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Gruppe for molekylær cellebiologi 
(MCB) 

• Gruppen består av ~15 personer 
– Gruppeleder/professor 
– Ny professor i ernæring (Harald 

Carlsen) 
– Professor II (Morten Jacobsen, SØ) 
– 2 ingeniører (1 lønnet av SØ) 
– 3 postdocs/forskere (1 lønnet av SØ) 
– 2 PhD stipendiater 
– 12 masterstudenter fra gruppen i 

2012, hvorav 5 er «egne» studenter, 
de andre i samarbeid med 
Rikshospitalet, Radium-hospitalet, 
Folkehelseinstituttet m.m. 

 



De ulike livsformene på jorden 
• Livet på jorden er umulig å tenke 

seg uten bakterier 
• Bakteriene har eksistert på jorda i 

nærmere 4 milliarder år 
• Alle flercellede organismer lever i et 

samspill med mikroorganismer 
• Det er all grunn til å tro at dette 

symbiotiske samlivet har vært av 
avgjørende betydning for 
utviklingen av alle flercellede 
organismer, samt ulike vev og 
organer i høyerestående dyr 

• Det moderne mennesket som 
utviklet seg for om lag  200 000 år 
siden, er helt avhengig av 
samboerskap med mikroorganismer 
 

 



Bakterier finnes overalt 
• Fra de høyeste topper til de 

største havdyp, fra klodens 
kaldeste områder til de varmeste 
kilder 

• Fra 100 millioner til 10 milliarder 
bakterier per gram jord 

• Ca. 1 million ulike bakterier per 
gram jord 

• Om lag 250 kg bakterier per mål   
i jord 

• 5 kvintillioner bakterier i verden: 
5 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 (5 x 1030) 
 
 



Menneskekroppen er 
hjem til milliarder på 
milliarder av bakterier, 
tilsammen hundre tusen 
milliarder (1014) 
 
(Statens Pensjonsfond 
nærmer seg 5000 
milliarder) 
 

Tynntarm: 
1012  (108-1010/ml) 
 

Tykktarm: 
1014 (1012/ml) 
  

Hud:  
1011 (103-109/cm2) 

 

Øvre luftveier: 
1010 (108/ml spytt 
(>600 ulike arter)) 
 



A 
B 

A: antall bakterier i menneskekroppen:  ~ 1014  
B: antall celler i menneskekroppen: ~ 1013 

Vi har minst 10 ganger flere bakterier enn  
celler i kroppen vår 



• Dyrking av bakterier fra tarmen 
har kun vist oss en liten del av 
mangfoldet fordi de fleste tarm-
bakterier ikke kan dyrkes i kultur 

• Moderne DNA-sekvensering har 
nå påvist nærmere 2000 
forskjellige arter, og det påvises 
stadig flere 

• Det har vært antydet at det finnes 
så mange som mellom 15000 og 
40000 ulike bakterier i tarmen hos 
pattedyr 
 

 
 

Den ukjente bakterieverden 



Menneskets opprinnelse er reflektert i 
vår genomiske signatur 

• 37% av genene våre har 
homologer i genomet til 
bakterier og arker 

• Ytterligere 28% har sitt 
utgangspunkt i encellede 
eukaryoter 



• Metagenomet 
• 2000 ulike arter, hver med om lag 4000 

gener 
• Dette tilsvarer  ~ 8 millioner gener, noe 

som er 400 ganger flere enn antallet 
gener i det humane genomet 
(arvemassen) 

• Nylig foreslått 3 stabile ”enterotyper”, 
men dette er omdiskutert 
• Prevotella 
• Bacteroides 
• Ruminococcus 

• Mikrobiotaprofiler assosiert med slank-
het og med fedme 

• Det virker som om god helse korrelerer 
med kompleksiteten av tarmfloraen 

• Påvirkes av kostholdet 

Nature 2010, 464:59-65 
A human gut microbial gene 
catalogue established by 
metagenomic sequencing 
Qin, Li, Raes, et al (MetaHIT consortium) 

Menneskets tarm-mikrobiota 



Tarmens mikrobiota varierer mellom 
individer 

• Sammensetningen av tarmens mikrobiota varierer 
sterkt fra menneske til menneske 

• Den påvirkes raskt av kosthold og bruk av 
antibiotika 

• Allerede 24 timer etter en vesentlig kost-
forandring kan man påvise endringer i tarmens 
mikrobiota 

• Stabil mikrobiotasammensetning oppnås først 
etter varig kostforandring 

• Vi gjør regning med at inntil 10% av energien som 
hentes ut av et måltid skyldes tarmens mikrobiota 
 



Hvilken nytte har vi av 
tarmbakteriene? 

