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Sammanfattning 
Förekomsten av övervikt och fetma har ökat kraftigt de senaste åren över hela världen 
och i fetmans fotspår ökar även fetmarelaterade sjukdomar. Utvecklingen anses bero på 
en kombination av faktorer som större tillgång på energirik kost, miljömässiga, 
livsstilsrelaterade, genetiska och patologiska faktorer. Ny forskning har gett en ökad 
kunskap om tarmflorans betydelse för hälsa och studier på både obesa människor och 
djur visar att deras sammansättning i tarmflora skiljer sig jämfört med normalviktiga 
individer. Detta har lett till ett ökat intresse hos forskare att titta närmare på kostens 
relation till tarmfloran och dess sammansättning för att få klarhet i dess koppling till 
fetma och kunna använda denna kunskap för att förebygga och utveckla 
behandlingsmetoder mot fetma. Syftet med denna litteraturstudie var att analysera 
vetenskapliga artiklar och titta närmare på relationen mellan tarmfloran, kost och fetma. 
Resultaten visade att tarmflorans sammansättning är olika hos normalviktiga och obesa 
individer och att sammansättningen påverkar fermentationen av ej nedbrytningsbara 
kolhydrater i kolon. Studierna visade också att det finns en koppling mellan tarmfloran 
och inflammation som i sin tur också är en faktor relaterad till fetma. Ytterligare studier 
krävs för att besvara frågan ifall sammansättningen av tarmfloran är en orsakande faktor 
till utveckling av fetma, eller ett resultat av sjukdomen, samt vilka bakteriearter och 
grupper i den som genom bland annat kost går att påverka på ett positivt sätt mot fetma.  
 
Abstract 
Obesity has increased dramatically during the past decades over the whole world, and 
has resulted in an increase of obesity-related diseases. The potential contributing factors 
to obesity are a combination of increase in the availability of energy-rich foods, 
environmental, lifestyle-related, genetic and pathological factors. New research has led 
to more knowledge about the gut microbiota and its role in health and studies show a 
difference in the microbial communities of lean vs. obese humans and animals. These 
findings have created an interest in research to understand gut microbiota composition 
and its relation to obesity so that the knowledge can be used in the prevention and 
treatment of obesity. The aim of this project was to analyse scientific articles and 
investigate the relation between the gut microbiota, diet and obesity. The studies 
showed differences in gut microbiota composition between lean vs. obese individuals, 
and that the composition affects the microbiotas ability to ferment non-digestible 
carbohydrates in the colon. The studies also showed that the gut microbiota is related to 
inflammation, and inflammation is another factor that’s also related to obesity. There is 
a need for further studies to answer the question if the composition of the gut microbiota 
is the cause or the consequence of obesity, and which bacteria that for example through 
dietary modulation, can have a positive effect on obesity.   
 
Nyckelord 
Gut microbiota, obesity, fermentation, probiotics, prebiotics, short chain fatty acids 
(SCFA).  
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1 Introduktion 
Den globala ökningen av fetma är ett allvarligt hälsoproblem på både individuell och 
offentlig nivå och för att stoppa ökningen krävs kunskap om uppkomst samt 
förebyggande och åtgärdande behandlingar. Fetma är associerad med kronisk låggradig 
inflammation som resulterar i metabolisk dysfunktion vilket i sin tur leder till 
fetmarelaterade sjukdomar som metaboliskt syndrom (Kelishadi et al., 2013). Det 
senaste årtiondet har forskningen gjort det möjligt att närmare studera tarmfloran och 
dess betydelse för vår hälsa. År 2006 kunde Turnbaugh et al. (2006) konstatera att det 
finns ett samband mellan mikroberna i tarmfloran och fetma och detta har resulterat i ett 
ökat intresse att utveckla nya behandlingsmetoder mot fetma (Stenman et al., 2016). Vid 
jämförelse av både obesa möss och människor och normalviktiga möss och människor 
har en skillnad setts i artrikedom inom två av de största bakteriefyla Bacteroidetes och 
Firmicutes. Det finns även tecken på att tarmfloran hos obesa individer gör dem bättre 
på att tillgodogöra sig energi från kosten (Turnbaugh et al., 2006). Tarmfloran kan ses 
som ett metabolt organ som kommunicerar med värden, och konsumerar, lagrar och 
omfördelar energi. Tarmfloran förmedlar viktiga fysiologiskt viktiga kemiska 
förvandlingar och kan även underhålla och reparera sig själv genom självreplikation 
(Bäckhed et al., 2005).  
 
1.1 Fetma 
Fetma betraktas som en sjukdom medan övervikt är ett risktillstånd. BMI (Body Mass 
Index) är det vanligaste sättet att bedöma mängden kroppsfett hos en individ och 
Världshälsoorganisationen (WHO) har satt följande gränsvärden för vuxna kvinnor och 
män: normalvikt 18,5-24,9, övervikt 25-29,9 och fetma 30 och däröver. Redan vid BMI 
23 ökar riskerna för att drabbas av sjukdom. Gränserna för fetma och övervikt när det 
gäller barn skiljer sig från vuxna. BMI ger dock ingen information om fettvävnadens 
fördelning i kroppen eller proportionerna mellan muskelvävnad och fettvävnad (Benno 
et al., 2012). Fetma har ökat lavinartat det senaste 4 decennierna och över en halv 
miljard vuxna runt om i världen lider av fetma (BMI ≥ 30). Rapporter visar att denna 
ökning håller på att plana ut i Europa och i USA men trots detta så förväntas 42 % av 
vuxna amerikaner lida av fetma år 2030 (Brahe, Astrup & Larsen, 2016). Ökningen av 
fetma är associerad med en ökning av Diabetes Mellitus typ 2, högt blodtryck, 
kardiovaskulära sjukdomar och cancer (Greiner & Bäckhed, 2011). Försvarsmakten i 
USA beskriver epidemin som den största hälsoutmaningen i vår tid och därför är 
utveckling av livsmedel eller identifiering av nya terapeutiska sätt att minska 
absorption, totala energiintag eller lagring av energi, viktigt för folkhälsan (Bäckhed et 
al., 2004).  
 
Livsstilsförändringar och en ökad tillgång till energirik mat är viktiga faktorer som 
bidrar till den fetmaepidemi som ses runt om i världen. Den västerländska kosten 
karakteriseras av ett högt intag av fett, socker, och ett lågt intag av fibrer, grönsaker och 
frukt och har i ett flertal studier, visats vara associerad med hälsorisker jämfört med kost 
rik på grönsaker, frukt och fibrer, och fattig på fett och socker (Ahluwalia et al., 2013). 
År 2006 upptäckte Turnbaugh et al. (2006) ett samband mellan tarmfloran och fetma 
och sedan dess har ett flertal studier gjorts för att undersöka tarmflorans effekter. 
Fetmarelaterade sjukdomar är komplexa och det finns många faktorer som samspelar. 
En förklaring till kopplingen mellan tarmfloran och fetma är den metabola endotoxemi- 
hypotesen enligt vilken tarmfloran kan orsaka en låggradig inflammation som i sin tur 
kan orsaka metabola sjukdomar (Tremaroli & Bäckhed, 2012). Både djur- och 
humanstudier har visat att försämrad tarmbarriär (leaking gut) kan leda till ökad 
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translokation av endotoxiner och dessa förändringar kan orsaka inflammation. 
Lipopolysackarid (LPS) även kallat endotoxin, är en molekyl som ingår i Gramnegativa 
bakteriers cellvägg och som frisätts när bakterierna dör. Vid försämrad tarmbarriär 
läcker LPS ut i blodet och det kan orsaka inflammation i tarmen (Stenman et al., 2016). 
Ett ökat uttryck av inflammationsmarkörer som C-reaktivt protein (CRP), interleukiner 
(ILs) och tumornekrosdelfaktor alfa (TNF-α) indikerar en låggradig inflammation hos 
obesa individer. Både djur- och humanstudier visar att tarmfloran skiljer sig mellan 
obesa och normalviktiga individer och studier visar att tarmfloran medverkar i 
kroppsmetabolismen genom att påverka energibalansen, glukosmetabolism och orsaka 
låggradig inflammation (Kelishadi et al., 2013).  
 
Det senaste årtiondet har djurstudier visat att en överväxt av patogena bakterier i 
tarmfloran kan leda till utveckling av fetma och diabetes typ 2 (Hartstra, Nieuwdorp & 
Herrema, 2016). Hos möss med ett reducerat kaloriintag så ökar mängden Bacteroidetes 
och minskar mängden Firmicutes i tarmfloran och resultat från studier med möss som 
mottagit human tarmflora visar tydligt att tarmflorans sammansättning ändras som ett 
svar på omläggningar i kosten. Den största utmaningen med att göra humana studier av 
samma slag är att helt kontrollera energiintag och energianvändning hos människor 
(Jumpertz et al., 2011). Leptin är ett hormon som reglerar energibalans och aptit och 
hormonet upptäcktes hos möss som på grund av gendefekter antingen saknade hormonet 
leptin eller leptinreceptorer i hjärnan, de åt okontrollerat och blev gravt överviktiga. 
Ättiksyra verkar stimulera leptinsekretion från fettceller (Morisson & Preston, 2016).  
 
Den vanligaste formen av genetiskt orsakad fetma hos människor är Prader-Willis 
syndrom (PWS) som orsakas av en mutation i kromosom 15q11.2-q13. Syndromet ger 
muskelsvaghet vid födseln vilket resulterar i att barnen med syndromet är mindre 
fysiskt aktiva, det ger också en omättlig aptit, hyperfagi, som orsakar svårigheter i 
viktkontrollering (Zhang et al., 2015). 
 
1.2 Tarmfloran 
Alla bakterier i tarmen, den så kallade tarmfloran eller mikrobiotan, verkar i nära 
samspel med cellerna i tarmväggen och slemhinnan som täcker tarmkanalen. Efter 
hjärnan och ryggmärgen är tarmen kroppens mest nervtäta organ och tarmen har 
förmåga att kommunicera med hjärnan. Uppbyggnaden av tarmens olika delar skiljer sig 
beroende på deras funktion. Spjälkningen sker främst i magsäcken och i övre delen av 
tunntarmen där viktiga beståndsdelar och vätska absorberas från maten till blodet 
(Brahe, Astrup & Larsen, 2016). Den totala bakteriefloran i kroppen beräknas vara 0,3 
% av en individs kroppsvikt (Sender, Fuchs & Milo, 2016). Tarmfloran består av 
mikrober från följande domäner: eukarya, bacteria och archaea, och de flesta av 
mikroberna hittas i tjocktarmen som är den sista delen av matsmältningsorganet (Brahe, 
Astrup & Larsen, 2016).  
 
