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Snälla bakterier kan göra dig smal 
 

Fetma är ett växande problem i världen. Ökat intag av fet, energirik kost samt 
minskad motion är en stor bidragande orsak. I flera studier har det visat sig att 
tarmfloran hos feta och smala individer skiljer sig åt. Bakterierna i vår tarm är olika 
bra på att bryta ner de beståndsdelar i maten som vi inte kan ta hand om själva. 
Beroende på hur effektiva bakterier vi har i tarmen, ju mer eller mindre energi kan vi 
utnyttja. En varierad bakterieflora är förknippad med en hälsosam tarm. Vi kommer i 
kontakt med våra första bakterier under födseln då moderns bakterieflora överförs till 
barnet, senare exponeras vi av bakterier i vår kost och från miljön.  
 
I mitt examensarbete har jag studerat om man genom bakterietillskott i moderns 
dricksvatten kan manipulera tarmfloran hos hennes ungar. I en studie med råttor har 
de dräktiga honorna fått antingen laktobaciller, Escherichia coli (E. coli) eller ingen 
tillsats av bakterier. Grupperna av råttmödrar var även delade så hälften fick normal 
kost och hälften fick fet kost. Dieten pågick även under amningen. 
 
När råttungarna var två veckor analyserades bakterieinnehållet i råttungarnas 
blindtarm med en DNA-baserad metod. Genom att se hur många olika sorters 
bakterie-DNA det fanns i provet får man reda på hur stor diversitet bakteriefloran har. 
Resultatet jämfördes med råttungarnas kroppsvikt och vikt på två olika fettdepåer. 
 
Det visade sig att ungarna vars mödrar fått fet kost hade lägre bakteriell diversitet, 
d.v.s. färre sorters bakterier, i blindtarmen än de med normal kost. Det fanns en liten 
skillnad mellan de ungar vars mödrar fått olika bakterier. Jämfört med de som inte 
fick något bakterietillskott alls såg laktobaciller ut att ge större diversitet hos ungarna 
medan E. coli gav lägre diversitet. Låg diversitet såg ut att vara sammankopplad med 
hög kroppsvikt och fettvikt. Låg bakteriell diversitet beror antagligen på att enstaka 
bakterier tar över i tarmen vilket gör det svårare för fler sorters bakterier att etablera 
sig. Den sort av bakterie som dominerar i blindtarmen med låg bakteriell diversitet 
verkar vara bättre på att utvinna energi från födan, med tillsatts av andra bakterier ger 
man de effektiva bakterierna mindre utrymme och man kan på så sätt kontrollera 
kroppsvikten. 
 
Även om skillnaderna var små visar studien att man genom tillskott av bra bakterier, 
t.ex. laktobaciller som finns i flera produkter i butik såsom yoghurt och fruktdrycker, 
kan ge kommande barn bra förutsättningar för en hälsosam bakterieflora. De snälla 
bakterierna kan därmed vara ett av stegen i kampen mot fetma.   
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Several studies indicate that the composition of the microbiota could be one of the 
reasons for obesity, due to more effective energy storage by some bacterial groups. If 
the indications are true, body weight should be affected when manipulating the 
microflora. In this study the cecal microbiota in rat pups was investigated with 
terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) of amplified 16S rRNA 
genes. The pups’ mothers had been given different diets during the two last weeks of 
pregnancy and the two first weeks of the suckling period. The five different diets 
were; standard diet with or without supplementation of Escherichia coli (E. coli), 
high-fat diet with or without E. coli or high-fat diet with Lactobacillus plantarum. 
The T-RFLP pattern was used for different diversity index calculations which 
indicated a decreased bacterial diversity in rat pups whose mothers had been given fat 
diet. E. coli supplement to the mothers decreased the bacterial diversity in the pups 
compared to without bacterial supplementation. Relative weights of retroperitoneal fat 
and epididymal fat pads to body weight were higher in the pups with low bacterial 
diversity in their cecum. This study indicates that low bacterial diversity is connected 
to increased fat content in the body. 
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