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Sammanfattning 
I Sverige lider 14% av befolkningen av fetma, och övervikt är ett växande hälsoproblem 

i hela västvärlden. Fetma kan leda till kardiovaskulära sjukdomar, och det finns idag 

ingen effektiv läkemedelsbehandling mot fetma. I djurstudier associeras fetma med 

förändringar i sammansättningen av tarmfloran samt metabola funktionen. Vårt 

hälsotillstånd speglas av mikrobiotans sammansättning som påverkas av miljöfaktorer. 

Manipulation av mikrobiotan i tarmen via fekal mikrobiell transplantation (FMT) skulle 

därför kunna vara ett behandlingsalternativ vid fetma och dess följdsjukdomar. Sådana 

djurstudier finns publicerade, samt en studie som genomförts på människor med 

metabolt syndrom där hälsoeffekter av FMT utvärderats. Syftet med denna 

litteraturstudie, som är läkemedelsinriktad, var att utvärdera om FMT skulle kunna ha 

en gynnsam effekt på tarmfloran hos individer med fetma och/eller metabolt syndrom. 

Av de åtta artiklarna kunde goda effekter av FMT utläsas vid behandling av fetma och 

metabolt syndrom. Kosten hade en betydelse för resultatet; vid en alltför, vad som anses 

ohälsosam kost, kunde inte en effekt av FMT utläsas. Det som gav positiva 

hälsoeffekter var butyratproducerande mikrobiota samt metanogener. Dock behöver fler 

studier göras för att ta reda på vilken roll tarmfloran har på kroppsvikt och 

energihomeostas, samt vilka roller olika mikrober har, för att få en effektiv 

sammansättning inför en FMT. 

 

 

Abstract 
In Sweden, 14% of the population suffer from obesity, and it is a growing health 

problem throughout the western world. Obesity can lead to cardiovascular disease, and 

today there is no effective drug treatment for obesity. In animal studies, obesity is 

associated with changes in the composition of the intestinal flora and metabolic 

function. Our state of health is reflected by the composition of the microbiota, which is 

influenced by environmental factors. Thus, manipulation of the microbiota in the 

intestine via fecal microbial transplantation (FMT) could be a treatment option for 

obesity and its sequelae. Such animal studies are published, and there is one study 

conducted on humans with metabolic syndrome where the health effects of FMT was 

evaluated. The purpose of this literature study, which has a pharmaceutical focus, was to 

evaluate whether FMT could have a beneficial effect on the intestinal flora of 

individuals with obesity and/or metabolic syndrome. Of the eight articles, good effects 

of FMT could be seen in the treatment of obesity and metabolic syndrome. The food 

had a bearing on the result; with an, what is considered, unhealthy diet, an effect of 

FMT could not be seen. What gave positive health effects was butyrate producing 

microbiota as well as methanogens. However, more studies need to be done to find out 

what role the intestinal flora has on body weight and energy homeostasis, as well as 

what roles different microbiota have, to get an effective composition of microbes for 

FMT. 

 

 

Nyckelord 
Fekal mikrobiell transplantation (FMT), fetma, metabolt syndrom, mikrobiota, 

tarmflora 

 

  



  
 

ii 

Tack 
Jag vill tacka min handledare Sven Tågerud för ett stort stöd, vägledning och 

professionell hjälp under examensarbetets gång. Du fick det omöjliga att kännas möjligt 

genom att få mig att se från ett annat perspektiv och därmed hitta ett förbättringssätt. 

Jag vill också ge Anna-Lena på infektionskliniken i Halmstad ett stort tack för 

inspirationen till mitt examensarbete. Din entusiasm för ditt arbete smittade av sig, och 

jag tackar för att du tog dig tid att ge mig en bild av hur viktig en transplantation av 

faeces kan vara för en svårt sjuk patient med en Clostridium difficile-infektion.  

  



  
 

iii 

Innehåll 
Bakgrund 1 

Introduktion 1 

Definition fetma 1 

Definition metabolt syndrom 1 

Risker och behandling vid fetma 1 

Läkemedel som används vid fetma 2 

Orlistat 2 

Läkemedel som användes förr mot fetma 2 

Amfetamin 2 

Fenfluramin 2 

Rimonabant 2 

Efedrin och koffein 2 

Tarmfloran 3 

Tarmflorans betydelse 3 

GLP-1-analoger och DPP-4-hämmare mot fetmans följdsjukdomar 3 

Fekal mikrobiell transplantation (FMT) 3 

Behandling med FMT 4 

Effekten av FMT 4 

Biverkningar i samband med FMT 4 

FMT:s effekt på Clostridium difficile-infektioner 4 

Tidigare studier om behandlingsalternativet FMT vid fetma 4 

Studier på möss 5 

Syfte 5 

Metod 5 

Resultat 6 

Artikel 1 6 

Artikel 2 7 

Artikel 3 9 

Artikel 4 13 

Artikel 5 15 

Artikel 6 17 

Artikel 7 18 

Artikel 8 22 

Diskussion 23 

FMT:s effekt på kroppsvikt och kroppsfett 23 

Invasionen av mikrobiotan vid FMT 23 

Kostens betydelse för framgången av invasionen 24 

Fallet där kvinnan fått FMT från dottern vid Clostridium difficile-infektion (23) 24 

Sammanställning av diskussionen om FMT 24 

Mikrobiota 25 

Biomassa och artrikedom i mikrobiotan 25 

Andelar av fylum Firmicutes och Bacteroidetes i smala och obesas tarmflora 25 

Sammanställning av diskussionen om mikrobiota 26 

SCFA; acetat, butyrat och propionat 26 

Sammanställning av diskussionen om SCFA 27 

Hälsoparametrar 27 

Insulinkänslighet och glukostolerans 28 

GLP-1 28 

Kolesterol och fettsyror 28 



  
 

iv 

Sammanställning av diskussion om hälsoparametrar 28 

Slutsats 28 

Referenser 29 



  
 

1 
 

Bakgrund 

 
Introduktion 

Övervikt är ett växande hälsoproblem i hela västvärlden (1). 14% av Sveriges 

befolkning lider av fetma (1). I djurstudier associeras fetma med förändringar i 

sammansättningen av tarmfloran samt metabola funktionen (2). Trots detta samband är 

fortfarande kopplingen mellan den genetiska variationen hos människan och 

mångfalden av mikrobiotan i tarmen i stort sett okänd (3). Det har framkommit att 

miljöfaktorer påverkar tarmfloran och därigenom kroppssammansättningen, både 

viktmässigt och andel fettmassa (3). Manipulation av mikrobiotan i tarmen skulle därför 

kunna vara ett behandlingsalternativ vid fetma och dess följdsjukdomar (3). 

 
Definition fetma 
För att definiera fetma används vanligen body mass index (BMI) som anger kvoten 

mellan vikt och längd i meter i kvadrat (kg/m2) eller midja/höftkvot där bukomfånget 

mäts mellan höftbenskammen och undre revbensbågen i stående läge (1). Fetma råder 

när BMI är mellan 30-34,9. Svår fetma föreligger då BMI är mellan 35-39,9, och allt 

över 40 anses vara extrem fetma (1). Det kan dock finnas fetmarelaterade problem redan 

vid ett BMI under 30 liksom det kan finnas kraftigt byggda individer som har ett högt 

BMI utan fetmarelaterade problem (1). Ett bättre sätt att definiera fetma är att mäta 

midja/höftkvot eftersom det är fettets lokalisation som har betydelse. Fett som är 

fördelat runt buken är oftare associerat med hyperinsulinemi och metabolt syndrom. För 

att räknas som bukfetma ska omfånget runt midjan vara minst 94 cm hos män och 80 

cm hos kvinnor (1).  

 
Definition metabolt syndrom 

Metabolt syndrom är när olika riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar förekommer 

samtidigt i en och samma individ (4). Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar kan 

vara övervikt, hypertoni, försämrad glukostolerans, insulinresistens (ofta kombinerad 

med typ 2-diabetes), samt förhöjda lipidnivåer (1). Enligt WHO:s definition av 

metabola syndromet ska individen ha uppfyllt kriteriet; typ 2-diabetes, förstadier till typ 

2-diabetes eller en uppmätt nedsatt insulinkänslighet, samtidigt som minst två av 

följande fyra kriterier ska vara uppfyllda: hypertoni, förhöjda lipidnivåer, BMI över 30 

och/eller bukfetma samt äggviteutsöndring i urinen (4). International Diabetes 

Federation (IDF) definierar metabola syndromet med att individen ska ha uppfyllt 

kriteriet bukfetma samtidigt som två av följande fyra kriterier ska vara uppfyllda; 

förhöjda triglyceridhalter, lågt HDL (”high-density lipoprotein”), hypertoni och förhöjt 

fasteglukos eller typ 2-diabetes (5). 

 
Risker och behandling vid fetma 

Idag finns ett stort behov av att behandla den ökade fetman eftersom den är kostsam för 

samhället (6), och fetma relaterar till en ökad risk för bland annat hypertoni, 

dyslipidemi, typ 2-diabetes och kardiovaskulära sjukdomar (1, 7). Behandlingen bör 

vara en livslång process för att upprätthålla en normal kroppsvikt. Till det behövs 

strategier. Dessa bör alltid omfatta livsstils- och beteendemässiga förändringar såsom 

lämplig kost och motion. Utan dessa är läkemedelsbehandling dömd att misslyckas (6, 

7). 
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Läkemedel som används vid fetma 
Orlistat är det enda läkemedlet för behandling av fetma idag (1). Det orsakar fett-
malabsorption och verkningsmekanismen är att det hämmar pankreasenzymet lipas 
irreversibelt och minskar därmed nedbrytningen av fett till fettsyror och glycerol. Detta 
leder till en minskad absorption och 30 procent av födans fett elimineras genom fekal 
utsöndring (8). Orlistat minskar midjemåttet och BMI jämfört med placebo, och 
majoriteten får en viktförlust med 5-10% (9). Orlistat ger biverkningar som; diarré, 
gasbildning, uppblåsthet, buksmärtor, oljig eller flytande avföring, fekal brådska med 
flera (7, 10). Över 80% av de behandlade patienterna fick minst en biverkning, och det 
var fler som avbröt behandlingen jämfört med de i placebogruppen (9). I och med att 
behandlingen ger störningar i absorptionen av de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K 
måste vitamintillskott tas (7). Orlistat används därför endast vid ett BMI över 30 kg/m2 
(1). 

 
Läkemedel som användes förr mot fetma 
Det har funnits många läkemedel mot fetma genom tiderna, men de flesta har dragits  

tillbaka på grund av allvarliga biverkningar (7): 

 
Amfetamin-baserade läkemedel har använts mot fetma. Amerikanska Food and Drug 
Administration (FDA) godkände många av dessa under åren 1945 till 1962 (10). 
Amfetamin verkar i hypotalamus genom att öka frisättningen av noradrenalin, dopamin 
och serotonin. Effekten kommer av att centrala nervsystemets (CNS) aktivitet ökar, 
vilket leder till en minskad aptit och födointag, vilket kan resultera i viktnedgång (10). 
Biverkningar som nervositet, ångest, hypertoni och takykardi kan uppstå. Dessa 
läkemedel förbjöds eftersom de kunde resultera i ett missbruk (7). 

 
Fenfluramin är ett serotonergt läkemedel som fungerar aptitnedsättande. FDA drog 
tillbaka sitt godkännande av detta läkemedel 1997 efter att det visat sig ge 
hjärtklaffskador hos 24 kvinnor (7). 

 
Rimonabant är ett läkemedel som fungerar som en invers agonist på cannabinoida 
receptorerna CB-1 (10). Dessa receptorer finns både i CNS och perifera vävnader såsom 
fettvävnad och i magtarmkanalen, och är ofta aktiverade vid fetma. Detta leder till ett 
överdrivet födointag. När dessa receptorers aktivitet minskar leder det inte bara till 
mättnadskänslor, utan även psykiatriska biverkningar såsom ångest, depression och 
självmordstankar. Detta genom att även receptorerna i CNS påverkas (7). Rimonabant 
kom ut på marknaden i april 2006, men drogs tillbaka i oktober 2008 (7). 