• Tarmfloraen er nødvendig for utvikling og vedlikehold av hele 
immunsystemet vårt 

• Ved å konkurrere om næringsstoffer og nisjer i dette bakterie-
samfunnet bidrar tarmfloraen til bekjempelse av sykdoms-
framkallende mikroorganismer 

• Tarmfloraen deltar i nedbrytningen av matkomponenter som vår 
egen fordøyelse ikke kan håndtere (kostfiber) 

• Tarmfloraen bidrar til avgiftning av skadelige forbindelser 
• Tarmfloraen produserer viktige vitaminer, f.eks. B vitaminer (spes. 

vitamin B12), vitamin K og noen vitamin D metabolitter 
• Tarmfloraen produserer en rekke metabolitter som påvirker 

aktiviteten til immunceller i blod og perifere kroppsfunksjoner, blant 
annet regulering av metthet 

• Om lag 1/3 av alle lavmolekylære forbindelser i blod kan spores 
tilbake til tarmbakteriene 
 



Økende forekomst av kroniske betennelses-
sykdommer i vestlige industriland 

• Utviklingen av kroniske betennelses- 
sykdommer følger graden av 
industrialisering og urbanisering 

• Typiske betennelsessykdommer er: 
– Allergi og astma 
– Inflammatorisk tarmsykdom (Crohns 

sykdom og ulcerøs kolitt) 
– Autoimmune sykdommer som 

• Type I diabetes 
• Multippel sklerose 
• Leddgikt (revmatoid artritt) 

– Cøliaki  
– Fedme og type II diabetes 
– Hjerte-karsykdommer 
– Kreft 

 



Kroniske betennelsessykdommer er 
multigenetiske og multifaktorielle tilstander 

• Alle kroniske betennelsessykdommer har en klar 
genetisk komponent(er) 

• Det viser seg imidlertid at miljøfaktorer i videste 
forstand også er av stor betydning, som for eksempel 
forurensning, kosthold, stress, fysisk aktivitet, og 
mikrobiota 

• Det er ikke så vanskelig å tenke at sykdommer i 
fordøyelsesapparatet kan være assosiert med tarmens 
mikrobiota 

• Det er økende evidens for at også sykdommer i perifere 
vev og organer, inklusive de typiske livsstils-
sykdommene, har sammenheng med bakteriefloraen 
vår. 

 
 



• Vel fungerende tarmhelse krever 
harmonisk samspill mellom en 
lang rekke aktører 

• Harmoni, fred og fordragelighet i 
fordøyelsessystemet kaller vi for 
tarmhomeostase 

• Ubalanse i tarmens mikrobiota er 
knyttet til sykdomsutvikling 
 
 

God tarmhelse er viktig for helsa generelt 



De immunomodulerende effektene til 
noen av tarmbakteriene er kjent og vel 

beskrevet 
• Bacteroides fragilis har evne til å 

indusere regulatoriske T-celler 
– Polysakkarid antigen (PSA) kan erstatte 

intakte baakterier 
• Segmenterte filamentøse bakterier 

(SFB) kan indusere TH17 responser i 
mus 

• Faecalibacterium prausnitzii haar 
kraftige betennelsesdempende 
egenskaper 

• Mange probiotiske stammer er blitt 
undersøkt, men dokumenterte 
effekter mangler 



Mikrobiota og fedme 

 Gut Microbiota from Twins Discordant for 
Obesity Modulate Metabolism in Mice  

 VK Ridaura et al. 
 Science 6 September 2013: 

1241214[DOI:10.1126/science.1241214]  

 

 



Det Sunne Måltid 
NFR prosjekt i samarbeid med Nofima og NIFES 
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Studieopplegg 

0 uke 8 uker 16 uker 

DSM 
BigMac Ad lib 

BigMac 

BigMac 
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Intervensjon 
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n=10 C57BL/6J hannmus/ gruppe 



• En BigMac meny i 16 uker induserer: 
– Overvekt 
– Økt mengde fettvev og samtidig reduksjon i ”lean 

body mass” 
– Økt vekt av lever og leverlipider 
– Redusert insulinsensitivitet (målt ved QUICKI indeks) 
– Selv om måltidene er energimessig sammenlignbare, 

kommer Det Sunne Måltid best ut med henblikk på 
alle undersøkte metabolske parametere 

– Hva med tarmmikrobiota? 
 

Foreløpige konklusjoner 



Principal component analysis 
Beta diversity (unweighted) 

.DSM 

BM 

.FJO 

DSM 
BM.DSM 

FJO 
BM.FJO 

Skifte av BigMac meny til DSM eller FJO resulterte i DSM- eller FJO-spesifikk mikrobiota 



Operasjonelle taksonomiske  enheter 
OTU_L6: Genus (slekt) 

10 dominerende OTUs: 

Akkermansia 
 
Desulfovibrio 
 
Sutterella 
Allobaculum 
f_Coriobacteriaceae 
Oscillospira 
f__Ruminococcaceae 
 
f__Lachnospiraceae 
 
f__Lachnospiraceae, g_other 
 
 
 
 
o_Bacteroidales, f_S24-7 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foreløpige konklusjoner og utfordringer 

• Mikrobiota fra mus på 3 ulike dietter var i hovedsak lik, 
men diettspesifikk mikrobiota ble påvist 

• 8 uker på BigMac diett før overgang til DSM and FJO 
hadde liten effekt på mikrobiota etter 16 uker (det er 
altså håp selv om man har levd usunt en  lengre 
periode). 

• Funnene støtter en antagelse om at de ulike diettene 
stimulerer framvekst av spesifikke bakterier 

• Hvilke matvarer forårsaker disse endringene? 
• Hva er koblingen mellom de kostinduserte endringene i 

mikrobiotasammensetning og de metabolske 
parameterne/musenes fenotype? 
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