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Slik påvirkes du av tarmfloraen
●Overvekt ●Betennelser
●Konsentrasjonsvansker

SAMSPILL: Tidligere har man i stor grad forsket på et og et organ eller funksjon i kroppen. Ny kunnskap
viser hvor viktig samspillet mellom de ulike organene som tarmen og hjernen er. Illustrasjonsfoto: ISTOCKPHOTO
Av HANS PETTER TREIDER

En tarmflora i ubalanse kan gi uønskede
bakterier fri adgang
til kroppen. Tarmfloraen kan også
påvirke om vi legger
på oss. Stadig mer
forskning avslører
tarmfloraens betydning for helsen.
– Mange som sliter med betennelser
i kroppen, har også en ubalanse i
bakteriefloraen i tarmen. Økosystemet som er der, spiller en stor
rolle når det gjelder å regulere immunsystemet vårt, og forhindre
blant annet betennelser. Betennelser er en viktig faktor når det
gjelder svært mange sykdommer,
deriblant sykdommer som inntreffer forholdsvis sent i livet, som
Alzheimers.
Det forteller Eirik Garnås, som
er høyskolelektor på Institutt for
helsefag ved Oslo Nye Høyskole
(tidligere Bjørknes Høyskole).
Garnås har også en mastergrad i
klinisk ernæring. Han mener at
et av de tydeligste tegnene på god
aldring, er nettopp å se på betennelsesnivået:
– Blant personer som lever lenge, ser vi et lavere nivå av disse
inflammatoriske markørene. For å
si det litt forenklet: Jo større grad
av betennelse i kroppen, og jo tidligere dette inntreffer, jo større er
sjansene for mer sykdom senere i
livet – og også for en tidligere død.

Stadig mer forskning viser en
sammenheng mellom sykdom
og bakteriefloraen i tarmen. Og
det trenger ikke å være så livstruende som Alzheimers. Manglende
konsentrasjon og irritabel tarm
kan være tegn på et økosystem i
ubalanse. Vi ser også at det er en
tett kobling mellom tarmfloraen og
energinivåer. Likeledes registrerer
vi en kobling opp mot depresjon,
forteller Garnås.

●●

Høyskolelektor
Eirik Garnås. Foto:
PRIVAT

– Plages man av slapphet og
manglende konsentrasjon, skal
det for legfolk en stor grad av
fantasi til for å mistenke at problemet ligger i tarmen?
– Absolutt. Forskningen har lenge
vært avgrenset til de ulike delene
av kroppen – hodet for seg, tarmen
for seg – og i mindre grad på samspillet organene imellom. Stadig ny
kunnskap viser hvor viktig dette
samspillet er, orienterer Garnås.

Tilsetningsstoffer

Høyskolelektoren inviterer med på
en tur tilbake i historien, slik at vi
bedre skal forstå sammenhengen:
– Mikroorganismene har vært til
stede på jorden lenge før vi mennesker kom. Vi har lært oss å leve
med dem, og de har lært seg å leve
med oss. Organismene er blitt inkorporert i vår biologi, og bidrar
med signalstoffer og næringsstoffer.
Og ikke bare det: de bidrar blant

annet i forsvaret mot farlige virus.
Skal de klare å utføre denne livsviktige oppgaven, må de ha gode
levevilkår. Det får de blant annet
gjennom maten vi spiser. I titusenvis av år har kostholdet vårt bestått
av rene og naturlige råvarer fra naturen, minimalt bearbeidet. Men i
nyere tid, og i særdeleshet de siste
tiårene, har det skjedd en enorm
endring. Mange av de produktene
vi inntar i dag, har en helt annen
sammensetning som vi aldri har
vært eksponert for tidligere. Mens
denne utviklingen har gått lynraskt,
har ikke kroppen vår forandret seg
like raskt. Det tar lang tid å forandre
oss biologisk. Derfor er det ikke
til å undres over at det oppstår en
ubalanse når kostholdet skifter
karakter – nærmest over natten.
– Og da snakker vi for eksempel om kunstige tilsetningsstoffer
som skal bidra til lang holdbarhet,
og søtningsmidler?
– Ja, det er to gode eksempler.
Ved å introdusere helt nye ting
i kostholdet, påvirkes bakteriefloraen i tarmen. Når det gjelder
søtningsmidlene i for eksempel
sukkerfri brus, ser vi at effekten
de har på mikrobene i tarmen potensielt kan påvirke insulinet og
reguleringen av glukose i kroppen,
forteller Garnås.