 
Efedrin och koffein i kombination bidrar till att öka energiförbrukning och termogenes 
(7). Dessa tillhör kategorin hälsotillskott eftersom de vanligtvis inte betraktas som 
läkemedel och har därför inte behövt genomgå den vanliga läkemedelsprövningen. 
Därmed är deras effektivitet och säkerhet inte väldokumenterad (7). I Sverige är dock 
efedrin klassat som läkemedel, och varor med innehåll av efedrin som inte är godkända 
som läkemedel är olagliga att sälja (11). 
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Tarmfloran 

Vi är beroende av vår mikrobiota i tarmen, som lever i en nära relation med våra egna 

celler (12). Vårt hälsotillstånd speglas av mikrobiotans sammansättning (13). Redan 

under förlossningen påbörjas den mikrobiella koloniseringen och tarmfloran fortsätter 

att utvecklas fram till 2-3 års ålder (14). Faktorer som påverkar koloniseringen är bland 

annat; mikrofloran i moderns underliv, vaginal förlossning eller kejsarsnitt, amning eller 

flaskuppfödning (14). Annat som påverkar sammansättningen och mångfalden kan vara 

genetik, ålder, miljöfaktorer, användning av pro-, pre- och anti-biotika samt långvariga 

kostvanor (13). Kortvariga kostförändringar har däremot en mycket liten påverkan (13).  

 
Tarmflorans betydelse 

Hos en vuxen människa består tarmfloran av omkring 1000 arter och totalt ca 100 

biljoner mikrober. Detta utgör en vikt på 1-2 kg, och den största delen finns i 

tjocktarmen (14). Det är i tjocktarmen kostfibrerna fermenteras av mikrobiotan. Främst 

bildas kortkedjiga fettsyror (SCFA); acetat (ättiksyra), propionat (propionsyra) och 

butyrat (smörsyra), och gaser; koldioxid, vätgas och metan (13-15). Acetat kan bland 

annat användas för syntes av butyrat och propionat (16). Acetat når även ut till 

cirkulationen och kan ge energi till muskler och andra vävnader (14). Propionat kan 

minska produktionen av kolesterol. Butyrat är den främsta energikällan och fungerar 

som näring för tarmslemhinnan och stimulerar tillväxt av tarmceller men apoptos hos 

cancerceller (14). Energin används också av mikrobiotan för tillväxt (15). SCFA främjar 

frisättningen av bland annat glukagonlik peptid-1 (GLP-1) från L-kolonocyterna i 

tarmskiktet samt differentiering av dessa celler (16). GLP-1, som är ett inkretin-hormon, 

stimulerar insulinutsöndring (8). GLP-1 frisätts efter måltid, och ger mättnadskänsla 

genom att fördröja tömningen av magsäcken (8). GLP-1 inaktiveras av enzymet 

dipeptidyl peptidas-4 (DPP-4) (8). En av de viktigaste faktorerna som styr tarmens 

mikrobiella sammansättning är mängden och typen av kostfiber som vi konsumerar 

(15). Dysbios av tarmfloran kan leda till inflammation och infektion som eventuellt kan 

bidra till utveckling av typ 2-diabetes och fetma (13).  

 
GLP-1-analoger och DPP-4-hämmare mot fetmans följdsjukdomar 
Typ-2 diabetes, som är en följdsjukdom av fetma (1), kan behandlas med läkemedel 

som är GLP-1-receptoranaloger eller DPP-4-hämmare antingen som monoterapi eller 

kombinationsterapi (17). GLP-1-analoger som för närvarande är registrerade i Sverige 

är exenatid (Bydureon, Byetta), liraglutid (Saxenda, Victoza), lixisenatid (Lyxumia) 

samt dulaglutid (Trulicity). DPP-4-hämmare som för närvarande är registrerade i 

Sverige är sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Galvus), saxagliptin (Onglyza) samt 

linagliptin (Trajenta). Dessa läkemedels blodglukossänkande effekt används för att 

förbättra den glykemiska kontrollen (17). 

 
Fekal mikrobiell transplantation (FMT) 

FMT innebär att fekal suspension med mikrobiella arter överförs från en frisk donator 

till en mottagares tarm för att bota en viss sjukdom genom att återställa tarmfloran (12, 

18, 19). Donatorerna kan vara släktingar, vänner eller okända givare (20). Det är viktigt 

att donatorerna blir screenade innan donation av faeces utförs för att utesluta blodburna 

och fekala patogener (12, 20). Donatorerna får inte heller intagit antibiotika, tatuerat 

eller piercat sig under de senaste tre månaderna, ej heller ha sjukdomar som cancer, 

mag- tarmsjukdomar, HIV(humant immunbristvirus)-infektion, hepatit, syfilis eller 

metabola syndromet (12).  
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Behandling med FMT 

Behandlingen kan göras antingen via den övre GI-kanalen med hjälp av nasogastrisk 

sond eller endoskopi, eller via den nedre GI-kanalen med hjälp av koloskopi eller 

kvarhållande lavemang (12, 19). Vanligast är att utföra behandlingen via den nedre GI-

kanalen eftersom det då är lättare att få patienter att acceptera behandlingen (19), och 

den verkar vara mer effektiv (12). Det spelar mindre roll om färsk eller frusen fekal 

suspension används då effekten anses likvärdig (12).  

 
Effekten av FMT 

Effekten kommer inom ett par dagar, och kan kvarstå minst 6 månader (12). Efter en 

FMT liknar mottagarens mikrobiota i tarmfloran donatorns (18). Arter av mikrobiotan 

från donatorn som redan finns hos mottagaren koloniserar bättre än vad nya arter gör. 

Den nya mikrobiotan ersätter eller samexisterar med de inhemska stammarna (18).  

 
Biverkningar i samband med FMT 

Allvarliga biverkningar förekommer sällan vid FMT hos patienter som har ett normalt 

immunförsvar (20). Dock kan patienten inom de närmaste två dygnen känna symtom 

som förstoppning, diarré, kramper och uppblåsthet (19, 20). Långsiktiga biverkningar är 

okända då det saknas en längre uppföljning (20, 21). Majoriteten av kinesiska läkare 

tycker att FMT är en effektiv och säker behandlingsmetod (19). 

 
FMT:s effekt på Clostridium difficile-infektioner 

FMT från friska donatorer har visats vara mer effektiv som behandlingsmetod mot 

Clostridium difficile-infektioner jämfört med antibiotikabehandling (22). Användning 

av antibiotika stör tarmfloran och därmed dess förmåga att utgöra ett mikrobiellt 

koloniseringsmotstånd mot nya Clostridium difficile-infektioner. Så mycket som 40% 

av patienter som behandlas med antibiotika lider av återkommande Clostridium 

difficile-infektioner som därefter blir svårbehandlade med vanlig antibiotikakur (21). 

Enligt amerikanska riktlinjer ska efter det tredje återfallet av Clostridium difficile vid 

upprepade antibiotikakurer behandlas med FMT (19). En studie av Alang et al. (23) 

beskriver ett fall där en 32 årig kvinna, som efter att ha fått upprepade Clostridium 

difficile-infektioner och antibiotikakurer, fått faeces från dottern. Därefter fick inte 

kvinnan något mer återfall. Däremot ökade hon i vikt, troligtvis eftersom donatorn var 

överviktig (23). Studier på möss visar att om donatorn är överviktig blir mottagarmusen 

det också (3, 24, 25). 

 
Tidigare studier om behandlingsalternativet FMT vid fetma 

Sökningar i PubMed (26) efter randomiserade kontrollerade studier om FMT till 

individer med fetma ledde inte till något resultat. När istället sökningen gjordes i 

ClinicalTrials (27) efter pågående studier hittades; fyra pågående, en studie som det inte 

rekryterats några deltagare till ännu, samt två vars slutdatum passerat och där status inte 

verifierats under minst två års tid. Två av de pågående studierna beräknas vara klara i 

december 2017 och december 2018. De två andra pågående hade inga slutdatum, bara 

uppskattade preliminära slutdatum; januari och juni 2018. 
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Studier på möss 

Det fanns ett antal publicerade studier gjorda på möss (26), och det är till största del 

dessa som finns med i denna litteraturstudie. Möss och människors tarm-metagenom är 

lika på fylum-nivå, men skiljer sig på art-nivå. Ändå fungerar tarm-mikrobiotan på 

liknande sätt (28). Fördelen med att göra en studie med hjälp av möss är att miljön, 

dieten och genotypen är lättare att kontrollera än om studien är gjord på människor (24). 

Möss är dessutom koprofager vilket gör det lätt att överföra mikrober mellan möss (29). 

 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att utvärdera om FMT kan ha en gynnsam effekt på 

tarmfloran hos individer med fetma och/eller metabolt syndrom, och om det i så fall kan 

leda till viktnedgång samt minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Frågeställningen var; 

 

”Kan fekal mikrobiell transplantation (FMT) vara ett behandlingsalternativ vid fetma 

och metabolt syndrom?” 

 
Metod 
Sökningen av artiklar som skulle ingå i litteraturstudien gjordes i PubMed. Kriterierna 

var att FMT, fetma och metabolt syndrom skulle nämnas i artiklarna. Under ”advanced” 

skrevs orden; ”fecal microbiota transplantation”, ”obesity”, ”metabolic syndrome” och 

”randomized controlled trials” in. Endast en översiktsartikel kom upp; Insights into the 

role of the microbiome in obesity and type 2 diabetes av Hartstra et al., 2005 (30), och 

från den artikelns referenser hittades två artiklar som kunde användas till studien; An 

obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest  av 

Turnbaugh et al., 2006 (24) samt Transfer of intestinal microbiota from lean donors 

increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome av Vrieze et al., 

2012 (2).  

 

Eftersom sökningen inte gav någon originalartikel togs ordet ”randomized controlled 

trials” bort och då hittades 19 artiklar. Av dessa valdes Rescue of fructose-induced 

metabolic syndrome by antibiotics or faecal transplantation in a rat model of obesity av 

Di Luccia et al., 2015 (31) och Prolonged transfer of feces from the lean mice 

modulates gut microbiota in obese mice av Kulecka et al., 2016 (28).   

 

En ny sökning gjordes med sökorden; ”gut microbiota”, ”obesity”, ”transfer of intestinal 

microbiota”, och då hittades Gut commensal Bacteroides acidifaciens prevents obesity 

and improves insulin sensitivity in mice av Yang et al., 2016 (32) bland de 26 artiklar 

som erhölls.  

 

Ytterligare en sökning gjordes, nu med sökorden; ”faecal microbiota transplantation”, 

”obesity” och ”metabolic syndrome”, och bland de 12 artiklar som erhölls valdes endast 

en ut; Environmental spread of microbes impacts the development of metabolic 

phenotypes in mice transplanted with microbial communities from humans av Zhang et 

al., 2016 (29). I den artikeln hittades ytterligare två artiklar bland referenserna; Human 

genetics shape the gut microbiome av Goodrich et al., 2014 (3) och Gut microbiota 



  
 

6 

from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice av Ridaura et al., 2013 

(25). 

 

Resultat 

 
Artikel 1 

 

An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. 

Turnbaugh et al., 2006 (24). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra obesa möss tarmmikrobiota med den hos smala möss, 

samt se vad som händer med tarmflora och fenotyp vid en FMT från obesa respektive 

smala möss. 

 

Metod 

Kullsyskon till möss från en tidigare studie användes där vissa av dem (homozygoter; 

ob/ob) hade en mutation av leptingenen som gjorde att de blev obesa. Syskonen som var 

smala (+/+ och ob/+) användes också. Prover på mikrobiota togs vid cekum. Vid FMT 

togs faecesprover från donatorerna ob/ob och +/+ och gavs genom sondmatning till 

mottagare som var 8–9 veckors bakteriefria +/+ -möss. 

 

Resultat 

Analyser av acetat-, butyrat- och propionat-halter i innehållet i cekum gjordes hos de 

olika grupperna donatormöss, där signifikanta skillnader fanns med avseende på acetat 

och butyrat (tabell 1). 

 
Tabell 1. Medelvärde ±SEM (”standard error of the mean”) av acetat och butyrat (µmol/g våtvikt av cekuminnehåll) 
hos ob/ob-möss (n=5) och +/+-möss, ob/+-möss (n=4). P-värde ≤0,01, värden avlästa från figur 3a i artikeln. 

 ob/ob +/+, ob/+ 

Acetat (µmol/g våt vikt av 

cekum innehåll) 

101±4 80±4 

Butyrat (µmol/g våt vikt 

av cekum innehåll) 

23±1 12±3 

 

Kaloriinnehållet i faeces skiljde sig signifikant mellan smala och obesa möss; smala: 

3,39±0,03 kcal g-1 (+/+, ob/+; n=9) jämfört med obesa: 3,17±0,03 kcal g-1 (ob/ob; n=13), 

medelvärde ±SEM, p-värde <0,001, siffrorna är avlästa från figur 3b i artikeln. 