Tarmen hos ett foster är steril fram till förlossningsögonblicket men tarmen koloniseras 
och tarmfloran utvecklas omedelbart efter födseln. Faktorer som värdens genotyp, 
vaginal födsel eller kejsarsnitt, och den första tidens näring påverkar vilka bakterier som 
blir de första invånarna i tarmen (Benno et al., 2012). Utvecklingen av tarmfloran sker 
snabbt under det första året efter födseln, mellan individer varierar det men vid två års 
ålder har tarmfloran i princip stabiliserats. Förändringar under de senaste åren som 
förbättrad hygien, urbanisering, en ökning av barn som föds med kejsarsnitt, ökad 
användning av bredspektrumantibiotika och förändrade matvanor hos både moder och 
barn, är alla faktorer som påverkar koloniseringen av tarmen. Dessa förändringar leder 
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till en minskad exponering för omgivningens mikrober och resulterar i en tarmflora med 
färre arter (Nylund, Satokari, Salminen & Vos, 2014).  
 
Aeroba bakterier som är beroende av syre är de första som koloniserar tarmen, men 
snart tar fakultativa bakterier, som även kan leva i syrefattiga miljöer, över. När de 
anaeroba och fakultativa bakterierna använt upp allt syre så etableras de slutgiltiga 
kolonisatörerna, huvudsakligen anaeroba och fakultativt anaeroba bakterier, vilka utgör 
99,9 % av de bakterier som bygger upp tarmfloran (Benno et al., 2012). Firmicutes, 
Bacteriodetes, Actinobacteria och Proteobacteria är de fyra största bakteriefyla som 
hittas i den mänskliga tarmfloran. Tarmfloran hos barn som föds vaginalt liknar den 
vaginala flora som hittas hos modern där genusen Lactobacillus och Prevotella 
dominerar, medan barn som föds med kejsarsnitt har en tarmflora som liknar den på 
moderns hud och där hittas bland annat Staphylococcus (Brahe, Astrup & Larsen, 
2016). Barn som föds vaginalt har också en större andel Bacteroidetes och 
Bifidobacterium jämfört med barn som föds med kejsarsnitt och denna skillnad kan 
hålla i sig under flera år. Hos både barn som föds med kejsarsnitt och hos individer med 
fetma ses en mindre andel Bacteroidetes vilket antyder att tarmflorasammansättningen 
hos barn är en viktig faktor för utvecklandet av fetma. Sammansättningen av tarmfloran 
skiljer sig, som nämnt ovan, mellan individer och denna sammansättning är ganska 
stabil under en individs livstid. Det finns dock komponenter i tarmfloran som genom 
bland annat kostomläggning kan förändras och ha en potentiell påverkan på vår hälsa 
(Pu, Khazanehei, Jones, & Khafipour, 2016). En studie där industrialiserade länder som 
Europa och USA jämfördes med icke industrialiserade samhällen som Papua Nya 
Guinea, visade att tarmfloran i de industrialiserade länderna hade en lägre mångfald av 
mikrober jämfört med den i de icke industrialiserade (Rosenbaum et al., 20015). Studier 
på individer med låg respektive hög artrikedom tyder på en association mellan låg 
artrikedom och en ökad andel fettvävnad och inflammationsmarkörer (Festi et al., 
2014). I avföringsprov från barn som blivit ammade hittas rikligt med Bifidobacterium-
arter vilket anses vara relaterat till den höga halt oligosackarider som finns i 
bröstmjölken och som stimulerar tillväxt av Bifidobacterium (Walker et al., 2015).  
 
Tarmfloran kan ses som ett metaboliskt organ som utför funktioner som vi människor 
inte utvecklat själva. Dessa funktioner är bland annat att digerera annars ej 
nedbrytningsbara kolhydrater i vår diet som kostfibrer, till korta fettsyror (Bäckhed et 
al., 2004). Människans förhållande till tarmfloran kan beskrivas som mutualistiskt där 
båda parter drar nytta av samspelet. I detta mutualistiska förhållande får värden tillgång 
till energi, och mikroberna förses med en rik buffé av polysackarider (Bäckhed et al., 
2005). Detta organ modifieras genom att tarmflorans sammansättning, aktivitet och 
stabilitet påverkas av olika näringsämnen samt farmaceutisk behandling (Nylund, 
Satokari, Salminen & Vos, 2014). Tarmfloran har en möjlighet att kommunicera med 
sin värd, den använder, lagrar och omfördelar energi, den medierar fysiologiskt viktiga 
kemiska omvandlingar och den kan reparera sig själv (Bäckhed et al., 2005). 
Tarmfloran är också viktig för mognad av värdens immunsystem, utveckling av lymfoid 
vävnad och T-cellsdifferentiering. Bakteriefria möss (germ free) visar dysfunktioner i 
sitt immunsystem som obalans mellan T-hjälpar- och T-regulatoriska lymfocyter, och 
detta kan leda till utveckling av autoimmuna sjukdomar (Festi et al., 2014).  
 
I tarmfloran hos obesa möss hittas en större andel Firmicutes och en mindre andel 
Bacteroidetes samt ses en minskning i artrikedom av bakterier. Bakteriefria möss är 
väldigt ineffektiva på att digerera mat och de ökar i vikt när deras tarmar koloniseras av 
nästan vilken mikrob som helst (Rosenbaum et al., 2015). Resultat i liknande humana 
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studier visar också skillnader men det är inte alltid dessa skillnader är statistiskt 
signifikanta. I de studier där skillnader observerats ses en liknande ökning av Firmicutes 
och en reducering av Bacteroidetes hos obesa individer och studierna tyder på att 
Firmicutes är bättre på att utvinna energi åt värden. Även om den höga andelen 
Firmicutes mot Bacteroidetes minskar vid viktminskning så är det inte fastställt om 
detta beror på själva viktminskningen eller om det beror på ändring av kost. En studie 
på genetiskt obesa möss och möss som fått en fettrik kost, visade att den ökade 
utvinningen av energi från mat avtar över tid och är inte korrelerad med andel 
Firmicutes och Bacteroidetes (Harstra et al., 2016). I djurstudier på konventionellt 
uppfödda möss och bakteriefria möss (GF) sågs en minskning av fasting-induced 
adipose factor (FIAF) hos de konventionellt uppfödda mössen. FIAF är ett hormon som 
reglerar lipidmetabolism genom lipoproteinlipas (LPL) i fettvävnad, och en minskning 
av FIAF leder till en ökad LPL-aktivitet och en ökad fettsyrainlagring i fettvävnaden. 
Studier på GF som gavs en västerländsk diet rik på fett och socker och låg på fibrer, 
visade att dessa möss inte utvecklade fetma. En förklaring till varför kostinducerad 
fetma inte utvecklas hos GF-möss är att de har en förbättrad fettsyraoxidation och en 
minskad LPL-aktivitet samt fettsyrainlagring (Festi el al., 2014). Värdens genetiska 
uppsättning spelar också en viktig roll i sammansättningen av tarmfloran och det är 
viktigt att ha i åtanke vid utveckling av behandlingar mot metabola sjukdomar (Hartstra 
et al., 2016).  
 
1.3 Fermentering 
Ej nedbrytningsbara kolhydrater som bland annat kostfibrer bryts inte ner i tunntarmen, 
utan metaboliseras av tarmfloran i kolon till oligosackarider och monosackarider och 
fermenteras till korta fettkedjor, short-chain fatty acid (SCFA), framförallt ättiksyra, 
propionsyra, smörsyra och formiat men även laktat. Vid fermenteringen uppstår också 
en mindre del förgrenade fettsyror, branched-chain fatty acids (BCFA), som utgörs av 
valeransyra, isosmörsyra och isovaleransyra (Bridgman et al., 2017). De korta 
fettkedjorna absorberas i tjocktarmen. Smörsyra används som energi av epitelceller, 
ättiksyra och propionsyra går till levern och de används för glukoneogenes och 
lipogenes. Upptäckten att SCFA är ligand till fria fettsyrereceptorer 2 och 3 på bland 
annat enteroendokrina- och immunceller, har lett till ett ökat intresse för att undersöka 
relationen mellan korta fettkedjor och hälsa (Morisson & Preston, 2016).  
 
Svårigheter i kartläggning av SCFAs betydelse för hälsan består i att det inte finns 
någon bra metod att mäta SCFA-produktion hos människor. SCFA-produktion mäts 
främst i fekala prover men frågan är hur väl dessa avspeglar produktionen. I en 
kostomläggningsstudie där deltagarna gavs en fiberrik och fettsnål kost samt en 
fibersnål och fettrik kost, sågs förändringar i tarmflorasammansättningen samt 
förändringar i SCFA-sammansättning i de fekala proverna. Hos individerna som åt 
kosten med högt fiberinnehåll sågs en ökning av de smörsyraproducerande bakterierna 
Roseburia intestinalis, Eubacterium rectale och Clostridium symbiosum. Hos individer 
som åt fiberrik kost sågs en ökning av lymfocyter och makrofager vilket indikerade en 
ökad inflammation (Morrison & Preston, 2016). Mängden energi som utvinns från 
kosten i kolon tros bero på sammansättningen av tarmfloran och den uppskattas vara 
upp till 70 % av energin som går åt till cellandningen för kolonepitelet (Khan, 
Gerasimidis, Edwards & Shaikh, 2016).  
 
Kolhydrater utgör den största delen av vår föda och tarmfloran är därför övervägande 
sackarolytisk, tarmbakterierna får sin näring från kolhydrater. Vid hög fermentering av 
kolhydrater i tjocktarmen sänks pH-nivån lokalt och skapar en lätt sur miljö som 
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förhindrar tillväxt av pH-känsliga patogena bakterier, och gynnar tillväxt av nyttiga 
bakterier som smörsyra-producerande Roseburia intestinalis, Eubacterium rectale och 
F. prausnitzii (Brahe, Astrup & Larsen, 2016).  