Tarmflora i balanse

– Så «tilbake til naturen» er altså
mantraet her?
– Ja, oppfordringen er: spis ekte!
Vi snakker da om et kosthold som
hovedsakelig består av hele, næringstette matvarer som for eksempel frukt, grønnsaker,
nøtter, bær, egg og sjømat.

TARM I UBALANSE: Trøblete bakterier kan øke i antall og sende kraftige signaler

til hjernen om den føden de ønsker. Dette kan bli en ond sirkel og kan forklare hvorfor mange som spiser usunn mat føler en type avhengighet. Illustrasjonsfoto: ISTOCKPHOTO
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FIKK NY TARMFLORA: Det er gjort forsøk på tykke mus som har fått drept tarmfloraen ved hjelp av
antibiotika. Deretter har de fått erstattet sin tarmflora med tarmbakteriene fra tynne mus. Noen av forsøksmusene ble senere tynne. Det må forskes mer på dette området, før man kan slå fast hvordan tarmfloraen
påvirker appetitt og overvekt. Illustrasjonsfoto: ISTOCKPHOTO

EKSPERT: Ørjan Olsvik, som er professor i
medisinsk mikrobiologi, viser til undersøkelser der
vekten har forandret seg når tarmfloraen er blitt
skiftet ut. Foto: FRODE HANSEN

Velg gjerne økologisk når du
har mulighet til det. Fiberrikt
er et nøkkelord. Og det er helheten i kostholdet som er viktig. Skal
du skape en robust tarmflora må
du ta flere gode valg, og ikke ett
spesifikt. Det finnes ingen quick
fix eller mirakelkur, understreker
Eirik Garnås.
Mistenker man at man har en
tarmflora som er i ubalanse, kan
dette undersøkes ved hjelp av en
avføringsprøve. Blir en slik ubalanse konstatert, lider man av det
som på fagspråket kalles dysbiose.
En rekke helseforetak tilbyr slike
tester. Kostholdstiltak er en essensiell del av behandlingen for slike
forstyrrelser.
– Snakker vi da om en langvarig
prosess før bakteriefloraen i tarmen har bedret seg, og vi merker
forbedringer av plager som kan
være forårsaket av dysbiose?
– Mange tenker nok at det er
en tidkrevende affære å påvirke
tarmfloraen. Men bakteriepopulasjoner kan endre og utvikle seg
i en rivende fart. Følgelig vil det
heller ikke nødvendigvis ta lang

FERMENTERTE GRØNNSAKER: Man kan få
fortgang i prosessen med øke bakteriepopulasjonen ved å spise fermenterte grønnsaker. Her er tre
glass med kimchi, som er en koreansk nasjonalrett.
Illustrasjonsfoto: ISTOCKPHOTO

tid før man vil merke en forskjell.
Men: ved alvorlige ubalanser, bør
man belage seg på at det kan ta
tid å bygge opp et sunnere og mer
robust økosystem, orienterer Eirik
Garnås.
– Finnes det «snarveier» for å
få fortgang på prosessen?
– Ja, man kan tilføre nye bakterier ved for eksempel å spise
fermenterte grønnsaker. Søk etter «fermenterte grønnsaker» på
nettet, og det vil dukke opp mange
forslag. Det finnes også probiotika-tilskudd man kan bruke, men
disse inneholder generelt et veldig
snevert utvalg bakterier, og det
er manglende dokumentasjon av
langtidsvirkninger. I mer alvorlig
tilfeller finnes det behandlere i dag
som gjennomfører bakterietransplantasjon, der et spekter av mikroorganismer innføres i tarmen,
forteller høyskolelektoren.