 

FMT från ob/ob- samt +/+-möss till bakteriefria mottagarmöss 

Efter FMT från donatorerna ob/ob-möss och +/+-möss skiljde sig inte mottagarmössens 

matkonsumtion, kaloridensitet, kroppsfett eller vikt signifikant vid försökets början. 

Efter 14 dagar fanns däremot signifikanta skillnader i kroppsfett hos mottagarmössen 

(tabell 2). 

 



  
 

7 

Tabell 2. Medelvärde ±SEM av ökningen av kroppsfett i procent och gram hos mottagarmöss 14 dagar efter FMT 
från ob/ob-möss (n= 9) respektive +/+-möss (n= 10). P-värde <0,05. 

 Möss som fått FMT från 

ob/ob 

Möss som fått FMT från 

+/+  

Procentuell ökning av 

kroppsfett 

47±8,3 27±3,6 

Ökning av kroppsfett (g) 1,3±0,2 0,86±0,1 

 

Mikrobiotan hos de olika grupperna av möss analyserades, och en jämförelse gjordes 

mellan de två största bakteriegrupperna Firmicutes och Bacteroidetes hos 

donatormössen samt mottagarmössen (tabell 3). 

 
Tabell 3. Medelvärde för procentandel av bakteriegrupperna Firmicutes och Bacteroidetes hos ob/ob donatormöss 

och mottagarmöss samt +/+ donatormöss respektive mottagarmöss. Värdena är avlästa med hjälp av en gradskiva 
från figur 4 i kompletterande material. Information som ±SEM, n-värde samt p-värde saknas. 

  

ob/ob 

donatormöss 

Möss som 

fått FMT 

från ob/ob 

 

+/+ 

donatormöss 

Möss som 

fått FMT 

från +/+ 

Andel Firmicutes i % 68 63 55 50 

Andel Bacteroidetes i % 29 32 41 48 

 

 
Artikel 2 
 

Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in 

individuals with metabolic syndrome. 

Vrieze et al., 2012 (2). 

 

Studien var randomiserad och dubbelblind och utfördes i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att studera om individer med det metabola syndromet kunde få 

bättre insulinkänslighet samt glukostolerans med hjälp av transplantation av faeces från 

smala individer. 

 

Metod 

Med hjälp av tidningsannonser rekryterades män med; ett BMI över 30 kg/m2 eller ett 

midjemått över 102 cm samt en fasteglukosnivå på över 5,6 mmol/l. De smala givarna 

skulle ha ett BMI under 23 kg/m2 och matcha deltagarna i kön och ålder. Givarna 

besvarade enkäter om sina kostvanor, tarmvanor och om de hade några sjukdomar. De 

screenades också för att utesluta sjukdomar och parasiter. På både givare och 

försökspersoner mättes insulinkänslighet, och de lämnade fekala prover. 

Tunntarmsbiopsier togs och tarmsköljningar utfördes på försökspersonerna för att rensa 

ut endogena fekala föroreningar.  

 

Försökspersonerna fick randomiserat och dubbelblint antingen allogen (från smala 

manliga givare, n=9) eller autolog (från sina egna fekala prover, n=9) mikrobiota-

suspension som infunderades gradvis via ett rör till duodenum under ca 30 minuter. Det 

fanns inga restriktioner på deras kost, men de skulle fylla i en näringsdagbok under den 

första veckan av försöksperioden. Efter 6 veckor togs en ny biopsi på tunntarmen och 
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graden av insulinkänslighet kunde beräknas genom att den endogena 

glukosproduktionen (EGP) samt lever- och perifer insulinkänslighet mättes. 

Försökspersonernas tarmfloras sammansättning studerades genom att biopsier togs från 

duodenum, och halten kortkedjiga fettsyror mättes i de fekala proverna. 

 

Resultat 

Efter 6 veckor kunde man påvisa en förbättring av insulinkänsligheten efter att allogen 

tarmflora transplanterats (medianhastigheten av glukosförsvinnande, Rd; från 26,2 till 

45,3 µmol/kg/min, p-värde <0,05) (figur 1). 

 

  
Figur 1. Medianhastigheten av glukosförsvinnandet; Rd 

 

Det fanns också en trend mot förbättrad leverinsulinkänslighet i den allogena gruppen 

(median EGP-suppression; från 51,5% till 61,6%, p-värde <0,08).  

 

Även den mikrobiella artrikedomen ökade i den allogena gruppen efter 

transplantationen; från 178 ±62 till 234 ±40 arter (medelvärde ± SEM (”standard error 

of the mean”), p-värde <0,05) i faeces. Det fanns inte någon signifikant skillnad i den 

autologa gruppen; från 184 ±71 till 211 ±50 (figur 2). 

 

 
Figur 2. Medelvärde ±SEM av den mikrobiella artrikedomen i den allogena gruppen före och efter transplantation 
samt i den autologa gruppen före och efter transplantation. 

* p-värde <0,05 mellan allogena gruppen före transplantation och efter transplantation.  
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I den allogena gruppen ökade 16 bakteriegrupper kraftigt, bland dem 

butyratproducerande Roseburia intestinalis som mer än fördubblades. Ändå minskade 

halten av de fekala kortkedjiga fettsyrorna efter en allogen fekal transplantation (acetat; 

från 49,5 till 37,6 med p-värde <0,05; butyrat; från 14,1 till 8,9 med p-värde <0,05; 

propionat; från 18,2 till 16,3 (ingen signifikant skillnad) mmol/kg faeces, medianvärde), 

medan det inte fanns någon signifikant skillnad i den autologa gruppen. 

 

Tarmbiopsierna visade inga signifikanta skillnader med avseende på den mikrobiella 

artrikedomen i någon av grupperna. Men förekomsten av sju bakteriegrupper ändrades 

inom den allogena gruppen efter de 6 veckorna. Bland annat ökade butyratproducerande 

E. hallii i den allogena gruppen 1.09-faldigt (före/efter allogen infusion), medan den 

istället minskade i den autologa med en 0.61-faldig förändring (före/efter autolog 

infusion). 

 

 
Artikel 3 

 

Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice. 

Ridaura et al., 2013 (25). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan fetma och 

tarmflora. Med hjälp av bakteriefria möss, där fekala prover från obesa och smala 

människor transplanterades in, jämfördes mikrobiota i de olika mössen. Förändringarna 

av mikrobiotan studerades i de olika experimenten som utfördes. 

 

Metod 

I den här studien rekryterades kvinnliga tvillingpar i åldrarna 21–32 år som deltog i 

MOAFTS (Missouri Adolescent Female Twin Study). Tvillingparen skulle ha en 

flerårig BMI skillnad på minst 5,5 kg/m2, och den ena av dem skulle ha ett BMI över 30 

kg/m2. Fyra par rekryterades. Tre av tvillingparen var DZ (dizygota) och ett av paren 

MZ (monozygota) (tabell 4). 

 
Tabell 4. Tvillingparens BMI (kg/m²). 

Tvillingpar 1 (DZ) 2 (DZ) 3 (DZ) 4 (MZ) 

BMI (kg/m2) 23 32 25,5 31 19,5 30,7 24 33 

 

Fekala prover togs från var och en av individerna och lagrades nedfrusna vid en 

temperatur på -80°C. Dessa prover transplanterades i 8–9 veckor gamla bakteriefria 

möss med hjälp av sondmatning. Till varje experiment användes 3–4 möss per 

individuellt prov. Mössen åt musfoder med en låg fetthalt (4% av vikten) och hög halt 

av polysackarider (LF-HPP, ”low in fat and high in plant polysaccharides”). Fekala 

prover togs från varje mus efter 1, 3, 7, 10, 15 dagar efter transplantationen, samt efter 

17, 22, 24, 29, 35 dagar i de experiment det krävdes en längre tids studier. Mössens 

kroppsmassa analyserades med hjälp av kvantitativ magnetisk resonans (QMR) dag 1 

och 15 samt vid längre experiment även dag 8, 22, 29 och 35. 
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Resultat: Fekalt prov från människa till mus 

Dag 15 efter transplantationen kunde en signifikant ökning i kroppsfett ses bland de 

möss som fick fekal transplantation från tvillingar med fetma (obesa tvillingars 

mikrobiota, Ob) jämfört med de som fick från smala (smala (lean) tvillingars 

mikrobiota, Ln). Ökningen av kroppsfett var strax över 10±3% hos Ob-möss jämfört 

med cirka 0±3% hos Ln-möss (medelvärde ± SEM, n= totalt 103, p-värde ≤ 0,001, 

avläst från figur 1D i artikeln). 

 

Genom att studera RNA-sekvenserna hos de transplanterade mikroberna i de fekala 

proverna upptäcktes att mikrobiotan hos Ob-möss uppvisade högre uttryck av gener 

som är involverade i avgiftning och stressreaktioner, i biosyntesen av kobalamin, 

metabolismen av essentiella aminosyror (fenylalanin, lysin, valin, leucin och isoleucin) 

och icke-essentiella aminosyror (arginin, cystein och tyrosin) och i pentosfosfatvägen. 

Analyser av serumprover som erhölls vid experimentens slut visade signifikanta 

ökningar i grenade aminosyror liksom av aminosyrorna metionin, serin och glycin. 

Dessa har tidigare rapporterats öka i serum hos individer med fetma och 

insulinresistens.  

 

Halten av olika metaboliter mättes i cekum-innehåll med hjälp av kombinerad 

gaskromatografi och mass-spektrometri (GC/MS). Halten metaboliter från 

polysackarider som härrör från växtriket var högre i Ob-möss (Ln-möss 5,0±1,5 jämfört 

med Ob-möss 12,1±1,3 Log 2 (spektral förekomst), medelvärde ±SEM, p-värde ≤0,05, 

värden avlästa från figur S4a i kompletterande material), medan förekomst av butyrat 

och propionat var högre i Ln-möss (Ln-möss butyrat 1,6±0,2 och propionat 5,2±0,5 

µmol/g vått cekalt innehåll jämfört med Ob-möss butyrat 1,0±0,1 och propionat 4,1±0,4 

µmol/g vått cekalt innehåll, medelvärde ±SEM, p-värde ≤0,05, värden avlästa från figur 

S4b i kompletterande material).  

 

Sju dagar efter fekal transplantation var halten DNA signifikant större hos Ln-möss 

(36,3±9,8 ng DNA/mg våtvikt av fekala prover) än hos Ob-möss (12,9±1,4 ng DNA/mg 

våtvikt av fekala prover) (medelvärde ±SEM, n= 5–6 möss/grupp; ett 

prov/mus/tidpunkt, p-värde ≤ 0,05, avlästa från figur S7A i det kompletterande 

materialet i artikeln). 

 

Resultat: Blanda möss med olika tarmfloror 

Nästa experiment gick ut på att se om det gick att förändra tarmflorasammansättningen 

fekalt-oralt genom att blanda möss som fått fekal transplantation av tvillingen med 

fetma och möss som fått fekal transplantation från den smala tvillingen. Mössen som 

delade bur benämndes Obch- respektive Lnch-möss. Kontrollgruppen bestod av möss 

som fått samma fekala transplantation från tvillingar med fetma respektive smala, men 

som fick vara i egna burar (Ob- samt Ln-möss). Fekala prover togs dag 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 10 och 15. Kroppssammansättningen mättes med hjälp av QMR innan mössen 

blandades samt efter att de tillbringat 10 dagar i gemensam bur med andra möss.  

 

Obch-möss hade en signifikant lägre ökning av kroppsfett jämfört med kontrollgruppen; 

Obch-möss: 2,6±3,1% jämfört med Ob-möss: 11,2±3,1% (medelvärde ± SEM, p-värde 

≤0,05, avläst från figur 2B i artikeln). Däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan 

Lnch- och Ln-möss. Obch-möss visade också signifikanta skillnader gentemot Ob-möss 

genom högre koncentrationer av propionat (5,5±0,9 gentemot 3,5±0,1 µmol/mg vått 

cekalt innehåll, p-värde ≤0,05) och butyrat (1,1±0,4 gentemot 0,4±0,01 µmol/mg vått 
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cekalt innehåll, p-värde ≤0,005) samt lägre nivåer av mono- och disackarider (8,0±2,3 

gentemot 13,8±0,2 Log2 (spektral förekomst), p-värde ≤0,005) (medelvärde ± SEM, 

samtliga värden avlästa ur figur 2C och 2D i artikeln). 

 

Mikrobiotan hos Obch-möss började likna den hos Lnch-möss när de delade bur, medan 

mikrobiotan hos Lnch-möss förblev stabil. En uppföljande analys gjordes för att 

identifiera vilka arter i mikrobiotan som hade infiltrerat och/eller förflyttat sig till Obch-

möss. Dessa var (resultatet rangordnat med den mest framgångsrika först) i fylum 

Bacteroidetes; Bacteroides cellulosilyticus, B. uniformis, B. vulgatus, B. 

thetaiotaomicron, B. caccae, Alistipes putredinis, och Parabacteroides merdae.  