1.4 Metoder för kartläggning av tarmfloran 
Det är svårt att odla tarmbakterier utanför tarmen eftersom många är anaeroba. En 
vanlig metod för att kartlägga sammansättningen i tarmfloran är 16S rRNA-
sekvensering från fekala prover (Walker et al., 2015). Genen för 16S rRNA finns i alla 
bakterier och kodar för RNA-molekylen i den lilla ribosomala subenheten. Den består 
uppskattningsvis av 1500 baspar och innehåller 9 variabla regioner utspridda bland 
konserverade regioner. Vilken av de variabla regionerna som bör undersökas är 
debatterat och bristen på standardisering av metoden har resulterat i motstridiga resultat 
(Illumina, u.å). Primer är en enkelsträngad nukleinsyra som fungerar som startpunkten 
för DNA-syntes och de mest använda primrarna för kartläggning av hela 16S rRNA-
genen är 27f och 1492r primers (Walkers, et al., 215). Polymerase chain reaction (PCR) 
är en automatiserad process och ett sätt att återskapa DNA-replikation. PCR-
amplifiering är en process som sker i flera steg där enzymet DNA-polymeras 
syntetiserar en mängd kopior av en specifik DNA-sekvens. Reverse Transcriptase PCR 
(RT-PCR) fungerar på samma sätt men utgångstemplatet är RNA som styr produktionen 
av komplementärt DNA med hjälp av enzymet omvänt transkriptas. Quantitative PCR 
(realtids-PCR, Q-PCR) underlättar resultatanalys vid vanlig PCR genom att man 
tillsätter fluorescerande molekyler som ökar i intensitet ju fler DNA-kopior som bildas 
(Pahl, 2007).  
 
1.5 Probiotika, prebiotika och synbiotika 
Probiotika är enligt definitionen, levande organismer som när de intas, medför positiva 
hälsoeffekter. Bland den probiotika som finns ses framför allt specifika stammar av 
Firmicutes. Mekanismerna som ligger bakom de positiva hälsoeffekter som probiotika 
ger skiljer sig mellan släkten men bland annat så motverkar de patogena 
mikroorganismer genom att de tävlar om näring och möjlighet att få fäste i tarmen, de 
modulerar inflammationssvar genom interaktioner med immunceller samt modulerar 
genexpression som påverkar värdens metabolism och tarmbarriärens funktion (Brahe, 
Astrup & Larsen, 2016). Bifidobacterium producerar mycket smörsyra som har anti-
inflammatoriska effekter, reducerar bakteriell translokering och förbättrar tarmbarriären 
(Festi et al., 2014).  
 
Prebiotika är ej nedbrytningsbara kolhydrater, kostfibrer, som tar sig till kolon intakta 
och verkar som föda åt de probiotiska bakterierna. Vanligt förekommande prebiotika är 
inulin, fruktooligosackarider och galaktooligosackarider. Effekten av prebiotika är bland 
annat tillväxt av probiotiska bakterier och produktion av SCFA som resulterar i 
förbättrad tarmbarriär och minskad inflammation. SCFA ger en ökad mineralabsorption 
samt modulerar lipidmetabolismen genom minskning av lipogena enzymer och då även 
minskad syntes av lipoproteiner och triglycerider (Brahe, Astrup & Larsen, 2016). 
Kostfibrer har rapporterats ha positiva hälsoeffekter på inflammation och 
insulinresistens hos obesa individer i närvaro av glukagon-lik peptid-2 (GLP2) 
receptorn. Inkretinet GLP2 produceras av enteroendokrina L-celler i tarmen och tros ha 
positiva hälsoeffekter på Diabetes Mellitus typ 2 genom att GLP2 förhindrar bakteriell 
translokering genom förbättrad tarmbarriär. Oligofruktos ökar mängden glukagon-lik 
peptid-1 (GLP1) som frisätts från enteroendokrina L-celler efter varje måltid och 
stimulerar insulinfrisättning, samt frisättning av peptid tyrosin tyrosin (PYY) som 
minskar aptit via receptorer i vagusnerven (Hartstra et al., 2016). β-glukan som finns i 
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havre och inulin är prebiotika som förutom att de fermenteras av specifika bakterier i 
det distala delarna av tarmen, också främjar tillväxt av bland annat Bifidobacterium. 
Tidigare studier har visat att dessa bakterier har en positiv effekt på diabetesrelaterad 
inflammation och även på utveckling av fetma (Rebello et al., 2015). Det är 
väldokumenterat att β-glukan från havre ökar mättnadskänslan och reducerar 
blodsockersvaret efter måltid (Geliebter et al., 2015).  
 
Synbiotika är en kombination av pro- och prebiotika. Studier antyder att denna 
kombination ger mer positiva effekter på hälsan än dessa två separat. 
Kostomläggningar, intag av animalisk- eller växtbaserad föda och dieter påverkar 
sammansättningen av tarmfloran (Festi et al., 2014). 

2 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att titta närmare på relationen mellan tarmfloran och 
fetma samt kostomläggningars påverkan på tarmfloran.  
 
3 Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i 
databaserna PubMed och i OneSearch. För att få en inblick i området användes till en 
början följande inklusionskriterium; artiklarna skulle vara gratis att läsa och 
vetenskapliga. Den första sökningen gjordes med sökorden Gut Microbiota and Obesity 
och gav 819 artiklar, både översikts- och originaluppsatser. Andra sökningen gjordes 
med sökorden Gut Microbiota Fermentation och gav 15 artiklar. Från dessa sökningar 
valdes ett antal översiktsartiklar ut som lade grunden för bakgrundsbeskrivningen i 
litteraturstudien. Senare sökningar gjordes med samma sökord Gut Microbiota and 
Obesity och med inklusionskriterium; kliniska prövningar inte äldre än 5 år, gjorda på 
människor. Denna sökning gav 28 artiklar och 5 av dessa valdes ut och togs med i 
resultatdelen. Två djurstudier togs också med i resultatdelen. Ett studiebesök gjordes på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i februari där jag träffade Thomas Greiner som 
forskar tillsammans med Fredrik Bäckhed på Department of Molecular and Clinical 
Medicine på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Greiner & Bäckhed gav mig 
en originalartikel och ett antal översiktsartiklar som också användes till 
bakgrundsbeskrivningen.   
 
4 Resultat 
4.1 Studie 1 
”Dietary Patterns Differently Associated with Inflammation and Gut Microbiota in 
Overweight and Obese Subjects” Kong et al. (2014).  
 
4.1.1 Syfte 
Studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan kostvanor, tarmfloran och 
inflammationsmarkörer hos människa.  
 
4.1.2 Metod 
I studien deltog totalt 45 överviktiga och obesa män (6 st) och kvinnor (39 st) med BMI: 
≥25-<38 Kg/m2, i åldrarna 25-65 år. Fjorton normalviktiga (BMI <25 >18 Kg/m2) 
kvinnor anmälde sig frivilligt och dessa två grupper jämfördes i studien. Exkluderades 
gjordes de som hade infektion eller inflammationssjukdom, använt antibiotika under de 
senaste 2 månaderna, led av cancer eller gastrointestinal sjukdom. Studien började med 
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att deltagarna genomgick en tolv timmars fasta därefter togs fekala prover där DNA 
extraherades, blodprover för att mäta plasmaglukos, insulin, lipider och 
inflammationsmarkörer, kroppsfett och pankreatisk β-cellsfunktion samt 
insulinkänslighet uppskattades.  För gruppen med överviktiga individer kartlades 
kostvanor under 7 dagar och för de normalviktiga varade kartläggningen 3 dagar. 
Bakteriegrupper identifierades med hjälp av qPCR. Baserat på kostmönster från de 
överviktiga och obesa deltagarna delades de upp i tre grupper, kost med mat eller dryck 
innehållande mycket socker, fett och salt och med lågt innehåll av andra näringsämnen 
beskrevs som mindre hälsosam och kost med lågt innehåll av fett, socker och salt och 
högt innehåll av fibrer, frukt och grönsaker beskrevs som hälsosammare. Grupp 1 var de 
med det minst hälsosamma kostmönstret och kategoriserades av hög konsumtion av 
potatis, godis, bakverk, läsk och strösocker samt låg konsumtion av frukt, vatten och 
yoghurt. Grupp 2 hade hög konsumtion av vatten och yoghurt och befann sig 
näringsmässigt mellan grupp 1 och 3. Grupp 3 beskrevs som de med den mest 
hälsosamma kosten och hade en hög konsumtion av frukt, soppor och yoghurt och en 
låg konsumtion av godis, läsk och strösocker. Kostvanorna i grupperna jämfördes sedan 
med de kostvanor som de smala individerna redovisat.  
 
4.1.3 Resultat 
För de obesa och överviktiga skiljde sig inte kroppsvikt och fetmamarkörer signifikant 
mellan de tre grupperna och inte heller sågs en skillnad i plasmaglukos. En tendens till 
skillnad sågs i total kolesterol (p = 0.09) och en signifikant skillnad i LDL kolesterol (p 
= 0.05) som hos grupp 3 var lägre än grupp 1 bland de obesa och överviktiga 
deltagarna.  
Jämfört med den normalviktiga gruppen så visade studien att de obesa och överviktiga 
hade fler fetmamarkörer (kroppsvikt, fettmassa och leptinnivåer), rubbade 
plasmalipidnivåer samt plasmaglukosnivåer. När det absoluta kostintaget jämfördes 
mellan de obesa och överviktiga och de normalviktiga individerna, sågs få skillnader. 
Den obesa och överviktiga gruppen hade ökade nivåer av inflammationsmarkören 
hsCRP och kemokinen IP10 (p = 0.005), jämfört med de normalviktiga individerna. I 
grupp 3 hittades de lägsta nivåerna av inflammationsmarkörer som sCD14 följt av 
grupp 2 och sist grupp 1. Analys av de obesa och överviktiga individerna tillsammans 
visade en positiv association mellan konsumtion av frukt, grönsaker, yoghurt och 
soppor (främst innehållande vatten och grönsaker) och anti-inflammationsmarkörer och 
en negativ korrelation till fetmamarkörer och kardiovaskulära riskmarkörer. Ett ökat 
intag av potatis, socker och läsk förknippades med en ökning av dessa markörer. Ingen 
skillnad i de 7 bakteriefyla som undersöktes kunde påvisas mellan de obesa och 
överviktiga individerna i de tre grupperna men jämfört med de normalviktiga 
individerna hade de obesa och överviktiga lägre nivåer av Clostridium leptum, 
Clostridium coccoides och Bacteroides/Prevotella. Studien visade en tendens för högre 
artrikedom i grupp 3 jämfört med grupp 1. 
 
4.2 Studie 2 
”Gastrointestinal Microbiome Modulator Improves Glucose Tolerance in Overweight 
and Obese Subjects: A Randomized Controlled Pilot Trial” Rebello et al. (2015).  
 
