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Forskningsprojektet ”Modningsforløbet 

i ostekorn, analyseret for Lactococcus 

stammer med flere kromosomer” hviler 

på en forbavsende opdagelse. Mælkesy-

rebakterien Lactococcus, der anvendes i 

enorme mængder til osteproduktionen, 

består af to typer celler; store og små.  

De små celler viste sig at have et enkelt 

kromosom, mens de store celler har to 

kromosomer. Bakteriers kromosomer 

er cirkelformede DNA-strenge, som 

bærer alle cellens arveanlæg. Projektet 

havde bl.a. til formål at undersøge, om 

de to typer bakterier har forskellige 

egenskaber under ostefremstillingen. 

Det var en mulighed, at store celler let-

tere blev tilbageholdt i ostemassen, når 

Er størrelsen vigtig?
Mælkesyrebakterier findes i to udgaver: små celler med et enkelt kromosom og store celler med 
to kromosomer. Vi har forsøgt at undersøge hvorfor, og om det betyder noget.
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vallen bliver udskilt, og at de nemmere 

kunne sprænges under modningen af 

osten. Det sidste blev der desværre ikke 

tid til at undersøge til bunds, så det vil 

vi undersøge på et senere tidspunkt. Vi 

ønskede også at finde ud af, hvordan små 

bakterier eventuelt kunne udvikle sig til 

store bakterier. Måske kunne det være 

en egenskab, der er blevet fremavlet af 

mejeriindustrien. 

5% af alle bakterier ender i 
vallen
Vi fik produceret forskellige forsøgsoste 

af 1 liter mælk under industrielle forhold 

med en ligelig blanding af store og små 

mælkesyrebakterier, og antallet af de 

to typer celler i både ost og valle blev 

målt gennem hele ostningsprocessen. 

Det viste sig, at uanset om bakterierne 

var store eller små endte præcis 5% af 

mælkesyrebakterierne i vallen og 95% 

i osten. Dvs. at de store bakterier blev 

ikke lettere tilbageholdt i ostemassen 

end de små.

Flere kromosomer giver 
større celler
Det har været kendt af mikrobiologer i 

mange år, at jo flere kromosomer bak-

terier indeholder, jo større bliver bak-

terierne. Man ved ikke helt, hvorfor 

det hænger sådan sammen, men man 

har teorier om, at størrelsen hænger 

tæt sammen med, hvor ofte bakteri-

erne starter fordoblingsprocessen af 

kromosomet. Lige før celledelingen 

vil hver eneste celle begynde at pro-

ducere et ekstra kromosom, så hver af 

døtre-cellerne får den samme samling 

arveanlæg efter delingen. Vi prøvede i 

projektet, om vi kunne tvinge bakteri-

erne til at lave enten flere eller færre 

kromosomer ved at manipulere med 

mængden af reguleringsfaktoren DnaA, 

der starter fordoblingsprocessen.

DnaA faktoren bestemmer 
ikke alt
Efter manipuleringen fandt vi store 

forskelle i mængden af DnaA mellem 

forskellige bakterieceller. Vi blev over-

rasket over, at celler med meget store 

mængder DnaA voksede lige så hurtigt 

som de normale celler. For at under-

søge sammenhængen mellem DnaA-

mængde og antal kromosomer brugte vi 

en avanceret teknik (flowcytometri) til 

samtidig at måle den præcise størrelse 

af de enkelte bakterier og deres kromo-

somantal. Efter vi fik samlet tusindvis 

af sådanne målinger, viste det sig, at 

antallet af kromosomer ikke altid blev 

højere jo mere DnaA, der var til stede. 
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Kun celler med ekstreme DnaA-niveauer 

havde ekstreme kromosomantal. Dette 

var spændende og uventet, og derfor 

måtte vi gå bort fra vores hypotese om, 

at små celler med lavt DnaA indhold 

udviklede sig til store celler med højt 

DnaA indhold. 

Ekstreme DnaA mængder 
kan være tegn på stress
Da DnaA-mængden ikke direkte kunne 

bestemme kromosomantallet, ville vi 

undersøge, hvordan cellerne reage-

rede på de ekstreme DnaA-niveauer. 

Det kunne vi undersøge ved at måle, 

hvilke gener der var aktive i celler med 

forskelligt DnaA-indhold. Generne er 

de arveanlæg på kromosomet, som be-

stemmer de vigtige processer i cellen. 

Den eneste omstrukturering, der var 

foretaget i celler med både forhøjet og 

formindsket indhold af DnaA, var at 

de lettere optog og udnyttede specielle 

sukkerstoffer som threhalose, cellobiose 

og maltose. 

Threhalose anvendes af bakterier, 

som beskyttelse mod stress, men kan 

ligesom cellobiose og maltose bruges 

som føde. På nuværende tidspunkt er 

det for tidligt til at kunne skelne, om 

resultatet betyder, at cellerne med eks-

treme DnaA-mængder mangler føde, 

eller om de har brug for beskyttelse 

mod stress. Stress er en tilstand, som 

nedsætter bakteriernes evne til at vokse 

og producere mælkesyre.

Hvad betyder det for 
mejerierne?
Vi startede projektet med at stille en 

række spørgsmål, og vi har opnået klare 

svar på nogle og delvise svar på andre. 

Det var tydeligt, at små og store cel-

ler blev tilbageholdt fuldkommen på 

samme måde i osten, så dette spørgsmål 

blev helt besvaret. 

Da vi undersøgte spørgsmålet om, 

hvordan små celler kunne udvikle sig til 

store celler ved at ændre på mængden af 

kontrolfaktoren DnaA, var svaret ikke 

helt entydigt. Vi så imidlertid, at celler 

med ekstreme mængder opførte sig som 

om, de var stressede. På spørgsmålet 

om store celler kunne være fremavlet 

i mejeribruget, skal vi først analysere, 

om der er forskelle i modningen af oste 

med store og små celler, så det kunne 

være begrundelsen for fremelskningen. 

Resultaterne af et sådant studie kunne 

skabe grundlaget for en videre optime-

ring af sammensætningen af mælkesy-

rebakterier under ostemodningen og 

dermed en bedre ostekvalitet. ■

Resume
Mælkesyrebakterier i ost kommer i to størrelser med forskellig mængde arvemasse (kromosom). Vi ville un-

dersøge, om de to typer gav forskelle i osteproduktionen, og om celler med den ene størrelse kunne ændres 

til den anden type. Først påviste vi, at næsten alle tilsatte mælkesyrebakterier blev tilbage i osten, uanset 

størrelsen. Ved at ændre på fordoblingsprocessen af kromosomer kunne vi analysere celler med meget for-

skellig størrelse og arvemasse. Celler med megen arvemasse viste sig at være stressede, når vi undersøgte 

aktiviteten af kromosomerne. Da stressede celler ofte påvirker modningsprocessen vil konklusionerne fra 

projektet kunne videreføres med undersøgelser af ostemodningen ud fra aktiviteten i de to typer celler. 
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