 

Efter att mössen avlivats analyserades mikrobiella RNA-sekvenser. Obch-mössens 

mikrobiella RNA-sekvenser var mer lik Lnch-mössens och floran därmed mer lik Ln-

mössens mikrobiota (figur 3). 

 

Figur 3. Arters förekomst före och efter samboende i procent i tarmfloran hos Ob ch-möss samt Lnch-möss.  

 

Då bakteriefria möss (GF) bodde tillsammans med Ob-möss, 5 dagar efter att de fått 

FMT från obes tvilling, utvecklade GFch-Ob-mössen liknande egenskaper som Obch-GF-

mössen med en större andel fett av den totala kroppsvikten. Andelen fett av 

kroppsvikten var signifikant högre hos GFch-Ob-möss jämfört med kontrollmöss (GF-

GF-möss; bakteriefria möss som lever ihop med bakteriefria möss); GFch-Ob-möss: 

1,4±0,05% jämfört med GF-GF-möss: 0,8±0,06%, medelvärde ±SEM, n= 6 GF-GF och 

10 GFch-Ob-Obch-GF, p-värde <10-4). 

 

När bakteriefria möss (GF) blev koloniserade (med 39 sekvenserade taxa) med 

mikrobarter liknande de som fanns i de smala tvillingarnas tarmflora förblev dessa möss 

också smala (Ln39). Ln39-möss sattes tillsammans med Ob-möss för att se hur deras 

tarmfloror påverkades av varandra (Ln39ch och ObchLn39). I experimentet fanns 
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kontrollgrupper som bestod av Ob-möss som sambodde med Ob-möss (Ob-Ob) och Ln-

möss som sambodde med Ln-möss (Ln-Ln). Ln39ch mössen förblev smala, men kunde 

inte påverka ObchLn39-mössens fetma (på det sätt som Lnch-möss kunde påverka Obch-

möss); Ln39ch-möss 2,5±3,0 jämfört med Ob-Ob-möss 11,0±3,0 % med avseende på 

ökning av fettmassan (två oberoende experiment, p-värde ≤0,05, värden avlästa från 

figur S14b i kompletterande material). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

ObchLn39-möss och Ob-Ob-möss; 13,0±4,8 jämfört med 11,0±3,0 % med avseende på 

ökning av fettmassan (två oberoende experiment utfördes, värden avlästa från figur 

S14b i kompletterande material). 

  

Resultat: Dietens effekter 

För att ta reda på om olika dieter har effekt mot fetma hos Ob- och Ln-möss 

konstruerades dieter liknande människans mer hälsosamma kost med mindre mättat fett 

(~33% kcal från fett per 100 g) och mer frukt och grönsaker (LoSF-HiFV, ”low-

saturated fat, high fruits and vegetables”). Ob-Ob-möss ökade markant i kroppsmassa 

jämfört med Ln-Ln-möss; 7,7±2,7% ökning av kroppsmassa jämfört med en minskning 

på 2,3±0,9% (medelvärde ± SEM, n= 26 möss totalt, p-värde ≤0,01, värden utlästa från 

figur 4a i artikeln). Vid samboende med Ln-möss (Lnch och Obch) förhindrades Obch-

mössen att utveckla Ob-mössens fenotyp och det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

Lnch- och Obch-möss.  

 

De arter som koloniserade Obch var främst B. uniformis, B. vulgatus, och B. 

cellulosilyticus. 

 

LoSF-HiFV dieten resulterade liksom LF-HPP gjorde, i en större mikrobiell biomassa 

(detaljerade data för detta gavs ej i artikeln) hos Ln-Ln, Lnch och Obch än hos Ob-Ob (p-

värde ≤0,001). Det fanns ingen signifikant skillnad i mikrobiell biomassa mellan Obch 

och Lnch. 

 

Eftersom fetma med relaterad insulinresistens har associerats med ackumulering av 

acylkarnitiner i skelettmuskulatur undersöktes halten acylkarnitiner i skelettmuskulatur, 

lever och plasma. Vid en LF-HPP diet sågs signifikant högre nivåer av kortkedjiga 

acylkarnitiner i lever hos Ob-Ob-mössen jämfört med Ln-Ln-möss (tabell 5).  

 
Tabell 5. Kortkedjiga acylkarnitiner i levern uttryckt i nM/g av vävnadens våtvikt vid en LF/HPP 4% fettdiet. 
Medelvärden ± SEM (n=5 möss per behandlingsgrupp). 

Acylkarnitiner Ln-Ln Ob-Ob Obch 
C2 Acetylkarnitin 1117.57±106.231 2160.59±119.47 1572.33±244.912 

C3 Propionylkarnitin 55.15±8.293 93.27±11.91 92.54±9.83 

C4/Ci4 Butyrylkarnitin eller 

Isobutyrylkarnitin 

95.86±12.211 154.63±17.89 101.61±16.611 

1p≤0,0001 jämfört med Ob-Ob, 2p≤0,01 jämfört med Ob-Ob, 3p≤0,001 jämfört med Ob-Ob 

Skillnaden i halt var mindre mellan Obch-möss och Ln-Ln-möss (tabell 5).  

Liknande resultat erhölls då mössen gavs en LoSF-HiFV diet istället, förutom att det 

fanns signifikant högre nivåer av även långkedjiga acylkarnitiner hos Ob-Ob-mössen i 

skelettmuskel och av vissa även i lever (tabell 6).  
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Tabell 6. Kort- och långkedjiga acylkarnitiner i skelettmuskel och lever uttryckt i nM/g av vävnadens våtvikt vid en 
LoSF-HiFV-diet. Medelvärden ± SEM (n=3 till 6 möss per behandlingsgrupp). 

Acylkarnitiner Skelettmuskel Lever 

Ln-Ln Ob-Ob Obch Ln-Ln Ob-Ob Obch 

C2 532.45 

±252.341 

1016.59 
±536.17 

535.70 

±197.181 

1701.48 

±410.911 

1472.90 
±195.18 

1255.37 

±119.572 

C3 17.81±9.99 22.58±10.20 13.85±2.32 89.96±23.28 71.39±28.69 42.36±8.07 

C4/Ci4 13.05±9.72 35.72±22.92 10.65±7.61 123.20±59.64 84.06±19.42 73.50±19.30 

C16:1 4.64±4.083 13.20±9.14 3.65±3.683 14.98±6.51 23.85±8.58 16.83±2.60 

C16 9.34±7.701 27.32±19.33 8.84±8.021 33.23±14.351 52.19±18.73 40.14±2.233 

C18:2 8.07±6.411 21.05±12.29 6.02±5.841 16.71±7.80 26.23±10.27 21.38±0.96 

C18:1 14.95±12.181 39.62±24.71 12.33±13.151 63.17±35.941 91.62±36.54 64.44±7.091 

C18 4.22±3.123 11.34±6.73 2.79±1.933 21.76±8.83 31.73±12.80 21.97±0.81 
1p≤0,0001 jämfört med Ob-Ob, 2p≤0,01 jämfört med Ob-Ob, 3p≤0,05 jämfört med Ob-Ob 

Resultatet visade att vid samboende minskade denna metabola fenotyp i lever och 

skelettmuskel hos Obch-möss. Det fanns inga signifikanta skillnader i halt av 

acylkarnitiner i plasman hos de olika mössen. 

 

Då glukostoleranstest togs på Ob-Ob- och Ln-Ln-möss visade endast Ob-Ob-möss en 

glukosökning i serum efter 15 minuter, men efter 30 minuter fanns inga signifikanta 

skillnader mellan dem.  

 

Ytterligare en studie gjordes med tvillingpar 2:s mikrobiota. Bakteriefria möss fick 

fekala prover transplanterade och fick äta en diet som liknar den mänskliga kosten med 

en högre fetthalt (44% av vikten) och en mindre del frukt och grönsaker (HiSF-LoFV, 

”high-saturated fat, low fruits and vegetables”). Det fanns signifikanta skillnader i 

kroppsmassa mellan Ob-Ob- och Ln-Ln-möss (14,1±1,8 jämfört med 7,7±1,4 % ökning 

av kroppsmassa (medelvärde ±SEM, n= 5 till 11 möss per bur, p-värde ≤0,01, utläst från 

figur 4d i artikeln)). Men vid samboende förhindrades inte Obch-mössen att utveckla 

Ob-mössens fenotyp (Obch-möss: 15,0±2,3 jämfört med Lnch-möss: 8,6±1,4 % ökning i 

kroppsmassa (medelvärde ±SEM, n= 5 till 11 möss per bur, p-värde angavs ej, utläst 

från figur 4d i artikeln)). Analyser av fekala prover visade att kolonisation av Lnch-flora 

inte skett hos Obch-mössen.  

 

 
Artikel 4 

 

Human genetics shape the gut microbiome. 

Goodrich et al., 2014 (3). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på vilka och i vilken utsträckning specifika 

mikroorganismer i tarmfloran påverkas av genetiska faktorer, och hur dessa har effekt 

på fenotypen. 

 

Metod 

1081 fekala prover togs från 977 individer, och studerades. 171 var från monozygota 

tvillingpar (MZ), 245 från dizygota tvillingpar (DZ) och 2 av tvillingparen var ej 

klassificerade. 143 prover togs från en av tvillingarna och de betraktades därmed som 

obesläktade. Medelåldern var 60,5 år och medelvärdet med avseende på BMI var 26,25 
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kg/m2 (433 hade ett BMI <25 kg/m2, 322 stycken hade övervikt (BMI 25–30 kg/m2) och 

183 hade fetma (BMI >30 kg/m2). 39 av försökspersonerna hade ett okänt BMI. 

 

FMT utfördes till bakteriefria möss som var 6 veckor gamla via sondmatning, en mus 

per fekal donator. Mössen placerades var för sig. Tre experiment gjordes då 

Christensenella minuta tillsattes.  

 

Resultat 

I denna studie kunde större likheter mellan mikrobiella samhällen i avföringsprov ses 

hos MZ än DZ. Störst skillnad var det mellan obesläktade individer (lägre summa 

innebär mer likhet); MZ: 0,545±0,004, DZ: 0,555±0,004 och obesläktade: 0,582±0,0002 

(mångfaldsavstånd (”diversity distance”), medelvärde ±SEM, n= finns ingen info i 

artikeln, p-värde <0,0001 mellan MZ och obesläktade samt mellan DZ och obesläktade, 

p-värde <0,05 mellan MZ och DZ). 

 

Eftersom metanogener förknippas med förekomst av familjen Christensenellaceae, samt 

reducerad vikt, gjordes ett experiment där förekomst av Christensenellaceae 

undersöktes. 21 donatorer valdes för FMT till bakteriefria möss och delades in i fyra 

kategorier; smal med detekterade metanogener (L+), smal utan detekterade 

metanogener (L-), obesa med detekterade metanogener (O+) och obesa utan detekterade 

metanogener (O-). Förekomst av Christensenellaceae genus Christensenella var högst i 

gruppen möss som fick FMT från L+ och lägst i gruppen möss som fick från O- (det 

fanns inga n-värden eller p-värden i artikeln). Viktförändringen i % var signifikant 

mindre hos möss som fått FMT från L+ än möss som fått från O- (tabell 7). 

 
Tabell 7. Medelvärde ±SEM av viktändringen i % dag 12 efter de bakteriefria mössen fått FMT från donatorerna L+, 
L-, O+ och O-, n=21, p-värde <0,05 vid jämförelse av L+ och O-, värden avlästa från figur 6e i artikeln. 

 L+ L- O+ O- 

Viktändring i % 6,4±1,2 10,6±2,7 10,2±0,8 11,4±1,4 

 

När experimentet gjordes om, med 21 stycken nya donatorer, erhölls liknande resultat 

(tabell 8). 

 
Tabell 8. Medelvärde ±SEM av viktändringen i % dag 10 efter de bakteriefria mössen fått FMT från donatorerna L+, 

L-, O+ och O-, n=21, p-värde <0,047 vid jämförelse av L+ och O-, värden avlästa från figur S5g i kompletterande 
material. 

 L+ L- O+ O- 

Viktändring i % 4,8±3,5 7,0±2,0 9,5±1,1 13±2,0 

 

I de cekala proverna sågs en signifikant ökning av butyrat- och propionat-halten i de 

möss som var metanogen-positiva jämfört med de metanogen-negativa mössen (tabell 

9). 