4.2.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka om ett kosttillägg innehållande inulin, havre β-glukan, 
antocyaniner och polyfenoler från blåbär (GIMM), hade en positiv effekt på 
glukoskontroll, metabola markörer och tarmfloran hos människor.  
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4.2.2 Metod 
28 individer i åldrarna 18-70 år och med ett BMI mellan 25 och 45 och fasteglukos 
mellan 100 mg/dl och 200 mg/dl deltog i studien som var ett randomiserat dubbelblint 
placebo-kontrollerat pilotexperiment. Individer exkluderades om de använde medicin 
mot diabetes, medicin som kunde öka kroppsvikt, påverka tarmfloran, glukosnivån, 
insulinnivån eller lipidnivån i blodet. Deltagarna delades slumpmässigt upp i 2 grupper 
med 14 individer i varje och blodprover samt fekala prover togs efter en natts fasta dag 
0 i studien. Individer i den ena gruppen fick GIMM-pulver som bestod av 4 g inulin, 
473 ml blåbärskoncentrat utan socker, 2,5 g β-glukan från havre och totalt 8,8 g fibrer. 
Den andra gruppen fick placebo-pulver bestående av 0 g β-glukan och totalt 8,8 g fibrer. 
Deltagarna fick anvisningen att blanda respektive pulver med 177,4 ml vatten en gång 
på morgonen och en gång på kvällen i samband med måltid, under totalt 4 veckor. 
Deltagarna blev ombedda att lämna in använda och eventuellt oanvända förpackningar 
varje vecka för att kontrollera deltagarnas intag av GIMM och placebotillskotten. Efter 
avslutad studie så togs samma prover som dag 0 på deltagarna och dessa analyserades. I 
feces och blodproverna mättes andelen Bacteroidetes och Firmicutes, SCFA (total % 
ättiksyra, smörsyra, propionsyra och valeransyra), pH, inflammations- och metabola 
markörer (HOMA-IR, HbA1C och hsCRP), halten röda blodkroppar, blodsocker, plasma 
peptid PYY, triglycerider, totalt fett och kolesterol.  
 
4.2.3 Resultat 
De fekala proverna visade att pH sjönk (P = 0.04) och flatulens (illaluktande gaser från 
anus) ökade (p = 0.01) för individerna i GIMM-gruppen jämfört med placebo-gruppen. 
Ingen signifikant skillnad i bakteriesammansättning i tarmfloran i de fekala proverna 
sågs mellan grupperna dag 1 och vecka 4. Blodsockerhalten 3 timmar efter måltid var 
lägre i GIMM-gruppen jämfört med placebo-gruppen (p = 0.008) men ingen skillnad i 
seruminsulinkoncentration sågs. I proverna från dag 1 och vecka 4 sågs ingen 
signifikant skillnad i metabola markörer (blodlipider, hsCRP, HOMA-IR och plasma 
HbA1C) mellan de två grupperna. Hos GIMM-gruppen sågs en minskad matlust och ett 
reducerat intag av mat (p = 0.03) jämfört med placebogruppen. En ökning av PYY i 
plasma och en ökning av SCFA i fekala prover sågs hos GIMM-gruppen.  
 
4.3 Studie 3 
”Dietary Modulation of Gut Microbiota Contributes to Alleviation of Both Genetic and 
Simple Obesity in Children” Zhang et al. (2015).  
 
4.3.1 Syfte 
Studien syftar till att visa om en kostomläggning kan leda till positiv förändring av 
tarmfloran hos både genetiskt obesa barn och icke genetiskt obesa barn.  
 
4.3.2 Metod 
17 genetiskt obesa barn med diagnosen Prader-Wallis syndrom (PWS) och 21 icke-
genetiskt obesa barn (simple obesity, SO) i åldrarna 3-16 år rekryterades till studien. 
Studien varade i 30 dagar för de obesa barnen och på begäran av föräldrarna till PWS-
barnen pågick studien i ytterligare 60 dagar för PWS-gruppen. Individer exkluderades 
från studien om de hade någon form av sjukdom eller defekt i magtarmkanalen, 
kroniska sjukdomar bortsett från fetma, som använt någon form av antibiotika under de 
senaste 3 månaderna eller som medverkat i någon form av viktminskningsprogram de 
senaste 3 månaderna. Ett frågeformulär användes för att få information om individernas 
hälsa, fysisk aktivitet och sjukdomshistoria och för att kartlägga kostvanor så användes 
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ett särskilt mat-frågeformulär tillsammans med en registrering av allt matintag under 24 
timmar. Föräldrarna till PWS-barnen fick ett frågeformulär innan interventionen och 
efter för att besvara frågor angående barnens hunger och överkonsumtion av mat. 
Tillsammans med grönsaker, frukt och nötter gavs barnen tre färdiglagade mål (WTP 
kost) bestående av fullkorn, traditionell kinesisk medicinsk mat och prebiotika. Intaget 
av protein, kolhydrater och fett för varje individ beräknades av Chinese Nutrition 
Society (CNS). Det första målet (mål 1) bestod av en burk med 370 g mat rik på fibrer 
sammanlagt 336 kcal (70 % kolhydrater, 17 % protein och 13 % fett). Det andra målet 
(mål 2) bestod av en påse med 20 g pulver som blandades med vatten, och innehöll 
bittermelon och oligosackarider. Det tredje målet (mål 3) var en 30 g påse med ett 
pulver innehållande vattenlöslig prebiotika (fibersol-2, frukooligosackarider och 
oligoisomaltoser). Deltagarna i båda grupperna tilläts att äta så pass mycket av mål 1 att 
de uppnådde mättnadskänsla och mål 3 kunde ökas vid behov.  
 
Innan studien börjat och efter en natts fasta togs urin-, blod- och fekala prover och detta 
upprepades varje 30e dag under studiens gång. Från blodprover mättes serumglukos, 
totalt kolesterol, triglycerider, inflammationsmarkörer, leptin och leverfunktion. För att 
studera förändring av tarmfloran under studiens gång togs totalt 110 fekala prover 
(PWS, n = 17 dag 0, 30, 60 och 90, och SO, n = 21, dag 0 och 30). 16S rRNA-
sekvensering och PCR-amplifiering användes för att kartlägga artrikedom och analysera 
tarmfloran.  
  
19 GF-möss av typen C57BL/6J användes i studien och vid 8 veckors ålder delades 
mössen slumpmässigt in i två grupper. En grupp bestående av 10 möss fick oralt 100 µL 
av fekal suspension från en individ från PWS-gruppen dag 0 av studien, och den andra 
gruppen bestående av 9 möss, fick oralt 100 µL av en lösning innehållande fekal 
suspension från samma PWS-individ dag 90 av studien. Hälften av mössen avlivades 2 
veckor och andra hälften 4 veckor efter att de mottagit suspensionen. Blod- och 
vävnadsprover samlades in och total RNA från ileum och kolon isolerades och DNA 
replikerades med hjälp av RT-PCR amplifiering.  
 
4.3.3 Resultat 
Under studien reducerades det totala kaloriintaget med 30 % för båda grupperna och det 
totala fiberintaget ökade från 6 g till 49 g i PWS-gruppen och från 5 g till 51 g i SB-
gruppen. Båda grupperna uppvisade signifikant förbättring av både inflammatoriska och 
metabola markörer under de första 30 dagarna. Förbättringen bestod av minskning i 
BMI, serumglukos, LDL-kolesterol, triglycerider, CRP och förbättring av leverfunktion 
(p = 0.05). Nivån av adiponektin, en anti-inflammatorisk markör, ökade hos båda 
grupperna, och hungerhormonet leptin minskade. Sammansättningen i tarmfloran hos de 
båda grupperna skiljde sig mycket efter 30 dagars kostomläggning, men ingen 
signifikant skillnad sågs mellan tarmfloran hos PWS-gruppen jämfört med SO-gruppen 
varken innan studien började (p = 0.99) eller efter avslutad studie (p = 0.8). En ökning 
av genuttryck i biokemiska vägar för katabolism av kolhydrater och nukleotidsocker, 
samt en minskning av dito för katabolism av fett och protein sågs hos båda grupperna (p 
= 0.05). Tarmfloran hos både grupperna innan kostomläggningen, visade på en högre 
andel toxinbildande och potentiella patogena bakterier, och i tarmfloran hos båda 
grupperna efter avslutad studie hittades en högre andel av släktet Bifidobacterium spp 
och arten B. pseudocatenulatum. Hos båda grupperna sågs även en minskning i 
artrikedomen efter avslutad studie. Trots en minskning av bakteriell mångfald i de 
fekala proverna hos båda grupperna efter 30 dagar, sågs en ökning i koncentration av 
ättiksyra och en minskning av isosmörsyra (p = 0.05). En liten reduktion i 
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överkonsumtion av mat för PWS-gruppen påvisades när svaren från frågeformulären 
från föräldrarna innan och efter studien jämfördes.  
 
Mössen som mottog human fekal transplantation från en PWS-individ dag 0 i studien 
(M1), minskade i kroppsvikt under de två första veckorna efter transplantationen, och 
ökade sedan i vikt under de resterande två veckorna (p = 0.05). Mössen som mottog 
human fekal tarmflora från samma PWS-individ dag 90 (M2), minskade inte i vikt, de 
behöll samma vikt under fyra dagar för att sedan återgå till normal tillväxt. Andel 
bukfett hos M1-mössen var mindre i jämförelse till M2-mössen 2 veckor efter 
transplantationen, men MI-mössen hade signifikant mer bukfett än M2-mössen 4 veckor 
efter transplantationen. M2-mössens andel bukfett förändrades inte efter 
transplantationen (p = 0.05).  
 
4.4 Studie 4 
”Probiotic With or Without Fiber Controls Body Fat Mass, Associated with Serum 
Zonulin, in Overweight and Obese Adults-Randomized” Stenman et al. (2016).  
 
4.4.1 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka pro- och prebiotikas eventuella effekter på 
viktkontroll, inflammationsmarkörer och mängd SCFA i fekala prover.  
 
4.4.2 Metod 
225 individer, både män och kvinnor, mellan 18-65 år med ett BMI mellan 28 – 34.9 
deltog i studien. Individer med Diabetes Mellitus typ 1 eller typ 2, kardiovaskulär 
sjukdom, användare av fiber eller probiotiska kosttillskott de senaste 6 veckorna eller 
antibiotika de senaste 3 månaderna, exkluderades. Deltagarna delades slumpmässigt in i 
fyra grupper och varje individ fick en dospåse per dag som skulle blandas i 250 ml 
fruktjuice innehållande 130 kcal. Bortsett från fruktjuicen skulle deltagarna fortsätta sin 
vanliga kosthållning. Grupperna var: Placebogrupp (12 g mikrokristallin cellulosa/dag), 
LU-grupp (12 g av kostfibern Litesse® Ultra polydextros), B420-grupp (1010 
kolonienheter av Bifidobacterium animalis ssp. lactis 420/dag i 12 g mikrokristallin 
cellulosa) och LU + B420-grupp (1010 CFU av B420 i 12 g LU/dag). Deltagarna 
instruerades att lägga till fruktjuicen + dospåsen till sin vanliga kost. Studien pågick 
under 6 månader och deltagarna lämnade blod- och fekala prover dag 1 av studien och 
sedan efter månad 2, 4 och 6 samt 1 månad efter avslutad studie. I blodproverna mättes 
bland annat blodsocker, seruminsulin, total kolesterol och inflammationsmarkörerna 
känsligt C-reaktivt protein (hsCRP), interleukin-6 (IL-6), tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-
α) samt zonulin. I de fekala proverna mättes mängd SCFA.  
 