Tarmfloraen og matlyst

Nyere forskning viser også at
bakteriefloraen vi har i tarmen,
er med på å påvirke appetitten vår.
Mikrobene produserer stoffer som

tas opp i systemet og signaliserer
hjernen.
– Hvis vi ser det fra en bakteries
perspektiv, er det klart det er gunstig å kunne påvirke verten – altså
kroppen som den har tilhold i – til
å innta mat som nettopp denne
bakterien trives best med. Når det
blir ubalanse i bakteriefloraen, kan
trøblete bakterier som før var i
mindretall, øke i antall, og sende
kraftigere signaler til hjernen om
den føden de ønsker. Da er det fort
gjort å havne i en dårlig sirkel når
det gjelder kosthold. Dette er med
på å forklare hvorfor mange som
inntar mye usunn mat, føler på en

30 %

Antibiotika er et fellesnavn for
medikamenter som hemmer
vekst av eller dreper bakterier.
Selv om Norge har et moderat
forbruk av antibiotika har likevel
forbruket økt med 30 prosent de
siste tiårene. Kilde: NHI.NO

ANTIBIOTIKA: Legemiddelet dreper visse bakteriearter. Professor Ørjan Olsvik

type avhengighet. Men heldigvis
fungerer denne mekanismen også
motsatt vei: Spiser man sunt og
godt, vil mange nok bakterier
sende beskjeder av typen «mer
av dette, takk». Dette kan nok høres fjernt ut for en del, men rent
vitenskapelig, så gir det faktisk
god mening, forteller Eirik Garnås.
– Har det noen hensikt for en
godt voksen person – la oss si i
70-årene – å legge om kostholdet
for å forbedre tarmfloraen, eller
er løpet da kjørt?
– Løpet er på ingen måte kjørt,
dette er like viktig uansett i hvilken alder man befinner seg, konkluderer Eirik Garnås.

Forsiktig med antibiotika

Men det er ikke bare den prosesserte maten og de mange, nye tilsetningsstoffene som kan påvirke
tarmfloraen i en negativ retning.
Det kan også flere av medikamentene som er blitt tatt i bruk av legevitenskapen de siste generasjonene. Og da spesielt antibiotika.
– Alle tabletter vi tar, havner
først i tarmen. Formålet til antibio-

tikumet er jo å drepe bakterier. Jo
mer bredspektret antibiotikumet
er, jo flere bakteriearter vil gå dukken. Men heldigvis finnes det så
mange millioner av de ulike typene
at balansen vil bli gjenopprettet
ganske raskt. Men: er det snakk
om en antibiotikakur som strekker
seg over lengre tid, og med flere
og større doser daglig, kan det stå
om livet for et betydelig antall –
med de alvorlige konsekvensene
det kan få.
Det forteller Ørjan Olsvik, som
er professor i medisinsk mikrobiologi ved Det helsevitenskapelige
fakultet ved UiT Norges arktiske
universitet i Tromsø. Der har
han, blant annet sammen med
professor Arnfinn Sundsfjord,
bygget opp et forskningsmiljø
rundt antibiotikaresistens. I mer
enn 10 år var han også tilknyttet
Center for Diseases Control and
Prevention i USA, blant annet flere
år ved Seksjon for mikrobiologiske
tarmsykdommer.
– Én av konsekvensene når bakteriearter dør, er at uønskede og
sykdomsfremkallende bakterier

advarer mot at en konsekvens av dette, kan være at uønskede og sykdomsfremkallende bakterier som skal være i mindretall i tarmen, kan overta kommandoen.Illustrasjonsfoto: ISTOCKPHOTO

som skal være i mindretall i tarmen, kan overta kommandoen,
advarer Olsvik.
Han understreker at han ikke
er gastrolog, men har arbeidet
med tarmbakterier, blant annet
i tilknytning til kolerautbrudd.

Jo flere, jo bedre

Et velfungerende tarmepitel er
nødvendig for fordøyelsesprosessen, men er også viktig i immunforsvaret vårt. Under normale
omstendigheter, og med en sunn
og robust tarmflora, ligger det et
tykt lag med bakterier som beskytter tarmepitelet mot blant annet
sykdomsfremkallende bakterier.
– Men ved en antibiotikakur,
skal det ikke mye til før denne
«vaktstyrken» mister slagkraften
sin, og i verste fall ikke har noe
annet valg enn å slippe inntrengerne forbi, forteller Ørjan Olsvik,
og legger til at mengden av bakterier – og antall typer – øker jo
lenger ut i fordøyelsesprosessen
man kommer:
I magesekken er det nesten ingen normalflora, her er det tøffe