 
Tabell 9. Medianvärde och interkvartilavstånd (IQR) från ett boxplot-diagram av cekala nivåerna av propionat och 
butyrat från de bakteriefria mössen som fått FMT från donatorerna L+, L-, O+ och O-, n=21, p-värde <0,05 vid 
jämförelse mellan metanogen-positiva och metanogen-negativa möss, värden avlästa från figur S5c-d i 

kompletterande material. 

 L+ L- O+ O- 

Cekal propionat 

(µmol/g) 

11,25  

(Q1-Q3=7,5) 

8,75  

(Q1-Q3=9,4) 

10  

(Q1-Q3=10,3) 

6,5  

(Q1-Q3=7,2) 

Cekal butyrat 

(µmol/g) 

3,5  

(Q1-Q3=2,0) 

1,6  

(Q1-Q3=2,4) 

3,5  

(Q1-Q3=3,7) 

3,3  

(Q1-Q3=3,6) 
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Av de 21 donatorerna ovan valdes en i O- -gruppen ut som donator. Hälften av mössen 

fick levande Christensenella minuta tillsatt till den fekala mikrobiotan vid FMT. En 

signifikant skillnad sågs både i viktförändring samt i andel kroppsfett, där de som fick 

Christensenella minuta tillsatt inte gick upp lika mycket i vikt (tabell 10). 

 
Tabell 10. Medianvärde och interkvartilavstånd (IQR) från ett boxplot-diagram av viktförändringen samt totalt 
kroppsfett i % dag 21 efter FMT med eller utan tillsatt Christensenella minuta, n=24, värden avlästa från figur 7a-b i 

artikeln. 

 O- O- + levande Christensenella minuta 

Viktförändring i % 15,0 (Q1-Q3=6,3)1 10,0 (Q1-Q3=11,0)1 

Totalt kroppsfett i % 24,6 (Q1-Q3=2,4)2 20,8 (Q1-Q3=2,1)2 

1 p-värde <0,05, 2p-värde=9,4 x 10-5 

 

 
Artikel 5 

 

Rescue of fructose-induced metabolic syndrome by antibiotics or faecal transplantation 

in a rat model of obesity. 

Di Luccia et al., 2015 (31). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie på råttor var att bedöma ett eventuellt samband mellan 

tarmfloran och utvecklingen av ett kost-inducerat metabolt syndrom, samt att se hur 

antibiotika eller FMT kan minska de skadliga effekterna som orsakats av en högfruktos-

diet.  

 

Metod 

100 dagar gamla hanråttor med en kroppsvikt på 460±10 g användes. Råttorna delades 

in i två grupper. Ena gruppen råttor åt en normal diet (kontrolldiet) och den andra 

gruppen en fruktosrik diet. Varje råtta åt en viss mängd mat varje dag under den 8 

veckor långa studieperioden. Råttorna som åt kontrolldiet delades in i två grupper med 6 

råttor i vardera gruppen. Den ena gruppen agerade som kontroll (C-råttor) och den andra 

gruppen fick antibiotika (CA-råttor, ampicillin 1 g/l + neomycin 0.5 g/l i dricksvattnet). 

De råttor som åt den fruktosrika dieten delades in i tre grupper med 6 råttor i varje; en 

grupp som fick antibiotika (FA-råttor), en grupp som fick fekal mikrobiell 

transplantation (FT-råttor, sammansatt fekal mikrobiota från kontrollråttor tillfördes var 

tredje dag under den 8 veckor långa studieperioden) samt en grupp som inte fick någon 

ytterligare behandling (F-råttor).  

 

Resultat 

Ingen signifikant skillnad i kroppsvikt fanns mellan grupperna vid försökets slut (C= 

538±20; CA= 540±15; F= 541±15; FA= 537±17; FT= 540±23 g (medelvärde ±SEM, 

n=30)). Däremot fanns det signifikanta skillnader i halt av icke förestrade fettsyror i 

plasma (NEFA) hos F-råttorna jämfört med de andra; C= 0,23±0,02; CA= 0,22±0,02; 

F= 0,4±0,02; FA= 0,25±0,02; FT= 0,24±0,02 mM, n=30, p-värde <0,05: F-råttorna 

jämfört med de andra råttgrupperna, värden är avlästa från figur 2a i artikeln). 

Signifikanta skillnader fanns också i % av den hämmande effekten av insulin på lipolys 

i fettvävnad; C=21,7±0,9; CA= 23,3±0,9; F=0,9±0,9; FA= 19,2±0,9; FT= 22,5±0,9 
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(medelvärde ±SEM, n=30, p-värde <0,05: F-råttorna jämfört med de andra 

råttgrupperna, värden är avlästa från figur 2b i artikeln). 

 

Halten av två markörer för fetmainducerad inflammation; LPS och TNF-α var 

signifikant högre hos F-råttorna jämfört med de andra grupperna (tabell 11). 

 
Tabell 11. Medelvärde ±SEM av plasma LPS (EU/ml) och plasma TNF-α (pg/ml) hos de olika råttgrupperna, n=30, 
p-värde<0,05 jämfört med råttgrupp F, värden är avlästa från figur 2e-f i artikeln. 

 C-råttor CA-råttor F-råttor FA-råttor FT-råttor 

Plasma LPS 

(EU/ml) 

0,40±0,01 0,34±0,01 0,69±0,02 0,47±0,01 0,60±0,01 

Plasma TNF-α 

(pg/ml) 

23±4 28±5 77±4 23±5 25±3 

 

Även fruktosinducerad oxidativ stress i lever- och skelettmuskelvävnad reducerades 

med antibiotika eller FMT (tabell 12). 

 
Tabell 12. Medelvärde ±SEM hos de olika råttgrupperna med avseende på lipidhydroperoxidaser i lever och muskel 

(pmol NADPH/ (min x g lever/muskel)) och proteinbundna karbonyler (nmol/mg lever-/muskel-protein), n=30, p-
värde <0,05 då F-råttor jämfördes med övriga grupper, värden avlästa från figur 3a-d i artikeln. 

 C-råttor CA-råttor F-råttor FA-råttor FT-råttor 

Lipidhydroperoxidaser, 

pmol NADPH/ (min x g 

lever) 

0,51±0,01 0,53±0,01 0,89±0,03 0,53±0,01 0,67±0,01 

Proteinbundna 

karbonyler (nmol/mg 

leverprotein) 

2,08±0,01 2,07±0,01 2,81±0,01 2,09±0,02 2,33±0,01 

Lipidhydroperoxidaser, 

pmol NADPH/ (min x g 

muskel) 

0,118±0,002 0,107±0,004 0,228±0,001 0,120±0,002 0,150±0,06 

Proteinbundna 

karbonyler (nmol/mg 

muskelprotein) 

1,90±0,01 1,92±0,01 2,32±0,01 1,92±0,01 2,15±0,01 

 

Vid undersökningar av den fekala mikrobiotan visade det sig att förekomsten av 

Lachnospiraceae Coprococcus och Ruminococcacae Ruminococcus samt 

Coriobacteriaceae (familjen) hos F-råttor ökade signifikant jämfört med hos C-råttor, 

och reducerades vid FMT hos FT-råttor. Även hos antibiotikagrupperna minskade 

förekomsten av Lachnospiraceae Coprococcus och Ruminococcacae Ruminococcus 

(figur 4). 
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Figur 4. Andel i procent (%) av tre olika bakteriegrupper; Lachnospiraceae Coprococcus, Ruminococcacae 
Ruminococcus samt familjen Coriobacteriaceae hos de olika grupperna av råttor, medelvärde  ±SEM, n=6 råttor i 
varje grupp. 
 *p-värde <0,05 jämfört med C-råttor 

 **p-värde <0,05 jämfört med F-råttor 

 

 
Artikel 6 
 

Prolonged transfer of feces from the lean mice modulates gut microbiota in obese mice. 

Kulecka et al., 2016 (28). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att se om det gick att förbättra symtom som individer med 

metabola syndromet har vid en fettrik kost med kompletterande fekal mikrobiell 

transplantation från mager mus. 

 

Metod 

48 stycken 12 veckor gamla möss bodde tillsammans under en period på två veckor och 

gavs en standard-diet, ND (4,4% fett). Därefter delades mössen in i tre grupper; 16 möss 

i varje grupp. Första gruppen fick fortsätta med ND och fungerade som en 

kontrollgrupp. Den andra gruppen fick en diet med hög fetthalt, HFD (30%), och den 

tredje gruppen fick samma diet (HFD) samt faeces från mössen med en ND (5 styck 

spillning per vecka och mus) (HFDS). Sammansättningen av faeces utvärderades i 

början av studien, vecka 12 samt vecka 28. Efter experimentvecka 28 vägdes och 

avlivades mössen. Blodprov togs direkt efter avlivningen. 

 

Resultat 

HFD- och HFDS-möss (med en medelkroppsvikt på 37 samt 40 gram vecka 28, avläst 

från figur 1 i aktuell artikel) gick upp mer i vikt än ND-kontrollmöss (med en 

medelkroppsvikt på 31 gram vecka 28). Redan från vecka 5 var skillnaden signifikant 

mellan HFDS-möss (medelkroppsvikt 31 gram) och ND-möss (29 gram), medan för 

HFD-möss var skillnaden signifikant mellan dem och ND-möss från vecka 6 
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(medelkroppsvikt 32 gram jämfört med 29 gram). Från vecka 25 drog HFDS-möss 

viktmässigt ifrån HFD-möss (39 gram jämfört med 36 gram (medelkroppsvikt)). 

 

Kolesterolnivån var högre hos HFDS-möss (p-värde = 0,0019) och HFD-möss (p-värde 

= 0,036) jämfört med ND-kontrollmöss. Kolesterolnivån var också högre hos HFDS-

möss jämfört med HFD-möss men skillnaden var inte statistiskt signifikant (p-värde = 

0,056). ND-kontrollmöss hade kolesterolvärden (spridning, standardavvikelse, SD) på 

66–136 mmol/l, SD 21,4. Motsvarande värden för HFD-möss och för HFDS-möss 

kunde inte utläsas ur artikeln. Medelvärdena av glukos i blodet skilde inte mellan 

grupperna. 

 

I alla tre grupperna ökade Firmicutes signifikant samtidigt som Bacteroidetes minskade 

signifikant mellan vecka 0 och 12. Från vecka 12 och fram till vecka 28 ändrades inte 

förhållandena nämnvärt (medianförhållandena i vecka 12, tabell 13). 

 
Tabell 13. Medianvärde för förhållandet mellan Bacteroidetes/Firmicutes i faeces 12 veckor efter experimentets 
början, jämfört med vid experimentets start, med p-värde hos de tre grupperna. 

Diet Medianförhållande p-värde 

ND 1.36 0,00015 

HFD 1.85 0,0076 

HFDS 1.73 0,00042 

 

 
Artikel 7 
 

Gut commensal Bacteroides acidifaciens prevents obesity and improves insulin 

sensitivity in mice.  

Yang et al., 2016 (32). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan metabolt 

syndrom och en specifik bakterieflora i mus. 

 

Metod 

Bland mössen som användes var en del muterade i lever autofagi relaterad gen 7 (Atg7) 

i sina dendritiska celler (Atg7∆CD11c), i sitt tarmepitel (Atg7∆villin) och i sina makrofager 

(Atg∆LysM). Denna defekt gör det lättare att behålla en låg kroppsvikt. Det användes 

också kontrollmöss (Atg7flox/flox (f/f)) samt vildmöss C57BL/6 (B6) i studien. Mössen åt 

vanligt foder (NCD). I vissa av experimenten åt mössen en diet med hög fetthalt (HFD). 

Bacteroides acidifaciens administrerades till vissa av mössen. Mössen vägdes en gång i 

veckan under 24 veckors tid. Fekala prover och blodprov togs, och glukostoleranstest 

samt insulintoleranstest utfördes. Prover för analys av nivåer av peroxisomproliferator-

aktiverad receptor alfa (PPARα), G-proteinkopplade gallsyrareceptorn TGR5, GLP-1 

och DPP-4 togs också på vissa av mössen. Mängden fett mättes efter djuren avlivats.  

 

Resultat 

Differensen i kroppsvikt ökade gradvis mellan Atg7f/f-möss och Atg7∆CD11c-möss. 24 

veckor från födseln vägde Atg7∆CD11c-mössen 22±0,5 g jämfört med Atg7f/f-mössen som 
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vägde 26,3±0,7 g (medelvärde ±SEM, n= 8, p-värde <0,001, avläst från figur 1a i 

artikeln). 