4.4.3 Resultat 
Av de 225 individer som rekryterades till studien var det 134 som genomförde hela 
studien. En minskning med 1,4 kilo i totalt kroppsfett sågs hos LU + B420-gruppen 
jämfört med placebogruppen (p = 0.002). I LU + B420-gruppen sågs också en ökning i 
muskelmassa jämfört med de andra grupperna (p = 0.012) Varken LU-gruppen eller 
B420-gruppen hade liknande resultat. Med kombinationen LU + B420 sågs också en 
minskning i midjemått med 2.7 % (2.6 cm) (p = 0.047). Zonulinnivån var lägre i B420-
gruppen och LU + B420-gruppen jämfört med LU- och placebogrupperna (inte 
signifikant men en tendens p = 0.063). En tendens till minskning av hsCRP sågs hos 
B420-gruppen jämfört med placebogruppen (p = 0.073). De fekala proverna visade en 
ökad koncentration av propionsyra, smörsyra och valeransyra för B420-gruppen (p = 
0.05).  
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4.5 Sammanfattning av studier 1 – 4 (é indikerar en ökning och ê 
indikerar en minskning) 
 

Referens Deltagare Syfte & Utformning Resultat   
 

 
 
Kong et al. (2014) 

45 överviktiga och obesa 
individer (6 män & 39 
kvinnor) och 14 
normalviktiga kvinnor 

Deltagarnas kost kartlades 
och jämfördes under 7 
dagar för obesa respektive 3 
dagar för normalviktiga 
med syfte att undersöka 
förhållandet mellan 
kostvanor, tarmflora och 
inflammationsmarkörer 

Överviktiga/obesa é 
inflammationsmarkörer 
jämfört med normalviktiga. 
Överviktiga/obesa 
êBacteroides/Prevotella, 
Clostridium leptum & 
Clostridium coccoides 
jämfört med normalviktiga 

 
 
Rebello et al. 
(2015) 

28 överviktiga och obesa 
individer (ingen 
information om 
könsuppdelning) 

14 deltagare fick placebo 
och 14 fick ett GIMM-
kosttillägg (kostfibrer, β-
glukan och blåbär) under 4 
veckor för att se effekter på 
metabola markörer och 
tarmfloran 

GIMM ê pH, é SCFA i 
fekala prover jämfört med 
placebo. GIMM ê fasteglukos 
och minskad aptit samt é 
PYY och flatulens, jämfört 
med placebo. 
Ingen skillnad i 
bakteriesammansättning  

 
 
 
 
 
Zhang et al. 
(2015) 

17 genetiskt- (PWS) och 
21 icke-genetiskt obesa 
(SO) barn i ålder 3-16 år 
 
19 GF-möss av typen 
C57BL/6J 

Deltagarna fick WTP-kost 
(fullkorn, frukt och 
grönsaker) under 30 dagar 
för SO, och 90 dagar för 
PWS. 10 möss mottog 
tarmflora av en PWS-
individ dag 0 och 9 möss 
mottog tarmflora av samma 
PWS-individ dag 90 med 
syfte att se effekter av 
kostomläggning på 
tarmfloran.  

PWS & SO ê BMI, 
serumglukos, LDL-kolesterol, 
triglycerider och CRP. 
PWS & SO é SCFA 
(ättiksyra), Bifidobacterium 
spp och B.pseudocatenulatum i 
fekala prover.  
Möss som mottog tarmflora 
från PWS-individ dag 0 é 
bukfett och vikt jämfört med 
möss som mottog tarmflora 
från samma individ dag 90 

 
 
Stenman et al. 
(2016)  

225 överviktiga och obesa 
individer (ingen 
information om 
könsuppdelning) varav 
134 individer fullföljde 
studien 

Deltagarna delades upp i 4 
grupper och fick placebo, 
pre- (LU), probiotika 
(B420) eller synbiotika (LU 
+ B420) under 6 månader 
med syfte att se effekter på 
inflammationsmarkörer och 
mängd SCFA 

 
LU + B420 ê totalt kroppsfett, 
midjemått, zonulin. é 
muskelmassa. 
B420 ê zonulin. é SCFA 
(propionsyra, smörsyra & 
valeransyra) 
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4.6 Studie 5  
”Energy-Balance studies reveal Association between Gut Microbes Caloric Load, and 
Nutrient Absorption in Humans” Jumpertz et al. (2011).  
 
4.6.1 Syfte 
Studien syftar till att ta reda på om tarmfloran påverkas av en kostomläggning 
(viktbibehållande-, 2400- och 3400-kalorikost) hos både normalviktiga och obesa 
individer samt om det finns ett samband mellan dessa individers tarmflora och hur 
effektivt individerna tillgodogör sig energi från kosten.  
 
4.6.2 Metod 
12 normalviktiga män (BMI 18.5 - 25) och 9 obesa män (BMI ≥ 30) deltog frivilligt i 
studien. Volontärerna var icke-rökare och ansågs vara friska. Exklusionskriterier var 
användning av antibiotika eller probiotika under de senaste 3 månaderna, användning av 
antacida läkemedel som neutraliserar saltsyra i magsäcken och användning av 
laxermedel 3 veckor innan studien påbörjades. För att utesluta eventuella tillstånd hos 
deltagarna som skulle kunna påverka näringsabsorptionen, testades deltagarna för blod 
och parasiter i avföring och celiaki testades med hjälp av antikroppar (immunoglobin A 
och anti-vävnadstransglutaminas).  
 
Deltagarna gavs en viktbibehållande kost som räknades ut för varje individ där 
kaloriintag bestämdes med beräkningen; (kg) x 0.5 + 1973 (det exakta kaloriinnehållet i 
kosten bestämdes med bombkalorimetri). Denna kost konsumerades under 3 dagar och 
på dag 3 efter en natts fasta gjordes ett 75 g oralt glukos-toleranstest. Efter 3 dagar av 
den viktbibehållande kosten gavs deltagarna slumpmässigt antingen en 2400- eller 3400 
kalorikost under 3 dagar som sedan följdes av ytterligare 3 dagar av viktbibehållande 
kost. Deltagarna åt under övervakning och mat som inte ätits upp togs tillbaka och 
kaloriinnehållet mättes med bombkalorimetri. Sammansättningen i de olika dieterna 
var; 24 % protein, 16 % fett och 60 % kolhydrater. Avföring och urin insamlades varje 
dag och kaloriinnehållet i de insamlade proverna bestämdes med hjälp av 
bombkalorimetri. För att utvärdera bakteriefloran i de fekala proverna gjordes en PCR-
amplifiering och en16S rRNA-sekvensering.  
 
4.6.3 Resultat 
Bakteriefyla Bacteroidetes och Firmicutes utgjorde ≈ 97 % av 16S rRNA-sekvenserna. I 
Bacteroidetes och Firmicutes fylum så identifierades klasserna Bacteroidetes och 
Clostridia. I början av studien då deltagarna började med den viktbehållande kosten, 
sågs ingen signifikant skillnad i tarmflorans sammansättning mellan de normalviktiga 
och obesa individerna (normalviktiga 22.36 ± 11.58 % vs. obesa 18.77 ± 15.93 % av 
16S rRNA sekvenser av Bacteroidetes; p = 0.56, normalviktiga 74.85 ± 12.05 % vs. 
obesa 78.69 ± 17.05 % av 16S rRNA sekvenser av Firmicutes; p = 0.55). En ökning av 
Firmicutes och en minskning av Bacteroidetes sågs i tarmflorasammansättningen hos de 
normalviktiga individerna när de bytte från en viktbibehållande kost till 2400 kalori- 
och 3400 kalorikosten (p = 0.04). En ökning av Firmicutes och en minskning av 
Bacteroidetes med 20 % var associerad med en ökning av näringsupptag (≈150 kalorier) 
(p = 0.01). De fekala proverna visade att i relation till att Firmicutes ökade i mängd, 
minskade kalorimängden i feces, och en ökning av Bacteroidetes i tarmfloran gav en 
ökad mängd kalorier i feces. Denna förändring var dock bara signifikant hos de 
normalviktiga individerna (Bacteroidetes p = 0.014, Firmicutes p = 0.015) och inte hos 
de obesa individerna (Bacteroidetes p = 0.59, Firmicutes p = 0.67). Under 3400-
kaloridieten hittades mindre mängd kalorier i feces, jämfört med 2400-kaloridieten, hos 
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de normalviktiga. Ingen skillnad i kaloriförlust i urin varken för de obesa och 
överviktiga eller för de normalviktiga, sågs mellan 2400- och 3400-kaloridieterna (-0.5 
± 0.5 %, p = 0.34 & -0.6 ± 0.5 %, p = 0.15). 
 
4.7 Studie 6  
”Microbiota and SCFA in Lean and Overweight Healthy Subjects” Schwiertz, et al. 
(2009).  
 
4.7.1 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka sammansättning av SCFA och tarmflora hos 
normalviktiga, överviktiga och obesa individer.  
 
4.7.2 Metod 
Totalt deltog 98 individer i studien av dessa var 34 män och 64 kvinnor i åldrarna 17-74 
år. Deltagarna fördelades enligt följande; 30 normalviktiga (BMI 18.5-24.9), 35 
överviktiga (BMI 25.0-29.9) och 33 obesa (BMI ≥ 30.0). Individer som använt 
antibiotika under de senaste 6 månaderna exkluderades. Deltagarna uppgav att de åt en 
västerländsk kost. DNA isolerades från fekala prover från varje deltagare och 
analyserades med hjälp av qPCR-amplifiering och 16S rRNA-sekvensering och de 
fekala proverna togs till vara, torkades, vägdes och frystes ner för att mäta total halt 
SCFA för varje deltagare.  
 
