvändning. 
Med mycket näring är det lätt för cellen att tillverka EF-Tu eftersom de gener som 
används vid långsam tillväxt är ”av”, och det ovanliga tRNA:t då är tillgängligt. Under 
näringsfattiga förhållanden måste cellen översätta fler gener för byggstensmolekyler, 
efterfrågan på det ovanliga tRNA:t ökar och sannolikheten att det kan användas för EF-
Tu minskar. Då kan inte mRNA för EF-Tu översättas så snabbt som det brukar och bryts 
då lättare ner. Från ett nedbrutet mRNA kan inte protein byggas, och mindre EF-Tu 
kommer att tillverkas när cellerna växer i en fattig miljö. För att testa detta har jag låtit 
bakterier överproducera det ovanliga tRNA:t för att se om tillväxten påverkas, eftersom 
mer EF-Tu skulle kunna tillverkas och cellerna därmed ”luras” att det finns mycket 
näring. I fattiga miljöer skulle det kunna leda till användning av fel gener, ”växa snabbt-
gener” istället för ”göra byggstensmolekyler”. Tyvärr har jag varken kunnat bevisa eller 
motbevisa hypotesen, men jag har nya idéer för att testa denna spännande möjlighet för 
bakterier att koppla ihop näringstillgång med genanvändning, för optimal tillväxt.  
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