 

Vid glukostoleranstest sågs en signifikant skillnad i blodglukosnivån efter 30 minuter 

mellan Atg7∆CD11c- möss och Atg7 f/f-möss: 275±65 jämfört med 469±31 mg dl-1glukos i 

blodet, (medelvärde ±SEM, n=7, p-värde <0,001, avläst från figur 1f). Även vid ett 

insulintoleranstest sågs en signifikant skillnad i blodglukosnivån efter 90 minuter; 

Atg7∆CD11c- möss: 98±6 respektive Atg7 f/f-möss: 163±16 mg dl-1 glukos i blodet, 

(medelvärde ±SEM, n=7, p-värde <0,001, avläst från figur 1f). 

 

Artrikedomen i tarmfloran hos Atg7∆CD11c- möss och Atg7 f/f-möss skiljde signifikant 

(Chao1- index: 604,41±203,83 respektive 932,13±109,72 alfa-mångfald, medelvärde 

±SEM, n=3, p-värde <0,05). Hos Atg7∆CD11c- mössen var halterna av acetat, butyrat och 

propionat i faeces signifikant lägre jämfört med Atg7 f/f-mössens (tabell 14). 

 
Tabell 14. Medelvärde ±SEM av fekalt acetat, butyrat och propionat hos Atg7  f/f-möss och Atg7∆CD11c- möss, n=6, p-
värde <0,001, avläst från figur 4c i kompletterande material. 

 Atg7 f/f-möss Atg7∆CD11c- möss 

Acetat (µmol g-1) 125±8 68±9 

Butyrat (µmol g-1) 32±2 14±3 

Propionat (µmol g-1) 32±3 15±3 

 

För att ta reda på om den låga kroppsvikten hos Atg7∆CD11c- möss var relaterad till 

bakteriefloran gjordes FMT samt samboende med andra möss (CH). Då Atg7 f/f-möss 

delade bur från födsel med Atg7∆CD11c- möss gick Atg7 f/f-mössen upp mindre i vikt och 

hade mindre kroppsfett än de Atg7 f/f-möss som delade bur med varandra. Atg7∆CD11c- 

möss som delade bur med Atg7 f/f-möss gick upp mer i vikt och hade mer kroppsfett än 

de Atg7∆CD11c- möss som delade bur med varandra (tabell 15). 

 
Tabell 15. Kroppsvikt i gram samt vikt som utgjordes av fett i gram (medelvärde ±SEM) hos 24 veckor gamla möss 

som bott tillsammans (Atg7  f/f-möss och Atg7∆CD11c- möss) och de som bott separat, n=4, p-värde <0,01 respektive p-
värde <0,001 mellan Atg7∆CD11c- möss och Atg7 f/f-möss som bott separat, ingen signifikant skillnad mellan de möss 
som bott tillsammans, avläst från figur 2b i artikeln. 

  

Kroppsvikt (g) 

vid samboende 

Kroppsvikt (g) 

vid separat 

boende 

Fett (g) 

vid 

samboende 

Fett (g) vid 

separat 

boende 

Atg7∆CD11c- möss 25,0±0,3 22,5±0,51 0,083±0,004 0,058±0,0112 

Atg7 f/f-möss 26,2±0,7 27,1±0,81 0,115±0,003 0,201±0,0302 

1p-värde <0,01, 2p-värde <0,001 

De B6-möss som fick fekal mikrobiota från Atg7 ∆CD11c - möss oralt dagligen under 12 

veckor hade en signifikant lägre kroppsvikt från 12:e veckan efter avslutad FMT än de 

B6-möss som fick fekal mikrobiota från Atg7 f/f -möss (tabell 16). 

 
Tabell 16. Kroppsvikt i gram (medelvärde ±SEM) hos B6-möss som fått FMT från Atg7∆CD11c- möss respektive Atg7  

f/f-möss 12 och 18 veckor efter FMT, n=5, p-värde <0,001 vid jämförelse mellan grupperna av möss vecka 12 

respektive 18, avläst från figur 2d i artikeln. 

 Kroppsvikt (g) vecka 12 Kroppsvikt (g) vecka 18 

B6-möss med mikrobiota 

från Atg7∆CD11c- möss 

24,8±0,3 26,9±0,2 

B6-möss med mikrobiota 

från Atg7 f/f-möss 

27,3±0,2 30,1±0,2 
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Även fettmängden skilde; B6-möss med fekal mikrobiota från Atg7∆CD11c- möss: 

0,62±0,04 jämfört med B6-möss med fekal mikrobiota från Atg7 f/f-möss: 0,93±0,09 

gram, 18 veckor efter FMT, medelvärde ±SEM, p-värde <0,05, n= 5, avläst från figur 

2d i artikeln. 

 

B6-mössen som fick FMT från Atg7∆CD11c-möss hade efter 18 veckor signifikant lägre 

blodglukosnivåer samt högre insulinnivåer i blodet än B6-mössen som fick FMT från 

Atg7 f/f-möss (tabell 17). 

 
Tabell 17. Medelvärde ±SEM i insulinnivåer (ng/ml) samt blodglukosnivåer (mg/dl) i blodet hos B6-möss 18 veckor 
efter FMT från Atg7∆CD11c-möss och Atg7 f/f-möss under ett icke fastande tillstånd. n=5, avläst från figurerna 2e i 

artikeln. 

 Insulin (ng ml-1) Blodglukos (mg dl -1) 

Atg7∆CD11c- möss 

mikrobiota till B6-möss 

5,0±1,01 210±122 

Atg7 f/f-möss mikrobiota 

till B6-möss 

1,2±0,1 369±51 

1p-värde <0,01, 2p-värde <0,05. 

Vid jämförelse av Atg7∆CD11c-möss fekala mikrobiota med Atg7 f/f-mössens fanns inga 

signifikanta skillnader mellan de tre fyla; Bacteroidetes, Firmicutes och Proteobacteria. 

Däremot vid analys av förekomst av arten Bacteroides acidifaciens, som hör till fylum 

Bacteroidetes, hos mössen fanns en signifikant skillnad; Atg7∆CD11c-möss fekala 

mikrobiota innehöll 5,48±1,76 jämfört med Atg7 f/f-mössens 0,77±0,18 % av 

Bacteroides acidifaciens (medelvärde ±SEM, n=6, p-värde <0,001). 

 

För att ta reda på om Bacteroides acidifaciens kan reglera fettmetabolismen 

administrerades B6-möss med Bacteroides acidifaciens-kultur. Kontrollgruppen bestod 

av B6-möss som administrerades med Bacteroides sartorii-kultur. Mössen fick äta en 

diet med hög fetthalt (HFD). Efter 10 veckor kunde en signifikant skillnad ses i 

kroppsviktsändring i % mellan Bacteroides acidifaciens-matade möss och kontrollmöss; 

216±8% jämfört med kontrollmössens 249±11% (medelvärde ±SEM, n=10, p-värde 

<0,01, avläst från figur 4a från artikeln). 

 

Insulinresistensen förbättrades hos Bacteroides acidifaciens-matade möss jämfört med 

kontrollmöss vid en HFD. Vid glukostoleranstest sågs en signifikant skillnad i 

blodglukosnivån efter 90 minuter mellan Bacteroides acidifaciens-matade möss och 

kontrollmöss (271±14 respektive 360±24 mg dl-1 glukos i blodet, n=9, p-värde <0,01, 

avläst från figur 4e). Även vid ett insulintoleranstest sågs en signifikant skillnad i 

blodglukosnivån efter 90 minuter; Bacteroides acidifaciens-matade möss: 110±10 

respektive kontrollmöss: 180±15 mg dl-1 glukos i blodet, n=12, p-värde <0,001, avläst 

från figur 4e). 

 

Bacteroides acidifaciens-matade möss som åt en HFD hade en signifikant lägre 

blodglukosnivå än kontrollmöss (200±35 mg dl-1 jämfört med 312±11 mg dl-1, 

medelvärde ±SEM, n=8, p-värde <0,05, värden avlästa från figur 6a (blodglukos) i 

artikeln). Det fanns ingen signifikant skillnad i blodglukosnivå mellan Bacteroides 

acidifaciens-matade möss och kontrollmöss som åt NCD;105±17 mg dl-1 jämfört med 

122±17 mg dl-1 (medelvärde ±SEM, n=8, nt (ej signifikant (not significant)), värden 

avlästa från figur 6a (blodglukos) i artikeln). Däremot fanns det signifikanta skillnader i 
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nivåerna av insulin mellan Bacteroides acidifaciens-matade möss och kontrollmöss vid 

en HFD och vid NCD (tabell 18). 

 
Tabell 18. Medelvärde ±SEM av insulinnivåerna hos Bacteroides acidifaciens-matade möss och kontrollmöss vid 
vanligt foder (NCD) och HFD, n=8, avläst från figur 6a (insulin). 

 Bacteroides 

acidifaciens-

matade möss 

+ NCD 

 

 

Kontrollmöss 

+ NCD 

Bacteroides 

acidifaciens-

matade möss 

+ HFD 

 

 

Kontrollmöss 

+ HFD 

Insulin (ng ml-1) 0,84±0,111 0,48±0,111 1,2±0,122 0,78±0,092 

1p-värde <0,001, 2 p-värde <0,01 

Bland B6-möss som åt vanligt foder (NCD) hade Bacteroides acidifaciens-matade möss 

en signifikant lägre nivå av butyrat i faeces jämfört med kontrollmöss; 7,5±1,7 

respektive 20±1,7 µmol g-1 (medelvärde ±SEM, n=6, p-värde <0,0028, avläst från 

kompletteringsfigur 13A). 

 

Både Atg7∆CD11c-möss, B6-möss som fick FMT från Atg7∆CD11c-möss samt Bacteroides 

acidifaciens-matade mössen hade en långsammare ökning av kroppsvikt och fettmassa 

jämfört med Atg7 f/f-möss. Det dessa hade gemensamt var bland annat att det fanns ett 

signifikant ökat uttryck av mRNA för PPARα i fettvävnad jämfört med hos 

kontrollmössen (tabell 19). 

 
Tabell 19. Medelvärde ±SEM av relativt mRNA-uttryck av PPARα, n=8, P-värde <0,001 vid jämförelse av 

Atg7∆CD11c-möss och Atg7 f/f-möss, Atg7∆CD11c- möss mikrobiota till B6-möss och Atg7 f/f-möss mikrobiota till B6-möss 
samt Bacteroides acidifaciens-matade möss och Bacteroides sartorii-matade kontrollmöss, avläst från figur 5a-c i 
artikeln. 

  

 

Atg7∆CD11c-

möss 

 

 

Atg7 f/f-

möss 

Atg7∆CD11c- 

möss 

mikrobiota 

till B6-möss 

 

Atg7 f/f-möss 

mikrobiota 

till B6-möss 

Bacteroides 

acidifaciens-

matade 

möss 

Bacteroides 

sartorii-

matade 

kontrollmöss 

Relativt 

mRNA-

uttryck av 

PPARα 

19,4±4,4 1,3±0,3 4,7±1,7 1,2±0,6 14,8±3,1 1,0±0,3 

 

Då B6 möss administrerades med Bacteroides acidifaciens observerades ett signifikant 

ökat mRNA uttryck av PPARα och TGR5 i fettvävnaden redan efter 2 veckor (PPARα; 

dag 0: 0,0013±0,0006 till dag 14: 0,0081±0,0019 relativt mRNA-uttryck, p-värde <0,01, 

TGR5; dag 0: 0,0003±0,0001 till dag 14: 0,0040±0,0015 relativt mRNA-uttryck, p-

värde <0,05, medelvärde ±SEM, avläst från figur 5d-e, 2 oberoende experiment gjordes 

med 3–5 möss per experiment). 

 

Signifikanta skillnader observerades i GLP-1 nivåer i blodet hos Bacteroides 

acidifaciens-matade möss och kontrollmöss vid de olika dieterna (tabell 20). 
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Tabell 20. Medelvärde ±SEM av GLP-1 nivåerna hos Bacteroides acidifaciens-matade möss och kontrollmöss vid 
dieterna NCD och HFD, n=8, p-värde <0,05, avläst från figur 6b. 

 Bacteroides 

acidifaciens-

matade möss 

+ NCD 

 

 

Kontrollmöss 

+ NCD 

Bacteroides 

acidifaciens-

matade möss 

+ HFD 

 

 

Kontrollmöss 

+ HFD 

GLP-1 (Pg ml-1) 1,8±0,2 1,1±0,2 4,1±1,4 1,1±0,5 

 

Nivåerna av DPP-4 var signifikant lägre i tunntarmen hos möss en timme efter att de 

fått en odlingssupernatant av Bacteroides acidifaciens jämfört med möss som fått enbart 

odlingsmedium; 5±1 jämfört med 31±11 pg ml-1 (medelvärde ±SEM, p-värde <0,05, 2 

oberoende experiment gjordes med 3–5 möss per experiment, värden avlästa från figur 

6c i artikeln). 