4.7.3 Resultat 
Halten SCFA som identifierades i de fekala proverna var i fallande ordning ättiksyra, 
propionsyra, smörsyra, valeransyra samt isosmörsyra och isovaleransyra. De obesa 
deltagarna hade 20 % högre SCFA-koncentration i sina fekala prover jämfört med de 
normalviktiga (obesa 103.9 ± 34.3 mml/l vs. normalviktiga 84.6 ± 22.9 mml/l, p = 
0.024). De överviktiga och obesa deltagarna hade en högre koncentrationen av 
propionsyra med 41 % (p = 0.002), följt av smörsyra 28 % (p = 0.028) och valeransyra 
med 21 % samt ättiksyra med 18 %, jämfört med de normalviktiga deltagarna. Andelen 
propionsyra var högre hos de överviktiga (18.7 %, p = 0.019), följt av obesa (18.3 %, p 
= 0.028) och normalviktiga (15.9 %). Energimängden i de fekala proverna var följande; 
normalviktiga 21.7 ± 1.3, överviktiga 21.6 ± 1.6 och obesa 21.6 ± 1.6 kJ/g torrsubstans. 
Andelen i de normalviktigas fekala prover utgjordes av Firmicutes 73.1 % och 
Bacteroidetes 22.9 %, överviktiga Firmicutes 47.7 % och Bacteroidetes 46.8 % och 
obesa Firmicutes 51.0 % och Bacteroidetes 45.0 %, jämfört med obesa och överviktiga 
(p = 0.05).  
 
4.8 Studie 7  
”The Gut Microbiota as an Environmental Factor that Regulates Fat Storage” Bäckhed 
et al. (2004).  
 
4.8.1 Syfte 
Studien syftade till att analysera effekter av transplantation av tarmflora från CONV-R-
möss till bakteriefria möss (GF).  
 
4.8.2 Metod 
GF-möss och möss med tarmflora (CONV-R) användes i studien. Vid 8 veckors ålder 
togs innehållet från blindtarmen från CONV-R-mössen och 2 ml av innehållet 
distribuerades i pälsen på de 7-10 veckor gamla GF-mössen (CONV-D). Dessa nya 
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koloniserade möss hölls som de andra GF-mössen i en gnotobiotisk isolerad miljö och 
de fick samma kost under 10-28 dagar. CONV-R-mössen förvarades i en patogenfri 
miljö och förflyttades till en gnotobiotisk isolerad miljö 2 veckor innan de avlivades för 
att efterlikna den miljö som GF och CONV-D-mössen levde i. Total fettmängd mättes 
genom att mössen sövdes och syrekonsumtion mättes i vaket tillstånd med hjälp av 
indirekt kalorimetri där VO2 mättes var 30e sekund under 1 timma. LPL-aktivitet mättes 
i fettvävnad, RNA isolerades från distala kolon och analyserades med hjälp av RT-PCR-
amplifiering och 16S rRNA-sekvensering. 
 
4.8.3 Resultat  
CONV-R-mössen hade 42 % mer kroppsfett jämfört med GF-mössen vid 8-10 veckors 
ålder, trots att CONV-R-mössen konsumerade 29 % mindre mängd mat jämfört med 
GF-mössen (p = 0.05). 14 dagar efter transplantation av tarmflora från CONV-R-
mössen, hade CONV-D-mössen ökat 57 % i kroppsvikt. CONV-D-mössen minskade 
även i muskelmassa med 7 %, vilket resulterade i följande kroppsvikt; 23.5 ± 2.6 g GF 
vs. 23.4 ± 2.6 g CONV-D (p = 0.05). 16S rRNA-sekvenseringen visade likheter i 
tarmflora mellan CONV-R- och CONV-D-möss. Smala GF-möss hade en 27 % lägre 
VO2 jämfört med CONV-R-möss men CONV-R- och CONV-D-mössens VO2 värden 
var inte signifikant olika. Nivåer av leptin, fasteglukos och insulin var högre för CONV-
D-mössen jämfört med GF-mössen (p = 0.05). qRT-PCR-analys av lever-RNA visade 
att möss koloniserade med tarmflora hade ökade nivåer av xylulos-5-fosfat (Xu5P) 
jämfört med GF (2.6 ± 0.3 vs. 1.6 ± 0.4 µmol/g vikt av lever) (p = 0.01). CONV-D-
möss hade 2 gånger högre nivåer 2-deoxyglukos samt 6-fosfat i sina distala tarmar 15 
minuter efter att de avlivats och förtärt 100 µl 5mM glukos, 0.2 mM 2-deoxyglukos 
(1.15 ± 0.013 vs. 0.55 ± 0.04 pmol/µg protein; p = 0.001). Hos CONV-D-mössen 
noterades en ökning av LPL-aktivitet i bukfett med 122 %.  
 
4.9 Studie 8  
”Obesity Alters Gut Microbial ecology” Ley et al. (2005).  
 
4.9.1 Syfte 
Syftet med studien var att jämföra tarmflorans sammansättning hos honmöss av tre 
olika genotyper (ob/ob, ob/+ och +/+) och deras avkommor, för att se hur genotypen 
påverkar kroppsvikt och total fettmassa.  
 
4.9.2 Metod 
Honmöss av tre olika genotyper samt deras avkommor (n = 19) användes i studien; 
C57BL/6J, homozygot för en mutation i leptin-genen (ob/ob), denna mus är den mest 
använda mutanten av mus och den första som fått sitt genom kartlagt. Förutom ob/ob så 
användes också heterozygota ob/+ samt homozygota +/+ möss. Djuren växte upp i 
patogenfri miljö och under en 12 timmars ljuscykel. Mössen hade obegränsad tillgång 
till PicoLab chow mat av märket Purina. Musungarna växte upp tillsammans med 
honmössen under 3 veckor innan de flyttades till mikroisolerade burar och avlivades vid 
8 veckors ålder. Honmössen avlivades vid 1 års ålder, 4 månader efter att deras ungar 
avlivats. Djuren avlivades vid samma tidpunkt på dagen och studien utfördes enligt ett 
protokoll godkänt av Washington University Animal Studies Committee. Omedelbart 
efter att djuren avlivats togs innehållet i tarmen från varje djur tillvara och vikt och 
bukfett mättes. DNA analyserades med hjälp av 16S rRNA-sekvensering och tarmfloran 
kartlades i ett fylogenetiskt träd.  
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4.9.3 Resultat 
Ob/ob mössen åt 4 % mer foder jämfört med ob/+ och +/+ mössen och vägde i snitt 12 
g mer än de normala vid 8 veckors ålder (34.5 ± 3.4 g vs. 19.1 ± 1.9 g) (p = 0.001). De 
hade också mer bukfett (1016 ± 130 mg vs. 130 ± 31 mg) (p = 0.001). Mellan ob/+ och 
+/+ sågs inte några signifikanta skillnader. Vid 16S rRNA-sekvenseringen erhölls 
5,088 gensekvenser. Precis som hos människor var Firmicutes och Bacteroidetes 
vanligaste bakteriefyla. Tarmfloran hos musungarna liknade floran hos deras mödrar (p 
= 0.001). Hos ob/ob mössen sågs en mindre förekomst av Bacteroidetes med 50 % 
jämfört med ob/+ och +/+ mössen, och en signifikant större förekomst av Firmicutes (p 
= 0.05). Denna skillnad sågs oavsett släktskap och kön. Den minsta musungen från en 
kull av genotyp ob/ob analyserades. Musens kroppsvikt var likvärdig sina ob/+ och +/+ 
syskon (20 g) men dess bukfett i relation till sin totala kroppsmassa var större (1.6 % vs. 
0.7 % av total kroppsmassa) (p = 0.0001). Den lilla ob/ob  musen åt avsevärt mindre 
jämfört med sina ob/+ och +/+ syskon, men andelen Firmicutes (71.2 %) och 
Bacteroidetes (26.1 %) i dess tarmflora liknade den i tarmfloran hos ob/ob mössen.  
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4.10 Sammanfattning av studier 5 – 8 (é indikerar en ökning och ê 
indikerar en minskning) 
 

Referens Deltagare Syfte & Utformning Resultat 
 
 
 
Jumpertz et al. 
(2011) 

12 normalviktiga män och 
9 obesa män  
 

Deltagarna fick en 
viktbibehållande kost under 
3 dagar sedan fick de 
slumpmässigt en 2400 
kalori- eller en 3400 
kaloridiet under 3 dagar 
följt av ytterligare 3 dagar 
viktbibehållande kost. 
Syftet var att se hur 
tarmfloran påverkades 

Normalviktiga vid 
2400- och 3400 kost 
éFirmicutes 
êBacteroidetes, 
énäringsupptag, 
êSCFA i fekala prover.  
Normalviktiga 3400 
kost ê kalorier i feces 
jämfört med 2400 kost. 
Inget liknande samband 
sågs hos de obesa 

 
 
Schwiertz, et al. 
(2009) 

98 individer totalt (34 män 
& 64 kvinnor) varav 30 
normalviktiga, 35 
överviktiga och 33 obesa 

Fekala prover från 
deltagarna samlades in med 
syfte att jämföra SCFAs och 
tarmflorans sammansättning 
hos normalviktiga, 
överviktiga och obesa  

Obesa 20 % é SCFA 
jämfört med normalviktiga. 
Normalviktiga Firmicutes 
73.1 % och Bacteroidetes 
22.9 % jämfört med obesa 
Firmicutes 51.0 % och 
Bacteroidetes 45.0 %.  

 
 
 
Bäckhed et al. 
(2004) 

GF-möss och möss med 
tarmflora (CONV-R) av 
typ C57BL/6J 

Tarmflora från CONV-R -
möss transplanterades till 
GF-möss (CONV-D) med 
syfte att se effekter av 
transplantation av tarmflora  

CONV-R é kroppsfett 
jämfört med GF. CONV-R 
konsumerade ê mat 
jämfört med GF. CONV-D 
é kroppsfett, ê 
muskelmassa och é lever 
triglycerider efter 
transplantationen. 
 