forhold med mye saltsyre. Formålet med det, er blant annet å drepe
bakterier som følger med maten
vi spiser. Men når maten finner
veien ned i tynntarmen, dukker
bakteriene etter hvert opp. Først i
et beskjedent antall i starten av den
5–6 meter lange ferden gjennom
denne tarmen, før både mengden
og antall arter øker.
Og der tynntarmen slutter, begynner tykktarmen.
– Det er her det er aller flest bakerier, her brytes maten skikkelig
ned, og herfra blir næringsstoffer sendt rundt i hele kroppen,
redegjør Olsvik.
– Så jo flere sorter bakterier
man har i tarmen, jo bedre er det?
– Absolutt. Masaier og andre urfolk kan ha mer enn 10 ganger flere
bakteriearter i sin bakterieflora
enn en som lever på hamburger
og cola, fastslår Olsvik.

Tarmflora og overvekt

Professor Ørjan Olsvik er ikke i tvil
om at dersom man hadde intensivert forskningen rundt tarmfloraen og hvilken betydning den har

for resten av kroppen, ville man
gjort mange revolusjonerende
oppdagelser.
– Det ligger mye her som vi ikke
har noen som helst kunnskap om
i dag, eller som vi bare har vage
antagelser om. Vi vet nesten mer
om månens overflate enn vår egen
tarm, bedyrer han.
Noe han gjerne skulle sett at
det var mer forskning rundt, er
den eventuelle sammenhengen
mellom tarmfloraen og fedme.
– Er det virkelig slik at bakteriene i tarmen avgjør om man blir
overvektig eller ikke?
– Det er gjort forsøk på både mus
og mennesker. Når det gjelder
mus, har man drept tarmfloraen
deres ved hjelp av antibiotika. Deretter har tynne mus fått erstattet
sin tarmflora med tarmflora fra
tykke mus. Da ble noen av de tynne
musene også tykke. Og motsatt:
Noen tykke mus som har fått erstattet tarmfloraen sin med tarmflora fra tynne mus, har også endt
opp med å bli tynne. Noen mennesker som har fått gjennomført
et slikt bytte, for eksempel etter at

de har hatt nekrotisk enteritt, har
også vist noe lignende. Men dette
er forskning der svarene ikke er
entydige, og det er dessverre for
tidlig å trekke bastante konklusjoner som kan gi pasienter falske
forhåpninger.
– Vil ikke dette kunne være
løsningen for vektøkningen man
ser i store deler av den vestlige
verden?
– Så enkelt er det nok ikke. Å
skifte tarmflora er noe man bare
gjør på mennesker som har alvorlig sykdom, understreker Ørjan
Olsvik.

Unngå tarmskylling

Professoren har også lest en rekke
studier som har tatt mål av seg å
bevise en sammenheng med for
eksempel tarmflora og depresjon,
og tarmflora og ADHD.
– Det er ingen ting som utelukker at det finnes en slik kobling,
men jeg er av den oppfatning at vi
per i dag ikke har de nødvendige
forskningsdataene som trengs for
å kunne konkludere. Jeg er absolutt med på tankegangen om at en

tykk person som er deprimert, kan
bli lettere og gladere til sinns hvis
tarmfloraen byttes og vekten går
ned. Men derfra – og til å fastslå at
mental sykdom kan kureres ved å
få ny tarmflora – krever mye mer
forskning på området, mener professoren.
– Men hvis man tror at tarmfloraen er årsaken til de plagene
man har: er det ikke bare å få
gjennomført en tarmskylling, og
på den måten kvitte seg med en
uønsket bakterieflora? En rekke
private klinikker og helseforetak
tilbyr jo dette ...?
– Det vil jeg på det sterkeste
advare mot. Enhver med kunnskap om tarmsystemets mikrobiologiske kompleksitet, vil si at
dette er uetisk. Når man spyler
litervis av væske opp i tykktarmen,
fjerner man hele økosystemet som
skal være med på å beskytte oss.
Dette har ingen som helst hensikt,
bortsett fra muligens å skade. Det
gir bakterier vi definitivt ikke vil
ha, fri adgang til sårbare deler av
tarmen, konkluderer professor
Ørjan Olsvik.