 

 
Artikel 8 

 

Environmental spread of microbes impacts the development of metabolic phenotypes in 

mice transplanted with microbial communities from humans.  

Zhang et al., 2016 (29). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att se hur metabola fenotyper utvecklas i möss vid FMT från 

människa. 

 

Metod 

16 obesa och 16 normalviktiga (kontroller) barn och ungdomar, som var lika till ålder 

och kön, rekryterades från ”The danish childhood obesity biobank”, och användes som 

donatorer vid fekal mikrobiota transplantation i möss. BMI, halten glukos i plasma, 

insulin i serum, triglycerider i serum, totalkolesterol i serum, HDL och LDL i serum 

fastställdes. Kroppsfett och benmassa mättes via DXA-scanning. 

 

64 bakteriefria hanmöss delades in i fyra grupper med 16 möss i vardera grupp. Två 

grupper á 16 möss ympades slumpmässigt med fekal mikrobiota från gruppen 

normalviktiga barn och ungdomar och kallades kontrollgrupp 1 och 2. Två grupper á 16 

möss ympades slumpmässigt med fekal mikrobiota från gruppen obesa barn och 

ungdomar, och kallades obes 1 och 2. Två möss, som ympades genom oral sondmatning 

med 50 µl fekal bakteriesuspension från samma donator, sattes i varsin bur; den ena i 

bur 1 och den andra i bur 2. Alla fick samma standardfoder. Varje vecka registrerades 

individuell kroppsvikt och födointag per bur. Fekala prover från en mus per bur togs 

dag 1, 2, 4, 7, 28, 42 och 49. Vid studiens slut (dag 51/52) togs även blodprov. 

 

Resultat 

Trots att det fanns metabola skillnader mellan de obesa och normalviktiga (kontroll) 

individerna fanns inga signifikanta skillnader mellan deras fekala mikrobiota. 

Artrikedomen var ungefärligen densamma. Däremot kunde en signifikant skillnad ses i 

viktökning hos mössen i de fyra grupperna. Dag 7 hade mössen som fått FMT från 

obesa gått upp mer i vikt än möss som fått FMT från normalviktiga, och den 

signifikanta skillnaden höll i sig ända till slutet av studien; dag 51/52 (tabell 21). 
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Tabell 21. Medelvärde ±SEM av viktökning i % av ursprungsvikten, n=28–29 per grupp, p-värde <0,05 vid 
jämförelse av kontrollgrupperna och de obesa grupperna dag 7 samt dag 51/52. Uppgifter avlästa från figur 2b i 

artikeln. 

 Kontrollgrupper 1 och 2 Obesa grupper 1 och 2 

Dag 7 9±1 % 13±2 % 

Dag 51/52 38±3 % 46±3 % 

 

Mössens viktökning var positivt korrelerad med fettprocenten hos donatorerna; r = 0,42, 

n = 57 möss och 32 mänskliga donatorer, p-värde =0,001. 

 

Fekal bruttoenergi (kJ/g) var negativt korrelerad med viktökning, r = -0,48, n = 8 per 

grupp, p-värde = 0,006, medan fekal bruttoenergi var positivt korrelerad med 

foderomvandlingen (mätt i mJ energiintag/gram viktökning), r = 0,47, n = 8 per grupp, 

p-värde = 0,007. 

 

Vid en jämförelse av SCFA i tarminnehållet i cekum hos kontrollgrupperna (1 och 2) 

och de obesa grupperna (1 och 2) skiljdes dessa signifikant åt när det gällde butyrat och 

iso-butyrat. Kontrollgrupperna hade högre värden än de obesa grupperna (tabell 22). 

 
Tabell 22. Medelvärde ±SEM µmol/g av butyrat och iso-butyrat i tarminnehållet i cekum hos kontrollgrupper och 
obesa grupper. P-värde ˂ 0,05. 

 Kontrollgrupper 1 och 2 Obesa grupper 1 och 2 

Butyrat (µmol/g) 2,18±0,90 1,50±0,44 

Iso-butyrat (µmol/g) 0,35±0,12 0,25±0,07 

 

Fekal bruttoenergi (kJ/g) var positivt korrelerad med den totala mängden SCFA:s i 

tarminnehållet i cekum (µmol/g) där >90% av SCFA bestod av acetat, butyrat och 

propionat (r = 0,37, p-värde = 0,04). 

 

 
Diskussion 

 
FMT:s effekt på kroppsvikt och kroppsfett 
I tre av studierna (Ridaura et al., 2013 (25), Yang et al., 2016 (32) och Turnbaugh et al., 

2006 (24)) ökade de möss som fick mikrobiota från obesa donatorer mer i kroppsvikt 

och/eller kroppsfett än de möss som fick mikrobiota från smala. Mottagarmössens 

tarmflora började likna donatorns efter FMT. 

 
Invasionen av mikrobiotan vid FMT 

När mössen fick vanligt musfoder (LF-HPP, låg fetthalt och hög halt av polysackarider) 

ökade kroppsfettet signifikant mindre hos de obesa mössen som sambodde med smala i 

Ridaura et al.:s studie, 2013 (25), jämfört med kontrollgruppen (obesa möss som inte 

sambodde med smala). De smala mössen förblev smala vid samboendet. De samboende 

obesa mössens tarmflora började likna de smala mössens som de sambodde med, medan 

de smala mössens tarmflora inte påverkades nämnvärt. Författarna föreslår att de smala 

mössens mikrobiota kan invadera de obesas tarm, men inte tvärtom. De obesa har en 

mindre fekal biomassa än de smala, därför kan det finnas utrymme för de smalas 

mikrobiota att invadera och ockupera lediga nischer i de obesas tarm (25).  
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Då smala och obesa möss sambodde i studien av Yang et al., 2016 (32) minskade de 

obesa mössen i vikt medan de smala istället gick upp i vikt. Artrikedomen hos 

mikrobiotan var signifikant högre hos de obesa mössen än hos de smala. Att de smala 

gick upp i vikt kan förklaras med att de smalas tarmflora hade lediga nischer som de 

obesas mikrobiota kunde ockupera.  

 

I samma studie transplanterades obesas och smalas mikrobiota i bakteriefria möss. 

Dessa fick de obesa respektive de smala mössens fenotyp efter 12:e veckan. I Ridaura et 

al.:s studie, 2013 (25) visade det sig när bakteriefria möss sambodde med obesa möss 

blev fettandelen i dessa möss signifikant högre än hos kontrollmössen som inte 

sambodde med obesa möss. Däremot kunde inte de smala mössen, som blivit 

koloniserade med liknande mikrober som finns hos smala människor, påverka de obesas 

viktökning. Detta berodde på, enligt författarna, att koloniserade möss mikrobiota inte 

kunde invadera de obesas tarm lika effektivt som mikrobiota som kommer från möss 

som fått FMT från smala människor kunde (25). Anledningen till varför floran hos de 

smala möss som blivit koloniserade med mikrobiota inte kunde invadera de obesas tarm 

framkom inte. 

 
Kostens betydelse för framgången av invasionen  

I Kulecka et al.:s studie, 2016 (28) kunde inte en FMT från smala kontrollmöss 

motverka en viktuppgång hos HFDS-möss som samtidigt åt en diet med hög fetthalt 

(30%). Dessa möss gick istället upp mer i vikt än HFD-möss (som inte fått FMT). 

Författarna menar att det finns en okänd kompensatorisk effekt som gjorde att HFDS-

mössen istället gick upp i vikt, vilket gör att den logiska grunden för behandling av 

fetma måste omvärderas (28). Inte heller i Di Luccia et al.:s studie, 2015 (31) kunde 

någon viktreducering ske med hjälp av FMT då samtidigt en diet rik på fruktos intogs. 

Även i Ridaura et al.:s studie, 2013 (25) kunde inte framfarten av fetma dämpas hos 

obesa möss som sambodde med smala då samtidigt en diet med hög fetthalt och mindre 

frukt och grönsaker (HiSF-LoFV) intogs. Detta berodde på, enligt författarna, att en 

invasion av smalas mikrobiota inte kunde ske. Därmed drar författarna slutsatsen att 

tarmfloran påverkas av dieten och sammansättningen av mikrobiotan, där mikrobiotan 

hos smala och obesa reagerar på olika sätt vid exempelvis en HiSF-LoFV-diet (25). 

 
Fallet där kvinnan fått FMT från dottern vid Clostridium difficile-infektion (23) 

De smala mössen förblir smala om de har en stor biomassa då smala och obesa möss 

sambor (25). Det som kan förklara varför kvinnan som fick FMT från dottern gick upp i  

vikt kan vara att hennes mikrobiota i tarmen minskat i artrikedom på grund av 

upprepade antibiotikabehandlingar. Därför kan det vara mer effektivt att behandla fetma 

och andra åkommor med FMT istället för antibiotika eftersom vid FMT minskar inte 

artrikedomen, och lediga nischer undviks som patogena mikrobiota skulle kunna 

ockupera. 

 
Sammanställning av diskussionen om FMT 

FMT verkar vara effektivt vid en normaldiet samtidigt som mottagaren har en lägre 

fekal biomassa och artrikedom med lediga nischer som kan ockuperas av donatorns 

mikrobiota. Anledningen till att koloniserade smala möss i vissa fall inte kan överföra 

sin mikrobiota till obesa möss är okänd. Dessa resultat visar att tarmfloran och 

överföringen av mikrobiota är mycket komplext. För att förstå och ta hjälp av FMT som 

alternativ behandling vid fetma behöver ytterligare studier göras. 
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Mikrobiota 

Goodrich et al.:s studie, 2014 (3) visar att ju närmare släkt desto mer lik mikrobiota, där 

mikrobiotan hos monozygota tvillingar visar större likheter än den hos dizygota 

tvillingar.  

 
Biomassa och artrikedom i mikrobiotan 

För att mikrobiotan ska kunna invadera mottagarens tarm behövs lediga nischer (25), 

och då kan biomassa och artrikedom i tarmens mikrobiota spela in. 

Inga signifikanta skillnader kunde ses i artrikedom mellan mottagarna i studien av 

Zhang et al., 2016 (29). Men i studien av Ridaura et al., 2013 (25) var den fekala 

biomassan signifikant större hos mottagarmössen som fått FMT från smala tvillingar än 

de som fått FMT från obesa. Liksom i Vrieze et al.:s studie, 2012 (2) kunde en 

signifikant ökning av artrikedom ses i den grupp där donatorn var smal (allogena 

gruppen).  

 

Ridaura et al.:s studie, 2013 (25) visade att smala och obesa möss som lever 

tillsammans samt smala möss fick en större mikrobiell biomassa jämfört med obesa 

möss som inte sambodde med andra möss, vid en LoSF-HiFV diet. Författarnas teori, 

som tidigare nämnts, att mikrobiotan hos smala möss kan invadera obesa möss tarm 

(25) kan stämma eftersom det kan vara lättare att påverka dessa möss tarmflora då det 

inte finns lika stor mikrobiell biomassa. I Yang et al.:s studie, 2016 (32) hade de obesa 

mössens tarmflora en större artrikedom än vad de smala mössen hade. De obesa mössen 

kunde påverka de smala vid samboende genom att de smala gick upp i vikt jämfört med 

kontrollgruppen. Detta kan tyda på att det fanns lediga nischer i de smalas tarm som 

kunde ockuperas på grund av en låg artrikedom. 

 

I studien av Di Luccia et al., 2015 (31) kunde bakteriegrupper som ökat signifikant hos 

F-råttorna, som åt en fruktosrik diet, reduceras genom FMT eller antibiotika. Författarna 

drar slutsatsen att det är vissa bakteriegrupper som har kopplingar till metabola 

syndromet, och genom antingen FMT eller antibiotika kan dessa bakteriegrupper 

reduceras (31). Antibiotika hade ingen effekt på metaboliska parametrar hos råttor som 

åt standardfoder. Därav är det endast vid fruktosinducerade tillstånd som antibiotika kan 

ha effekt, och det är vid dessa tillstånd som det finns vissa bakteriegrupper i tarmfloran 

som kan utöva en negativ inverkan som kan leda mot det metabola syndromet (31). 

Därmed kan denna utveckling av metabola syndromet korrigeras med mikrobiotan i 

tarmen med hjälp av FMT. 