 
 
Ley et al. (2005)  

19 honmöss av 
genotyperna ob/ob, ob/+ 
och +/+ av typen 
C57BL/6J och deras 
avkommor  

Djuren växte upp i en 
patogenfri miljö och 
avlivades med syfte att 
jämföra tarmfloran hos de 3 
olika genotyperna  

ob/ob é vikt och kroppsfett 
jämfört med ob/+ och +/+. 
ob/ob ê Bacteroidetes och 
éFirmicutes jämfört med 
ob/+ och +/+  
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5 Diskussion  
Kong et al. (2014) delade upp överviktiga och obesa individer i tre grupper baserat på 
deras kosthållning, och identifierade att individer i grupp 3 hade en hälsosammare 
kosthållning associerad med lägre LDL-kolesterol, inflammations- och 
fettvävnadsmarkörer. Kosthållningen för individer i grupp 3 kännetecknades av ett högt 
intag av frukt, grönsaker, och ett lågt intag av konfektyr och söta drycker, och denna 
kost har förknippats med en god hälsa i epidemiologiska studier (Ahluwalia et al., 
2013). Studien Dietary Patterns Differently Associated with Inflammation and Gut 
Microbiota in Overweight and Obese Subjects (Kong et al., 2014), kunde inte visa att ett 
högre frukt- och fiberintag som sågs i grupp 3, var effektivt för viktminskning då 
kroppsvikt och totalt energiintag inte skiljde sig signifikant mellan individerna i de tre 
grupperna. Trots att ingen skillnad i kroppsvikt och totalt energiintag kunde påvisas så 
visade studien att grupp 1 hade sämre metabola värden och en tendens till högre nivåer 
av totalt och LDL-kolesterol. Studiegrupp 3 hade lägre nivåer av 
inflammationsmarkörer och högre nivåer av anti-inflammationsceller, CD163+ 
makrofager i fettvävnaden, som tidigare förknippats med förbättrad insulinkänslighet 
(Kelishadi et al., 2013). CD14 fungerar som en co-receptor tillsammans med Toll-lika 
receptorerna TLR 4 och MD-2 för bakteriellt LPS, och låga nivåer av sCD14 som sågs i 
grupp 3, har associerats till låga nivåer av LPS (Stenman et al., 2016). Hos individer i 
grupp 3 hittades en högre artrikedom i tarmfloran jämfört med grupp 2 och 1 och detta 
resultat var associerat till ett högt fruktintag.  
 
Kong et al. (2014) slutsats är att små skillnader i kostmönster kan påverka tarmflorans 
artrikedom och mängd, samt att vissa arter kan vara delaktiga och påverka värdens 
metabola (totalt- och LDL-kolesterol) och inflammatoriska (sCD14) markörer. Studien 
visar att individer som följer en hälsosammare diet (högre konsumtion av frukt och 
grönsaker och lägre konsumtion av socker) uppvisar hälsoförbättring, även om deras 
kroppsvikt och totalt energiintag inte skiljer sig från individer med en annan 
kosthållning. Studien föreslår att en hälsosammare kost kan ge skydd mot utveckling av 
metaboliska och inflammatoriska sjukdomar även om den inte har någon påverkan på 
kroppsvikt. Den normalviktiga gruppen bestod av endast 14 individer jämfört med 45 
individer i den överviktiga och obesa gruppen. Detta kan vara en anledning till varför 
inte liknande samband kunde påvisas i den normalviktiga gruppen. Kostkartläggningen 
av de smala individerna var kortare, 3 dagar, jämfört med de överviktiga och obesa 
individerna, 7 dagar, och detta kan ha påverkat resultaten i studien.  
 
Resultaten i studien av Rebello et al. (2015) visar att kosttillskott bestående av inulin, 
havre β-glukan, antocyaniner och polyfenoler från blåbär (GIMM) efter 4 veckor gav ett 
reducerat pH, ökad mängd SCFA i fekala prover samt ökad flatulens. Detta tyder på att 
kosttillskottet resulterade i en ökad fermentation. Plasmakoncentrationen av PYY ökade 
också hos GIMM-individerna. PYY är en peptid som reglerar aptit och som frisätts som 
ett svar på GLP1-frisättning från enteroendokrina L-celler efter varje måltid. Kostfibrer, 
framförallt oligofruktos, har en förmåga att öka frisättning av GLP-1 och på så vis även 
PYY, vilket reducerar hunger (Hartstra, et al., 2016). Detta tillsammans med β-glukan i 
kosttillägget, kan förklara den reducerade aptiten som sågs i GIMM-gruppen efter 
avslutad studie. Förklaringen till detta är att β-glukan bidrar till en ökad viskositet i 
tarmen som ger en långsammare tömning av tarmen, ökad utfyllning av magsäcken och 
en minskning i absorption av näringsämnen. Vissa polyfenoler som antocyaniner ger 
bär, frukt och grönsaker sin färg, har en insulinliknande effekt som påverkar 
nedbrytning av stärkelse och på så vis också blodsockersvaret efter en måltid (Geliebter 
et al., 2015). I studier gjorda på möss har resultat visat att ett tillskott av prebiotika 
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förbättrade glukostolerans och tarmbarriären genom att minska LPS-nivån och 
motverka endotoxemi samt låggradig inflammation (Stenman et al., 2016). Studien 
visade inga signifikanta skillnader i inflammationsmarkörer mellan GIMM- och 
placebogruppen men resultatet visade att kosttillägget hade positiva metabola effekter 
hos överviktiga och obesa individer. I både GIMM- och placebokosttillskottet ingick 
totalt 8,8 g fiber, i studien finns ingen beskrivning av vad det är för typ av fibrer. 
GIMM-kosttillskottet beskrivs innehålla kostfibern inulin men beskrivningen av 
placebo-kosttillskottet säger bara 0 g β-glukan och totalt 8,8 g fibrer. Det hade varit av 
intresse att veta mer om vad för fibrer som deltagarna i placebo-gruppen fick. En 
svaghet i studien är den lilla urvalsgruppen som bestod av 30 deltagare som delades upp 
i två grupper på 15 personer. Författarna skriver själva att användningen av fekala 
prover inte återspeglar den totala in vivo-dynamiken i tarmfloran.  
 
Studien av Zhang et al. (2015) hade som syfte att visa om en kostomläggning kan leda  
till positiv förändring av tarmfloran hos både genetiskt obesa barn (PWS) och icke 
genetiskt obesa barn (SO). Resultatet visade att för båda grupperna så förbättrades bland 
annat inflammatoriska och metabola markörer och en minskning sågs i kroppsvikt, 
BMI, serumglukos, LDL-kolesterol, triglycerider och CRP. Det sågs ingen signifikant 
skillnad mellan SO- och PWS-gruppens tarmflora varken innan eller efter avslutad 
studie, vilket antyder att gruppernas tarmflora påverkats på ett liknande sätt av 
kostomläggningen. Tarmfloran skiljde sig dock signifikant i fekala prover tagna dag 0, 
dag 30 respektive 90, i studien. Koncentrationen av ättiksyra var högre och 
koncentrationen av isosmörsyra och isovaleransyra var lägre i de fekala proverna efter 
avslutad studie. Denna förändring tyder på en ökad tillgänglighet av kolhydrater i kolon, 
vilket gynnar tillväxt av bakterier som Bifidobacterium som vid fermentering 
producerar bland annat smörsyra som ger näring till tarmväggens mukus och förhindrar 
tarmläckage (Bridgeman, et al., 2017). Hos möss sågs först en minskning i tjocklek av 
bukfett 2 veckor efter transplantation av tarmflora från en PWS-individ innan denne 
genomgick en kostomläggning. 4 veckor efter transplantationen hade fettmassan ökat 
medan fettmassan hos mössen som mottagit en transplantation av tarmflora från samma 
PWS-individ efter genomförd kostomläggning, inte förändrades. Resultatet i studien 
visar att när tarmflora från en PWS-individ innan kostomläggningen transplanteras till 
en bakteriefri mus resulterar det i ett inflammatoriskt svar och större fettceller jämfört 
med möss som mottagit tarmflora från samma individ efter kostomläggningen.  
 
Zhang et al. (2015) visar i studien ”Dietary Modulation of Gut Microbiota Contributes 
to Alleviation of Both Genetic and Simple Obesity in Children”, att tarmfloran hos både 
genetiskt och icke genetiskt obesa barn, har en liknande sammansättning. En 
kostomläggning med ett högt intag av kostfibrer gav en positiv förändring i 
sammansättningen av tarmfloran och en ökning av bakterier med förmåga att producera 
gynnsamma produkter vid fermentering av kolhydrater. WTP-dieten som de två 
grupperna fick beskrivs vara baserad på prebiotika i form av fullkorn och traditionell 
kinesisk medicinsk kost. I studien förklaras inte innehållet i denna traditionella 
kinesiska medicinska kost, vilket hade varit relevant eftersom studien går ut på att se 
eventuella förändringar av tarmflorasammansättningen efter en kostomläggning till just 
denna kost.  
 
Stenman et al. (2016) delade upp deltagarna i sin studie i fyra grupper där varje 
deltagare fick en dospåse med antingen placebo i form av mikrokristallcellulosa, 
prebiotika i form av kostfibern Litesse® Ultra polydextros, probiotika i form av 
Bifidobacterium animalis ssp. lactis 420 (B420) eller synbiotika i form av en 



  
 

19 

kombination av pre- och probiotika. Anledningen till att placebogruppen fick 
mikrokristallcellulosa var för att den inte fermenteras av tarmfloran och på så vis inte 
påverkar energiutvinning. Prebiotikan Litesse® Ultra polydextros är en ej 
nedbrytningsbar kostfiber som kan ge tillväxt av Bifidobacterium och har rapporterats 
öka mättnadskänslan och hålla nere blodsockernivån efter en måltid. Bifidobacterium 
animalis ssp. lactis 420 (B420) är en probiotika som motverkar viktökning, förbättrar 
insulinresistens och reducerar endotoxemi samt vävnadsinflammation, i djurstudier 
(Stenman et al., 2016). Gruppen som fick synbiotika hade lägre nivåer av zonulin. 
Zonulin är ett protein som reglerar permeabilitet i tarmen genom tight junctions. 
Frisättning av zonulin ökar vid närvaro av tarmpatogener och ökningen av zonulin leder 
till en ökad tarmpermeabilitet. Det finns många studier som tyder på att förbättrad 
tarmbarriär minskar endotoxemi och låggradig inflammation och har en positiv effekt 
mot utveckling av fetma (Sturgeon, Lan, & Fasano, 2017). De fekala proverna visade en 
ökad koncentration av SCFA i probiotikagruppen, vilket tyder på ökad bakteriell 
metabolism av ej nedbrytningsbara kolhydrater och en förändring i sammansättningen 
av tarmfloran. Studien visar att synbiotika effektivare minskade totalt kroppsfett, några 
inflammationsmarkörer och ökade muskelmassa, än pre- och probiotikan var för sig. 
Dessa resultat är av intresse för individer som är i behov av att kontrollera sin vikt och 
förbättra sin hälsa. Av de 225 individer som startade i studien fullföljde 124 stycken. 
Det framgår inte varför deltagare under de totalt 7 månader som studien pågick, valde 
att avbryta och detta borde ha analyserats mer och tagits med i effektberäkningen. Det 
stora bortfallet i studien minskar dess statistiska styrka.  
 
Jumpertz et al. (2011) studie på hur tarmfloran hos normalviktiga och obesa män 
påverkades av en kostomläggning, visade att det initialt inte fanns någon signifikant 
skillnad i andel Bacteroidetes och Firmicutes hos individerna i de två grupperna. Detta 
resultat är överraskande då tidigare studier visat att obesa individer har en högre andel 
Firmicutes i relation till Bacteroidetes. En förklaring till resultatet är att antalet 
deltagare var relativt litet samt att fekala prover samlades in efter att deltagarna börjat 
med den viktbibehållande dieten. Ifall de obesa individerna innan studien startade åt 
mer än sina näringsbehov, kan den viktbibehållande kosten som dessa individer gavs 
innan starten på studien, ha förändrat tarmfloran eftersom kaloriintaget minskat.  
 
Jumpertz et al. (2011) fann ingen signifikant skillnad i näringsupptag hos de obesa 
individerna under studien men skillnaden var signifikant hos de normalviktiga där ett 
ökat kaloriintag var associerat med en högre andel Firmicutes och ett ökat 
näringsupptag från kosten. Hos normalviktiga individer som utsattes för ett ökat 
kaloriintag så visade studien att tarmfloran svarar genom att andelen Firmicutes ökar, de 
anses vara bättre på att tillgodogöra sig näring från kosten vilket resulterade i att färre 
kalorier följde med avföringen ut. Denna skillnad antyder att normalviktiga och obesa 
individers tarmflora svarar olika på kostomläggningar där kaloriintaget antingen ökar 
eller minskar. Harsta et al. (2016) visade i sin studie att obesa och normalviktiga möss 
som utsattes för en kaloririk kost ökade utvinningen av energi från kosten men att denna 
ökade utvinning av energi avtar över tid och inte är associerad med andelen Firmicutes 
och Bacteroidetes. Jumpertz et al. (2011) argumenterar för sambandet mellan tarmfloran 
och näringsupptag utifrån analyser av fekala prover från deltagarna i studien. Om 
tarmflorans bakterier agerar som en sensor som känner av förändringar i 
näringsinnehållet i kosten och som svar på detta påverkar andra komponenter i värdens 
tarmar och främst distalt, eller om tarmfloran är direkt involverad i absorptionen återstår 
att se. Studien har ett relativt litet antal deltagare, 21 män totalt, vilket enligt författarna 
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själva kan ha påverkat resultatet samt att metoden för analysen av feces för att 
bestämma kaloriinnehåll kan vara bristfällig.   
 
Resultatet i Schwiertz, et al. (2009) studie Microbiota and SCFA in Lean and 
Overweight Healthy Subjects, påminner om Jumpertz et al. (2011) studie Energy-
Balance studies reveal Association between Gut Microbes Caloric Load, and Nutrient 
Absorption in Humans. Schwiertz et al. (2009) visar att andelen Firmicutes var högre 
och Bacteroidetes lägre hos normalviktiga jämfört med både överviktiga och obesa 
individer, och detta skiljer sig från tidigare studier på både människor och möss där 
motsatt resultat påvisats. Studien visar också att koncentrationen av SCFA i fekala 
prover skiljde sig mellan de två grupperna; 84.60 mml/ hos de normalviktiga och 103.87 
mml/l hos de obesa. Schwiertz et al. (2009) menar att mängden SCFA producerad av 
tarmfloran med stor säkerhet är en bidragande faktor till fetma men att detta inte kan 
associeras med ett specifikt bakteriefylum. 
 
Schwiertz et al. (2009) menar att livsstilsrelaterade faktorer som intensitet och 
regelbundenhet gällande träning och det totala dagliga energiintaget är viktiga faktorer 
att ta med i en studie. Författarna anser att det är svårt att dra slutsatsen att vissa 
bakteriefylum är ansvariga för utveckling och bibehållande av fetma, då studier som 
kommit fram till dessa resultat, inte tagit hänsyn till samtliga faktorer som 
studiedeltagarnas genetiska bakgrund, deras fysiska form och diet. Trots detta står inget 
i metod och förfarande om deltagarnas fysiska form eller genetiska bakgrund, den enda 
information om deltagarna bortsett från deras BMI är att deras diet var västerländsk 
samt att de inte använt antibiotika under de senaste 6 månaderna innan studien. 
Kovatcheva-Datchary et al. (2015) gjorde en studie på 39 normalviktiga och friska 
individer och mätte insulin- och glukosrespons, deltagarna fick äta fullkornsbröd under 
3 dagar därefter mättes glukos- och insulinrespons återigen. Tarmflora från 10 deltagare 
vars insulin- och glukosrespons hade förbättrats mest i gruppen, och tarmflora från 10 
deltagare där minst eller ingen förbättring skett, jämfördes. Författarna såg att andelen 
Prevotella/Bacteroides var högre i tarmfloran hos deltagarna som svarat positivt på 
intaget av fullkornsbröd. De belyser vikten av individuell variation i tarmfloran som gör 
att olika individer svarar olika och inte alltid positivt på prebiotika och att detta är 
viktigt att tänka på vid behandling av metabola sjukdomar.  
 
I Bäckhed et al. (2004) studie där de transplanterade tarmflora från möss till GF-möss 
fann de att koloniserade GF-möss (CONV-D)14 dagar efter transplantation hade ökat 
med 57 % i kroppsfett. Detta trots att CONV-D-mössen åt samma mängd foder som 
innan transplantationen. I studien ser man att ökningen i kroppsfett beror på att bakterier 
i tarmfloran, bland annat B.thetaiotaomicron, har en förmåga att effektivt bryta ner 
polysackarider och på så vis öka absorption av monosackarider. Uttrycket av leptin är 
associerat med andelen kroppsfett, och hormonet verkar för att reducera matintag 
genom att kontrollera aptit (Morisson & Preston, 2016). Nivån av leptin ökade för 
CONV-D-mössen i takt med att deras totala kroppsfett ökade och med detta även 
fasteglukos- och insulinnivåerna i blodet. Det är dokumenterat att glukos och insulin 
ökar uttryck av hepatiska lipogena enzymer, enzymer som gör att fett lagras i levern 
(Towle, 2001) och CONV-D-mössen visade en stor ökning av levertriglycerider. Det 
finns inga bra metoder att mäta ämnesomsättningen in vivo men Bäckhed et al. (2004) 
använde sig av kalorimetri för att mäta samband mellan energiomsättning och 
syreförbrukning och såg att GF hade 27 % lägre VO2 (upptagen volym syrgas) jämfört 
med CONV-D. Även biokemiska analyser av den yttre vadmuskeln (Gastrocnemius) 
och levern, visade ökad aktivitet i citronsyracykeln hos CONV-D och tyder på en högre 
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ämnesomsättning hos CONV-D. Studien visar tydligt att upptaget och transporten av 
monosackarider var högre hos CONV-D än GF. Detta förklaras med att hos möss med 
tarmflora ses högre täthet av kapillärer i tunntarmens villi, jämfört med hos GF, och 
dessa kapillärer ökar upptag i villi. Levern har två sätt att hantera det ökade 
kaloriupptaget, antingen genom att minska nedbrytningen av fettet eller genom att lagra 
det i fettdepåer i vävnaden (Stappenbeck, Hooper & Gordon, 2002). 
 
LPL är viktig för reglering av frisättning av fettsyror från lipoproteinrika triglycerider i 
muskler, hjärta och fett. En ökning av LPL-aktivitet i fettvävnad resulterar i ett ökat 
upptag av fettsyror och triglyceridackumulering i fettvävnad (Towle, 2001). CONV-D 
hade en stor ökning i LPL-aktivitet och studien tyder på att tarmfloran ligger bakom 
denna ökning. Studien demonstrerar samspelet mellan mikrobiell nedbrytning av kost 
och tarmflorans förmåga att utvinna energi från värdens kost, samt att tarmfloran kan 
fungera som miljömässig faktor som reglerar energilagring och fetma.  
 
Ley et al. (2005) visar i sin studie hur tarmfloran skiljer sig mellan tre genotyper av 
möss (ob/ob, ob/+ och +/+). Den minsta ob/ob musen i kullen åt mindre foder jämfört 
med ob/+ och +/+, men den lilla ob/ob musen hade avsevärt mycket mer bukfett. 
Studien föreslår att tarmfloran hos möss med genotyp ob/ob är effektivare på att 
fermentera/tillgodogöra sig energi från kosten. Ley et al. (2005) visade i sin studie att 
fetma, oberoende av släktskap, var associerat med en skillnad i 
tarmflorasammansättningen. Ob/ob mössen hade 50 % mindre Bacteroidetes och en 
signifikant högre andel Firmicutes jämfört med ob/+ och +/+ mössen. Resultatet att 
dessa två bakteriefyla är associerade till kroppsvikt, stämmer överens med studien av 
Jumpertz et al. (2011), vars resultat visade att för möss som utsätts för kost med 
reducerat kaloriinnehåll minskar andelen Firmicutes och ökar andelen Bacteroidetes. 
Slutsatsen i studien var att det är viktigt att liknande studier utförs på människor för att 
ta reda på ifall tarmflorans mångfald är associerad med fetma, för att på så vis kunna 
utveckla nya behandlingsmetoder för fetmaepidemin.  
 
 
6 Konklusion  
Tarmfloran ser annorlunda ut hos obesa jämfört med normalviktiga individer. Obesa 
individers tarmflora är mer effektiv på att utvinna energi från värdens kost vilket gör att 
sammansättningen i tarmfloran påverkar energiinlagring. Frågan är ifall 
sammansättningen av tarmfloran är en orsakande faktor till utveckling av fetma, eller ett 
resultat av sjukdomen. Kostomläggningarna i studierna har inte alltid resulterat i 
viktminskning hos deltagarna men de har minskat inflammationsmarkörer och 
inflammation är associerat med fetma, men precis som med tarmfloran är frågan om 
inflammation är en utlösande faktor till utveckling av fetma eller en orsak. Det råder 
delade meningar om vilka bakterier som ligger bakom den högre produktionen av 
SCFA hos obesa individer, detta kan dels bero på urval av deltagare i studier, 
kartläggningsmetoder av tarmfloran eller så är det inte möjligt att dra slutsatsen att 
fetma är associerat med högre andel Firmicutes i relation till Bacteroidetes eftersom 
tarmfloran hos varje individ är unik. Den är också relativt stabil under en individs livstid 
men det finns bakteriearter och grupper som påverkas och förändras av kost och dessa 
bakterier i kombination av gener och livsstil är intressanta för utveckling av behandling 
av fetma och fetmaförebyggande åtgärder.
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