 
Andelar av fylum Firmicutes och Bacteroidetes i smala och obesas tarmflora 

Studien av Turnbaugh et al., 2006 (24) visade att obesa hade en större andel av 

bakteriegruppen Firmicutes än vad smala hade i tarmfloran, och smala hade en större 

andel av bakteriegruppen Bacteroidetes jämfört med vad de obesa hade. I studien av 

Kulecka et al., 2016 (28) visades emellertid att då medianförhållandena jämfördes 

mellan dessa bakteriegrupper var det de normalviktiga mössen som hade högst andel 

Firmicutes. HFDS-mössen som åt en diet med hög fetthalt och som fått FMT från 

kontrollmössen hade lägst andel Firmicutes bland de tre grupperna i försöket. I studien 

av Yang et al., 2016 (32) kunde inga signifikanta skillnader ses mellan Firmicutes och 

Bacteroidetes, men däremot fanns en stor skillnad i arten Bacteroidetes acidifaciens 

från fylum Bacteroidetes, som fanns i signifikant större halter hos de möss som fått 

FMT från de smala Atg7∆CD11c-mössen jämfört med de som fått från kontrollmössen.  
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I Vrieze et al.:s studie, 2012 (2) mer än fördubblades den butyratproducerande 

Roseburia intestinalis, och tarmbiopsierna visade att den butyratproducerande 

Eubacterium halli ökade i den allogena (smala) gruppen, och minskade i den autologa 

efter FMT. Båda dessa arter tillhör fylum Firmicutes.  

 

I Goodrich et al.:s studie, 2014 (3) gick möss upp mer i vikt om de samtidigt fick 

mikrobiota utan metanogener i. Mellan de möss som fick mikrobiota från obesa med 

detekterade metanogener och de möss som fick från smala utan metanogener fanns 

ingen signifikant skillnad i kroppsvikt. När Christensenella minuta, som tillhör fylum 

Firmicutes, tillsattes till den fekala mikrobiotan till möss med utförd FMT från obes 

mus utan metanogener, gick inte dessa möss upp lika mycket i vikt som möss som inte 

fått något tillsatt i den fekala mikrobiotan vid FMT.  

 
Sammanställning av diskussionen om mikrobiota 

I de flesta av studierna verkar biomassa och artrikedom i tarmens mikrobiota spela en 

avgörande roll om invasionen kan genomföras i en mottagartarm eller inte. Vilka av 

dessa mikrobiota som har effekt och gynnar smalhet är inte helt klarlagt. Fetma 

associeras med förändringar i den relativa förekomsten av de två fylumen; Firmicutes 

och Bacteroidetes (28). Kulecka et al., 2016 (28) menar att hur balansen är mellan de 

två fylumen, då de orsakar fetma, är olika i olika studier. I vissa studier ökar andelen 

Firmicutes vid fetma, och i andra är den oförändrad eller till och med minskar i 

förhållande till Bacteroidetes (28). Vissa enskilda bakteriearter har visats ge en positiv 

effekt genom viktreduktion och/eller andra hälsofördelar i de olika studierna, och många 

av dem är butyratproducerare eller metanogener.  

 
SCFA; acetat, butyrat och propionat 

Ln-möss (smala möss) hade ett högre uttryck av gener som är involverade i digerering 

av polysackarider och fermentation av butyrat och propionat visade Ridaura et al.:s 

studie, 2013 (25). I samma studie hade de obesa mössen, som fått FMT från smala och 

vars viktuppgång därmed begränsats, högre koncentrationer av propionat och butyrat i 

det cekala innehållet samt lägre nivåer av mono- och disackarider. I cekum fanns också 

i Zhang et al.:s studie, 2016 (29) signifikant högre nivåer av butyrat hos de smala 

mössen (kontrollgrupperna) än hos de obesa grupperna. De smala mössen hade också 

högre fekala nivåer av butyrat, propionat och acetat jämfört med de obesa mössen 

eftersom den fekala bruttoenergin var negativt korrelerad med viktökningen. Författarna 

menar att detta beror på att höga cekala nivåer av SCFA leder till en mindre utsöndring 

av GLP-1, som i sin tur leder till en mindre absorption (genom att tömningshastigheten 

inte bromsas) och därför blir de fekala nivåerna höga (29).  

 

Däremot i Yang et al.:s studie, 2016 (32) var halterna av fekalt acetat, butyrat och 

propionat lägre hos de smala Atg7∆CD11c-mössen jämfört med kontrollmössen. Dock står 

det inget om cekala nivåer av acetat, butyrat och propionat i studien, men däremot fanns 

det samtidigt högre nivåer av GLP-1 i serum och lägre nivåer av DPP-4 i tunntarmen. 

Författarna drar slutsatsen att SCFA ger energi till värden, och minskade nivåer av 
SCFA minskar energitillförseln och bidrar därmed till en smal fenotyp. I denna studie 

hade de smala Atg7∆CD11c-mössen höga nivåer av GLP-1 i serum och låga av DPP-4 i 

tunntarmen (32), vilket skulle förklara Zhang et al.:s slutsats, 2016 (29) att höga värden 

av GLP-1 leder till en hög absorption i tarmen och därmed mindre fekal energi (29). 

GLP-1 bromsar hastigheten för absorption av smält mat genom att minska gastrisk 

tömning (8). En minskad hastighet kan möjliggöra en större absorption av 
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näringsämnen (33). Flera studier tyder på att ökad frisättning av GLP-1 ger 

viktreducering (34, 35).  

 

Hos den allogena gruppen i Vrieze et al.:s studie, 2012 (2) ökade den andel mikrobiota 

som var butyratproducerande, men i de fekala proverna minskade halterna av de båda 

kortkedjiga fettsyrorna acetat och butyrat signifikant. Det kan förklaras med att höga 

nivåer av SCFA stimulerar frisättning av GLP-1 (34). Ökade nivåer av GLP-1 minskar 

tömningshastigheten och möjliggör en större absorption av näringsämnen (33), och 

därmed blev det mindre acetat och butyrat i de fekala proverna. 

 

Hos metanogen-positiva möss i Goodrich et al.:s studie, 2014 (3) fanns en signifikant 

ökning av butyrat och propionat i de cekala proverna. I Turnbaugh et al.:s studie, 2006 

(24) var de cekala nivåerna av acetat och butyrat högst hos de obesa mössen, medan 

kaloriinnehållet i faeces var högst hos de smala mössen. 

 

I Ridaura et al.:s studie, 2013 (25) kunde de höga halterna av acylkarnitiner i lever och 

skelettmuskel hos de obesa mössen reduceras med hjälp av FMT. 

 
Sammanställning av diskussionen om SCFA 

Som nämnts ovan skiljde sig resultaten mellan studierna. Ridaura et al., 2013 (25) och 

Vrieze et al., 2012 (2) hittade högst nivåer av de kortkedjiga fettsyrorna i cekum hos de 

smala medan Turnbaugh et al., 2006 (24) hittade högst nivåer hos de obesa. I faeces 

hade de obesa högre energiinnehåll (acetat/butyrat) än de smala enligt Vrieze et al., 

2012 (2) och Yang et al., 2016 (32). Turnbaugh et al.:s studie, 2006 (24) och Zhang et 

al., 2016 (29) visade däremot att de smala hade ett högre energiinnehåll i faeces än de 

obesa. I Goodrich et al.:s studie, 2014 (3) var det de metanogen-positiva som hade de 

högsta halterna av acetat och propionat cekalt, och när metanogen-producerande 

mikrobiota tillsattes till metanogen-negativa möss ökade inte dessa i vikt lika mycket 

som de metanogen-negativa möss som inte fått mikrobiotan tillsatt. I Yang et al.:s studie 

2016 (32) ökar nivåerna av GLP-1 hos möss som hade höga nivåer av Bacteroidetes 

acidifaciens. Därmed skulle Bacteroidetes acidifaciens kunna vara ett probiotiskt 

verktyg för behandling av diabetes och fetma (32). 

 

Oavsett om de cekala nivåerna av SCFA stimulerar GLP-1 (34), eller inte gör det (33), 

verkar SCFA-producerande mikrobiota vara viktreducerande i de flesta av studierna (2, 

3, 25, 29). 

 
Hälsoparametrar 

I Ridaura et al.:s studie, 2013 (25) visade tarmfloran hos obesa möss ett högre uttryck 

av gener som bland annat är involverade i avgiftning och stressreaktioner samt syntes av 

grenade aminosyror som tidigare rapporterats som ökade i serum hos individer med 

fetma och insulinresistens. Även markörer för fetmainducerad inflammation och 

fruktosinducerad oxidativ stress i lever- och skelettmuskelvävnad kunde i Di Luccia et 

al.:s studie, 2015 (31) reduceras med hjälp av FMT. Råttor som åt antibiotika fick 
liknande effekt. Dock har antibiotika andra nackdelar jämfört med FMT, som att det 

minskar artrikedomen i tarmens mikrobiota (28).  
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Insulinkänslighet och glukostolerans 

FMT från en smal donator gav i Vrieze et al.:s studie, 2012 (2) en ökad 

insulinkänslighet. Enligt författarna kan det vara ökningen av butyrat samt den 

mikrobiella artrikedomen som spelar in (2). Även i Yang et al.:s studie, 2016 (32) ökade 

insulinkänsligheten, och även glukostoleransen förbättrades, vid FMT från smal donator 

jämfört med FMT från obes donator. Bättre glukostolerans och insulinkänslighet 

uppnåddes även, i samma studie, hos de möss som samtidigt administrerades med 

Bacteroidetes acidifaciens jämfört med kontrollgruppen då mössen fick en diet med hög 

fetthalt. Då mössen åt vanligt foder (NCD) fanns inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna i glukostolerans och insulinkänslighet. 

 
GLP-1 

Även högre nivåer av GLP-1 och lägre nivåer av DPP-4 kunde ses i Yang et al.:s studie, 

2016 (32). Enligt författarna beror detta på att mössen hade höga nivåer av 

Bacteroidetes acidifaciens. Därmed skulle Bacteroidetes acidifaciens kunna vara ett 

probiotiskt verktyg för behandling av diabetes och fetma (32). 

 
Kolesterol och fettsyror 

I studien av Di Luccia et al., 2015 (31) fanns förhöjda värden av icke förestrade 

fettsyror i plasman hos F-råttorna (råttor som fått en fruktosrik diet), som reducerades 

genom FMT till samma nivåer som kontrollråttorna. FMT ökade också den hämmande 

effekten insulin har på lipolys i fettvävnad. Vid en diet med hög fetthalt (HFD) kunde 

en FMT från kontrollmus inte sänka kolesterolnivån, utan den var signifikant högre än 

kontrollmössens visade Kulecka et al.:s studie, 2016 (28). Ingen av de andra studierna 

mätte kolesterolnivån. 

 
Sammanställning av diskussion om hälsoparametrar 

En FMT skulle kunna ge många fördelar för hälsan hos obesa individer. Inte bara en 

viktnedgång utan också en bättre insulinkänslighet, glukostolerans och en dämpning av 

aptiten.  

 
Slutsats 

I studierna ses mycket goda effekter av FMT vid behandling av fetma och metabolt 

syndrom. Hur detaljerna i processen hänger ihop med resultatet råder det delade 

meningar om. Men det är inte i alla lägen en FMT ger någon effekt. I studierna har 

kostens betydelse för effekten kunnat utläsas. Dock ej på vilket sätt mer än att FMT inte 

verkar fungera vid intag av en alltför, vad som anses, ohälsosam kost. Biomassa och 

artrikedom verkar ha en betydelse för om FMT fungerar, samt själva mikrobiotans 

sammansättning för att det ska leda till en sund tarmflora. Vad som kunnat utläsas av 

dessa studier är att det är fördelaktigt med butyratproducerande mikrobiota och 

metanogener. Dessa verkar ge positiva hälsoeffekter; som bättre insulinkänslighet och 

glukostolerans. FMT skulle mycket väl kunna vara ett bättre behandlingsalternativ vid 

fetma än vad det nuvarande läkemedlet Orlistat är. Orlistat ger inte samma förbättring 

av hälsoparametrar som FMT kan göra och har otrevliga biverkningar. Dock behöver 

fler studier göras för att ta reda på vilken roll tarmfloran har på kroppsvikt och 

energihomeostas (25), och vilka roller olika mikrobiota har, för att få en bra och effektiv 

sammansättning av mikrober hos donatorerna inför transplantationen. Samt för att förstå 
hur koloniseringen av mikrobiotan sker i tarmen hos mottagaren för att en FMT ska 

kunna påverka tarmfloran. Förhoppningsvis kan de pågående studierna ge positiva svar. 
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